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  مقدمه
  

گرچه در مباني علوم حتي در رياضيات، . آگاهي انسان نسبت به امور و حوادث جهان به ميزان پيشرفت علمي اوست 

بيني انسان در رويدادهاي جهان، قوانين  مشكالتي است كه تاكنون مرتفع نشده است با اين همه قضاوت و پيش

است و در هستي ) فنومن ها(اين اصل فقط در پديده ها حوزه حكومت . شناخته ايست كه بر اصل عليت مستقر است

هرچه اطالع انسان نسبت به پديده هاي جهان گسترده شود، وسع نظر او در پيش بيني هاي . و وجود حاكم نيست

چه انسان با ديد و دريافت خود جهان را  ،بي شك دانش بر روي كره زمين دانشي انساني است. خود فراخ تر مي شود

و اگر موجود عاقلي كه حواس ظاهري او از انسان كاملتر و بيشتر باشد را جهان تصور كند، تصويري كامل  مي شناسد

. جهان طرح ريخته انسان، جهان جايگاه پديده ها به معني شناخته شده انساني است. ر و دقيق تر خواهد ساختت

      طرح جهان را آن گونه كه انسان تصوير  برتراند راسل در كتاب حاضر به توضيح و تحليل اين امر مي پردازد و

كتاب از نظر . مورد برسي قرار مي دهد) هي طرح علمي جهان ياد مي شوداكه از آن به جهان بيني و گ(كند مي

    فلسفه علمي كتابي بسيار ارزشمند و عميق است و مسائلي كه در مسالك مختلف فلسفي بطور گوناگون مطرح 

ت علمي بيش از يك نكته نيست، در آن تحت مداقه و تحقيق درسي آيند و آشنائي به طرز مي شود و از نظر شناخ

آقاي منصور به . فكر دانشمندي فيلسوف كه از سر آمدن اين دانش اصلي است، براي هر انديشمندي ضروري است

كه اصالت انديشه نايترجمه در عين . اين كار مشكل همت گماشته و به حق از عهده اين خدمت به خوبي برآمده اند

بيان انديشه نويسنده . مؤلف را حفظ كرده است، به زباني ساده و در ضمن بسيار دقيق و امين به نگارش درآمده است

اي چون برتراند راسل كه از بيانگذاران دانش رياضي جديد است و ضمناً  با توجه به مسائل اجتماعي با به كار بردن 

ار برخاسته است، در زبان فارسي از واجبات دانش جديد است و انجام اين خدمت روش تحليل علمي و منطقي به ك

. از طرف مترجم، راه گشائي و راهنمائي است براي طالبين كه قدم اول، آنان را در اين راهجوئي استوار مي سازد

و تعلق ادا شود  م با اين طلبجطالبين و جويندگان باشد و حق زحمت متر اميدوارم كه اين خدمت، مأجور منظور

ه طالب دانش چكه اجر واقعي خدمتگذاران معني، احترام و عالقه به معني است و همه كس طالب حق و معني است 

  .و چه اهل همت و عمل

  

  محسن هشترودي

    48خرداد 
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  سخن مترجم
  

از بنيانگذاران دانش جديد برتراند راسل فقيد، فيلسوف رياضي، يا رياضيدان فلسفي كه از رهروان اصيل اين دانش و  

و ) science(دارد كه ماهيت علم را بشناساند و مرز بين علم  رياضي است، در اين كتاب كوشش و تالشي مبذول مي

زمان در هستي چهاربعدي وجود  را بنمايد و نيز نشان دهد كه علم مطلق و بي) nescience(غيرعلم يا جهل علمي 

ترين دانش او نظير فيزيك نيز از صبغه عاطفه او بركنار نيست  آدمي در غيرعاطفيترين صور شناخت  ندارد و دقيق

حقيقت علمي در اين اثر در قامت رساي خود نمايان است و اين نكته روشن . و فقط يك تقريب پيشرونده و پوياست

نت نسل ديگر است زمان جهل است و علم راستين ماهيتي پويا دارد؛ در نتيجه علم يك نسل، س شده كه حقيقت بي

  .و حقيقت تا متبلور شود، مرده است

مايه اين كتاب علم فلسفي يا فلسفه علمي است و از لحاظ نگرش بر اساس چنين حقيقتي استوار است؛ تكيه بر 

 زند كه لزوماً در خدمت صالح آدمي نيست و از اينرو چنانكه خود مؤلف نيز واقف و معترف است، جناح علمي مي

كند بدين معني كه پس از معرفي، تبيين و تحديد  ترتيب مطالب از نظم خاصي تبعيت مي. ه داردگيري يك طرف

يا به قول سرو كين به ) حوزه علوم فيزيكي(جان  علم، به فنون ناشي از آن و كاربرد آنها در طبيعت به اصطالح بي

دهد كه چرا و چگونه پيشرفت علم  ن ميپردازد و نشا مي) infra-organic(يا دون آلي ) inorganic(هستي غير آلي 

زمينه علمي زيست شناسي، (در اين زمينه با سرعت و عينيت بيشتري قرين است و سپس به هستي جاندار 

افكند و سپس به كاربرد فنون علمي در سازمان انساني  نظر مي) organic(يا هستي عالي) شناسي فيزيولوژي و روان

بندي سيبرنتيك نيز كه  بندي به لحاظ طبقه و اين تقسيم. پردازد مي) super-organic(آلي  يا جامعه يا هستي فوق

  .اي منطقي دارد كند، سيره هستي را به لحاظ درجه پويايي آن از ماده به مركب به هشت درجه بخش مي

اي  دين سالهدر مورد ترجمه اثر، الزم است بگويم كه اين كتاب را به تصادف برنگزيدم، بلكه به دنبال اشتغال چن

در ترجمه عنوان . كه با آثار راسل داشتم و به علت مزيتي كه در شيوه شناساندن معرفت علمي در آن يافتم، برگزيدم

بارها به صرافت افتادم؛ نخست به نگرش علمي برگرداندم، سپس طرح علمي ) The Scientific Outlook(اصلي آن 

  .به انتخاب آن متقاعد شدم »بيني علمي جهان«تر يافتم و سرانجام به علت غناي معاني  جهان را دقيق

اند، ليكن خود اين  برگردانده outlookاست كه در انگليسي به  weltanchauungبيني ترجمه لفظ آلماني  جهان

د آن، نگرش آدمي به هستي هاي اروپايي وارد شده است و مرا اش، عيناً به زبان لفظ در معناي دقيق جامعه شناختي

كسي كه زمين را برپشت ماهي يا . گيرد هاي شناختي او صورت مي و تعبير او از آن است كه به ازاي مجموع داده

انگارد، آنكه  پندارد و زمين را مركز كائنات مي داند، و آنكه خورشيد را بدور زمين در گردش مي گاو استوار مي

 داند همه داراي جهان كند و هم او كه پويش جامعه را به آخرالزمان مختوم مي يوجود آدمي را غايت هستي تصور م

بيني يك دانشمند، لزوماً  ليكن جهان. پذيرد بيني به علمي و غيرعلمي بخش مي اند و از اينجاست كه جهان بيني

به فرهنگ علمي و بيني علمي، نوعي از نگرش به هستي است كه در تبيين هستي،  علمي نيست بلكه مراد از جهان

پس ممكن و حتي طبيعي است كه فيلسوفي دانشمند نيز . روندهاي عيني كل هستي و جامعه انساني نظر دارد

هاي مادي و غيرمادي آن نقش پذيرفته است، جدايي  نتواند از فرهنگ متعلق به قشر اجتماعي خود كه به تبع داده

هاي برتراند راسل، در مورد  )extrapolation(يابي  را در برون هايي توان نمونه گيرد به طوريكه از اين مقوله مي

  .آينده حيات اجتماعي كه نقش معيارهاي قشر اعيان جامعه انگليسي را با خود دارد، مشاهده كرد
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اند، ابراز دين و  نكته آخر اينكه بسيار خرسندم از همه كساني كه در انجام اين كار به نحوي راهنما و مشوقم بوده

بكنم و از اين ميان از استاد گرانقدر آقاي دكتر محسن هشترودي كه با فراخ دلي تمام نسخه دست نويسم را  سپاس

 ها دريغ نداشتند، از استاد گرانقدر آقاي دكتر غالمحسين صديقي كه مديون تعليمات، راهنمايي خواندند و راهنمايي

پور كه پس از اينكه بارها از طبع  كتر اميرحسين آريانها و نقش شخصيت ايشانم، از استاد عزيز آقاي د ها، تشويق

از نويسندگان صاحب عزم و رأي آقايان احمد . اثر انصراف يافتم، بر سر شوقم آوردند و از راهنمايي دريغ نورزيدند

       ام دادند، از آقايان آرام و دكتر محمود بهزاد كه هر بار به رأي جويي دست توسل يازيدم، با عنايت تام ياري

دكتر ناصر پاكدامن و دكتر فيروز توفيق و ايرج علومي كه هر يك به نحوي تشويقم كردند و اسباب چاپ كتاب را 

از آقايان دكتر ابراهيم كوهستاني و دكتر فرامرز بهزاد كه با همتي واال و با استواري رأي و قدم، ترجمه . فراهم آوردند

ي آقاي عباسعلي رضايي كه در مقابله فصولي از كتاب ياورم بودند و از دوست گرام. را به صورت كتاب آراستند

دوشيزه تاجي پورشريعتي كه در مقابل ترجمه با متن فرانسه دستيار من بودند و آقايان جواد يوسفيان و علي اصغر 

و ظاهري كه از آقايان ديانت . ام دادند عمران كه اولي در ويرايش فارسي و دومي در تصحيح و تنظيم فهارس ياري

هاي آشفته خبر را  در مراحل چاپ دقت ورزيدند، نيز از كادر فني چاپخانه دانشگاه تهران كه با شكيبايي تمام نسخه

ها مانع از آن شدند كه به علت  خواندند و با حسن سليقه تنظيم كردند و از همه ديگر كساني كه با انتقادها و تشويق

  .، از چاپ كتاب منصرف شومفاصله زماني بين اتمام ترجمه و طبع

  

  منصورحسن                                                                                                                    

  1351 ماه شهريور                                                                                                                    
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  ديباچه
  

كنيم، بسيار رايج است ولي مثل غالب سخنان رايج، فقط تا حدي درست  گفتن اينكه ما در عصر علم زندگي مي 

 يافتند ولي هاي كنوني  نظر افكنند، بي شك ما را مردماني عالم مي توانستند به جامعه اگر پيشينيان ما مي. است

  .نظر آيندگان درباره ما شايد كامالً برعكس باشد

  ثيري كه در انسان دارد، عامل كامالً جديدي است ولي به طوري كه از نقوش و نگارهاي غارها أعلم از منظر ت

درباره . ، پيشرفت درخور توجهي داشته است)glacial epoch(برمي آيد، هنر حتي پيش از آخرين دوره يخبندان 

. توانيم با چنين اعتمادي اظهار نظر كنيم، ولي احتمال بسيار هست كه دين نيز با هنر همزمان باشد يقدمت دين نم

علم به عنوان يك نيروي . اند توان حدس زد كه اين دو پديده در حدود هشتاد هزار سال عمر كرده از طرفي مي

در جريان نيمه اول همين دوران . گذرد نميكند و از اين رو بيش از سيصد سال از عمر آن  مهم، از گاليله آغاز مي

كرد، و فقط در صدو پنجاه سال دوم است  كوتاه، مورد طلب خردمندان بود و افكار و عادات مردم عادي را متأثر نمي

علم، در همين زمان كوتاه . كند كه به صورت عامل مهمي در آمده و كيفيت زندگي روزمره مردم عادي را تعيين مي

بدين : تر است تغييراتي شده است كه از همه آنچه كه از عهد مصريان قديم حاصل آمده بود، عظيم موجب آن چنان

اگر . تر از پنج هزار سال فرهنگ پيش از خود بوده است معني كه عمر يكصدوپنجاه ساله علم، به مراتب تحول آفرين

ايم چه، ظن قالب اين  رسيده به خطا رفته تصور كنيم كه اين قدرت تحول آفرين پايان يافته و يا به نقطه اوج خود

ممكن است تصور . تري به وجود آورد هاي آينده نيز استمرار يابد و تغييرات سريع است كه پويش علمي، در سده

مختوم خواهد شد كه عمر آدمي براي دستيابي ) equilibrium(كنيم كه سرانجام، حركت تكاملي علم به مرز تعادلي 

) longevity(دهد و از اين رو تحقق هر كشف ديگري به ناچار در گرو افزايش طول عمر آدمي به وراي آن كفاف ن

بماند، و يا گمان كنيم كه ممكن است باالخره از بازيچه جديد خود نيز احساس كسالت كند و از تالش به منظور 

طوري كه روميان  ابد، همانهاي پيشين سود ي هاي علمي باز ايستد و قانع شود به اينكه از ثمره كوشش پيشروي

نيز ممكن است معلوم شود كه هيچ جامعه . جستند ساخته پدران خود بهره مي) aqueducts(گذشته از آب رودهاي 

  .گاه برگشت به بربريت، شرط ضروري ادامة حيات آدمي تلقي شود علمي قابل دوام نيست و آن

اند كه  لحظات بيكاري مناسب باشند به قدري مبهم ها هرچند براي سرگرمي در با اين حال، اين گونه انديشه

ها و  در حال حاضر آنچه اهميت دارد، اين است كه تأثير علم در انديشه. توان عمالً اهميتي براي آنها قائل شد نمي

 رود كه اين جريان افزايشي براي چندين قرن هم ادامه پيدا يابد و احتمال مي ها دائماً افزايش مي اميدها و آداب

  .كند

است و به اصطالح چنان معرفتي است كه ) Knowledge(رساند، مقدمتاًً در شمار معرفت  علم، چنانكه واژه آن مي

با اين حال، به تدريج . هاي كلي است درصدد كشف قانون) Particular fact(به وسيله ربط چند حقيقت جزئي 

گيرد و از  ت در برابر طبيعت نظر دارد قرار ميالشعاع جنبة ديگر آن، كه به كسب قدر جنبه معرفتي علم تحت

دهد تا در طبيعت  كند زيرا به ما قدرت مي آنجاست كه علم در مقايسه با هنر، ارزش اجتماعي بيشتري كسب مي

در نتيجه، هرچه ممكن . جويي با هنر برابر است و نسبت به آن امتيازي ندارد ولي از لحاظ حقيقت. تصرف كنيم

  .گيرد تكنيك، ارزش ذاتي اندكي دارا باشد، عمالً در پايگاهي واالتر از هنر قرار مي است علم در لباس

علم به عنوان تكنيك نتيجه ديگري هم دارد كه هنوز كامالً روشن نشده است، بدين معني كه اين تكنيك، ايجاد 

هاي  يقي، سازمانگرداند و تا كنون بطور عم هاي جديدي از جامعه انساني را ممكن و حتي ضروري مي شكل
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كند و تقريباً بي گمان است، در  اقتصادي و وظيفه دولتها را تغيير داده است و اكنون در حيات خانواده نيز رخنه مي

  .تري نفوذ پيدا خواهد كرد اي كه خيلي هم دور نيست، در معيارهاي بس فراخ آينده

ابيش مستقل و جدا از هم را مورد بررسي قرار بنابراين در برسي تأثير علم بر حيات انسان، بايد سه موضوع كم

در طبيعت را ) manipulation(نخست ماهيت و قلمرو معرفت علمي را، دوم قدرت روز افزون عمل و تصرف . دهيم

را، كه ) traditional institutions(شود و سوم تحوالت اجتماعي و نهادهاي سنتي  كه از تكنيك علمي نتيجه مي

البته علم، به عنوان معرفت، اساس دو . كند، نتيجه خواهد شد هاي جديدي كه علم ايجاب مي زمانلزوماً از وجود سا

ها و  تاكنون انسان به علت جهل خود نسبت به شيوه. موضوع نيز هست، زيرا همه تأثيرات علم، ناشي از معرفت است

تواند  گرايد، او بيشتر مي به زوال مي ابزارهاي الزم، از برآوردن آرزوهاي خويش باز مانده است و هرچه اين جهل

اين قدرت جديد . محيط مادي، محيط اجتماعي و وجود خود را مطابق الگويي كه برايش مطلوب است، شكل بخشد

از اينرو . انسان، براي او سودمند است و به نسبت ناداني او، زيانمند خواهد بود) wisdom(علم به نسبت خردمندي 

. علمي، تمدن سودمندي گردد، ضرورتاً بايد به دنبال افزايش علم، خردمندي نيز افزايش گيرد اگر بنا باشد كه تمدن

    النفسه  زندگي است و اين حاصلي است كه علم في) ends(هاي  مراد من از خردمندي، درك راستين غايت

خودي خود، هيچ ترقي بنابراين اگرچه افزايش علم يكي از عناصر ضروري پيشرفت آدمي است، به . آورد برنمي

  .كند راستيني را ضمانت نمي

بنابراين خوب است به خاطر . در صفحات آينده، ما بيش از آنكه به خردمندي بپردازيم، به خود علم نظر داريم

بسپاريم كه اين توجه يك طرفه است و اگر بنا باشد كه نظر متعادلي نسبت به زندگي انسان بدست آوريم، الزم است 

  .اين كار يك طرفه اقدام ورزيمبه تصحيح 
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 9  نمونه هاي روش علمي

 

  

 مكيبخش 

  علمي تفرعم

  

  فصل اول

  هاي روش علمي نمونه

  

  گاليله- 1

هاي دقيق خود پيچيده جلوه كند، ولي در اصل به طرز قابل توجهي ساده  اگرچه ممكن است روش علمي در صورت

    هاي كلي حاكم بر ديگر حقايق نوع مورد بررسي، توانا  و شامل بررسي حقايقي است كه انسان را به كشف قانون

، جنبه اساسي دارند و هر كدام نيز )inference to a law(مرحله، يعني بررسي و استنباط قانون اين هر دو . سازند مي

، اگر خود را چند »سوزاند آتش مي« :ولي در اصل كسي كه اول بار گفت. باشند نهايت قابل تدقيق مي تقريباً تا بي

دو مرحله بررسي و تعميم گذشته بود ولي از برد، چه او از  بار  در معرض آتش قرار داده بود، روش علمي به كار مي

و ابزار عديدة دستيابي به قانون، ) significant facts(دار  ضروريات تكنيك علمي، يعني انتخاب دقيق حقايق معني

اجسام معلق در هوا « :گويد چنين است حال كسي كه مي. چيزي نداشت) mere generalization(جز تعميم صرف 

توان با طرح استثنائاتي مانند بالون، پروانه و هواپيما  او نيز به تعميم دست زده است و مي چه. »كنند سقوط مي

داند  فهمد، اين نكته را نيز مي را مي) law of falling bodies(اش كرد، ولي كسي كه نظريه سقوط اجسام  تخطئه

  .كنند كه چرا بعضي از اجسام سقوط نمي

روبرو شده است و هنوز  بزرگيساده است، هر كوششي در اتخاذ آن با مشكالت با اينكه روش علمي در اصل بسيار 

هم كاربرد آن به دست معدودي از مردم، آن هم در مورد مسائل انگشت شماري كه مورد عالقه اينان است، مصداق 

هاي خود به  شاي بيابيد كه در آزماي به عنوان مثال، شما در ميان آشنايان خود، دانشمند برجسته. كند پيدا مي

اي را به  توانيد در مورد او تجربه مي. باشد باشد و در استنباط از آنها مهارتي كافي داشته هاي كمي مقيد موشكافي

به اين ترتيب كه مثالً توجه او را به مسائلي مانند سياست . فايده نباشد عمل آوريد كه شايد براي خودتان نيز بي

هاي معامالتي، و يا غرور طبقه كارگر و نظاير اينها  بر درآمد، يا كار و مسائل بنگاهاحزاب، يا حكمت الهي يا ماليات 

بدين ترتيب پس از مدتي كوتاه، عمالً مالحظه خواهيد كرد كه وي اعتقادهاي هرگز نيازمودة خود را با . جلب كنيد

  .دارد هاي خويش ابراز نمي كند كه نظير آن را هيچگاه نسبت به نتايج استوار آزمايش چنان قطعيتي ابراز مي

علمي در برابر مسائل، تا حدودي براي انسـان غيـر طبيعـي اسـت و      1دهد، اصوالً ايستار چنانكه اين مثال نشان مي

ــه       ــدارهاي آرزومندان ــي از پن ــد، انعكاس ــه فروي ــاي نظري ــد روياه ــا مانن ــاي م ــم اعتقاده ــب قســمت اعظ ــين ترتي         ب

                                                 

1- Attitude : امير حسين آريان (، گرايش )محمود صناعي(از جمله است بازخورد . برابر اين واژه، معادل هاي متعددي به كار برده انددر

 ←مترجم در متن اين واژه ايستار را كه آقاي احمد . نهش بازخورد، وضع، وضع برخورد، نظر، و طرز تلقي از طرف ديگر مترجمان ، و ـ)پور
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 جهان بيني علمي  10

 

)fantasies of wish fulfillment (توان به اقيـانوس توفـان   ترين اشخاص را مي حتي ذهن منطقي. آيند به شمار مي 

هاي حامل چند انديشه علمي، اسير امواج خطرنـاك   آرزومندانه مانند كرد كه زورق) convictions(زايي از اعتقادهاي 

بـه سـر بـرد و در ايـن ميـان      با اين وصف، به طور كلي نبايد بر اين حال اسف خورد، چون زندگي را بايـد  .. آن باشند

فرصت چنداني هم نيست كه همه اعتقادهاي مؤثر در زندگي خود را بايد با روش خردمندانه، مورد سنجش قرار دهيم 

انگاري را موجه نشماريم، كسي نخواهد توانست زندگي بسر بـرد و از ايـن رو كـاربرد علمـي در      و اگر اين اندازه سهل

       مـثالً طبيبـي كـه خـوراك تجـويز      . تـر محـدود شـود    تر و رسـمي  ه اعتقادهاي متينمعناي حقيقي خود، بايد فقط ب

گيـرد، در اجـراي آن    هاي علمي خود را بررسي كند، ولي كسي كه از او دستور خـوراك مـي   كند، بايد همه يافته مي

) community(اجتمـاعي  . اسـت  ناچار بايد اعتقاد خود را نه بر علم، بلكه بر اين پايه بگذارد كه مشاور او شخصي عالم

آينـد ولـي    به ياري روش علمي بدست مـي ) experts(كه با علم بارور شود، اجتماعي است كه اعتقادهاي اصحاب فن 

در دنياي جديـد،  . يك عضو متعارف اجتماع، باز اين امكان را نخواهد داشت كه كار اصحاب فن را براي خود تكرار كند

     هاي معرفت وجود دارند كـه مـردم عـادي آنهـا را بـه اسـتناد ديگـران و         در همه شاخه اي از معارف مورد قبول توده

ولي به مجرد اينكه ميل شخصي شديدي در جهت خالف رأي صـاحب  . پذيرند آنكه ترديدي به خود راه دهند، مي بي

نظريـات پزشـكان در مـورد     چنانكـه . انـدازد  كند، او را با همه ابزارهاي كاربردي، از درجه اعتمـاد مـي   فن دخالت مي

گرفت و مـثالً داليـل زيـادتري     الهام مي] ديگرآزاري-sadism[بارداري، زايمان، شير دادن، تا همين اواخر از ساديسم 

هوشي در هنگام زايمـان ضـروري اسـت تـا بـراي اثبـات        الزم بود براي قانع كردن آنان به اين كه استعمال داروي بي

هـاي   گـويي  تـوان توصـيه كـرد بـه پراكنـده      ني كـه طالـب سـرگرمي باشـند مـي     در اين مـورد بـه كسـا   . عكس آن

)tergiversations ( جمجمه شناسان)craniologists (هاي  خواهند در خالل كوشش اي رجوع كنند كه مي برجسته

  .2ترند گيري ابعاد مغز، ثابت كنند كه زنان از مردان نادان خود نسبت به اندازه

اصوالً اعتقاد علمي با داليلي . به اشتباهات دانشمندان نخواهيم پرداخت »روش علمي« با اين حال ما در تشريح

همراه است كه به صحت آن داللت دارند ولي اعتقاد غيرعلني متكي به داليلي است كه ربطي با احتمال صحت آن 

محتواي علمي اين حقيقت يكي از خصال بارز عصر ماست كه برخي از اعتقادهاي ما، به اعتبار معناي فوق، . ندارند

از خصايص اصلي علم است و ) generality(در اينجا بايد حقايق خيلي آشكار را استثنا كنيم، زيرا كلي بودن . دارند

  .اند حقايق بارز هستي روزمره خود را انكار كنند هرگز نتوانسته) به استثناي معدودي از متصوفه(مردم 

ليت آدمي، به مراتب بااليي دست يافتند، ليكن در آفرينش علم، هاي فعا يونانيان هرچند كه تقريباً در همه بخش

تلقي ) a priori(اي بود كه دانش مقدماتي  توفيق بزرگ فكر يوناني، هندسه. كردند انگيزي ناچيز عمل بطرز شگفت

) deductive(نبوغ يوناني از نوع قياسي . يافت و محتاج تحقق تجربي هم نبود شد و از قضاياي بديهيه آغاز مي مي

هاي بعدي  با اين حال رياضيات يونان در زمان. و از اينرو با رياضيات سازگارتر بود) inductive(بود نه استقرائي 

هاي ديگر گرايش شديد قياسي يونان، مخصوصاً حكمت و قانون باقي ماند و  تقريباً به فراموشي سپرده شد ولي ثمره

كنم قسمتي از  ، بيش از آنكه عالمانه باشد، شاعرانه بود و من گمان ميانديشه يونانيان نسبت به جهان. شكوفاتر شد

اي هم كه مستلزم تجربه  نگريستند و هر مطالعه علل آن، همين بود كه يونانيان، كار دستي را به ديدة حقارت مي

ي ربط دهيم كه شايد خيال انگيز باشد اگر اين تعصب را به حقيقت موجود ديگر. اي پست داشت بود براي آنان جلوه

                                                                                                                                                         

است،  »چگونگي قرارگرفتن در برابر شخص، چيز يا موضوعي«ساخته اند، و به معناي  »ايست«از صيغه امر  »رپرستا«آرام به اعتبار واژه  →

  .م. برمي گزيند

2- Havelock Eliss; Man and woman, 6th Edi#on, p. 119. 
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ترين زمينه كار يونانيان ستاره شناسي بود كه با اجسامي قابل رؤيت و در عين حال دور از دسترس سروكار  علمي

  .دارد

. شناسي اكتشافات بسيار كردند به هر حال آنچه قطعاً در خور توجه باشد، اين است كه يونانيان در زمينه ستاره

كه زمين گرد است و برخي نيز به اين نظريه كپرنيك رسيدند كه گردش  آنان نخست به اين حقيقت دست يافتند

-ميدس-آرشه(آرشميدس . روزي ظاهري خورشيد و ستارگان است و نه گردش افالك زمين باعث حركات شبانه

كتابي نوشته  3آريستاخوس ساسوسي: نويسد پادشاه سيراكوز مي) Gelon(اي خطاب به گلون  در نامه) ميدس آرخه

رسند كه جهان به مراتب از حدودي كه امروزه  هاي آن در اصل به اين نتيجه مي )hypothesis(است كه فرضيه 

هاي او حاكي از اين است كه ستارگان و خورشيد ثابت هستند، زمين حول  فرضيه. ايم، بزرگتر است براي آن شناخته

بدين ترتيب يونانيان نه تنها . »مركز مدار قرار گرفته است گردد و خورشيد در محور مدوري به دور خورشيد مي

آن را به دور خورشيد را ) annual revolution(زمين، بلكه گردش ساالنه ) diurnal rotation(روزي  حركت شبانه

  .نيز كشف كردند

در . و احيا كنداي داشته است به كپرنيك جرأت داد كه آن را از ن كشف همين نكته كه يك يوناني چنين انديشه

عصر رنسانس عصر زندگي كپرنيك، عقيده بر اين بود كه اگر اعتقادي مورد قبول كساني از معتقدان بوده است، 

كنم كه  از اينرو، من ترديد مي. صحيح است ولي اگر مورد عنايت هيچ معتقدي نبوده است، شايسته احترام نيست

زمان احياي مجدد تعليمات كالسيك به فراموشي سپرده شده  اش تا كپرنيك جز به اتكاي آريستاخوس، كه عقيده

  .توانست كپرنيكي بشود كه بود بود، مي

اراتوستين . گيري پيرامون كره زمين كشف كردند را براي اندازه) valid(هاي بسيار روائي  يونانيان، همچنين روش

زد كه از اندازه واقعي به هيچ وجه دور تخمين ) ميل 24662معادل (استاد  25000عالم جغرافيا، آن را در حدود 

  .نيست

او هم مانند لئوناردو ). پيش از ميالد 212-257(بود ) آرشميدس(ميدس  ترين شخصيت يونانيان آرشه علمي

اي گذاشت و اجازه يافت كه  اش در اختيار شاهزاده هاي رزمي كه متأخر بر او بود، خود را با تمام مهارت 4داوينچي

هاي  تر از كوشش هاي او نمايان به هرحال، تالش. بشر بيفزايد به شرطي كه از عمر بشر بكاهدبه دامنة دانش 

هاي مكانيكي را براي دفاع از شهر سيراكوز در برابر روميان، اختراع كرد و  ترين طرح لئوناردو بود، چه او شگفت

اند كه او به حدي در  گفته. كشته شدآمد، به دست يك سرباز رومي  باالخره وقتي كه شهر به تصرف روميان در مي

در مورد اختراعات مكانيكي ) Plotarch(پلوتارخ . انديشه يك مسأله رياضي مستغرق بود كه هجوم روميان را درنيافت

گشايد و با اين حال او را  ميدس، كه البته به نظر او در خور شأن يك شخص محترم نيست، زبان به پوزش مي آرشه

  .د زيرا كه وي به هنگام وحشت و اضطراب، به ياري پسر عموي خود، يعني شاه برخاسته بوددان قابل اغماض مي

 ولي كمك. العاده نشان داد هاي مكانيكي مهارتي فوق ميدس در عالم رياضي نبوغي عظيم و در اختراع طرح آرشه

يازي  باشد كه دست نانيان ميهاي او به علم، در عين اينكه قابل توجه است، هنوز نشان دهنده روي آوري قياسي يو

به حق شايسته شهرتي ) statics(اثر او در مورد اجسام ساكن . ساخت به روش تجربي را به ندرت برايشان ممكن مي

                                                 

3- Aristarchus   )320-250  م. از علماي نجوم، پيرو فيثاغورث و شاگرد استراتو بوده است) 30ق.  
4-Leonardo Davinci وي در . ، پسر هنرمند ثروتمندي به نام پيه يه رو است و در دهكده وينچي در نزديكي فلورانس تولد يافت

جواني در شهر فلورانس زير نظر استادش وه روك گيو، هنرهاي صورتگري، پيكرتراشي و علوم مكانيكي را آموخت و پس از چندي به 

او مجسمه عظيمي از پدر فرمانروا ساخت و اختراعات مكانيكي جالبي به . فرمانرواي آن شهر عرضه داشت ميالن رفت و هنرهاي خود را به

ناليزا از آثار مهم او تصوير مو. از آن پس به شهرهاي گوناگون سفر مي كرد و كارهاي انجام يافته خود را به نمايش مي گذاشت. عمل آورد

  . م. نام دارد »ومعه سانتا مارياآخرين شام در ص«است و ديگر اثر بنام او 
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شود در حالي كه فرض بر اين  آغاز مي) axioms(است كه كسب كرده، ليكن مانند هندسه اقليدس از قضاياي بديهيه 

در پيرامون اجسام «كتاب او با عنوان . باشند و نيازي به تجربه ندارند ود واضح مياست كه بديهيات آن به خودي خ

نتيجه شده ) Hiero(كنند از داستان تاج پادشاه هيرو  همان كتابي كه روايت مي) On Floating Bodies( »شناور

اند  دانند، گفته ميبه طوري كه همه . رفت شايد از طالي ناب ساخته نشده باشد است؛ تاجي است كه گمان مي

، اين مسئله را در درون خزانه حمام حل كرد ولي به هر حال روشي كه در كتاب خود براي چنين  »ميدس آرشه«

   مواردي پيشنهاد كرده است، بسيار موجه است و اگرچه به روش قياسي از قضاياي بديهيه آغاز كرده و ادامه پيدا 

شايد اين كتاب، در مفهوم امروز كلمه، . اند ديهيات او از تجربه نتيجه شدهتوان انديشيد كه ب كند، جز اين نمي مي

هاي  با اين حال اندك زماني پس از او، عالقه يونانيان به كاوش پديده. باشد ميدس مي اثر آرشه »ترين علمي«

 كوفايي ادامه طبيعي از بين رفت، و با آنكه رياضيات محض با زمان تسخير اسكندريه به دست مسلمين، به سير ش

هايي مثل نظريه آريستارخوس نيز در بوته  داد، هيچ پيشرفت ديگري در علوم طبيعي روي نداد و مهم ترين يافته مي

  .فراموشي افتاد

آنان اميدوار بودند كه . هاي علمي به ويژه در شيمي، بيش از يونانيان گرايش تجربي داشتند مسلمين در كاوش

را ) elixir of life(را بگشايند و اكسير حيات ) Philosopher's stone(ديل كنند، راز كيميا بها را به طال تب فلزات كم

           به دست آورند و تا حدي به علت داشتن اين اميدها بود كه تجسسات مربوط به شيمي را به چشم احترام 

  .نگريستند مي

عمالً مسلمين بودند كه سنت تمدن را پيش بردند و هر در سرتاسر اعصاري كه از تاريكي و ناداني پوشيده بود، 

در اواخر قرون وسطي داشتند كه نقطه مقابل ) Roger Bacon(معرفت علمي نيز كه صاحب نظراني چون روجر بيكن 

جستند  نقص كار يونانيان بود؛ بدين معني كه مسلمين پيش از آنكه به دنبال اصول كلي باشند، حقايق جزيي را مي

  .هاي كلي استنباط كنند، دارا نبودند يي اينرا نيز كه از اكتشافات خود، قانونو توانا

آمد، براي مدتي اصول كلي و  در برابر رنسانس به زانو در مي 5زماني كه در اروپا براي نخستين بار نظام مدرسي

حقايق شگرف شيفتگي نشان دهنده اين گرايش است او به ) Montagne(آثار مونتي . ها مورد نفرت واقع شد نظام

دهد به خصوص اگر اين حقايق در نفي باورهاي موجود باشند، و نيز آرزو ندارد كه آراي خود را به صورت  نشان مي

از قيود فكري و نيز هر قيدي ديگري بيزاري  »خواهي بكن هرچه مي«نيز با شعار  6رابله. پيوسته و به ساماني درآورد

                                                 

5-Scholasticism  يا مكتب مدرسين نامي است كه به فلسفه مكاتب قرون وسطا داده شده و پيروان آنها را اسكوالستيك مي خوانند .

فكار افالطون و اين مكتب بر اساس ميراث هاي كهن فلسفي از جمله ا. كار آنان اين بود كه طرز فكر مذهبي را به طرز ذهني توجيه كنند

اين مكتب از نظر . بحث در كليات اساسي ترين موضوع مكتب بود. به ويژه ارسطو استوار بود و در همه زمينه ها از افكار او سود مي جست

  :تاريخي به چند دوره تقسيم مي شود

ي، آويسنا آروئيس و فالسفه يهود كه فلسفه افالطونيان بودند آريژنا، آنسلم كانتربر-كه تحت تأثير نو) 13-9قرون (مدرسين قديم  -الف  

  .اي از آميزش يهوديگري با انديشه هاي ارسطويي داشتند

  .تحت تأثير آلبرت كبير توماس آكوئيناس و ارسطوئيان بودند) 15-14قرون (مدرسين كالسيك  -ب  

در گرفت انعكاس كشاكشي بود كه كليساي كاتوليك عليه  16-15مباحثاتي كه مابين حكماي كاتوليك و پروتستان مدرسي قرون  - ج  

توسيسم، مكتب  - قرن نوزده شاهد مدرسين جديدي بود كه مكاتب فلسفي مختلف كاتوليك هم چون . نوآوري ها به پا كرده بود

  .ان و نظاير آنرا در مي آميختافالطونيان اگوستين، مكتب فرانسيسك

6- Rabelais  تعليم و تربيت او توسط كشيشان انجام گرفت و . در تورن از توابع شينون به دنيا آمد 15فرانسوا رابله در سالهاي آخر قرن

به تحصيل علم طب سال در دير گذرانيد و به جامه كشيشي درآمد ليكن از سالوسي روحانيت بيزار شد و جامه به دور افكند و  15مدت 

 ←پس از چندي اولين كتابش را به نام پانتا گروئل، منتشر كرد و بعد كار گانيوا را نوشت كه موجب شهرت او شد  .پرداخت و طبيب شد
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ادي باز يافتة تفكر جان گرفت و هيچگاه حاضر نشد حتي به نفع حقيقت نيز از آن رنسانس در دامن اين آز. جويد مي

هايش به سبب  ترين آنان، لئوناردو بود كه يادداشت هاي رنسانس و علمي يك نمونه از شخصيت. چشم پوشي كند

بيني خود  ارد پيشاما او خود هيچكدام از مو. 7انگيز است بيني اكتشافات بعدي كه در خود دارد، اعجاب كثرت پيش

  .اثر ماند را به ثمر نرساند و از اينرو در آيندگان علمي خود بي

عصر او  تر با هم و به درجه اي ناقص) 1564- 1642(روش علمي در مفهوم كنوني و در شكل كامل خود با گاليله 

نخستين كشف او اين بود كه سيارات . گانه او همراه است نام كپلر با قانون هاي سه. آغازد مي) 1570-1630(كپلر 

كند كه مدار  اين حقيقت، براي فكر امروز بعيد جلوه نمي. گردند در محورهاي بيضوي و نه مدور، به دور خورشيد مي

زمين بيضوي باشد ولي براي انديشمندان قديم، تقريباً باور نكردني بود كه مدار يك جسم فضايي، چيزي به جز يك 

هاي كاملي  بايستي در منحني دواير باشد؛ زيرا به نظر يونانيان، سيارات اجسام خدايي بودند و مي دايره يا تركيبي از

آورد ولي مدار مورب و  دايره اي، حس زيباشناسي ايشان را نمي اي و نيم سير كنند، از اينرو تصور محورهاي دايره

ين، هرگونه بررسي عاري از تعصب و مصون از بنابرا. ساخت دار مي داري مانند مدار زمين، آن را سخت جريحه تاب

اين حقيقت را كه زمين و ساير سيارات به . هاي زيباپسندانه در عصر آنان مستلزم اشتياق شديد علمي بود پيشداوري

اگرچه اين فكر به وسيله كپرنيك و چنانچه قبالً . كنند، كپلر و گاليله استقرار بخشيدند دور خرشيد گردش مي

ايم، از طرف برخي ديگر از يونانيان نيز تأييد شده بود، هيچ يك از آنان توفيق پيدا نكرده بودند كه  مالحظه كرده

در واقع كپرنيك براي پيشبرد نظر خود استدالل جدي در آستين نداشت ولي . داليل كافي در تحكيم آن ارائه كنند

ي انگيزه هاي علمي عمل مي كند، ادعايش اگر كپلر هم مدعي مي شد كه در تأسي به فرضيه كپرنيك، فقط به يار

) خورشيد(عادالنه نمي بود؛ زيرا به نظر مي رسد كه كپلر در جواني به خورشيدپرستي گرايش داشته و مركز كائنات 

با همه اين احوال، هيچ چيز ديگري جز انگيزه . را تنها مقر شايسته اي براي چنان خداي بزرگ تصور مي كرده است

  .ت او را به اين كشف رهنمون شود كه مدار سيارات، بيضوي است و نه دايره ايعلمي نمي توانس

كپلر و گاليله هر دو، شيوه اي كامالً علمي داشتند و حتي گاليله در اين زمينه از كپلر جلوتر بود، تا بدانجا كه امروز 

آنان از . ش آنان افزوده نگرديده استنيز كه دامنه دانش بسيار فراخ تر از زمان آنان شده است، هيچ چيز اساسي به رو

، قانون هاي كمي دقيقي را استنباط مي كردند كه حقايق جزئي ديگر به )Particular facts(بررسي حقايق جزئي 

اين دانشمندان معاصران خود را به دو دليل شديداً متأثر كردند، دليل نخست اينكه . توسط آنها قابل پيش بيني بود

                                                                                                                                                         

اين موقع بين مردم، افكار كهنه و نو رايج بود و پروتستان و كاتوليك سخت با هم در كشاكش بودند در اين هنگام رابله احساس  در →

خمسه «و بدين ترتيب پنج كتاب به نام  ر كرد و خود را در حمايت شاه كشورش پناه داد و كتاب هاي سوم و چهارم خود را منتشر كردخط

  .به وجود آمد »رابله

علمي هاي  طرح. هاي هنري و علمي خود را منظماً در آنها يادداشت كند لئوناردو عادت داشت خاطرات خود را روزانه بنويسد و انديشه -7

 پلهاي قطعه قطعه  - كشتي و زير دريايي : خورند و برخي از آنها عبارتند از ها به چشم مي هاي او به تفصيل در اين يادداشت و نوآوري

 زا و شعله هاي انفجاري و آتش بمب - پر  هاي ته هاي سبك و تفنگ توپ -تانك جنگي  -پوش  دار زره سنگرهاي چرخ -قابل حمل 

كند، پيچ و  اي نور را تشديد مي چراغي كه با حبابي شيشه - شكند  دار كه در حال حركت موانع را مي گاز جنگي، ارابه داسافكن، نوعي 

 - دستگاهي براي تيز كردن سوزن  -خراش  گيري فشار آب، عمارت آسمان مهره و ابزاري براي بيرون آوردن پيچ، ابزارهايي براي اندازه

ها، دوربين  لباس كامل غواصي براي حمله زيرآبي به كشتي -هاي نازك حلبي  توپ، دستگاهي براي ورقه دستگاهي براي تراشيدن لوله

 - كشف واقعيت ستارگان  -كشف نيروي جاذبه زمين، كشف سكون خورشيد  -چتر نجات، كشف حركت زمين به دور خورشيد  - نجومي 

شود، كشف امواج صوت و شباهت آن با  و برخورد آن با چشم حادث مي كشف اين حقيقت كه ديدن بر اثر صدور امواج نوراني از اشياء

  .و توربين) رطوبت سنج(اختراع هيكتومتر  - كشف دستگاه گردش خون  -امواج آب 

 نقل به كوتاهي از كتاب مشاهير جهان تأليف خسرو كريمي
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) authority(اتاً براي ايمان هاي آن عصر تكان دهنده بود، و دليل دوم اينكه ايمان به منابع موثق استنتاجات آنان ذ

به دانايان امكان داده بود كه تحقيقات خود را به كتابخانه ها محدود سازند، و از اينرو وقتي اساتيد مي شنيدند كه 

  .پس بدان بنگرند، سخت آزرده خاطر مي شدندشايد الزم است جهت شناخت جهان، رودر روي آن قرار گيرند و س

بود، او وقتي به مقام استادي دانشگاه پيزا رسيد، هنوز دوره ) gamin(بايد اعتراف كرد كه گاليله شخص بي مباالتي 

بود، تصور نمي كرد كه رفتار و ) Ducato(دوكاتو  5/7آغاز جواني خود را مي گذراند و چون حقوق روزانه اش فقط 

نخستين نوشته او مقاله اي بود عليه پوشيدن عبا و كاله در دانشگاه . حترمانه اي را از او انتظار داشته باشندبرخورد م

سرگرمي او ترتيب . كه احتماالً در بين دانشجويان معمول بوده است، ليكن اين مقاله با طبع همكاران او سازگار نيامد

مثالً چون آنان بر اثر ايمان به فيزيك ارسطو، عقيده . مي داد دادن صحنه هايي بود كه ناداني همكارانش را نشان

داشتند كه يك وزنه ده پاوندي در يك دهم زماني، از ارتفاع معلوم سقوط مي كند كه وزنه يك پاوندي جهت سقوط 

و درست  الزم دارد، او سحرگاه يك وزنه ده پاوندي و يك وزنه يك پاوندي با خود برداشت و برفراز برج كج پيزا رفت

هنگامي كه استادان با متانت بزرگوارانه اي در برابر دانشجويان به كالس هاي مربوط خود مي رفتند، با جلب توجه 

هر دو وزنه عمالً همزمان به زمين رسيدند ولي استادان ترجيح دادند چنين . آنان، هر دو وزنه را از فراز برج رها كرد

  .چون نسبت اشتباه دادن به ارسطو ناممكن بود فكر كنند كه باصرة ايشان خطا مي كند،

شهر فرمانرواي ) Giovanni dei Medici( جيوواني دي مديسي. دگربار، گاليله رفتار متهورانه تري از خود بروز داد

گاليله با مالحظه دستگاه او . دستگاهي براي الروبي اختراع كرده بود كه به آن مباهات مي كرد) Leghorn( لگهورن

كه اختراع او براي هر كار هم مناسب باشد، به درد الروبي نخواهد خورد و اين پيش بيني او به حقيقت پيوست گفت 

  .و جيوواني را وادار كرد كه به تالفي اين پيش بيني گاليله، يكي از حواريون آتشين انديشة ارسطويي گردد

ا جنجال روبرو گرديد و در وضعي نظير آنچه به تدريج گاليله به عنصري نامطلوب بدل شد و در كالس هاي درس ب

پس از آن بود كه او يك دوربين نجومي ساخت و از استادان . كه در برلين براي ايننشتين پديد آمده بود، قرار گرفت

دعوت كرد به وسيلة آن، اقمار مشتري را از نظر بگذرانند ولي ايشان رد كردند زيرا ارسطو از اين قمرها سخني به 

اورده بود و بدين ترتيب اگر كسي خيرگي مي ورزيد و تصور مي كرد كه مي تواند اين اقمار را ببيند، به طور ميان ني

  .حتم برخطا بود

موافق آن . تجربه برج كج پيزا، نخستين بخش كار مهم گاليله، يعني كشف قانون جديد سقوط اجسام را نشان داد

كنند و سرعت شان با زمان سقوط، و فاصله طي شده با مربع همان همه اجسام در خالء با سرعتي يكسان سقوط مي 

ليكن نظر ارسطو به گونه اي ديگر بود ولي نه خود ارسطو و نه هيچ يك از پيروان او در مدت قريب . زمان تناسب دارد

ين تجربه اي انديشه انجام چن. به دوهزار سال، اين زحمت را به خود نداده بودند كه حقيقت اين سخن را بيازمايند

البته گاليله . خود يك امر تازه بود و بي احترامي گاليله به مقام مورد استنادي نظير ارسطو ناخوشايند تلقي مي شد

دوستان زيادي داشت كه از دانش، از آنرو كه دانش است، لذت مي بردند، ولي فقط معدودي از چنين كسان مقام 

  .ا اكتشافات او به تلخي دشمني مي ورزيددانشگاهي داشتند و فكر حاكم بر دانشگاه ب

به طوريكه همه مي دانند، او در اواخر عمرش به جرم قبول اينكه زمين به دور خورشيد گردش مي كند، با محكمه 

،  1632ولي به سال . قبالً نيز برخورد كوچكي با اين محكمه پيدا كرده بود. در گير شد) Inquisition(تفتيش عقايد 

ي درباره نظلم كپرنيكي و بطلميوسي نگاشت كه در ضمن آن بي باكي نموده و بعضي از سخنان پاپ را كتاب مباحثات

پاپ كه تا آن هنگام با او دوستانه . ، جاري كرده بود)Simplicius(به اشاره، از زبان شخصي به نام سيمپلي سيوس

ا دوك بزرگ آن شهر روابط دوستانه داشت گاليله در فلورانس مي زيست و ب. رفتار كرده بود، اين بار خشمگين شد

ولي محكمه تفتيش عقايد به او اطالع داد كه براي محاكمه رهسپار رم شود و دوك بزرگ را نيز بيم داد كه اگر 

گاليله در اين زمان مردي هفتاد ساله و فرتوت . حمايت خود را نسبت به گاليله ادامه دهد، از رنج كيفر نخواهد رست
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از اين رو طبيب گواهي فرستاد كه حالش براي سفر مساعد نيست . ج فروغ چشمانش را از دست مي دادبود و به تدري

و بنابراين محكمة تفتيش عقايد يكي از طبيبان خود را با اين دستور نزد گاليله فرستاد كه به محض حصول بهبود 

ستوري آگاهي يافت، آزادانه راه رم در پيش گاليله چون از صدور چنان د. كافي، او را به زنجير كشد و به رم بياورد

  .گرفت ولي به هر حال اين تسليم او ناشي از تهديد بود

  :حكم محكمه تفتيش عقايد، كه سند جالبي مي باشد، چنين است

فقيد، اهل فلورانس، در سن هفتاد ) Vincenzio Galilei( نظر با اينكه تو گاليله ئو، فرزند وين سينزيو گاليله ئي«

باطلي كه به وسيله  doctrine(8(، به اين ديوان مقدس احضار شده بودي به اتهام قبول آموزه  1615به سال  سالگي،

كسان زيادي تعليم مي شده، حاكي از اينكه خورشيد بدون حركت، در مركز جهان واقع شده و زمين با حركت 

آموزه را بديشان تعليم مي كردي، و  روزي گردش مي كند، و نيز به اتهام پروراندن شاگرداني كه همين- شبانه

همچنين به اتهام اينكه با بعضي از رياضي دانان آلمان در همين زمينه مكاتباتي داشته اي، و نيز به علت انتشار 

چندين نوشته راجع به لكه هاي خورشيد كه در ضمن آنها نيز همان آموزه ها را به عنوان حقيقت مي پروراندي، و 

پاسخ از طريق تأويل به رأي كتب مقدس، به اعتراض هايي كه همواره از ناحيه آن كتب متوجه  نيز به اتهام اداي

تعليمات تو بود، و نظر به اينكه عالوه بر آنها، نامه اي ارائه شده است كه به اعتراف خود، نوشته شخص تو خطاب به 

ائلي را گنجانده اي كه با مفهوم حقيقي و كسي است كه قبالً شاگرد تو بوده، و آنجا ضمن تعقيب فرضيه كپرنيك، مس

چون اين دادگاه مقدس عالقمند است براي مقابله با آشوب و زياني (سنديت كتب مقدس منافات دارد، بدين ترتيب 

، لرد )پاپ(مشيت اقدس حضرت ايشان ) كه از ديرباز عليه ايمان مقدس توسعه مي يابد، قدم هاي مؤثري بردارد

ين محكمه عالي و جهاني تفتيش عقايد، دو مسئله سكون خورشيد و حركت زمين را از جانب كاردينال هاي اعظم ا

  :مفسرين حكمت الهي، به شرح زير توضيح مي دهد

اينكه خورشيد مركز جهان و در محل خود بي حركت است، عقيده اي پوچ، ازلحاظ فلسفي باطل و از نظر  -1

  .را مخالف صريح كتب مقدس مي باشداست، زي) رفض -  heresy(رسمي ناشي از كجروي 

اينكه زمين مركز جهان نبوده و بي حركت نيست بلكه با حركتي شبانه روزي گردش مي كند، نيز عقيده اي  -2

  .فاسد، از لحاظ فلسفي باطل و از نظر حكمت الهي حداقل متضمن انحراف ايمان است

بود كه با تو به ماليمت رفتار شود، از اينرو در مجمع اما نظر به اينكه در آن روز اراده ما بر اين قرار گرفته 

)congregation ( مقدسي كه در حضرت ايشان)تشكيل گرديد، مقرر شد  1616، به تاريخ بيست و پنجم فوريه )پاپ

كه مقام جليل القدر كاردينال بالرمين به تو توصيه كنند كه آن آموزه باطل را بطور كلي ترك كني و اگر از اين ترك 

امتناع ورزي از طرف كميسر ديوان مقدس به تو دستور داده شود كه به ترك آن مبادرت ورزي، هرگز آن را به 

دو روز بعد، . ديگران ياد ندهي و درصدد دفاع از آن نيز برنيايي، و اين بار در صورت امتناع از قبول، محبوس شوي

ميسر دستور يافتي كه اين آموزه باطل را بطور كلي نظر به اجراي همين حكم با حضور دبيران و گواهان از طرف ك

ترك كني و در آينده نيز شفاهاً و كتباً، نه از آن دفاع كني و نه به ديگران بياموزي، و چون قول دادي كه از همه 

  .مراتب مذكور اطاعت كني، مرخص شدي

ود را در عرصه فتنه انگيزي به منظور اينكه چنين آموزه زيانمندي بطور كلي ريشه كن شود و بيش از اين خ

گرانبار در حقيقت كاتوليك وارد نكند، فرماني از طرف مجمع مقدس فهارس، مبني بر ممنوعيت كتبي كه با اين 

  .آموزه مربوطند، صادر شد و تمام آنها را به طور كلي مخالف كتب مقدس و آسماني اعالم كرد

                                                 

 .م . ام اين معادل را از آقاي احمد آرام گرفته -8
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مباحثه گاليله ئو گاليله ئي در پيرامون «تو حكايت داشت، به نام  و نظر به اينكه بعد از آن، كتابي كه عنوانش از نام

»بطلميوسي و كپرنيكي- دو نظام اساسي جهان
در فلورانس طبع شده و به دنبال آن، مجمع مقدس اطالع يافته  9

است كه بر اثر طبع نامبرده، آموزه باطل گردش زمين و سكون خورشيد روز به روز زمينه مي گيرد، عليهذا كتاب 

 مورد بحث، تحت بررسي قرار گرفت، و در خالل آن عصيان آشكاري عليه فرمان سابقي كه به اطالع تو رسيده بود،

تا بدانجاست كه تو از آموزه اي كه قبالً، در حضور خود تو محكوم شده بود، دفاع ) دامنه اين عصيان. (مشاهده شد

كرده اي، و هرچند به مدد لفاظي هاي فراوان تالش ورزيده اي تلويحاً چنين افاده كني كه آموزة مورد نظر هنوز 

ازه هم خطاي بسيار بزرگي است زيرا آموزه اي را كه سابقاً قطعيت نيافته و در مقام احتمال است، معهذا همين اند

مخالف كتب مقدس اعالم گرديده و سپس خالف بودن آن با قطعيت تأييد شده است، به هيچ وجه نمي توان احتمال 

ا با توجه به همه اينها تو به دستور ما به اين ديوان مقدس فراخوانده شدي و هنگامي كه تو ر. صحت برايش قائل شد

تو همچنين اعتراف كردي كه ده يا . به سوگند آزموديم، اعتراف كردي كه تحرير و طبع كتاب مزبور كار تو بوده است

به عالوه تو براي . دوازده سال پيش، يعني پس از صدور فرمان تحريم آموزه نامبرده به تحرير اين كتاب آغاز كرده اي

غرض خود را به اطالع مقاماتي برساني كه برحسب تصويب آنان، به اين كتاب تقاضاي جواز چاپ كرده بودي بي آنكه 

تو . تو دستور داده شده بود آموزه مذكور را به هيچ وجه باور نداري، از آن دفاع نكني، و تدريس آن جايز نشمري

 همچنين اعتراف كردي كه شيوه تحرير كتاب چنان است كه خواننده ضمن مالحظه داليل دو طرف، متوجه بطالن

داليل طرف مقابل نيز خواهد شد و در نتيجه مطلب را با قدرت بيشتري قبول كرده و  درصدد تخطئه آن برنخواهد 

، از اينكه كتاب را به صورت محاوره نوشته اي، )به گفته خودت(آمد و سپس متعذر نمي شوي و بهانه مي آوري كه 

مان احساس رضايتي است كه هر كسي از باريك عليرغم قصد خود مرتكب اشتباه شده اي و محمل اين اشتباه ه

بيني هاي خود، نيز از اينكه خود را در طرح استدالالت استادانه و قابل قبول ولو به نفع مسائل باطل، ماهرتر از عامه 

  .نشان دهد، حاصل مي كند

رمين، كه بنا به در مهلت مناسبي كه براي دفاع به تو داده شد، تصديقي به دستخط حضرت اجل لرد كاردينال بال

اظهار خودت شخصاً تحصيل شده بود، ارائه دادي كه شايد بدان وسيله در برابر اعتراضات خودت كساني كه عليه تو 

گزارش مي دادند و شايع مي كردند كه به اتهام نقض عقيده از طرف اين ديوان مقدس كيفر يافته اي، از خود دفاع 

ه است كه تو نقض عقيده نكرده و كيفر نديده اي، بلكه فقط اخطاريه كني ، چه در تصديق مزبور خاطرنشان شد

حضرت اقدس كه از طرف مجمع مقدس فهارس به اطالع عامه نيز رسيده بود، به تو اعالم شده است حاكي از اين 

ا عقيده به گردش زمين و سكون خورشيد با كتب مقدس منافات دارد و به همين جهت نمي توان بدان ايمان داشت ي

ذكري نشده است، تو  »به هيچ وجه«و  »تعليم ندادن«ولي چون در آنجا از دو ماده دستور، يعني . از آن دفاع نمود

استدالل كردي ما بايد قبول كنيم كه اين نكات در طول چهارده يا شانزده سال، از خاطر تو محو شده اند و نيز علت 

نبوده است و نيز ) فراموشي(نتشار كتاب به تو داده شد، جز اين سكوت تو در برابر دستوري كه هنگام تقاضاي جواز ا

گفتي كه اين سخن تو را نبايد يك بهانه تلقي كرد و نيز لغزش هاي تو را بايد به حساب جاه طلبي و بلندپروازي 

تب بزرگتر ولي وجود همين يك تصديق كه از جانب تو ارائه شده، اهانت تو را به مرا. عبث تو گذاشت و نه سوءنيت تو

كرده است، زيرا در متن همان تصديق به صراحت قيد شده كه عقيده مورد بحث مخالف كتب مقدس است و با اين 

از اينرو تصديقي كه به زيركي . حال تو جرأت كرده اي درباره آن به بحث پردازي و دليل به محتمل بودن آن بياوري

با توجه به (ولي . كند زيرا كه تو احترام آن را ملحوظ نداشته اي و نيرنگ بدان دست يافته اي، بار تو را سبكتر نمي

                                                 

9- The Dialogue of Galileo Galilei, On the Two Principal Systems of the World – the Ptolemic and 

Copernican  
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چون باز به نظر مي رسيد كه تو همه آنچه را كه حقيقت مي پنداري، فاش نكرده اي، الزم ديديم تو را به ) همه اينها

با توجه به  بدون هرگونه تعصب نسبت به آنچه كه اعتراف كرده بودي و(محاكمه دقيقي فراخوانيم كه در ضمن آن 

  .مثل يك كاتوليك خوب جواب دادي) نيت تو كه فوقاً عليه تو جزء به جزء توضيح گرديد

بنابراين با توجه كامل به نكات قوت استدالل تو و با توجه به اعترافات و معاذير تو و هر آن چيزي كه مي بايست 

  :صويب كرديممورد مالحظه و بررسي قرار گرفت، اينك حكم نهايي ذيل را عليه تو ت

به نام خداوند ما عيسي مسيح كه مقدس ترين نام هاست، و به نام پرعظمت مادر باكرة او مريم مقدس، رأي نهايي 

خود را كه از طريق شور و قضاوت اعاظم حكمت مقدس الهي و مجتهدان حقوقين، و مميزين ما صادر شده است، با 

، مجتهد حقوقيق و ناظر )Carlo Sincereo(ب كارلو سين سرو توجه به همه مسائل و مباحثاتي كه مابين عاليجنا

مالي اين ديوان مقدس از طرفي، تو گاليله ئو گاليله ئي، مدعي عليه، محكوم و معترف، چنانچه تفصيلش گذشت از 

ل طرف ديگر به عمل آمده است، به شرح زير قضاوت و صدور رأي كرده و اعالم مي كنيم كه تو گاليله مذكور، به دلي

مطالبي كه در جريان اين مكتوب به تفصيل اعالم شده و خود نيز اقرار كرده اي، خويشتن را به اتهام كجروي، به 

باطل و (شدت در معرض سوءظن اين ديوان مقدس قرار داده اي و اتهام تو عبارت است از ايمان به اين آموزه 

از مشرق به مغرب حركت نمي كند و زمين كه خورشيد مركز جهان هستي است و ) برخالف كتب مقدس آسماني

مركز جهان نيست و حركت مي كند، و اعتقاد به اينكه، پس از آنكه عقيده اي مخالف و منافي كتب مقدس اعالم 

شده و مخالف آن به تصويب قطعي رسيده است، باز مي تواند قابل قبول و حمايت و محتمل به صحت باشد، و در 

ا ومجازات هايي شده اي كه از طرف قوانين مقدس كليسايي و ديگر موازين عام و نتيجه تو مستوجب همه كيفره

معهذا موجب خرسندي خاطر ما خواهد . خاص آن عليه مجرميني كه مشمول اين وصف باشند، تصويب گرديده است

حضور ما به  بود كه تو از همه مجازات هاي فوق بخشيده شوي، به شرط آنكه با دلي پاك و ايماني بي غل و غش، در

ترتيبي كه اينك به تو نشان داده مي شود، از خطاها و كجروي هاي مذكور و هر خطا و كجروي ديگري كه با منويات 

  .كليساي كاتوليك رسالتي رم مخالف باشد، توبه كرده، سوگند ياد كني و ابراز انزجار نمايي

ات نخواهد ماند، بلكه در آينده به احتياط اما لغزش و خطاي تأسف آور و خطرناك تو آن قدرها هم بدون مجاز

پس مقرر مي داريم كه كتاب . بيشتري وادارت مي كنيم تا عبرت ديگران باشي كه از اين قبيل انحرافات پرهيز كنند

برحسب يك فرمان عمومي تحريم شود و خود تو را براي مدتي كه تعيين آن به  »مباحثات گاليله ئو گاليله ئي«

ارد، به حبس رسمي اين ديوان مقدس محكوم مي كنيم و به عنوان قصاصي كه متضمن غفران تو مشيت ما بستگي د

در ضمن . باشد، دستور مي دهيم كه در طول سه سال آينده، هر هفته يك بار اين هفت ذكر انابت را قرائت كني

  ».مي داريمهرگونه حق تعديل ، تخفيف يا حذف تمام يا قسمتي از قصاص مذكور را براي خود محفوظ 

  :تركيب توبه نامه اي كه گاليله بر حسب حكم فوق ناگزير از اداي آن بود، به قرار ذيل مي باشد

من گاليله ئو گاليله ئي، فرزند وين سنزيو گاليله ئي فقيد اهل فلورانس، به هفتاد سالگي در حالي كه شخصاً «

كاردينال ها و بازرسان عالي مقام حكومت مسيحيان محاكمه شده ام و در برابر شما سروران عظام و حضرات لردها، 

    جهان عليه خباثت هاي كجروانه، زانو زده ام و كتب مقدس را در پيش ديدگان خود دارم و به دست خود لمس 

. قسم مي خورم، نسبت به هرآنچه كليساي كاتوليك رسالتي رم، مورد حمايت و تعليم و موعظه قرار دهد. مي كنم

اما چون من از طرف اين ديوان مقدس فرمان . همواره مؤمن بوده ام و در آينده نيز به ياري خدا مؤمن خواهم بود

حركت مي داند، به طور كلي ترك كنم و از ايمان به آن و يافته بودم اعتقاد باطلي را كه خورشيد را مركز جهان و بي 

حمايت و تعليم آن نيز منع شده بودم، و نيز از آنجايي كه پس از اطالع از منافات عقيده مذكور با كتاب مقدس، 

كتابي نوشته و چاپ كرده ام و در آن از همان اعتقاد محكوم سخن به ميان آورده و با تمام قدرت داليلي در 
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باني آن اقامه كرده ام بي آنكه راه حلي به دست داده باشم، و بدين لحاظ به وضع تأسف انگيزي مورد سوءظن پشتي

كجروي واقع و محاكمه شده ام، زيرا باور كرده بودم كه خورشيد مركز جهان و بي حركت است و زمين مركز جهان 

ستوجب آن بوده ام، از خاطر حضرات شما و نيست و حركت مي كند، مي خواهم اين بدگماني شديد را كه به حق م

خاطر مسيحي كاتوليك ديگر بزدايم و با قلبي پاك و ايماني بي غل و غش از خطاها و كجروي هاي نامبرده و بطور 

كلي از هر خطا و انشعاب ديگري كه مخالف كليساي مقدس باشد، توبه كرده، سوگند خورده و ابراز انزجار مي نمايم، 

كنم كه در آينده نيز شفاهاً يا كتبا، سخني نخواهم گفت و مطلبي تأييد نخواهم كرد كه مرا در معرض و قسم ياد مي 

سوءظن مشابهي قرار دهد، اما هرگاه شخص منحرف يا هر كسي را كه مورد سوءظن گمراهي قرار گيرد، سراغ داشته 

  به عالوه سوگند ياد . د معرفي خواهم كردباشم، او را با اين ديوان مقدس و يا به مفتش و كارگزار محل اقامت خو

ميكنم و قول مي دهم قصاصي را كه از طرف اين ديوان مقدس در حق من مقرر مي شود يا خواهد شد، به نحو كامل 

اتفاقاً من از بجاآوردن يكي از تعهدات، سوگندها و پيمان هاي ) اما اگر خداي ناكرده. (پذيرا شوم و به انجام رسانم

ي كنم خود را مستوجب همه گونه مجازاتي مي دانم كه از طرف قوانين مقدس و ديگر موازين عام و خود سرپيچ

خاص كليسايي، عليه گمراهاني كه مشمول اين وصف باشند، تصويب و تقدير شده است، بنابراين، به خدا و كتاب 

ئي محكوم توبه كرده، سوگند خورده من گاليله ئو گاليله . مقدس او كه با دست هاي خود لمس مي كنم، پناه مي برم

و قول داده و بدين نحو خود را پاي بند ساخته ام، و به شهادت اين قول، مكتوب حاضر توبه نامه ام را كه كلمه به 

  10 ».كلمه خوانده ام، به دست خود امضا كرده ام

  .اي خود توبه كرده ام، من گاليله ئو گاليله ئي به قرار فوق و به امض1632ژوئن  22رم، صومعه مينروا، 

ــه نامــه زمزمــه مــي كــرد؛                    »مــع الوصــف حركــت مــي كنــد «ايــن كــه گفتــه انــد گاليلــه پــس از اداي ايــن توب

)Eppur si mouve (راست نيست، چه آنكه به اين سخن متكلم شد گاليله نبود، دنيا بود.  

هيز يگران باشد تا از ارتكاب آنگونه كجروي ها پرمحكمه تفتيش عقايد گفت كه داستان گاليله بايد عبرتي براي د

جايي كه به ايتاليا مربوط مي شد، موفق شد زيرا كه آخرين فرد ايتاليايي هاي كبير بود و كنند، و در انجام اين امر تا

ان گاليله پس از او هيچ ايتاليايي ديگر، استعداد آنگونه كارها را نداشته است؛ هنوز هم نمي توان گفت كه كليسا از زم

تاكنون خيلي عوض شده است، چون امروز هم به هر جايي مانند ايرلند و بوستون كه كليسا برمسند قدرت متكي 

  .است، هر نوشته اي را كه حاوي انديشه نويي باشد، تحريم مي كند

نبود،  كشمكش بين گاليله و محكمه تفتيش عقايد، صرفاً كشمكش بين انديشه آزاد و تعصب يا بين علم و دين

كساني كه قياس را به عنوان روشي . است) deduction(و روح قياس ) induction(بلكه كشمكش بين روح استقرا 

براي دستيابي به معرفت قبول دارند، به ناچار بايد زمينه انديشه خود را در جايي نظير يك كتاب مقدس جستجو 

ي، شيوه اي است كه قضات، مسيحيان، مسلمانان و دستيابي به حقيقت به ياري روش قياس از كتب الهام. كنند

ولي از آنجايي كه قياس به عنوان وسيله اي براي نيل به دانش، به محض ترديد كردن . كمونيست ها به كار مي برند

در منبع آن، از اعتبار ساقط مي شود، از اينرو معتقدان به قياس، همواره در برابر كساني كه سنديت كتب مقدس را 

ترديد قرار مي دهند، به تلخي تمام موضع مي گيرند و گاليله كسي است كه ارسطو و كتب مقدس را به يكبار مورد 

پيشينيان معرفت يافته بودند به . مورد ترديد قرار داد و بدين ترتيب بناي دانش قرون وسطايي را متالشي ساخت

اسرار مابعدالطبيعه و اصول نامعلوم حاكم  عميق ترين. اينكه جهان چگونه خلق شده است و سرنوشت انسان چيست

در سراسر عالم معني و ماده چيزي كه اسرار آميز جلوه كند، . بر رفتار اجسام و ابدان، پيش آنان مكشوف و معلوم بود

    در قبال اين . رازي كه نهان باشد و يا چيزي كه در قضاياي منظم منطقي آنان قابل نمايش نباشد، وجود نداشت

                                                 

   Galileo, His Life and Work, by J.J. Fahie pp. 313ff. 1903از كتاب  -10
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زي، ديگر چه رازي باقي مي ماند تا گاليله و پيروان او كشف كنند؟ شايد قانون سقوط اجسام، نظريه آونگ ها بي نيا

)theory of pendulum (پس اگر مالحظه مي كنيم كه دانايان عصر در برابر تخريب اين منابع . و بيضي هاي كپلر

ن وجود درست همانطوري كه آفتاب طالع جمع با اي. غني صعب الوصول، فغان مي كنند، جاي شگفتي نخواهد بود

ستارگان را پراكنده مي سازد، چند حقيقت اثبات شده گاليله هم، آسمان پرشكوه ايقان هاي قرون وسطايي را از 

  .رونق انداخت

سقراط گفته بود از ديگر معاصران خود داناتر است زيرا فقط او مي داند كه چيزي نمي داند، ولي اين سخن او 

ليكن گاليله به حق مي توانست بگويد كه مطالبي مي داند و نيز آگاه . بود) rhetorical device( »رح بديعييك ط«

است به اين كه دانش او چندان زياد نيست، در حالي كه معاصران ارسطويي او هيچ نمي دانند و گمان مي كنند كه 

ايي اندكي كه با دانش آشن. حصول دانش، مشكل است زيرا با پندارهاي آرزومندانه سر ناسازگاري دارد. زياد مي دانند

راستين حاصل آيد، از ميزان قابل قبول بودن پندارها مي كاهد و در واقع تحصيل دانش، حتي مشكل تر از آن است 

با اين حال در راه تحصيل دانشي كه . كه گاليله تصور مي كرد، و بسياري از باورهاي خود او نيز در شمار تقريب بودند

و هم كلي باشد، گاليله نخستين گام بزرگ را برداشت و از اينرو بايد او را پدر عصر  هم تا حد امكان مصون از خطا

همه پديده هاي عصري كه حيات ما را دربر گرفته است، چه بخواهيم و چه نخواهيم، اعم از افزايش . جديد دانست

ليغاتي صابون فروشان، همه جمعيت، و پيشرفت بهداشت، وجود ترن ها و اتومبيل ها، راديو و سياست و آگهي هاي تب

اگر محكمه تفتيش عقايد موفق مي شد كه او را نشكفته پرپر كند، ما امروزه نه از موهبت . از گاليله ناشي مي شوند

. و نه از كاهش فقر و مرض كه از خصال بارز عصر ما هستند! جنگ هاي هوايي و بمب هاي اتمي بهره مند بوديم

نقش شخصيت را در روند پويايي (سي بر اين جاري است كه اهميت ذكاوت فرد شيوه برخي از مكاتب جامعه شنا

را به حداقل كاهش دهند و همه رويدادهاي بزرگ را به عوامل وراي فرد منسوب دارند، ولي من اعتقاد دارم ) جامعه

ته مي شدند، به نظر من اگر يكصد تن از مردان قرن هفدهم در كودكي كش. كه اين طرز فكر، يك خطاي كامل است

  .دنياي جديد وجود نمي داشت و گاليله سرآمد اين يكصد تن است
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  نيوتون -2

او نيز مانند گاليله ). 1642(در همان سال كه گاليله درگذشت، چشم به دنيا گشود ) Isaac Newton(ن، واسحاق نيوت

  .چشم از جهان فروبست 1727روزگار درازي زيست و مردي سالخورده شد، و به سال 

گاليله ناگزير بود . كوتاه بين فعاليت هاي اين دو دانشمند، مقام علم در جهان بكلي دگرگون شده بود ةدر فاصل

تمام عمر با مدعيان رسمي علم مبارزه كند و چندان كه آخرين سالهاي عمر او نيز با تحمل رنج محكوميتي كه از 

يله در هجده سالگي به عنوان دانشجوي ولي نيوتون برخالف گال. رهگذر كتابش بر او مستولي شده بود، گذشت

گفتني است دو سال پس از آنكه به اخذ درجه فوق ليسانس . ترينيتي وارد كمبريج شد و با تأييد عامه مواجه گرديد

)M.A ( صاحبنظران و خردمندان . توصيف كرد »مردي كه نبوغ باور نكردني دارد«نائل آمد، رئيس كالج او را با عبارت

به منظور تشويق او، همانگونه كه . ون برخاستند و بزرگان و پادشاهان، او را مورد حمايت قرار دادندبه تشويق نيوت

مقام او به قدري مورد . رسم انگليسي ها است، برايش در دستگاه دولت شغلي تعيين كردند كه مانع ادامه كارش بود

بزرگ را به گناه اينكه با نيوتون رابطه ) Leibniz(توجه قرار گرفت كه وقتي جرج اول به سلطنت نشست اليب نيتس 

  .باقي گذاشت 11اي تيره داشته است، در هانوور

او مردي ترسو، عصبي مزاج و در عين حال تندخو و از بحث و . اين مقام منيع نيوتون، نويدبخش اعصار آينده بود

تير انتقاد مي ساخت، از اينرو جز به  از نشر نوشته هايش نفرت داشت زيرا اين كار، او را آماج. گفتگو گريزان بود

نيوتون در مورد نظريه نور كه خود، آن را بنياد نهاده بود، به . اصرار دوستانش به انتشار آثار خود اقدام نمي ورزيد

از جرو بحثي كه در مورد نظريه ام در مورد نور برخاسته است، رنج مي برم و بي احتياطي خود «: اليب نيتس نوشت

به اين ترتيب اگر او . »مي كنم، كه چرا از نعمت اصيل آرامش كناره گرفته و در پي سايه اي به راه افتاده امرا مالمت 

با مخالفت هايي كه گاليله با آن مواجه بود، روبرو مي گرديد، شايد حتي به قبول انتشار سطري از آثار خود نيز تن در 

  .نمي داد

علم نجوم از عهد يونانيان باستان، پيشرفته ترين و در عين . خ علم استتوفيق نيوتون، چشم گيرترين پيروزي تاري

قانون هاي كپلر هنوز خيلي جديد بودند و قانون سوم او هنوز هنوز قبول عامه . حال گرامي ترين علوم بشمار مي رفت

نون هاي او را غير قابل اعتماد به عالوه كساني كه به تصور نظام دايره ها و نيم دايره ها خو گرفته بودند، قا. نيافته بود

نظريه جزر و مد گاليله اعتبار كافي نيافته بود، حركات ماه به طور كامل فهميده نمي شد و منجمان، . مي دانستند

در چنين وضعي بود كه نيوتون به وسيله قانون . ناگزير با زوال وحدت حماسي افالك در نظام بطلميوسي روبرو بودند

فرضيه نيوتون نه تنها به توجيه حركات اصلي سيارات . راكندگي ها نظم و وحدت بخشيدجاذبه خود به اين پ

حتي ستارگان دنباله داري كه در گذشته اي نزديك . پرداخت، بلكه پاسخگوي باريك ترين مسائل زمان نيز شد

) Halley(دار هالي  از اينرو ستاره دنباله. پيشگوي مرگ شاهزادگان تلقي مي شدند، مشمول قانون جاذبه گرديدند

  .بيش از همه با قانون او وفق مي داد و شخص هالي بهترين دوست نيوتون بود

 نيوتون به شيوه شكوهمند يوناني پيش مي رود و به ياري قوانين سه گانه جاذبه ) Principia( »مبادي«كتاب 

)low of gravity (اثر نيوتون برخالف بهترين آثار زمان ما، . و قياس محض، به تشريح منظومه شمسي مي پردازد

در ميان آثار جديد، آنچه بيش از همه به حد كالسيك كمال نزديكي دارد، . دلكش و مورد پسند طبع يوناني است

است، حتي نسبيت هم مدعي  با اين حال چون ميزان پيشرفت عصر ما بسيار بيشتر از گذشته. نظريه نسبيت است

                                                 

11- Hannover  از شهرهاي آلمان.  
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همه كس داستان افتادن سيب را مي داند، و شايد اين يكي برخالف غالب داستان هاي . چنان خاتميتي نيست

بود كه نيوتون درباره جاذبه به تفكر  1665به هر حال نخستين بار در سال . نظيرش به طور حتم ساختگي نباشد

ار يافته بود، وي اوقات خود را در دهكده اي و شايد در باغ ميوه اي پرداخت و چون در آن سال، طاعون بزرگ انتش

منتشر نكرد و در اين مدت بيست و يك سال، خرسند بود كه درباره  1687ولي او كتاب مبادي را تا سال . مي گذراند

بايي را داشته نظريه اش تأمل و آن را به كمال رساند، در حالي كه در وضع كنوني هيچ متفكري نمي تواند اين شكي

حتي اثر اينشتين نيز همواره حاوي حواشي . باشد چه، زمان ياد شده كافي است كه زمينه اين علم را بكلي عوض كند

غرضم از ذكر اين نكته انتقاد نيست، بلكه . نافرجام بوده است) speculations(كهنه، ترديدهاي برطرف نشده و نماآت 

در وضع كنوني، ديگر ما به دنبال كمال نيستيم زيرا . وتون را نشان دهممي خواهم اختالف عصر حاضر و عصر ني

  .آيندگان بر ما پيشي خواهند گرفت و ممكن است هر آينه رشته هاي ما را پنبه كنند

احترام عامي كه در برابر نيوتون ابراز مي شد، در مقايسه با رفتاري كه نسبت به گاليله به عمل مي آمد، تا حدي 

اهيت كار گاليله و دانشمندان ديگري بود كه فاصله زمان او را پر مي كردند و تا حدي نيز، و شايد خيلي مربوط به م

جنگ سي ساله آلمان كه در عصر گاليله اوج مي يافت، بي آنكه . زياد با مشي سياست هاي روز ارتباط داشت

اين وضع حتي . وس را به نصف كاهش دادكوچكترين تغييري در توازن قواي پروتستان و كاتوليك به وجود آورد، نف

فرانسه با آنكه يك . بي فكرترين اشخاص را به اين انديشه وامي داشت كه شايد جنگ هاي مذهبي برخطا باشند

قدرت كاتوليك بود، به حمايت از پروتستان هاي آلمان برخاسته بود، هانري چهارم اگرچه به قصد تصرف پاريس 

جنگ . نگيزه هدفي كه در سر مي پرورانيد، نسبت به ايمان جديد خود تعصب نورزيدكاتوليك شده بود، هرگز به ا

داخلي انگلستان كه به سال تولد نيوتون آغاز شده بود، به حكومت قديسين منتهي شد و همين امر همه كسان را به 

م از تبعيد برگشته بود، نيوتون يك سال پس از آنكه چارلز دو. استثناي بزرگان ديانت، عليه غيرت مذهبي برانگيخت

، علم را با تمام قوا تقويت كرد تا پادزهر )Royal Society(وارد دانشكاه شد و چارلز دوم بنيان گذار جامعه سلطنتي 

تعصب گردد، زيرا تعصب پروتستاني موجب تبعيد وي شده بود، و تعصب كاتوليك برادرش را از تخت سلطنت پايين 

پادشاه خردمندي بود، طرح حكومت را طوري ريخت كه سفرهاي نامطلوب پيشين را  ولي چارلز دوم كه. كشيده بود

  .برايش پيش نياورد

. ، به لحاظ فكري، درخشان ترين دوران تاريخ انگليس اسـت )Anne(دوران بين جلوس چارلز دوم تا مرگ ملكه آن 

ــي نظ       ــود ول ــترده ب ــازه اي را گس ــفه ت ــاط فلس ــه بس ــارت در فرانس ــاء دك ــين اثن ــري  در هم ــاي ات ــه گردباده               ري

)Theory  of Vortices (نام نيوتون پس از مرگ او بر اثر نامه هاي . او، مانعي براي قبول آراء نيوتون به شمار مي رفت

در سراسر سدة پس از آن تا . ولتر برسر زبانها افتاد و به نحو چشم گيري اشتهار يافت) Letters Philosophic(فلسفي 

مردم انگليس بـر اثـر مـيهن پرسـتي     . اپلئون، در حقيقت صاحبنظران فرانسه در خط تحقيقات نيوتون افتادندسقوط ن

خود، به خيره به روش هاي او تمسك مي جستند و در حالي كه شيوه كار اليـب نيـتس بـر روش او برتـري داشـت و      

صدمه اي كه ايتاليا از رهگـذر  . يادها رفت نتيجه اين بود كه پس از مرگ نيوتون، رياضيات انگليسي براي صد سالي از

تعصب مي ديد انگلستان از ناسيوناليسم برخود هموار مي ساخت ولي تعيين اينكه كـداميك از ايـن صـدمات مهلكتـر     

  .بود، تا حدي مشكل تر است

رد، زيرا قانون نيوتون، اگرچه پيرو شكل قياسي يونانيان است، روح آن از روح آثار يوناني كامالً تفاوت دا »مبادي«

كتاب مبادي از بررسي حقايق . جاذبه كه يكي از پايه هاي آن است، در اينجا به عنوان اصل بديهي فرض نشده است

جزئي با روش استقراء به يك قانون كلي مي رسد و به وسيله قياس از قانون كلي، به حقايق جزئي راه مي يابد، اين 

ليكن تحقق بخشيدن . فيزيك است كه لحاظ نظري، مادر علوم ديگر است كيفيت هنوز آرمان علم پيشرفته اي نظير
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به اين آرمان، دشوارتر از آن است كه در زمان نيوتن گمان مي رفت، زيرا در فاصله پس از زمان او، اين حقيقت آشكار 

  .نارسا، اين روش را با خطر لغزش مواجه مي سازد) systematization(كه نظام بندي 

اين قانون در حاليكه براي مدت بيش از دويست سال، به منظور . نيوتون، تاريخ خاصي داشته است قانون جاذبه

تبيين همه مسائل مربوط به حركت اجسام فضايي مورد استفاده قرار گرفت، خود در جمع قانون هاي طبيعي، تك 

به نسبت هاي زيادي توسعه پيدا  در حالي كه شعبه هاي جديد فيزيك. و مرموز جلوه گر مي شد) Isola Ted(افتاده 

مي كردند و نظريه هاي صوت، حرارت، نور و الكتريسيته با موفقيت مورد پژوهش قرار مي گرفتند، هيچ خاصيتي در 

تنها از طريق نظريه عام نسبيت اينيشتين . ماده كشف نمي شد كه به نحوي از انحناء با جاذبه ارتباط داشته باشد

قالب كلي فيزيك جاي خود را باز كرد و بعدها معلوم شد كه خود آن بيش از آنكه به  بود كه جاذبه در) 1915(

نظريه اينيشتين فقط در نكات بسيار ظريفي به تصحيح . فيزيك كالسيك وابسته باشد، با هندسه ارتباط داشته است

ع نسبيت به ثبوت رسيده نتايج نيوتوني مي پردازد و اين تصحيحات بسيار دقيق، هرجا كه قابل سنجش است، به نف

در حاليكه دگرگوني هاي علمي ناشي از نسبيت، اين چنين باريك و ناچيز به نظر مي رسند تغييرات فكري . است

ناشي از آنها بسيار بزرگ مي باشند، زيرا كه مجموعه نظام ادراكي ما درباره زمان و مكان، با توجه به نسبيت به ناچار 

نيشتين دگرباره نشان داد كه زمينه علم، به دست آوردن موفقيت هايي كه همواره به به عالوه اي. دگرگون مي شود

قانون جاذبه نيوتون، زماني دراز تسلط داشت و در توجيه مسائل مربوط كارائي . اعتبار باقي باشند، بسيار دشوار است

دد، ولي سرانجام چنان نشان داده بود، بطوري كه به اشكال قابل قبول مي نمود كه روزي محتاج تصحيح گر

تصحيحاتي ضرورت پيدا خواهد كرد و امروز جاي ترديد نيست كه اين تصحيحات نيز به نوبه خود احتياج به تجديد 

  .نظر خواهند داشت
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  داروين- 3

فيزيك اتمي نخستين پيروزي هاي روش علمي در علم نجوم روي داد و قابل ذكرترين آنها در اين اواخر در علم 

اين هردو علومي هستند كه در عمل به دانش رياضي فراواني نياز دارند و احتمال مي رود كه همه . بدست آمده است

ليكن در حال حاضر عرصه هاي گسترده علومي . علوم ديگر نيز در تكامل نهايي خود، به صورت رياضي تلخيص شوند

اربرد است و در زمره اينها، برخي از مهمترين دست آوردهاي علم وجود دارند كه رياضيات در آنها به ندرت قابل ك

  .جديد جلب نظر مي كنند

داروين مانند . شايد بتوانيم موضوع مطالعه داروين را به عنوان علمي كه نماينده علوم غير رياضي است، مثال بزنيم

ت كرد و مانند گاليله با حكمت كردگان عادي يك دوره تاريخي حكوم- نيوتون بر جهان بيني دانشمندان و تحصيل

با اين حال اگرچه داروين در تاريخ . الهي پنجه در پنجه افكند با اين تفاوت كه كشاكش براي خود او كمتر بالخيز بود

داروين نظريه تكامل . فرهنگ تأثيري به سزا دارد، ارزش كار او از نظر علمي محض به اشكال درخور ستايش است

)evolution (لحاظ پيشينيان نيز معلوم بود، ابداع نكرد، بلكه در تأييد آن شواهد زيادي فراهم آورد و  را كه از

هنوز بسياري از مدارك او . به منظور توجيه آن آورد) natural selection( »انتخاب طبيعي«مكانيسم خاصي به نام 

شناسان، اهميت پيشين خود را از دست به قدرت خود باقي است، ليكن مكانيسم انتخاب طبيعي او در ميان زيست 

او از لحاظ قواي . داروين سفرهاي بسيار كرد، با هوشياري به مطالعه پرداخت و با تأني انديشه ورزيد. داده است

هوشي، انسان فوق العاده اي نبود، زيرا كسان اندكي را مي توان يافت كه از لحاظ اهميت با او برابر باشند در حاليكه 

. و از اينرو بود كه در جواني چندان مورد توجه قرار نمي  گرفت. ش در پايگاهي پايين تر از او قرار گيرنداز لحاظ هو

ولي چون نمي توانست در دانشگاه به . در كمبريج به اين خرسند بود كه كاري انجام ندهد و فقط نمره قبولي بگيرد

، كه )beetle(دور كشور و جمع آوري سوسك تحصيل زيست شناسي بپردازد، بهتر ديد اوقاتش را صرف گردش 

است كه به او فرصت ) Beagle(او تحقيقات واقعي خود را مديون سفر كشتي بيگل . نوعي بيگاري رسمي بود، بكند

سرزمين هاي گوناگون مطالعه كرده و محل طبيعي انواع همگني را كه از لحاظ  13و زياي 12داد تا دربارة گيا

قسمت مهمي از كار او به زمينه اي از علوم مربوط مي شود كه امروز به بوم . ، بررسي كندجغرافيايي پراكنده بودند

     تعبير مي شود، ترتيب كار او اين بود كه مثالً متوجه ) توزيع جغرافيايي گونه ها و جنس ها-ecology(شناسي 

نجا پي مي برد كه گياهان در دوره مي شد كه علف هاي ارتفاعات آلپ با گياهان مناطق قطبي شباهت دارند و از اي

  .يخبندان، اجداد مشتركي داشته اند

صرف نظر از جزويات علمي، اهميت داروين در اين حقيقت نهفته است كه باعث شد زيست شناسان و به وسيله 

تغييراتي از جد  آنان، عامه مردم اعتقاد به تغييرناپديري انواع را رها كنند و بپذيرند كه همه انواع مختلف جانداران با

. داروين هم مانند همه نوآوران قرون اخير ناچار بود با مقام سنديت ارسطوئي مبارزه كند. مشترك انشعاب يافته اند

بايد بگوييم كه ارسطو يكي از بدبختي هاي بزرگ نوع بشر بوده است و امروز هم منطق درسي اكثر دانشگاه ها پر از 

  .به عهده اوستمطالب نادرستي است كه مسئوليتش 

نظريه زيست شناسان قبل از داروين حاكي از اين بود كه در ازل نمونه كامل و آرماني گربه و سگ و ساير گونه ها 

هركدام از گونه . در بهشت طرح شده و همه گربه ها و سگ هاي واقعي، بدل هاي كمابيش كامل آسماني مي باشند

                                                 

 floreمجموعه گياهان يك محل  -12

 fauneمجموعه جانوران يك محل  -13
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هاي ديگر متفاوت است، تطبيق مي كند و چون هرگونه، از خلقت  ها در ذهن خدا، به منظور خاصي از غايت گونه

ليكن شواهد جغرافيايي قبول . مستقلي پديد آمده است، لذا هيچ انتقال از گونه اي به گونه ديگر امكان پذير نيست

در گذشته اين نظر را به تدريج مشكلتر مي كرد؛ چه ديده شده كه اجداد گونه هاي بسيار پراكنده و متنوع امروزي، 

مثالً زماني اسب انگشتان كاملي داشت و مرغهاي اوليه به سختي از . نسبت به هم بسيار شبيه تر از امروز بوده اند

به نظر زيست  »انتخاب طبيعي«از اينرو در حاليكه امروز مكانيسم خاص . خزندگان قابل تشخيص بوده اند و نظاير آن

  .ل مورد قبول همه تحصيل كردگان جهان استشناسان رسا و كافي نيست، حقيقت كلي تكام

نظريه تكامل در مورد هر حيواني غير انسان بدون گفتكوي زياد مقبوليت مي يافت، ولي داروينيسم در افكار عامه 

با برچسب ارتقاء انسان از ميمون شناخته شد و اين امر براي غرور انسان به همان اندازة خلع زمين از مركزيت جهان 

حكمت الهي چنانكه مرسوم و طبيعي است همواره مديحه سراي انواع بشر . اصول كپرنيك، دردناك بود هستي توسط

در . بدون ترديد اگر ميمونها يا مثالً ساكنان كره زهره حكمتي مي ساختند، اين خصوصيات را دارا نمي شد. بوده است

، از عزت نفس خود دفاع كنند، به عالوه ما شريط حاضر، مردم همواره توانسته اند تحت لواي مقدس دفاع از مذهب

اگر انسان از ميمون منشعب شده است پس در كدام . مي دانيم كه انسان داراي روح است ولي ميمون روح ندارد

در واقع اين مسأله، از مسأله نفخ روح جنين در يك مرحله خاص بدتر نيست، . لحظه بود كه روح در او دميده شد

يشه بدتر از مشكالت قديم به نظرمي رسند زيرا مشكالت قديم بر اثر مألوف شدن، كمتر ليكن مشكالت تازه هم

  .موجب ناراحتي انسان مي شوند

حال اگر براي گريز از مشكل، قبول كنيم كه ميمونها هم روح دارند قدم به قدم به قبول اين نظر كشيده خواهيم 

د روح را در مورد تك ياخته ايها انكار كنيم، در صورت شد، كه موجودات تك ياخته اي هم روح دارند و اگر وجو

اينها مشكالتي بودند كه يكجا در برابر . اعتقاد به تكامل، مجبور خواهيم شد وجود آنرا در مورد انسان هم انكار كنيم

از آنچه كه مخالفين داروين رو مي نمودند با اين حال عجيب به نظر مي رسد كه چرا اعتراض آنها در برابر او شديدتر 

  .بود، نشد

     كار داروين حتي اگر از لحاظ بسياري نيازمند اصالحاتي باشد، باز نمونه اي از اساس روش علمي را به دست 

مي دهد و آن نهادن قانون هاي كلي بر مبناي مدارك است به جاي افسانه هاي پريان، كه زمينه پندارهاي آرزومندانه 

  .است

در تمام زمينه ها، به جاي آنكه اعتقادات خود را بر اميد بنا كند، آنها را بر شواهد براي انسان مشكل است كه 

مثالً وقتي همسايه اي به انجام كار خالفي متهم مي شود، براي مردم تقريباً غير ممكن است كه منتظر . متكي سازد

. دو طرف به پيروزي خود اعتقاد دارندهرگاه عزم جنگ مي كنند، هر . بمانند تا اين اتهام ثابت شود و سپس باور كنند

وقتي كسي روي اسبي شرط مي بندد، احساس اطمينان مي كند كه اسب مورد نظر برنده خواهد شد، و هنگامي كه 

گرچه مدارك عيني در تأييد هيچكدام . درباره خود مي انديشد، قانع مي شود كه وجود نازنين او روحي فناناپذير دارد

ت چنداني برخوردار نيست، ولي آرزوهاي ما گرايش تقريباً مقاومت ناپذيري ايجاد مي كنند تا آنها از اين احوال از قدر

ولي روش علمي، آرزوها را از حوزه عمل خود بيرون مي راند و مي كوشد به افكاري دست يابد كه آرزوها . را باور كنيم

گر چنين نبود هرگز نمي توانست عليه جهان پندارها البته روش علمي در عمل مزايايي دارد و ا. را در آن نقشي نباشد

گسترنده بساط اسب دواني چون بطرز علمي مي انديشد، دارا مي شود و شرط بند عامي، ندار مي گردد . راهي بگشايد

زيرا غير علمي فكر مي كند، و بدين ترتيب توجه به پايگاه بلند انسان و اعتقاد به اينكه انسان روح دارد، تكنيك 

صي براي پرورش نوع بشر به وجود آورده است كه عليرغم كوشش هاي پيگير و گران، نتايج خوبي به بار نياورده خا

ولي گمان مي رود كه پژوهشي علمي دربارة حيات و جان انسان، برعكس در آينده اي كه چندان دور نخواهد . است
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ي بيش از آنچه كه در روياهاي قبلي ما بود، براي بهداشت و پرورش هوش و نيك نفسي يك انسان متوسط، حت

  .ترسيم شده است، قدرتي برآورده خواهد كرد

او همچنين در مورد . داروين در مورد قوانين وراثت كه به وسيله نظريه مندل كامالً تغيير يافت دچار اشتباه بود

در بعضي از احوال ديده شده منشأ تغييرات، نظريه خاصي نداشت و آنها را خيلي كوچكتر و تدريجي تر از آنچه كه 

زيست شناسان كنوني در اين نكات پا را بسيار فراتر از داروين گذاشته اند ولي اگر نيروي محركه . اند، تصور مي كرد

اي نظير كار داروين وجود نمي داشت، اينان هرگز به پايگاهي كه دست يافته اند نمي رسيدند، و انبوهي تحقيقات او 

  .م را تحت تأثير اهميت و احتراز ناپذيري نظريه تكامل قرار دهد، ضروري بودنيز براي اينكه مرد
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  پاولف-4

هر پيشروي تازه اي كه علم در عرصه نويني حاصل كرده، با مقاومتي از همان نوعي كه با گاليله روبرو بود مواجه  

) traditionalists(سنت گرايان . كاستي گراييده استشده است با اين تفاوت كه شدت اين مقاومت به تدريج به 

اين عده پس . همواره چشم اميد به پيدايش زمينه هايي داشته اند كه كاربرد روش علمي در مورد آنها ناممكن باشد

از نيوتون، اجسام فضايي را با حزن و اندوه رها كردند و پس از داروين غالبشان حقيقت كلي تكامل را گردن نهادند 

ليكن هنوز به اين ادعا ادامه مي دهند كه جريان تكامل به وسيله نيروهاي مكانيكي رهنمون نشده بلكه به صاعقه 

به زعم ايشان بايد قبول كرد كه اگر كرم كدو داراي چنين شكل و هيئتي . مشيتي آگاه از آينده هدايت شده است

ر روده هاي انسان زيست كند، بلكه اين شكل او به شده است، نه از اينروست كه در غير اين صورت نمي توانست د

اين «: چنانچه اسقف بيرمنگام مي گويد. خاطر تحقق نقشه اي است كه در بهشت طرح شده و جزئي از فكر خداست

و نيز نمونه عالي تطابق با محيط و دگرگوني ) mutations(جهش ها ) integration(انگل كثيف، حاصل تركيب 

ه اين بحث هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است، ليكن به سختي مي توان ترديد كرد كه در آينده اگرچ ».اخالقي است

  .نزديك، نظريه هاي مكانيكي تكامل، جاي اينگونه انديشه تكاملي را خواهد گرفت

يشـه  انسـان اند «يكي از نتايج آموزه تكامل، مجبور كردن انسان به اين بوده است كه بخشي از مزايائي را كه بـراي  

دكـارت معتقـد بـود كـه حيوانـات، آلـت هـاي خودكـار         . قائل بوده، به حيوانات تفويض كند) homo-sapiens( »ورز

)automata (اين تصورات امروزه از اعتبار ساقط شده اند و آموزه تكامـل خلـق   . هستند ولي انسان صاحب اراده است

هيم داد، بدين منظور طرح شـده اسـت كـه عقيـده     كه سپس مورد بررسي قرار خوا) emergent evolution(الساعه 

فيزيولوژي، همواره ميدان نبرد دو دسته از مردم بوده است؛ كسـاني  . اختالف كيفي انسان و حيوان را از نو قوام بخشد

             كــه همــه پديــده هــا را تــابع روش علمــي مــي داننــد، و ديگــر آنهــا كــه اميدوارنــد در ميــان پديــده هــاي حيــاتي  

)vital phenomena ( حـال ايـن سـؤال    . حداقل چند مورد پيدا خواهد شد كه دخالت عوامل مرموزي را ايجاب كنـد

پيش مي آيد كه آيا بدن انسان مطلقاً ماشيني است كه به وسيله اصول فيزيكي و شيميايي اداره مي شود؟ پاسخ ايـن  

ايندهاي آن فهميده نشده است و بعيـد نيسـت   سؤال تا آنجا كه فهميده شده است، مثبت است ولي هنوز برخي از فر

بـه پشـتيباني   ) vitalists(به اين ترتيب معتقدان اصالت عوامل حيـاتي  . كه در ميان آنها، اصل اسرارآميزي نهان باشد

اينان براي خود چنين توجيه مي كنند كه بگذار درباره بدن انسان زياد ندانيم چه مبـادا بـرخالف   . جهل برمي خيزند

ليكن هر كشف جديد از رونق ايـن نظـر مـي كاهـد و     . به اين نتيجه برسيم كه اين مكانيسم قابل فهم است ميل خود

با اين حال كساني هستند كـه  . گشوده است، تنگتر مي كند) obscurantists(عرصه را كه هنوز براي تاريك انديشان 

اعتقـاد پيـدا   ) soul(، به شرطي كه او هم به روح مايلند مكانيسم تن انسان را به الطاف دوستانه دانشمند تسليم كنند

. مي دانيم كه روح ناميراست، و از توانايي شناخت درست از نادرسـت برخـوردار اسـت   . كند و حريم آن را گرامي دارد

روح يك انسان نيك نفس، از خدا آگاه و در جستجوي مقامات واالي حق است كه از طريـق جرقـة رحمـت او، بـدان     

پس اگر چنين است، روح مطمئناً نمي تواند تحت عمل قوانين فيزيكي و شيميايي، و يـا اصـالً تحـت     .واصل مي شود

بنابراين روانشناسي در قياس با هر بخش ديگري از علوم انساني، با خشونت فراتـري  . عمل هر قانون ديگري اداره شود

ي را در وصول بـه ايـن هـدف يـاري داده     مورد دفاع دشمنان روش علمي قرار گرفته است؛ مع الوصف حتي روانشناس

  .فيزيولوژيست روسي، به اين علم كمك نكرده اند) Pavlov(اند، ولي هيچكدام بيش از پاولف 
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معهـذا عبـارت در   . زاده شد و بخش عمده زندگي فعال خود را وقف تجسس رفتار سگها كرد 1849پاولف به سال 

او كشف اين نكته بود كه بزاق دهان سگها چگونـه و تحـت چـه     تعريف كار او بسيار كلي است، چه قسمت عمده كار

، يكي از مهمترين ويژگي هاي روش علمـي را در مقابـل   )محدود بودن حوزه مطالعه(همين . شرايطي ترشح مي شود

ــد     ــي كن ــخص م ــي مش ــاي اله ــه و حكم ــحاب مابعدالطبيع ــايي    . روش اص ــا معن ــايق ب ــتجوي حق ــالم در جس           ع

)significant facts (      است كه به قانون هاي كلي منتهي مي شوند و اين قبيل حقايق چـه بسـا عـاري از سـود ذاتـي

نخستين احساس يك شخص غير دانشمند از مالحظه كارهايي كه در يك آزمايشگاه معروف انجام مي گيرد، . هستند

لـيكن موضـوعاتي كـه از    . نـد اين است كه به نظر او همة پژوهندگان، وقت خود را برسر چيزهاي جزئي هدر مـي ده 

غالباً جزئي و عـاري از جذبـه مـي باشـند و ايـن ويژگـي مخصوصـاً در مـورد         ) illuminating(لحاظ فكري روشنگرند 

   پـاولف بـا پـژوهش ايـن مسـئله، بـه قـانون كلـي         . تخصص پاولف، يعني بررسي ترشح بزاق سـگها صـدق مـي كنـد    

)general laws ( از رفتارهاي حيواني و انساني تسلط دارندچندي دست يافت كه به انبوهي.  

پاولف لوله اي را . هر كسي مي داند كه ديدن لقمه آبدار، دهان سگ را آب مي اندازد: نحوه عمل از اين قرار است

ترشح . طوري در دهان سگ قرار مي دهد كه مقدار بزاقي را كه بر اثر تحريك لقمه آبدار ترشح مي شود، اندازه بگيرد

ناميده مي شود و اين عملي است كه بدن دفعتاً ) reflex(هنگام حضور غذا در دهان، همان است كه بازتاب بزاق به 

)spontaneously (بازتاب انواع گوناگوني دارد، بعضي ها كامالً مشخص اند و . و بدون تأثير تجربه انجام مي دهد

ي توان در كودكان نوزاد مورد پژوهش قرار داد و برخي از بازتاب ها را م. بعضي ديگر از وضوح كمتري برخوردارند

     كودك، عطسه و دهن دره مي كند، خميازه مي كشد، . برخي ديگر فقط در مراحل بعدي رشد ظاهر مي شوند

       مي مكد و چشم هايش را به سوي روشنايي بر مي گرداند و نيز حركات متناسب ديگري در مواقع ديگر انجام 

همه اين كنش ها، بازتاب يا موافق سخن پاولف، . نيازي به هيچگونه يادگيري قبلي داشته باشدمي دهد بي آنكه 

بازتاب ها جاي فرايندهايي را مي گيرند كه قبالً با . ناميده مي شوند) unconditioned reflex(بازتاب غيرشرطي 

رسد كه برخي از غرايز مركب، مثل النه چنين به نظر مي . تعبير مي شدند) instincts( »غرايز«عناوين مبهمي نظير 

     بازتاب ها در جانوران پست تر، از تجربه تأثير اندكي. ساختن مرغان، از چندين دسته بازتاب تركيب شده باشند

ليكن در موجودات عالي، تجربه اثر . مي پذيرند، مثالً پروانه پس از سوختن بالهايش هنوز در شعله پر و بال مي زند

پاولف تأثير تجربه را در بازتاب هاي . بازتاب ها دارد و اين حال بيش از همه در مورد انسان صادق استعظيمي در 

وقتي عامل يك بازتاب : بزاقي سگها مطالعه كرد و قانون اصلي بازتاب هاي شرطي را به شرح زير بدست آورد

دوم خواهد توانست به تنهايي همان غيرشرطي به طور مكرر با عامل ديگري همراه يا تعقيب شود، بعدها عامل 

بزاق در وهله اول به وسيله حضور غذا در دهان . بازتابي را به وجود آورد كه توسط محرك اصلي به وجود مي آمد

ترشح مي شود ولي بعدها به وسيله ديدن يا استشمام و يا هر نشانه ديگري كه عادتاً پيش از غذا حضور مي يابد، 

پاسخ ادا شده . ناميده مي شود) conditioned reflex(ان حالتي است كه بازتاب شرطي ترشح مي گردد و اين هم

اين قانون . بازتاب است ولي اين بار، محرك چيز ديگري است كه از راه تجربه با عامل اصلي رابطه پيدا كرده است

 »تداعي معاني«بازتاب شرطي، پايه يادگيري، يا پايه همان پديده است كه علماي معرفةالنفس قديم 

)communication of ideas) (مي ناميدند، و نيز پايه زبان آموزي، كسب عادت يا آموختن هر رفتار ) ارتباط معاني

  .ديگري است كه با تجربه بستگي دارد

او نه تنها از غذاهاي مطبوع . بر شالوده همين قانون اصلي، پاولف كاخ رفيعي از مسائل بغرنج حياتي را بنا مي كند

بلكه از اسيدهاي نامطبوع نيز به عنوان عامل تحريك استفاده مي كند بطوري كه مي تواند در سگها پاسخ هاي منفي 

او همچنين مي تواند پس از آنكه به وسيله يك رشته آزمايش، بازتاب شرطي ايجاد كرده است، . و مثبت را ايجاد كند
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ادن عالمت خاصي براي حيوان گاه نتيجة مطلوب و گاه نتيجه اگر پس از د. آن را به وسيله بازتاب ديگري برگرداند

يا نوراستنيك ) hysterical(نامطلوب عايد كنيم، او در معرض سكته مغزي قرار مي گيرد و به يك بيمار هيستريك 

)neurasthenic (كردن به در اين حالت، پاولف او را از طريق وادار . بيمار تبديل مي شود-و نمونه كاملي از يك روان

تفكر  درباره طفوليت يا به اعتراف ميل شهواني نسبت به مادر خود، معالجه نمي كند بلكه از عواملي نظير استراحت 

وي : پاولف داستاني را نقل مي كند كه شايسته است مورد توجه همه پرورشكاران قرار گيرد. وبرومور سود مي جويد

قطعه روشني به شكل دايره، و هربار پيش از آنكه ضربه برقي به او  سگي داشت كه هربار پيش از آنكه غذايش بدهد،

به تدريج سگ ياد گرفت كه دايره را از بيضي بازشناسد، . وارد كند يك قطعه روشن بيضي شكل به او نشان مي داد

ي را از به تدريج پاولف انحراف محيط بيض. به طوريكه با ديدن اولي شادي مي كرد و از رؤيت دومي دوري مي جست

مركز مي كاست و آن را به دايره شبيه تر مي ساخت و به اين ترتيب، زمان دررازي سگ مي توانست به همان وضوح، 

  .اين دو را از يكديگر بازشناسد

تا زماني كه . به تدريج شكل بيضي به دايره نزديكتر مي شد، دير يا زود قدرت تشخيص سگ تيزتر ميگرديد«

مي رسيد و بيضي تقريباً شكل دايره به خود مي گرفت، اين بار اوضاع به يكبار  9و  8ت قطرهاي بيضي ما، به نسب

بدين ترتيب كه قدرت تشخيص دقيق تري به دست مي آمد كه هرگز به كمال نمي رسيد و دو سه . دگرگون مي شد

تي تشخيص هاي هفته اي دوام مي آورد و سپس نه فقط دفعتاً زايل مي شد، بلكه همه تشخيص هاي پيشين و ح

    سگي كه قبالً هميشه روي سكوي خود مي نشست، اين بار پيوسته جست و خيز . كم دقت را نيز از بين مي برد

الزم مي آمد كه قدرت تشخيص را از نو ايجاد كنيم، ليكن اين بار پرورش سگهايي كه . مي كرد و زوزه مي كشيد

هربار كه سعي مي كرديم به آخرين حد . والني تر از بار اول مي شدديرتر تربيت يافته بودند، به مراتب مشكل تر و ط

    تشخيص برسيم، همان داستان كهنه تكرار مي شد، قدرت تشخيص از بين مي رفت و سگ بار ديگر به هيجان 

  14».مي افتاد

به نظر متأسفانه نظير اين عمل در مدارس شيوه مرسومي است و از اينروست كه بسياري از محصلين، كندذهن 

  .مي رسند

است و اين حالت به عضو خاصي تعلق ندارد بلكه عمومي ) inhibition(پاولف عقيده دارد كه خواب حالت وقفه 

را در مورد مزاج هاي چهارگانه سودائي ) Hippocrates(و نيز برمبناي مطالعات خود در مورد سگها، نظر بقراط . است

)Choleric( صفراوي ،)Melancholic(دموي ، )Sanguine ( و بلغمي)Phlegmatic (او اشخاص بلغمي و . مي پذيرد

او كه . دموي مزاج را سالم تر، و اشخاص صفراوي و سودايي را براي ابتالء به آشفتگي هاي عصبي مستعدتر مي داند

  .اين تقسيم بندي را در مورد انسان صادق مي انگارد، سگها را نيز بر همين اساس طبقه بندي مي كند

است و ) اليه بيروني بخش خاكستري مغز-cortex(وي كه يادگيري توسط آن حاصل مي شود، كورتكس عض

او نه روانشناس بلكه فيزيولوژيست است، ليكن عقيده دارد كه . پاولف تحقيقات خود را برهمين عضو متمركز مي كند

حاصل مي شود، ) introspection(ون نگري در مورد حيوانات، روانشناسي از آنگونه اي كه در مطالعه انسان از راه در

وجود : به نظر مي رسد كه او در مورد انسان با دكتر واتسن هم آواز نيست و مي گويد. نمي تواند وجود داشته باشد

روانشناسي تا آنجا كه با ذهن آدمي مربوط مي باشد، طبيعتاً قابل توجيه است زيرا دنياي ذهن نخستين واقعيتي 

                                                 

14- Lectures on Condi#oned Reflexes, by Ivan Petrovitch Pavlov. MD. pp. 342 – Translated from the 

Russian by W. Horsley Gantt. MD. Bsc. Published by Martin Lawrence LH. London.  

 و نيز نگاه كنيد به

Conditioned Reflexes: An Investigation of the Psychological Activity of the Cerebral cortex, by I. P. 

Pavlov. Translated by G. V. Anrep. Oxford 1927. 
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اما در صورتي كه وجود روانشناسي انسان پذيرفته شود، دليلي ندارد كه ضرورت . ن روبرو مي شويماست كه ما با آ

او در مورد حيوانات صرفاً به مطالعه رفتار گرايش دارد چون كسي نمي داند كه .  15روانشناسي حيوان را طرح نكنيم

د انسان، عليرغم تمكين وي به روانشناسي سخنان او در مور. حيوان هم آگاهي دارد يا نه، و اگر دارد چگونه است

) مكانيسم(درون نگر، به پژوهش بازتاب هاي شرطي استوار است و در مورد رفتارهاي بدني، كامالً به سازواره گرايي 

  :مي گرايد

نمي توان اين حقيقت را انكار كرد كه فقط پژوهش فرايندهاي فيزيكوشيميايي بافت عصبي مي تواند نظريه «

مربوط به مجموعه پديده هاي عصبي را بدست دهد، تنها مراحل گوناگون اين فرايند است كه تبيين كامل راستين 

  .»رواني و روابط متقابل آن ها را در اختيار ما قرار خواهد داد-همه نمودهاي خارجي فعاليت هاي عصبي

ن مسئله تصوير مي كند، بلكه از اين آنچه گذشت، بياني است جالب نه تنها از اين نظر كه موقعيت او اردر مورد اي

او را درباره نژاد انسان، كه بر مبناي پيشرفت علم بنياد گذاشته است، ) idealistic(نظر نيز كه اميدهاي آرمانگرايانه 

  :نشان مي دهد

ما، در اوايل كار و حتي مدتي پس از آن، اين فشار عادت را حس مي كرديم كه ما را وادار مي ساخت تا در «

هر زمان كه تحقيقات علمي با . متوسل شويم) Psychological(وضوع مورد مطالعه خود، به تعبيرهاي روانشناختي م

مانع روبرو مي شد، يا زماني كه براثر پيچيدگي مسئله، ناگزير از توقف مي گرديد، توهم هاي كامالً به جايي در مورد 

من حاال به طرز . پيشرفت تحقيق، كاهش مي پذيرفتصحت روش جديدمان به ما دست مي داد كه به تدريج با 

ريشه دار و برگشت ناپذيري قانع شده ام كه سرانجام در امتداد اين راه، انديشه انسان به بزرگترين و فوق العاده ترين 

مشكل خود كه آگاهي از مكانيسم قانون هاي طبيعت است، پيروز خواهد شد و فقط از اين راه است كه سعادت 

بگذار انديشه انسان از هر پيروزي بر طبيعت به پيروزي ديگري اوج . راستين و پايداري به دست خواهد آمدكامل، 

گيرد، بگذار نه تنها روي زمين بلكه آنچه را كه مابين ژرفاي درياها و دورترين مرزهاي فضا موجود است، به خاطر 

خدمت خود درآورد تا از يك سوي جهان هستي به  زندگي و فعاليت خود بگشايد، بگذار نيروهاي بسيار غني را به

ليكن همين انسان است كه براثر قدرت هاي . مكان را از سر راه انتقال انديشه بردارد. سوي ديگر آن سير كند 

نامبارك، به جنگ ها و انقالب ها و هراس ناشي از آنها مبتال مي شود و براي خود زيان هاي مالي بيرون از شمار و 

فقط علم، علم دقيق طبيعت انسان و . وصف ناشدني فراهم مي آورد و به درجه حيواني برگشت مي كندرنج هاي 

علمي است كه انسان را از دست خمودي ) omnipotent(دستيازي بي شائبه به آن علم به ياري روش قدر قدرت 

  .»خواند موجود رهايي خواهد بخشيد و از شرم زدگي حاضر به حوزه روابط انساني فرا خواهد

        او نظري را . پاولف از لحاظ مابعدالطبيعي، نه به ماده محض تمكين مي كند و نه روح محض را مي پذيرد

، )ذهن(مي پذيرد كه من اعتقاد راسخ به آن دارم؛ بدين معني كه عقيده دارد عادت به قبول دوگانگي ماده و روح 

    حال به جايي «: او مي گويد. بر هردو و يا جدا از هم تلقي كردعادت نادرستي است، و بايد واقعيت را يا مشتمل 

مي رسيم كه ذهن و روح و ماده را به صورت يك واحد در نظر گيريم و يا اين نگرش ضرورتي پيش نخواهد آمد كه 

  .»بين آنها به تمايز پردازيم

ــدان پيشــين ن    ــك انســان، داراي ســادگي و نظمــي اســت كــه خردمن ــوان ي ــه عن ــاولف ب ــتپ ــل كان ــر امانوئ                      ظي

)Emanuel Kant (زندگي را در محيط آرام خانه سپري مي كرد و بدون اسـتثنا در آزمايشـگاه خـود وقـت     . دارا بودند

در بلبشوي انقالب يكبار دستيار او به عذر انقالب ده دقيقه دير برسر كار آمد ولي پاسخ پاولف اين بود كه . شناس بود
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ر دارد، انقالب چه توفير خواهد كرد؟ در نوشته هاي او تنها اشـاره اي كـه بـه رنـج     براي كسي كه در آزمايشگاهش كا

اگرچـه تحقيقـات او بـراي تأييـد     . هاي روسيه شده است، مربوط به مشكل تغذيه حيوانات در سالهاي كمبود غذاست

ح مي شناخت و در افكار رسمي حزب كمونيست درباره مابعدالطبيعه سودمند بود، ليكن وي حكومت شوروي را ناصال

با اين وصف حكومـت عليـرغم ايـن شـيوة او، سـخت      . محافل عمومي يا خصوصي سخت به نكوهش آن برمي خاست

  .مالحظه او را مي كرد و آزمايشگاه او را با گشاده دستي تمام از لحاظ همه نيازهاي كه داشت تجهيز مي كرد

در حالتي كمال يافته معرفي كند، در قياس با نيوتون  اين حالت پاولف، يعني اينكه نخواسته است نظريه هايش را

علت اينكه من نتايج كارهاي بيست سال اخيرمان را «: مي گويد. و حتي داروين، نمونه اي از سيماي جديد علم است

      نظام بندي نكرده ام، اين است كه زمينه كامالً جديد است و كار پيوسته رو به پيشرفت دارد، پس من چگونه 

ي توانستم توقف كرده و مفهوم جامعي از همه كارهايمان را تنظيم كنم در حالي كه تجارب و مالحظات جديد، هر م

»روز بر دامنه حقايق مكشوف مي افزايد
ميزان پيشرفت علم، امروز بسيار فراتر از آن است كه بتوان آثار نظير . 16

»اصل انواع«نيوتون يا  »مبادي«
. داروين را عرضه كرد، چون بيش از آنكه چنين كتابي كامل شود، كهنه خواهد شد 17

اين حقيقت از جهات بسياري اسف انگيز است زيرا كتب بزرگ گذشته از چنان زيبايي و شكوهي بهره مند بودند كه 

است و از لحاظ فلسفي ولي همين خود حاصل احتراز ناپذير افزايش معارف . نوشته هاي انبوه عصر ما از آن محرومند

  .هم ناگزير از قبول آنيم

اينكه آيا مي توان روش هاي پاولف را در مورد همه رفتارهاي انسان تعميم داد يا نه، جاي ترديد است ولي به هر 

صورت همان روش ها جاي بس فراخي براي خود گشوده اند و در زمينه خود نشان داده اند كه چگونه مي توان 

پاولف فضاي جديدي از بهر علوم دقيق باز كرد و از اينرو بايد يكي از مردان . دقت كمي به كار برد روش علمي را با

مسأله اي كه پاولف پيروزمندانه از عهده حل آن برآمد، اين بود كه آنچه را كه آن روز . كبير عصر ما به شمار آيد

ن از يك نوع، يا حيوان واحدي در دو نوبت دو حيوا. رفتار ارادي مي ناميدند، مشمول قانون هاي علمي ساخت

از اينجا اين عقيده ناشي مي شود كه چيزي . مختلف، ممكن است در برابر محرك واحد، پاسخ هاي متفاوت ابراز كند

به نام اختيار وجود دارد كه به ما امكان مي دهد تا در شرايط مختلف پاسخ هاي دلخواه و عاري از نظر علمي ابراز 

  .كنيم

ش هاي پاولف در زمينه بازتاب هاي شرطي نشان داد چطور ممكن است رفتاري كه با استناد به اصول ذاتي پژوه

يك حيوان تبيين نمي شود، تابع قانون هاي خاصي باشد و مانند رفتارهايي كه به وسيله بازتاب هاي غيرشرطي اداره 

مكتب پاولف براي نخستين بار در تاريخ، «: موافق سخن پروفسور هوگبن. مي شوند، پذيراي عمليات علمي باشد

رفتار آگاهانه مي نامد، به طريق غيرغايي، پيروزمندانه براي نسل ما حل ) Haldane(مسئله اي را كه دكتر هالدين 

پاولف اين مسئله را تا حد بررسي شرايطي كه براثر آنها نظام هاي بازتابي جديد ايجاد مي شود، كاهش داده . كرد

»است
18.  

ت اين موفقيت او هرچه بيشتر مورد بررسي قرار گيرد، نمايان تر مي شود و از اينرو بايد پاولف را در زمره اهمي

  .برجسته ترين مردان عصر جاري جاي داد
  

                                                 

  .همان كتاب 42ايضاً صفحه  -16

17- Charles Darwin, Origin of Species 

18- Hogben; The Nature of Living MaCer 1930, p. 25.  
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  فصل دوم

  خصال ويژه روش علمي

  

با اين حال . روش علمي بارها مورد تعريف قرار گرفته و امروز هم نمي توان مطلب جديدي به تعريف آن افزود

توصيف آن در اين گفتار ضرورت دارد، چه ممكن است بعدها در وضعي قرار گيريم كه در مورد وجود روش هاي 

  .كنيمديگري براي كسب دانش، كلي ترديد 

براي دست يافتن به يك قانون علمي، سه مرحله اساسي وجود دارد كه عبارتند از، نخست بررسي حقايق معنادار، 

دوم پرداختن فرضيه اي كه درصورت صحت، براي توجيه اين حقايق بسنده خواهد بود، و سوم استنباط نتايجي از 

ن نتايج به تحقق پيوندند، فرضيه موقتاً تأييد مي شود ولو اگر اي. اين فرضيه، كه به طريق آزمون قابل مشاهده باشند

  .كه براثر اكتشافات بعدي، تغيير گردد

در وضع كنوني علم، هيچ حقيقت و فرضيه اي را نمي توان به صورت مجرد در نظر گرفت، بلكه هر جزئي، طرح 

وقتي . كلي سنجيده مي شودكلي دانش علمي جاي مي گيرد و معناداري يك حقيقت نيز نسبت به همين مجموعه 

مي گوييم فالن حقيقت از لحاظ علم معنادار است، مراد اين است كه حقيقت مورد نظر يا به تركيب يك قانون كلي 

زيرا اگرچه علم از بررسي موارد جزئي شروع مي كند، ولي . ياري مي دهد و يا ابطال يك قانون كلي را سبب مي شود

وانگهي يك حقيقت علمي، هيچگاه منطق نيست بلكه حالت . و متوجه كليات استاصوالً به جزئيات تكيه ندارد 

خاصي از حقيقت كلي تري است، و در اينجاست كه دانشمند از هنرمند فاصله مي گيرد چه هنرمند حتي اگر توجه 

  .را دون شأن خود نشمارد، مايل است آن را در حالت مجردش بپروراند) reality(به واقعيت 

رجمندترين معناي خود، مشتمل بر قضايايي است كه قاعده آنها بر حقايق جزئي استوار است و رأس آنها علم در ا

به يك سلسله قضايا، روابط منطقي متقابلي با هم دارند كه يكي رابطه پايين به باال و ديگري رابطه باال به پايين 

، و رابطه دوم رابطه قياسي )كليات راه مي يابد كه از بررسي جزئيات به(رابطه نخست، رابطه استقرايي است : است

يعني در زمينه يك علم كامل بدين سان پيش مي رويم كه مثالً مي ). كه از تحليل كليات به جزئيات مي رسد(است 

و غيره، احتماالً مراحل مشخصي از يك قانون كلي مي باشند كه در صورت تحقق  A,B,C,Dگوييم حاالت خاص 

حقايق دسته ديگري نيز به تركيب قانون . ركدام از موارد فوق در طرح كلي آن جاي خواهند گرفتپذيرفتن قانون، ه

كلي ديگري مي انجامد و سرانجام همه اين قوانين از طريق استقراء، در قانون كلي تري توجيه مي يابند كه در 

براي دست . ن كلي تر خواهند بودصورت تحقق يافتن آن، هركدام از قوانين تركيب كننده، مورد خاصي از آن قانو

عكس رابطه چنين است كه از يك . يافتن به يك قانون كلي تحقق يافته، بسياري از اين مراحل را بايد طي كرد

قانون كلي با روش قياس شروع به تحليل مي كنيم و به همان حقايق جزئي مي رسيم كه خود قانون را از آنها 

اب هاي درسي مورد استفاده است بر قياس مبتني است ولي شيوه كار آزمايشگاه، روشي كه در كت. استقراء كرده ايم

  .نمي تواند باشد   جزء استقراء 

توجه به فيزيك مارا ياري مي دهد تا قسمت . تنها علمي تاكنون بدين درجه از كمال نائل آمده، علم فيزيك است

اليله قانون سقوط اجسام در جوار زمين را كشف چنانكه از نظر گذشت، گ. هاي ذهني روش علمي را عينيت دهيم
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اين قانون، برآيند . وي دريافت كه با حذف نيروي مقاومت هوا، همه اجسام با شتابي ثابت سقوط مي كنند. كرد

تعميم حقايق نسبتاً معدودي از موارد اجسام درحال سقوط بود كه گاليله به سنجش آنها پرداخته بود؛ و اين تعميم 

درجه كليت قانون گاليله، به . آزمايشات بعدي نيز كه از لحاظ ماهيت، وضع مشابهي داشتند تأييد گرديد او از طريق

نازلترين حد بود، زيرا فاصلة آن از حقايق اوليه خود، به كمترين حدي بود كه براي كلي بودن يك قانون ضرورت 

كرده و قوانين سه گانه خود را برحسب مدارات آنها در اثناء كوشش هاي گاليله، كپلر حركات سيارات را مطالعه . دارد

مجموع قوانين كپلر، قانون سقوط . تنظيم كرده بود، ليكن اين قوانين نيز از كمترين درجه كليت برخوردار بودند

گاليله و قانون جذرومد و هر قانون ديگري كه تا آن زمان درباره حركات سيارات دنباله دار مكشوف بود، در قانون 

قانون جاذبه نيوتون نظير همه . به نيوتون ادغام شد و بدين ترتيب قانون جاذبة او، جامع همه قوانين گرديدجاذ

قوانين كلي موفق، عالوه بر اينكه صحت قوانين قبلي را روشن مي كرد، در ضمن نشان مي داد كه چرا آنها از صحت 

ثابتي سقوط نمي كنند، بلكه هرچه به زمين نزديكتر  اجسام در جوار زمين، با شتاب كامالً. كامل برخوردار نيستند

سيارات در مدارهاي كامالً بيضوي سير نمي كنند، زيرا هنگامي كه به سيارات ديگر . شوند، شتاب بيشتري مي گيرند

بدين سان قانون جاذبه نيوتون، قوانين پيش از خود را لغو كرد . نزديك شوند، اندكي از مدار خود منحرف مي شوند

مدت دويست سال تمام هيچ قانون كلي ديگري به وجود نيامد كه . لي خود نيز نتوانست نتايج ديگري بدست آوردو

بتواند با قانون جاذبه نيوتون، همان كاري را بكند كه با قانون هاي پيش از خود كرده بود، بدين معني كه آن را در 

سط اينيشتين گشوده شد كه قانون جاذبه را به صورت تا سرانجام، اين گره تو. قانون كلي تري هضم و جذب كند

جاي شگفتي بود كه اين قانون جديد، بيش از آنكه با فيزيك قديم رابطه داشته باشد، به . كامالً غيرمنتظره اي آراست

   كه با قانون نسبيت، بيشترين تجانس را دارد قضيه فيثاغورث است كه ) theorem(قضيه اي . هندسه مربوط بود

هر دانش آموزي داليل صحت اين . مجموع مربعات دوضلع كوتاه در مثلث قائم الزاويه با مربع آن برابر است: گويد مي

براي . قضيه را مي آموزد و فقط كساني كه اثر اينيشتين را مطالعه كنند در مي يابند كه اين قضيه چرا صحيح نيست

ي نظير منطق صوري بود و نه علمي كه برمبناي تجربه بنا يونانيان و حتي مردم صد سال پيش، هندسه دانش مقدمات

خالف اين نظر را ثابت كرد و نشان داد كه فقط از طريق آزمايش ) Lobachevsky(،لوباچفسكي  1820در سال . شود

اگرچه اين نظر، به . مي توان حقيقت هندسه اقليدس را تحقيق كرد و استدالل صرف بدين منظور كفايت نمي كند

در زمينه فيزيك،  1915مدن شاخه هاي جديدي از دانش رياضي محض را سبب گرديد، ليكن تا سال وجود آ

حال چنين به نظر مي رسد . حاصلي به بار نياورد تا اينكه اينيشتين آن را در قالب نظريه عام نسبيت تجسم بخشيد

قانون جاذبه را به عنوان جزء يا كه قضيه فيثاغورث كامالً صحيح نيست و حقيقت دقيقي كه از آن مستفاد شود، 

به عالوه قانون جاذبه مزبور عيناً همان جاذبه نيوتوني نيست و در عمل اندكي با آن متفاوت . نتيجه اي به همراه دارد

تفاوت هاي موجود هرجا كه جنبه علمي به خود گرفته، به سود اينيشتين و به زيان نيوتون به اثبات رسيده . است

ه اينيشتين، چون عالوه بر ماده، نور و ساير گونه هاي نيرو را نيز در برمي گيرد، كلي تر از قانون قانون جاذب. است

ليكن به وجود آمدن قانون جاذبه عمومي اينيشتين نه تنها محتاج يك زمينه مقدماتي مانند نيوتون . نيوتون است

، سنجش فشار نور و توانايي مطالعه )spectroscopy(علم تجزيه نور ) مغنابرقي(بود، بلكه به نظريه الكترومغناطيس، 

نطريه . دقيق نجوم نيز نياز مبرم داشت كه همه را مديون وجود تلسكوپ هاي عظيم و تكامل فن عكاسي هستيم

اما هنگامي كه اين نظريه به صورت رياضي . اينيشتين بدون وجود اين مقدمات نه قابل كشف بود و نه قابل اثبات بود

، در گام نخست، با قانون كليت يافته جاذبه عمومي آغاز مي كند و در پايان به همان نتايجي مي رسد ظاهر مي شود

در ترتيب قياسي، مشكالت انجام اين كشف در پرده ابهام مي ماند و آگاهي از . كه قانون از آنها استقراء شده است

گسترش نظير آن نيز . شت، دشوارتر مي گرددزمينه وسيع علومي كه مقدمتاً جهت ادراك اين قضيه اصلي ضرورت دا

نخستين برخورد با اين حقيقت كه معلومات موجود، ايجاد چنان . با سرعت عجيبي در زمينه نظريه كوآنتوم روي داد
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حاصل شد و حال آنكه هنور مي توان نظريه مزبور را چنان ذهني و  1900نظريه اي را ضروري ساخته است، به سال 

  .خواننده به سختي دريابد كه اصالً جهاني هم بيرون از ذهن او وجود دارد مجرد طرح كرد كه

حقايق معنادار مربوط به . از عهد گاليله به بعد، اهميت حقايق معني دار در تاريخ فيزيك به وضوح نمايان است

له به شرح قانون روزي كه گالي. يك نظريه در مرحله خاصي از رشد آن با حقايق معنادار مراحل ديگر تفاوت دارند

سقوط اجسام مي پرداخت اين حقيقت كه يك گلوله سربي در خالء با پر مرغ يكسان سقوط مي كند، خيلي مهمتر 

چون نخستين گام براي درك قانون . از اين بود كه سقوط پر مرغ در فضا، از سقوط گلوله سربي بطئي تر است

هوم حاصل مي شد كه از لحاظ جذب زمين همه اجسام در از ادراك اين مف) theory of falling bodies(سقوط، 

يكساني دارند از اينرو تأثير مقاومت هوا را بايد به عنوان عاملي كه با جذبه زمين ) acceleration(حال سقوط، شتاب 

قل با اساس كار، يافتن نمونه هايي است كه قانون را در حالت مجرد و يا حدا. رابطه ثانوي پيدا مي كند، بررسي كرد

چنين نقش ) experiment(ارتباط به قوانيني كه تأثيرشان كامالً معلوم است، نمايش دهد و از اينروست كه آزمايش 

در جريان آزمايش، شرايط محيط مصنوعاً به حدي ساده مي شوند كه قانون . بزرگي در كشف علمي ايفا مي كند

  .مورد نظر در حالت مستقل به خود، قابل مشاهده گردد

ي در غالب موقعيت هاي عيني چه بسا اتفاق مي افتد كه براي تبيين يك رويداد به آگاهي از قوانين ديگر ول

طبيعت نياز پيدا مي كنيم، اما براي اينكه بتوانيم آثار و نتايج هركدام از آنها را كشف كنيم، لزوماً بايد شرايط را به 

به عالوه ممكن است . احد، فقط يكي از قوانين عمل كندطريق آزمايشگاهي آنچنان ساده گردانيم كه در لحظه و

و راديو اكتيويته، ) Xاشعه (مثالً توجه كنيد به اينكه كشف اشعه مجهول . مطالعه پديده هاي آموزنده مشكل تر باشد

در اختيار  اطالعات ما را درباره ماده تا چه اندازه افزايش داده است؛ با اين حال تا روزي كه فن تجربي بسيار واالتري

كشف راديواكتيويته براثر تصادفي كه در تكميل فن . ما قرار نگرفته است، ماهيت خود اين هردو، مجهول خواهد ماند

، صفحات عكاسي بسيار حساسي در اختيار )Becquerel(بدين ترتيب كه بكرل . عكاسي روي داد، به وقوع پيوست

علت نامساعد بودن هوا، آنها را در گنجه محفوظ و تاريكي قرار داشت كه مي خواست روي آنها عكس بگيرد، ليكن به 

وقتي به سراغ صفحات حساس خود رفت، مالحظه كرد . داد كه برحسب اتفاق داخل جعبه مقداري اورانيوم نيز بود

همين تصادف به كشف اين نكته . عليرغم تاريكي محض داخل گنجه، عكس اورانيوم برروي صفحات نقش بسته است

داستان اين عكس تصادفي، خود گواه ديگري از اهميت حقايق . ن شد كه اورانيوم جسم راديواكتيو استرهنمو

  .معنادار به شمار مي رود

  در بيرون از حوزة فيزيك، نقش قياس ناچيز است ليكن نقشي كه توسط مشاهده قوانين مبتني بر مشاهده ايفا 

ون موضوع تحقيقات فيزيكي ساده بوده، پيشرفت آن از هر علم از آنجايي كه تاكن. مي شود، خيلي فراتر مي رود

به انديشه من كسي در اين حقيقت ترديد نمي كند كه كمال آرماني همه علوم، دست يافتن . ديگري فراتر رفته است

ف به همان جايگاهي است كه فيزيك امروز داراست؛ با اين حال، اين نكته جاي تأمل است كه آيا استعداد آدمي كفا

خواهد داد به اينكه مثالً علم فيزيولوژي را، مانند فيزيك نظري عصر حاضر، به بناي قياسي كاملي بدل كند، چه 

حتي در زمينه فيزيك محض نيز مشكل محاسبات چنان شتابان افزايش مي يابد كه احتمال مي رود روزي لگام 

ايي به وقتي كه همديگر را جذب مي كنند، در جاذبه نيوتوني، محاسبه اينكه حركت سه جسم فض. ناپذير گردد

در . چگونه است، جز به تقريب ميسر نبود آن هم در مواقعي كه يكي از آنها خيلي بزرگتر از دو جسم ديگر باشد

نظريه اينيشتين كه خيلي پيچيده تر از نظريه نيوتوني است، اگرچه مي توان تا حدود كافي در مورد هدف هاي 

شد نمي توان با دقت نظري محاسبه كرد كه حتي دو جسم فضايي تحت عمل جاذبه عملي به حقيقت نزديك 

با آنكه دست يافتن به نظريات كامالً دقيق، فراتر از حد توانايي انسان است، . متقابل چگونه رفتار خواهند كرد
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معلومي محاسبه مي توان به كمك روش هاي ميانگيني، حركات اجسام بزرگ را با تقريب خوشبختانه در فيزيك 

  .كرد

جلوه مي كند، ) paradox(بيان اين سخن كه همه علوم دقيق با محاسبات تقريبي اداره مي شوند، يك تعارض 

اگر كسي به شما بگويد كه از حقيقت دقيق فالن چيز آگاه است، شما حق خواهيد داشت . ولي راستي جز اين نيست

اين جمله . دقيق را علم با اشتباهات احتمالي همراه است چه، همه سنجش هاي. او را شخص بي دقتي بشناسيد

بدين معني كه در هر سنجشي احتمال مقداري تقريب هست . ساده، خود يك عبارت فني است و معناي دقيقي دارد

د، كه شايد از حد واقعي آن كمتر يا بيشتر باشد و اينكه هر ناظري احتمال اشتباه خود را بپذيرد و حدود آنرا نيز بدان

برعكس در مسائلي كه به هيچ وجه قابل اعتماد . 1از ويژگي هاي مسائلي است كه از دقت استثنايي برخوردار باشند

تاكنون چه كسي از شيخي كه به معرفي مذهب . نيستند، هيچ كسي در ترديد ناپذيري عقايد خود شك نمي كند

يري مي كند، سخني شنيده است كه از احتمال خود مي پردازد، يا از سياستمداري كه از سخنراني خود نتيجه گ

كوچكترين اشتباهي حكايت كند؟ حقيقت عجيبي است كه هرقدر اطمينان ذهني به صحت مطلبي استوارتر باشد، 

هراندازه كه دليل كسي در دفاع از صحت رأي خود كمتر باشد، . خود آن به همان اندازه از صحت عيني به دور است

بي شبهه بودن آن اصرار مي ورزد، و از همين روست كه شيوخ به علم پوزخند مي زنند، چراكه همان اندازه بيشتر در 

اعالم كرديم، هنوز برآنيم  Nicca(2(شما ما را بنگريد كه آنچه در شوراي نيسه «آنان مي گويند . علم تغييرپذير است

. »درآمده و به فراموشي افتاده استولي آنچه دانشمندان فقط دو سه سالي پيش گفته اند، حاال به صورتي كهن 

هيچيك از مردمي . ناآگاهند) successive approximation( »تقريب متوالي«كساني كه چنين مي گويند از مفهوم 

علمي دارند مي پذيرند كه آنچه امروزه مورد قبول علم است، به طور مطلق صحيح باشد و باور ) temper(كه خوي 

مختلف علم منازلي را در مسير حقيقت دقيق مي نماياند و هنگامي كه تحولي در علم  دارند كه هركدام از مراحل

ايجاد مي شود، مثالً قانون جاذبه نيوتون جاي خود را به قانون جاذبه اينيشتين مي سپارد، يافته هاي قبلي علم 

قامت خود را با ابزاز كم فرض كنيد شما . خنثي نمي شوند، بلكه جاي خود را به پديده هاي دقيق تري مي سپارند

سانتيمتر را بدست آورديد، حال اگر شما آدم محتاطي باشيد، تصور نمي  80مترو  1دقتي اندازه گرفتيد و پاسخ 

و  79/1سانتيمتر است، بلكه احتمال ميدهيد كه اندازه مزبور متغيري بين  80مترو  1كنيد كه قامت شما بطور قطع 

                                                 

نقل مي شود نمونه ايست از رفتار احتياط آميز مردان علم در مورد مسائلي   Nature, February 7 , 1931قطعه زير كه از مجله  -1

دو تا از مطمئن ترين نظريات مربوط به مدت . مدت زمان گردش وضعي اورانوس: كه سنجش هاي دقيق در مورد آنها امكان دارد

. انتشار يافته بود) Flag - Staff(كه در نشريه فلگ استف ) Slipher(اسليفر و ) Lowell(گردش اورانوس متعلق است به استادان؛ لوول 

عمالً هر دو نظريه با هم وفق مي داد يعني . نظريه اول حاصل تحقيقات مربوط به طيف نگاري و دومي نتيجه تغييرات نوري بوده است

ليكن ادامه اين آزمايشات بي مورد به نظر نمي . يقه بوددق 49ساعت و  10دقيقه و جواب نظريه دوم  50ساعت و  10نتيجه نظريه اول 

انجام . رسيد چون در طيف نگاري احتمال اشتباه تا هفده دقيقه پذيرفتني بود و تحقيقات نوري نيز مورد تأييد برخي از آزمايشگران نبود

به طريق اسپكتروسكپي كه توسط آقايان  مجله دسامبر شرحي دارد از سنجش. اين كار از طريق عالمت گذاري هاي موقت نيز عملي بود

اختالف موقعيت سنجش اين اين دو بيش از اختالف نتايج لوول و اسليفر بود و . صورت گرفته است) Menzel(و منزل ) Moore(موور 

واريانس دقيقه با  50ساعت و  10نتيجه اينكه خط استواي اورانوس برروي قرص به مركز نزديكتر است و طول مدت گردش وضعي آن 

اما با اين وجود اين تجانس بين نتايج آزمايشات متوالي، هنوز اين مدت زمان با قبول چند واريانس احتمالي . دقيقه است 10احتمالي 

  .مورد موافقت قرار گرفته است

مثال هاي مقدس در شهر نيسه ايتاليا تشكيل شد تا درباره مجادالتي كه درباره قابل پرستش بودن ت 787شورايي كه در سال  -2

)Icons (در گرفته بود، تصميم بگيرد.  
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متر نشان دهد، شما پاسخ پيشين را  79/1سنجش دقيق تري طول قامت شما را  متر باشد، و در صورتي كه 81/ 1

متر را نشان مي داد و اين حقيقت هنوز هم 80/1باطل نشده تلقي نمي كنيد زيرا كه اندازه گيري پيشين نتيجه 

  .اين مثال در مورد تغييرات علم نيز دقيقاً صدق مي كند. صحيح است

. عظيم است با اين همه تصور مي كنم گاهي در ارزيابي آن مبالغه مـي شـود   نقش كميت و سنجش در علم خيلي

فن رياضي بسيار نيرومند است و طبيعي است كـه مـردان علـم مـي خواهنـد همـه جـا بـراي اسـتفاده از آن امكـان           

اي شـرطي  قانون بازتـاب هـ  . ولي ممكن است يك قانون در عين اينكه جنبه كمي ندارد، كامالً علمي باشد. بيافرينند

           ايـن نمونـه، يكـي از مـواردي اسـت كـه شـايد حصـول دقـت كمـي           . مي توان به عنوان مثـال ذكـر كـرد     پاولف را 

)quantitative precision (تعداد دفعاتي كه براي برقرار كردن يك بازتاب شرطي ضـرورت دارد،  . در آن ميسر نباشد

برحسب حيوانات مختلف، بلكه برحسب يك حيوان معلـوم در موقعيـت   با شرايط گوناگوني مربوط مي شود و نه تنها 

حال اگر در اين موارد به دنبال دقت كمي برويم، نخست به فيزيولوژي كـوتكس  . هاي متفاوت نيز تغيير پيدا مي كند

. زيمو ماهيت فيزيكي جريان عصبي كشانيده شده و سپس ناگزير خواهيم شد كه به فيزيك الكترون و پروتـون بپـردا  

پس به كار بستن دقت كمي با آنكه تا حدودي ممكن است، با اين حال برگشت از فيزيك محض به رفتارهاي موجـود  

از اينـرو در  . زنده از راه محاسبه، ولو به ميزان اندك، در حال حاضر و شايد در آينده بيرون از توانايي آدمي خواهد بود

ود زنده، به قانون هاي كيفي قناعت ورزيم با ايـن توجـه كـه آنهـا بـه      حال حاضر بايد در مورد بررسي رفتارهاي موج

  .دليل كمي نبودن، حيثيت علمي خود را البته از دست نمي دهند

فرض . يكي از مزاياي دقت كمي در موارد ممكن، اين است كه استدالل استقرايي را به مراتب قوي تر مي كند

چند كميت قابل مطالعه، مقادير معلومي را حائز مي شوند و شما آنها كنيد شما فرضيه اي مي سازيد كه برحسب آن 

حال اگر به ياري مشاهده ثابت شود كه كميت هاي مورد نظر حائز همان . را با استفاده از پنج رقم مشخص مي كنيد

مقادير مفروض هستند، شما حق خواهيد داشت تصور كنيد كه چنين مطابقتي بين فرضيه و مشاهده 

)observation (با اين حال . نمي تواند حاصل تصادف باشد و ناچار فرضيه شما عنصر مهمي از حقيقت را با خود دارد

    ريه اتمي ظن. تجربه نشان مي دهد كه به همين سادگي اهميت بيش از حدي به چنين مطابقتي داده مي شود

مان فقط از طريق مشاهده شناخته شده از قدرت محاسبه نظري كميت هايي به دست آمد كه تا آن ز) Bohr(بوهر 

اين نظريه اگرچه يكي از حلقه هاي ضروري پيشرفت دانش محسوب مي شود، امروزه در واقع كنار گذاشته . بودند

حقيقت اين است كه انسان براي ساختن فرضيه هايي كه تا حد كافي جنبه ذهني داشته باشند، توانايي . شده است

ه مزاحم منطق بوده و انسان را وادار به تجسم رويدادهايي كرده است كه اصوالً قابل زيادي ندارد چه تخيل هموار

مثالً در نظريه اتمي بوهر عنصري وجود داشت كه مطلقاً ذهني و احتمال زيادي به صحتش مي رفت، . تجسم نيستند

جهاني كه . ل توجيه نبودليكن همين عنصر ذهني با چنان جزئيات تخيلي درهم آميخته بود كه از لحاظ ادراكي قاب

در معرض ادراك و تجسم ماست، جهاني است كه در معرض مشاهده ماست، ولي دنياي فيزيك دنيايي انتزاعي و 

به همين دليل فرضيه هايي كه در مورد همه حقايق مربوط صدق مي كنند، نبايد حتماً حقيقي تصور . نامرئي است

آن فرضيه در مورد استنتاجات ما از پديده هاي مشهود، ضرورت منطقي شوند، زيرا شايد فقط يك جنبه كامالً ذهني 

  .پيدا كند

) Logical process(همه قوانين علمي متكي بر استقراست، در حاليكه خود استقرا به عنوان يك پويش منطقي 

شرح مي توان طرح به طور ساده يك بحث استقرار را بدين . مورد ترديد است و نمي تواند زياد مورد اطمينان باشد

اگر فرضيه مورد نظر ما صحيح باشد، مصداق فالن حقايق خواهد بود، و حاال كه اين حقايق در فرضيه ما : كرد كه

اينگونه استدالل برحسب شرايط مختلف تغيير ) validity(اعتبار . صدق مي كنند، پس احتماالً فرضيه ما صحيح است

حت فرضيه خود مطمئن باشيم كه بتوانيم ثابت كنيم هيچ فرضيه ديگري ما فقط در صورتي حق داريم از ص. مي كند
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در حالت عادي راهي وجود ندارد كه مارا براي . با موارد تجربه ما، راست درنمي آيد و اين كار عمالً متمتع است

مي كرديم انديشه در مورد همه پديده هاي ممكن توانا كند در صورتي كه اگر چنين راهي وجود مي داشت، مالحظه 

حال كه چنين است، دانشمند براي عمل خود ساده ترين . كه بيش از يكي از آنها با مسائل مورد نظر ما سازش دارند

فرضيه را برمي گزيند و فقط موقعي به نظريه پيچيده تر دست مي يازد كه كافي نبودن فرضيه ساده، براثر كشف 

اگر شما هيچگاه گربه بي دمي نديده باشيد، ساده . كار شود، آش]كه در آن مصداق نمي يابد[حقيقت هاي جديدي 

؛ ولي به »همه گربه ها دم دارند«ترين فرضيه اي كه براي بيان انديشه خود انتخاب مي كنيد، اين خواهد بود كه 

در محض اينكه به گربه بي دمي برخورد كنيد، به ناچار در فرضيه خود تجديد نظر كرده و آنرا به صورت مركب تري 

اگر كسي استدالل كند كه چون همه گربه هاي مورد مشاهده او دم داشته اند پس همة گربه ها دم دارند، . مي آوريد

استقراء در بهترين شكل، استوار براين . را به كار مي برد كه خطرناك ترين نوع استدالل است »استقراي ساده«روش 

درستي شان معلوم شده است و اين نتايج چنانند كه اگر  اصل است كه فرضيه ما به نتايجي رهنمون مي شود كه

فرض كنيم كسي يك جفت تخته نرد دارد كه . مورد مشاهده قرار نگرفته بودند، بسيار نامحتمل جلوه مي كردند

ليكن فرضيه ديگري هم . در اين صورت شايد بتوان گفت كه وي شانس آورده است. هميشه جفت شش مي افتد

ه توجيه چگونگي امر پرداخته و از شگفتي آن تا حدود زيادي بكاهد و در اين حال، انتخاب هست كه مي تواند ب

در همه استقراهاي خوب، حقايقي كه توسط فرضيه بيان مي شوند در نظر اول . فرضيه دوم قابل توصيه خواهد بود

اين حال . ضيه محتمل تر استبسيار نامحتمل جلوه مي كند و هرچه ميزان اين نامحتمل بودن فزونتر باشد، خود فر

هرگاه كميت يك متغير در قالب فرضيه اي كه در . چنانكه لحظه اي پيش اشاره كرديم، يكي از مزاياي سنجش است

ليكن همين . دست داريد، مصداق يابد، حس مي كنيد كه فرضيه شما دست كم عناصري از حقيقت را در احتوا دارد

با . مي به نظر مي رسد، به عنوان يك فرض منطقي با اشكاالتي مواجه استنتيجه اگرچه به صورت عرفي، امر مسل

  .اين حال، تا فصل ديگر، از پرداختن به آنها خودداري مي كنيم

عمالً همه . است) analysis( »تحليل«يكي ديگر از ويژگي هاي روش علمي كه بايد درباره اش نكاتي را يادآور شد، 

عيني نتيجه عوامل مختلفي است كه هركدام به ) occurance(ارند كه هر پديدار دانشمندان اين فرضيه را قبول د

تنهايي عمل كنند، نتايجي بروز خواهد كرد كه از برآيند مجموع آنها در يك جا، متفاوت خواهد بود و اگر اثر هركدام 

مونه هاي اين موارد در علم ساده ترين ن. از علل در حالت انفراد معلوم باشد، نتيجه كلي نيز قابل پيش بيني است

اگر زمين به تنهايي بر ماه تأثير . ماه، هم از طرف خورشيد و هم از طرف زمين جذب مي شود. مكانيك بروز مي كند

ليكن حقيقت امر زماني قابل محاسبه خواهد بود كه تأثير زمين و . مي كرد، ماه مدار خاصي را در پيش مي گرفت

همچنين موقعي كه قانون سقوط اجسام در خالء را دانسته و از قانون مقاومت هوا . خورشيد به تنهايي معلوم باشد

اين تجزيه و تركيب قوانين علمي از اصول . نيز آگاه باشيم، مي توانيم كيفيت سقوط اجسام در هوا را محاسبه كنيم

د گفت هيچ دليل محكمي به معهذا باي. بدون اينكه آن كل را به اجزاي خود تحليل كرده باشيم، امكان پذير نيست

اين فرض نداريم كه تأثير مجموع دو علت از دانستن اثر فردفرد آنها قابل محاسبه خواهد بود و امروزه اين اصل در 

آنچه كه از اصل فوق باقي مي ماند، اصلي عملي و تقريبي . 3خيلي از موارد، استواري پيشين خورا از دست داده است

ه كار بسته مي شود ولي نمي تواند به عنوان يك اصل كلي قابل قبول باشدو بدون ترديد است كه در شرايط مناسب ب

اما هنوز هم اصالت . شكست اصل مزبور، علم را از اصالت انداخته و نامتعين بودن آنرا به درجات افزايش مي دهد

تواند به عنوان يك فرضيه  نظري آن به اندازه كافي برجاست و جز در موارد محاسبات خيلي دقيق و پيشرفته، مي

  .مورد استفاده قرار بگيرد

                                                 

3- Dirac, the Principles of Quantum Mechanics, p. 130  
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  فصل سوم

  محدوديت هاي روش علمي

  

جزئيات تاريخ و . مجموعه معارف ما از دو حال خارج نيست؛ يا معرفت به حقايق جزئي و يا معرفت علمي است

جغرافيا را به اعتباري خارج از حيطه علم مي دانيم؛ به عبارت ديگر اين قبيل معارف، مفروضات علم و سازنده شالوده 

اطالعاتي از قبيل نام، تاريخ تولد، رنگ چشم پدربزرگ و امثال آنرا . آن به شمار مي رود اي هستند كه علم روبناي

مي ناميم؛ وجود ژوليس سزار و ناپلئون در زمان ) brute facts(كه مثالً براي صدور گذرنامه الزمند، واقعيات خام 

قايق بي جان دانست؛ زيرا عليرغم گذشته و هستي كنوني زمين و خورشيد و ساير اجسام فضايي را نيز مي توان ح

اينكه غالب ما به سادگي براي آنها قائل به وجود هستيم، اگر مسئله را اندكي جدي تر طرح كنيم به استنباط هايي 

اگر محصلي در كالس درس تاريخ وجود ناپلئون را نپذيرد، به . نيل خواهيم كرد كه ما را ناگزير از ترديد مي سازند

داليلي مطرح است كه وجود  pragmatist(1(ه قرار مي گيرد ولي از لحاظ يك شخص نتيجه گرا احتمال مورد تنبي

تاريخي ناپلئون را قطعي نشان مي دهد، با اين حال اگر محصل مورد بحث، نتيجه گرا نباشد خواهد انديشيد كه اگر 

مان من فقط معدودي از معلمان دليلي بر وجود ناپلئون وجود مي داشت، مي بايستي معلم او فاش مي كرد و به گ

منظور من . مي توانند از طريق يك استدالل قابل توجه نشان دهند كه وجود ناپلئون يك افسانه نبوده است تاريخ 

واضح . اين نيست كه چنان استدالل هايي وجود ندارند، بلكه مي خواهم بگويم كه خيلي از مردم، آنها را نمي دانند

از حيطه تجربه خود ما بيرون است، بايد به داليلي متكي باشيم و اين داليل معموالً در  است براي قبول مطلبي كه

وقتي براي اولين بار پيشنهاد شد كه در دانشگاه كمبريج آزمايشگاه علوم تأسيس . منابع موثق منسجم مي شوند

آزمايش چيزي بپردازند كه عالم رياضي به اعتراض گفت، نيازي نيست دانشجويان به ) Todhunter(شود، تدهانتر 

به نظر تدهانتر . معلمان واالمقامي كه غالباً هم از روحانيان كليساي انگليس هستند، صحت آنها را تضمين مي كنند

مي توان در اينگونه موارد به منابع موثق تكيه كرد، ليكن ما مي دانيم كه اين تكيه به منابع موثق تا چه اندازه 

من مي توانم با تكيه به اقوال . ن ناچاريم قسمت اعظم معارف خود را بر همان پايه بناكنيمنادرست است؛ با وجود اي

موثق، وجود دماغه هورن را بپذيرم و طبيعي است كه ما نمي توانيم همه واقعيت هاي جغرافيايي را شخصاً تحقيق 

باشد و ضرورت ضمني آن مورد اين آگاهي ها موجود ) verification(كنيم؛ مهم اين است كه مجال براي ساختن 

  .قبول واقع شود

آيا موجودي : هر اندازه بيشتر كه در گذشته سير مي كنيم، به تدريج ترديد ما فزوني  يرد: بياييد به تاريخ برگرديم

. چطور؟ به احتمال قوي نه 2آيا وجود رومولو محقق است؟ شايد نه، رمو. به نام فيثاغورث وجود داشته است؟ شايد

. ختالفي كه مابين داليل وجود ناپلئون و رومولو وجود دارد، اختالف ماهيت نيست بلكه اختالف درجه استليكن ا

                                                 

1-Pragmatism  )در نظر ويليام جيمز حقيقت . فلسفه ايست كه ارزش حقيقت را از كارايي و نتايج علمي آن مي سنجد) نتيجه گرايي

       ا وسيله اي براي عمل چيزي است كه از لحاظ راه بردن زندگي و پاسخگويي به نيازهاي تجربي غني تر باشد و جان ديوئي عقيده ر

  .م. ميداند

2-Romulus   وRemus دو برادر اساطيري بنيانگذار روم.  
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حتي اگر جدي تر صحبت كنيم هيچكدام از اينها را نمي توان به عنوان حقايق مسلم پذيرفت زيرا هيچكدام در 

  .معرض تجربه مستقيم ما قرار نمي گيرند

ي از مردم خواهند گفت ما خورشيد را درمي يابيم و هستي خورشيد با هستي آيا خورشيد وجود دارد؟ بسيار

ما از خورشيد فاصله مكاني و از ناپلئون فاصله له فاص. اما اگر چنين بينديشند، به خطا رفته اند. ناپلئون همانند نيست

ه خورشيد را مي بينند، ولي مردم مي گويند ك. ما خورشيد را نيز  مانند ناپلئون از آثارش مي شناسيم. زماني است

معني سخن آنان جز اين نيست كه پرتوي از فاصله نود و سه ميليون ميل گذشته و بر شبكة عصب بينايي و مغز 

تأثير كرده است و اين اثر كه ما را در همه جا متأثر مي كند، قطعاً عين مفهومي نيست كه ستاره شناسان از خورشيد 

از لحاظ نظري مي توان گلوله فلزي مذابي را در : مزبور را با وسايل ديگري هم ايجاد كرددر واقع مي توان اثر . دارند

فضا به حالت تعليق نگه داشت به طوريكه براي ناظر، عيناً منظره خورشيد را مجسم كند و شايد بتوان اين صحنه را 

فهوم خورشيد، استنباطي است از طوري ترتيب داد كه نمود آن از نمود خورشيد واقعي قابل تشخيص نباشد، لذا م

  .مجموع آنچه كه مي بينيم و نه در واقع شيئي نورانيئي كه مستقيماً در معرض آگاهي ما باشد

اين هم از خصوصيات پيشرفت علم است كه به تدريج حوزه عمل مفروضات تنگتر و ميدان ادراك و استنباط 

ا شك فلسفي انس گرفته باشند، فرايند كامالً ناخودآگانه البته استنباط، به جز در كساني كه ب. فراختر مي گردد

كودكان چنين مي انديشند كه در . ولي اين تصور نبايد پيش بيايد كه استنباط ناخودآگاه لزوماً صحيح است. ايست

طرف ديگر آينه طفل ديگري وجود دارد و اگرچه اين نتيجه را با يك پويش منطقي بدست نياورده اند، با اين حال 

چه بسا مفاهيم ناخودآگاه ما، در واقع بازتاب هاي شرطي دوران كودكي ما هستند و به . نظرشان صحيح نيست

فيزيك هم برحسب ضرورت، تا حدودي بر اين . محض رويارويي با كنجكاوي منطقي، بسيار سست بنيان مي نمايند

ه چيزي صلب است، اما فيزيكدان به نظر يك شخص ساده عامي، ماد. پيش داوري هاي غيرمجاز تكيه زده است

به طور ساده وجود . نوسان مي كند) nothingness(مي انديشد كه ماده موجي است از احتمال كه در پوچي  چنين 

با اين حال فعالً مورد بحث ما اين انديشه هاي مابعدالطبيعي . ماده در يك مكان، همانند حضور شبحي درآنجاست

محدوديت هاي روش علمي در . علمي كه آنها را نشو و نما داده اند، سروكار داريم نيست بلكه با وجوه مشخصه روش

اين اواخر نسبت به زمان هاي گذشته خيلي چشمگير شده و در زمينه فيزيك كه تكامل يافته ترين علوم است، بيش 

از اينرو با توجه . داشته استاز همه به وضوح رسيده است؛ ليكن اين تنگنا در  زمينه ساير علوم تاكنون تأثير ناچيزي 

به اينكه هدف تكامل  علوم اينست كه در قالب فيزيك جذب شوند، اگر ترديدها و مشكالت مبتال به حوزه فيزيك را 

  .در مورد علوم ديگر نيز صادق بدانيم، شايد به خطا نرفته باشيم

  :محدوديت هاي روش علمي را مي توان در زير سه عنوان خالصه كرد

  ترديد بودن اعتبار استقراء قابل -1

  .مشكل بودن تعميم نتيجه از موارد آزموده به موارد ناآزموده -2

حتي با قبول اينكه مي توان نتيجه اي را در  مورد يك پديده ناآزموده تعميم داد، اين مشكل به وجود مي آيد  -3

يان مي شود، آگاهي بسيار كمتر از آنچه به كه ادراك ما داراي خصلت كامالً، ذهني است و هنگامي كه با زبان ساده ب

  .نظر مي رسد، در اختيارمان مي گذارد

  :همة مبحث استقرايي سرانجام به صورت زير خالصه مي شوند -استقراء ) 1(

         در صورتي كه اين درست باشد آن هم درست خواهد بود، حال كه آن درست است پس اين هم درست «

  .»مي باشد
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اگر نان سنگ باشد و از سنگ بتوان تغذيه كرد، پس «: فرض كنيد من مي گفتم. تدالل، مغالطه استالبته اين اس

اين نان مي تواند مورد تغذيه من قرار گيرد و حال كه اين نان مرا تغذيه مي دهد، پس سنگ است و سنگ تغذيه 

آن با استدالل هايي كه همه قوانين در اين صورت شما مرا آدم ناداني مي دانستيد درحالي كه بنياد . »دهنده است

در علم، هميشه چنين استدالل مي كنيم كه چون برخي از حقايق معلوم . علمي بر آنها تكيه مي كنند، تفاوتي ندارد

شايد ما . و آزموده، از فالن قانون پيروي مي كنند، پس ساير حقايق همان زمينه نيز تابع آن قانون خواهند بود

را در حوزه كمابيش وسيعي تحقق بخشيم، ليكن اهميت علمي آن همواره از ديدگاه عرصه هايي بتوانيم قانون خود 

را كه در موارد بيشماري به ) استاتيك(مثال بگيريم قوانين اجسام ساكن . ارزيابي مي شود كه به تحقيق نرسيده اند

ماني كه استحكام پل به تجربه نرسد، ما تحقق پيوسته اند و ما از وجود آنها در ساختمان پل استفاده مي كنيم؛ تا ز

حق نداريم قوانين خود را در مورد آن صحيح بدانيم، ليكن اهميت قانون ها همواره از اين لحاظ ارزيابي مي شود كه 

علت اينكه چرا انتظار داريم پل ما . ما را به پيش بيني نتيجه عمل كه همان استحكام پل است، قادر مي سازند

اين انتظار نمونه ساده اي از بازتاب هاي شرطي پاولف است كه ما را برآن . ر باشد، امر ساده ايستمستحكم و استوا

اما اگر قرار باشد كه شما به وسيله . مي دارد تا آنچه را كه در گذشته آزموده ايم حاال نيز انتظار وصول داشته باشيم

چه علت به استحكام و درستي پل اعتقاد داشته  ترن از روي پل بگذريد، ديگر در بند آن نيستيد كه مهندس به

است، آنچه براي شما اهميت دارد اينست كه پل بايد محكم و مورد اعتماد باشد و اين نتيجه مستلزم آنست كه 

  .استقراء مهندس از قوانين اجسام ساكن در موارد آزموده، نسبت به موارد ناآزموده نيز صدق و اعتبار يابد

در حدود . يچ كس دليلي كافي بدست نداده است تا بتوانيم اينگونه استنباط ها را درست بدانيممتأسفانه تاكنون ه

فيلسوفان از او . دويست سال پيش بود كه هيوم استقراء را نيز مانند بسياري از فرايندهاي ديگر مورد ترديد قرار داد

همه آنان وجود داشت، توانست مورد قبول  رنجيدند و نظراتش را مردود شمردند و چون ابهام غليظي در گفته هاي

گفتني است كه فيلسوفان اين دوره مدتي دراز عمالً سخن به ابهام مي گفتند و استداللشان از روشني . عام واقع شود

. بركنار بود، زيرا در غير اين صورت هر كسي مي توانست دريابد كه آنان در برابر هيوم شكسته و ناتوان شده اند

ظام مابعدالطبيعي براي توجيه استقراء كار ساده ايست و بسياري از دانشوران هم اين كار را كرده اند ساختن يك ن

ليكن اينان هيچ دليل قابل قبولي مبني براينكه چرا بايد نظام مابعدالطبيعي اينان را باور كرد، ارائه نكرده اند، جز 

به ارمغان مي آورد، بدون شك ) Bergson(برگسون مثالً مابعدالطبيعه اي كه . اينكه تصورشان خوشايند است

به ما امكان مي دهد كه جهان را وحدتي تصور كنيم فاقد تمايزات ) kock-tail(خوشايند است، زيرا مانند كوكتيل 

آشكار، و با نظري موافق و ماليم و توأم با ابهام درآن بنگريم، ليكن اين ادعاي او منطقي تر از آن نيست كه بگوييم 

يد كوكتيل را هم جزو فنون جستجوي معرفت پذيرفت شايد براي باور كردن استقراء زمينه هاي معتبري وجود با

داشته باشد و در واقع نيز هيچگدام از ما نمي توانيم از قبول آن شانه خالي كنيم، ليكن بايد قبول داشت كه مسئله 

ولي به هر حال چون اين ترديد باعث تزلزل همه . تاستقرا هنوز به لحاظ نظري براي منطق كامالً توجيه نشده اس

معارف ما خواهد شد، به اغماض مي گذريم و با نظري نتيجه گرا، آن عده از دريافت هاي خود را كه متكي به داليل 

  .مناسبي هستند، مي پذيريم

جربه رسيده خيلـي كمتـر   به طوريكه گفته شد، آنچه عمالً به ت -. تعميم نتيجه به مواردي كه آزموده نشده اند) 2(

مثالً شما مدعي مي شويد كه دوست خود آقاي جونز را به حال قـدم زدن  . از مقداري است كه در تصور انسان بگنجد

آنچه شما مي بينيد لكه هاي متـوالي  . مي بينيد؛ ولي همين حرف شما خيلي فراتر از آنست كه حق گفتنش را داريد

مجموع اين لكه ها از طريق بازتاب هاي شرطي پاولف، كلمه جونز را . ي گذردرنگيني است كه بر زمينه هاي ساكن م

اما ساير مردمي كه از پنجره هاي اتاق خـود، از  . در فكر شما زنده مي كنند و از اينرو مي گوييد كه جونز را مي بينيد
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   ، چيـزي غيـر از آنچـه شـما     )perspective(زواياي متفاوتي به بيرون نظاره مي كنند، برحسب قوانين مناظر و مرايـا  

بنابراين اگر همه آنها جونز را مي بينند بايد به تعداد ناظران جونز وجود داشـته باشـد و اگـر    . مي بينيد، خواهند ديد

اگـر بـراي لحظـه اي حقيقـت توصـيف      . 3جونز واقعي يكي است، پس ديدن او نمي تواند براي همه امر موجهي باشد

فيزيك را در اين مورد بپذيريم، خواهيم توانست آنچه را كه شما به ديدن جونز تعبير مي كنيد، با اصطالحات زيـرين  

از خورشيد ساطع شده و اشعه اي از آنها ) light quanta(تشعشعات كوچك نوري به نام كوانتاهاي نور «تبيين كنيم؛ 

دهنده چهره، دست و لباس جونز برخورد مي كنند خود اين اتم هـا وجـود ندارنـد و فقـط سـاده       به اتم هاي تشكيل

هنگامي كه بخشي از آن تشعشعات نوري به اتـم هـاي   . ترين راه براي ناميدن عده اي از رويدادهاي ممكن مي باشند

. 4حاكم است، به هم مـي زننـد  اي را كه برگردش درون آنها )economic(جونز برخورد مي كنند، روش صرفه جويانه 

قسـمتي از تشعشـعاتي كـه بـر او مـي تابنـد،       . بسازد Dهمين امر سبب مي شود كه او آفتاب سوخته شود و ويتامين 

همان اشعه بر روي سلول هاي مخروطي شكل، آشفتگي هاي خاصـي  . برگشته و بخشي هم وارد چشم شما مي شوند

هنگـامي  . ز طريق عصب بينايي يك جريان الكتريكي روانه مغز مـي سـازد  به وجود مي آورند كه آن هم به نوبه خود ا

. تعبيـر مـي كنيـد    »ديدن جونز«كه جريان مزبور به مغز مي رسد، حادثه اي ايجاد مي كند و شما همان حادثه را به 

ــي          ــي دوران ــاط عل ــك ارتب ــرو ي ــم و در گ ــيار ك ــونز بس ــدن ج ــه دي ــد، رابط ــي آي ــيح برم ــن توض ــه از اي              چنانك

)roundabout causal connection (شـايد  . در همه اين احوال خود جونز در حالت اسرارآميزي باقي مي ماند. است

درباره شام خود مي انديشد و شايد در اين خيال است كه سرمايه اش چه سان پراكنده شده و يـا در انديشـه چيـزي    

اگـر  . چيزهايي نيستند كـه شـما مـي بينيـد     جونز عبارت از همه اين انديشه هاست اما اينها. است كه گم كرده است

بگوييد كه شما جونز را مي بينيد درست بدان مي ماند كه در مورد توپي كه پس از برخورد به ديـوار بـه سـوي شـما     

از اينرو اشـيايي  . برگشته است، بگوييد كه ديوار به شما برخورده است و راستي كه اين دوحالت چقدر به هم نزديكند

پس آيا دليلي هست به اينكه هـر چيزيكـه مـا گمـان ديـدنش را      . ديدن آنها را داريم، هرگز نمي بينيم را كه ما تصور

پس آيا دليلي هست به اينكه هر چيزي كه ما گمان ديدنش را داريم ولو در واقع نمي بينيم، . داريم، هرگز نمي بينيم

كرده است كه فقط به چيزهايي باور دارد كه قابـل   وجود دارد، علم همواره به تجربي بودن خود نازيده و چنين وانمود

ديدن جونز مي ناميـد، در ذهـن خـود    ) occurrences(مي توانيد به پديدارهايي تحقق بخشيدن مي باشند حال شما 

شما صداهايي مي شنويد و مي گوييد كه جـونز  . تحقق بدهيد، ليكن نخواهيد توانست خود جونز را به تحقيق دريابيد

اگـر او بـه   . شما صحبت مي كند دستي به شما مي خورد و مي گوييد كه جونز با دست خود شما را لمس مي كنـد با 

مي كنيد و اين رايحه نـامطبوع  ) olfactory sensation(تازگي حمام نكرده باشد، از نزديك شدن او احساس اشمئزاز 

ر گرفته باشيد، ممكن است او را طوري خطاب كنيد و اكنون اگر تحت تأثير اين بحث قرا. را به جونز نسبت مي دهيد

ليكن اگر همـه  . »اوه بله مگر نمي بيني؟«: تو آنجا هستي؟ و بالفاصله بشنويد: كه گويي در پشت تلفن است و بگوييد

اينها را شاهد بگيريد به اينكه او آنجاست، نقطه نظر اين بحث را درنيافته ايد نكته اينست كه جـونز فرضـيه مناسـبي    

اما آنچـه در واقـع آنهـا را بـه هـم      : است كه چندي از احساس هاي شخص شما مي توانند به توسط آن گرد هم آيند

                  آنهــا نيســت بلكــه وجــود قرابــت هــاي عّلــي ) hypothetical origin(وابســته مــي ســازد، اشــتراك منشــاء فرضــي 

                                                 

در دفتر كارنامك برتراند راسل، تأليف مترجم از انتشارات ابن  »تحليلي از فرضيه ساختمان منطقي«براي توضيح بشتر نگاه كنيد به  -3

 .1347سيناي تبريز، 

است؛ يعني هر ذره  » The Principle of Cosmos Lazinessاصل اقتصاد كيهاني «جويانه عبارت است از  غرض از روش صرفه -4

اي در حركت خود در مسيري كه به ژئودسيك تعبير مي شود و ساده ترين منحني ممكن است، سير مي كند و لذا در هستي چهار بعدي 

  .»ين دو نقطه ژئودسيك استكوتاه ترين فاصله ماب«به جاي تعريف اقليدسي مي گوييم 
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)causal affinity (ايـن قرابـت هـا هـم موهـوم      حال اگر منشاء مشترك . است كه با يكديگر دارا هستند)mythical (

وقتي شما مردي را روي پرده سينما مي بينيد، براي او به هنگـامي كـه از پـرده زايـل     . باشد، خود آنها باقي مي مانند

امـا  . مي شود، وجودي قائل نيستيد ولو كه منشاء آن تصوير را مردي مي دانيد كه داراي وجود مستمري بـوده اسـت  

را كرد؟ و چرا جونز مانند همان شخصي نباشد كه بر پرده سينما مي بينيد؟ البته اگر ايـن نظـر را   چرا بايد اين فرض 

به خود جونز بگوييد ممكن است از شما برنجد و پرخاش كند، ليكن نخواهد توانست آنـرا رد كنـد، زيـرا جـونز قـادر      

  .5ل خود قرار دهدنيست شما را به هنگامي كه او را تحت تجربه خود نداريد، در جريان اعما

آيا مي توان ثابت كرد غير از آنچه شما شخصاً تجربه مي كنيد، پديدارهاي ديگري هم وجود دارند؟ اگرچه اين 

: عالم مي گويد. پرسش با عاليق ما بستگي دارد، از نقطه نظر عالم فيزك نظري عصر ما فاقد اهميت تلقي مي شود

قوانين علّي است كه با حواس من مربوط مي شوند پس مي توانم براي وظيفه فرمول هاي من، يافتن آن عده از «

بيان آن قوانين، هستي هاي فرضي را نيز بكار گيرم اما اين مسأله كه آيا هستي هاي مزبور غير از فرض، چيزهاي 

هد كرد با اندك تكاني او قبول خوا. چون خارج از حوزه تحقق ممكن قرار مي گيرد. ديگري هم هستند، بي معناست

كه فيزيكدان هاي ديگري وجود دارند، زيرا خود او مي خواهد كه از نتايج كار آنان استفاده كند و هنگامي كه 

او در . موجوديت فيزيكدانان را قبول كرد، مي توان او را مؤدبانه به قبول موجوديت پژوهندگان ساير علوم نيز كشانيد

ساخت تا ثابت كند همانطوري كه تن او با انديشه هايش در ارتباط واقع از طريق قياس به نفس، استداللي خواهد 

البته قدرت استدالل او محل . است، تن هاي ديگر نيز كه با تن او تشابه دارند، با انديشه هايي مربوط مي باشند

يا در واقع ترديد است؛ ولي حتي اگر اين استدالل را بپذيريم، باز مجاز نخواهيم بود كه وجود خورشيد و ستارگان 

رسيده بود؛ ) Berkeley(در اين صورت به همان نظريه اي رسيده ايم كه بركلي . هيچ ماده بي جان ديگري را بپذيريم

به عقيده او جهان و همه اشياي آن از وجود برخوردارند زيرا . يعني تنها چيزي كه وجودش اصالت دارد، انديشه است

. ز فكر براي ارضاي ميل او بوده و نمي تواند يك انديشه منطقي تلقي شودآنها انديشه هاي خدا مي باشند و اين طر

حقيقت اينست كه . با اين حال چون بركلي، هم اسقف اعظم و هم مردي ايرلندي بود، نبايد زياد بر او سختگير باشيم

دان شد كه عموماً مشمول مي ناميد، وارد مي) animal faith( »ايمان حيواني« 6علم با مقدار زيادي از آنچه سانتايانا

. را باور كند »جهان ماده«بود كه فيزيكدانان را قادر ساخت تا  »ايمان حيواني«قانون بازتاب هاي شرطي بود؛ و همين 

. ولي كساني كه از مطالعه تاريخ شهرياران، به جمهوري خواه تبديل مي شوند، نسبت به آنچه داشتند خيانت ورزيدند

اين بي اعتقادي در حد خود به تنهايي زيان جبران ناپذيري به . ن عصر ما، به ماده ايمان ندارندامروزه ديگر فيزيكدانا

ولي جاي . حساب نمي آمد، به شرطي كه ما مي توانستيم دنياي بزرگ و متنوعي در بيرون از ذهن خود داشته باشيم

  .ذهن هم متقاعد كنند تأسف است كه ايشان نتوانستند ما را به وجود يك جهان غيرمادي بيرون از

                                                 

در تعبير فيزيكي، هستي جز توالي حادثه ها نيست و واحد حادثه در تعريف جديد با واحد ماده يعني اتم يكي مي شود؛ آنجا كه سه  -5

ت بدين ترتيب، حركت و تغيير ذات هستي است و هستي بي حرك. بعد مكاني با بعد زماني عجين مي شود و ذره در حركت متجلي است

ولي حادثه نيز درآنات سير مي كند و وجود آن در لحظه خاص خود است و در لحظه بعدي كه . يا هستي بي زمان، تصوري موهوم است

خالصه  »نقطه ها و جهش ها«از اينرو راسل جهان هستي را در عبارت . خود مولود حركت است، جاي خود را به حادثه ديگري مي دهد

مي كند و مراد او در اين بحث، نفي واقعيت بيرون از ذهن نيست بلكه تكيه بر اين حقيقت است كه مفهوم ذهني ناظر از واقعيت، با 

براي توضيح بيشتر . ماهيت آن متفاوت است و اين تفاوت حتي در دقيق ترين صور شناخت نيز كه شناخت فيزيكي است، وجود دارد

  .م. ارنامك برتراند راسل تاليف مترجمرجوع كنيد به دفتر ك

 

6-Santayana  )1952-1863( -  و منتقد ادبي امريكا كه از تركيب حكمت دنياي قديم و جديد، عالم ذهني فيلسوف، شاعر و داستانسرا

  .م. پرغناي خويش را مي سازد
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اصل مسأله ساده . اين مسأله اساسي اصوالً در حوزه عمل فيزيكدان نيست و با اصحاب منطق ارتباط مي يابد

است، بدين ترتيب كه آيا شرايط همواره به نحوي هست كه ما بتوانيم از وجود چند معلوم نتيجه بگيريم وقايع 

روي خواهند داد؟ يا اگر نتوانستيم با اطمينان كامل نتيجه بگيريم، آيا  ديگري نيز روي داده اند و روي مي دهند، يا

خواهيم توانست به احتمال قابل مالحظه اي، مثالً در حدود بيش از پنجاه درصد به چنين نتيجه اي دست يازيم؟ اگر 

جربه نكرده پاسخ اين سئوال مثبت باشد در آن صورت حق خواهيم داشت، حدوث وقايعي را كه خودمان شخصاً ت

اصحاب . ولي اگر پاسخ منفي بود، هرگز قادر به توجيه ايمان هاي خود نخواهيم بود. ايم، مطابق معمول باور كنيم

   منطق اين مسأله را از سادگي خود بيرون كشيده و به صورت پيچيده اي درآورده اند، من نيز جواب صريحي براي آن 

هرگونه براي آن پيدا شود، بايد مسأله همچنان مطمح نظر باشد و ايمان ما  از اينرو تا زمانيكه پاسخي از. نميدانم

  .نسبت به دنياي بيرون از ذهن همچنان مورد مدارا قرار گيرد

حتي با قبول اينكه خورشيد، ستارگان و به طور كلي مجموع جهان مادي، ساخته و پرداخته  -ذهنيت فيزيك ) 3(

اي معادالت ما نيستند، باز  آنچه درباره آن مي توان گفت خيلي ذهني تر از خيال ما يا مجموعه ضرايب مناسبي بر

زمان و مكان . آنست كه از زبان ساده فيزيكدان به هنگامي كه مي خواهد مورد فهم ديگران واقع شود مفهوم گردد

ا تصاوير بيضي شكل مدارات واقعي سيارات ب. براي فيزيكدان غير از مفاهيمي است كه ما از تجارب خود آموخته ايم

آنها كه روي نقشه هاي منظومه شمسي مالحظه مي كنيم، به استثناي بعضي از خصوصيات كامالً ذهني، شباهتي 

را كه در تجارب خود درك مي كنيم، در مورد جهان فيزيكي نيز ) contiguity(شايد بتوانيم رابطه مجاورت . ندارند

حداكثري كه در اين مورد مي توان . در جهان فيزيك معلوم نيستگسترش دهيم، ليكن وجود ساير روابط تجربي 

شناخت و آن هم در صورت خوشبيني مفرط، اينست كه در جهان فيزيك روابط خاصي وجود دارند كه با روابط 

معلوم ذهن ما، در برخي از خصوصيات مجرد منطقي مشتركند و اين خصوصيات مشترك فقط به زبان رياضي قابل 

صفحه گرامافون را مثال بگيريم و ببينيم چه . و به كمك تخيل از روابط ديگر قابل تشخيص نمي باشندبيان هستند 

وجه مشتركي با آهنگي كه در خود ضبط كرده است، داراست؛ اين هردو، در چندي از خصوصيات ساختماني با هم 

وي نيستند كه در معرض حواس ما اشتراك دارند كه به طريق ذهني قابل توجيه هستند، ليكن اين مشتركات به نح

به همان . قرار گيرند، و بر اثر وجود همان مشتركات ساختماني است كه وجود يكي موجب ايجاد ديگري مي شود

ترتيب، جهان فيزيك كه با دنياي محسوسات ما داراي مشتركات ساختماني است، مي تواند بروز آنرا سبب شود ولو 

بنابراين حد اعالي . اشتراك در ويژگي هاي ساختماني في مابين موجود نباشد كه هيچ وجه اشتراك ديگري غير از

دانش از جهان فيزيك به ادراك خصوصيات مشتركي كه مثالً بين صفحه گرامافون و نواي موسيقي موجود است، 

يزيك مي گويد، به طور كلي زبان سخن براي بيان ف. محدود شده و وجوه تمايز آنها در وراي ادراك ما قرار مي گيرند

نارساست چه اين زبان از ذهنيت چنداني برخوردار نيست و فقط رياضيات و منطق رياضي است كه مي تواند به 

خود را در قالب الفاظ مي ريزد، ناچار مطلبي ) symbols(به محض اينكه او نمادهاي . كوتاهي فيزيكدان سخن گويد

ه را در برابر سيماي تشويق آميز چيزي قابل فهم تصور قرار مي دهد بسيار عيني تر از آنچه هست، ادا كرده و خوانند

  .كه خوشايندتر و عادي تر از مفهومي است كه او مي خواهد بيان كند

ابراز مي كنند كه شايد بزرگترين دليلش دشواري ) abstraction(خيلي از مردم، تنفر عميقي نسبت به ذهنيت 

به ارائه اين دليل نيستند انواع ديگر توجيهات را كه مهم جلوه مي كنند،  ولي از آنجايي كه مايل. فكري آن باشد

     مثالً مي گويند چون واقعيت كالً جنبه عيني دارد، لذا ما در توسل به ذهنيت از اصل دور مي افتيم؛ . پيش مي آورند

ر كنند، بحث از مي گويند ذهنيت سفسطه است و به محض اينكه از يك جنبه مجرد يك موضوع عيني صرف نظ

ولي كساني كه چنين استدالل مي كنند، در واقع با . ساير جنبه هاي آن همواره در معرض خطر لغزش خواهد بود

  .موضوعاتي غير از مسائل علمي سروكار دارند
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نواي دلنواز موسيقي از نظر . كامالً گمراه كننده باشد »انتزاع«شايد ) aesthetics(مثالً از ديدگاه زيباشناسي 

همچنين از نظر تصورات . زيباشناسي مطلوب و پسنديده است ليكن صفحه گرامافون عاري از كيفيت زيبايي است

     خيال انگيزي كه يك شاعر حماسه سراي به هنگام سرودن تاريخ آفرينش نيازمند است، دانش مجرد فيزيكي 

او مي خواهد بداند زماني كه خدا به زمين نگريست و ديد زيباست، در آن چه ديد و در . انع كننده باشدنمي تواند ق

اين صورت نمي تواند به فرمولي قانع باشد كه خصوصيات منطقي روابط موجود بين اندامهاي مختلف آنچه را كه خدا 

            فكر علمي اصوالً قدرت انديشي  طرز. اما انديشه علمي جز اينست. ديد در كسوت ذهنيت نشان مي دهد

)Power-thought (انديشه ايست كه بايد گفت هدف آن هشيار و ناهشيار، اعطاي قدرت است به كسي كه آنرا . است

و اما خود قدرت، يك مفهوم علّي است و براي بدست آوردن آن، شخص محتاج به ادراك قوانيني است كه . داراست

اين مطلب را در اصل خود كامالً ذهني است و هر اندازه بيشتر جزئيات كم . ان مي راننددر ميدان طبيعت فرم

همين جريان را مي توان در يك حوزه . اهميت آنرا از ذهن خود حذف كنيم انديشه هاي ما نيرومند خواهند شد

او درباره گندم كامالً اقتصادي تصوير كرد؛ زارعي كه هر گوشه از كشتگاه خود را وجب به وجب مي شناسد، دانش 

عيني و پول بسيار كمي بدست مي آورد؛ قطاري كه گندم او را حمل مي كند؛ اندكي ذهني تر از او در كاالي 

محموله او مي نگرد و پول بيشتري كسب مي كند و گرداننده بورس معامله كه فقط جنبة ذهني مسأله را مدنظر 

دستخوش ترقي و تنزل است، در روش خود به اندازه يك فيزيكدان از  دارد و در آن فقط به مثابه چيزي مي نگرد كه

عينيت به دور است و هم اوست كه باالترين رقم سود را مي برد و از همه آناني كه در اين عمل اقتصادي دخالت 

  .دارند، قدرتمندتر است

ني تر و غيرشخصي تر از داستان علم نيز چنين است با اين تفاوت كه قدرتي كه مرد علم مي جويد بسيار ذه

  .آنست كه در بورس معامله مورد نظر است

ذهنيت فوق العادة فيزيك نو، فهم آنرا مشكل تر ساخته است اما براي كساني كه از آن سردر مي آورند ادراكي 

د كلي از جهان هستي بدست مي دهد؛ ادراكي از ساختمان و مكانيسم آن را، كه هيچ وسيلة غيرذهني تري نمي توان

قدرت استفاده از ذهنيت، جوهر انديشه است و هر اندازه فزوني گيرد، پيروزي هاي فكري علم . مانند آنرا بدست دهد

  .نيز اعتال مي يابد
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  فصل چهارم

  مابعدالطبيعه علمي

  

حقيقتي شگرف است؛ درست به هنگامي كه انسان عامي با تمام دل به علم ايمان مي آورد، جستجوگر آزمايشگاهي  

به دوران جواني من، غالب فيزيكدانان حتي كوچكترين ترديدي در اين . ايمان خود را نسبت به آن از دست مي دهد

كه قوانين فيزيك اطالعات واقعي از حركات اجسام را به دست مي دهند يا جهان فيزيكي  مورد به خود راه نمي دادند

راست است كه . سرشته شده است كه در معادالت فيزيكدانان ظاهر مي شود) entity(واقعاً از همان جوهري 

ادامه داشته است، ليكن از آنجا فيلسوفان اين طرز فكر را مورد ترديد قرار دادند و اين جريان از عهد بركلي تا به امروز 

كه انتقادهاي آنان در بستر علوم تكيه گاهي نمي داشت، ممكن بود مورد مسامحه دانشمندان قرار گيرد و در واقع نيز 

ولي امروزه مسئله از راه ديگري طرح مي شود؛ عقايد انقالبي فلسفه فيزيك از خود فيزيكدانها نشأت . چنان مي شد

اين فلسفه نوين فيزيك، فلسفه اي فروتن و محتاط است در حالي كه . ب دقيق ايشان استكرده و محصول تجار

اين نيز به نظر من طبيعي است كه هر كس بايد خالئي را كه بر اثر زايل شدن . فلسفه كهن، خودستا و دستوري بود

ر هم بايد به انواع ايمان هاي ايمان به قوانين فيزيك پديد مي آيد، به بهترين شكل ممكن پر كند و براي اين منظو

وقتي خشونت ايمان كاتوليكي در عصر . بي سابقه اي را كه تاكنون ميداني براي گسترش نداشته اند، به كار گيرد

و احضار ارواح ) astrology(رنسانس به زوال گراييد، جاي آنرا اعتقاد به طالع بيني از روي ستاره شناسي 

)necromancy (مان ترتيب، امروز هم بايد منتظر باشيم كه زوال ايمان علمي، ما را به خرافات گرفت و شايد به ه

  .ماقبل علم برگشت دهد

هر اندازه بيشتر كه ما نسبت به ادراك مفاهيم واقعي دانشمند بي عالقگي نشان مي دهيم، او را در برابر بناي خيره 

به طوريكه همه مي دانند . م هيأت صدق مي كنداين سخن خاصه در زمينه عل. كننده تري از معرفت قرار مي دهد

برابر با (ميل  ١٨٦,000كهكشان شامل مجموع ستارگاني است كه در همسايگي ما هستند، نور در هر ثانيه 

فاصله نزديكترين . سير مي كند، و مسافتي را كه يك سال طي مي كند، سال نوري مي نامند) كيلومتر ٣00,000

از ) milky way(مسافت بين دورترين ستاره كهكشان راه شيري «چهار سال نوري است  ستاره از زمين ما در حدود

تلسكوپ ها در حدود دو ميليون منظومه ستارگاني را كه با كهكشان ما . هزار سال نوري است 220 زمين در حدود

  .دارندشباهت دارند، نشان مي دهند كه بعضي از آنها بيش از يكصد ميليون سال نوري از ما فاصله 

شايد اگر بر روي خط مستقيمي به حركت . ولي با اين همه گسترش، هنوز گمان نمي رود كه جهان نامحدود باشد

بيفتيم و اين حركت را تا بي نهايت ادامه دهيم، سرانجام مانند كشتي اي كه دور زمين مي گردد، به همان نقطه آغاز 

ان هستي مانند حباب صابوني كه دميده شود، همواره در با اين حال شواهدي نشان مي دهد كه جه. سفر برسيم

كائنات در گذشته اي ) Arthur Hass(به نظر يكي از ستاره شناسان برجسته به نام آرتورهاس . گسترش حجمي است

ميليون سال، به دو  1400ميليون سال نوري داشته است، اما اين شعاع در هر  1200خيلي دور نبوده، شعاعي معادل 

افزايش مي يابد، يعني اگر حدسيات ستاره شناسان را در مورد عمر خورشيد به حساب نياوريم، اين گسترش در  برابر
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در عين حال كه اين مسأله براي ما . 1مدت زماني كمتر از سن بسياري از مواد معدني كره زمين صورت مي گيرد

ي اين ارقام، يك واقعيت عيني هم وجود داشته خيلي احساس انگيز جلوه مي كند، دانشمند گمان نمي برد كه در ازا

البته با اين حرف نمي خواهم بگويم كه دانشمند قوانيني را كه خود اعالم مي كند، بي اساس مي داند بلكه . باشد

فضاي هيأتي را به مفاهيم كامالً ) abysses(مراد اينست كه قوانين مزبور درخور تعبيري است كه ورطه گاه هاي 

دل مي كند تا در محاسباتي كه ما به كمك آنها، پديدارهاي واقعي را با يكديگر ارتباط مي دهيم، به ياري واسطه اي ب

گاهي چنين به نظر مي رسد كه به نظر عالم هيأت تنها پديداري كه واقعيت دارد و قابل توجه است، . ما بشتابند

  .مشاهدات علماي هيأت است

ايمان علمي در معرض زوال قرار مي گيرد، خوب است كنفرانس هاي كسي كه مي خواهد بداند چرا و چگونه 

»ماهيت جهان فيزيكي«گيفورد ادينگتون را كه 
آنجا خواهد ديد كه فيزيك به سه بخش تقسيم مي . نام دارد، بخواند 2

»مومنتوم«شود كه نخستين آن، همه قوانين فيزيك كالسيك همچون بقاي انرژي 
رد و همه و قانون جاذبه را دربر دا 3

اينها از ديدگاه پروفسور ادينگتون تا حد قراردادهايي براي سنجش تنزل مي يابند؛ گرچه قانون هاي ناشي از آنها 

برابر است در نظر او فقط قراردادي است كه به منظور  »فوت«جنبه كلي دارند، ليكن اين قانون كه يك يارد با سه 

) large aggregates(دومين بخش فيزيك با مجموعه هاي بزرگ  .سنجش و آگاهي يافتن از طبيعت وضع شده است

در اين قسمت كوششي براي اثبات اين مطلب نمي شود كه بروز . سرو كار دارد) laws of chance(و قوانين تصادف 

سومين . چنين و چنان رويدادي غيرممكن است، بلكه نشان مي دهد كه بعضي از آنها بطور سركشي غيرمحتمل اند

است كه در عين حال تكان دهنده تر از دو بخش فوق نيز ) quantum theory(فيزيك حاوي نظريه كوانتوم بخش 

كه تاكنون تكيه گاه علم بوده است، در مورد ) law of causality(هست چون ظاهراً نشان مي دهد قانون عليت 

دام از سه بخش فوق سخن كوتاهي اكنون من نيز به نوبه خود درباره هر ك. الكترون هاي مجرد صدق نمي كند

  :خواهم گفت

چنانكه مي دانيم اينيشتين تغييراتي در قانون جاذبه نيوتوني به وجود آورد و . از فيزيك كالسيك شروع مي كنيم

ولي اگر نظر ادينگتون صحيح باشد لزوماً بايد اين تأييد تجربي را زياد . تغييرات مزبور از طريق تجربه نيز تأييد شدند

ادينگتون با بررسي سه نظر ممكن كه در مورد كيفيت گردش زمين به دور خورشيد ابراز شده و . مهم تلقي نكنيمهم 

گردش زمين خود به «با قانون جاذبه نيز تطبيق داده شده بود، نظر چهارمي پيش كشيده و نتيجه مي گيرد كه 

     از اين سخن چنين فهميده مي شود كه قانون جاذبه مطلقاً اطالعي درباره گردش زمين بدست . »خودي است

  :او با قبول اينكه عقيده اش متعارض به نظر مي رسد، اضافه مي كند. نمي دهد

ه كليد حل اين تعارض جز اين نيست، كه خود ما و قراردادها و مفاهيم ذهني ما و هر چيز ديگري كه مورد توج«

ماست، خيلي بيش از آنچه كه تصور مي كنيم در توجيه حركات اجسام فيزيكي دخالت مي كنيم و از اينرو جسمي 

كه از ديدگاه قراردادهاي ما سلوك مشخصي دارد، چه بسا كه از دريچه قراردادها و مفاهيم ديگر، عاري از هرگونه 

  .رفتار قابل توجهي باشد

                                                 

1- Nature, February 7, 1931  

2- The Nature of the Physical World  

يك جسم در جهتي معين، عبارت است از حاصلضرب جرم آن در سرعتي كه جسم در جهت حركت خود ) momentum(مومنتوم  -3

است با جسم سنگيني كه حركت كندتري دارد از نظر مومنتوم معادل بنابراين جسم سبكي كه داراي سرعت زيادي است، ممكن . دارد

  .م . باشد
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ا بسيار دشوار مي يابم و از طرفي احترام خاصي به ادينگتون قائل هستم مانع از بايد اعتراف كنم كه من اين نظر ر

با وجود اين در همين استدالل او نكاتي وجود دارد كه نمي توانم قبول . اين مي شود كه عقيدة او را نادرست بنامم

ك رسمي فراتر است و در البته همه نتايجي كه ما، در عمل از نظريه مجرد كسب مي كنيم، از محدوده فيزي. كنم

وراي احساس ما قرار مي گيرد، درست همانطوريكه روشنايي روز را در بعضي موارد درمي يابيم و در موارد ديگر 

ولي من به ناچار چنين سوءظني دارم فيزيك رسمي در دست ادينگتون هم بيش از حد رسمي شده . درنمي يابيم

. از حدود تفسير ادينگتون فراتر برده و معني فراختري برايش قائل شويماست و از اينرو محال نيست كه مفهوم آنرا 

كه يكي از پيشوايان برجسته نظريه علمي چنين عقيده ن يكي خود از ويژگيهاي عصر ماست ولي به هر حال اي

  .متواضعانه اي ابراز مي كند

رفتار مجموعه هاي بزرگ . دارداينك مي پردزيم به جنبه هاي آماري فيزيك كه با مجموعه هاي بزرگ سروكار 

تقريباً به همان ترتيبي است كه پيش از ظهور نظريه كوانتوم تصور مي شد، به طوريكه در حد آنها، فيزيك قديم 

در اين ميان قانون خيلي مهمي وجود دارد كه فقط داراي جنبة آماري است و آن قانون دوم . تقريباً صادق است

ادينگتون . ون مزبور برمي آيد اينست كه جهان لحظه به لحظه به بي نظمي مي گرايدآنچه از قان. ترموديناميك است

آن قانون را با تصوير عملي كه موقع به هم زدن يك دست ورق روي مي دهد، نشان مي دهد؛ وقتي شما يك دست را 

ه وسيله برهم زدن برداشته و به هم مي زنيد، ترتيب نخستين آن به هم مي خورد و احتمال ناچيزي مي رود كه ب

هاي متوالي بتوان آن را دوباره برقرار كرد، و آنچه فاصله بين گذشته و آينده را به وجود مي آورد در حكم همين 

در ديگر قسمت هاي فيزيك نظري، سروكار ما با جريان هايي است كه دو طرف دارند، يعني وقتي قوانين . مثال است

در لحظه ديگر، انتقال مي يابد،  B به موقعيت A دي در لحظه اي از موقعيتفيزيك نشان مي دهند كه يك دستگاه ما

اما وقتي پاي قانون دوم ترموديناميك در . مطابق همان قوانين، عكس اين انتقال نيز به همان اندازه ممكن خواهد بود

  :كند پروفسور ادينگتون اين قانون را به شرح زير بيان مي. ميان است، ديگر از قرار فوق نيست

حادث مي شود، مي توان آن را تا حد معرفي يك عامل تصادفي، نظير ) يكطرفه(وقتي يك واقعه برگشت ناپذير «

اين قانون برخالف ساير قوانين فيزيك، تنها با . »عاملي كه در به هم زدن ورق ها دخالت مي كند، تحليل كرد

ا يك دست ورق را به طور مداوم به هم زنيد، اين احتمال اگر شم: به مثال قبلي خود برگرديم. احتماالت سروكار دارد

   مي رود كه ورق ها بار ديگر به ترتيب نخست برگردند، ليكن احتمالي كه براي به وجود آوردن اين نظم تصادفي 

 پروفسور. مي توان تصور كرد، خيلي فراتر از احتمالي است كه در مورد نظم اتفاقي ميليونها مولكول مي توان داد

فرض كنيد ظرفي داريم كه آنرا به وسيله حايلي به دو قسمت مساوي تقسيم كرده : ادينگتون چنين توضيح مي دهد

ايم و باز فرض كنيد كه يك طرف آن حايل، پر از هوا و طرف ديگر آن خالء محض باشد، حال تصور كنيد كه 

بعيد نيست كه در آينده نامعلومي، همه . دارد سوراخي در ديواره حايل باز شده و هوا پيوسته به محفظه خالي جريان

اين واقعه . مولكول هاي هوا در جريان حركات كامالً اتفاقي خود برحسب يك تصادف دوباره به ناحيه اول برگردند

اگر من انگشتان خود را بدون هدف روي دگمه «. غيرممكن نيست فقط غير محتمل است ولي خيلي غيرمحتمل است

رها كنم ممكن است از ميان نوشته هاي نامعلوم من تصادفاً جمله صحيحي بيرون آيد و اگر يك هاي ماشين تحرير 

دسته ميمون به همان ترتيب ماشين هاي تحرير را به كار اندازند، ممكن است بتوانند همه كتاب هاي موزه بريتانيا را 

ن مولكول هاي هوا در يك سمت ظرفي است بنويسند، اما احتمال چنين رويدادي به مراتب فراتر از احتمال جمع آمد

  .كه داراي حايل است

في المثل اگر يك قطره جوهر را در ليوان آب صافي بچكانيد، به تدريج قطره . از اين مثال ها زياد مي توان زد

جمع شدن دوباره اين قطره جوهر در يك نقطه بر اثر تصادف امكان دارد، . رنگين در سراسر ليوان پخش خواهد شد
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اگر جسم گرمي در مجاورت يك جسم سرد قرار گيرد، بديهي است كه . اما اين تصادف حتماً معجزه تلقي خواهد شد

اولي سردتر و دومي گرمتر خواهد شد و باالخره حالتي فرا خواهد رسيد كه بين درجه حرارت آندو تعادلي برقرار 

ي بر روي آتش به جاي جوشيدن منجمد شود و هيچ ممكن است آب قور. شود، اما اين قانون نيز جزو احتماالت است

قانوني در فيزيك وجود ندارد كه بتواند امكان آنرا نفي كند، تنها قانون دوم ترموديناميك است كه آنرا بعيد و 

     قانون مزبور به طور كلي بيانگر اين مسئله است كه جهان هستي به سوي تعادل سير . نامحتمل نشان مي دهد

برحسب اين قانون به نظر مي رسد كه جهان در گذشته . ر صورت وصول به آن از حركت بازخواهد ماندمي كند و د

اي بي نهايت دور خلق شده و در آن لحظه ابتدايي، داراي نابرابريهايي به مراتب فراتر از امروز بوده است، از آن زمان 

پروفسور . ي بازخواهد ماند مگر اينكه از نو كوك شودتاكنون پيوسته تحليل رفته و باالخره نيز روزي از هرگونه تحرك

ادينگتون بنا به داليلي فكر امكان دوباره كوك شدن جهان را نمي پسندد و ترجيح مي دهد كه نمايشنامه غم انگيز 

حيات فقط يك بار اجرا شود، عليرغم اين حقيقت كه پايان آن در اوج كسالت صورت مي گيرد و آنگاه همه 

  .مايش به خواب رفته اندتماشاگران ن

نظريه كوانتوم كه به اتمها و الكترونهاي مجرد مي پردازد، در حال رشد سريعي است و شايد هنوز فاصلة زيـادي تـا   

و همكارانش بسيار ) Schrödinger(و شرودينگر ) Heisenberg(اين نظريه در دست هايزنبرگ . شكل نهايي خود دارد

شـرح رشـد   . آن گرديده است كه نظريه نسبيت در زيرو بم دوران حيات خود بوده است تكان دهنده تر و انقالبي تر از

اخير آن از زبان پروفسور ادينگتون خيلي بيش از آنچه كه به تصور من مي آيـد، بـراي خواننـده غيررياضـي آموزنـده      

بـه طوريكـه   . درهم مي ريـزد است زيرا همه تعصباتي را كه از عصر نيوتون بر قلمرو فيزيك حاكم شده بودند، از ريشه 

قبالً هم خاطر نشان شد، دردناكترين ره آورد اين نظريه عبارت از اينست كه عموميت قانون عليت را مورد شبهه قـرار  

دارند كه براثر آن حتي ) free-will(امروزه از اين نظر مي توان چنين تصور كرد كه شايد اتمها اندكي اختيار . مي دهد

ه شده كامالً زير نظام قانون قرار نمي گيرند، به عالوه چيزهايي كه از لحاظ نظـري قطعـي تصـور    از لحاظ نظري هم ك

ــد       ــي گردن ــان م ــت عري ــوت قطعي ــامالً از كس ــوند، ك ــي ش ــت      . م ــدم موجبي ــل ع ــام اص ــه ن ــري ب ــل ديگ                                اص

حـاكي از ايـن اسـت كـه ذره، يـا داراي مكـان اسـت و يـا داراي         ) the principle of indeterminacyيا عدم تعيين (

هسـتيد   »كجـا «و نمي تواند به هيچ اعتبار دقيقي اين دو را با هم داشته باشد، يعني اگر شما مي دانيد كـه   »سرعت«

يد كجـا  حركت مي كنيد، نمي توانيد بگوي »سرعتي«در نظر گيريد و اگر بدانيد با چه  »سرعتي«نمي توانيد براي خود 

الكتـرون را  . از اصول بنيادي آن بودند را، زيرورو مي كنـد  »سرعت«و  »مكان«هستيد، و اين اصل، فيزيك قديم را كه 

فقط زماني رؤيت مي كنيد كه بدرخشد و الكترون زماني مي درخشد كه جهش كند و بدين سان بـراي رؤيـت محـل    

اين مسأله از لحاظ بعضـي صـاحبنظران بـه شكسـت     . دهيمآن مجبور خواهيم بود، آنرا از محلي به محل ديگر جهش 

اصل موجبيت فيزيكي تعبير شده و ادينگتون در فصول استنتاجي خود، از آن به منظور احيـاي مجـدد اصـل اختيـار     

  .استفاده كرده است

             پروفســور ادينگتــون مــي خواهــد اســتنتاجات دلپســند و خــوش بينانــه اي را بــر روي جهــل علمــي اي           

)scientific Nescience (كه در صفحات پيشين به تفسير گذاشته است، بنياد كند.  

هر آنچه بطالنش قابل اثبات نباشد، بايد حقيقت بودن آن : خوشبيني او بر اين اصل كهن استوار است كه مي گويد

قمار ترتيب مي دهند،  را پذيرفت و اين اصلي است كه بطالنش با نظري به دارايي بادآورده كساني كه دستگاه هاي

اگر از اين اصل صرف نظر بكنيم، به اشكال خواهيم توانست در فيزيك نو زمينه اميد بخشي نسبت به . ثابت شده است

قانون نامبرده مي گويد كه جهان رو به تحليل مي رود و اگر نظر ادينگتون صحيح باشد، عمالً . خواست خود بيابيم

  .هر چيز ديگر فقط در حكم قانوني براي اين بازي است چيز ديگري جز آن نمي گويد، چون
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شخصاً خاطرنشان كرده است، عليرغم حدوث تكامل كه سازمان هاي روز افزوني را در  »سر آرتور«به طوريكه 

گوشه هاي محدود جهان هستي ايجاد مي كند، در مجموع آنچنان از سازمان كاسته مي شود كه سرانجام سازمان 

در پايان به گفته او روزي خواهد رسيد كه جهان هستي از . مل را در خود مستحيل خواهد كردهاي ناشي از تكا

در اين . بدين سان نقطه اي به پايان دفتر حيات گذاشته خواهد شد. هرگونه تركيب سازمان يافته اي عاري شود

از آن پس . ختي منتشر استمرحله، جهان به توده اي بدل خواهد شد كه در تمام نقاط آن حرارت به طرز يك نوا

همين يك نظر، آشكارا . ديگر هيچ رويدادي به وقوع نخواهد پيوست جز اينكه جهان به گسترش خود ادامه خواهد داد

  .بيان كننده طبع اميدوار سر آرتور مي باشد كه در جستجوي زمينه اي براي اميد خوشبينانه خويش است

نتيجه اين نظريه فيزيكي زوال ايمان به علم باشد كه تنها مذهب از لحاظ علمي يا سياسي هم شايد مهمترين 

  نيوتون قوام  »قانون طبيعي«ن هجده و نوزده بر مبناي فلسفه قرو. سازندة عصر ما و منبع آثار نيك و بد آن است

ان از اصرار وجود قانون در طبيعت، به پندار آن روز، بودن قانونگذار را الزام مي كرد و اگرچه گذشت زم. مي گرفت

 برروي آن مي كاست، ليكن به هرحال جهان دراي نظمي قابل پيش بيني بود و از طريق ياد گرفتن قانون طبيعت 

مي شد بر طبيعت غلبه كرد؛ و بدين سان علم منبع قدرت شد و هنوز هم بسياري از مردان علم چنين مي انديشند 

به عقيده اين عده از دانشمندان، جهان مجموعه اي است . ه انددر حاليكه برخي از دانشمندان از قبول آن عدول كرد

بسيار سردرگم تر و پراكنده تر از آنچه كه قبالً تصور مي شد و علم ايشان در پيرامون آن خيلي كمتر از آن است كه 

د سرانجام به اين شك علمي كه ادينگتون هوادار آن بود، شاي. دانشمندان قرون هجده و نوزده به زعم خود دارا بودند

من تصور . سقوط قلمرو علم بي انجامد، چنانكه شك مذهبي دورة رنسانس متدرجاً به سقوط قلمرو مذهب منتهي شد

مي كنم پس از سقوط علم، ماشين به حيات خود ادامه خواهد داد، همانطوريكه كشيش ها پس از سقوط مذهب باقي 

  .، ديگر با احترام آميخته به خوفي نگريسته نخواهند شدماندند ولي اين زوايد در هيچكدام از اين دو مورد

به بعد،  4در اين حالت علم ديگر چه خواهد داشت كه به مابعدالطبيعه ببخشايد؟ فالسفه رسمي از عهد پاراميدنس

جهان را به صورت وحدت پذيرفته اند و اين عقيده به توسط كشيش ها و روزنامه نگاران از آنان اقتباس شده و قبول 

به انديشه . ولي من قوياً ايمان دارم كه اين پندار، ناروايي بيش نيست. آن محك سنجش دانايي قرار داده شده است

هاي فاقد وحدت، فارغ از مداومت، عاري از ربط و ترتيب و خالي از  من، جهان مجموعه اي است از نقطه ها و جهش

در واقع اگر تعصب و عادت را كنار گذاريم، به ندرت مي توان حتي از . هر محتواي ديگري كه مسئله آموز عشق باشد

ل نكات فوق مي كند؛ نظريات اخير فيزيكدانان، آنان را ناگزير از قبو. اين نظر كه اصوالً دنيايي وجود دارد، دفاع كرد

ليكن آنان با مالحظه نتايجي كه منطق از نظريات و حاصل تالش هاي خود آنان استنتاج مي كند، به قدري رنجيده 

هر روز فيزيكدان جديدي، كتاب زاهدانه اي چاپ . اند كه مي خواهند منطق را نيز به خاطر حكمت الهي دور بريزند

توانايي علمي خود، جهان را در ورطه حماقت و پوچي غوطه ور كرده است، از  مي كند تا اين حقيقت را كه او تا حد

امروزه درباره خورشيد چه بايد انديشيد؟ خورشيد تاكنون چراغ پرفروغ آسمان و : مثالي بزنيم. خود و ديگران بپوشاند

 آن را به خدايي ) Incas(و اينكا ) Aztecs(الهه موطاليي افالك، و موجودي بوده است كه زرتشتيان و قبايل آزتك 

مي پرستيدند و شايد چنانكه داليلي هم اين نظر را تقويت مي كند، همان عقايد زرتشت بود كه كپلر را الهام بخشيد 

اگر بپرسيد آنچه . ليكن درحال حاضر، خورشيد چيزي جز امواج احتماالت نيست. تا مركزيت خورشيد را اعالم بدارد

                                                 

4- Parminides او . وي جهان هستي را مجموعه اي ساكن و بدون خالء مي دانست. فيلسوف يوناني قرون ششم و پنجم قبل از ميالد

فيزيك . ساكن، تفكيك ناپذير و بدون خالء است به عقيده او وجود واقعي مجرد است، ابدي است،. عقيده به حقيقت مطلق را رد كرد

او بر اساس اين فرض بنا شده است كه جهان از دو عنصر تشكيل مي شود كه يكي فعال، روشن و جهنده ) materialistic(ماديگرانه 

انكار حركت، او را پدر  و سوق مي دهد) idealism(عدم اعتماد به حواس، او را به انگارگرايي . است و ديگري غيرفعال تاريك و بي حركت

  .م . عقايد مابعدالطبيعي يونان باستان مي گرداند
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: يا امواج در كدام اقيانوس سير مي كنند فيزيكدان مانند ديوانه اي جواب مي دهد كه احتمال ناميده مي شود چيست

با وجود اين اگر  »به قدر كافي از اين سخنان گفته و شنوده ايم، فرض كنيد مسئله را جز اين گرفتيم، آن وقت چي؟«

: اگر جدي تر صحبت كنيم، بايد بگوييم. اصرار بورزيد، خواهد گفت كه امواج در فومول او و فرمول او در انديشه اوست

نظمي كه ما ظاهراً در جهان بيرون از ذهن مي يابيم، به عقيده بسياري از كسان، ناشي از شهوت نيازآلود ماست به 

بگيريم، ليكن آنان ترديد دارند كه اصوالً در طبيعت چيزي به نام قوانين ) pigeon-hole(اينكه براي خود جان پناهي 

ديني از اين نظر ) apologists(اين يكي از شگفتي هاي دوران ماست كه پوزشگران . . داشته باشد طبيعت وجود

، شتافتند چون قانون را مبين )reign of law(آنان در قرون هجدهم به پيشباز حكومت قانون . استقبال مي كنند

ي مخلوق يك الهه چيز بي منطقي خواهد قانونگذار مي انگاشتد، ولي پوزشگران عصر ما ظاهراً عقيده دارند كه دنيا

آفريده شده اند همچنان بي منطق ) God's image(بود، ظاهراً شايد به اين علت كه خود آنان كه به شمايل خدا 

آشتي علم و دين كه استادان اعالم كرده و اسقف ها با آغوش باز پذيرايش شده اند، اگرچه نيمه آگاهانه . 5هستند

علم به امتيازات : لوده مشتركي بنا شده است كه مي توان با قياس زيرين نمايش داداست، در واقع بر شا

)endowments ( متكي است و امتيازات، مورد تهديد بالشويزم قرار دارند پس علم مورد تهديد بالشويزم است، وانگهي

گويند اگر علم با تعمق كافي  البته مي. مذهب نيز از طرف بالشويزم تهديد مي شود؛ و بدين سان علم و دين متحدند

با اين حال جز اين، هيچ چيز ديگري كه داراي چنين منطقي باشد، در . دنبال شود، وجود خدا را روشن خواهد كرد

  .وجدان اين اساتيد پرهيزگار رسوخ نمي كند

ر انداخته و چيز شگرفي است، همزمان با اين حقيقت كه اساسي ترين علوم يعني فيزيك، منطق علمي را از اعتبا

  انسان را به جاي نظم و استواري جهان نيوتوني، رودرروي دنيايي غير واقعي و رويايي قرار مي دهد، علم در عمل 

در . تر و قدرتمندتر از هر عصر ديگري گريديده است تا نتايج ارزشمندتري به حوزة حيات انساني عرضه كندثمربخش 

گشايش فكري آن در آينده جامه عمل بپوشد، و يا شايد به همان  اينجا تعرض چشمگيري نمايان است كه شايد

از سويي : اين است كه علم دو نقش كامالً متفاوت ايفا مي كند. درجه از امكان هرگز گره از اين مشكل گشوده نشود

روزي ليكن پرتو مابعدالطبيعي آن بدست پي. به عنوان مابعدالطبيعه، و از سويي ديگر به عنوان تحصيل كردگان

امروزه فن رياضي چنان نيرومند است كه مي تواند براي بي سامان ترين دنياها نيز فرمولي كشف . خودش افول كرد

افالطون و سر جيمز جينز با توجه به اينكه علم هندسه در مورد جهان مصداق مي يافت، تصور مي كردند كه . كند

ي عالم منطق رياضي بدين نكته بدگمان است كه خدا شايد خدا جهان را طبق يك الگوي هندسي ساخته است، ول

در واقع مصداق . نمي توانسته بدون استمداد از مهارت عالم هندسه، جهاني را كه حاوي چنين تنوعي است، بيافريند

. يافتن هندسه در جهان فيزيك، ديگر جزو حقايق مربوط به خود جهان نيست و صرفاً با زيركي مهندس رابطه دارد

است در حاليكه حكيم الهي جز وحدت نمي جويد و هنگامي كه علم ) multiplicity(دسه فقط نيازمند كثرت عالم هن

را به صورت مابعدالطبيعه در نظر مي گيريم، من هيچگونه شاهدي ولو بسيار ناروشن و نااستوار هم باشد، در 

و حتي پيروزمندتر از هر زماني در گذشته پشتيباني از وحدت پيدا نمي كنم، ولي علم جديد به عنوان عرف، همچنان 

  .است

با توجه به اين اوضاع، بايد از منظر زندگي، فرق زندگي، فرق نماياني بين ايمان هاي مابعدالطبيعي و باورهاي 

اعتقاد من در مورد مابعدالطبيعه، خيلي مختصر و ساده است؛ من فكر مي كنم كه ممكن است . علمي قائل شويم

                                                 

و بدين سان : در بحث از كار گاليله مي گويد) Milikan(مثالً ميليكن . اين نظر جديد هنوز در ميان فيزيكدانان عموميت نيافته است -5

علم و دين «. ة تلون و هوس نبوده، بلكه از طريق قانون عمل مي كندآدمي به وجود خدايي پي برد كه مانند بسياري از خدايان قديم آلود

  .با اين وجود، غالب علماي جديد فيزيك به تلون و هوس بيش از قانون معتقدند. »39صفحه 
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ذهن يك پندار باشد، اما در صورتي كه وجود داشته باشد شامل وقايع كوتاه، گسيخته و پراكنده اي جهان بيرون از 

است و نظم و وحدت و مداومت آن از اختراعات انسان است و به همان اندازه از حقيقت برخوردار است كه نظم 

قيودي، به جهان انسان وارد ساخت و اين  اما اختراعات ذهن انسان را مي توان با. فهرست نامه ها و دايرة المعارف ها

براي ما مزيتي خواهد بود كه در زندگي روزمرة خود، آشفتگي و ظلمت دراز مدتي را كه شايد ما را دربرگرفته باشد، 

  .بدست فراموشي سپاريم

، اگر يكي از اين شبهات غايي مابعدالطبيعي كه مورد بررسي قرار داديم، عمالً در استفاده از علوم تأثيري ندارند

عالم ژنتيك، بتواند گونه هاي جديدي از گندم را پرورش دهد كه در برابر آفات ) Mendel(اصحاب انديشه مندل 

مصونيت داشته باشند، يا يك فيزيولوژيست درباره ويتامين ها كشفي كند، ارزش و اهميت كارشان ) typical(نوعي 

اتم، مينياتوري از منظومه شمسي است يا موجي از احتمال و يا مربع كامالً مستقل از اين مسئله خواهد بود كه يك 

وقتي من از نظر حيات انسان درباره اهميت روش علمي صحبت مي كنم، بحث من به . نامحدودي از اعداد صحيح

غرض من اين نيست كه ارزش مابعدالطبيعي علم را زايل كنم . و معمول آن مربوط است) غير معنوي(صور زميني 

آن قسمت از علم متعلق است به دين و هنر و . را آن قسمت از علم اصوالً به حوزه ديگري مربوط مي شودزي

افتاده بود؛ اخگر سوزاني كه حتي بزرگترين  6زيباشناسي و چنان اخگر جنون آسايي كه در سراپاي وجود پرومته

ارزش غايي حيات آدمي را در همان عالم  و در اصل شايد بتوان. انسان ها را براي خدا شدن به تالش وا مي دارد

  .جنون پرومته جستجو كرد، اما اين ارزش با سياست و اخالق رابطه ندارد و به دين برمي گردد

    علم است كه در برابر نظرات اصحاب شك قدرت خود را از دست ) quasi-religious(همين ارزش نيمه ديني 

شريفي حس مي كردند كه آيين حقيقت بود؛ ) cult(واالموبدان آيين مردان علم تا اين اواخر خود را . مي دهد

، كه مورد نظر فرقه هاي مذهبي است، بلكه حقيقت )dogmatists(حقيقت نه به معناي آوردگاه صفوف اصحاب جزم 

، شبحي كه گاه به طرز كم فروغي خودنمايي مي كند و باز ناپديد مي گردد، )quest(به معناي يك پويش مستمر 

و محض چنين حقيقتي بود كه مردان علم، محروميت ها . خورشيد موعودي كه در روح با آتش هراكليت تالقي كند

را تحمل مي كردند و شكنجه ها را به جان مي خريدند و اگر به اتهام دشمني با ايمان هاي عصر خود مورد لعن و 

در همان گذشته مدفون شد؛ امروزه دانشمند، مخصوصاً آزار قرار مي گرفتند، خم به ابرو نمي آوردند، ولي همه اينها 

اگر اندكي هم ترسو باشد، مورد احترام است در حاليكه خود حس مي كند كه شايسته احترام نيست؛ زيرا كه وضع 

پيشينيان من به شما سخنان درشتي گفتند، آنان مردم خودپسندي «: موجود را پوزشگرانه و به سالوسي مي گويد

ولي من خيلي متواضع تر هستم و دعوي اين ندارم كه چيزي مخالف با . ن مي كردند كه چيزي مي دانندبودند و گما

در مقابل، نظم موجود نيز القاب قهرماني و ثروت را بر سر اينان مي ريزد و اينان نيز بيش . »باورهاي جزمي شما بدانم

هنوز در علوم . ما بر آن است) social system(عي ازپيش هوادار تاريك انديشي و بيدادي مي گردند كه نظام اجتما

جديدتري نظير روانشناسي، از اين رويدادها خبري نيست و لهيب شور و شوق كهن فروزان است و آزارهاي قديم نيز 

اجنبي «را بنگريد كه يك روز حكيم مقدسي بود و روز ديگر به عنوان ) Homer Lane(مثالً اومرلين . ادامه دارد

ليكن اين علوم جديدتر، هنوز مورد لمس نفس سرد شكاكيت واقع . به توسط پليس انگليس تبعيد مي شود »نامطلوب

  .نشده اند

                                                 

6-  Prometheus  و به را از زئوس مي دزدد و به زمين مي آورد ) مايه حيات(خداي اساطيرس يونان، كه به خاطر عشق به انسان، آتش

زئوس . همين سبب مغضوب زئوس مي شود و محكوم به اينكه عقابي به طور دايم جگر او را بيرون بكشد و ببلعد و او جگر ديگري پيدا كند

  .، تنبيه مي كند)زني را دردومحن را براي او در كوزه اي با سرپوش سربي به ارمغان مي آورد(انسان را نيز با فرستادن به پاندورا 
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من به نوبه . اين درد، يك درد فكري است و درمان آنرا اصوالً اگر درماني داشته باشد، بايد در منطق جستجو كرد

صري است كه هر روز بيش از پيش، قدرت را به جاي خود راه حلي كه پيش پاي انسان بگذارم، ندارم؛ عصر ما ع

در لحظه اي كه علم در . آرمان هاي قديم مي نشاند و اين امر در مورد علوم نيز مانند هر جاي ديگري روي مي دهد

تعقيب قدرت به پيروزي مي رسد، در تعقيب حقيقت، به وسيله شكي كه آفريده چيره دستي مردان علم است، كشته 

كار نشايد كرد كه اين يك مصيبت است، ليكن نمي توان پذيرفت كه قبول خرافات به جاي شك، به ان. مي شود

شايد شكست موجود، دل آزار و عقيم . ترتيبي كه برخي از پيشتازان علم توصيه مي كنند، پيشرفت محسوب شود

ا باشد اما بازگشت به شايد اين مرحله گذر. باشد، اما هرچه هست شرافتمندانه و حاصل كاوش در حقيقت است

  .باورهاي باطل شده عصري بليهانه تر، گريز واقعي را ممكن نمي سازد
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  فصل پنجم

  علم و دين

  

در زمان هاي اخير، جمعي از فيزيكدانان برجسته و چندي هم از زيست شناسان برجسته حرف هايي زده اند حاكي  

از اينكه گويا پيشرفت هاي اخير علم، ماترياليسم كهن را باطل ساخته و مجدداً به تحكيم حقايق ديني ميل كرده 

تياط آميز بوده است ليكن حكماي الهي در آنها سخنان دانشمندان قاعدتاً تا حدودي عاري از قطعيت و اح. است

در همان حال روزنامه ها هم به نوبه خود گزارش . دست برده و تا جايي كه مي توانستنه اند، به تفسير پرداخته اند

هاي هيجان انگيزي از قول اصحاب الهيات انتشار داده اند و كار به جايي رسيده است كه توده مردم خيال كرده اند 

من شخصاً فكر نمي كنم اخالقي كه از علم جديد قابل . ، را تأييد مي كند»كتاب آفرينش«ك عمالً سرتاسر فيزي

اوالً آن قدرها هم كه تصور مي شود دانشمندان در . استنتاج باشد، همان است كه عوام الناس بدان رهنمون شده اند

ز ايمانهاي مذهبي ادا كنند، ناشي از برداشت احتياط اين زمينه سخن نگفته اند، ثانياً همه آنچه ايشان در حمايت ا

خوب و حاميان فضيلت ) citizens(آميز و صالحيت علمي آنان نيست و فقط از اينروست كه ايشان شهروندان 

)virtue ( و مالكيت اند)property .( جنگ اول جهاني و انقالب سوسياليستي اكتبر در روسيه، همة مردان بزدل را

با اين حال اينگونه مالحظات از متن . ساخت و استادان دانشگاه هم كه طبعاً آدمهاي ترسويي هستندمحافظه كار 

  .سخن ما بيرون است و لذا مي پردازيم به آنچه علم واقعاً براي گفتن دارد

تا اين اواخر، اگرچه حكمت كاتوليكي اصل اختيار را مي پذيرفت، با اين حال ميلي هم به قبول  -اختيار - 1

قوانين طبيعي در جهان هستي نشان مي داد و اين اصل فقط در مورد قبول معجزات استثناء مي پذيرفت و اندكي 

در قرن هجدهم، تحت نفوذ نيوتون، اتحاد حكمت با قانون طبيعي خيلي استوارتر شده و در نتيجه . تعديل مي يافت

تا قرن . انين طبيعت، چهارچوب اين نقشه استچنين باور مي شود كه خدا جهان را طبق نقشه اي خلق كرده و قو

نوزدهم، حكمت در همان صورت ذهني دشوار و قطعي خود باقي مي ماند ولي در جريان صد سال اخير، حكمت 

، هرچه بيشتر به احساس مردم متوسل شده و سعي )atheistic reason(الهي براي مقابله با حمالت منطق الحادي 

ت تساهل فكري گير بياورد؛ و بدين ترتيب به جاي آنكه زيرپوش محكم و محافظي باشد، كرده است انسان را در حاال

و افراد معدودي از حكماي تحصيل ) fundamentalists(امروزه فقط بنيادگرايان . لباده شل و گشادي شده است

منطق را كندتر كنند و  كرده كاتوليك، سالك سنت ذهني و قابل احترام مي باشند، و بقيه پوزشگران مي خواهند لبة

اينان مي پندارند كه احساس مي تواند باطل كنندة . را فراموش مي كنند »سر«شده و  »دل«از اينرو متوسل به 

) Lord Tennyson(دست آوردهايي باشد كه منطق بدان راه يافته است، جلوه اين سخن را در سخن لرد تني سن 

  :مي توان ديد كه با صداقت مي گويد

  نظير مردي كه در خشم پيچيده باشدو دل 

  .»من حس كرده ام«ايستاد و پاسخ داد كه 
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در روزگار ما، دل دربارة اتمها، دستگاه تنفس، رشد خارپوستان دريايي و بسياري از اينگونه مسائل، احساس هايي 

  .دارد ولي با اين همه، موضوع براي علم بي تفاوت است

يراً در شيوه عمل پوزشگران مذهبي حاصل شده، تالشي است براي نجات يكي از مراحل رشد قابل توجهي كه اخ

قانون هاي قديم مكانيك كه حاكم بر اجسام بزرگ و مرئي . به دستياري جهلي كه نسبت به طرز سلوك اتمها دارند

ابل بودند، هنوز با تقريب بسيار كمي در مورد همان صدق مي كنند، ليكن معلوم مي شود كه با اتمهاي مجرد ق

هنوز با هيچ درجه اطميناني نمي . انطباق نيست و در مورد الكترونها و پروتونهاي مجرد، حتي كمتر صدق مي كند

توان اعالم كرد كه اصوالً قانوني كه از جميع جهات شامل حركات اتمها باشد، وجود دارد يا حركات اينگونه اتمها تا 

سام بزرگ فقط قوانين آماري باشند كه خود ميانگين تعداد زيادي از شايد قوانين حاكم بر اج. اندازه اي تصادفي است

بعضي مانند قانون دوم ترموديناميك از قوانين آماري اند و شايد ساير قانون ها هم چنان . حركات تصادفي هستند

از يكديگر در يك اتم، حاالت مختلفي روي مي دهد كه با يكديگر  توالي مستمر ندارند و با فواصل كوچكي . باشند

يك اتم مي تواند يك مرتبه از حالتي به حالت ديگر جهش كند و اينگونه جهش ها براي اتم فراوان . جدا مي شوند

در حال حاضر قانوني وجود ندارد تا معلوم كند كه در فالن موقعيت خاص كدام جهش روي خواهد . اتفاق مي افتد

ظم و قاعده اي قرار نمي گيرد، اما داراي خاصيتي است كه از داد و از اين لحاظ گفته مي شود كه اتم تحت هيچ ن

با همين امكان صحنه  »ماهيت جهان فيزيكي«ادينگتون در كتاب . نظر مشابهت شايد بتوان به اختيار تعبير كرد

ز او به ظاهر چنين مي انديشد كه انديشه مي تواند يكي از انتقاالت ممكن را براي اتمهاي مغ. بزرگي آراسته است

        او. تعيين كرده و بدين ترتيب از طريق نوعي عمل انتقال اهرمي، نتايج وسيعي بر طبق اراده خود ايجاد كند

اگر فكر او صحيح باشد، جريان جهان فيزيكي در مورد توده هاي خيلي . مي انديشد كه خود اين اراده، معلول نيست

  .مسير آنها را به وسيله اراده هاي بي نياز از علت انسان تغيير دادوسيع نيز كامالً تحت جبر قوانين نيست، و مي توان 

اين : ناميده مي شود سخن كوتاهي بگويم »اصل عدم موجبيت«قبل از بررسي اين وضع مي خواهم دربارة آنچه 

به حوزه فيزيك عرضه شد و كشيشان نيز شايد بيشتر به ) Heisenberg(، به توسط هايزنبرگ  1927اصل به سال 

ولي به . سبب اسمش آنرا نظير چيزي كه مي توانست آنان را از يوغ بندگي قوانين فيزيكي برهاند، مغتنم شمردند

همان 306صفحه (نظر عجيب مي نمايد كه ادينگتون به اينگونه استفاده از آن اصل روي خوش نشان داده باشد 

انرژي «و هم ) position(قعيت مكاني اصل عدم موجبيت مي گويد غيرممكن است در آن واحد، هم مو). كتاب

يك ذره را به دقت تعيين كرد؛ چون در سنجش هر كدام از آنها وجود مقداري اشتباه ) momentum( »جنبشي

يعني هرقدر كه در تعيين يكي . غيرقابل احتراز است، به طوريكه حاصلضرب اين دو اشتباه هميشه مقدار ثابتي است

البته مقدار اشتباه وارد خيلي . ان اندزه از دقت ديگري كاسته خواهد شد و بالعكساز آنها بيشتر دقت شود به هم

ناچيز است و دوباره مي گويم كه من در شگفتم از اينكه ادينگتون براي تأييد اختيار به اين اصل متوسل شده باشد، 

چه اصل مزبور نشان مي دهد، آن. زيرا اصل مزبور به هيچ وجه نشان نمي دهد كه در سير طبيعت اختيار وجود دارد

كه در موارد ديگر كافي به نظر مي رسيد، پاسخگوي نيازهاي ) space – time(زمان - اينست كه جهاز قديم مكان

براي اولين بار يونانيان بودند كه مفاهيم مكان و زمان را اختراع كردند و همان مفاهيم تا قرن . فيزيك جديد نيست

        زمان -كه آنرا مكان) centaur(اينيشتين محصول دوگانه اي . نسان را مي كردحاضر تكافوي كليه نيازهاي ا

مي ناميد؛ عرضه كرد و اين مفهوم براي ده سال پاسخ گوي احتياجات زمان بود، تا اينكه مكانيك كوانتومي جديد، 

ت و نمي تواند نماينده اصل عدم موجبيت فقط تصويري از اين الزام اس. نوسازي اساسي تري را ضروري نشان داد

  .شكست قوانين فيزيكي در تعيين خط سير طبيعت تلقي شود
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استفاده اي كه از اصل عدم موجبيت به عمل آمده، بيشتر «؛ 1خاطرنشان كرده است) Turner(به طوريكه ترنر 

به يك اعتبار، زماني مي توان كميتي را . »وجود دارد) determined(مربوط به ابهامي است كه در لفظ موجبه 

اصل عدم . موجبه ناميد كه قابل سنجش باشد و در معناي ديگر، يك واقعه زماني موجبه است كه معلول واقع شود

يك ذرة  »موقعيت مكاني«اين اصل، سرعت و . موجبيت فقط با سنجش سروكار دارد و با عليت مربوط نمي شود

اين امر . اعالم مي كند زيرا سنجش دقيق اين دو در آن واحد امكان ندارد) undetermined( »غيرموجبه«مادي را 

يك حقيقت فيزيكي است و از لحاظ عليت با اين مسئله مربوط مي شود كه سنجش به عنوان يك عمل فيزيكي، در 

واقعة پس در اصل عدم موجبيت چيزي كه نشان دهد يك . كميت مورد سنجش اثر فيزيكي برجاي مي گذارد

هر استدالل مبني بر اينكه چون بعضي از تغييرات را از «: به گفته ترنر. فيزيكي بدون علت واقع مي شود، وجود ندارد

نيز موجبه نخواهد  »معلولي«نمي توان موجبه دانست، پس از جنبه كامالً متفاوت  »برآورد قطعي سنجشي«لحاظ 

  .است )fallacy of equivocation(بود، يك خطاي ايهامي 

نخست بايد دانست كه هنوز معلوم نيست حركت . حال برمي گرديم به اتم و اختياري كه در آن پنداشته مي شود

ادعاي قاطعيت در تأييد و يا رد اين نظر به يك اندازه غيرعلمي و اشتباه آميز است، زيرا علم . اتم كامالً سرسري باشد

كه اتم در حوزه عمل قوانين فيزيك قديم نيست و برخي از  در همين اواخر به كشف اين نكته نائل آمده است

بحث ادينگتون دربارة . نيست »قانون«فيزيكدانان با بي پروايي از همين مقدمه نتيجه گرفته اند كه اتم اصالً در حوزه 

نيروي حياتي  دكارت از بقاي. تأثير فكر در مغز به طور احتراز ناپذيري سخن دكارت را در اين زمينه به ياد مي آورد

)vis – viva ( آگاه بود ولي از بقاي انرژي جنبشي آگاهي نداشت و از اينرو تصور مي كرد كه انديشه مي تواند جهت

ولي از آنجايي كه اندكي پس از انتشار نظريه او، . حركت قواي حيواني را تغيير دهد اگرچه در كميت آن بي اثر باشد

نظر ادينگتون به همان ترتيب مورد . ف شد، نظر دكارت ضرورتاً از يادها رفتكش) مومنتوم(اصل بقاي انرژي جنبشي 

عنايت فيزيكدانان تجربي است و آنان نيز ممكن است قوانيني كشف كنند كه اتمهاي مجرد را تحت نظم و قانوني 

ند كه فقط براي آدمي تا چه اندازه بايد بي پروا باشد كه يك روبناي حكمتي را بر مبناي جهلي بنا ك. نشان دهد

نتايج اين شيوه عمل تا جايي كه نتيجه اي برآن مترتب است، همواره لزوماً زيان آور بوده . لحظه اي قابل دوام باشد

  .است زيرا حداقل، انسان را اميدوار مي كند به اينكه ديگر كشف جديدي به عمل نخواهد آمد

بررسي هايي كه تاكنون در مورد رفتار . ر وجود داردبه عالوه ايرادهاي علمي محضي نيز عليه ايمان به اختيا

حيوانات يا موجودات انساني به عمل آمده روشن كرده است كه در اينجا نيز مانند زمينه هاي ديگر مي توان به 

صحيح است كه ما نمي توانيم اعمال . قوانين علمي دست يافت و اين همان است كه در تجربيات پاولف آزموديم

هيچ درجه اي از كليت پيش بيني كنيم، ليكن اين موضوع تا حدي مربوط به پيچيدگي مكانيسم آدمي آدمي را به 

است، و هرگز بيانگر بي قانوني محض كه باطل بودنش در همه موارد دقيق تجربي به ثبوت رسيده است، نيست و 

ن ميل خود را در نمي يابند؛ همه كساني كه مايلند جهان فيزيكي از وجود قانون بركنار باشد به نظر من نتيجه اي

استنباط ما از جريان طبيعت بر اصل عليت استوار است و اگر طبيعت تحت لگام قانون نباشد، مجموع چنين 

در آن صورت ديگر نخواهيم توانست از چيزي كه همه جوانب آنرا شخصاً نيازموده . استنباطي نقش برآب خواهد بود

اگر جدي تر صحبت كنيم، آگاهي ما منحصر به تجربه خود ما خواهد بود آن هم ايم، آگاهي داشته باشيم، و حتي 

در اين صورت اگر ما ناتوان از اين . فقط در همان لحظه آگاهي، چون حافظه نيز بكلي مشمول قوانين عليت است

ا، يا هر چيز باشيم كه وجود ديگران و حتي از گذشته خود، استنباط موجهي داشته باشيم، استنباط ما درباره خد
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شايد اصل عليت روا يا ناروا باشد ولي كسي كه فرض . ديگري كه حكماي الهي آرزو دارند، بسي ناچيزتر خواهد بود

اين شخص معموالً آن دسته از قوانين . ماروايي آنرا مي پسندد، از فهم نتايج مترتب بر نظريه خويش ناتوان است

مثالً شك نمي كند كه خوراكي كه ميل مي كند، . رض مصون مي پنداردعليت را كه مورد پسند خود مي يابد، از تع

موجب سيري و رشد او خواهد شد يا تا وقتي كه وجه كافي در حساب بانكي خود دارد چك هايش قابل پرداخت 

ه با توج. خواهد بود، ليكن در همان حال قوانين ديگري را كه مخالف ميل خود مي بيند، مورد اعتراض قرار مي دهد

  .به اين حاالت، رويه مزبور را روي هم رفته بيش از حد ساده لوحانه مي يابيم

در واقع هيچ دليل قانع كننده اي براين فرض وجود ندارد كه حركات اتمها تابع قانون نباشد، زيرا فقط در همين 

يچ بعيد نيست قوانين اواخر روشهاي تجربي توانسته اند آگاهي هايي از حركات اتمهاي مجرد را بدست آورند و ه

در واقع اثبات اينكه فالن دسته از پديده ها از هيچ قانوني پيروي . ممكن حاكم براين حركات هنوز كشف نشده باشند

آنچه در اين موارد مي توان گفت اينست كه شايد قوانيني حاكم بر آنها باشند . ندارند، اصوالً و نظراً غيرممكن است

البته در صورت تمايل شايد بتوانيم ادعا كنيم كه اگر قانوني بر حركات اتمها حاكم باشد،  .كه هنوز دانسته نشده اند

به طور مسلم از تيزهوشي دانشمندان اتمي بعيد مي نمايد كه به كشف آن موفق نشده باشند، با اينحال فكر مي كنم 

  .كرداين زمينه آنچنان استوار نيست كه بتوان نظريه جهان هستي را برآن استوار 

سر  آرتور ادينگتون حقيقت دين را از اين نكته استنتاج مي كند كه اتمها زير لگام  - خداي رياضيدانان -2

   قوانين رياضي در نمي آيند و سر جيمز جنيز همان نتيجه را از اين نكته بدست مي آورد كه اتمها به انقياد قانون 

و شوق همانند مورد استقبال الهيوني قرار مي گيرند كه ظاهراً  آنگاه هردوي اين استدالل ها با شور. در مي آيند

معتقدند نياز به سازش عناصر فكري فقط در قالب هاي خشك منطقي دارد و در احساسات عميق ديني ما دخالت 

  .نمي ورزد

   طالعه ما استدالل ادينگتون را مبني براينكه اتمها جهش مي كنند، مالحظه كرديم و حاال استدالل جنيز را م

به عقيده جينز . خداي جينز خداي افالطوني است. كنيم كه مي گويد ستارگان به سردي و خاموشي مي گرايند مي

من اعتراف مي كنم كه اين نوع خدا را به نوع ديگري  2خدا زيست شناس و يا مهندس نيست بلكه رياضيدان است

كه از قياس عظمت هستي ادراك مي كنند، ترجيح مي دهم ولي بي گمان ترجيح من به دليل اينست كه من 

      انديشيدن را به عمل كردن ترجيح مي دهم و اين نكته بحث مربوط به تأثير عضالت در شناخت خدا را پيش 

وي نيرومندي دارد، به خداي عمل عقيده مند است ولي آنكه عضالتش سست شده، به خداي كسي كه باز: مي كشد

سر جيمز جينز كه بي گمان در استدالل خداشناسي خود به خويشتن اعتماد دارد، . انديشه و تدبير معتقد است

         عنوان  كتاب او با. روي چندان خوشي نشان نمي دهد) evolutionists(نسبت به عقيده تكامل گرايان 

به نظر . با زندگينامه خورشيد كه شايد بعضي ها سنگ مزار خورشيد نيز بنامند، آغاز مي شود »جهان اسرار آميز«

مي رسد كه از ميان هر يكصد هزار ستاره، بيش از يكي داراي سياره نيست، اما در حدود دو هزار ميليون سال پيش، 

. مربخشي روي داد كه باعث به وجود آمدن اين اخالف سياره دار گرديدبين خورشيد و يك ستاره ديگر برخورد ث

ستارگاني كه سياره ندارند نمي توانند گهواره حيات باشند، چنانكه مي توان گفت زندگي، پديده بسيار نادري در 

ما  باور نكردني است كه در جهان هستي براي يك چنين حياتي كه«: سر جيمر جينز مي گويد. جهان هستي است

چون اگر چنان بود، مطمئناً ما مي توانستيم بين حجم اين مكانيسم و كميت محصول آن، : داريم ساخته شده باشد

تازه در همين تنگناي محدود نيز امكان زيست در فاصله محدودي بين يك  ».تناسب بهتري را انتظار داشته باشيم

فاجعه نژاد ماست كه شايد براي او در نمايشنامه غم انگيز اين «. هواي بسيار داغ و يك هواي بسيار سرد، وجود دارد
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حيات، مرگ در سرما تقدير شده باشد در حالي كه هنوز قسمت اعظم جهان به قدري داغ است كه امكان نمي دهد 

خداشناساني كه در استدالل خود حيات را غايت آفرينش مي دانند، ظاهراً در . »پديدة حيات تكيه گاهي بگشايد

. هم هيئت نيز به همان اندازه كه در ارزيابي شأن خود و همنوعان خود فزونجو هستند، دچار لغزش شده اندمورد ف

در اينحا كوشش من بر اين نخواهد بود كه سخنان تحسين انگيز جينز را درباره فيزيك نو، ماده و اشعه و نسبيت و 

از اينرو هيچ خالصه ديگري نمي تواند از عهده اتر خالصه تر كنم؛ چه سخن او، خود تا حد ممكن مختصر است، و 

  :بنابراين براي آنكه شوق خواننده را فزونتر كرده باشم، كالم مجمل پروفسور جينز را مي آورم. اداي مطلب برآيد

اگر حباب صابوني را با همه بي نظمي ها و تموجات سطح بيروني آن، يكجا در نظر گيريم شايد به صورت ساده و «

. ه اش، بهترين نمايشي باشد از محتواي جهان نويي كه نظريه نسبيت در ميدان ديد ما گسترانيده استشناخته شد

جهان هستي، اندرون حباب صابون نيست بلكه سطح بيرون آن است، و الزم است همواره به خاطر داشته باشيم كه 

ه بعد مكاني و يك بعد زماني، و س: اگر سطح حباب صابون فقط دو بعد دارد، حباب جهان داراي چهار بعد است

  .»جوهري كه اين حباب از آن سرشته شده؛ پرده صابوني، مكان خالي است كه با زمان خالي درهم آميخته است

آخرين فصل كتاب او متوجه اين استدالل است كه يك الهه رياضي اين حباب صابون را دميد زيرا به محتواي 

در وضع كنوني، حكمت . است كه مورد پسند اصحاب الهيات واقع شده استرياضي آن عالقه مند بود و همين نكته 

شناسان ديني در برابر اندك لطفي سپاس فراوان ابراز مي دارند و همينكه دانشمندي براي آنان خدايي بسازد، ديگر 

مفرطي به خداي سر جيمز جينز مانند خداي افالطون عالقه . توجه ندارند به اينكه اين خدا چگونه خدايي است

جمع زدن دارد، ولي از آنجايي كه يك رياضيدان محض است اين مسئله كه جمع زدن ها از بهر چيست، برايش 

مؤلف بزرگ، استدالل خود را با انبوهي از فيزيك نو شروع كرده و بدين وسيله مي خواهد آنرا . كامالً بي تفاوت است

جان كالم جينز اين است . به اين نتيجه مورد نظر نمي رسيدچنان عمقي ببخشد كه اگر مقدمه اش غير از آن بود، 

   چون دو سيب به عالوه دو سيب مي شود چهار سيب، پس خدا مي دانسته است كه دوي به عالوه دو چهار : كه

شايد اعتراض شود كه بعضي اوقات يك مرد به عالوه يك زن، مي شوند سه نفر، البد آفريدگار تبحر كافي . مي شود

سر جيمز جينز صراحتاً به نظريه اسقف بركلي برمي گردد كه : اگر جدي تر حرف بزنيم. ع زدن نداشته استدر جم

جهان بيرون از ذهن، مربوط ) quasi permanence(برحسب آن تنها چيز موجود، انديشه است و اين نيمه استمرار 

مثالً اگر اجسام مادي به هنگاميكه هيچ . مي ورزد »انديشه«به اين مسئله است كه خدا به مدت مديدي درباره اشياء 

انساني در آنها نمي نگرد، از هستي ساقط نمي گردند بدين علت است كه خدا هميشه بر آنها نظاره مي كند، به 

جهان را مي توان به بهترين شكلي، «: او مي گويد. عبارت ديگر آنها همواره به صورت انديشه، در ذهن خدا موجودند

نوز بسيار نارسا و ناكافي، به صورت مجموع انديشه هاي مطلق تجسم كرد، انديشه هايي كه به علت تنگي گرچه ه

و كمي بعد مي گويد كه قوانين حاكم بر انديشه خدا . »قافيه بايد گفت؛ مثل انديشه هاي يك متفكر رياضي است

  .اداره مي كنند - ياهاي ما را ولي ظاهراً نه رو - همان هايي است كه پديده هاي ساعات بيداري ما را 

البته اين استدالل داراي چنان دقتي نيست كه بتواند خود سر جيمز جينز را در مورد مسائلي كه با هيجاناتش 

صرف نظر از همه جزئيات، او در به هم آميختن رياضيات محض و رياضيات عملي مقصر . مربوط نيستند، قانع كند

ات محض در هيچ نكته اي متكي به مشاهده نبوده و متوجه نمادهاي مجرد رياضي. يك مغالطه اساسي نيز هست

به خاطر همين ماهيت نمادي . رياضي است؛ با اثبات اينكه مجموعه هاي مختلف نمادها، مبين يك معنا مي باشند

هم كه رياضي ولي فيزيك برعكس، هر اندازه . نيز هست كه مي توان آنرا بي استعانت از تجربه، مورد بررسي قرار داد

رياضيدان . استوار خواهد بود) sense perception(تر بشود، باز براساس مشاهده و تجربه، يعني ادراك حسي 

مجموعه هاي مختلف رياضي را مي پردازد ولي فقط معدودي از ساخته هاي او به كار فيزيك مي خورند، و آنچه كه 
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. چيزي است كامالً متفاوت از آنچه كه رياضيدان اعالم مي كند يك فيزيكدان با استفاده از رياضيات ابراز مي كند،

فيزيكدان مي گويد كه عاليم مورد استفاده او را مي توان به منظور تعبير، ارتباط و پيش بيني تأثرات حسي بكار برد 

ه معلوم شده اين آنچ. و هر اندازه هم كه كار او ذهني تر شود، باز هرگز رابطه خود را با تجربه از دست نخواهد داد

جينز استدالل مي كند . است كه فرمول هاي رياضي مي توانند قوانين حاكم بر جهان مورد مشاهده ما را بيان كنند

. كه جهان مي بايست بدست يك رياضيدان به خاطر لذتي كه از مشاهده عمل قوانين خود مي برد، خلق شده باشد

    به صورت رسمي تري بيان كند حتماً متوجه مغالطه هاي خود نيز اگر او سعي كرده بود، كه استدالالت خود را 

مقدمتاً محتمل به نظر مي رسد كه يك رياضيدان ماهر خواهد توانست هرگونه جهاني را در عرصه قوانين . مي گرديد

اً با اگر چنين باشد، خصلت رياضي فيزيك نو حقيقت تجزيه ناپذير مربوط به جهان نيست و صرف. كلي نمايش دهد

در درجه دوم اگر خدا همانطوري كه جينز تصور مي كند، رياضيدان محضي بود هرگز . مهارت فيزيكدان رابطه دارد

چه عالقه به رسم منحني و . درصدد برنمي آمد كه يك همچو نماي بيروني بزرگي براي انديشه هاي خود ايجاد كند

با اين حال آنچه سر . درخور شأن يك استاد نيستساختن مدلهاي هندسي از هوس هاي اطفال دبستاني است و 

او مي گويد جهان از انديشه ها تشكيل شده؛ و اين . جيمز جينز به سازنده خود نسبت مي دهد، همين ميل است

انديشه هاي خدا، انديشه هاي انسان به هنگام بيداري و انديشه : انديشه ها ظاهراً در سه رديف طبقه بندي مي شوند

با اينحال هيچكس به درستي درنمي يابد كه دو قسم آخر، . وقتي كه در خوابست و خوابهاي بد مي بيند هاي انسان

   به كمال جهان هستي چه مي افزايند، زيرا قدر مسلم اين است كه انديشه هاي خدا بهترين آنهاست و كسي چه 

زماني با يك حكيم بسيار . يد مي شودچه چيز عا) muddle headedness(مي داند كه از آفرينش اين همه آشفتگي 

داناي مسيحي آشنا بودم كه به من مي گفت بر اثر مطالعات زياد، به درك همه اسرار نايل شده اما هنوز نتوانسته 

من اين معما را به عنايت سر جيمز جينز حوالت مي كنم و اميدوارم كه در . است دريابد كه چرا خدا جهان را آفريد

  .ان دور نيست با حل آن، حكيم نامبرده را فراغ خاطر خواهند بخشيدآينده اي كه چند

   يكي از جدي ترين مشكالتي كه در عصر حاضر با علم روبروست، از اين حقيقت ناشي  - خداي آفريدگار - 3

نگونه اي. به عنوان نمونه مي توان از عناصر راديو اكتيويته نام برد. مي شود كه جهان، ظاهراً روبه تحليل مي رود

عناصر به طور مداوم به عناصر ساده تري تجزيه مي شوند و هنوز فعل و انفعالي كه در جهت عكس آن براي از نو به 

البته اين نكته مهمترين و مشكل ترين جنبه تحليل . وجود آوردن عناصر مركب صورت بگيرد، شناخته نشده است

ر طبيعت سراغ نداريم كه جريان عكس اين فعل و انفعال را رفتن جهان نيست، زيرا اگرچه ما فعل و انفعال ديگري د

نشان دهد، با اينحال مي توانيم وجود چنان فعل و انفعاالتي را تصور بكنيم و ممكن نيز هست كه در نقطه ديگري از 

ولي هنگاميكه به قانون دوم ترموديناميك مي رسيم با مشكل اساسي تري روبرو . جهان، همچو عملي صورت بگيرد

  .مي شويم

  در حالت كلي، قانون دوم ترموديناميك مي گويد كه اگر اشياء جهان به حال خود گذاشته شوند، به بي نظمي 

از اينجا چنين به نظر مي رسد كه روزي همه جهان . مي گرايند و هيچ وقت سامان نخستين خود را باز نمي يابند

ود بوده و از آن وقت تاكنون بي نظمي هرچه بيشتر شده، وضع كامالً مرتبي داشته و هر چيز آن در محل مناسب خ

قانون دوم . تاجايي كه امروزه هيچ عملي مگر يك تكان بسيار قوي نمي تواند نظم نخستين را بدان بازگرداند

هر زمان كه بين دو جسم مجاور : ترموديناميك در حالت اصلي، حاوي حقيقت بسيار جزئي تري است و آن اينكه

يي وجود داشته باشد، جسم گرم، خنكتر و جسم سرد، گرمتر خواهد شد و اين عمل تا برقرار شدن اختالف گرما

اگر : اين مفهوم اوليه قانون، براي همه كس معلوم است. تعادل بين درجه گرماي دو جسم مزبور، ادامه خواهد داشت

اما به زودي معلوم شد كه . شود سيخ گداخته اي را در فضا نگهداريد، سيخ، سردتر و هواي مجاورش، گرمتر مي

قانون مزبور معناي كلي تري داشته است؛ بدين معني كه ذرات اجسام خيلي داغ در حركت بسيار سريعي هستند در 
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در نتيجه وقتي ذرات داراي حركات خيلي سريع با ذرات ديگري . حالي كه ذرات اجسام سرد، كندتر حركت مي كنند

د، در ميدان واحدي قرار گيرند ذرات تند با ذرات كند برخورد مي كنند و اين كه داراي حركات بطئي تري هستن

نظير اين حقيقت در مورد ساير انواع انرژي نيز . برخورد تا وقتي كه تعادلي بين دو سرعت برقرار بشود ادامه مي يابد

رژي از ناحيه اي كه داراي وقتي تراكم انرژي در يك ناحيه زياد و در ناحيه مجاور آن كم باشد، ان. صدق مي كند

مجموع اين جريان . تراكم بيشتري است، به ناحيه ديگر انتقال مي يابد تا زماني كه تساوي بين دو تراكم برقرار شود

تشريح كرد و خواهيم ديد كه ) tendency towards democracy( »گرايش به نظم اكثريت«را مي توان با عنوان 

با توجه . پذير است و مي  بايد كه توزيع انرژي در گذشته نابرابرتر از امروز بوده باشداين جريان، يكطرفه و برگشت نا

به اين حقيقت كه امروزه جهان ماده محدود و شامل تعداد نامعلوم ولي محدودي الكترون و پروتون تلقي مي شود، از 

هر . گر، ايجاد محدوديت مي شودلحاظ نظري براي اجتماع انرژي در بعضي مكانها و خالي بودن برخي مكانهاي دي

كه به هرحال از چهار هزار و چهار [اندازه كه در زمان هستي عالم به عقب سفر كنيم پس از سالهاي محدودي 

مي رسيم به مرحله اي كه در صورت صحت قانون دوم ترموديناميك، پيش از آن جهاني  3]بيشتر است) 4004(

. الت اوليه است كه توزيع انرژي نابرابرترين وضع ممكن را دارا بوده استوجود نداشته است و اين عبارت از همان ح

  :چنانكه ادينگتون مي گويد

اين قابل فهم نيست كه ما وارثان زمان مقدماتي . مشكل وجود يك گذشته نامتناهي، مشكل هولناكي است«

لحظه ديگري نبوده است، خود كمتر از نامحدودي باشيم؛ و اين مسئله نيز كه لحظه اي وجود داشته كه پيش از آن، 

  .آن نامفهوم نيست

اگر مشكل بغرنج ديگري كه بين ما و زمان گذشته نامحدود قرار دارد، مانع نبود، اين بي تكليفي دل آزار مسئله 

ح قبالً اين نظر را بررسي كرديم كه جهان متدرجاً مي رود و اگر نظرات ما صحي. آغاز زمان، بيشتر آزارمان مي داد

باشد، بايد در يك نقطه از خط فاصل بين ما و آغاز زمان، لحظه اي را كه جهان هستي سر درآورده است، تعيين 

  .كنيم

اگر در اين سير به عقب، . با سيري مداوم در گذشته، مي رسيم به جهاني كه ساختماني بسيار پيچيده تر دارد

حالتي خواهيم رسيد كه انرژي جهان بكلي سازمان پذيرفته و مرزي وجود نداشته باشد كه ما را متوقف كند، ناچار به 

تحت نظام حاضر قانون طبيعي، محال است كه بتوانيم بيشتر به . هيچ عنصر حساب نشده اي هم در آن وجود ندارد

سازماني كه . محلي براي اين سئوال باقي بگذرد »بكلي سازمان يافته«عقب برويم و من فكر نمي كنم كه عبارت 

. روي ماست، به دقت قابل تعريف است و مرزي كه براي آن وجود دارد آنجاست كه به كمال واصل مي شودرودر

حاالتي كه شامل سازمانهاي مركب تري باشند، نامحدود نيستند و نيز تصور نمي كنم حدي كه با تدريجي آهسته تر 

  .تر از سازمان ناقص نمي باشدسازمان كامل در برابر ضايعات، مصون . حاصل  مي شود، سرحد بشمار آيد

بي ترديد طرح فيزيك سه قرن اخير، جوياي مبدأ زماني اي است كه هستي هاي جهان در آن لحظه خاص با 

سازماني مركب خلق شده، و يا هستي هاي موجود در آن لحظه مورد نظر، به سازمانهاي مركب تري مجهز شده اند و 

به عالوه اين فرض سازمان يافتگي، نقيض فرض تصادف است، چه . رفته انداز آن پس تاكنون در جريان تحليل قرار گ

  .سازمان يافتگي پديده اي است كه ممكن نيست به ناگهان صورت بگيرد

اين استدالل براي مدت مديدي در برابر ماديت بسيار مهاجم زمان بكار مي رفت چون به ظاهر هر دليلي بود براي 

گار در زماني كه از امروز بعد بي نهايت ندارد؛ ولي من نمي خواهم توصيه كنم كه نشان دادن دست اندركاري آفريد

                                                 

 Annales vetris et Novi Testamentiكتابي در دو جلد منتشر كرد به نام  1650- 54به سالهاي ) Usher(اسقف اعظم آشر -3   

  .قبل از ميالد برآورد كرد) 4004(و در آنجا با احتساب تاريخ انبيا و توالي وقايع كتب مقدس، خلقت جهان را به سال 
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دانشمندان و اصحاب الهيات هردو بايد به يك اندازه اين آموزة ابتدايي . هيچ نتيجه شتابزده اي از اين استدالل بگيرم

آموزة مورد نظر همان است كه  نارسا تلقي كنند،) هر لحظه متناسب زمان به رنگي نو در مي آيد(الوهيت را كه 

امروزه نيز برحسب مقال در همه مباحث درسي ترموديناميك به چشم مي خورد و حكايت از اين دارد كه گويا 

البته اينرا بايد . چندين ميليارد سال پيش، خدا جهان مادي را بكار انداخت و عنانش را در دست تصادف رها ساخت

و اين يكي از استنتاج هايي است كه هيچ فرار منطقي از . د و نه اعالمية ايمان آنفرضيه عملي ترموديناميك تلقي كر

من به عنوان يك دانشمند، به اين سادگي باور . آن ممكن نيست و فقط از اين حيث ضعف دارد كه باورنكردني است

نيز به همان اندازه بي ميل نمي كنم كه نظام موجود به ناگهان با يك انفجار آغاز پيدا كرده است؛ از نظر غيرعلمي 

در عين حال، خود نيز نمي توانم نظري عرضه كنم كه اين بن . هستم كه انفصال تلويحي را در طبيعت خدايي بپذيرم

  ».بست را برطرف كند

خواهيم ديد كه ادينگتون در اين بحث، فعل آفرينش معلومي را به آفريدگار نسبت نمي دهد و تنها دليل او به 

        استدالل عالمانه اي كه ما را به نتيجه مورد اعتراض او . چنان نمي كند، اين است كه مايل نيستاينكه چرا 

مي رساند، خيلي قوي تر از استداللي است كه در پشتيباني از اختيار اقامه مي شود، چه اين يكي مبتني بر جهل 

ز اين حقيقت چنين برمي آيد كه استنتاج هاي ا. است و آنچه اينك مورد بررسي قرار مي دهيم، مبناي علمي دارد

الهي دانشمندان از علم خود، صرفاً، به منظور ارضاي خويشتن است و اگرچه ممكن است استدالل، آنان را به عقيده 

  .خالف ميلشان رهنمون شود، نتيجه گيري هاي آنان از آنگونه نيست كه اشتهاي ديني آنان را راضي نكند

فت كه آنچه در تأييد نظر لحظه آغاز زمان در گذشته اي متناهي مي توان گفت، فراتر از به نظر من بايد پذير

مجموع سخناني است كه مي توان در دفاع از ساير استنتاجات الهي ابراز كرد كه اخيراً دانشمندان اصرار زيادي در 

يا بايد قانون دوم ترموديناميك در هر . ردولي استدالل آنان دليل قابل اعتمادي به همراه ندا. پذيرفتن آنها ورزيده اند

زمان و مكاني صدق نكند و يا اينكه ما بايد در محدوده انگاشتن جهان هستي از لحاظ مكاني، اشتباه كرده باشيم؛ اما 

روزي كه اينگونه استدالالت رواج دارند، من ترجيح مي دهم به طور موقت بپذيرم كه جهان در زماني متناهي ولي 

  .آغاز يافته است نامعلوم،

آيا از اينجا مي توانيم استنباط كنيم كه جهان بدست آفريننده اي خلق شده است؟ در صورت توسل به قوانين 

دليلي وجود ندارد كه جهان دفعتاً ايجاد نشده باشد، . ناشي از روش استنباط موجه علمي، پاسخ مطمئناً منفي است

اما در طبيعت هيچ قانوني وجود ندارد دال براينكه چيزهايي كه به نظر ما جز اينكه اين امر به نظر عجيب مي نمايد؛ 

استباط خالق، مترادف است با استنباط يك علت، و استنتاج هاي عّلي در حوزه علم . عجيب باشند، نبايد روي بدهند

از اينرو . نع استخلقت از عدم چيزي است كه به تدريج ممت. فقط مجاز هستند كه از قوانين عّلي آغاز شده باشند

تصور اينكه جهان بدست خالقي آفريده شده، به هيچ وجه منطقي تر از اين فرض نيست كه جهان بدون علت ايجاد 

  .شده است چه اين هردو، قوانين عّلي اي را كه ما قادر به مشاهده شان هستيم، با يك قوه نقض مي كنند

چه . هان بدست خالقي خلق شده است، عايد نمي شوداينجاست كه مي بينيم سبكباري خاصي از فرض اينكه ج

وقتي كسي بخواهد يك بطر شراب . اعم از اينكه جهان آفريده شده يا نشده باشد، به هرحال همان است كه هست

كثيف را به زور به شما بفروشد، با گفتن اينكه شراب او در آزمايشگاه ساخته شده و از آب انگور نيست، عالقه شما 

به همان ترتيب من از قبول اين فرض كه اين دنياي بسيار ناخوشايند، برحسب . ن افزايش نخواهد يافتنسبت به آ

  .مشيت خاصي ساخته شده باشد احساس آرامشي نمي كنم

از انديشة اينكه خدا جهان را خلق كرده است احساس  -  كه البته ادينگتون در زمرة آنان نيست -بعضي مردم 

در آن صورت، زماني كه جهان به آخرين مرحله تحليل برسد باز بدست خالق كوك  سبكباري مي  كنند، چون

ولي من به نوبة خود در شگفتم كه يك فعل نامطلوب چگونه مي تواند با تصور اينكه به دفعات . خواهد شد
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چ احساس البته بدون شك اينگونه برداشت من از اينروست كه هي. نامحدودي تكرار خواهد شد، از بدي خود بكاهد

  .مذهبي ندارم

  .در اين زمينه مي توان استدالل فكري محضي را نيز بطور خيلي خالصه اقامه كرد

آيا خالق مشمول قانون هاي فيزيك هست يا نيست؟ اگر نيست پس نمي توان از پديده هاي فيزيكي به وجود او 

و اگر هست به ناچار بايد قانون دوم  پي برد زيرا هيچكدام از قوانين عّلي فيزيك به بودن او داللت نمي كند،

ولي درآن . ترموديناميك را در مورد او شمول بخشيم و فرض كنيم كه او هم بايد در زمان بعيدي خلق شده باشد

غريب است كه نه تنها فيزيكدان بلكه اصحاب . خود عاري خواهد شد) raison d'être(صورت او از علت وجودي 

شايد كمتر بتوان از فيزيكدان انتظار داشت كه تاريخ حكمت . و چيز تازه اي مي يابندالهيات نيز گويا در فيزيك ن

چنانكه . الهي را بداند، ولي اصحاب الهيات مي دانند كه استدالالت امروز آنان در گذشته نيز نظايري داشته است

استدالل جينز تركيبي . است مالحظه كرديم استدالل ادينگتون درباره اختيار و انديشه به استدالل دكارت نزديك

است از استدالل افالطون و بركلي، و اعتبار فيزيكي آن فراتر از چيزي نيست كه در عهد هر يك از دو فيلسوف 

اين استدالل را كه جهان بايد نقطه آغازي داشته باشد، كانت وضوحاً عرضه كرد و هم او . نامبرده به چشم مي خورد

عصر ما سربلند است كه متضمن انبوه اختراعات و . نقطه آغاز زماني نداشته استنيز قوياً ثابت كرد كه جهان 

  .اكتشافات است ولي در واقع در زمينه فلسفه خيلي كمتر از آنچه گمان مي رود، پيش رفته است

امروزه درباره ماديگري كهن، و ابطال آن بدست فيزيك جديد، زياد سخن مي شنويم در واقع نيز تحوالت بزرگي 

فيزيك قديم بي اعتنا به نظريات فالسفه، از نظر فني براين فرض جاري بوده كه . ر فن فيزيك به وجود آمده استد

كه ) زيمقراطيس(از عصر دموكريت . ولي امروزه ديگر چنين نيست. ماده از ذرات ريز و سختي تشكيل مي يابد

بركلي و هيوم كه مطمئناً چنين . عتقد باشندبگذريم فالسفه معدودي را مي توان يافت كه به ذرات ريز و سخت م

ماخ كه خود فيزيكدان نيز بود، اصول كامالً . اليب نيتس و كانت و هگل نيز در رديف آنانند. اعتقادي نداشتند

متفاوتي را تعليم مي داد و به عالوه هر دانشمند ديگري هم كه با فالسفه اندك آشنايي داشت، قبول اين مسئله را 

امروزه از لحاظ فوق، ماديگري . نمي ديد كه تصور ذرات ريز و سخت، خود در شمار يك ابزار فني است چندان مشكل

كامالً مرده است ولي از لحاظ ديگري كه خيلي مهمتر نيز هست، هنوز زنده و شايد از هر عصر ديگري هم برومندتر 

ا تركيب ديگري دارد بلكه سخن بر سر اين مسئله مهم اين نيست كه ماده از ذرات ريز و سخت تشكيل يافته ي. است

است كه جريان طبيعت برحسب قوانين تعيين مي شود، پيشرف هاي جديد دانش زيست شناسي، فيزيولوژي و 

روانشناسي اين احتمال را كه همه پديده هاي طبيعي تابع قانون هاي فيزيك هستند، بيش از پيش تقويت كرده 

براي نمايش آن لزوماً بايد برخي از نظريات كساني را كه با دانش . ال اهميت استاست و اين نكته واقعاً شايان كم

  .زيست شناسي سروكار دارند، بررسي كرد

وقتي مسئله تكامل تازه عنوان شده بود، ضد دين تلقي مي شد و هنوز هم  –حكمت الهي تكاملي  -4

ليكن مكتب بزرگ ديگري از ميان پوزشگران بپا خاسته و شواهد . بنيادگرايان، آن را مثل سابق تلقي مي كنند

مزبور  بعضي از ايشان، طرح. خدايي، طرحي را كه به تدريج جامه عمل مي پوشد، در جريان تكامل جستجو مي كند

را در انديشه خالق جاي مي دهند و برخي ديگر همان را در تالش هاي مبهم ارگانيسم هاي زيستي، فطري 

)immanent (از نظر اول، برآيند تكامل هدف هاي خدا را عملي مي سازد و از نظر دوم خود ما را به . مي انگارند

موضوع هدفدار بودن تكامل نيز مانند بسياري از . مكمال سوق مي دهد، اگرچه اين بهتر از آن است كه ما مي داني

و ) Huxley(دير زماني پيش از اين، وقتي كه هاكسلي. مسائل جدلي در البالي انبوه موشكافي ها گير كرده است

مورد بحث قرار  »)Nineteenth Century(قرن نوزدهم «حقانيت دين مسيح را در نشريه ) Gladstone(گالدستون 

وقتي عيسي ارواح خبيثه را از كالبد شخص ديوانه به گلة خوكها (ن مسئله بزرگ برگشته بود به اينكه مي  دادند، اي
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، اين خوكها متعلق به شخض جهود بودند يا غيرجهود، زيرا اين )رم داد و باعث ديوانه شدن و از بين رفتن خوكها شد

در حاليكه اگر مالك جهود باشد چنين  عمل در حالت اخير، دخالت غيرمجازي در مالكيت خصوصي تلقي مي شد

به همان نحو مسئله وجود هدف در تكامل نيز درگير مسائلي مي شود از قبيل عادتهاي . مشكلي پيش نمي آيد

در آب و در  )Axolotl( حركتي آموفيل، رفتار خارپوستان دريايي به هنگام معلق زدن و خصوصيات جنبشي سمندر

  .د اين مسائل را به واسطه اهميتي كه دارند، به متخصصان واگذار كنيمليكن ما باي. خشكي و نظاير آن

هيأت، به ) بسيار بزرگ( وقتي از حوزه فيزيك، به ميدان زيست شناسي قدم مي گذاريم، مي دانيم كه از عالم 

تي است در فيزيك و در هيأت، تماس ما با جنبه هاي بسيار پهناور جهان هس. حوزه بسيار محدود حيات درمي آييم

و نه با زواياي تنگي كه برحسب اتفاق در آنها زندگي مي كنيم و يا جنبه هايي از آن كه احياناً به عنوان نمونه ذكر 

فقط معدودي از ستارگان داراي سياره : از نظر بسيار وسيع هيأت زندگي پديده بسيار بي اهميتي است. مي كنيم

حتي حيات در سطح زمين نيز به بخش بسيار . يست را دارا مي باشندهستند؛ و تعداد بسيار كمي از سيارات شرايط ز

زمين در قسمت اعظم دوران وجود گذشته خود چنان . ناچيزي از ماده كه در سطح بيروني آن واقع است تعلق دارد

داغ بوده است كه ظهور حيات برروي آن ممكن نبوده، و در آينده طوالني خود نيز به قدري سرد خواهد شد كه 

امكان زيست برروي آن موجود نباشد و در لحظه موجود به هيچ وجه محال نيست كه در هيچ نقطه ديگري از جهان 

بزرگ از زمين خاكي ما، اثري از حيات موجود نباشد؛ ولي اگر تخمين آزاد انديشانه اي را برگزينيم، فرض خواهيم 

در آن صورت . ز موجودات زنده اي وجود داشته باشندكرد كه شايد در صدها هزار سياره ديگر اقيانوس عظيم فضا ني

در بين اشراف، پيرمرداني . باز بايد قبول كرد كه ماده زنده خيلي ناچيزتر از آنست كه هدف غايي آفرينش واقع شود

هستند كه گوش دادن به داستان هاي دراز و كسل كننده را دوست دارند به شرطي كه داستان به نتيجه مطلوبي 

شما تصور كنيد داستاني را كه از همه آنچه تاكنون شنيده ايد طوالني تر و نتيجه اش از همه آنچه مي توان برسد و 

. اينجاست كه با تصور تمام نماي كارهاي خالق از نظر زيست شناسان، روبرو خواهيد شد. تصور كرد، ناچيزتر باشد

چيز نمي تواند ارزش يك چنين مقدمه باالبلندي را تازه پس از رسيدن به نتيجه، متوجه مي شويم كه اين نتيجه نا

و شاخ هاي بز كوهي ) thrush( 4من هم دلم مي خواهد قبول كنم كه در دم روباه يا آواز باسترگ. داشته باشد

        اما اين نه آن نكته اي است كه يك حكيم الهي معتقد به تكامل، با غرور بر آن انگشت . حكمتي نهفته است

است و متأسفانه داور بي طرفي وجود ندارد كه بتواند مزاياي نژاد آدمي را  »روح انسان«، نكته مورد نظر او مي گذارد

بدرستي تعيين كند، اما من به سهم خود تا بمب هاي اتمي آنان را مي بينم و تحقيقاتشان را در مورد جنگ هاي 

رهاي تارك آفرينش ميكربي و پستي ها و بيدادگريها و زور ورزيهايشان را مالحظه مي كنم درمي يابم اينان كه گوه

  .بگذريم. تصور شده اند، تاچه اندازه از درخشندگي فرومانده اند

ايجاب  -)transcendent(اعم از هدف ذاتي يا متعالي  -آيا در سراسر جريان تكامل چيزي هست كه هدف را 

با اينحال . ستبراي كسي كه زيست شناس نباشد اظهار نظر قطعي در اين مورد، مشكل ا. كند؟ سئوال بغرنجي است

  .من به هيچ وجه نتوانسته ام خود را با استدالالتي كه در تأييد هدف اقامه مي شود، متقاعد كنم

رفتار جانوران و گياهان معموالً به نتايجي مي انجامد كه زيست شناس ناظر، همان نتايج را به هدف رفتار تعبير 

با اين وجود اصالً نمي فهمم اگر آنچه . فريدگار را اثبات كندمي كند و تمايل او در مورد گياهان اينست كه هدف به آ

را كه در جهان آلي روي مي دهد، واقعاً او طرح كرده است، پس چرا اين آفريدگار هوشمند هدفهايي  داشته باشد كه 

از طريق به عالوه پيشرفت تحقيقات علمي هم شاهدي برآورده نمي كند كه رفتار ماده زنده . ما به او نسبت بدهيم

به عنوان نمونه جريان گوارش را در نظر بگيريم، اولين مرحله آن . چيزي جز قوانين فيزيك و شيمي اداره شود
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جوجه هاي . گرفتن غذا است كه به دقت تمام در بسياري از جانوران به ويژه در جوجه مورد مطالعه قرار گرفته است

پس از تجربه درست به . و اندازه دانه خوراكي باشد، نوك مي زنند نوزاد بر اثر بازتابي كه دارند كه كمابيش به شكل

همين حالت را مي توان . همان نحوي كه پاولف بررسي كرد، همين بازتاب غيرشرطي به بازتاب شرطي بدل مي شود

و هرچه  آنان نه تنها پستان مادر را مي مكند بلكه سعي مي كنند از شانه، دست و بازو: در كودكان نيز مطالعه كرد

كه از نظر ظاهر قابل مكيدن باشد، غذا بدست آورند و پس از ماهها تجربه ياد مي گيرند كه براي غذا فقط بايد 

سرعت . عمل مكيدن در نوزاد، بازتاب غيرشرطي است و حاوي هيچگونه هشياري نيست. پستان مادر را بگيرند

ن و بلعيدن نيز در مراحل نخست از بازتابهاي غير شرطي جويد. يادگيري نوزاد در اينجا مربوط به هشياري مادر است

مجموع فعل و انفعاالت شيميايي مراحل مختلف عمل گواررش، . هستند اگرچه بعدها بر اثر تجربه، شرطي مي شوند

خاصي را ايجاب ) vital(به دقت مورد موشكافي قرار گرفته و معلوم شده است كه هيچ مرحله آن، دخالت حياتي 

  .نمي كند

يا باز مسئله توليد مثل را در نظر بگيريم كه اگرچه در بين حيوانات عموميت ندارد، با اينحال يكي از جالبترين 

البته . امروزه در مجموع مراحل اين جريان چيزي كه بتوان اسرارآميز دانست، وجود ندارد. خصوصيات آنهاست

دمي درآمده است بلكه مي خواهم بگويم كه اصول منظورم اين نيست كه كليه جزئيات آن كامالً به حيطه فهم آ

. مكانيكي به قدري به تبيين آن پرداخته اند كه مي توان احتمال داد روزي همه آن جزء به جزء قابل تبيين باشد

را بدون دخالت ) اووم(شرايط تلقيح يك سلول ماده ) J. Loeb(بيش از سي و پنج سال مي گذرد از وقتي كه لوئب 

امروزه مي توان «: او برآيند آزمايشهاي خود و يارانش را چنين خالصه مي كند. كشف كرد) سپرماتوزوئيدا(ياخته نر 

گفت كه تقليد كامل تأثير اسپرماتوزوئيد در رشد سلول تخم از طريق چند عامل فيزيكو شيميايي عملي شده 

  5».است

پروفسور هوگبن در . ن مثال از نظر مي گذرانيمبه عنوا. بار ديگر توارث را كه با توليد مثل رابطه نزديكي دارد

به خصوص در فصل مربوط به بررسي كيفيت تحليلي پدر يا مادر بودن، موقعيت علم امروز را دربارة  6كتاب ماده زنده

خواننده اين فصل مي تواند مجموع اطالعاتي را كه يك شخص معمولي . اين مسئله، با توانايي تامي بيان مي كند

من نمي دانم . داشته باشد، ياد بگيرد) mutants(ره نظريه مندل در باب وراثت، كروموزوم ها و موتان ها بايد دربا

آدمي چگونه مي تواند با در نظر گرفتن معرفتي كه تاكنون در اين باره به دست آمده است، باور كند كه در نظريه 

علم جنين شناسي تجربي هم اگرچه علم كامالً . كند توارث، راز مرموزي هست كه ما را ناگزير از تسليم و تعظيم مي

جديدي است، نتايج قابل توجهي به دست آورده، يعني نشان داده است كه مفهوم اورگانيسمي كه حاكم بر زيست 

  .شناسي بود، آنقدرها هم كه گمان مي رفت انعطاف ناپذير نيست

امروزه سمندر . ل عادي جنين شناسي تجربي استپيوند زدن چشم يك قورباغه بر سر ديگري، حاال يكي از مسائ«

  7».آبي دو سر و پنج پا در آزمايشگاه ساخته مي شود

ولي خواننده حق دارد بگويد اينها همه به جسم مربوطند درباره ذهن چه مي گوييد؟ اينجا مسئله كامالً بدين 

درون يك حيوان مي دانيم، كامالً جنبه مقدمتاً بايد توجه كنيم به اينكه آنچه ما دربارة جريانات . سادگي نيست

فرضي دارند و مطالعه علمي حيوانات بايد به حركات آنها و فرايندهاي جسمي آنها محدود باشد زيرا كه فقط اين 

نمي گويم كه وجود ذهن را در جانوران انكار كنيم؛ منظورم فقط اينست كه تا آنجا كه به . قسمت قابل مشاهده است

                                                 

5- The Mechanis2c Concep2on of Life, 1912, p. 11.   

6- The Nature of Living Matter   
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   در واقع چنين به نظر. كنيم، نبايد در اين باره اظهار نظري اعم از مثبت يا منفي به عمل آوردطرز علمي فكر مي 

است؛ بدين معني كه تبيين آنها در هيچ ) self-contained(مي رسد كه رفتارهاي بدني آنها از نظر علمي قائم بذات 

امروزه تمام مواردي را كه قبالً وجود عليت . نيست »ذهن«نكته اي نيازمند دخالت عنصر غيرقابل مشاهده اي به نام 

هاي دروني براي تبيين آنها ضروري به نظر مي رسيد، نظرية بازتابهاي شرطي به خوبي توجيه مي كند، و وقتي به 

انسان برمي گرديم همچنان احساس مي كنيم كه مي توانيم رفتارهاي بدني او را نيز بدون توسل به عامل بيگانه اي 

ولي اين حرف در مورد انسان خيلي قابل ترديدتر است چون از طرفي رفتارهاي آدمي . تبيين كنيم »ذهن«چون 

 »ذهن«خيلي پيچيده تر است و از طرفي هم ما از طريق درون نگري مي دانيم يا حداقل گمان مي كنيم كه داراي 

اما اغلب اتفاق مي افتد كه . ي كنيمبي ترديد ما از درون خود چيزي را سرغ داريم كه به نام ذهن عنوان م. هستيم

به عالوه به سادگي نمي توان نشان . اگر واقعاً هم از چيزي آگاهي داريم، به سختي مي توانيم بگوييم كه مي دانيم

از لحاظ درون نگري چنين جلوه مي كند كه چيزي به نام اراده هست كه . داد كه رفتارهاي ما صرفاً فيزيكي نيستند

با اينحال ممكن است همه اينگونه رفتارها مربوط به يك سلسله . ما را سبب مي شود »ارادي«ح اعمال به اصطال

يا از آنجايي كه موضوع مطالعه فيزيك، . روابط فيزيكي باشند كه اراده، اعم از هرچه باشد، به همراه آن عمل مي كند

ه هاي خود مي ناميم، جزئي از چيزهاي ديگر ماده به مفهوم سابق نيست ممكن است آنچه كه ما به اصطالح انديش

. دوگانگي ماده و ذهن ديگر كهنه شده است. مركب تري باشند كه فيزيك بجاي مفهوم سابق ماده نشانده است

امروزه ماده خيلي به ذهن مي ماند و ذهن هم خيلي بيش از آنكه در مراحل اوليه علم متصور بوده با ماده مانندگي 

ي جوينده امروز باقي مي ماند اين است كه آنچه واقعاً وجود دارد حد واسطي بين گلوله فرضي كه برا. يافته است

  .هاي بيليارد ماده سابق و روح مفروض علم النفس قديم است

از يك سو مسئله نوع چيزي كه جهان از آن ساخته شده . با اين وجود در اينجا نيز بايد تمايز مهمي به عمل آورد

علم از آغازش، ولو كه در اوايل كامالً مثل امروز نبود، باز . رف ديگر مسئله اسكلت علّي آناست، مطرح است و از ط

بدين معني كه همواره درصدد ادراك علل جريانات : تعبير كرد »قدرت انديشي«همان چيزي بود كه مي توان به 

ر مجموع رنگها، گونه گونيها و مشهود بوده و تجزيه عناصر تشكيل دهنده آنها را مورد عنايت قرار نداده است اگ

فرديت هاي اشياي متشكله جهان را از نظر دور داشته و طرح كامالً ذهني فيزيك را مورد توجه قرار دهيم، شايد 

اگر گفته شود كه همين اسكلت علّي فيزيك از لحاظ نظري براي . اسكلت عّلي جهان را در مشاهده خواهيم كرد

ارهاي بدني انساني كافي است، منظور اين نيست كه همان ذهنيت محض براي تبيين توجيه قوانين علّي حاكم بر رفت

گلوله هاي بيليارد ماديگري كهن . همه ويژگيهاي ذهن يا ساختمان واقعي آنچه كه ماده مي ناميم، كفايت مي كند

. ما نيز صادق است عيني تر و حسي تر از آن بود كه در قالب فيزيك نو جاي گيرد، ليكن همين اصل درباره افكار

. وقتي درصدد پيدا كردن روابط علّي باشيم همه اين آرايشها و گونه گونيهاي ظاهري جهان نامربوط جلوه مي كنند

قانون اهرم چيز ساده و قابل فهمي است و فقط با سه عامل بستگي دارد كه عبارتند از وضع : بگذاريد باز مثالي بزنيم

ممكن است اهرم مورد استفاده ما به كلك نقاشي ). resistance(و مقاومت ) force(نيرو ) fulcrum(نسبي تكيه گاه 

نابغه با نقوش بسيار جالبي آراسته باشد، در اين حال اگرچه تصوير روي آن از لحاظ هيجاني مهمتر از خصوصيات 

اهرم بودن مي توان از فني آن به نظر خواهد رسيد، در اصل قضيه به هيچ وجه تغييري نخواهد داد و از نقطه نظر 

دنيايي كه ما ادراك مي كنيم، پر از تنوع و رنگ آميزي . صحنه گيتي نيز چنين است. همه ظواهر آن صرف نظر كرد

        در آن زيبايي ها و زشتي ها وجود دارند و قسمت هايي از آن به نظر ما خوب و قسمت هايي بد جلوه: هاست

منظورم نه اينست كه اگر . عّلي اشياء كه مورد توجه علم اند، بي ربط است ولي همه اينها با خصوصيات. ميكنند

همان خصوصيات را درمي يافتيم، علم ما از جهان به كمال مي رسيد، زيرا همان تنوع عيني جهان نيز براي علم به 
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د و اين علم حتي سخنم برسر اينست كه علم نوع معرفتي است كه عليت را به ما مي فهمان. همان اندازه موجه است

   شيميايي خود آنها، به احتمال زياد - در مورد موجودات زنده نيز بدون توجه به هر چيز ديگري به جز خواص فيزيكو

با گفتن اين سخن، البته از حدودي كه امروز براي ما مجاز است فراتر مي رويم، ليكن . مي تواند به كمال نيل كند

و مكانيسم ) embryology(، جنين شناسي )biochemistry(ولوژي، شيمي حياتي كارهايي كه اخيراً در زمينه فيزي

  .حواس انجام گرفته صحت نتيجه گيري فوق را به طور مقاومت ناپذيري تأييد مي كنند

»تكامل ناگهاني«يكي از صريحترين سخناني كه بيانگر طرز فكر يك زيست شناس متدين است، در كتابهاي 
و  8

»حيات، ذهن و روح«
به عقيده لويد مورگان در جريان تكامل خاصه در . از آثار لويد مورگان جلب توجه مي كند 9

تعريف تكامل ناگهاني، اگر من به درستي فهميده . آنچه كه او تكامل ناگهاني مي نامد، يك هدف خدايي وجود دارد

د خاصيت جديدي پيدا مي كنند بعضي اوقات مجموع اجزايي كه با ترتيب خاصي گرد هم آمده ان: باشم، چنين است

كه با توجه به ويژگي هاي فرد فرد اجزا قابل تبيين نمي باشند، حتي تا جايي كه درمي يابيم، مجموع خواص هر 

او بدين نكته توجه مي يابد . كدام از اجزاء متشكله و شيوه ترتيب آنها نيز از عهده توجيه خاصيت جديد برنمي آيند

اگر اشتباه نكرده باشم به نظر لويد مورگان، اتم و . حتي در جهان غيرآلي هم وجود داردكه نمونه اينگونه چيزها 

همين اصل با درجه بيشتري در . مولكول و بلور داراي خواصي هستند كه از ويژگي هاي اجزاءشان ناشي نمي شوند

به نظر . باشند، مصداق دارد مي »ذهن«مورد ارگانيسم هاي زيستي و غالب ارگانيسم هاي عالي كه داراي به اصطالح 

او صحيح است كه انديشه هاي ما با ارگانيسم هاي فيزيكي رابطه دارند ليكن ارگانيسم هايي كه مجموعه هاي مرتب 

تكامل ناگهاني از آغاز «: وي مي گويد. را به وجود مي آورند قادر به تبيين اين حالت خاص نمي باشند »اتم در مكان«

بعضي از ماها  و من نيز به «و اضافه مي كند  »ايش چيزي است كه من هدف خدايي اش مي ناممتا انجام، الهام و نم

عنوان يك فرد با اعتراف به اينكه حلقه اي از سلسله هدفهاي خدايي هستم، سرانجام بدين نتيجه مي رسيم كه 

نيز از  »گناه«نمي توان گفت كه با اين حال  »آدمي داراي اختيار عمل مي باشد كه آنرا نيز مديون تقدير الهي است

  )288صفحه . (مظاهر هدف خداوند است

اگر داليلي براي تأييد و تقويت اين نظر ارائه مي شد، بررسي آن آسانتر مي گرديد ليكن تا جايي كه من توانسته 

ام از نوشته هاي پروفسور لويد مورگان دريابم، وي اصول خود را قائم بذات و بي نياز از دليل تصور كرده و هرگز 

من مايل نيستم چنين وانمود كنم كه نادرستي . مي باشددرصدد توسل به مدارك قابل فهم براي توجيه فرض خود ن

زيرا شايد برخالف تصور من ابرقدرتي وجود داشته باشد كه مننژيت را براي مرگ . اعتقاد پروفسور مورگان را مي دانم

كودكان و سرطان را براي هالك سالخوردگان برگزيند، چه اين همه حقيقتي است كه براي تحقق همان طرح تكامل 

رت مي گيرد و در صورتيكه تكامل برحسب نقشه اي معين پيش مي رود، بايد اين پديدارها را به حساب همان صو

ولي براي من بسي . مي گويند كه ابتالء به عذاب وسيله اي است تا شخص را از گناه پاك كند. تقدير گذاشته شود

اه شده باشد كه براي تزكيه او آن همه شكنجه و دشوار است تصور اينكه يك بچه چهار و پنج ساله چنان آلوده به گن

رنجي كه گريبان عده زيادي از كودكان ما را گرفته، خيلي جانكاه است در صورتيكه اگر آن . آزار ضرورت پيدا كند

الهه هاي خوشبين و نيك نفس هم اراده كنند مي توانند هر آينه در بيمارستان هاي كودكان شاهد حال جانگذار 

باز مي گويند درست است كه خود بچه ها مرتكب آن گناهان كبيره نشده اند ولي چون والدين آنها . آنان باشند

در اينجا من دو حرف بيشتر ندارم، و آن اينكه اگر عدالت خدايي . كسان نادرستي بوده اند، آنان بايد تاوان پس بدهند

اگر واقعاً جهان ما برحسب نقشه اي . ر مي دانماين است، عدالت من نه چنانست و اينكه من عدالت خود را بسي برت

                                                 

8- Lloyd Morgan, Emergent Evolu2on. (1923)  

9- Lloyd Morgan, Life, Mind and Sprit. (1926)  
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با وجود اين خوشبختانه . را در مقايسه با طراح اين نقشه، يك قديس بدانيم 10ساخته شده باشد به ناچار بايد نرو

شاهدي كه نشان دهنده وجود هدف خدايي باشد، وجود ندارد چه تاكنون معتقدان به آن نتوانسته اند چنين شاهدي 

عاي خود بياورند و بنابراين وظيفه اختيار كردن نفرت غليظي در برابر يك ستمگر ابرقدرت، كه در آن بر صحت مد

  .صورت بردوش هر انسان شجاع و آزاده اي سنگيني مي كرد، از ما سلب شده است

رونه در اين فصل چندي از پوزشگريهاي ديني مردان بزرگ علم را بررسي كرديم و ديديم كه ادينگتون و جينز وا

هم سخن گفته اند و هردو، حكماي زيست شناس را نقض مي كنند ولي جمله اينان در يك نكته شريكند و آن 

ايستار آنان از طرف ستايشگرانشان، خوشبينانه تر از . اينكه چراغ علم پيش از زوال آگاهي ديني افول خواهد كرد

چون ايستار : ولي در واقع قضيه كامالً برعكس است. تآشتي ناپذير تلقي شده اس rationalist(11(ايستار خردگرايان 

كشيد كه مردان به ميل خود  روزي شراره ايمان ديني در دلها چنان زبانه مي. أس و مرگ ايمان استآنان نتيجه ي

. زدند بستند و از شدت ايمان، همديگر را به تيرهاي چوبي طناب پيچ كرده و آتش مي كمر به جنگهاي صليبي مي

هاي مردم كاهش داد و امروزه اگر چيزي برجاي آن  مه جنگهاي ديني به تدريج تسلط دين را بر انديشهولي ادا

اندازيم،  آوريم، اخالق خانواده را از قدسيت مي و ما به نام علم انقالب صنعتي پديد مي. نشسته باشد علم است

مام همديگر را به وسيله گازهاي سمي منهدم كشانيم و با مهارت ت نژادهاي غيرسفيد پوست را به زير يوغ بردگي مي

ولي روي هم رفته بعضي از دانشمندان، اينگونه استفاده از علم را دوست ندارند و غرق در وحشت و نفرت، . كنيم مي

چنانكه . كوشند تا در پشت خرافات ادوار پيشين پناه گيرند جويند و مي ناپذير علم كناره مي از تجسس درنگ

اين ايستار پوزشگرانه كه امروز در حوزه علم چنين شايع شده است، نتيجه منطقي بروز «: گويد ميپروفسور هوگبن 

مفاهيم جديد نيست بلكه برپايه اميد استقرار مجدد ايمانهاي قديم استوار است كه روزي با علم در ستيز آشكاري 

) social temper(خوي اجتماعي  هاي آن در اميد مزبور محصول فرعي كشفيات علمي هم نيست بلكه ريشه. بود

ملل اروپا ده ها سال خرد و منطق را از حوزه روابط خود به دور انداختند؛ آن روز جدا . دوران ما ريشه دوانده است

فالسفه و دانشمندان در برابر . رفت شد و انتقاد از ايمان رسمي خيانت بشمار مي انديشي پيمان شكني تلقي مي

سازش با ايمان رسمي، نماينده عيار نيك نفسي بود و . آورند نبوه عوام سر به كرنش فرود ميفرمان غيرقابل برگشت ا

».امروز بر فلسفه عصر ماست از اين خمود فكري كه ميراث جنگهاي جهاني است راهي به بيرون بگشايد
12  

اي به دامن تخيالت  هآزاريهاي قرن خود برهيم و هيچ گريز كاهالن ما نخواهيم توانست با گريز از زمان، از دل

هاي صحيح بكار اندازد؛ و نه شك  كودكانه نخواهد توانست قدرت جديدي را كه انسان از علم بدست آورده و در راه

آدمي نيازمند ايمان واقعي و قوي است و نه باوري بزدالنه . فلسفي در بنيادها، راه تكنيك علمي را مسدود خواهد كرد

اصل چيزي جز پويش منظم در طريق معرفت نيست و معرفت هر اندازه هم كه بدست  و آميخته به ترديد، و علم در

اگر ايمان خود را نسبت به علم از دست . نامردمان افتد و نتايج ناروايي به بار آورد، ازاصالت نيكو برخوردار است

، از اينرو من بدون ترديد هاي آدمي با مرگ روبروست ترين استعداد بدهيم، در اين صورت ايمان ما نسبت به ارزنده

تكرار مي كنم كه يك خردگراي انعطاف ناپذير، داراي ايماني بهتر و خوشبيني شكست ناپذيرتر، از هر جوينده بزدلي 

  .هاي كودكانه عصري نابالغ دل به اميد دارد است كه در پي سبكباري

                                                 

10- Nero )37-68 در زمان . امپراتور روم بود و به مناسبت شهوتي كه به ريختن خون مردم داشت ضرب المثل گرديده است.) م

مي خواسته زيرا  ،امپراتوري او ده ناحيه از چهارده ناحيه روم بكلي سوخت ولي گفته مي شود كه خود او مسبب اين آتش سوزي بوده

ليكن خود او نيز به سال . بسازد و هم مسيحيان را مسئول واقعه قلمداد كرده و به قتل عام آنان بپردازدشهر را با نقشه خودش از نو اوالً 

  .م . ميالدي كشته شد 68

  .28هوگبن صفحه  -11

 .همانجا و همان صفحه -12
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  بخش دوم

  تكنيك علمي

  

  فصل ششم

  سپيده دم تكنيك علمي

  

خصلت . سنتي رسم كرد) crafts(هيچ خط فاصل مشخصي را نمي توان بين تكنيك علمي و هنرها و صنايع  

)characteristic ( اصلي تكنيك علمي، بارور ساختن قواي طبيعي است به شيوه اي كه انسان تعليم نيافته

)uninstructed (مردم به : الزمه وجود چنين تكنيكي، وجود گروهي از خواسته هاي آدمي است. ناآگاه است از آن

خوراك نياز دارند، فرزند و پوشاك و مسكن مي خواهند و طالب خوشگدراني و بزرگي اند انسان تعليم نيافته، اين 

. بهرة وافرتري از آنها برمي داردخواسته ها را به طرز بسيار ناقصي تأمين مي كند ولي فردي كه به علم مجهز است، 

شايد كوروش به دو لحاظ نسبت به . به عنوان مثال كوروش هخامنشي را با يك ميليارد امريكايي مقايسه كنيد

در عين حال . عصر ما برتري داشته باشد، پوشاك او فاخرتر و تعداد حرم نشينانش فزونتر بودند) magnates(اشراف 

اين يكي از امتيازات اشراف . ده نشينان او، به اندازه جامه بانوي اشراف جديد فاخر نباشداحتمال مي رود كه جامه پر

قرن ماست كه الزم ندارند براي بزرگ جلوه دادن خود جامه هاي پر زرق و برق بپوشند؛ زيرا مطبوعات اين نياز آنان 

يكصدم مردمي كه امروزه يك ستاره گمان مي كنم مردمي كه آن روز كوروش را مي شناختند، از . را برمي آورند

در مورد ديگر خواسته . اين امكان وسيع كسب بزرگي در گرو تكنيك علمي است. هاليوود را مي شناسند، كمتر بود

هاي انسان هم كه در پيش نام برديم، واضح است تكنيك جديد تعداد كساني را كه بهره رضايتبخشي از آنها دارند، 

تعداد كساني كه امروز اتومبيل شخصي دارند، به مراتب كمتر از كساني است كه صدوپنجاه . بسيار افزايش داده است

امروزه ملتهاي دانشمند به كمك فنون بهداشتي و درمان توانسته اند، بيماريهايي نظير . سال پيش نان كافي داشتند

وزگاري هم اروپاي باختري را آلوده تيفوس و طاعون و انبوه ساير امراض را كه هنوز در خاور زمين غليان دارند و ر

اگر در مطالعه انسان، رفتار او مالك سنجش قرار گيرد، مالحظه مي شود كه يكي از حادترين . بودند، ريشه كن كنند

در اين زمينه نيز . آرزوهاي او، يا به هرحال نيرومندترين بخش آمال او تا همين اواخر صرفاً افزايش نفوس بوده است

. را 1930و اروپاي  1700مقايسه كنيد تعداد جمعيت اروپاي . وق العاده اي به موفقيت رسيده استعلم به طور ف

بيش از چهل ميليون نفر بود جمعيت ساير ممالك  1930پنج ميليون نفر و در  1700جمعيت انگلستان سال 

 725در حدود  1930اروپاي جمعيت . اروپايي نيز به استثناي فرانسه احتماالً به همان نسبت افزايش يافته بود

حقيقت است كه از اين لحاظ تحولي در . ميليون نفر بود در عين حال، نژادهاي ديگر بسيار كمتر فزوني گرفته بودند

عالم ترين نژادها از افزايش سريع جمعيت جلوگيري مي كنند و در واقع افزايش سريع مردم . جهان تكوين مي يابد

و اين وضع از علل كامالً نوظهوري . يشان علمي و جمعيت هايشان غيرعلمي استدر كشورهايي است كه حكومت ها

  .ناشي مي شود كه در حال حاضر از بررسي آنها چشم مي پوشيم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 67  سپيده دم تكنيك علمي  

 

جلوه هاي نخستين تكنيك علمي به دوران پيش از تاريخ تعلق پيدا مي كند؛ مثالً چيزي درباره منشأ استفاده از 

وجه زيادي كه مردم روم قديم و ديگر اجتماعات متمدن نخستين به روشن نگاه آتش معلوم نيست، با اينحال از ت

منشأ كشاورزي نيز . داشتن آتشهاي مقدس داشتند، مي توان فهميد كه تهيه آتش براي آنان كار سختي بوده است

كردن حيوانات  اهلي. به پيش از تاريخ مي رسد ولي گمان مي رود كه آغاز آن چندان هم از تاريخ پيشي نگرفته است

شواهد تاريخي حكايت از اين دارند كه . هم اگر نه بطور كلي به هر حال بطور عمده پيش از تاريخ شروع شده است

        اسب در عهد سومريان در آسياي باختري تربيت شد و به همين سبب آنان نسبت به قبايلي كه االغ سواري 

اختراع خط در كشورهاي مناطق خشك عمالً با . آنان بدست آوردند ميكردند، برتري يافته و پيروزيهاي نظامي بر

زيرا الواحي كه از مصر و بابل آن روزگار بدست آمده، از خاك گداخته هايي است كه . آغاز تاريخ همزمان است

ه گشايش مرحله بزرگ ديگري در تكنيك علمي، استفاده از فلزات است ك. توانسته است اين همه زمان دوام بياورد

بدون شك اينكه كاربرد آهن در چند قسمت از انجيل در ساختن محراب . كامالً در محدوده دوران تاريخي است

راهسازي به طور كلي از نخستين مراحل آغازش تا . تحريم شده، جز اين نيست كه آهن كشف جديدي بوده است

ه از اين لحاظ ضروري احساس مي شد كه بودن را. سقوط ناپلئون، بيشتر به خاطر هدف هاي نظامي انجام مي گرفت

رابط بين امپراتوريهاي بزرگ باشد؛ راهها بدين منظور، اول بار به توسط ايرانيان اهميت يافت و سپس به وسيله 

  .قرون وسطي نيز نخست، باروت و قطب نما و در پايان اختراع چاپ را اضافه كرد. روميان به حداكثر گسترده شد

ي علمي، از نظرگاه كسي كه با تكنيك عظيم امروزي آشنايي دارد، چندان مهم ننمايد ولي شايد اين دست آوردها

ما امروزه . در واقع همين ها وجه مشخصه انسان ابتدايي و بزرگترين درجه تمدن علمي و هنري را به وجود آوردند

. زگار ساده تر را بر زبان آوريمعادت كرده ايم كه عليه حاكميت تكنيك اعتراض كنيم و صراحتاً آرزوي برگشت به رو

نيز كه در قرن ششم پيش از ميالد و شايد قبل از ) Lao-tse(الئوتسه . ولي خود اين امر هيچ تازگي ندارد

به صراحت ) Ruskin(مانند راسكين ) در صورتي كه اصالً همچو شخصي وجود داشته باشد(كنفوسيوس مي زيسته 

جاده ها و پلها و زورق ها . ست اختراعات مكانيكي عصر خود اعتراض مي كندعليه خراب كردن زيباييهاي قديم به د

او درباره موسيقي با همان لحني حرف مي زند كه روشنفكر . وجود او را از وحشت مملو مي كنند زيرا غيرطبيعي اند

وأم با تفكر، و شتاب زدگي زندگي جديد را براي نگرش ت. جديد از سينما سخن مي گويند) high-brows(نمايان 

كشنده مي يابد و وقتي ديگر نمي تواند وضع موجود را تحمل كند، كشور خود را ترك گفته و در ميان وحشيان 

به عقيده او آدمي بايد فرزند طبيعت باشد و اين عقيده همانست كه به تناوب از البالي اعصار . باختر ناپديد مي گردد

روسو نيز معتقد بود كه انسان بايد به طبيعت بازگشت كند ولي از . ردظاهر مي شود و هر آينه مدلول خاصي مي گي

آنچه نفرت او را برمي انگيزد دربارها و شب زنده داريها و كامرانيهاي . او اعتراضي عليه جاده و پل و زورق نمي شنويم

الئوتسه، از كساني كه او  بود طبعاً براي »فرزند تباه نشده طبيعت«انساني كه به نظر روسو . آلوده طبقات مرفه است

جايي كه الئوتسه رام كردن اسب و . مي ناميد، به طور باور نكردني متفاوت جلوه مي كرد »مردان ناب روزگار قديم«

پس در عمل برگشت به . كوزه گري و نجاري را مالمت مي كند؛ روسو نجاري را مظهر كار شرافتمندانه مي داند

والي كه اين نويسندگان در جواني خود بدانها عادت گرفته اند و اگر قرار مي شد طبيعت يعني برگشت به اوضاع و اح

درصد از مردم كشورهاي متمدن جهان امروز از گرسنگي 90عملي شود، مي بايستي  »برگشت به طبيعت«كه اين 

ا نبايد در البته صحيح است كه صنعتي شدن عصر ما با مشكالت بزرگي روبروست ولي چاره اين مشكل ر. مي مردند

برگشت به گذشته جستجو كرد زيرا اين مشكالت به هيچ وجه از مشكالت چين عهد الئوتسه و فرانسه عهد روسو 

  .بيشتر نيستند
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علم به عنوان معرفت نظري در سرتاسر قرون هفدهم و هجدهم پيشرفت سريعي كرد ولي در اواخر قرن هجدهم 

مجموع تحوالتي كه از عهد مصر . را زير تأثير خود گرفت) production technique(بود كه به تدريج تكنيك توليد 

تا به حال به عمل آمده  1750در شيوه هاي توليد ايجاد شده بود كمتر از تحوالتي بود كه از سال  1750قديم تا 

ت و برخي از پيشرفت هاي اساسي علم با تأني حاصل آمده و از آن جمله بايد سخن گفتن، نوشتن، آتش، كش. است

البته فن حكومت . زرع، رام كردن حيوانات، استخدام فلز، كشف باروت و چاپ و فن حكومت و رهبري را نام برد

هر كدام از . مركزي پيش از اختراع تلگراف و ماشين بخار به هيچ وجه ممكن نبود كه به اين درجه از كمال نيل كند

د در چهارچوب حيات سنتي جا مي افتاد و مردم در اين تحوالت چون با كندي صورت مي گرفت بدون اشكال زيا

موضوعي كه يك مرد سالخورده . هيچ مرحله از تحولي كه در عادات روزانه شان به وجود مي آمد، آگاهي نمي يافتند

اينگونه تحول، بدون . مي خواست درباره اش حرف بزند براي خود او و پدر او و پدر بزرگ او، مثل يك فرزند آشنا بود

شاعر آن روز مي توانست از . يد اثرات نيكويي دارد كه در بحبوحه پيشرفت سريع صنعتي عصر ما زايل شده استترد

زندگي معاصر خود با كلماتي سخن بگويد كه بر اثر كثرت استعمال از حيث معني به غنا رسيده بودند و چون 

ولي شاعر . از لطافت و زيبايي تجلي مي كردندرنگهاي متنوع هيجاني اعصار پيش از خود را نيز با خود داشتند، پر 

از لحاظ شاعري، نوشتن . امروز يا بايد زندگي خود را فراموش كند و يا خود را با الفاظي عريان و خشن مملو سازد

يك نامه، خيلي احساس انگيزتر از مكالمه تلفني، و نيوشيدن آواي تار و دف و بربط نوازشگران، هيجان انگيزتر از 

دن به راديوست، و نيز تصور توسني بادپاي، به هر معيار شناخته شده اي  خيال انگيزتر ازتجسم حركت گوش دا

شايد شاعر در صحنه خيال خود بالهايي آرزو كند كه به . اتومبيلي است كه با سرعت بيش از سرعت باد راه مي نوردد

هم احساس مي كند كه اگر در جذبه همچو خيالي واسطه آنها به سوي عشق خود به پرواز درآيد، اما امروزه خود او 

اختيار ) croyden(گرفتار آيد، كار احمقانه اي كرده است؛ چه او مي تواند براي اين منظور هواپيمايي از كرويدن 

  .كند

بدين ترتيب در مجموع هرجا كه علم سايه گسترد زيبايي رخت بربست و اين امر بيش از آنكه با هيچ خاصيت 

رابطه داشته باشد، حاصل تحوالت سريع محيطي است كه انسان جديد در آن زندگي مي كند، با اين اساسي علم 

  .حال تأثير علم در ساير جنبه ها خيلي سعادتمندانه تر بوده است

حقيقت عجيبي است كه ترديد در ارزش مابعدالطبيعي معرفت علمي، كارايي آن را از لحاظ شيوه هاي توليدي به 

  .بي طرفي، همبستگي نزديكي دارد) social virtue(روش علمي، با فضيلت اجتماعي . ر نمي كندهيچ وجه متأث

مي گويد كه استعداد استدالل محصول حس اجتماعي  1پياژه در كتاب مربوط به قضاوت و استدالل در كودك

)social sense (است.  

لقي را مي پردازد كه در پرتو آن همه حقايق او مي گويد كه هر كودكي، ابتدا در صحنه خيال خود پندار قدرت مط

ولي به تدريج در تماس هاي خود با ديگران به ناچار درمي يابد كه چه بسا . را بر وفق مراد خود تعبير مي كند

به عقيده پياژه . آرزوهاي ديگران در جهت خالف خواسته هاي اويند و آمال او داور مطلق حقيقت نمي توانند بود

اين شرط به نظر من . ابه روشي كه همگان را به حقيقت اجتماعي مورد توافق برساند، نضج مي گيرداستدالل به مث

خيلي موجه و مؤيد يكي از مزاياي بزرگ روش علمي است و آن اينكه روش علمي از انبوه مشاجرات عصيانگرانه اي 

پياژه جنبة . دوري مي جويدكه نتيجه مهارنشدني دائر مطلق ساختن هيجانات شخصي در شناخت حقيقت است، 

ديگر روش علمي را مورد غفلت قرار مي دهد و آن اينكه روش علمي ما را براي تسخير محيط و نيز سازش با آن 

مثالً شايد پيش بيني وضع هوا در صورتي كه دست دهد، مزيتي به شمار رود و اگر كسي كه در اين . توانايي مي دهد

                                                 

1- Judgment and Reasoning in the child   
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معي قرار گيرد كه خالف او فكر مي كنند، باز اين مزيت براي او محفوظ خواهد زمينه نظري صائب دارد در ميان ج

ليكن . بود ولو اينكه تمسك به تعريف اجتماعي محضي از حقيقت، ما را وادار مي كند كه آن يك نفر را برخطا بدانيم

امپراتوران چين . سازد موفقيت هاي علمي علم در غلبه بر محيط و سازش با آنست كه آن را حائز چنين احترامي مي

بارها از آزار ژزوئيت ها خودداري كردند به خاطر اينكه آنان مي توانستند وقت خسوف و كسوف را بهتر از ستاره 

همه جوانب زندگي جديد تا آنجا كه مربوط به هستي بيجان است، بر شالوده همين . شناسان چيني معلوم كنند

ولي كاربرد مستقيم علم در مورد خود انسان تاكنون با موفقيت هاي  .پيروزي هاي علم بر طبيعت بنا شده است

با اين وصف در اين نكته . كمتري قرين بوده است و بنابراين هنوز هم مورد اعتراض ايمان هاي سنتي قرار مي گيرد

علمي قرار  ترديد نمي توان كرد كه اگر تمدن كنوني ما به حيات خود ادامه دهد، انسان نيز به زودي موضوع نگرش

خواهد گرفت و اين تحول، تأثير زيادي در كيفيت تعليم و تربيت و قوانين جزايي و شايد حتي در زندگي خانوادگي 

  .معهذا اين قبيل پيشرفت ها در تعلق آينده است. خواهد داشت

ري از ضابطه آنچه اساساً در تكنيك علمي تازگي دارد بارور ساختن نيروهاي طبيعت در طرقي است كه مشاهده عا

به كار گرفتن بخار كه از نخستين قدمها در راه . را برآن وقوف نيست و فقط با روش تحقيق ماهرانه معلوم افتاده است

تكنيك جديد بود، خط مرز عصر تكنولوژي را ترسيم كرد، در حاليكه مشاهده قوه بخار در درون قوري، همانطوري 

كاربرد الكتريسيته از درجه علميت باالتري . ري نيز ممكن استكه به جيمز وات منسوب است براي هركس ديگ

استفاده از نيروي آب به وسيله آسيابهاي قديم، يك پديده غيرعلمي است زيرا كليه مكانيسم عمل آن . برخوردار است

زيرا براي براي هر ناظر عادي روشن است؛ ولي استفاده از نيروي آب به وسيله توربين، يك فرايند كامالً علمي است 

واضح است كه فاصل تكنيك علمي و فنون قديم . كسي كه از دانش علمي بي بهره باشد، كامالً اعجاب انگيز است

كشاورز . نمي تواند مرز مشخصي باشد و هيچكس هم نمي تواند كه در كجا يكي خاتمه يافته و ديگري آغاز مي يابد

اين مرحله قطعاً به . و اثر سودمند آن را معجزه آسا مي دانست ابتدايي از جسد آدمي به عنوان كود استفاده مي كرد

كاربرد كودهاي طبيعي كه بعداً معمول شد و تا امروز هم دوام . تعلق داشت) Pre-scientific(دوران پيش از علم 

حساب  آورده است، اگر به كمك مطالعات دقيق مربوط به شيمي ارگانيك تنظيم شود، جنبه علمي دارد، ليكن اگر به

استفاده از نيتراتهاي مصنوعي چون محتاج . متكي شود، غيرعلمي خواهد بود) rule of thumb(هاي سرانگشتي 

عمليات شيميايي بود، پس از تجسسات زياد شيمي دانان آزموده جامه عمل پوشيده و به كلي و بدون شبهه يك امر 

  .علمي بشمار مي رود

به جاي سنت از تجربه نشأت مي گيرد ولي عادت دادن ذهن به  اساسي ترين خصلت تكنيك علمي اينست كه

. تجربه براي غالب مردم كار مشكلي است، در واقع نيز علم يك نسل براي نسل ديگر به صورت سنت درمي آيد

با اينحال . گذشته از اين هنوز زمينه هاي وسيعي مثل دين وجود دارد كه روح تجربه در آنها اصالً رسوخ نكرده است

جود همين روح تجربه، عصر ما را در مقايسه با اعصار گذشته مشخص مي كند و در نتيجه نفوذ همين روح است كه و

قدرت انسان در برابر محيط در مدت يكصدوپنجاه سال اخير، به وضع سنجش ناپذيري نسبت به تمدنهاي قديم 

  .فزوني يافته است
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  فصل هفتم

  استفاده از فن در طبيعت بي جان

  

در عرصه فيزيك و شيمي حاصل شده است و مردم ) applied science(تاكنون بزرگترين پيرزي هاي علوم علمي  

حال به نظر مي رسد كه . به محض اينكه بخواهند راجع به تكنيك علمي بينديشند، نخست به ماشين توجه مي يابند

در آينده نزديك در زمينه هاي مربوط به زيست شناسي و فيزيولوژي به پيروزي هايي نظير آنچه كه شايد علم بتواند 

در زمينه ماشين به دست آورده است، دست يابد و سرانجام به چنان قدرتي نيل كند كه بتواند همانطوريكه اكنون 

حال من در اين بخش راجع به موارد با اين. طبيعت بي جان را لگام مي زند، انديشه هاي آدمي را دگرگون سازد

استفاده از علوم در حوزه زيست شناسي بحث نخواهم كرد بلكه روي سخنم با معمول ترين و آشناترين طرق استفاده 

  .از علم در ميدان عمل ماشين خواهد بود

اصل وسيله  ماشين ها در. غالب ماشين ها در معني محدود كلمه متضمن چيزي نيستند كه شايسته نام علم باشد

اي بودند كه اجسام بي جان را تحت يك رشته حركات منظم و متناسب درمي آورند و اين كار پيش از وجود ماشين 

مصداق روشن اين وضع بيش از هر چيز، به . به وسيله انسان و به خصوص به ياري سر انگشتان او صورت مي گرفت

چه . اولين كشتي بخار نيز علم چندان زيادي بكار نرفته بوددر اختراع راه آهن و . خصوص ريسندگي و بافندگي است

انسان براي انجام اين امور نيروهايي را استخدام مي كرد كه به هيچ وجه مرموز نبودند و گرچه خود او از مشاهده آن 

   برق ولي هنگاميكه در اين بحث به مسئله . در شگفت مي شد، در واقع چيزي كه اعجاب انگيز باشد در كار نبود

يك متخصص برق بايد در خود حس خاصي را پرورش دهد كه فرد ناآشنا با برق . ميرسيم، موضوع دگرگونه است

يك مرد ساده . بكلي فاقد آنست و اين حس كالً مبتني بر دانشي است كه از كشفيات علمي نتيجه شده است

و خشمگين چه اعمالي ممكن است انجام روستايي كه عمري در دامن طبيعت گذرانده است مي داند كه يك نره گا

دهد ولي هر اندازه هم كه سالخورده و تجربه اندوخته باشد اين را نخواهد دانست كه يك جريان برقي چه كارهايي را 

  .ممكن است صورت دهد

. يكي از هدفهاي تكنيك صنعتي همواره اين بوده است كه صور ديگر نيرو را جانشين زور بازوي آدمي بكند

نات در بدست آوردن چيزهاي مورد احتياج خود فقط به عضالت خود تكيه دارند و شايد بتوان فرض كرد كه حيوا

به تدريج كه انسان دانش بيشتر كسب كرد با استخدام منابع ديگر . انسان اوليه نيز در اين وابستگي سهيم بوده است

روزگار از ياد رفته باستان، نابغه اي چرخ را اختراع در . نيرو، رنج و فرسايش بازوان خود را به حد قليلي كاهش داد

در آن روزگار، رام كردن نره گاو و اسب خيلي . كرد و نابغه ديگر، نره گاو و اسب را به منظور گردانيدن آن بكار گرفت

اري از رام كردن نيروي برق در عصر ما مشكلتر بود، با اين تفاوت كه آن مشكل بجاي توانايي هوشي به كمك بردب

براي كسي كه فرمول عمل را مي داند، غالم بردباري  »هزارو يكشب«برق درست مانند جن داستانهاي . حل مي شد

ولي در مورد نره گاو و اسب، مهارت فوق . و از اينرو مشكل آن در كشف فرمول آنست و باقي قضايا سهل است: است

 العاده اي الزم نبود تا بفهمند كه عضالت آنها مي تواند كار عضالت انسان را با بازده بيشتري به انجام رساند ليكن

بعضي ها مي گويند كه رام شدن آنها از اينرو . شايد زمان درازي الزم بود تا آنها مطيع اراده رام كنندگان خود شوند
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اين احتمال را بطور . بوده است كه زماني مورد پرستش انسان قرار گرفته و به دست كشيشان كامالً اهلي شده بودند

. پيشرفت هاي علم را از انگيزه هاي غير انتفاعي حاصل شده اند طبيعي مي توان پذيرفت زيرا تقريباً بسياري از

كشفيات علمي صرفاً به نفس علم ناشي شده اند نه از تالش به خاطر بهره برداري از آنها، و اگر مردمي به نفس دانش 

مغنابرقي را كه مثال بگيريم نظريه امواج . عالقه مند نبودند هرگز نمي توانستند به تكنيك علمي عصر ما دست يابند

) Faraday(دانش علمي مربوط به اين نظريه به دست فاراده . اساس دستگاههاي بي سيم و راديو را تشكيل مي دهند

فاراده . آغاز مي يابد زيرا او اولين كسي بود كه به روش تجربي رابطه عنصر واسطه را با پديده هاي برقي جستجو كرد

كه واضع نظريه ساختمان مغنابرقي ) Clerk Maxwell(توسط كلرك ماكس ول رياضيدان نبود اما حاصل كار او به 

برداشت؛ بدين ) Hertz(دومين قدم پيشرفت در اين راه را هرتز . اشعه نوراني بود، به شكلي كامالً، رياضي تلخيض شد

پذيرد عبارت بود از  كار ديگري كه مي بايست انجام. ترتيب كه اول بار بطور مصنوعي امواج مغنابرقي را توليد كرد

اين قدم آخر را نيز به طوريكه مي دانيم . اختراع وسيله اي كه اين امواج را براي بهره برداري تجاري عرضه كند

    تا جايي كه مي توان دريافت، فاراده، ماكس ول و هرتز، هرگز حتي براي لحظه اي هم تصور. ماركوني برداشت

عمالً مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در واقع تا هنگامي كه سلسله مراتب اين نمي كردند كه برآيند تحقيقات آنان 

  .تحقيقات كامل شود، غيرممكن بود بتوان چگونگي استفاده عملي آز آنها را پيش بيني كرد

حتي در مواردي كه هدفي كامالً عملي در بين بوده باز چه بسا پاسخ يك مشكل از حل مسئله ديگري نتيجه شده 

مسئله پرواز را مثال بگيريم كه تخيالت آدمي را در همه ادوار به جوالن واداشته . به ظاهر ربطي باهم نداشته اندكه 

لئوناردو داوينچي بيش از آنكه به نگارگري پردازد درباره مسئله پرواز مي انديشيد و سهم عظيمي از زندگي . است

يد ابزاري مانند بال پرندگان بسازد، همواره جويندگان را گمراه اما اين تصور كه انسان با. خود را وقف آن كرده بود

ليكن سرانجام كشف موتور بنزيني و توسعه سريع آن به علت وجود اتومبيلها بود كه به حل مشكل پرواز . مي كرد

وزي منتهي شد، در صورتيكه در مراحل اوليه كاربرد اين موتور هيچ كس نمي توانست تصور كند كه همين وسيله، ر

  .به آن آرزوي ديرينه انسان جامه عمل خواهد پوشانيد

صنعت، مواد خامي را كه در طول دورانهاي . يكي از مشكلترين مسائل تكنيك جديد مسئله مواد خام است

جغرافيايي در قشر زمين انباشته شده است، با سرعت افزاينده اي به كام خود مي كشد ولي عمالً هيچ ماده ديگري 

يكي از چشم گيرترين نمونه هاي آن نفت است كه ذخيره آن در جهان . ا را بگيرد به وجود نمي آيدكه جاي آنه

شايد زمان خيلي ممتدي نگذرد كه ذخاير . محدود است در صورتي كه مصرف آن با سرعت تمام در افزايش است

در واقع به حدي ويران نفتي جهان عمالً تمام شود مگر جنگ هايي كه براي تصرف آن به وقوع خواهد پيوست 

شايد بتوان چنين . كننده باشد كه سطح تمدن صنعتي را پايين آورد تا جايي كه ديگر نفت ضرورتي نداشته باشد

متالشي نشود امكان اين هست كه بر اثر كمبود ) cataclysm(انگاشت كه اگر تمدن ما به دست يك تصادم بزرگ 

اما به طوريكه اين نمونه نشان مي دهد، تكنيك . جانشين آن گرددذخاير نفتي و گراني قيمت آن، ماده ديگري 

صنعتي هرگز نمي تواند مانند شيوه هاي كهن كشاورزي به حالت سكون سنتي عود كند از اينرو با اين سرعتي كه 

ثروت زميني خود را مصرف مي كنيم به تدريج براي پويش هاي نو و كشف منابع جديد نيرو، احساس ضرورت 

البته برخي از منابع نيرو نظير باد و آب عمالً تمام نشدني است با توجه به اينكه در صورت بهره برداري . كرد خواهيم

بهره برداري كامل از باد بر اثر نامرتب بودن . كامل، آبهاي موجود در برابر احتياجات جهان بسيار ناكافي خواهد بود

  .ر از آنچه كه امروز مي توان ساختآن محتاج انبارهايي است بسيار بزرگتر و مقاوم ت

. وابستگي به فراورده هاي طبيعي كه ميراث حيات ابتدايي ماست، با پيشرفت علم شيمي به تدريج كمتر مي شود

گمان مي رود همان طوريكه ابريشم مصنوعي جاي ابريشم طبيعي را مي گيرد، ماده مصنوعي پالستيك نيز در آينده 

ايجاد چوب مصنوعي در زمان حاضر نيز عملي است ولي اين قضيه هنوز . آن گرددنزديكي جانشين ماده درختي 
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اما كاهش روز افزون منابع جنگلي كاغذ بر اثر مصرف افزاينده آن براي روزنامه ها، بزودي . جنبه تجاري نيافته است

اه شود مگر اينكه مردم اين ضرورت را پيش خواهد آورد كه براي تهيه كاغذ از مواد ديگري غير از خمير چوب استف

بقدري به شنيدن اخبار راديو عادت كنند كه از مطالعه مطبوعاتي كه الهام بخش احساسات روزانه آنهاست صرف نظر 

  .كنند

. يكي از امكانات علمي آينده كه شايد اهميت زيادي هم داشته باشد، مهار كردن وضع هوا به طريق مصنوعي است

به طول بيست ميل در محل مناسبي بر روي كرانه شرقي ) breakwater(موج شكني بعضي ها عقيده دارند كه اگر 

كانادا ساخته شود، به كلي باعث عوض شدن وضع هواي كاناداي جنوب شرقي و نيو انگلند خواهد شد زيرا اين عمل 

و امواج آب سبب خواهد شد تا جريان آب سردي كه هم اكنون بر سواحل آنها هجوم مي آورد به قعر دريا رفته 

گرمي كه از جنوب مي آيد سطح آب كرانه ها را بپوشاند و موجب اعتدال هوا گردد و من نمي توانم صحت اين نظر 

مثال ديگر . را تضمين كنم، ليكن اين طرز فكر حداقل نماينده امكاناتي است كه شايد در آينده تحقق پيدا كند

درجه عرض جغرافيايي واقع است، به تدريج خشك شده و  40ا ت30امروزه بخش بزرگي از سرزميني كه بين : بزنيم

قابليت سكونت خود را از دست داده است به طوريكه تعداد ساكنان كنوني آن بسيار كمتر از شماره مردمي است كه 

از طرف ديگر آبياري باعث شده است كه صحاري باير كاليفرنياي جنوبي . دو هزار سال قبل در آن سكونت داشتند

در وضع كنوني هيچ وسيله معلومي وجود ندارد كه نتوان به . از سرسبزترين و حاصلخيزترين نقاط جهان بشود يكي

را آبياري كرد ليكن شايد مسئله بارور ساختن اين مناطق نيز ) Sahara(و صحرا ) Gobi(ياري آن، دشت گبي 

  .سرانجام از حدود قدرت تدابير علمي فراتر نباشد

تا اين اواخر . رتي به انسان بخشيده است كه محتواي ذهني او را به سرعت تغيير مي دهدتكنيك جديد، حس قد

انسان ناچار بود كه محيط مادي خود را بپذيرد و به بهتر ساختن آن كمر بندد؛ اگر باران كافي نمي باريد تا موجب 

قدرت جنگ و تحمل مشقت را  در اين صورت، آناني كه. بقاي زندگي بشود، تنها راه چاره مرگ بود يا مهاجرت

ولي براي انسان عصر ما محيط فيزيكي فقط ماده . داشتند، مهاجرت را برمي گزيدند و ضعفا و درماندگان، مرگ را

. به فرض اينكه خدا جهان را ساخت، دليلي وجود ندارد كه ما آنرا از نو نسازيم. خامي است كه ميدان كارورزي اوست

دين سنتي، وجود انسان را همواره قائم به . ن سنتي، خصمانه تر از هرگونه بحث نظري استهمين ايستار در برابر اديا

ذات خدا معرفي مي كند ولي اين عقيده گرچه هنوز هم اسماً وجود دارد، ديگر در تخيل يك صنعتگر علمي آن اثر 

    ان مظهر خشم خدا بود و را ندارد كه بر يك كشاورز يا ماهيگير نخستين داشت چه، خشكسالي و توفان براي آن

ذهني كه مظهر عصر جديد ماست، هيچ چيز را چنانكه هست جالب و قابل توجه . ميتوانست مرگ به همراه آورد

از اين نقطه نظر ويژگي هاي مهم اشياء از . نمي يابد بلكه مي خواهد بداند كه آنرا به چه شكلي مي توان درآورد

آنچه كه هست، وسيله است و اگر . لكه از چگونگي كاربرد آنها ناشي مي شوندكيفيت ذاتي آنها نشأت نمي گيرند ب

بپرسيد وسيله براي چه بايد؟ بايد گفت وسيله براي ساختن وسايلي كه به نوبه خود وسايل قدرتمندتري خواهد 

  .ساخت و اين تسلسل تا بي نهايت ادامه خواهد داشت

همه انگيزه هايي را كه سازنده كل حيات آدمي است، تحت در اصطالح روانشناسي خواهيم گفت كه به قدرت 

عشق، پدر و مادر بودن، لذت و زيبايي در نظر صنعتگر عصر ما عاري از آن جلوه عاطفي . الشعاع قرار داده است

شاعرانه اي است كه براي اشراف شازده وار گذشته دارا بود، قوي ترين شهوت صنعتگر علمي ما، اعمال اراده و بهره 

شايد يك انسان متوسط اين عصر در اين تمركز ميل سهمي نداشته باشد و به همان يك دليل نيز وي . يري استگ

نمي تواند به منابع قدرت دست يابد و بدين ترتيب حكومت علمي جهان را در قبضه قدرت كساني مي گذارد كه 

ايجاد تحول در دست رهبران مشاغل قدرتي كه در حال حاضر جهت . نسبت به مكانيسم هاي عمل تعصب مي ورزند

شايد اينان در گردن زدن اشخاص به . بزرگ هست خيلي فراتر از آنست كه افراد در گذشته مي توانستند دارا باشند
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اندازه چنگيز و نرو آزادي عمل نداشته باشند ولي اين توانايي را دارند كه طبقاتي را از گرسنگي بميرانند و كساني را 

سراسر تاريخ گواه اين . ثروت بنشانند، مسير رودها را عوض كنند، سقوط حكومتها را تقدير نمايند بر گنجينه هاي

حقيقت است كه قدرت بزرگ مستي مي آورد و خوشنختانه صاحبان جديد قدرت، هنوز نمي دانند كه اگر بخواهند 

د، بايد چشم براه دوران تازه اي از چه كارهايي از قدرتشان ساخته است ولي هنگاميكه از اين آگاهي برخوردار شون

  .بيدادگريهاي انسان باشيم
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  فصل هشتم

  استفاده از فن در زيست شناسي

  

       نخستين استفاده هايي كه از آن به عمل . تكنيك علمي براي ارضاي آرزوهاي گوناگون آدمي بكار رفته است 

با ايجاد تلگراف، تكنيك . مي آمد عبارت از توليد پوشاك، و حمل متاع انسان و خود او از نقطه اي به نقطه ديگر بود

وظايف مهمي به عهده گرفت كه از آن جمله ممكن ساختن انتقال سريع پيام ها، ايجاد روزنامه هاي امروزي و علمي 

انقالب صنعتي . سهم عظيمي از ذكاي علمي طراز اول، صرف افزايش سرگرمي هاي ناچيز شد. مركزيت حكومتها بود

ليكن گشوده . ي جالب توجهي به وجود آوردهم نتوانست در مورد اساسي ترين نياز آدمي يعني خوراك او، دگرگون

شدن باخترميانه امريكا به وسيله راه آهن، نخستين تحول حاصل از تكنيك علمي بود كه در اين زمينه به ظهور 

. از آن وقت تاكنون كشورهاي كانادا، آرژانتين و هندوستان منبع حبوبات كشورهاي اروپايي بشمار آمده اند. رسيد

و غالت كه با وجود راه آهن و كشتي هاي بخار امكان پذير گشته، شبح قحطي و كمبود مواد جاري شدن حبوبات 

خوراكي را كه همواره بر سر ممالك قرون وسطي سايه انداخته و بعدها كشورهاي روسيه و چين را نيز اسير كابوس 

ر رابطه با ذخاير غذايي اهميت در اين اواخر علم زيست شناسي از نقطه نظ. وجود خود كرده بود، از بين برده است

علماي اقتصاد عادتاً چنين تعليم مي كردند كه تكنيك جديد فقط مي تواند قيمت كاالي . زيادي كسب كرده است

تا اين اواخر گمان . ساخته را ارزانتر كند ولي مواد غذايي به همراه ميزان رشد جمعيت، پيوسته گرانتر خواهد شد

معهذا . مسنگ انقالب صنعتي با بكار بردن علم در نحوه توليد مواد غذليي ضروري باشدنمي رفت كه انقالب بزرگي ه

  .امروزه ديگر اين فكر غير محتمل به نظر نمي رسد

در زمينه كشاورزي، اختراعي كه از نظر اهميت و قدرت ايجاد تحول با عرصة بخار همطراز باشد، به عمل نيامده 

لمي، هركدام چيزي از اين نقطه نظر به ارمغان آورده اند كه در مجموع است ولي رشته هاي مختلف تحقيقات ع

  .بسيار بزرگ و قابل توجه اند

هر كسي مي داند كه همه جانداران اعم از گياه يا . به عنوان مثال مسئله ازت در كشاورزي را در نظر بگيريم

، ازت اندامهاي خود را مطلقاً از طريق حيوان در ساختمان بدن خود چند درصد ازت دارند، و نيز اينكه حيوانات

اما گياهان از چه راهي ازت كسب مي كنند؟ اين سئوال براي مدتي .تغذيه گياهان يا ساير حيوانات بدست مي آورند

به ويژه از ذرات ريز (طوالني يك راز نامكشوف بود؛ طبعاً چنين تصور مي رفت كه آنها ازت را از هوا مي گيرند 

با روشن شدن اين قسمت، مشكل ديگري مطرح شد . ليكن تجربه نشان داد كه چنين نبود) آن استآمونياكي كه در 

و ژيلبر ) Lawes(براي حل اين مسئله دو نفر به نامهاي الوز . و آن اينكه گياهان چگونه از خاك ازت مي گيرند

)Gilgert ( ،مدت شصت سال يك سلسله آزمايش هايي  در قصبه رسامستد)Rothamsted ( در نزديكي هاي

ايشان بر اثر آزمايشات خود دريافتند كه بسياري از گياهان توانايي ازت . به عمل آوردند) Harpenden(هارپندن 

متوجه شدند كه شبدر و ) Wilfrath(و ويلفراث ) Hellriegle(هل ريگل  1886به دنبال آن به سال : سازي ندارند

براي تنضيم مقدار ازت خود فعل و انفعاالت خاصي انجام مي دهند و ) leguminous plants(ساير گياهان لوبيايي 
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اين فعل و انفعاالت نتيجه وجود غده هاي خاصي است كه اين گياهان در ريشه دارند و يا نتيجه فعاليت باكتريهاي 

اين چون در صورت عدم وجود اين باكتريها، كيفيت ساختماني خود . خاصي كه در آن غده ها زندگي مي كنند

  .گياهان از نظر ازت سازي، مزيتي نسبت به ديگر گياهان نداشتند، و لذا باكتريها عوامل اصلي اين فرايند مي باشند

بطور كلي تا آنجا كه معلومات امروزي اجازه مي دهد مي توان چنين گفت كه فقط برخي از باكتريها مي توانند 

آمونياك از . توانند ازت هوا را به صورت قابل استفاده درآورندآمونياك را به نيتراتها بدل كنند و بعضي ديگر مي 

برخي از . و هيدروژن به وجود مي آيد ولي نيتراتها از تركيب ازت و اكسيژن تشكيل مي يابند) نيتروژن(تركيب ازت 

نيتراتها كه . كنندباكتريهاي خاك اين توانايي را دارند كه هيدروژن را از آمونياك آزاد كرده و اكسيژن را جايگزين آن 

وارد شدن ازت از طبيعت مرده به دور . از اين راه به وجود مي آيند قدرت پرورش گياهان معمولي را دارا هستند

حيات از دو طريق انجام مي گيرد، بخشي به ترتيبي كه فوقاً اشاره شد و بخشي ديگر توسط باكتريهايي كه ازت هوا 

  1.را به صورت قابل استفاده درمي آورند

. تا زمان بهره برداري از نيتراتهاي شيلي، تنها از اين طريق بود كه نيتراتهاي الزم حيات به وجود مي آمدند

نيتراتهاي شيلي و ساير نقاط از . بودند) ارگانيك(نيتراتهايي كه به عنوان كود مصرف مي شدند همه داراي اصل آلي 

فاً به آنها اتكاء كند، به زودي بر اثر كاهش مقدار آن با نظر كميت محدودند و اگر قرار مي شد كه كشاورزي صر

ولي امروزه نيتراتها به طريق مصنوعي از ازت هوا تهيه مي شوند و اين منبع عمالً تمام نشدني . بحران روبرو مي شد

ديگر مقدار نيتراتي كه امروزه بدين ترتيب توليد مي شود بسياز بيش از مقداري است كه از مجموع منابع . است

به كمك كودهاي نيترانه مي توان توليد مواد غذايي را در يك مكان معين به مقدار قابل توجهي . بدست مي آيد

افزايش داد و طبق محاسبه اي كه به عمل آمده اين نتيجه معلوم شده است كه يك تن ازت به شكل سولفات 

و نيز از همين محاسبه برمي آيد كه  2توليد كندآمونياك يا نيترات سود مي تواند غذاي يك سال سي وچهار نفر را 

اگر سه ليره صرف تهيه كودهاي ازت دار شود ذخيره غذا را به اندازه بيست و پنج ليره اي كه صرف قابل كشت 

كردن زمين هاي باير گردد افزايش خواهد داد و نتيجه اينكه تهيه كودهاي ازت دار به منظور افزايش ذخاير غذايي 

حاضر خيلي باصرفه تر از راه يافتن به سرزمين هاي ديگر به وسيله راه آهن يا باال بردن سطح توليد  جهان در حال

نمونه فوق از نقطه نظر نمايش روش و نتيجه كاربرد علوم در كشاورزي مثال جالبي است . با گسترش آبياري است

گياهان و جانوران را بطرز دقيقي مورد  چون هم شامل استفاده از شيمي آلي و معدني بوده و هم دور كامل حياتي

  .توجه قرار مي دهد

اغلب آفات، حشره اي و يا . عرصة بسيار جالبي براي تحقيقات علمي در زمينه كنترل آفات گشوده شده است

عامه مردم خيلي كم متوجه اهميت . قارچي هستند و اخيراً در هر دو مورد اطالعات كامالً ارزنده اي كسب شده است

آگاهي ها هستند و حكومت ها نيز چنانكه بايد قدر آنها را نمي دانند مگر در موارد نادري كه بتوان اينها را با اين 

در واقع تصور عامه تحت تأثير چند مورد قابل توجه از اين مقوله قرار گرفته . ارتباط داد) ناسيوناليسم(ملت پرستي 

طريق جلوگيري از تخم ريزي پشه ماالريا، بسياري از سرزمين  از) yellow-fever(كنترل ماالريا و تب زرد . است

هاي مرگبار گذشته را به صورت قابل سكونت سفيدپوستان درآورده است و به ويژه اين امر براي ساختمان ترعه پاناما 

س و نيز بيماري تيفو) rat’s fleas(با كك مخصوص موش ) bubonic plague(رابطه طاعون خياركي . ضرورت داشت

)typhus (ولي از اين نمونه هاي مجرد كه بگذريم، به جز . با شپش، امروز جزئي از معلومات تحصيل كرده هاست

اصحاب تخصص و برخي از مقامات دولتي، تعداد بسيار كمي از مردم توجه دارند كه امروزه زمينه هاي مختلف و 

  .وجود دارند بخصوص تحقيقاتي كه براي افزايش ذخاير غذايي حائز اهميت اند،
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در مورد آفات حشره اي و اينكه چه كارهايي در اين زمينه به عمل آمده و چه كارهاي ديگري بايد انجام گيرد، 

»حشره شناسي و امپراتوري بريتانيا«تحت عنوان ) Jan. 10. 1931(مي توان نشريه نيچر 
اين . اطالعاتي بدست آورد 3

كه سابقاً دفتر حشره (را  5و مؤسسة حشره شناسي 4حشره شناسي مقاله گزارش كارهاي سومين كنفرانس سلطنتي

نمي دانم چند نفر از خوانندگان من، از وجود اينگونه سازمانها آگاهي دارند؛ به . ارائه مي دهد) شناسي گفته مي شد

به  .از توليدات كشاورزي جهان همه ساله توسط آفات حشره اي از بين مي رود% 10هر حال هنوز بطور متوسط 

چنين برآورد مي شود كه مثالً در امپراطوري هند تنها خسارات آفات جنگلي و نباتي : طوريكه همان مقاله مي گويد

ليره بالغ مي شد در همان حال ميزان مرگ و مير از امراضي كه  136,000,000به ميزان هنگفت  1921در سال 

در كانادا ساالنه خساراتي به . ال گزارش شده استنفر در س 1,600,000توسط حشرات انتشار مي يابند در حدود 

در آفريقاي . ليره انگليسي از خرابكاري حشرات در مراتع و مزارع و جنگلها وارد مي شود 30,000,000مبلغ تقريبي 

تنها در يك سال به مبلغ ) Busseola Fusca(جنوبي فقط يك آفت كه ساقه ذرت را سوراخ مي كرد بوسةئوالفوسكا 

  .ليره خسارت وارد آورد 2,750,000

). بيولوژيك(روش فيزيكوشيميايي و روش زيست شناختي : براي جلوگيري از آفات حشره اي دو روش وجود دارد

روش هاي نوع اول شامل انواع ضدعفوني هاست و روش هاي نوع دوم از نظر علمي جالبتر نيز هست، عبارت از كشف 

: كه در سخن زير گنجانده شده است انگلهايي است كه حشرات مخرب را شكار بكنند و اين همان مفهومي است

معموالً . »كك هاي كوچك كك هاي بزرگ را مي گزند و كوچكترها هم آنها را و اين توالي تا بي نهايت ادامه دارد«

ولي هنگامي كه . در سرزمين هاي بومي آفات، انگل هايي پيدا مي شوند كه مانع از رشد و تكثير حشرات مي گردند

وانگهي . گهاني بروز كند، زيانهاي فوق العاده اي به آنچه در دسترس باشد وارد مي آوردآفت در كشوري بطور نا

توسعه هاي اخير وسايل ارتباطي نيز خود عاملي براي پراكنده شدن حشرات بشمار مي رود و لذا مسئله ضرورت 

  .جلوگيري و مقابله با آنها امروزه به صورت فوري تري احساس مي شود

ئله سرايت و انتقال به سرزمين هاي تازه تري در بين نباشد نيز مي توان از طريق تكثير حتي زماني كه مس

مثال بزنيم آفتي را كه خطرش را هر كسي كه پشت شيشه گلخانه . مصنوعي انگلهاي مفيد كارهاي مهمي انجام داد

دسامبر  27در شماره . منظورم مگس سفيد گلخانه است: به پرورش گوجه فرنگي پرداخته باشد به خوبي مي داند

به سال ) E. R. Speyer(شرحي از روش مقابله زيست شناختي با اين آفت به قلم آقاي اسپير  1930مجله نيچر 

واقع در هرتفوردشاير كشف شده و از آن پس در مركز آزمايشگاهي چشانت ) Elstree(در الستري  1926

)Cheshunt (در سراسر ايالت هرتفوردشاير، سرزميني كه . ته استكشف گرديده و در اختيار طالبين قرار گرف

) از چشانت(محصول پشت شيشه آن با محصوالت تمام قسمت هاي بريتانياي كبير برابر است، انگلهاي پراكنده شده 

  .توانسته اند، تعداد مگس سفيد را تا ميزان بسيار قليل شش سال پيش كاهش دهند

رشته بسيار مهمي است كه در اياالت متحده بيش از ) Economic Enthomology(حشره شناسي اقتصادي 

امپراتوري بريتانيا رشد پيدا كرده است ولي زمينه بهره برداري از آن در بريتانيا حداقل به همان اندازه امريكا وجود 

نده كه عامل بيماري خواب است شايد در آي) éTsé-Ts(تسه  مسائلي همچون ريشه كن كردن ملخ و پشه تسه. دارد

  .نزديكي تحت سلطه علم درآيد
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مطالعه آنها در انگلستان بيشتر از طرف . به ندرت از ساير آفات و حشرات كمتر تواند بود) fungi(زيان قارچ 

»مؤسسه قارچ شناسي سلطنتي«
نيز  7دنبال شده و مورد حمايت هيئت بازاريابي امپراتوري) kew(واقع در كيو  6

يكي از معمول ترين و . انتشار يافته است 1931مؤسسه در مجله تايمز دوم فوريه  مقاله جالبي از كار اين. هست

حكومت كانادا هاگهاي اين گياه را . است) rust( »زنگ گندم«خطرناك ترين آفات قارچي نوعي بيماري قارچي به نام 

موضوع را در مورد كانادا بايد اهميت اين . به وسيله هواپيما مي گيرد تا چگونگي انتشار آن از طريق باد را كشف كند

 در بحبوحه جنگ جهانگير اول تنها در سه ايالت كوهستاني  1916از روي اين حقيقت ارزيابي كرد كه در سال 

ليره بود فاسد كرد  35,000,000واقع در كانادا، زنگ سياه مقدار زيادي از گندمي را كه معادل ) Prairie( »پري ري«

   شته سيب زميني . ليره شده است 5,000,000و در سالهاي ديگر هم متوسط خسارت كانادا از اين بابت بالغ بر 

)Potato blight ( شد؛ انگلستان را به سياست تجارت آزاد كه نوعي ديگر از آفات قارچي است باعث قحطي در ايرلند

اين بيماري در حال حاضر تحت كنترل . متوسل ساخت و بوستون را به تكفير و تحريم ادبيات جديد سوق داد

  .درآمده و انگلستان نيز تجارت آزاد را ترك مي گويد، معهذا تأثير آفات قارچي در بوستون دائمي تر به نظر مي رسد

اتصال تكنيك هاي مختلف، در مسئله ساختن هواپيما نمايان شد كه در غالب قسمت هاي نمونه عجيبي از نقطه 

  باره چنين  تايمز در اين. كه در كلمبياي بريتانيا مي رويد، بكار رفته است) Sitca spruce(چوبي آن صنوبر سيتكا 

  :مي نويسد

در . و شگفت انگيزي درهم فرو نشستنسبت درصد خيلي بزرگي از تيرهاي چوبي به ظاهر سالم بطور ناگهاني «

وهله اول هيچ عالمتي از آلودگي به آفات قارچي مشاهده نمي شد ولي آزمايشات بعدي كه در زير ميكروسكوپ به 

يك كارگر كانادايي اين مسئله را دنبال كرد و در سراسر . عمل آمد باريكه اي از ريشه حساس قارچ ها را نشان داد

بعدي   همكاريهاي. انيا سفر كرد و منبع اصلي عفونت را در چوبهاي بريده نشده پيدا كردجنگل هاي كلمبياي بريت

و سازمان مقابل آن در كانادا ) Prince Risborough(آزمايشگاه تحقيقات محصوالت جنگلي واقع در پرينس ريسبورو 

ديد شده و شدت بروز آن در نواحي نشان داد كه اين بيماري به وسيله ترعه پاناما، از مناطق  استوايي گذشته و تش

اينك خطر آن بيماري بر اثر معاينه دقيق درختان، قبل از بريدن و حمل به نقاط ديگر، . مختلف متفاوت بوده است

  .به معيار خيلي وسيعي مرتفع شده است

را ) science of fungi(يا علم قارچ ) Mycology(همين چند نمونه فوق مي تواند اهميت اقتصادي قارچ شناسي 

مسير ديگري كه مي تواند ميدان عمليات تكنيك زيست شناسي قرار گيرد، زاد و ولد به طريق علمي . نشان دهد

عصرها بر اين گذشته است كه انسان حيوانات اهلي و گياهان را از طريق انتخاب مصنوعي در آميخته و نتايج . است

گاو از . علف خودرويي مانند گندم به وجود خود ادامه نداده است از ميان آن انواع، هيچ. قابل توجهي نيز گرفته است

آنجاييكه همواره شير دادنش مورد پرورش و انتخاب انسان قرار گرفته، از هر حيوان ديگري كه تاكنون زيسته، 

ند اسب مسابقه، محصولي كامالً مصنوعي است؛ ولي اين نتايج هر اندازه هم قابل توجه باش. متفاوت گرديده است

امروزه مخصوصاً از طريق كاربرد اصول توارثي مندل، . نتيجه روش هايي هستند كه مشكل بتوان آنها را علمي ناميد

اميد مي رود كه بتوان انواع حيوانات و گياهان را به طريقي كه خصوصياتشان با كمترين احتمال لغزش قابل پيش 

      ش ها دستگير شده براي ما فقط اجازه اين پيش بيني را با اينحال آنچه كه از اين تال. بيني باشد، پرورش داد

چه امكاناتي به وجود ) embryology(و جنين شناسي ) heredity(مي دهد كه بر اثر كشفيات بعدي علوم وراثت 

  .خواهد آمد
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ر ميان گله آبراهام د. اهميت حيوانات در حوزه حيات انسان از زمان انقالب صنعتي تاكنون رو به كاهش رفته است

ليكن در جهان نو نقش حيوان به عنوان . گاو و گوسفندانش مي زيست؛ سپاهيان آتيال بر پشت اسب سفر مي كردند

منبع قدرت به حداقل تاريخ وجودي خود كاهش يافته و حيوان به عنوان وسيله نقل و انتقال به صورت فرمانبردار 

ليكن . ور تأمين خوراك و پوشاك مورد بهره برداري قرار مي گيردولي هنوز هم به منظ. كامالً بردباري درآمده است

ابريشم مصنوعي، كرم ابريشم را تهديد مي كند، چرم طبيعي نيز پس از چندي از . اين امتياز نيز ديري نخواهد پاييد

ه هنوز پشم جهت تهيه لباس هاي گرم و نرم مصرف مي شود ولي به نظر مي رسد ك. تجمالت بشمار خواهد رفت

گوشت عنصر ضروري خوراك آدمي نيست و اگر . بزودي جاي آن را خواهد گرفت) synthetic(محصوالت تركيبي 

جمعيت زمين با اين ميزان افزايش پيدا كند شايد پس از چندي گوشت مصنوعي در همه جا به استثناي سفره 

گاو به حيات خود ادامه دهد زيرا روغن بيش از نره ) Cod(روغن -شايد ماهي. ميليونرها جاي گوشت طبيعي را بگيرد

 طبيعي از طريق تابش اشعه مصنوعي آفتاب به بدن انسان نيز توليد  Dاما ويتامين . جگر آن منبع ويتامين هاست

جانوران در عهد صغر انسان، دشمن . روغن بيش از مدتي ضرورت نخواهد داشت-مي شود و لذا شايد وجود ماهي

بلوغ آدمي شاهد دوستي بين اين دو و اكنون كه انسان سالخورده مي گردد نقش حيوان در جان او بودند، ولي دوران 

اين آينده براي انسان غم انگيز است . قبال او به پايان مي رسد و آينده آنها بيشتر به باغ وحش ها محدود خواهد شد

  .ست مي گرددولي هرچه باشد قسمتي از بي رحمي هاي انساني است كه از باده قدرت علمي سرم

احتياج  به گياهان حتي پس از رفع نياز از حيوانات نيز ادامه پيدا خواهد كرد چون آنها در آن جريانات شيميايي 

ولي بريدن نياز از ساير مصارف گياهان به جز استفاده . كه حيات انسان به آنها بستگي دارد، سهم بزرگي دارند

امكان هست كه چوب مصنوعي حاوي خصوصيات چوب طبيعي ساخته هم اكنون اين . غذايي، عمل شاقي نيست

زماني كه هزينه توليد كمتر شود . شود ولي هنوز تهيه مصنوعي آن گرانتر از پرورش نوع طبيعي آن تمام مي شود

گمان نمي رود كه پنبه طبيعي براي تهيه لباس بيش . جنگل ها به ناچار ارزش اقتصادي خود را از دست خواهند داد

با اين حساب . ز ابريشم طبيعي استعمال شود و الستيك تركيبي هم بزودي جاي الستيك طبيعي را خواهد گرفتا

مي توان به درستي حدس زد كه همه اين قبيل مصارف گياهي در مدتي كمتر از يكصد سال ديگر، اهميت خود را از 

  .دست خواهند داد

ضر نيز مي توان از عناصر موجود در هوا، غذايي تهيه كرد مي گويند در حال حا. مسئله غذا امر جدي تري است

كه قابل خوراك و گوارش باشد ولي ايرادهايي كه وارد مي شود مبتني بر اين اصل است كه خوراكها مزه طبيعي 

موقع عمل مي توان بر اين هر دو عيب . نخواهند داشت و گرانتر از قيمت كاالي مشابه نوع طبيعي تمام خواهند شد

. مسئله تهيه خوراك تركيبي يك فرآيند كامالً شيميايي است و دليلي وجود ندارد كه الينحل تلقي شود. ه كردغلب

بدون شك غذاي طبيعي خوشمزه تر خواهد بود و ثروتمندان براي مجالس جشن و مهمانيها نخود و لوبياي طبيعي 

اما بطور كلي قسمت اعظم مواد غذايي در كارخانه . تهيه خواهند ديد و روزنامه ها اين امر را با اعجاب خواهند نوشت

كشتزارها از كشت طبيعي تهي مانده و متخصصان شيمي جاي كارگران . هاي وسيع شيميايي ساخته خواهند شد

جز . مزارع را خواهند گرفت در چنين دنيايي هيچكدام از فعل و انفعاالت زيستي براي انسان جالب توجه نخواهد بود

از آنجايي كه غالب كارها از مجاري غيرطبيعي انجام خواهند گرفت، انسان مايل . رون خود او مي گذردآنچه كه در د

خواهد بود كه وجود خود را نيز مانند فراورده ساخته شده تلقي كند و سهم رشد طبيعي را در امر توليد انسان به 

را ارزنده بداند و باقي چيزهايي را كه از  او به جايي خواهد رسيد كه فقط محصول كار صنعتگر. حداقل كاهش دهد

انسان قدرت خواهد يافت كه خود را دگرگون كند و . طبيعت بي نظارت انسان نتيجه شوند، بي اهميت تلقي كند

چه خواهد كرد، مسئله اي است كه من  »گونه ها«اما در مورد . بدون ترديد از اين توانايي خود سود خواهد جست

  .به خود نمي دهم جرأت پيش بيني آنرا
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  فصل نهم

  استفاده از فن در فيزيولوژي

  

موجود زنده به عنوان يك مكانيسم فيزيكوشيميايي داراي خواص بسيار قابل تعمقي است كه هيچ ماشين ساخت  

قسمت فيزيكي اين مكانيسم، مانند ضربان قلب در گردش خون و كار . انسان تاكنون نتوانسته با آن برابري كند

حركت، به اندازه قسمت شيميايي آن قابل توجه نيست، ولي به هر حال اين مزيت را عضالت و استخوانها در عمل 

قلب انسان عمري كار مي كند، مثالً هفتاد سال، و اگر . دارد كه به ندرت از نظم خود، بطور جدي خارج مي شود

ولي خيلي كمتر از يك انسان سالم معم. معالجه اي هم ضرورت يابد، به ناچار در حال كار كردن انجام مي گيرد

جنبة . بهترين اتومبيلها بيمار مي شود در حاليكه موتور او هيچ وقت كار خود را به منظور استراحت تعطيل نمي كند

فيزيكي بدن انسان اگرچه شكوهمند است ولي در مقايسه با وجه شيميايي آن از پيچيدگي و اهميت كمتري 

  .برخوردار است

، )nourishment(جود زنده نسبت به موجود غير زنده عبارت است از تغذيه كردن قابل توجه ترين وجوه برتري مو

عمل تغذيه را مي توان چنين خالصه كرد كه . راه رشد آن) Predetrmination(و مقدر بودن ) growth(رشد يافتن 

، وارد فعل و انفعاالتي موجود زنده با استفاده از آالت فيزيكي با اشيائي كه نسبت به ساختمان بدني او تناسب دارند

شده و آنها را در اختيار آزماشيگاهي مي گذارد تا مقدار حداكثر ممكن آنرا به موادي تبديل كند كه با ساختمان تني 

رشد يعني تركيب ظاهر بدن از طريق تقسيم سلولي به همراه حجم آن . او تناسب داشته باشد و مابقي را دفع كند

راه رشد نيز كه محصول تغذيه و رشد است بدين معناست كه تغذيه، بدن شخص مقدر بودن . افزايش مي يابد

       بزرگسال را بدون دگرگوني ساختماني و تغيير تركيبات شيميايي نگه مي دارد، در حاليكه رشد جوانان باعث 

ين تعريف برحسب ا. مي شود ويژگي هاي ساختماني والدين با كمابيش محدوديت هايي در فرزند هم نضج گيرند

اين دو در نظر اول، از خواص تقريباً اسرارآميز موجود . مقدر بودن راه رشد شامل دو امر توليدمثل و توارث مي گردد

زنده به نظر مي رسند، ليكن علم به تدريج در فهم آن موفق مي شود هرچند تاكنون آگاهي كاملي در اين زمينه 

  .بدست نياورده است

بعضي از جنبه هاي . سمت هاي مختلف بدن، جرياني بسيار پيچيده و شگفت انگيز دارداستحاله غذا در ق - تغذيه

از عمل بزاق تا . آن مانند چگونگي عمل ويتامينها هنوز مبهم است، ليكن مشخصه اصلي تغذيه نسبتاً ساده مي باشد

ذا به صورت قابل جذب خون نهايي ترين مراحل تغذيه چندين عامل شيميايي بر روي غذا تأثير مي كند تا باالخره غ

درمي آيد و در رگهاي خوني داخل مي شود و آنگاه هر قسمت از بدن غذاي مورد نياز خود را باز به ياري عوامل 

  .شيميايي از آن مي گيرد

در قابل توجه ترين شكل خود متجلي است كه به ) سلول ماده تازه بارور شده -  ovum(عمل رشد در سلول تخم 

عمل رشد در . سلول تقسيم شده و در عين حال افزايش حجم نيز پيدا مي كند... دو، چهار، هشت و سرعت تمام به 

  .موارد خاصي همچون سرطان ممكن است اشكال بيمارانه اي پيدا كند
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مقدر بودن راه رشد، نه تنها در توارث نمايش داده مي شود، در ترميم معمولي فرسودگي ها و خراشيدگي هاي 

    وقتي ناخن و مو را كوتاه مي كنيم باز رشد مي يابند يا وقتي پوست بدن خراش . مالحظه است بدن نيز قابل

برميدارد، پوست جديدي آنرا ترميم مي كند؛ وقتي بدن بر اثر بيماري ضعيف مي شود، پس از مدتي تقريباً به همان 

    ارد كه وقتي نظم بدني او دچار اختاللي بطور كلي موجود زنده اين استعداد را د. وضعي كه قبالً بود برمي گردد

بين . توارث نمونه اي از همان توانايي است. مي شود كه بيش از اندازه شديد نباشد دوباره به حالت عادي برگردد

اسپرماتوزوئيد انسان و ميمون، الزاماً بايد همان اندازه اختالف وجود داشته باشد كه بين انسان و ميمون كامل موجود 

لزوماً بايد فرض كنيم كه در جريان . ولو كه ضعف ميكروسكوپ سبب مي شود كه نمايش آنها ممكن نباشد است

   رشد جنيني، پيچيدگي هايي كه قبالً موجود ولي نامرئي بوده اند، تجسم پيدا كرده و به صورت قابل مشاهده 

براين رشد جنين از نظر منطق عيناً مانند بنا. درمي آيند چه، در غير اين صورت مسئله توارث نامفهوم خواهد بود

رشد موجود بالغي است كه در حين رشد، فرديت خود را حراست مي كند و البته اين مقايسه فقط با حدود مشابهي 

  .صدق مي كند

. تكنيك در فيزيولوژي تاكنون عمدتاً به صورت طب، يعني پيشگيري از مرگ و بهبود بيماران ظاهر شده است

تغييرات زير در ميزان 1929تا  1870از تاريخ . زمينه انجام شده از آمارهاي مرگ و مير روشن مي شود آنچه در اين

  .مرگ و مير جمعيت انگلستان و ويلز به چشم مي خورد

  

  سال  ميزان مرگ و مير در هزار

9/22  1870  

4/13  1929  

  

زمان با اين وضع بر اثر تكنيك ديگري كه در هم . در ساير كشورهاي متمدن نيز تغييرات، به همان نحو بوده است

  :فيزيولوژي پديد آمده، ميزان زاد و ولد رو به كاهش رفته است به طوريكه ارقام زيرين نشان مي دهند

  

  سال  زاد و ولد در هزار

3/35  1870  

3/19  1929  

  

در كشورهاي متمدن رو به يكي اينكه افزايش طبيعي جمعيت . نتايجي كه از اين ارقام بدست مي آيد زياد است

ديگر اينكه تعداد جوانان كمتر و . توقف مي گذارد و شايد دير زماني نكشد كه يك كاهش واقعي در آن پديد آيد

شايد كساني كه سالخوردگان را عاقلتر از جوانان مي دانند از به هم خوردن . شماره سالخوردگان بيشتر مي شود

را چشم داشته باشند و در مقابل، كساني متأسف شوند كه معتقدند در اين نسبت پيران و جوانان نتايج مطلوبي 

جهان متحول، پيران كمتر از جوانان توانايي درك نيروهاي جديد را دارند و بيش از جوانان، نيروهاي در حال زوالي 

تمديد جواني ليكن اين مشكل نيز شايد از طريق . را كه اهميت خود را از دست مي دهند، ارزش قائل مي شوند

  .فيزيولوژيك جبران شود

اين حال مربوط به اروپاييان بود، . امر توليدمثل تا همين اواخر به عنوان يك قوه طبيعي، چشم بسته عمل مي كرد

در طي پنجاه . در حاليكه بسياري از قبايل وحشي با استفاده از روشهاي مصنوعي از باردار شدن جلوگيري مي كردند
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معهذا . ل در ميان سفيدپوستان نيز جنبه حساب شده تري گرفته و ديگر دستخوش تصادف نيستسال اخير توليدمث

هنوز نتايج سياسي و اجتماعي آنكه دير يا زود بايد از پي آن درآيند ظاهر نشده اند؛ اما اينكه اثرات سياسي و 

  .اجتماعي آن چه خواهد بود، مسئله اي است كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت

پيشگيري مصنوعي از آبستني اگرچه مهمترين تغييري است كه تاكنون حادث شده است، تحول منحصر به فرد 

اين جريان . ايجاد آبستني مصنوعي هم امروزه امكان پيدا كرده است. ناشي از تكنيك جديد را در اين مورد نيست

ري پيشرفت كند، ممكن است در ارتباط با علم تاكنون زياد مورد استفاده قرار نگرفته، ليكن وقتي به درجه كامل ت

  .و خانواده، منبع تغييرات عمده اي بشود) Eugenics(اصالح نژاد 

اگر هر آينه اين امكان به وجود آيد كه تعيين جنسيت به اراده انسان عملي شود، قطعاً سطوح سازگاري جديدي  

صور كرد كه اولين اثر آن افزايش بيش از حد نوزاد شايد بتوان چنين ت. در روابط زن و مرد به ظهور خواهد رسيد

ليكن ادامه اين عمل به مدت يك نسل، ارزش زن را به علت كمبود عرضه در مقابل تقاضا باال خواهد برد و . پسر باشد

احترام زنان به علت ندرت آنان باال خواهد . خواهد بود »)Polyandry(چند شويي «نتيجه آن، بروز آشكار يا نهان 

سرانجام شايد حكومت ناچار شود كه با تعيين جايزه در برابر . فت و در نتيجه زايش نوزاد دختر فزوني خواهد يافتر

اين نوسانهاي مداوم و گام هاي مدبرانه، اثرات . توليد جنسي كه در حال حاضر كمبود دارد، تعادلي ايجاد كند

  .شگفتي بر روي احساسات و اخالقيات خواهند گذاشت

تاكنون هدف اساسي . ي رود كه باالخره مهمترين عرصه براي تكنيك فيزيولوژيك، زمينه جنين شناسي باشدگمان م

علم پزشكي و بيوشيمي، عبارت از سالم نگاه داشتن جسم، يعني حفظ كاركرد كامل بدني بود كه محصول عوامل 

توارث در . است) اصالح نژاد(اوژنيك  تنها روشي كه به منظور بهبود نژاد آدمي عرضه شده، علم. طبيعي بوده است

شايد رشد جنين خاصي موجودي سالم يا . موجودات عالي به خصوص انسان، فعالً در وراي حد كنتترل انسان است

بيمار به وجود آورد، اما به هر حال تا جايي كه به خصال قابل توارث فرد مربوط است، او را موجود منحصر به فردي 

    نيز صورت مي گيرد، ليكن در اين جهش ها نيز هنوز ) mutations(رشد، جهش هايي  در جريان. خواهد كرد

تاكنون بخشهاي زيادي در اين . نمي توان بطور ارادي دخالت كرد، و البته اين وضع براي هميشه چنين نخواهد ماند

بطور قطعي طرفي برنبسته است، باره شده است كه آيا صفات اكتسابي، قابل انتقال هستند يا خير، و اين بحث هنوز 

. ليكن آنچه بديهي به نظر مي رسد اينست كه جريان عمل به صورتي كه المارك باور داشت انجام نمي گيرد

هيچكدام از تغييرات يك ارگانيسم قابل انتقال نيست مگر در صورتي كه تغيرات حاصله در كروموزوم هاي حاوي 

حشره ميوه  وقتي نوزاد 1كه در كروموزوم ها ظاهر شود، امكان انتقال داردخصوصيات ارثي مؤثر افتاد؛ اما تغييري 

)fruitfly ( در اولين مراحل رشد تحت عمل اشعةX  قرار گيرد، به صورت حشرة بالغي در مي آيد كه بكلي از ساير

ورد، كروموزومها در جثة حيوان به وجود مي آ Xشايد به موازات تغييراتي كه تابش اشعة . حشرات ميوه متفاوت است

احتمال مي رود كه تغيير درجة . را نيز تحت تأثير قرار دهد و در آن صورت تغييرات حاصله قابل انتقال خواهند بود

   حرارت محيط و برنامة غذايي نيز در كروموزومها مؤثر باشد، اما آگاهي از اين مسائل هنوز دوران كودكي خود را 

مراحل مختلف رشد جنيني، يك موضوع را مسلم مي كند و آن اينكه عواملي  ولي ظهور جهش در اين. مي گذراند

زماني كه اين عوامل كشف شده و تحت ارادة انسان درآيند، . وجود دارند كه خصلت ارثي ارگانيسم را تغيير مي دهند

موقع ديگر علم  آن. خواهيم توانست آنها را در طرق مطلوب براي به دست آوردن آثار و نتايج معلومي بكار بريم

  .اصالح نژاد، روش منحصر بفردي براي پرورش و تأمين رشد يك نوزاد نخواهد بود

                                                 

1- Hogben, The Nature of Living Ma er, p. 186.  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 جهان بيني علمي  82

 

خيال مي كنم كه اين تجربه و . بر جنين انسان بعمل نيامده است Xتاكنون آزمايشي به منظور بررسي تأثير اشعة 

. ايند، رويهمرفته خالف قوانين جاري باشندبسياري ديگر از اين رقم كه شايد اطالعات ارزنده اي نيز بر دانش ما بيفز

اگر علم با همان سرعتي كه داشته . ولي به هر حال اين آزمايشها دير يا زود شايد در روسيةشوروي تحقق پذيرند

است، به پيشروي ادامه دهد مي توان اميدوار بود پيش از آنكه قرن حاضر به پايان رسد، آگاهيهاي گرانبهايي در مورد 

جنين به دست آيد، و اين آگاهيها نه فقط مربوط به صفات كسب شده اي خواهد بود كه به علت مؤثر تصرف در 

احتماالً كسب اين . نبودن در كروموزوم قابل انتقال نيستند، بلكه شامل دقايق خود كروموزوم نيز خواهند بود

. يش افراد كودن و عجيب الخلقه شونداطالعات پس از آزمايشهاي ناپيروزمندانه اي ممكن خواهد شد كه منجر به زا

اما آيا پيدا كردن روشي كه بتوان از طريق آن، همة آدميان را در طي يك نسل به صورت انسانهايي هوشمند درآورد 

به اين قيمت نخواهد ارزيد؟ شايد با انتخاب مناسب مواد شيميايي و تزريق آنها در بطن مادر، بتوان كودك را يك 

زيست شناس و حتي يك سياستمدار بارآورد و اطمينان داشت كه ويژگيهاي او در اخالف وي دوام رياضيدان، شاعر، 

آثار اينگونه امكانات از لحاظ جامعه . خواهند داشت تا زماني كه به كمك مواد شيميايي ديگري از آن جلوگيري كنيم

روايي مي خواهد كه آدم امكان بروز اما بي پ. شناسي، موضوع بسيار بزرگي است كه هنوز مورد بحث ما نمي باشد

  .چنين تحوالتي را در آيندة نزديك، منكر شود

در حالي كه پيشگويي جزئيات تقريباً بي احتياطي تلقي مي شود، به نظر من اين موضوع بديهي است كه انسان در 

شود تا به تبع قواي  آينده از همان لحظة انعقاد نطفه بعنوان موجوي تلقي نخواهد شد كه بايد به حال خود رها

و نيز كافي نخواهد بود كه از مجموع مراقبتهاي الزم فقط به تأمين وسايل . طبيعي، مراحل رشد خود را بگذراند

گرايش تكنيك علمي بطوري است كه آدمي هرچيز را همانند مادة خامي براي انجام . بهداشتي او قناعت شود

بتدريج كه طرز فكر فني مسلط تر مي شود، كودك . يير ناپذير طبيعتهدفهاي خود بنگرد، نه بصورت داده ثابت و تغ

امكان خيروشر هر دو  »قدرت علمي«در اينجا نيز مانند ديگر صور . و جنين نيز از آن منظر مورد توجه قرار مي گيرند

  .وجود دارند و علم در نفس خود نخواهد توانست پيروزي يكي از آنها را بر ديگري تأمين كند
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  فصل دهم

  استفاده از فن در روانشناسي

  

زماني كه من به اصطالح آنروز، دوران تحصيالتم را طي مي كردم، روانشناسي از همه لحاظ شاخه اي از فلسفه  

طبقه بندي مي كردند و ) feeling(و احساس ) willing(، اراده )knowing(وقايع دروني را به دانايي . بشمار مي آمد

نيز كه فالسفه با ابهام زياد تحت بررسي مي آوردند، ) sensation(و حواس ) perception(ادراك براي تعريف 

با اينكه هر كتاب درسي معرفةالنفس با شرحي درباره مغز مي آغازيد، پس از اين . كوشش هايي به عمل مي آمد

داشت كه تمايل داشت  در همان حال روانشناسي ديگري هم وجود. شرح هرگز اشاره ديگري به آن نمي رفت

. پديدارهاي رواني را به شيوه آزمايشگاهي مورد تحليل قرار دهد و تا جايي كه ممكن است به كسوت علم درآيد

عكس سگي را به شخصي نشان . آلماني و اصحاب او بودند) Wundt(عامليت اين شيوه اخير روانشناسي، ويلهلم ونت 

نگاه زماني را كه الزم بود تا شخص مورد آزمايش پاسخ دهد به دقت اندازه مي دادند و از او مي پرسيدند چيست؟ و آ

ولي گفتن اين عجيب مي نمايد كه بعدها معلوم . مي گرفتند و از اين راه آگاهي هاي ارزنده اي جمع آوري مي شد

دانش جديدي شد عليرغم اين اندازه گيري هاي دقيق، اگاهي هاي بدست آمده جز بدرد فراموشي نمي خورند و هر 

از رهگذر تقليدهاي بي مايه تكنيك علوم پيش از خود، دچار پس افتادگي مي شود و نيز ترديدي نيست كه سنجش، 

سنگ محك هر علم دقيق است و هم از اينرو بود كه روانشناسان علمي چيز قابل سنجشي را در مطالعات خود 

ه فاصله زماني بود، اشتباه كرده بودند و چنانچه بعدها جستجو مي كردند با اينحال آنان در انتخاب موضوع سنجش ك

  .معلوم شد بزاق سگ اين موقعيت را احراز كرد

روانشناسي همه جا با حاليكه در گذشته داشته، نمي توانست فرايندهاي رواني انسان را عمالً تحت نظارت درآورد 

ن كلي نيز محل استثنايي وجود داشت و آن، روش با اينحال در مورد اين بيا. و هرگز چنين هدفي را دنبال نمي كرد

بسياري از آنچه را كه ديگر مردم دنيا در اين اواخر فهميده اند، ايگناتيوس لوبواليي . بود 1تحقيق روانشناسان يسوعي

)Ignatius Loyola (گرايش هاي دوگانه اصحاب . آنروز دريافت و بر اساس نظمي كه ترتيب داده بود، بيان كرد

، كه پيشروان روانشناسي امروز را از هم جدا مي كنند، هر دو بالسويه )behaviourism(روانكاوي و مكتب رفتارگرايي 

تصور مي كنم شايد بعضي بر اين عقيده . در تجارت پويشگران يسوعي به ياري مثال هاي روشن تفهيم شده اند

ي رفتارگرايي دست يازيده و در مورد نفوذ نسبت به باشند كه بطور كلي يسوعيان در مورد تربيت خود به شيوه ها

: معهذا خود اين تقسيم بندي هم مراتب خاصي را دارد. كساني كه توبه مي كردند، از روانكاوي بهره مي جستند

دستورات ايگناتيوس در مورد انديشه شهواني بيش از آنكه با روانشناسي واتسن مربوط باشد، با فرويديسم در رابطه 

  .است

 »قدرت انديشي«طور كلي مجموعه افكار علمي اي را كه در فرصت هاي قبلي خاطر نشان كرديم، مي توان به ب

تعبير كرد، يعني انگيزه بنيادي انسان كه مورد توسل اين انديشه است، عشق به قدرت يا به عبارت ديگر ميل به 

                                                 

1- Jesuits ،  در اصل يك بنياد . به رهبري ايگناتيوس لوبواليي تأسيس يافت 1540جمعيت وابسته به كليساي كاتوليك رم كه به سال

اصالح دين بشمار مي رفت و در اين راه به صورت يك ركن مبارز درآمد و امروزه بيشتر به گسترش دين مسيح از راه وسايل ارتباط 

  .م . جمعي نظر دارد
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هم البته قدرت انديشي بود، منتهي در شكل شيوة انديشة يسوعيان . منشأ اثر بودن است در مقياسي هرچه وسيعتر

نارساتر و مستقيم تر، در حاليكه انگيزه قدرت در انديشه هاي واقعاً علمي، به صورت كامل تر و منظم تري درآمده 

وقتي يسوعيان تكنيك الزم براي ايجاد نتيجه معلومي را مي دانستند، ديگر به مكانيسمي كه پديد آورنده . است

ر بود، توجه نمي كردند؛ همين قدر كه عادات مناسبي ايجاد مي شد، براي آنان فرقي نمي كرد كه آن نتيجه مورد نظ

عادات در حنجره ايجاد شود يا در غده اي آدرنال، و از اين لحاظ هر اندازه هم كه ادراك عملي آنان قابل توجه باشد، 

هنري را تمرين مي كردند كه در حد هنر يك سواركار  ايشان. نمي توان ايشان را روانشناسان واقعاً علمي بشمار آورد

اما روانشناسان . يا رام كننده شير بود و همين قدر كه هنر با توفيق قرين بود، در حد خود، آنان را قانع مي كرد

»هملت ناچار است كناره نشين باشد و آگاهي خود را از بيرون كسب كند«جديد، مانند 
و به همين دليل  2

با همه اهميت و سادگي مدت مديدي مورد بي مهري روانشناسان قرار گرفت زيرا نمي دانستند آنرا هيپنوتيسم 

مدتي طوالني، روانشناسان وانمود مي كردند كه گويا پرداختن به مسائلي . چگونه در چهارچوب كار خود بگنجانند

رهاي عقالئي قرار نمي گيرند، از نظير خواب و رويا و هيستري و جنون و هيپنوتيسم كه به ظاهر در سلك پديدا

به نظر آنان انسان حيوان منطقي است و روانشناسي مي خواست ما را وادار كند كه درباره . حدود كار آنان خارج است

گفتن اين سخن عجيب است كه هرچه اين نظر پايدار بود، پيشرفتي در كار روانشناسي . او به خوبي انديشه كنيم

عليم و تربيت از كوشش هايي حاصل آمد كه براي تعليم افراد عقب مانده ذهني به عمل پيشرفت ت. حاصل نمي شد

اگر افراد عقب . مي آمد و رشد روانشناسي از تالش هايي نتيجه شد كه براي درك حاالت ديوانگان مصروف مي شد

به عالوه از . وش آورده شوندمانده ذهني قادر به فراگيري نيستند، لزوماً بدگهر نيستند، و نبايد به زور شالق سر ه

تجاربي كه درباره افراد عقب مانده ذهني بدست آمد، برخي از نوابغ بزرگ چنين نتيجه گرفتند كه شايد تحريك 

تحول مشابهي نيز از راه مطالعه ديوانگان، در روانشناسي . شالقي براي افراد ميانه هوش نيز ثمره مثبتي به بار نياورد

    معلوم شد كه باورهاي ديوانگان از طريق قضاياي منطقي داراي مبناي عامه پذير، حاصل ايمان به وجود آمد و 

نمي شود؛ ولي انديشه قرن هجدهم بر اين جاري بود كه افراد ميانه هوش با يك چنين ترتيبي به ايمان هاي خود 

دند؛ بلكه منظورم فقط اينست منظورم اين نيست كه مردم عادي درباره همديگر اينگونه فكر مي كر. دست مي يابند

قهرمان داستان ولتر با دسته آدم خواراني ) Cacamboo( وقتي كاكامبو. كه روانشناسان نظري چنان تصوري داشتند

سخنراني  »آقايان محترم«روبرو مي شود كه مي خواستند او و دوستش را بخورند، رو به آنان كرده و با خطاب 

ه شيوة قياس از اصول قانون طبيعي نتيجه مي گيرد كه آن حضرات بايد فقط منظمي برايشان ايراد مي كند و ب

يسوعي نيستند، پس نتيجه منطقي اين مي شود كه كباب  )Candide( يسوعيان را تناول كنند چون او و كانديد

     يد پوزش آدم خواران بيانات او را بسيار منطقي مي يابند، از او و همراهش كاند. كردن آنان ناصواب خواهد بود

البته ولتر در اين قطعه روشنفكر بازي زمان خود را به باد مسخره مي گيرد، ولي . ميخواهند و هر دو را آزاد مي كنند

امروزه تازه بر اثر پيشرفت . انصاف را كه زمان او حداقل به خاطر وجود روانشناسان نظري اش مستحق آن سخريه بود

اندازه درباره جريانات درون انسان آگاهي دارند كه يسوعيان و مردم دنيا دارا هاي اخير، روانشناسان نظري همان 

در حال حاضر معلوم شده است كه علل ايمان در بيداري، اصوالً با علل ايمان در خواب يا ديوانگي و . بودند

ين اينها را به وجود البته اين دو حالت كامالً يكسان نيستند و اندكي چاشني دليل تفاوت ب. هيپنوتيسم مشابه است

مولد عقايد مثبت و استدالل،  »ايمان حيواني«. مي آورد، ليكن دليل، بيش از آنكه ايمان را بسازد، موجد ناباوري است

فقط آفريننده نفي است و اگر سخن را كلي تر بگيريم علم به درختي مي ماند كه از خاك ايمان حيواني سر برآورده 

                                                 

كه روانشناس امروز مثل هر دانشمند ديگري به عينيت موضوع توجه دارد و از قياس به نفس در شناخت علمي پرهيز  مراد اين است -2

 .م . مي كند
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و شاخه دوانده و آنگاه به قيچي مزاحم استدالل گرفتار آمده است كه هر آينه شاخه هاي آنرا كوتاهتر مي كند، و 

  .نشناسي همان نقشي است كه توسط ايمان حيواني ايفا مي شودامروزه موضوع تحقيق روا

آندو عبارتند از تكنيك فرويد و . در روانشناسي دو تكنيك جديد موجودند كه هنوز كمابيش با هم اختالف دارند

  .تكنيك پاولف

عيني فراتر او مي خواست كساني را كه اختالل رواني شان از حد م. هدف هاي فرويد بدواً جنبه درماني داشتند

نظر فرويد در مورد . در جريان اين تالشها بود كه در مورد علل اين ناراحتي ها به نظري راه يافت. نبود، معالجه كند

تصور مي كنم نقل بي قيد و شرط اصول ناشي از . اين مسئله به مراتب بيشتر از كمك هاي درماني او اهميت يافت

در انسان چندين ميل اساسي وجود دارد كه كمابيش ناخودآگاه : زير خواهد بودكار فرويد و پيروان او تقريباً به شرح 

ولي . است و حيات نفساني ما به نحوي شكل گرفته كه همواره درصدد است اين اميال را به حداكثر ممكن ارضا كند

        مورد استفاده قرار زماني كه بر سر راه تحقق آنها موانعي بروز مي كند، ابزارهايي كه به منظور غلبه بر موانع 

   گمان . مي گيرند، احتماالً ابلهانه اند، بدين معني كه فقط در عرصه خيال عمل مي كنند و نه در ساحت واقعيت

نميكنم روانكاوان بطور عميقي درباره وجوه تمايز بين خيال و واقعيت انديشيده باشند، ليكن گمان مي كنم  در 

است كه مورد توسل شخص بيمار است و واقعيت چيزي است كه روانكاو بدان اعتقاد ايماني  »خيال«موارد عملي، 

تا كسي خود مورد تحليل رواني قرار نگرفته باشد، به عنوان روانكاو شناخته نمي شود و فرايند تحليل رواني به . دارد

حال اگر آنان نيز . ت، بپذيردنحوي است كه ممكن است فرد مورد تحليل، نظر روانكاو را در مورد اينكه واقعيت چيس

به نوبه خود نظر خود را به بيماران خود منتقل سازند، سرانجام نظر آنان درباره واقعيت فيروز درخواهد آمد و يا 

ما بي آنكه در موشكافي هاي مابعدالطبيعي وارد شويم، شايد بگوييم واقعيت . حداقل محلي براي اين اميد وجود دارد

البته اين . بول عام قرار گيرد ولي خيال آنست كه فرد يا گروهي  از افراد جانبدار آن باشندچيزي است كه مورد ق

تعريف را نمي توان جدي گرفت چه در آن صورت مي بايست مثالً عقيده كپرنيك را در زمان خود او خيال و در عصر 

ي فردي صاحبانشان پرداخته شده اند و نه با اينحال بسياري از عقايد، آشكارا براساس آرزوها. نيوتون واقعيت بناميم

من روزي مورد مالقات مردي قرار گرفتم كه به خواندن فلسفه ام اظهار . بر اساسي كه بتواند قبول عام به وجود آورد

عالقه مي كرد ولي اعتراف داشت كه در تنها كتابي كه از من خوانده، فقط يك عبارت بوده كه فهميده است و آن هم 

ژوليوس سزار «اينكه نوشته ايد : پرسيدم آن عبارت كدامست، جواب داد. ده كه مورد موافقت او نبوده استعبارتي بو

خود را باال كشيد و با قيافه نسبتاً خشني پاسخ . طبيعي بود كه پرسيدم چرا اين مطلب را نمي پذيرد. »مرده است

ا او تنها بودم بلند شده و سعي كردم هرچه زودتر من كه در يك اتاق ب »زيرا كه من خودم ژوليوس سزار هستم«: داد

همين . چه محتمل به نظر مي رسيد كه عقيده او از مطالعه عيني واقعيت مايه نمي گيرد. خود را به خيابان برسانم

ايمان هاي سالم از تمايالتي ناشي مي شوند كه با . حادثه، تفاوت بين ايمان هاي سالم و ناسالم را نشان مي دهد

شايد . ل ديگران همانگند ولي ايمان هاي ناسالم از اميالي برمي خيزند كه با خواست ديگران ستيزكي دارنداميا

هركدام از ما بي ميل نباشيم كه ژوليوس سزار باشيم ولي درمي يابيم كه با وجود يك ژوليوس سزار، شخص دومي 

اما . د ما را ناراحت مي كند و او را ديوانه مي دانيمنمي تواند او باشد؛ پس وقتي فرد ديگري خود را ژوليوس سزار بنام

شايد همه آرزوي جاودانگي داشته باشيم و چون جاودانگي يك فرد با جاودانگي ديگري تضاد ندارد، كسي كه خود را 

بطور كلي عقايد غلط شامل مجموعه ايست كه نمي توانند سازگاري اجتماعي . جاويدان مي داند، ديوانه نيست

)social adjustment ( الزم را بوجود آورند، و هدف روانكاوي برقرار كردن يك چنان سازگاري اي است كه به طرد

  .اينگونه عقايد خواهد انجاميد
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زيرا هر قدر هم تالش كنيم كمتر . اميدوارم خواننده حس كرده باشد كه وصف فوق از چند لحاظ نارساست

و مثالً خود فرويد وقتي براي اولين مرتبه . برهانيم »واقعيت«بيعي خواهيم توانست خود را از قيد تصور مابعدالط

. نظرية نفوذ جنسيت را اعالم كرد، با وحشتي مشابه آنچه از حضور ديوانه خطرناكي ناشي ميشود، نگريسته مي شد

يل رفت و پس اگر سازگاري اجتماعي محك سالمت باشد، فرويد ناسالم بود ليكن وقتي عقايد خود او در جمع به تحل

كساني كه با فرويد موافقند، استدالل مي كنند . چنين توجيهي آشكارا بي معناست. پول ساز شد، او هم سالم گرديد

و بدين اعتبار واقعي تلقي (كه در نظريات او حقيقت عيني وجود دارد و نه داليلي كه بتوانند مقبوليت عامه بيابند 

به عنوان آزمون حقيقت باقي مي ماند، آن است كه ايمان  »گاري اجتماعيساز«با اينحال آنچه كه از نظرية ). شوند

و در اينجا مراد من از اميال كامالً فردي است كه . هاي متكي به اميال كامالً فردي به ندرت مي توانند حقيقي باشند

گرچه هدف هاي او از مثال بزنيم مردي را كه در بورس مبادالت ثروتمند مي شود؛ ا. با عاليق ديگران مخالف باشد

ميل ثروتمند شدن الهام مي گيرد، و اين ميل كامالً جنبه شخصي دارد، با اينحال عقايد او بايد به بررسي كامالً 

زيرا اگر عقايد شخصي باشند، او پولش را از دست مي دهد و آرزوهايش به . بيطرفانه اي از وضع بازار متكي باشد

ال نشان مي دهد اگر ايمان هاي ما بيشتر غيرشخصي باشند، حتي براي شخصي به طوريكه اين مث. تحقق نمي رسند

         ترين تمنيات ما نيز احتمال برآورده شدن هست و بدين دليل است كه علم و روش علمي مورد احترام قرار 

كه فرد خاصي  و مراد من از آرزوي غيرشخصي آرزويي است كه متعلق به عموم انسان هاست و نه آرزويي. مي گيرند

  .تعلق داشته باشد

هدف روانكاوي به عنوان يك نظريه روانشناختي، كشف تمنياتي است كه معموالً بطور ناهشيار در شكل پذيرفتن 

ايمان هاي ما دخالت مي كنند و اين دخالت معموالً در روياها و تخيالت و بخش هاي نيمه منطقي زندگي به 

نكاوي به عنوان يك تكنيك درماني، تكنيك خاصي است كه مي خواهد تمنيات روا. اصطالح سالم ما صورت مي گيرد

. شخصي مسلطي را كه حتي در رفتار اجتماعي نيز دخالت مي كنند، توسط اميال غيرشخصي جايگزين گرداند

 ولي مهمترين مورد استفاده از. استفاده از اين تكنيك در مورد سالمندان، عمل پر زحمت، بطئي و پرخرجي است

ليكن اين كاربردها در مرحله آزمايش است و موفقيت آن به دليل . نظريه روانكاوي، عرصه تعليم و تربيت است

با اينحال هم اكنون واضح است كه . ناسازگاري با مستندات حاكم، فقط در معيارهاي كوچكي تحقق پيدا مي كند

تيجه ناسازگاري هايي را به وجود آورده است پرورش اخالقي و عاطفي تاكنون به راههاي غلطي هدايت شده و در ن

  به نظر من ممكن . كه همانها موجب خشونت، بزدلي، بالهت و ساير خصال بدبختي زاي شخصيت آدمي بوده اند

ليكن در اين نكته ترديد روا نمي دارم كه . مي آيد كه نظريه روانكاوي در آينده در نظريه علمي تري ادغام گردد

روانكاوي در زمينه تعليم و تربيت سنين نخستين رشد پيشنهاد كرده است، همواره از اعتبار و  قسمتي از آنچه كه

  .اهميت برخوردار خواهد بود

روانشناسي رفتاري كه بطور عمده بر تجربيات پاولف بنا شده ولي غالباً به نام دكتر واتسن شهرت گرفته است، در 

با اينحال به گمان من در هردوي اينها حقيقتي . ازگار جلوه مي كندنظر اول با روانكاوي خيلي متفاوت و حتي ناس

فرويد از اميال اساسي اي . وجود دارد و اگر بتوانيم به تركيب مناسبي از اين دو دست يابم، كار مهمي انجام داده ايم

هم با دستگاه  و روانشناسي رفتاري. نظير جنسيت كه هر آينه به نحوي از انحا درصدد بروز است، آغاز مي كند

       و شايد بين اين دو، اختالف چندان بزرگي كه در وهله نخست به نظر . بازتابها و فرايند ايجاد شرط مي آغازد

»اميال اساسي«در روانشناسي رفتاري با فرايند  »بازتاب«زيرا در حالت كلي، بحث . مي رسد، وجود نداشته باشد
در  3

                                                 

3- Fundamental desires  
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»ايجاد شرط«فرويديسم و نيز عمل 
4 )conditioning ( فكر مي كنم . مطابقت مي كند »درصدد بروز بودن«با اصل

چون شامل روشهاي مورد استفاده : روانشناسي رفتاري، به عنوان فني براي كسب قدرت، برتر از روانكاوي باشد

قوتش  اين فن از نيروي عادت كه: كساني است كه به تربيت حيوانات مي پردازند يا سربازان را مشق مي دهند

   همواره مورد قبول همگان بوده است استفاده مي كند و به طوريكه در بررسي پاولف مالحظه كريدم، ما را امكان 

تضادهايي كه در روانكاوي به صورت . مي دهد كه به اراده خود، ايجاد نوراستني و هيستري كنيم و باز بهبود بخشيم

فتاري به صورت تضاد بين عادت ها يا بين يك عادت و يك تضادهاي هيجاني ظاهر مي شوند، در روانشناسي ر

اگر كودكي را چندين بار به گناه عطسه كردن به سختي كتك بزنند، گمان مي رود كه پندار . بازتاب بروز مي كنند

خاصي در مورد عطسه كردن در ذهن او نقش گيرد؛ شايد بهشت را محلي تصور كند كه ارواح متنعم پيوسته در آن 

 سه مشغولند يا برعكس دوزخ را جايگاه مجازات كساني بپندارد كه در حيات اين جهاني خود آزادانه عطسه به عط

به نظر من در اين قبيل موارد، مسائلي را كه توسط روانكاوي طرح شده اند، مي توان با شيوه هاي رفتاري . ميكنند

مهم، به هيچ روش ديگري به جز روانكاوي قابل و در عين حال بايد قبول داشت كه اين مسائل بسيار  . عمل كرد

در اين مورد هدفهاي عملي فن تعليم و تربيت بهتر است مربي در قبال غرائز نيرومندي چون عاطفه . طرح نبودند

نسبت به والدين، به مثابه يك روانكاو عمل كند و در مورد مسائلي كه از نظر هيجاني براي كودك اهميت چنداني 

  .ل مسواك زدن دندان و نظاير آن، به شيوه رفتارگرايان به مسئله بنگردندارند از قبي

كار ما تا به حال مالحظه راههاي نفوذ در حيات نفساني بود و در اين مورد دو شيوه متفاوت را مالحظه كرديم؛ 

تاب هاي شرطي روانكاوي كه مستقيماً با كيفيات دروني انسان مربوط مي شود و روانشناسي رفتاري كه از طريق باز

عالوه بر اينها طرق ديگري هم هست كه شايد روزي اهميت زيادي را حائز شوند مانند . به همان نتيجه روي مي كند

معالجه نقص مشاعر  به وسيله . روش هايي كه از طريق فيزيولوژيك نظير استعمال قرص و امثال آن انجام مي گيرند

در سوئيس قانون حكم مي كند كه نمك مصرفي مردم با يد مخلوط شود  .يد، يكي از قابل توجه ترين اين روشهاست

و ديگران در ) Cannon(مطالعات كانن . و همين عمل ساده در جلوگيري از نقص مشاعر بسيار مناسب بوده است

دد مورد تأثير غدد بسته بر هيجانات بسيار معروف شده و دانسته شده است كه با استعمال مصنوعي موادي كه از غ

انسان از خيلي قديم اثر الكل و ترياك و . بسته ترشح مي شود، مي توان تأثير عميقي در خلق و شخصيت به وجود

بسياري ديگر از مواد مؤثر را مي دانسته است، ليكن اين مواد روي هم رفته اثرات نامطلوبي داشته اند مگر در صورتي 

ليل اساسي وجود ندارد كه چرا در برابر اينها موادي كه آثار با اينحال د. كه بيش از حد معمول رقيق شده باشند

خود من تاكنون از نوشيدن چاي، به خصوص چاي محصول چين، غير از اثر . سودمندي داشته باشند، كشف نشود

و نيز ممكن است آدمي بتواند از طريق عمليات پيش از والدت معجزات روانشناسي را جامه . مطلوب چيزي نديده ام

يكي از مشاهير فلسفه معاصر علت برتري هوشي خود را نسبت به برادرانش در اين مي داند كه اندك . بپوشاندعمل 

زماني پيش از تولد او، مادرش در كالسكه اي بوده است كه بر اثر تصادف از جاده لغزش كرده و به دره اي سرازير 

       را براي فيلسوف ساختن اطفال توصيه شده است، شايد هم قصد او شوخي است و به هر حال من اين روش 

ليكن امكان اين هست كه بتوانيم وسايل خيلي مناسب تري كشف كنيم كه جنين را در مرحلة خاصي از . نميكنم

تا اين اواخر تعليم و تربيت از هشت سالگي، با صرف و نحو زبان التين . رشدش باهوش فوق العاده اي تجهيز كند

وزه بر اثر نفوذ روانكاوي از اوان تولد شروع مي شود و اميد مي رود كه با پيشرفت جنين شروع مي شد؛ ولي امر

                                                 

4- Search for outlets  

  :به منظور مالحظه اطالعات تجربي در اين مورد نگاه كنيد به *

Susan Isscs, The Intellectual Growth in Young Children, 1930. 
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اين موضوع هم اكنون درباره ماهي . شناسي تجربي قسمت عمده تعليم و تربيت در دوران جنيني طفل صورت بگيرد

  .برو نمي شودو سوسمار آبي صدق مي كند ولي در مورد آنها، دانشمند با مقاومت مقامات تربيتي رو

هنوز قدرت تكنيك روانشناسي در ساختن ارادي علم درون انسان، دوران كودكي اش را مي گذراند و به طور 

كامل تحقق نيافته است ولي فكر مي كنم به ندرت بتوان ترديد كرد كه همين آينده نزديك، شاهد موفقيت هاي 

بخشيده است؛ اول قدرت تسلط بر طبيعت بي جان بعد  عظيمي در اين زمينه خواهد بود علم متوالياً به ما قدرت

هركدام از قدرتهاي . قدرت تسلط بر جهان گياه و حيوان، و سرانجام قدرت تسخير انسان را به ما ارزاني خواهد داشت

ما اين مسئله را بعداً مورد . مزبور خطرهايي نيز دارند و شايد خطر ناشي از قدرت تسخير انسان بيش از همه باشد

  .مالحظه قرار خواهيم داد
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  فصل يازدهم

  تكنيك در جامعه

  

از اوايل قرن نوزدهم در علوم اجتماعي . كاربرد علم اجتماعي حتي جديدتر از كاربرد آن در روانشناسي فردي است 

نظريه مالتوس در باب جمعيت صحيح يا غلط، نظريه . شيوه هايي را مي توان يافت كه ايستار علمي به خود گرفته اند

يه خود اقامه مي كند، توسل به تعصب نيست بلكه دستيازي استداللي كه وي در حمايت از نظر. اي كامالً علمي است

بايد تكرار . آدام اسميث و ريكاردو نيز در زمينه اقتصاد خود گرايش علمي دارند. به آمار و هزينه هاي كشاورزي است

كنم كه منظور من صحت تغيير ناپذير نظريات آنان نيست و فقط مي خواهم بگويم كه نوع استدالل آنان متضمن 

از اثر مالتوس، داروين نتيجه شد و از او نيز داروينيسم پديد آمد و از . خصالي است كه روش علمي را تمايز مي بخشد

براي كساني كه در مسائل  »بقاي انسب«عبارت . وقتي كه در خدمت سياست درآمد، از محتواي علمي تهي شد

در نظر ايشان شامل مضامين اخالقي نيز  »انسب«مة كل. اجتماعي انديشه مي ورزند، بسيار فراتر از خود تجلي كرد

بود و از اينجا ملت، نژاد و طبقه اي كه نويسنده اي از ميان آنها برخواسته، لزوماً انسب قلمداد شد و در نتيجه تحت 

استراليا براي «، »خطر زرد«لواي فلسفه كاذبي كه به نام داروين خوانده مي شد، به آموزه هايي مي رسيم نظير 

»برتري نژاد قد بلند سر دراز مو بور«و  »استراليايي
حال با توجه به همين تعصب اخالقي، بايد همه استدالالت . 1

اين قاعده داروينيسم اجتماعي نه تنها در مورد . داروينيسم را در مورد مسائل اجتماعي با سوءظن شديدي نگريست

از آنجايي كه همه نويسندگان مكتب . صدق مي كندنژادهاي مختلف، بلكه در مورد طبقات درون يك ملت نيز 

داروينيسم اجتماعي از طبقات حرفه اي اند، يكي از شعارهاي مورد قبول داروينيسم اين شد كه طبقات حرفه اي از 

لحاظ زيست شناختي بر سايرين برتري دارند و نتيجه اينكه فرزندان ايشان بايد به خرج عامه از تحصيالتي برتر از 

در اينگونه استدالل است كه عمالً نمي توان كوچكترين اثري از كاربرد . ت فرزندان زحمتكشان استفاده كنندتحصيال

علم را در عمل جستجو كرد و تنها بهره اي كه اين فلسفه سياسي از علم مي برد، سود جستن از برخي عبارات علمي 

  .است تا بدان وسيله عصبيت را قابل احترام جلوه دهد

شايد مهمترين تجارب . وصف، مقدار معتنابهي از علوم اصيل تجربي هم در امور اجتماعي وارد شده استبا اين 

اين مسئله با تمام ارزشي كه دارد از مطالعات . حاصل شده، همانهايي باشند كه گروه هاي تبليغاتي بدست آورده اند

عمل دانشگاه ها تعلق دارد و دانشگاه ها هم  روانشناسان تجربي نتيجه نشده است زيرا به منطقه اي دور از حوزه

اما اگر كسي واقعاً به مطالعه روانشناسي ايمان عالقه . پرداختن بدينگونه مسائل عاميانه را دون شأن خود مي دانند

مند باشند، بهتر از اينكه با بنگاه هاي بزرگ تبليغاتي مشاوره كند، كاري نمي تواند كرد چه، هيچ آزموني براي 

وقتي شخص حاضر شود با صرف پول از ايمان خود حمايت كند، بايد . ايمان به اندازه آزمون مالي نافذ نيست سنجش

محصول صابون . ايمان او را داراي اصالت دانست و اين همان آزموني است كه اصحاب تبليغات همواره بكار مي برند

ا به نتيجه مطلوب مي رسند، و برخي ديگر يا هيچ سازان، به روش هاي گوناگون تبليغ مي شود؛ برخي از اين روش ه

واضح است تبليغي موجب فروش صابون مي شود كه در ايجاد ايمان از . و يا تا اندازه مطلوب به هدف نمي رسند

                                                 

   Nordic race -1  )شامل مردم اروپاي شمالي؛ كشورهاي اسكانديناوي( 
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من فكر مي كنم هيچ تبليغ گر مجربي مزاياي جنس صابون را در توفيق فروش آن . روش هاي ديگر  مؤثرتر باشد

از اينرو به حق مبالغ هنگفتي به كساني پرداخت مي شود كه بتواند آگاهي هاي تبليغاتي خوبي  و. مؤثر نمي داند

اهميت اين قدرت را . پيدا كنند، زيرا قدرتي كه ايمان را به خواسته شما جلب مي كند، قدرت بسيار ارزنده اي است

. ودند كه پرزحمت ترين راه تبليغ را برگزينندآنان در قديم مجبور ب. مثاالً از ديدگاه بنيادگذاران مذاهب نگاه كنيد

ولي در نظر آوريد كه اگر مي توانستند به يكي از عامليت تبليغات مراجعه كرده و در مقابل واگذار كردن قسمتي از 

  .عوايد روحانيت، احترام پيروان را خريداري كنند، زندگي شان چقدر لذت بخش تر مي شد

اينست كه هر موضوعي را مي توان به اكثريت مردم قبوالند به شرطي كه چندين آنچه از فن تبليغات مي آموزيم 

ما غالب چيزها را باور داريم فقط به اين علت كه چندين بار . بار به نحوي تكرارش كنيم كه در حافظه آنان حك شود

تأييد واقع شده اند، و از به لحن تأييدآميزي درباره آنها شنيده ايم؛ حتي به خاطر نمي آوريم كه كجا و چرا مورد 

اينروست كه نمي توانيم به نقد آنها بپردازيم حتي وقتي كه هيچ پشتوانه منطقي مؤيد آنها نبوده و تأييدشان نيز از 

بنابراين فن تبليغات روز به روز در راهي تكامل مي يابد كه جنبه استداللي . طرف اشخاص ذينفع ابراز شده باشد

درت انگيزش بيشتري كسب كند و وقتي كه اثر مورد نظر ايجاد شده باشد، نتيجه مطلوب خود را از دست داده و ق

  .حاصل شده است

از نظر بررسي علمي، مزاياي بزرگ ديگري نيز در تبليغات وجود دارد؛ يعني تا آنجا كه از يافته هاي بنگاه هاي 

ه طوريكه داده هاي حاصله نيز مربوط به تبليغاتي معلوم مي شود، اثر تبليغات اثر جمعي است و نه انفرادي، ب

ولي . وقتي بخواهيم بجاي افراد، جامعه را مطالعه كنيم تبليغات ارزش فوق العاده اي دارد. روانشناسي جمعي است

      من براي مقاصد علمي، تجربه زير را پيشنهاد . متأسفانه هدف تبليغات، علمي نيست و صرفاً جنبه عملي دارد

صابون الف و ب را بسازيم كه اولي از لحاظ تركيبات، عالي و دومي نامطلوب باشد؛ حال صابون الف را  دو نوع: ميكنم

از طريق اعالن كردن تركيب شيميايي و تأييد شيميدانان بزرگ تبليغ كنيم و نوع ب را با عكس هنرپيشگان هاليوود 

ال اگر اين آدمي حيوان خردمندي باشد، صابون ح. در تبليغ آن قناعت كنيم »بهترين صابون«بياراييم و به عبارت 

  ولي آيا كسي باور مي كند كه چنين بشود؟. الف بيشتر از ب فروش  خواهد رفت

امروزه در حالي كه مزاياي تبليغات مورد توجه اصحاب سياست قرار گرفته است، كليسا هنوز به تازگي با آن آشنا 

كه تاريخش به عهد پيش (ترويج را نسبت به شيوه هاي مرسوم مذهبي مي شود؛ وقتي كليسا نيز مزاياي اين شيوه 

بطور كلي حكومت شوروي و . دريابد، شايد بتوان به تجديد حيات ايمان هاي مرده اميدي داشت) از چاپ مي رسد

سها صحيح است كه بيسوادي اكثريت رو. مذهب كمونيسم تاكنون بيش از ديگران نتايج مفيد تبليغات را دريافته اند

  .مانع پيشروي هدفهاي آنان بود، ليكن ايشان براي برانداختن بيسوادي هم تالش زيادي به عمل مي آورند

. اين بررسي طبيعتاً ما را به مسئله تعليم و تربيت كه شكل بزرگ ديگري از تبليغات عمومي است، مي كشاند

را با دانشي تجهيز كند كه برايش مفيد واقع  از طرفي مي خواهد فرد: تعليم و تربيت دو هدف كامالً متفاوت دارد

شود؛ و از طرف ديگر مي خواهد شهرونداني ببار آورد كه نسبت به حكومت و كليسائي كه به تربيت آنان مي پردازند، 

حكومت مي خواهد مردم بتوانند بخوانند و از : در عمل اين هردو هدف در يك نقطه به هم مي رسند. مطيع باشند

م تا اندازه اي كه براي كارهاي توليدي ضرورت دارد، بهره مند باشند و نيز شخصيت اخالقي كافي مهارت فني ه

ليكن . بدست آورند تا به انجام جنايات نابكام همت نگمارند، و براي راه بردن زندگي خود، هوش كافي داشته باشند

لباً با هدف هاي حكومت يا كليسا تضاد پيدا وقتي از حد نيازهاي ابتدائي فراتر رويم، بجايي مي رسيم كه عالئق غا

   براي كساني كه تبليغات را اداره . داستان اين تضاد را بخصوص در مورد زودباوري مي توان مشاهده كرد. ميكند

ميكنند، ساده لوحي مردم مزيتي بشمار مي رود، در حاليكه از ديد فرد، دارا بودن توانايي قضاوت موشكافانه مفيدتر 

يد؛ و در نتيجه دولت ايجاد عادت علمي ذهن را، مگر در مورد اقليت كوچكي از كسان مجربي كه زندگي شان مي نما
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زودباور بودن كساني كه . خوب تأمين مي شود و از اينرو قاعدتاً حامي وضع موجود هستند، هدف قرار نمي دهد

     ان مدارس مي آموزيم كه هرآنچه گفته و روي اين اصل به كودك. تأمين كافي ندارند، بيشتر به نفع دولت است

و . مي شود بدون چون و چرا قبول كنند و اگر كسان فضولي پيدا شوند كه از باور كردن امتناع كنند، ادب مي كنيم

بدين ترتيب نوعي بازتاب شرطي را در انديشه كودك ايجاد مي كنيم كه بر اثر آن هر تحميلي را پذيرا باشد و هر 

  .مرانه از طرف كسان مهم و بزرگ گفته شود، بدون ترديد گردن نهدسخني را كه آ

خوانندة گرامي، شما و من نيز اگر مصونيتي بدست آورده ايم از اينكه هستي خود را به يغما دهيم و مورد آزار قرار 

  .آورده است گيريم، اين ايمني را مديون مراقبت حكومت هاي خود هستيم كه ما را افراد ساده لوح و سربزيري بار

يكي از هدف هاي حكومت در تعليم و تربيت از هر لحاظ سودمند است و آن عبارت از ايجاد به همبستگي 

. در اروپاي قرون وسطي، مانند چين جديد فقدان به همبستگي اجتماعي به نتيجه رقت آوري رسيد. اجتماعي است

اي بهبود وضع عموم ضرورت دارد، كار سختي است و البته ايجاد همكاري بين توده هاي انبوه مردم تا حدي كه بر

نبودن اين همكاري به آنارشيسم و جنگ داخلي مي انجامد و اين خطري است كه بايد همواره مراقب آن بود مگر در 

از اينرو هدف آن قسمت از تعليم و . موارد كامالً استثنايي كه جنگ داخلي براي نجات اصل مهمتري ضرورت يابد

القه به حكومت را در برابر گرايش به بي نظمي داخلي تقويت مي كند، قابل تأييد است و در جايي كه تربيت كه ع

بطور كلي آنچه امروز در تربيت و . همين عالقه باعث ادامه بي نظمي هاي بين المللي گردد، نامطلوب مي باشد

. ايجاد خصومت در برابر دشمنان استتبليغات به نام عشق به وطن و دولت مورد تأكيد واقع مي شود، به منظور 

ايرلند شمالي عليه حكومت بريتانيا تدارك جنگ مي ديد كسي برنمي آشفت ليكن  1914وقتي در نيمه اول سال 

  .وقتي در نيمه دوم همان سال مردمي از ايرلند جنوبي از جنگ عليه آلمان خودداري كردند همه برآشفتند

براي نمونه، . ازي آراي مردم و تضعيف فرديت آنان اثر ژرفي داشته استاختراعات و فنون جديد در يكنواخت س

قرن نوزدهم شاهد ظهور گروه . اثر ژيلبرت سلدز را بخوانيد و وضع آن را با امريكاي امروز بسنجيد 2كتاب قرن الكن

ي دادند؛ هواداران پيام آوران جديدي ظهور مي كردند و اجتماعات جديدي در دامن بيابانها تشكيل م. هاي نوئي بود

، عشق آزاد و نظاير آنها، هر كدام گروه هايي بشمار رفته و چه بسا )polygamy(، چند همسري )celibacy(تجرد 

وضعي شبيه اين در آلمان قرن شانزدهم و انگلستان قرن هفدهم و روسيه پيش از . شهرهايي را دربر مي گرفتند

نياي جديد عالوه بر تعليم و تربيت، سه منبع مقتدر ديگر نيز براي ليكن در د. برقراري حكومت شوراها حاكم بود

  .مطبوعات و سينما و راديو: ايجاد يكساني به وجود آمده اند كه عبارتند از

تيراژ يك نشريه هرچه : مطبوعات بر اثر عوامل بزرگ فني و مالي، عامل بزرگي در ايجاد يكساني بشمار مي رود

حقوق يك . ها و رپورتاژها گرانتر و هزينه چاپ نسبت به هر نسخه آن كمتر مي شود بيشتر باشد، حق الدرج آگهي

 ژخبرنگار خارجي اعم از اينكه تيراژ كم يا زياد باشد مبلغ تقريباً ثابتي است و بنابراين هزينه نسبي او با افزايش تيرا

ادهاي حقوقي را استخدام كند تا در برابر نشريه اي كه تيراژ باالتري دارد مي تواند گرانترين استعد. كاهش مي يابد

دعاوي از حيثيت آن دفاع كنند و نيز مي تواند تحريف آشكار حقايق را از ديده هر كسي مگر جويندگان راستيني كه 

به خاطر مجموع همين داليل و به ويژه قبضه كردن آگهي هاست كه . البته تعدادشان قليل است، پوشيده بدارد

البته هفته نامه هاي كوچكي هستند كه گروه هاي كوچك . كترها را به زانو در مي آورندمطبوعات بزرگ، كوچ

اشخاص متظاهر و روشنفكرنما را خرسند سازند و مجالتي كه درباره عاليق خاصي همچون مسابقات قايقراني و شكار 

مه محدود را مي خوانند و ليكن غالب روزنامه خوانهاي انگليسي فقط چند روزنا. ماهي با مگس قلم فرسايي كنند

تفاوت انگلستان و آمريكا از اين حيث با . روزنامه خوانهاي آمريكايي در حيطه چند روزنامه سنديكايي محدودند

                                                 

2- Gilbert Celdes The Stammering century  
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اراده كنند كه مطلبي افشا شود خواهد  4و لرد بيوربرووك 3در انگلستان اگر لرد روثرمير .وسعت هر كدام بستگي دارد

از اين ميان استثنا بكنيد كسان دست اندركاري را كه مصرانه در پي . ماند، خواهد ماندشد و اگر بخواهند پوشيده ب

اگرچه در جهان مطبوعات هم گروه هاي رقيب وجود دارند، ليكن خود رقبا در بسياري از . كشف يك مطلب هستند

) Daily Mail(نامه ديلي ميل اگر دو نفر از مسافران قطار سحرگاهي حومه شهر كه يكي روز. مسائل با هم توافق دارند

را مي خوانند، تصادفاً با هم گفتگو كنند، خواهند ديد كه سطح معلومات ) Daily Express(و ديگري ديلي اكسپرس 

بدين . روزنامه اي آنان از حد معيني تجاوز نمي كند و مطالبي كه هر كدام خوانده اند اختالف چنداني با هم ندارد

كه باالخره با علم و تكنيك مربوط مي شوند، روزنامه عامل مؤثري در هم شكل ساختن افراد و ترتيب و بنا به داليلي 

يكي ديگر از اختراعاتي كه به يكساني افراد كمك مي كند، . كاستن جلوه فرديت و عقايد غير معمول بشمار مي رود

يو در انگلستان برخالف آمريكا كه اين موضوع البته در انگلستان بيش از آمريكا صدق مي كند، چون راد. راديوست

راديو آلت انتشار اخبار يك جناح شده  1926در جريان اعتصاب عمومي سال . آزاد است، در انحصار حكومت است

بود؛ بدين ترتيب كه حكومت، نكات مثبت نظرات خود را بيان مي كرد و خواسته ها و نظرهاي اعتصابيون را پوشيده 

لذا عصرها مانند . قصبه دور افتاده اي بودم كه شايد دورترين قصبه لندن بشمار آيد من در آن زمان در. مي داشت

اينك به بيانات دبير اول «: صداي طنين داري اعالم مي كرد. همه مردم به اداره پست مي رفتم تا اخبار را بشنوم

چه مي داند شايد اگر بعد متأسفم كه بگويم كه همه مردم قصبه مي خنديدند، كسي . »وزارت كشور توجه فرماييد

در امريكا كه دولت در . مسافت آنان هم از مركز آنقدرها زياد نبود، احترام بيشتري نسبت به مقامات قائل مي شدند

انتشارات راديويي دخالت نمي كند، مي توان انتظار داشت كه در صورت ادامه اين روال راديوها نيز به تدريج مانند 

  .فع بزرگي كسب كنند و مناطق وسيعي را تحت انحصار خود گيرندروزنامه هاي بزرگ، منا

جايي كه بحث از سينما در ميان است، مجموع امكانات فني . اما شايد مهمترين عامل تبليغاتي امروز، سينما باشد

قيمت محصوالت خوب سينمايي . سازمان هايي كه به همساني عمومي ياري مي دهند، بي اهميت جلوه مي كند

گزاف است اما اين قيمت به نسبت اينكه فيلم مورد نظر، كم نمايش داده مي شود يا زياد، در سينماهاي  بسيار

آلمانها و روسها منحصراً از . معدودي در معرض تماشا قرار گيرد يا در بسياري از سينماها، تخفيفي حاصل نمي كند

. بزرگي از تبليغات حكومتي را شامل مي شود فيلمهاي ساخت خود استفاده مي كنند و البته محصوالت روسها بخش

اكثريت عظيمي از جوانان كشورهاي . در قسمت هاي ديگر جهان متمدن، كفه محصوالت هاليوود سنگيني دارد

متمدن نظر خود را درباره عشق، شرف، راه پول درآوردن و لباس پوشيدن از رهگذر شبهايي بدست آورده اند كه به 

من ترديد مي كنم در اينكه همة مدارس و كليساها به اندازه . رايشان مي پسندد گذرانده اندتماشاي آنچه هاليوود ب

. سينما در طرز تفكر جوانان نسبت به مسائلي همچون عشق و ازدواج و راههاي پول درآوردن تأثير داشته باشند

ت كم از خلوص و صفاي احساس از اينرو بياييد دس. توليدكنندگان هاليوود كشيشان بزرگ دين نوخاسته اي هستند

صحيح است . آنان سپاسگذار باشيم چه، از آنان مي آموزيم كه گناه هميشه به كيفر مي رسد و نيكي پاداش مي يابد

و به نحوي است كه با پاداش خيرات سنتي مطابقت ندارد، اما حاصل ) Gross(كه پاداش، معموالً عاري از قدسيت 

كه ثروت به اشخاص نيكوكار مي رسد و آنگاه در صحنه زندگي مي بينيم كه فالنك چيست، ما از سينما مي آموزيم 

داراست و نتيجه مي گيريم كه فالن شخص نيكوكار است و مردمي كه مي گويند او افراد تحت استخدام خود را 

                                                 

3- Lord Rothermere )1940 – 1868 ( مدير مجلهAnswers  و روزنامه هايDaily mail   وDaily Mirror  .  

4- Lord Beaverbrook )1964 – 1879 (     ــاي ــه ه ــاز روزنام ــاحب امتي ــاي اول و دوم، و ص ــگ ه ــيس در جن ــه انگل ــر كابين             وزي

Daily Express   وSunday Express .  
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يي استثمار مي كند اشخاص دروغ پرداز و اخاللگري هستند و بدين ترتيب سينما نقش مهمي در حفظ دارا

  .ثروتمندان از رشك كحرومان ايفا مي كند

بي گمان يكي از حقايق بزرگ دنياي جديد اين است كه بهره مندي بينوايان، فقط از طريق صاحبان سرمايه هاي 

چنانكه ديده ايم اين وضع نتيجه عوامل فني است اما نتيجه اينكه نقايص وضع . كالن و يا حكومتها قابل تأمين است

ي اشخاصي معلوم مي شود كه اوقات فراغت خود را به طريقي غير از تفريح مي گذرانند؛ باشد كه موجود فقط برا

اينان اقليت محدودي هستند و در غالب اوقات از نظر سياسي مي توان ناديده شان گرفت با اينحال وضع كمكي نظام 

ن تفريحات يك مرتبه در هم مي پيجد موقع حدوث يك جنگ ناپيروزمند، طومار اي. اجتماعي از لحاظي ناپايدار است

وقتي ممنوعيت دوران . و مردمي كه بدانها خو گرفته اند، با كوفتگي تمام در تنگناي افكار جدي مستغرق مي شوند

جنگ، روسها را از نشئه ودكا محروم كرد، آنان انقالب روسيه را به وجود آوردند، و اگر روزي مردم اروپاي باختري از 

خود كه از هاليوود مي رسد، محروم شوند معلوم نيست چه كار خواهند كرد؟ و از اينجاست كه مخدرات شبانه 

حكومت اروپاي غربي برحسب لزوم روابط حسنه خود را با آمريكا حفظ مي كند و شايد فردا هم معلوم شود كه فيلم 

  .سازان امروز، راه را براي امپرياليسم آينده آمريكا هموار مي كرده اند

ون اثرات تكنيك علمي بر اعتقادات را مورد بررسي قرار داديم و ديديم كه نمي توان اين زمينه را با اميدواري تاكن

. به عنوان مثال موضوع بهداشت عمومي را در نظر بگيريد. با اينحال خيلي از اثرات آن مطلوب اند. كامل نگريست

در هزار بود؛  160در هزار و در مورد كودكان  9/22،  1870ميزان مرگ و مير افراد بالغ در انگلستان و ويلز بسال 

تقريباً مجموع اين تغيير را بايد . در هزار كاهش يافته بود 74در هزار و  4/13اين ارقام به ترتيب به  1929ولي بسال 

ا در توسعه علوم پزشكي، بهداشت، بهداري و غذاشناسي، تماماً نقش خود ر. محصول كاربرد تكنيك علمي بدانيم

در . كاستن از رنجها و محروميت هايي كه برحسب اين واقعيت هاي آماري نمايش داده مي شوند؛ ايفا كرده اند

روزگاران قديم تقريباً نيمي از كودكان يك خانوار قبل از رسيدن به سن رشد تلف مي شدند و حاصل آن براي مادر، 

وانگهي از اين طريق مقدار زيادي از منابع طبيعي . نفرسا بودرنج و بيماري و اندوه، و براي كودكان غالباً دردي جا

  .براي پرورش كودكاني هدر مي شد كه هرگز به سني نمي رسيدند كه بتوانند توليد كنند

تا زمان كاربرد وسايل نقليه بخاري در خشكي ها و آبها، وقوع قحطي هاي دائمي احتراز ناپذير بود و اين قحطي 

نه تنها در اوقات عادي، . ري را از طريق نابود ساختن تدريجي حيات انساني سبب مي شدندها، رنجهاي وصف ناپذي

امروزه در . مردم خيلي بيش از امروز دچار مرگ و مير مي شدند، بلكه اغلب اوقات نيز دستخوش بيماري ها بودند

ذير است؛ همين سه واقعيت به غرب، بيماري تيفوس تقريباً بيگانه است، آبله خيلي كمياب و سل معموالً درمان پ

تنهايي براي جامعه بشري آن اندازه ارزش داشته است كه هرگونه رنج ناشي از افزايش هراس جنگ را تحت الشعاع 

اين سئوال كه آيا اين موازنه صالح و فساد، در آينده نيز به همين ترتيب در جهت مثبت ادامه خواهد . قرار دهد

ن درباره اش حكم داد، ولي قدر مسلم اينست كه موازنه مزبور تاكنون در جهت مثبت يافت، مسئله ايست كه نمي توا

  .بوده است

در ميان روشنفكران، رسم بر اين است كه عصر ما را دوران كسالت و يأس تلقي كنند؛ ترديد نيست كه از لحاظ 

ن بيني آنان كم و بيش با زندگي امروز آنان همينطور است، چه آنان امروزه ديگر تأثير سابق را در كارها ندارند و جها

بريتانياي كبير در . اما براي يك انسان متوسط اعم از مرد و زن و كودك، به هيچ وجه چنين نيست. نامتناسب است

دوران ركود اقتصادي و جنگ را مي گذرانده است، ليكن به نظر مي رسد كه  1930و  1910عرض بيست سال بين 
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يك خانوار عادي كارگري، بهتر از وضع دوران شكوفايي بيست و پنج سال قبل بوده در همين دوره وضع زندگي 

  .5است

به عنوان مثال، . تاكنون عرضه تكنيك علمي در مسائل اجتماعي، به طرز بسيار ناقص و اتفاقي صورت گرفته است

ه برداشت و پول را جانشين مدتها پيش، انسان قدم اول را در اين را. مسئله بانك و پشتوانه را در نظر مي گيريم

گام ديگري كه تا هزاران سال پس از آن هنوز برداشته نشده بود، استقرار بانك و پشتوانه به . معامله پاياپاي گردانيد

امروزه پشتوانه به قدرت بزرگي بدل شده است و بر حيات اقتصادي ملل پيشرفته حاكم است ولي . جاي پول نقد بود

       همه اصحاب تخصص آشكار است، مشكالت سياسي، مانع از بهره برداري صحيح از آن با آنكه اصول آن براي 

در اينجا نيز مانند بسياري از . مي شود و رويه ابتدايي وابستگي به طالي واقعي، هنوز علت بسياري از مصائب است

درتهاي ناسيوناليستي، زمينه هاي ديگر، قدرت اقتصادي و ضرورت تكنيك، خواهان تشكيالت جهاني است ولي ق

ايجاد كرده و باعث مي شوند كه مصائب قابل احتراز را با شكيبايي تام تحمل كرده و دل به اين خوش  موانع بزرگي

  .دارند كه ديگران بيش از خود آنان رنج مي برند

د من از مرا. اثر اجتماعي تكنيك علمي جديد، عمالً در همه جهات، الزام گسترش حجم و تراكم سازمانهاست

يك كشاورز ابتدايي تقريباً از . تراكم سازمان، نسبت فعاليت فرد است به واحد اجتماعي اي كه حاكم بر كار اوست

بسيار كم خريد مي كند و كودكانش را هم به مدرسه . همه لحاظ به خود متكي است؛ خوراكش را خود تهيه مي كند

مثالً . مقدار بسيار كمي از آنچه را كه مي خورد توليد مي كند نمي فرستد ليكن انسان امروز حتي اگر كشاورز باشد

اگر گندم مي كارد شايد همه محصول خود را بفروشد و نان مورد نيازش را مانند ديگران از نانوايي بخرد؛ اگر اين كار 

و فروش با سازمان او در اين خريد . را هم نكند باز مجبور است كه بسياري از ضروريات غذايي خود را از بيرون بخرد

هاي عظيمي وابستگي دارد كه عموماً جنبه بين المللي دارند؛ خواندنيهاي او فرآورده سازمان هاي بزرگ مطبوعاتي 

است، سرگرمي هاي او ارمغان هاليوود است، تعليم و تربيت فرزندانش از دولت و تمام قسمتي از سرمايه اش از بانك 

   وسايل بهداشت و گذران او از طرف دولتي فراهم مي شود كه از او ماليات  است، افكار سياسي او از حزب است و

بدين ترتيب او ديگر در هيچكدام از مهمترين فعاليت هاي خود يك واحد مجزا نيست و وابستگي . ميگيرد و الي آخر

برداري مؤسسات با توسعه تكنيك علمي زمينه هاي مهم بهره . هايي با سازمان هاي اجتماعي به هم رسانده است

قدرت . متأسفانه قدرت ملت پرستي بسيار قوي است. بزرگ بيشتر ايجاب مي كند كه وجود آنها ناديده گرفته شود

روز افزون تبليغات هم كه تكنيك علمي در اختيار دولتهاي ملي قرار داده است، صرف تقويت اين قدرت اغتشاش 

شايد تكنيك علمي نتواند به نتايج مثبتي كه قادر به تحقق  تا وقتي كه اين وضع بهبود نيابد. آفرين مي گردد

  .آنهاست، دست يازد

 

 

                                                 

  :نگاه كنيد به. بوده 1886بيش از درآمد هفتگي سال % 30در لندن، درآمد هفتگي با محاسبه افزايش هزينه زندگي،  -5

Forty Years of Change ( P.S. King, 1930) P. 130. 
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  بخش سوم

  جامعه علمي

  

  فصل دوازدهم

  جوامعي كه به شيوه هاي مصنوعي آفرينش مي يابند

  
جامعه علمي كه موضوع بحث فصول آينده اين كتاب است، اصوالً به زمانهاي آينده مربوط است اگرچه بسياري از 

است كه بهترين تكنيك به نظر من جامعه علمي جامعه اي . خصال آن در دولت هاي امروز از تكون آن حكايت دارد

عالوه بر اين، جامعه علمي مزيت ديگري نيز دارد كه آنرا از . را در امور توليد، تعليم و تربيت و تبليغات بكار گيرد

جوامع طبيعي كهني كه در مجموع ساختمان و هدف هاي آن طرح چندان آگاهانه اي وجود نداشته است، مشخص 

امالً علمي دانست مگر ويژگيهاي ساختماني آن مطابق نقشه حساب شده و به هيچ جامعه اي را نمي توان ك. مي كند

امپراتوري هاي . البته اين وضع كامالً نسبي است. منظور تحقق دادن به هدف هاي معلومي ايجاد شده باشد

دانست كه نداشته اند، مي توان مخلوق انسان ) national state(كشورگشاي تاريخ را تا آنجايي كه جنبه دولت ملي 

        در زمان گذشته اين مسئله با حكومت سياسي . هدف آن ارضاي عظمت طلبي امپراتوران بوده است

)Politocal government (در . ارتباط مي يافت و در زندگي روزانه مردم تفاوت قابل مالحظه اي به وجود نمي آورد

و موسي بوده اند كه اثر شخصيت ) Lycurgus( 1، ليكورگواعماق تاريخ نيز قانون گذاران نيمه اساطيري مانند زرتشت

معهذا در همه اين موارد قوانيني كه به آنان . شان در جامعه هايي كه به مقام آنان ايمان داشته اند، بجا مانده است

نم مثال روشني ذكر ك. نسبت داده مي شود، اصوالً همان آداب و سنني است كه قبل از خود آنان وجود داشته است

در مورد عربهايي كه به محمد ايمان آوردند، تغيير عاداتي كه برحسب اين . كه درباره اش اطالعات بيشتري داريم

به عمل آوردند؛  2ايمان به آنان به وجود آمد، به سختي تجاوز مي كرد از تغيير عاداتي كه آمريكاييان با قبول ولستد

كه در سرنوشت او سهيم شوند، شدند زيرا تغييراتي كه او در و هنگامي كه بستگان شكاك محمد تصميم  گرفتند 

  .زندگي آنان مي خواست، خيلي ناچيز بود

هر اندازه به زمان حاضر نزديكتر شويم دگرگوني هايي را كه با عمد در ساخت اجتماعي به وجود آمده است، 

ا و انقالب كبير فرانسه جامعه هاي انقالب آمريك. بخصوص وقتي كه به انقالبات توجه مي كنيم. بيشتر مي يابيم

ليكن اين وجوه خاص صرفاً جنبه سياسي داشت و اثرات آن در مواردي . جديد حاوي خصال ويژه اي را آفريدند

                                                 

 .بسياري از قوانين اسپارت ها به او منسوب استشخصيتي كه وجودش به لحاظ تاريخي محتمل است و  -1

2- Volstead act   م . عملي مي شد 1933از تصويب مجلس گذشت و تا  1919قانون تحريم مشروبات الكلي كه به سال.  
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ولي تكنيك علمي امروز قدرت حكومتها را بقدري افزايش داده است . ديگر، پاسخگوي هدف هاي اوليه انقالبيون نبود

) Robespierre(يا روبسپير ) Jefferson(بسيار عميقتر و مطلوبتر از آنچه جفرسن كه تحول ساخت اجتماعي را 

علم در وهله اول ساختن ماشين را به ما آموخت؛ و حاال به كمك قوانين مندل . خيال مي كردند، ممكن ساهته است

ي نيست كه همين جاي چندان ترديد. و جنين شناسي تجربي مي آموزد كه گياهان و جانوران جديدي ايجاد كنيم

روش علمي در اندك مدتي به ما قدرت خواهد داد كه در ميدان هاي گشاده تري به فعاليت پرداخته و انسان هاي 

جديدي را كه با انسان هاي طبيعي تفاوتهاي عمده داشته باشند به وجود آوريم و به ياري تكنيك روانشناسي و 

ين بخار، مصنوعي و از هر چيز ديگري كه بي دخالت قصد انسان به اقتصادي، جامعه هايي بسازيم كه به اندازه ماش

  .وجود مي آيد، متفاوت باشد

اين جامعه هاي مصنوعي البته تا هنگامي كه علم جامعه، خيلي كاملتر از امروز خود گردد، خصال پيش بيني 

شده خود را در آن به وجود حتي اگر آفرينندگان آن بتوانند همه خصال پيش بيني . نشده اي نيز خواهند داشت

همان خصال پيش بيني نشده شايد مهمتر از جنبه هاي ارادي آن درآيند و بعيد نيست كه همانا جامعه را . آورند

اما گمان نمي كنم جاي ترديدي باشد كه ساختن جامعه هاي مصنوعي به . بنحوي در هم شكسته فرو بنشانند

ن عالقه به سازمان هايي كه از روي طرح قبلي ايجاد شود يكي از چو. موازات تكنيك علمي ادامه خواهد داشت

مهمترين انگيزه هاي مردمي است كه قدرت ذهن را با نيرو در مي آميزند؛ و همين مردم خواهند كوشيد هرآنچه را 

ه لذا وقتي كه تكنيك الزم جهت ساختن جامعه هاي نويني شناخته شد. كه از روي نقشه قابل طرح باشد، بسازند

ممكن است آنها تصور كنند كه انگيزه هاي . باشد كساني هم به بهره برداري آنها برخاسته بكارشان خواهند بست

باعث انگيزش آنان شده است و همچنين احتمال مي رود كه آن قبيل انگيزه ها در تعيين ) Idealistic(آرمانگرايانه 

رزوي آفريدن در نفس خود آرمانگرايانه نيست بلكه يكي از اما آ. نوع جامعه اي كه مي خواهند بسازند دخالت كنند

وقتي قدرت ساختن موجود باشد بي گمان كساني خواهند بود كه از آن استفاده كنند . صور عشق به قدرت است

  .حتي اگر محصول طبيعت در مقايسه با مخلوق قصد آدمي برتري هايي هم داشته باشد

اين سه قدرت . ه اند كه نماينده امكان آفرينش مصنوعي مي باشنددر قرن حاضر سه قدرت بزرگ وجود داشت

  .عبارتند از ژاپن، جمهوري روسيه و آلمان نازي

. خواسته بودند 1867ژاپن جديد، پيش از آنكه شكست بخورد عيناً همان جامعه اي بود كه طراحان انقالب سال 

و بنحوي بود كه مي توانست تقريباً مورد توافق عموم  عليرغم اين واقعيت كه هدف الهام دهنده نوسازان بسيار ساده

هدف ايشان در واقع چيزي . مردم قرار گيرد، اثرات آن در زمره برجسته ترين توفيق هاي سياسي تاريخ قرار گرفت

در آنروز،چين براي مقابله با قدرتهاي غرب ضعيف . جز حفظ استقالل ملي نبود و اين خواسته چندن ابهامي نداشت

عده اي از سياستمداران ژاپني متوجه شدند كه قدرت نظامي و . ظر مي رسيد، ژاپن نيز همان حال را داشتبه ن

آنان مصمم شدند كه اين هردو را در چارچوب اوضاع . دريايي غرب مولود تعليم و تربيت و تكنيك خاص آنست

در غرب اتكاي ) industrialism(ري اما جايي كه رشد صنعتگ. تاريخي خود وفق داده و مورد استفاده قرار دهند

ناچيزي به ياري دولت داشت و دانش علمي نيز خيلي پيش از آنكه حكومتهاي غربي، امر تعليم و تربيت عمومي را 

عهده دار شوند گسترش يافته بود، ژاپن چون از نظر وقت در مضيقه بود حس كرد كه بايد تعليم و تربيت و علم و 

واضح است كه توسل به استدالل و نفع شخصي محض، قادر نبود كه يك . دولت پيش ببردصنعت را يكجا و با فشار 

بنابراين نوسازان نيز با مهارت تمام، شخصيت آسماني . چنين تحول ناگهاني در طرز فكر عموم مردم ايجاد كند

رنها بود كه نام ميكادو در ق. را در كنار علم جديد وارد كردند) Shinto(و مقام آسماني دين شينتو ) Mikado(ميكادو 

ميالدي به  645تنگناهاي تاريخ مدفون شده و از حرمت واالي خود بركنار مانده بود و در اين ميان يكبار در سال 

قدرت عود كرده بود و بار ديگر امروز براي آنكه جامة مقدس قدمت را بر قامت ارمغان نو آمده بپوشاند، باز به اعتبار 
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و برخالف دين بودا از ميان مردم برخاسته و با عاليق آنان درآميخته بود ليكن با مرور ايام، دين شينت. برمي گشت

نوسازان ژاپن با تيزبيني عاقالنه اي دريافتند كه . اديان وارد شده از چين و كره آنرا از رونق و اعتبار انداخته بودند

ح ديني غرب را نيز كه به موازات آن راه پيدا مي وقتي تكنيك نظامي غرب را اقتباس مي كنند، نبايد به همراه رو

شينتو در شكلي كه دولت ژاپن تعليم . كند، بپذيرند بلكه مي بايست دين خود را در متن تكنيك جديد وارد كنند

مي كرد، به قويترين سالح ناسيوناليستي بدل شده بود چه، خدايان آن، همه از ژاپن برخاسته اند و فرضيه آفرينش 

ميكادو فرزند الهه آفتاب است و از اينرو نسبت به همه . مي سرايد كه ژاپن پيش از هر كشوري آفريده شد آن چنين

تعليم شد، بقدري با ايمانهاي اصيل تفاوت داشت كه  1868آيين شينتو كه پس از . حكمرانان جهان اولويت دارد

وشن و دين مبهم بود كه ژاپن در اندك مدتي اثر همين تركيب ماهرانه تكنيك ر. 3طالب آگاه، دين جديدش ناميدند

توانست نه تنها به تهديد غرب چيره درآيد بلكه خود به عنوان يكي از بزرگترين قدرتهاي جهان تجهيز كرده و 

  .سومين مقام دريايي را كسب كند

خود نيروي علم در شكل ذهني . ژاپن در تلفيق علم و نيازهاي سياسي، دانايي فوق العاده اي نشان داده است

است ولي هنگاميكه در شكل قدرت ) social coherence(شكاك و تا حدودي زايل كننده به هم پيوستگي اجتماعي 

رشد علم به صورت تكنيك، موجب افزايش حجم و تراكم . فني استخدام شود داراي ماهيت كامالً متفاوتي است

از اينرو حكومتها حق دارند كه روابط . ال برده استسازمان هاي اجتماعي شده و قدرت حكومتها را فوق العاده با

مردان . دوستانه اي با علم داشته باشند و در عين حال بايد مراقب انديشه هاي خطرناك و هنجارشكن آن نيز باشند

علم، بطور كلي خود را مطيع علم نشان دادند، به طوريكه حكومتها يك دسته از خرافات را براي مردم ژاپن و دسته 

         گر آنرا براي غرب پسنديدند، آنگاه دانشمندان نيز به استثناي عده اي انگشت شمار، آنچه را كه حكومت دي

  .مي خواست، پذيرفتند زيرا اغلب آنان در وهله اول شهروندان خوب و فقط در وهله دوم خادمان حقيقت اند

در هردو حال اين مسئله كامالً نظري، جلب . تجربه آلمان نازي هم مانند ژاپن با شكست در جنگ پايان يافت

     توجه مي كند كه اگر مليت مردم بوسيله مداخله قدرتهاي بيگانه مورد تهديد نمي بود، روح ملي چگونه  رشد 

اين مسئله بخصوص در ژاپن قابل مالحظه بوده كه تغيير ناگهاني عادتها چگونه جمعي از مردم شهري را به . ميكرد

در هردوي اين كشورها، اقناع رنجبران جز از . نيده و بين آنها گرايشي به هيستري ايجاد كرده بودتشنج عصبي كشا

طريق پيروزي خارجي غيرممكن مي نمود؛ از اينرو رژيم سياسي سرانجام يا با انقالب داخلي روبرو مي شد و يا 

ز پايداري آنچناني كه يك قانونگذار مي و لذا هيچ نظامي نتوانسته است ا. خصومت ساير مردم جهان را برمي انگيخت

  .خواهد از طريق ساختن بناي علمي به وجود آورد، برخوردار باشد

كوششي كه از طرف حكومت شوروي براي بناكردن علمي جامعه به عمل مي آيد، جاه طلبانه تر از كوششي است 

اد تغيير خيلي عميقتري در نهادهاي توسط نوآوران ژاپني به عمل مي آمد؛ چون هدف اينان ايج 1867كه در سال 

و آفريدن جامعه اي است كه از آنچه تاكنون شناخته بوده كامالً متفاوت باشد و از ) social institutions(اجتماعي 

       اين آزمايش هنوز ادامه دارد و فقط شخص بي احتياطي. اين لحاظ كار شوروي با كار ژاپن قياس پذير نيست

تاكنون نظر دوستان و دشمنان در اينباره بسيار غيرعلمي بوده . ا شكست آن را پيش بيني كندميتواند پيروزي ي

اما من بي آنكه نگران ارزيابي نيك و بد نظام حاكم شوروي باشم، مي خواهم عناصر برنامه ريزي آگاهانه اي . است

در وهله . خته است، خاطر نشان سازمآنرا كه جامعه شوروي را كاملترين نمونه جامعه علمي موجود تا عصر حاضر سا

اول همه عوامل مهم توليد و توزيع تحت حمايت دولت قرار گرفته است؛ در وهله دوم همه مراحل تعليم و تربيت در 

                                                 

  :نگاه كنيد به كتاب زير -3

Professor B. H. Chamberlain, The Invention of a New Religion, Rational Press Association. 
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راه ايجاد تالش به حمايت از تجارب حكومت بسيج شده است، در وهله سوم دولت سعي مي كند كه مذهب را به 

اسر كشور اتحاد شوروي وجود دارند،جانشين كند، در وهله چهارم نوشته جات و سنتهاي پراكنده اي كه در سر

مطبوعات، زير نظر حكومت كنترل مي شود و از اينرو تصور مي رود كه در تحكيم هدفهاي سازنده حكومت مؤثر 

يف مي شود؛ در باشد، در وهله پنجم عالقه به خانواده كه نقطه مقابل عالقه به دولت قرار مي گيرد، به تدريج تضع

وهله ششم تا آنجا كه جنگ و نيازهاي سياسي اجازه دهد دولت همه نيروهاي خالقه ملت را در راه ايجاد يك موازنه 

صحيح اقتصادي و غناي توليد بسيج مي كند و از اينرو اميد مي رود كه ميزان سرانه مردم از وسايل آسايش مادي به 

جامعه هاي دنيا، قدرت رهبري مركزي از رهبري موجود در حكومت شوروي  در همه ديگر. اندازه كافي فراهم گردد

صحيح است كه در جريان دو جنگ جهاني، قواي ملتها تا حد قابل توجهي تمركز يافته بود ولي موقتي . ضعيفتر است

ست كه كنترل بودن آن حالت تمركز، براي همه معلوم بود وانگهي در باالترين نقطه آن كشور دليلي به اين تصور ني

مركزي حكومت شوروي رو به كاهش رود زيرا رشته هايي كه سازمان هاي مركزي ناظر بر فعاليت هاي وسيع را با 

تجربه روسها شايد به موفقيت . سازمان دهندگان مربوط مي كنند خيلي استوارتر از آنند كه يك مرتبه از هم بگسلند

شكست آن، باز مللي كه مي خواهند در جالبترين خصلت آن  برسد و شايد هم شكست بخورد، ولي حتي در صورت

يعني رهبري فعاليت هاي ملي از يك واحد مركزي سهمي داشته باشند اين تجربه را با كوشش پيگيري دنبال 

اين وضع در گذشته عملي نبود زيرا اساس آن بر پايه تكنيك تبليغات از قبيل تعليم و تربيت عمومي، . خواهند كرد

ايجادد راه آهن و تلگراف از نخستين عواملي بود كه موجب تقويت دولتها . ها و سينما وراديو استوار مي گردد روزنامه

عالوه بر شيوه هاي نوين تبليغات، شيوه . شد زيرا سرعت انتقال اخبار و گروه هاي نظامي را به مراتب افزايش مي داد

تقويت كرده است؛ هواپيماها و بمب هاي اتمي شكل گرفتن هاي جديد جنگي نيز دولت را در برابر عناصر ناراضي 

نهضت هاي انقالبي را با مشكل روبرو ساخته است مگر در صورتي كه هوانوردان و شيميدانان به كمك انقالبيون 

به . لذا هر حكومت عاقلي اين دو گروه را گرامي داشته و بخاطر حفظ وفاداري آنان رنجها بجان مي خرد. بشتابند

كه روسيه شوروي به عنوان نمونه نشان داده است، اگر گروهي از مردان توانا و انديشمند بتوانند دستگاه طوري

و از اينرو بايد انتظار . حكومتي را بدست گيرند خواهند توانست عليرغم مخالفت اكثريت، آن را براي خود نگهدارند

ايدئولوژيك و نه گروه هاي ) oligarchy(هاي اندك داشت كه از اين پس بطرز روز افزوني حكومتها در قصبه گروه 

امپراتوري اين گروه هاي اندك در كشورهايي كه به دموكراسي خو گرفته . اندك مبني بر شرف خوني، استقرار يابند

. اند، در زير آرايه هاي دموكراتيك پنهان خواهد شد نظير همان وضعي كه در امپراتوري اگوست روم وجود داشت

اگر بنا باشد كه در مورد ساختمان جامعه هاي جديد . گر جاها فرمانروايي آنان بي پرده جلوه خواهد كردولي در دي

شايد گمان شود در آن . تجربه هاي علمي به عمل آيد، حكومت گروه هاي اندك ايدئولوژيك ضرورت خواهد داشت

ز آنها قدرت بيشتري كسب كرده و صورت بين گروه هاي حاكم تضادهايي بروز خواهد كرد ليكن باالخره يكي ا

سازمان حكومت جهاني را به وجود خواهد آورد و اين سازمان نظير حكومت شوروي امروز از كمال و مهارت برخوردار 

  .خواهد بود

اين حالت نيز محاسن و معايبي خواهد داشت، ليكن اين حقيقت مافوق همه آنهاست كه هيچ سازمان ديگري، از 

تكنيك علمي خواهان سازمان است و با هر . كه با تكنيك علمي تجهيز شده باشند، برنخواهد آمد عهده اداره جوامعي

با صرف نظر كامل از مسئله جنگ، . قدمي كه به سوي كمال برمي دارد، سازمان هاي وسيعتري را ايجاب مي كند

ود چند كشور است، بلكه براي حفظ وجود يك سازمان بين المللي به منظور اداره اعتبارات و امور بانكي نه تنها بس

كفايت شيوه هاي توليدي جديد نيز از طرفي وجود يك سازمان بين المللي توليدات . منافع عمومي ضرورت دارد

كارخانجات صنعتي جديد از بسياري لحاظ مي توانند پاسخگوي بيش از . صنعتي را به صورت ضروري درمي آورد

جه اين امر كه مي بايستي وفور نعمت  ود به سبب رقابت به صورت فقر و مجموع احتياجات جهان باشند ولي نتي
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اگر اين رقابت ناسالم وجود نمي داشت، بازده افزاينده كار انسان سرانجام بين مقدار كاال و ساعات . فاقه درآمده است

هد روزانه شش ساعت بدين معني كه انسان مي توانست تصميم بگيرد كه آيا مي خوا: فراغت تعادلي برقرار مي كرد

مزاياي يك سازمان گسترده . كار كرده و ثروت اندوزد يا چهار ساعت كار كرده و از آسايش متعادلي بهره جويد

جهاني، هم از نظر كنترل رقابت و اتالفهاي بيجا و هم در جلوگيري از جنگ بقدري زياد است كه مي توان وجود آن 

با توجه به همين يك جنبه، همه . تكنيك علمي را در اختيار دارند را شرط اساسي بقاي جامعه هايي دانست كه

استدالالت مخالف و نيز پاسخ اين مسئله كه آيا تحت لواي دولت جهاني، زندگاني لذت بيشتر يا كمتري خواهد 

زيرا نژاد انسان فقط بوسيله يك حكومت متشكل جهاني خواهد توانست به رشد . داشت بي اهميت جلوه مي كند

د ادامه دهد، مگر اينكه تكنيك علمي را طرد كند، و اين را هم نخواهد كرد مگر بر اثر يك چنان آفت بزرگي كه خو

  .سطح كلي تمدن را تقليل دهد

در درجه . مزايايي كه از وجود يك سازمان متشكل دولت جهاني حاصل خواهد شد، بسيار آشكار و شكوهمند است

خواهد شد و اين همه رنج و هزينه اي كه در راه مسابقات تسليحاتي هدر مي اول، مصونيتي در برابر جنگ ايجاد 

شايد بتوان تصور كرد كه فقط يك ماشين جنگي خيلي كارآمد : شود، در جهت منافع اكثريت استخدام خواهد گرديد

آشكارا مقاومت وجود خواهد داشت كه عموماً از هواپيماها و روش هاي شيميايي جنگ استفاده خواهد كرد، و آن نيز 

شايد گاه و بيگاهي سران حكومت مركزي بوسيله كودتا . 4ناپذير خواهد بود و در نتيجه با مقاومت روبرو نخواهد شد

عوض شوند ليكن اين تغييرات فقط سران دستگاه را عوض كرده و در بناي سازمان حكومتي چندان مؤثر نخواهد 

    ستي را كه هم اكنون موجب بي نظمي هايي در روابط بين الملليحكومت مركزي البته تبليغات ناسيونالي. افتاد

در نتيجه اگر يگ چنين . ميشود ممنوع كرده بجاي آن وفاداري به دولت جهاني را تبليغ و ترويج خواهد كرد

آنچه كه از نقطه نظر اقتصادي حاصل مي شود . سازماني بتواند به مدت يك نسل دوام بياورد، پايدار خواهد گشت

ديگر توليد رقابتي موجب اتالف ثروت نخواهد شد و بي تأميني از لحاظ كار و فقر و تغييرات : بسيار گزاف خواهد بود

آن كس كه مايل به كار كردن است در آسايش زيسته، و . ناگهاني در اوقات خوش و ناخوش وجود نخواهد داشت

تحول مقتضيات اجتماعي، كاري كه برخي از مردم تا آن  اگر بر اثر. آنكه از كار گريزان است، در زندان خواهد ماند

زمان از آن ارتزاق مي كردند، ديگر مورد تقاضا نباشد، كارهاي ديگري به آنان تعليم، و در مدت كارآموزي همه 

از انگيزه هاي اقتصادي به منظور تنظيم جمعيت كه شايد همواره . احتياجات خود و خانواده شان تأمين خواهد شد

تقريباً چيزهايي كه موجب رنج و اندوه آدمي است از ميان . طح ثابتي نگهداشته شود، استفاده خواهد شددر س

  .برخواهد خاست و حتي مرگ نيز خيلي به ندرت قبل از پيري به سراغ كسي خواهد آمد

د كه چگونه شايد شيمي حياتي بياموز. من نمي دانم كه انسان در اين بهشت، به خوشي زندگي خواهد كرد يا نه

مي توان انسان را شاداب ساخت به شرطي كه او ضروريات اوليه حيات برخوردار باشد؛ و شايد ورزش هاي خطرناكي 

ايجاد شود براي كساني كه در صورت فقدان اينگونه ورزش ها، از فرط كسالت به طغيان گرايش مي يابند؛ و نيز شايد 

طرد خواهد شد، بگيرد؛ امكان دارد فوتبال جاي خود را به  ورزش جاي بيدادگريهايي را كه از صحنه سياست

اين امكان نيز هست كه وقتي مردم حق . جنگهاي مسابقه اي هوايي بدهد كه مرگ تاوان شكست در آن مسابقه باشد

داشته باشند نوع مرگ خود را آگاهانه برگزينند، ديگر در پي مرگ هاي ناشي از علل بي اهميت نروند و در آن 

شايد مثالً سقوط از هواپيما در مقابل ديدگان ميليونها تماشاچي، مرگ شكوهمندي جلوه كند ولو كه هدفي  صورت

اين احتمال هست كه به يك همچو طريقي دريچه . جز تفريح يك روز تعطيلي براي انبوه مردم در بين نباشد

ست تعليم و تربيت عاقالنه و تغذيه اطميناني براي تعديل قدرت هاي سركش انسان تعبيه شود يا همچنين ممكن ا

                                                 

4- The problem of Twentyth Century: a Study in Interna+onal Rela+onships, by David Davis, 1930.   
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مناسب بتواند آدمي را از قيد انگيزه هاي سركش خود آزاد سازد و در نتيجه سراسر صحنه زندگي مانند مدرسه روز 

  .جمعه آرام گردد

      يا انگليسي عاميانه) Esperanto(البته يك زبان بين المللي هم وجود خواهد داشت كه شايد اسپرانتو 

)Pigeon English (قسمت اعظم ادبيات گذشته به اين زبان برگردان نخواهد شد زيرا كه انديشه و زمينه . باشد

پژوهندگان زبده رشته تاريخ خواهند توانست با كسب اجازه از : عاطفي آن نابجا و بي مورد به نظر خواهد رسيد

را بخوانند ليكن عامه مردم از اين كار منع خواهند شد؛ ) Othello(و اتللو ) Hamlet(حكومت، آثاري نظير هاملت 

پسران مجاز نخواهند بود كتاب هايي را بخوانند كه درباره دزدان دريايي . زيرا اين آثار قتل نفس را تكريم مي كنند

بي يا سرخ پوستان نوشته شده اند؛ موضوعات عشقي نيز مورد بي توجهي قرار مي گيرند زيرا عشق، به دليل آشو

بودنش اگر هم شرارت آميز نباشد، ابلهانه تلقي خواهد شد و مجموع اينها باعث خواهد شد كه زندگي در كام افراد 

  .نيكوكار گوارا گردد

علم، قدرت ما را براي انجام نيك و بد مي افزايد و از اينرو نياز كنترل انگيزه هاي مخرب را به صورت يك ضرورت 

ديگر يك . معه علمي الزم خواهد بود كه انسان از آنچه تاكنون بوده است، رام تر باشدبراي بقاء يك جا. درمي آورد

در . آدمكش حسابي بودن، آرمان مردم نباشد و حس اطاعت بايد بيش از آنچه كه بوده است، مورد توجه قرار گيرد

  .نساني نيستتعادل بين اين دو در محدوده قدرت او زيان توأم است و برقرار كردن  همه اينها سود
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  فصل سيزدهم

  فرد و جمع

  

در عالم . قرن نوزدهم از جدايي عجيبي كه بين عقايد سياسي و كردار اقتصادي اش وجود داشت، رنج مي برد 

. سياست آراء ليبرال الك و روسو كه موافق ضروريات يك جامعه خرده مالكين روستايي تدوين يافته بود، جاري بود

بود و در همان حال قرن بيستم را در ) Equality(ري و براب) Liberty(الفاظي كه به مردم آن الهام مي بخشيد آزادي 

رونق فكر ليبرال از . دامن خود مي پروراند تا آزادي را نابود كند و شكلهاي جديد اليگارشي را بجاي برابري بنشاند

بعضي لحاظ بدبختي زا شد زيرا كساني را كه ديد وسيعي داشتند، از تفكر غيرشخصي درباره مسائلي كه مولود 

جهان بيني سوسياليسم و كمونيسم كه در واقع اعتقادات صنعتي هستند، بقدري . گري جديد بود، بازداشتصنعت

در دنياي . تحت تأثير جنگ طبقاتي قرار گرفته اند كه جز به تأمين ظفر سياسي به چيز ديگري نمي توانند انديشيد

ص ثروتمند ممكن است بر اثر اقدامي كه جديد، اخالقيات سنتي كمكي به زندگي انسان نمي كند؛ امروزه يك شخ

حتي در نظر متعصب ترين مؤمن كاتوليك هم گناه محسوب نمي شود، ميليونها انسان را به فقر بكشاند ولي اگر از 

همان شخص يك عمل جنسي انحرافي بروز كند محتاج استغفار خواهد بود، در حاليكه با اين عمل خود حداكثر 

در مورد وظيفه شخص نسبت به همسايه . مي توانست بهتر مورد استفاده قرارش بدهد ساعتي را تلف كرده است كه

نه تنها تعليمات اديان سنتي از راهنمايي در اين زمينه ها عاجزند، بلكه . اش نيز آموزه جديدي مورد نياز است

) On Liberrty(ادي براي مثال، كتابي همچون در پيرامون آز. تعليمات ليبراليسم قرن نوزدهمي نيز چنين اند

به عقيده ميل، چون دولت حق دارد در مورد آن دسته از اعمال شخص كه در وضع . استوارت ميل را در نظر بگيريم

ديگران اثرات جدي برجاي مي گذارند، دخالت كند، بايد در مورد كارهايي كه اثراتش عمدتاً به خود شخص محدود 

نياي جديد، چنين اصلي به ندرت براي آزادي فرد ميداني باقي مي گذارد چه، معهذا در د. مي شوند، او را آزاد بگذارد

هر اندازه كه جامعه به صورت ارگانيك درمي آيد، به همان اندازه تأثير اعمال مردم بر روي همديگر متكثرتر و مهمتر 

در نظر آوريم . بست مي شود تا جايي كه ديگر چيزي نمي ماند كه بتوان دفاع ميل از آزادي را در موردش بكار

واضح است جامعه اي كه اين آزاديها را مرعي مي دارد براي اعمالي كه ممكن است در . آزادي بيان و مطبوعات را

در زمان جنگ ) عدم آزادي(توجيه اين . جامعه هاي غير آن روي بدهد، اقدامات احتياطي الزم را به عمل آورده است

و هدف ملي ساده است ولي تاكنون هيچكدام از ملتها عادت نداشته اند كه  ساده است زيرا كه علت آن معلوم همه

در مورد حكومتي نظير . المحاله در زمان صلح به هدف ديگري بجز حفظ سرزمين و نظام حكومتي آن بينديشند

لل آنكه در اتحاد شوروي حاكم است و به هنگام صلح، هدف هايي به قطعيت و حرارت هدف هاي زمان جنگ ساير م

را پيگيري مي كند، اين الزام به وجود مي آيد كه آزادي بيان و قلم را نظير حالت زمان جنگ ساير ملل محدود 

  .سازد

كاهش آزادي فرد كه در سي و پنج سال اخير متدرجاً صورت مي گرفته است، هنوز هم ادامه دارد و با استناد به 

و فنون جديد، جامعه را به سوي ارگانيسم متشكل رهبري  از يكس. دو علت مستمر مي توان به تبيين آن پرداخت

ميكند و از سوي ديگر جامعه شناسي جديد، انسان را از قوانين سودمندي و زيانمندي اعمال فرد به حال ديگران، 

و حاصل سخن اينكه اگر بخواهيم نوعي خاصي از آزادي فرد مورد جامعه آينده توجيه كنيم، بايد . آگاه مي سازد
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ي انتخاب ما اين اصل باشد كه آزادي نظر در حالت كلي به سود جامعه است و نه اينكه بگوييم فالن اعمال بدين مبنا

  .علت مجاز هستند كه نتيجه آنها جز به عامل آنها برنمي گردد

نمونه نخستين . حال بياييد نمونه هايي از اصول اخالقي سنتي را كه ديگر قابل دفاع به نظر نمي رسند مثال بزنيم

در حال حاضر براي كساني كه پول دارند، . است) investment(اي كه نظر مرا جلب مي كند، مورد سرمايه گذاري 

) hay-days(اين آزادي در روزهاي داغ . ميدان نسبتاً فراخي گشوده است كه آنرا موافق ميل خود به كار اندازند

دفاع قرار مي گرفت كه حرفه پولسازتر، به حال جامعه بر اين مبنا مورد ) laissez-faire(فلسفه آزادي عمل 

ليكن امروزه كمتر كساني جرأت مي كنند از اين تز دفاع كنند؛ با وجود اين همان نوع آزادي وجود . سودمندتر است

ولي در جامعه علمي، سرمايه در جايي به كار گمارده مي شود كه نسبت به جامعه كارايي بيشتري داشته باشد . دارد

باز مثال . ه اينكه سود بيشتري عايد كند چه، نرخ سودهاي بدست آمده غالباً با مقتضيات اتفاقي بستگي دارندن

شركت راه آهن مجبور است براي نگهداري خطوط دائمي خود : بگيريم، رقابت خطوط آهن و شركتهاي مسافربري را

اي كسي كه سرمايه گذاري مي كند شايد اتومبيل، بنابراين بر. پول خرج كند ليكن اتومبيل ها چنين الزامي ندارند

نيز توجه كنيد به سود كساني كه . سودآور و قطار از سود عاري باشد ولو از لحاظ اجتماعي، عكس قضيه صادق باشد

را پيش از آنكه به تيت گالري   ) Millbank Prison(به بركت شم قوي خود، زمين هاي اطراف زندان ميل بنك 

)Tate Gallery (كنوني بدل شود، خريداري كردند.  

هزينه اي كه براي اين كسان بهره آورد، هزينه ملي بود و سود ايشان دليلي به همراه ندارد كه سرمايه گذاري آنها 

در نظر آوريد چه مبالغ هنگفتي صرف آگهي ها : حال مثال مهمتري را برگزينيم. براي عامه امتيازي عايد كرده باشد

از . كه به سختي مي توان قبول كرد كه اينها براي اجتماع سودي مگر خيلي اندك، عايد مي كننددر حالي. مي شود

  .اينرو، اصلي كه سرمايه دار را در به كار انداختن سرمايه خود آزاد مي انگارد، از ديدة جامعه، ديگر قابل دفاع نيست

نگليسي، غالب خانواده ها را برآن مي دارد كه ا) individualism(فردگرايي : دوباره مثال بگيريم مسئله مسكن را

خانه كوچك شخصي را به يك آپارتمان بزرگ عمومي ترجيح دهند و حاصل جز اين نيست كه فرسنگ در فرسنگ 

هر زن خانه دار انگليسي با صرف . اطراف لندن، غرق منظره هاي مالل انگيز باشد كه زنان و كودكان را مي فرسايد

كودكان نيز وقتي از . كراه آوري براي شوهري كه از عصبانيت به خود مي پيچد، تهيه مي كندنيروي زياد، غذاي ا

مدرسه برمي گردند و يا هنوز پا به سن مدرسه نگذاشته اند، خود را در قفس خفقان آوري محبوس مي يابند كه آنجا 

اع خردمندانه تر، هر خانواري ترجيح ليكن در يك اجتم. يا آنان مزاحم والدين خود هستند و يا والدين مزاحم آنان

آنجا پخت و پز . خواهد داد در قسمتي از آپارتمان بزرگي مسكن گزيند كه به حياط وسيع مركزي، مشرف باشد

كودكان به محض اينكه از شير گرفته شوند، . خصوصي هم وجود نخواهد داشت و غذا بطور اشتراكي تهيه خواهد شد

ن هاي فضادار خواهند گذراند و بانواني كه دانش، تربيت و خلق الزم براي نشاط روزهاي پرنشاط خود را در سال

زناني كه در حال حاضر تمام روز با . بخشيدن به كودكان خردسال را داشته باشند، به مراقبت آنها خواهند پرداخت

نفع . از خانه تأمين كنند انجام ناقص كارهاي بيهوده جان مي كنند، آزاد خواهند بود كه زندگيشان را با كار خارج

مطابق آنچه تشخيص داده مي شد . چنين نظامي، هم براي مادران و هم براي كودكان بيرون از شمار خواهد بود

به هنگام ورود، به نرمي استخوان مبتال بودند كه تقريباً همه آنان  1از كودكان مدرسه پرستاري راشل مك ميلن% 90

نور و هواي كافي و غذاي مناسب، بقدر الزم در يك خانه معمولي فراهم        . در پايان سال بهبود حاصل كردند

آزادي والدين در . نمي شود، ليكن تمام اينها يكجا براي تعداد بيشتري از كودكان به قيمت ارزانتري فراهم مي شوند

                                                 

1- Rachel Macmillan Nursery School.  
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و باعث تعليل رشد و موجب اينكه فرزندان خود را روي عالقه شديدي كه نسبت به آنان دارند، از خود جدا نكنند 

  .فلج آنان گردند، مطمئناً از آزاديهايي نيست كه به نفع عموم بي انجامد

دوباره مسئله كار، نوع و روش انجام آنرا مثال بگيريم؛ در حال حاضر، جوانان شغل يا پيشه خود را معموالً به اين 

ولي يك شخص مطلع . ه خوبي را نشان مي دهدعلت انتخاب مي كنند كه كار مورد نظرشان در لحظه انتخاب، آيند

در ايگونه موارد شايد . عاقبت انديش شايد بداند كه فالن كار، پس از چند سال، ديگر به اندازه امروز مفيد نخواهد بود

وانگهي از نظر روشهاي فني هم، تعقيب . راهنمايي اجتماعي در زندگي جوانان نقش فوق العاده مفيدي داشته باشد

در حال حاضر بر اثر خصلت . هنه و كم بازده در حالي كه فنون با صرفه تري معلوم باشد، به نفع عامه نيستفنون ك

نابخردانه نظام سرمايه داري، منافع كارگر با منافع اجتماع ناسازگار درمي آيد؛ زيرا كاربرد روشهاي اقتصادي تر در 

بوط به برقرار ماندن اصول سرمايه داري در جامعه است كه اين پديده مر. امر توليد باعث بيكار شدن كارگر مي شود

ليكن در يك اجتماع خوب سازمان يافته، واضح است . ارگانيسم متشكل آن، ديگر نمي تواند آن اصول را تحمل كند

 كه بهره برداري از بقاي فنون ناقص براي افراد زيادي غيرممكن خواهد بود و نيز روشن است كه بهترين انواع فنون

  .بكار گرفته خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد كه هيچ مزد بگيري از كاربرد آنها رنج ببرد

ديده ايم كه . است) Propagation(منظورم زاد و ولد : حال مي پردازيم به مطلبي كه تماس نزديكتري با فرد دارد

م ازدواج كنند و نيز ديده ايم كه پس از هر مرد و زني اگر به شبكه تحريم زناشويي وابسته نيستند، مي توانند با ه

اين حقي است كه گمان نمي رود . كه هرچند فرزند كه طبيعت بخواهد، بار آورند) و نه وظيفه(ازدواج حق دارند 

) optimum(براي هر حالت خاصي از تكنيك صنعتي و كشاورزي، جمعيت متناسبي . جامعه علمي بتواند تحمل كند

ود همه افراد از حداكثر ممكن لوازم رفاه مادي استفاده كنند و هرگونه تغييري در اين وجود دارد كه موجب مي ش

ولي تراكم جمعيت طبق يك قاعده كلي . حد متناسب اعم از افزايش يا كاهش آن موجب كاهش بهره افراد مي شود

از اين ميان شايد . ز مي كنددر همه ممالك به استثناي آنهايي كه جديداً به وجود آمده اند از اين حد متناسب تجاو

حال، اين افزايش جمعيت همان اندازه كه افراد خانوارهاي بزرگ را . فرانسه در دهه هاي اخير مستثني بوده است

رنجور مي دارد، اعضاي خانوارهاي كوچك را نيز مي آزارد مگر در مواردي كه پاي ثروت هاي موروثي در ميان باشد؛ 

ش بي تناسب جمعيت مي شوند نه تنها به فرزندان خود بلكه به اجتماع نيز آسيب مي و لذا كساني كه موجب افزاي

از اينرو مي توان تصور كرد كه وقتي عصبيت هاي مذهبي در اين مورد از ميان برخيزد و مانع كنترل زاد و . رسانند

طرناكتري در ميان ملل و همين مسئله به شكل خ. ولد نشود، جامعه افراد خود را متوجه ضرورت مسئله خواهد كرد

اگر ملتي متوجه شود كه بر اثر پايين بودن سطح توالد، در برابر رقيب برتري . نژادهاي مختلف مطرح خواهد شد

نظامي خود را از دست مي دهد، مطابق معمول خواهد كوشيد تا ميزان آنرا باال ببرد؛ ولي اگر اين اقدام بي اثر واقع 

اگر اين قبيل . شد، آنگاه به محدود كردن ميزان زايش ملت رقيب توجه خواهد يافتشود كه احتماالً نيز خواهد 

براي مهاجران ) quota(مسائل را به ناچار در نظر خواهد گرفت و همانطوري كه امروزه اياالت متحده، سهميه اي 

شايد آنروز كودكان  .ملي تعيين شده است، لزوماً سهميه اي براي مهاجران ملل مختلف جهان در نظر خواهد گرفت

معهذا . مازاد بر رقم مجاز را نابود كنند البته اين عمل از امحاء فعلي آنها بوسيله جنگ و گرسنگي دادگرانه تر است

  .من اين آينده خاص را فقط پيش بيني مي كنم و با تجويز آن كاري ندارم

هم اكنون در بسياري از اياالت  .شايد كيفيت جمعيت نيز نظير كميت آن تحت مراقبت قواعد عمومي درآيد

آمريكا، عقيم كردن كساني كه نقص مشاعر دارند مجاز شمرده مي شود و در انگلستان نيز چنين پيشنهادي به 

هر قدر كه زمان پيشتر مي رود، اين انتظار هم بيشتر       . مرحله عمل نزديك مي شود و اين هنوز قدم اول است

به هرحال قدر مسلم اينست كه . م پدر يا مادر بودن نامناسب تشخيص داده شوندمي شود كه درصد بيشتري از مرد

باشد، والدين هم به كودك خود و ) mentally defective(معلولي  -اگر احتمال برود ثمره يك ازدواج، كودك روان
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نگونه رفتار جلوگيري به لذا هيچ اصلي از اصول آزادي، مانع از آن نخواهد بود كه اي. هم به اجتماع خود بد مي كنند

  .عمل آيد

اول اينكه اگر . وقتي صحبت از محدود كردن آزادي مي رود بايد دو مسئله كامالً متمايز را در نظر گرفت

محدوديت مورد نظر، مطابق پيش بيني و عاقالنه انجام پذيرد، به نفع عامه خواهد بود و دوم اينكه اگر انجام آن با 

باه توأم شود، باز سود آن به زيان احتمالي آن فزوني خواهد داشت؟ اين دو مسئله با آنكه مقداري ندانم كاري و اشت

از لحاظ نظري از يكديگر كامالً متمايزند، ليكن از نظر حكومتها، مسئله دوم اصوالً مطرح نيست چه هر حكومتي خود 

بيت هاي سنتي برخورد نكند، دخالت در و در نتيجه تا آنجا كه به منع عص. را از ندانم كاري و خطا مبرا مي داند

روي اين اصل وقتي كه دخالت در برخي از آزاديها به لحاظ . آزادي را بيش از حد معقول به خود تجويز خواهد كرد

معهذا من فكر    . بايد در تجويز عملي آن تأمل كرد - نظري قابل توجيه جلوه كند، چنانكه در اين فصل مي بينيم

تي كه نظراً قابل توجيه باشد، به هنگام خود در آزادي فرد اعمال خواهد شد؛ زيرا تكنيك علمي، ميكنم هرگونه دخال

و نتيجه اينكه . قدرت حكومتها را آنچنان مي افزايد كه ديگر نيازي به رعايت عقايد ديگران احساس نمي شود

و به همين دليل نيز اين موارد بيش از حكومتها دليل خوبي پيدا كنند، خواهند توانست در آزادي افراد مداخله كنند 

از اينرو احتمال مي رود تكنيك علمي جامعه را به زير يوغ جباري حكومت . حدي كه شايسته است پيش خواهد آمد

)governmental tyranny (بكشاند كه شايد به نوبه خود فاجعه آميز باشد.  

لمي كنار آيد، چه الزمه تكنيك علمي وجود سازمان برابري هم مانند آزادي، به سختي خواهد توانست با تكنيك ع

شايد در عالم سياست، . عظيمي از اصحاب تخصص و مديراني است كه نظام گسترده آن را الهام دهند و اداره كنند

ظواهر دموكراتيك همچنان باقي بماند ليكن واقعيت محتواي آن حتي با دموكراسي يك اجتماع خرده مالكي 

اين حقيقت، احترازناپذير است كه مقامات دولتي صاحب قدرت هستنند و وقتي . نخواهد كرد هم برابري 2دهقاني

بسياري از مسائل حياتي چنان فني بشوند كه از شخصي عادي انتظار فهم آنها نرود، ناگزير اصحاب تخصص بطور 

در سال  3م جنينگز بريانويليا: مثالي از پول و پشتوانه ذكر كنم. قابل توجهي قدرت نظارت را بدست مي گيرند

همين مسئله را شعار مبارزات انتخاباتي  خود قرار داده بود ولي كساني كه به او رأي دادند، هر موضوع ديگري  1896

هم امروز به عقيده عده كثيري از اصحاب تخصص كه به حق شايسته . را هم كه عنوان مي كرد، به او رأي مي دادند

با اينحال، آن . ورد مسئله پول و پشتوانه موجب بدفرجامي هاي برون از شماري استبرداشت غلط در م –احترامند 

را نمي توان از طريق مراجعه به آراء عمومي حل كرد؛ چه در آن صورت مسئله جنبه هاي عاطفي به خود مي گيرد و 

ت قانع كردن كساني است تنها راهي كه براي هر قدم مثبتي در اين زمينه باقي اس -از محتواي علمي عاري مي شود 

تا وقتيكه اينان به درستي و موافق سنت عمل مي كنند اجتماع . كه كنترل بانكهاي بزرگ مركزي را در دست دارند

مثال كم . نمي تواند بر آنان نظارت ورزد، چون اگر خطايي هم از ايشان سر بزند فقط معدودي متوجه آن خواهند شد

ه كيفيت حمل ونقل كاال به وسيله قطار را در امريكا و انگلستان مقايسه كرده هر كسي ك: اهميت تري را برگزينم

در آمريكا واگن شخصي . باشد، مي داند كه روش آمريكايي در اين مورد بطور مسلم بر شيوه انگليسي برتري دارد

اال را حمل كنند ولي وجود ندارد و واگنهاي قطار راه آهن ظرفيت استاندارد شده اي دارند كه مي توانند چهل تن ك

در انگلستان ناهماهنگي خاصي بر اين امور حاكم است و كاربرد واگنهاي شخصي موجب حيف و ميل هاي فراواني 

اگر اين كار به نحو صحيحي صورت مي گرفت كرايه حمل و نقل كاهش مي يافت و مصرف كننده هم بهره . مي شود

به مبارزه انتخاباتي واگذار كرد زيرا از حل اين مسئله، سود معلومي  ليكن در اينمورد هم نمي توان كار را - مي برد 

                                                 

2- Community of small peasant proprietors.  

3- William Jennings Bryan.  
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ليكن اگر روزي نظام متشكل تري تحميل شود، . نصيب هيچكدام از طرفين كمپانيها يا كارگران راه آهن نخواهد شد

  .اين كار بر اثر الزام يك هدف دموكراتيك بلكه بدست مقامات دولتي عملي خواهد شد

. سوسياليسم يا كمونيسم هم به همان مقياس سرمايه داري، ماهيت اليگارشيك خواهد داشت جامعه تحت لواي

زيرا حتي هنگامي كه صوري از دموكراسي موجود باشد، باز نمي توان رأي دهنده عادي را با دانش الزم تجهيز كرد و 

بغرنج اجتماع جديد آگاهند و لذا مرداني كه از مكانيسم . يا در لحظه حساسي او را به درك حقيقت رهنمون شد

شايد . آناني كه از موهبت ابتكار و تصميم برخوردارند بايد به معيار خيلي وسيعي بر جريان امور نطارت داشته باشند

اين حالت در مورد يك دولت سوسياليستي بيش از موارد ديگر صادق باشد زيرا در يك دولت سوسياليستي قدرتهاي 

اي مشتركي تمركز دارند و سازمان ملي حيات اقتصادي آن كاملتر از سازمان مشابه اقتصادي و سياسي در دسته

به عالوه نظارت يك دولت سوسياليستي بر دستگاه . دولتي است كه بر شركت هاي اقتصادي خصوصي استوار است

ستي مي تواند هاي تبليغاتي و ارگانهاي افكار عمومي، كاملتر از هر دولت ديگري است تا حدي كه دولت سوسيالي

با اين ترتيب متأسفانه برابري نيز مانند آزادي، چيزي بيش از يك . مطالب را به ميل خود، معلوم و يا مكتوم بدارد

دنياي آينده داراي طبقه حاكمي خواهد بود كه شايد حكومت آن ارثي نباشد اما به . روياي قرن نوزدهمي نيست

اين طبقه حاكم هر اندازه كه دانش و اعتماد به نفس . داشتحكومت كليساي كاتوليك شباهت زيادي خواهد 

بيشتري كسب كند به همان اندازه بيشتر در زندگي فرد دخالت خواهد كرد، و بهتر خواهد آموخت كه چگونه 

شايد اين گمان پر بيراه نباشد كه هدف آنان عالي، و راه آنان صادقانه، و خود . دخالتهاي خود را بر مردم هموار كند

آنان كساني بسيار دانا و فعال خواهند بود ولي نمي توان گمان برد كه آنان از تحميل قدرت، به صرف اين اصل كه 

ابتكار فرد چيز كارآمدي است، يا بر اين مبنا كه اقليت حاكم از درك كامل خواستها و منافع واقعي بردگان خود 

بر مسند چنان قدرتي تكيه نخواهد زد و به استثناي  ناتوان است، خودداري كنند؛ چنين فرد خويشتن داري هرگز

مواردي كه تصميم به عهده وراثت باشد، قدرت بدست كساني خواهد افتاد كه پرتوان، و مصون از خلجان ترديد 

سئوال اينست كه اين طبقه حاكم چه نوع دنيايي را خواهد ساخت، من در فصل هاي آينده، بعضي از     . باشند

  .ل فوق را به گمان پاسخ خواهم گفتجنبه هاي سئوا
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 فصل چهاردهم

  حكومت علمي

  

منظور . وقتي درباره حكومت علمي صحبت مي كنم، شايد الزم باشد نظر خود را در مورد اين اصطالح روشن كنم 

در حكومت ناپلئون عده زيادي از دانشمندان عضويت . من تنها اين نيست كه حكومتي از اشخاص عالم تشكيل يابد

از اينرو من . ير در مدتي كوتاه از كار بركنار شدداشتند و از آن جمله الپالس بود كه از بس بي كفايتي نمود ناگز

بلكه الزم است درجه علمي بودن . حكومت ناپلئون را با بودن الپالس علمي و در نبودن او غيرعلمي نخواهم ناميد

يك حكومت را بر حسب توانايي آن در برآوردن هدفهاي مطلوبش مورد ارزيابي قرار دهيم؛ هر حكومتي به نسبت 

مثالً طراحان قانون اساسي آمريكا از نظر مالكيت . براي خود تعيين و برآورده مي كند، جنبه علمي دارد هدفهايي كه

همه . خصوصي، علمي، ليكن در كوشش براي ايجاد نظام انتخابات غيرمستقيم رياست جمهوري، غيرعلمي بودند

با . همگي در ضمن آن سقوط كردند حكومتهايي كه نائره نخستين جنگ جهاني را برتافتند غيرعلمي بودند زيرا

»صربي«اينحال فقط يك استثنا وجود داشت كه كامالً علمي بشمار مي آمد آن هم حكومت 
بود، چون نتيجه  1

  .در نظر داشتند) Serajevo(جنگ، عيناً همانطور شد كه زمانداران عهد جنايات سرايوو 

صل شده است كه هدفهاي خيلي فراتر از آنچه را كه به بركت افزايش دانش، اين قدرت براي حكومتهاي امروز حا

در گذشته ممكن بود برآورده كنند و احتماالً در آينده نزديكي بسياري از خواست هايي كه امروزه انجامشان غير 

مثالً امروزه از بين بردن فقر عمومي به طرز كامل، از نظر فني ممكن شده است . ممكن مي نمايد، علمي خواهد شد

گر شيوه هاي معلوم توليد به طريق عاقالنه اي سازمان داده شوند، به منظور تأمين گذران قابل تحملي براي يعني ا

ولي اين امر اگرچه از لحاظ فني ممكن است، هنوز از لحاظ رواني امكان . عامه مردم كره خاكي كفايت خواهند كرد

ه سرمايه داري خصوصي همه مشكالتي هستند كه سد رقابت بين المللي، تضادهاي طبقاتي و نظام آشفت. نيافته است

كاهش بيماري، هدفي . راه تحقق يافتن اين هدف مي باشند و متأسفانه رفع اين مشكالت هم كار ساده اي نيست

است كه در ميان ملتهاي غرب با موانع كمتري روبروست و بنابراين با موفقيت بيشتري قرين شده است اما براي 

علم اصالح نژاد به استثناي نازاسازي . مشكالت زيادي در سراسر آسيا موجود است وصول به اين هدف،

)Sterlization ( كساني كه از نظر قواي دماغي ناقص هستند، در ديگر زمينه ها هنوز وارد مرحله عمل نشده است

ديده ايم شايد زماني كه  چنانچه قبالً. ولي شايد در پنجاه سال آينده به صورت عامل مؤثري مورد استفاده قرار گيرد

  .علم جنين شناسي پيشرفت زيادي حاصل كند، عمليات مستقيم برروي جنين جاي علم اصالح نژاد را بگيرد

پرتوان و اهل ) idealists(همه اينها مسائلي هستند كه به محض اينكه آشكارا امكان يابند مورد توجه آرمانگرايان 

ايان تركيبي هستند از دو سنخ مختلف كه شايد بتوانيم به ترتيب مرد رويايي اغلب آرمانگر. عمل قرار خواهند گرفت

                                                 

1 - Serbia  ژوئيه  28محصل صربي در  هنوز مدت زيادي از پايان جنگهاي بالكان نگذشته بود كه يك. جزئي از يوگوسالوي فعلي است

در شهر سرايوو پايتخت بسته، وليعهد اتريش آرشيدوك فرانتز فرديناند را به قتل آورد و همين پيشامد، اتريش را به حمله به  1914

 .م . صربستان واداشت و بهانه جنگ جهاني اول شد
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)dreamer ( و مرد عمل)manipulator (شخص رويايي محض، ديوانه است و مرد عمل محض شخصي است . بناميم

گاهي شخص . كه فقط طالب قدرت شخصي است ولي فرد آرمانگرا در حد وسطي از اين دو نهايت زندگي مي كند

جذبه خود را در روياي خبرهايي از ) W. Morris(ويليام موريس . ويايي چيرگي دارد و زماني مرد عمل پيروز استر

هردو سنخ . ؛ مي يافت و لنين تا هنگامي كه عقايد خود را لباس واقعيت نپوشانده بود، قانع نمي شد2ناكجاآباد

اينجاست كه مرد عمل براي . مي كنند، خلق كنند آرمانگرايان مي خواهند دنيايي از آنچه را كه در آن زندگي

ساختن دنياي مطلوب خود احساس قدرت كافي مي كند ولي شخص رويايي چون خود را ناتوان مي بيند، به ناچار 

نمونه اصيل . از اينروست كه سازندگان جامعه علمي از سنخ آرمانگرايان عمل ورز خواهند بود. دامن پندار مي گيرد

يك آرمانگراي عمل ورز غير از يك قدرتمند خودخواه است زيرا آنچه او . ت ها در عصر ما لنين بوداينگونه شخصي

  .طلب مي كند فقط چيز خاصي براي نفس خويشتن نيست؛ بلكه جامعه اي از نوع خاص است

ند باشد يا بجاي او سردار اعظم ايرل) Strafford(قانع نمي شد به اينكه پس از استرافورد ) Cromwell(ول - كرام

براي خشنودي او اين امر كفايت مي كرد كه انگلستان كشور نوع . اسقف اعظم كانتربري گردد) Laud(پس از الود 

وجود همين عنصر آرزوي غير شخصي است كه شخص آرمانگرا را . خاصي باشد نه اينكه به هر حال او سرور آن باشد

د، قلمرو چنان وسيعي در روسيه بعد از انقالب گشوده شد كه براي اين قبيل افرا. از ديگر كسان ممتاز مي سازد

از . هرگز در هيچ نقطه جهان سابقه نداشته است و با تكامل تكنيك علمي اين عرصه در همه جا فراخ تر خواهد شد

  .اينرو من انتظار دارم كه اينگونه افراد در طرح ريزي جهان دو قرن بعد نقش بسيار مهم و مؤثري ايفا كنند

يستار واقعي آرمانگرايان عمل ورز، از ميان دانشمندان عصر ما، در قبال مسائل مربوط به حكومت، به وضوح تمام ا

  :نمايان است كه قطعات زير را از آن مقاله مي آوريم) Nature, Sep. 6, 1930(در سرمقاله نيچر 

شامل آن بوده است  1831از زمان تشكيل خود به سال  3يكي از تحوالتي كه انجمن بريتانيايي پيشبرد علم«

در بيانيه اخير ) L. Melchett(به طوريكه لرد مل چت . عبارت از زوال تديجي حدود مميزه علم و صنعت مي باشد

ديگر . خود خاطرنشان كرد، امروزه تالش براي تشخيص علم محض و كاربسته هرگونه معنايي را از دست داده است

نتيجه كاوش هاي انديشمندترين شخصيت ها، معموالً به نتايج . مشخصي بين علم و صنعت ممكن نيستترسيم مرز 

»شركت سهامي صنايع شيميايي امپريال«هم اكنون مؤسسات پيشرويي همچون . علمي مهمي منتهي مي گردد
در  4

هاي نزديكي با تحقيقات انگلستان همان كارهايي را انجام مي دهد كه آلمان مدت مديدي به كمك ارشاد تماس 

  .علمي دانشگاه ها انجام مي داده است

اگر با اين حال قبول كنيم كه علم در اين بيست و پنج سال اخير به سرعت مسئوليت رهبري صنعت را به عهده 

در وضع كنوني تحت شرايط تمدن . گرفته است، امروز باز قبول مسئوليت هاي بزرگتري از آن خواسته مي شود

بر اثر . ل اجتماع نيز براي پيشرفت و بهره يابي مداوم خود به مانند صنعت محتاج علم نظري و عملي استجديد، ك

اكتشافات جديد علمي و كاربرد علمي آنها نه تنها صنعت بلكه مجموع زيربناي جامعه در طرق مختلف، به سرعت 

روزافزوني رنگ علم مي پذيرند، اين مسائل  علمي مي شود و مسائلي كه براي رهبران ملتها مطرح مي شوند به معيار

  .اعم از اينكه قضايي يا اجرايي باشند همواره حاوي عواملي هستند كه براي حل كردن آنها دانش علمي ضرورت دارد

در سالهاي اخير، رشد سريع همه انواع ارتباطات و وسايل حمل و نقل بين المللي، براي صنعت طرز فكر و 

همين عوامل در عين حال حوزه هاي . ده است كه بطور شگفت انگيزي جنبه بين المللي دارندسازماني را تحميل كر

جستجوهاي تاريخي اخير نشان       . محدودي را پذيراي آثار شوم سياستهاي غلط مي باشند، وسيعتر كرده است

                                                 

2- News From Nowhere   
3- British Association for Advancement of Science   
4- Imperial Chemical Industries, Ltd   
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»اتحاديه افريقاي جنوبي«مي دهند كه مسائل بغرنج نژادي 
لطي است كه از تعصبات امروز، نتيجه سياستهاي غ 5

در دنياي امروز خطرات ناشي از اشتباهاتي كه نتيجه تعصب و عدم توجه . سياسي سه نسل پيش حاصل شده است

در عصري كه تقريباً همه مسائل مديريت و توسعه، حاوي . به تحقيقات بي غرضانه يا علمي باشد، بسيار جدي است

را بر پيكر خود تحمل كند كه مديريت را در اختيار افرادي كه فاقد  تمدن نمي تواند اين ضايعه. عوامل علمي است

  .معرفت علمي دست اول هستند، قرار دهد

بنابراين تحت شرايط جديد، انتظار از كارورزان علم خيلي فراتر از  آن است كه فقط حدود دانش را گسترش 

كشفيات آنها را بگيرند و بدون راهنمايي بكار  آنان ديگر نمي توانند به اين خرسند باشند كه ديگران نتايج. دهند

  .برند

در واقع نيز بدون . كارورزان علم بايد مسئوليت مراقبت قدرت هايي را كه از كار خود آنان ناشي شده اند، بپذيرند

  .كمك آنان، مديريت به طرزي شايسته و سياستمداري در پايگاهي واال، امكان پذير نخواهد بود

ار كردن رابطه صحيحي بين علم و سياست، بين دانش و قدرت، يا دقيقتر از آن بين كسي كه مسئله علمي، برقر

در مسائل علمي كار مي كند و مديريت حيات اجتماعي، يكي از پيچيده ترين مسائلي است كه رو در روي 

را بررسي كرده و  لذا اجتماع از اعضاي انجمن بريتانيا انتظار دارد كه اين مسائل. دموكراسي قرار گرفته است

  .راهنمايي هاي الزم را در مورد وسايل استقرار علم در پايگاه رهبري اجتماعي ارائه دهند

قابل توجه است كه عليرغم ضعف نسبي عاملين علم در امور ملي، كميته هاي مشورتي اصحاب تخصص از زمان 

انوني نداشته اند نفوذ مؤثر و قابل توجهي جنگ تاكنون در امور بين المللي حتي در مواردي كه هيچگونه اختيار ق

افتخار تنظيم طرحي كه يك حكومت اروپايي را از ورشكستگي و آشفتگي نجات داد و تدوين طرحي . اعمال كرده اند

ايجاد  6براي رفع بيكاري كه وضع يك ميليون و پانصد هزار نفر پناهندگاني را كه به دنبال بزرگترين مهاجرت تاريخ

ان بخشيد، متعلق به كميته هايي است كه سازمان ملل متحد از ميان اصحاب تخصص تشكيل داده بود شده بود سام

اين نمونه ها به وجه بارزي نشان مي دهند كه اگر به متخصصان علوم، . و وظايف آن در امر مشورت خالصه مي شد

ن كه قدرت هاي معمول مديريت دچار انگيزه ها و شور و شوق الزم القاء شود در حال حاضر نيز مي توانند هر زما

شكست مي شوند و يا مسئله خاصي مانند وضع استراليا كه از نظر سياستمداران به كلي از هر نور اميدي عاري    

  .ميگردد، نفوذ مؤثري اعمال كنند

كه  در حقيقت عاملين علم در جامعه نيز مانند صنعت داراي موقعيت ممتازي هستند و عاليم خوبي وجود دارد

از اينرو پروفسور جوسلين تورپ   . معلوم مي كند اين معني مورد قبول خود عاملين علم نيز واقع شده است

)Jocclyn Thorpe ( در نطقي كه سال قبل به مناسبت رياست خود در جامعه شيميدانان)ايراد كرد ) واقع در ليدز

هاي متغير حكومتها ديگر نخواهند توانست اظهار داشت كه هم اكنون طليعه عصري تجلي مي كند كه اكثريت 

وي با تأييد پيوند . سياستهاي بزرگ را بدون توجه به طرقي كه صنايع سازمان يافته تأييد مي كنند تعيين نمايند

به عالوه نامه اي كه قرار بود در حضور . نزديك علم و صنعت، كسب قدرت هاي سياسي را نيز از طريق آن تأييد كرد

يا قرائت شود، لزوم و كيفيت حفظ خطوط جنوبي از خطر شليك گلوله بود كه خود شاهد ديگري است انجمن بريتان

هرگونه الهام و . بر اينكه عاملين علم، مسئوليت رهبري مسائل مربوط به سالمت اجتماعي و صنعتي را مي پذيرند

عمل آورد به هيچ روي نخواهد توانست تشويقي كه اجالسيه هاي انجمن بريتانيا در مورد تعقيب تحقيقات عاملين به 

خدمت شايسته اي در برابر عالم انسانيت انجام داده باشد مگر در صورتي كه سالكان طريقت علم را همان طوري كه 

                                                 

5- The union of South Africa  
  .مهاجرت يهوديان به اسرائيل -6
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مسئوليت گرداندن صنايع را به عهده دارند، به قبول مسئوليت بزرگ رهبري جامعه نيز فرا خواند، چه، تالش هاي 

  ».ن مسئوليت ها را قسمت مقدر آنان كرده استخود ايشان است كه اي

از مطالب فوق ديده مي شود كه مردان علم از مسئوليتي كه دانش خود آنان در برابر جامعه به دوش آنان        

  .ميگذارد، آگاه مي گردند و احساس وظيفه مي كنند كه بيش از پيش در رهبري امور به عامه شركت جويند

ي علمي را ديده و دلش مي خواهد كه آرزوهاي خود را به عمل درآورد، خود را با موانع كسي كه روياي يك دنيا

از جمله اين موانع قوة ايسايي و عادت است؛ مردم مي خواهند همواره چنان رفتار كنند كه . زيادي روبرو مي يابد

اقتصادي كه از دوره هاي  مقاومت سودجويانه نيز هست؛ يك نظام. كرده اند و چنان زندگي كنند كه زيسته اند

فئودالي به ميراث مانده براي برخي كسان امتيازاتي مي دهد كه كاري نكرده اند تا سزاوار آن باشند و اين كسان 

عالوه بر اين . چون ثروتمند و نيرومند هستند، مي توانند موانع موحشي را در راه تغييرات بنيادي به وجود آورند

مانه نيز وجود دارد؛ اخالق مسيحي از چند لحاظ اساسي با اخالق جديدي كه به تدريج نيروها، آرمانگرايي هاي خص

مسيحيت به اهميت روح فرد تكيه دارد و آمادگي ندارد كه قرباني يك انسان بي گناه را . رشد مي گيرد، مخالفت دارد

ت و اين امر طبيعي است مسيحيت بطور خالصه عاري از روح سياسي اس. به خاطر صالح غايي اكثريت تجويز كند

اخالق جديدي كه به موازات تكنيك علمي . زيرا در دامن مردمي پرورش يافت كه از قدرت سياسي محروم بودند

در اين اخالق براي خرافه تقصير و تنبيه، محل چنداني . رشد مي يابد، بيشتر ناظر بر جامعه خواهد بود تا بر فرد

ا به خاطر جمع رنجه مي دارد، عمل خود را توجيه نكرده و درصدد ثابت وجود نخواهد داشت و هنگامي كه فرد ر

اخالق جديد از اين لحاظ بي رحمانه خواهد بود و از نظر . كردن اينكه فرد مزبور سزاوار بوده است نيز برنخواهد آمد

ات استقرار طرز فكري عقايد مرسوم اجتماع امروز نيز عاري از محتواي اخالقي تلقي خواهد شد اما اين تحول به مواز

ما بدن . كه جامعه را نه به صورت مجموعي از افراد، بلكه در هيئت يك واحد زنده مي شناسد حاصل خواهد شد

انسان را به صورت يك مجموعه واحد مي نگريم و اگر به فرض ضرورتي پيش آيد كه قطع كردن عضوي را ايجاب 

ما سالمت كلي بدن را در اين مورد دليل . را به اثبات برسانيمكند، هرگز درصدد برنمي آييم كه خباثت ذاتي آن 

به همين ترتيب كسي كه جامعه را به صورت يك مجموعه واحد مي نگرد عضوي از آن . كفايت كننده اي مي دانيم

جنگ همواره . را فداي سالمت پيكر جمع خواهد كرد بي آنكه در مورد سالمت آن فرد مالحظه زيادي داشته باشد

سربازان را به كام مرگ مي فرستد       : نه بارزي از اين مورد خاص بوده است چه يك عمل دسته جمعي استنمو

ولي انسان تاكنون در غير مورد جنگ، اهميت چنداني به . در حالي كه هيچ كس آنان را مستحق مرگ نمي داند

فكر . حساس مي شده، خودداري كرده استهدفهاي اجتماعي نداده است و از انجام فداكاري هايي كه غيرعادالنه ا

ايشان . مي كنم كه آرمانگرايان علمي آينده نه فقط در زمان جنگ بلكه در حين صلح نيز از اين وسواس، آزاد باشند

براي غلبه برموانع و مشكالت به صورت يك اوليگارشي عقيدتي تشكل خواهد يافت چنانكه حزب كمونيست شوروي 

  .ستهم اكنون انجام داده ا

ليكن خواننده خواهد پرسيد كه عملي شدن همه اينها چگونه ممكن خواهد بود؟ آيا اينها  پندارهاي آرزومندانه 

آينده اي كه من پيش بيني مي كنم در . ايي نيستند كه مطلقاً از سياست عملي بدورند؟ به نظر من چنين نيست

مرا خشنود مي كند، وجود افراد متعالي است نه  آنچه. وهله اول با خواست هاي خود من سازش بسيار كمي دارد

از اين عقيده . سازمان هاي قدرتمند، و متأسفم كه عرصه پرورش اينگونه افراد در آينده، تنگتر از گذشته خواهد بود

كامالً شخصي كه بگذريم تصور شيوه هايي كه دنيا به ياري آنها مي تواند يك حكومت علمي از نوع مفروض من 

واضح است اگر جنگ جهانگير ديگر برروي نقشه عقيم نماند برتري جهاني را در دست . ، كار مهمي استايجاد كند

بدين ترتيب يك حكومت جهاني ايجاد خواهد شد كه تحت سيطره آن، . شوروي يا اياالت متحده قرار خواهد داد

شايد . صحاب تخصص تفويض كنندقدرتمندترين مردم ناگزير خواهند بود بخش بزرگي از قدرت خود را به انواع ا
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چنين تصور شود كه هم زمان با اين وضع چون فرمانروايان بزرگ به سستي رو مي آورند كاهلي در حالشان رخ    

فرانسه امكان مي دهند كه قدرتشان بدست اصحاب فن ) Mecrovingian(مي نمايد و مانند سالطين مرووين ژين 

من در . همين اصحاب تخصص، سازندگان واقعي حكومت هاي جهان بشوندغير اشرافي تري غصب شود و به تدريج 

صحنه خيال خود، آنان را بدينگونه تجسم مي كنم كه تا وقتي حكومتشان مورد تهديد باشد شخصيت حقوقي 

 متشكلي را كه تا حدي زير نظم عقيده قرار دارد، تشكيل مي دهند و بعدها رهبران را از طريق امتحانات، آزمون هاي

  .هوشي و آزمون هاي سنجش قدرت اراده انتخاب مي كنند

جامعه اصحاب تخصص كه در انديشه من نقش مي بندد، عموم مردان علم را به استثناي چندي از تكروان و 

تشكيالت آنان تنها دارنده جديدترين تسليحات و گنجينه اسرار نظامي خواهد . كجروان فكري دربر خواهد داشت

گر جنگي روي نخواهد داد چون هرگونه مقاومتي از طرف دستجات غيرعلمي به شكست افتضاح بود؛ بنابراين دي

جامعه اصحاب تخصص، مسئوليت تبليغات و تعليم و تربيت را نيز بر عهده خواهد داشت و . آميزي محكوم خواهد شد

و چون حكومت در دست وفاداري به حكومت جهاني را ترويج كرده و ناسيوناليسم را خيانت بزرگي خواهد شمرد 

گروه اندكي خواهد بود، روح اطاعت را به اكثريت عظيم مردم القاء كرده و قدرت ابتكار و خوي فرمانروايي را در 

ممكن است آنان روش هاي جديدي براي مخفي داشتن قدرت خود اختراع كنند . انحصار اعضاي خود درخواهد آورد

وسياستمداران، چنان ) Plutocrats(اقي گذارند به طوريكه اغنياي حاكم و صور و ظواهر دموكراسي را دست نخورده ب

به تدريج كه اين اغنياي حاكم بر اثر سستي كاهلتر شدند، . تصور كنند كه اين صور را به زيركي كنترل مي كنند

كومت اهل ثروت خود را ازدست مي دهند؛ و بدين ترتيب ثروت هرچه بيشتر به مالكيت جامعه درآمده و زير نظر ح

تخصص اداره مي شود، بدين ترتيب ظاهر امر هرچه مي خواهد باشد در واقع همه قدرت، مسخر كساني مي شود كه 

  .از هنر عمل ورزي علمي آگاه باشند

البته همه اينها يك تصور خيالي است و آنچه واقعاً در آينده روي خواهد داد چيزي است كه نمي توان به درستي 

داليلي در دست است كه اين نظر را . كن است يك تمدن علمي اصوالً تمدن سست بنياني باشدمم. پيش بيني كرد

اتفاقاً نوآوري هاي اخيري كه در فنون . روشن ترين اين داليل جنگ است. چندان هم غيرموجه نشان نمي دهد

رود كه تكنيك دفاعي  جنگي ايجاد شده قدرت حمله را به مراتب بيش از هنر دفاع افزايش داده است و گمان نمي

در اين صورت تنها اميد بقاي تمدن اين است . بتواند قبل از بروز يك جنگ بزرگ، مقام از دست رفته خود را باز يابد

كه ملتي به قدر كافي از صحنه عمليات جنگي به دور ماند، و بقدري قوي باشد كه بتواند ساخت اجتماعي خود را از 

متحده و روسيه شوروي تنها دو ملتي هستند كه موقعيت منطقي براي احراز اين مقام اياالت . مهلكه سالم بدر برد

اگر اين دو ملت در تجزيه كليئي كه جنگ ديگر در اروپا به وجود خواهد آورد شركت جويند، احتمال مي رود . دارند

ز گيرودار اين جنگ جهاني حتي اگر آمريكا ا. قرن هاي زيادي الزم  باشد تا تمدن به سطح كنوني خود بازگشت كند

جان بدر برد به ناچار به تشكيل حكومت جهاني اقدام خواهد كرد چون ديگر نمي توان انتظار داشت كه تمدن ضربة 

در آن حال مهمترين قدرت  محركه تمدن، آرزوي سرمايه گذاران آمريكايي . جنگ جهاني ديگري را نيز تحمل كند

سرمايه گذاري در كشورهاي ويران شده دنياي كهنه پيدا كنند در چنان خواهد بود كه موقعيت هاي امني جهت 

  .وضعي اگر آنان به سرمايه گذاري در قاره خود قناعت كنند وضع جهان واقعاً شوم خواهد بود

هوشمندترين طبقات علمي . دليل ديگر به ترديد در دوام تمدن جديد، از توجه به كاهش مواليد حاصل مي شود

در صورتي كه اقدامات . ميرند و ملتهاي غربي بطور كلي بيش از تعداد خود توليد مثل نمي كنند ترين ملتها مي

هم اكنون فرانسه به . كامالً اساسي به عمل نيايد، بزودي جمعيت سفيدپوستان كره زمين روبه كاهش خواهد گداشت

يدپوست روبه كاهش گذارند تمايل جايي رسيده كه به دستجات آفريقايي وابستگي پيدا كرده است و اگر مردم سف

ادامه اين وضع سرانجام به طغيان خواهد انجاميد و . واگذاري كارهاي خشن به افراد نژادهاي ديگر فزوني خواهد يافت
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در اين مرحله است كه شايد ادامه دادن تمدن علمي . كاهش خواهد داد) Haiti(اروپا تا حد اوضاع كشور هايتي 

شود و در نتيجه سطح زاد و ولد آنان نيز به نسبتي كه به تمدن علمي بگرايند، كاهش  برعهده چيني ها واگذار

از اينرو استقرار يك تمدن علمي غيرممكن خواهد بود مگر براي تحريك زاد و ولد، شيوه هاي . خواهد پذيرفت

در اينجا نيز . ود دارددر راه اتخاد اين روش ها نيز مشكالت زيادي از نظر مالي و عاطفي وج. مصنوعي اتخاذ شود

اما اينكه آيا اين علمي تر . مانند مسئله جنگ، تمدن علمي بايد هرچه بيشتر علمي شود تا بتواند از خطر زوال بگريزد

  .شدن با سرعت كافي صورت خواهد گرفت، موضوعي است كه نمي توان پيش بيني كرد

ما امكان اين سازمان را از . د سازمان جهاني استديده ايم كه تمدن علمي به منظور استوار داشتن خود، نيازمن

در حال حاضر به كمك تعرفه هاي . اينك جنبه اقتصادي آنرا بررسي مي كنيم. نظر مسائل حكومتي بررسي كرده ايم

گمركي، توليد به حداكثر ممكن به صورت ملي سازمان مي گيرد؛ هر ملتي سعي مي كند كه كاالهاي مصرفي خود 

اين گرايش روبه افزايش است و حتي بريتانياي كبير كه قبالً مايل بود . مكن در داخله خود توليد كندرا به حداكثر م

صادرات خود را از طريق تجارت آزاد به حداكثر ممكن باال برد، سياست خود را به نفع انزواي نسبي اقتصادي ترك 

  .كرده است

اگر همه . لي، كم صرفه تر از توليد بين المللي استالبته واضح است كه نظر اقتصادي محض توليد در چارچوب م

ساخته مي شدند، اين يك اقدام صرفه جويانه بشمار ) Detroit(اتومبيل هايي كه در دنيا كار مي كنند در دترويت 

در . يعني در آن صورت براي ساختن يك اتومبيل با مزاياي معلوم، مقدار كاري كمتر از امروز الزم بود. مي آمد

مثالً براي ساختن . ي كه از طريق علم سازمان پذيرد، بسياري از مصنوعات بدين سان جنبه محلي خواهد گرفتدنياي

سنجاق و سوزن محل خاصي تعيين خواهد شد و محل ديگري براي قيچي و كارد و هواپيما، و ماشين هاي 

بحث به وجود آيد، اولين اگر روزي حكومت جهاني مورد . كشاورزي هم جاي مستقلي براي خود خواهند داشت

ديگر توليد مانند امروز در دستهاي خصوصي نخواهد ماند و مطلقاً . كارش سازمان دادن توليد بين المللي خواهد بود

امروزه نيز توليد چيزهايي از قبيل كشتي جنگي به همين ترتيب عملي   . مطابق دستورات دولت عملي خواهد شد

ر جنگي بسيار واال شناخته شده است؛ ليكن در غالب موارد، توليد در دست انگيزه ميشود، زيرا كه اهميت شان از نظ

هاي آشفته كارخانه داران خصوصي است و آنان محصولي را بيش از حد و محصول ديگر را كمتر از حد توليد      

ه ماشين آالت صنعتي امروز. ميكنند و نتيجه اينكه در ميان اين اضافه توليد مصرف نشده، فقر همچنان وجود دارد

با از بين بردن رقابت و تمركز دادن توليد در يك . موجود در جهان از بسياري جهات مازاد براحتياج جهان است

كنترل مواد خام مسئله ايست كه در هر جامعه . شركت واحد مي توان از همه اين اتالف و تبذيرها دوري جست

در حال حاضر مواد خامي كه اهميت بيشتري دارند، توسط قواي  .علمي از طرف يك قدرت مركزي اداره خواهد شد

ملت ضعيفي كه داراي منافع نفتي است بزودي خود را تحت انقياد ملت قوي تري مي يابد، . نظامي كنترل مي شوند

علق مواد خام نبايد به قدرت هايي ت. همچون ترانسول كه به علت دارا بودن منابع طال استقالل خود را از دست داد

داشته باشد كه به سبب پيروزي هاي نظامي يا سياسي، سرزمين هاي حاوي آنها را تصرف كرده اند بلكه بايد در 

اختيار يك قدرت جهاني قرار گيرند تا آنها را بين ملتهايي كه مهارت زيادي در بهره ور ساختن آنها دارند، جيره 

غيب مي كند كه مواد خام را هدر كنند چون انگيزه اي كه آنان به عالوه نظام موجود اقتصادي، مردم را تر. بندي كند

در دنياي علمي، هر كدام از مواد خام حياتي به دقت محاسبه شده و قبل از . را به دورانديشي وادار سازد، وجود ندارد

. هد شدآنكه مقدار موجود به تحليل رود، تحقيقات علمي در جهت كشف ماده اي كه جانشين آن گردد، هدايت خوا

يا هر ماده خام ديگري كه براي ايجاد انرژي اتمي مصرف شود، مطلقاً در اختيار ) Thorium(اما اورانيوم و ثوريوم 

  .مرجع بين المللي قرار خواهد گرفت
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بنا به داليلي كه در فصل گذشته مورد بررسي قرار گرفت، اهميت كشاورزي در آينده كمتر از گذشته و حال 

. ما نه تنها ابريشم مصنوعي بلكه پشم مصنوعي، چوب مصنوعي و كائوچوي مصنوعي نيز خواهيم داشت. خواهد بود

كشاورزي هرچه بيشتر صنعتي خواهد شد و  اما در اين حين،. شايد به هنگام خود، خوراك مصنوعي هم داشته باشيم

هم . اين تحول هم در شيوه توليد كشاورزي و هم در جهان بيني مردمي كه به آن اشتغال دارند، به وجود خواهد آمد

اكنون كشاورزان آمريكايي و كانادايي داراي طرز فكر صنعتي هستند و از روحيه دهقانان قديم فرسنگ ها فاصله 

نده مورد بحث، ماشين آالت هرچه بيشتر به كار گرفته خواهد شد و در كنار بازارهاي بزرگ شهري، در آي. گرفته اند

در . كشتزارهاي بزرگي با شيوه هاي مصنوعي خاك گرم كني ساالنه انواع زيادي از محصوالت را عرصه خواهند كرد

از . اطراف آنها تجمع خواهند كرد نقاط مختلف اطراف شهر مراكز قوي توليد برق به وجود خواهد آمد و مردم در

روحيه كشاورزي كه از باستان زمان شناخته شده است، اثري باقي نخواهد ماند چون خاك و آب و هوا در انقياد 

  .قدرت انسان در خواهند آمد

يگر شايد بتوان تصور كرد كه هر مرد و زني ناگزير از كار كردن خواهند بود و اگر بر اثر پيش آمدي، كار آنان د

البته خوشايندترين كارها آن خواهد بود كه بيشترين قدرت . مورد تقاضا نباشد، كار ديگري برايشان تعليم خواهد شد

مشاغلي كه بيشترين قدرت را در اختيار فرد مي گذارند، . را براي كنترل مكانيسم هاي اجتماعي برآورده كند

هرجا كه ممكن باشد سياهان را . ز نظر هوش برتر باشندبرحسب آزمون هاي هوشي به كساني اعطا خواهند شد كه ا

گمان مي كنم حقوق بهترين كارها از حقوق بدترين آنها باالتر باشد چون . براي كارهاي پست برخواهند گماشت

جامعه طوري نخواهد بود كه درآن برابري وجود داشته . براي انجام كارهاي خوب مهارت زيادتري الزم خواهد بود

اين حال من ترديد مي كنم كه نابرابري ها جز در موارد خاصي نظير كار سفيدپوست و رنگين پوست به ارث باشد با 

همه كس در آسايش به سر خواهد برد و آناني كه مقامات پر درآمدي دارند از خوشگذراني قابل توجهي . منتقل شود

نوسان نخواهد بود چه اين پاشيدگي نتيجه  اوقات عيش و اوقات تعب مانند امروز دستخوش. برخوردار خواهند بود

هيچ كس گرسنگي نخواهد كشيد و هيچ انساني از تشويش هاي اقتصادي كه هم . نظام اقتصادي آشفته موجود است

از طرف ديگر زندگي براي غير مردم اهل تخصصي كه حقوق . اكنون غني و فقر را رنج مي دهد، آزار نخواهد ديد

آدمي از روزي كه تمدن آغاز شده حريصانه تر از هر چيز . ند، عاري از ماجرا خواهد بودهاي هفتگي دريافت مي دار

در اين جهان است كه او مطلوب خود را خواهديافت ولي نمي توان مطمئن بود كه . به دنبال تأمين مي شتافته است

  .يافته خود را در برابري هايي كه مي پردازد ارزنده بداند
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  فصل پانزدهم

  تعليم و تربيت در جامعه علمي

  

مردم آتن هم خود را . شهروندان خوب از يكسو تربيت ذهن و از سوي ديگر تربيت: تعليم و تربيت را دو هدف است 

 ها پيروز شدند ليكن خاطره آتني اسپارتي. ها هم بر دومين تأكيد ورزيدند مصروف جنبه نخستين كردند و اسپارتي

  .جاودانگي پيوستها به 

كنم با مالحظه نظام تربيتي خاصي كه يسوعيان ترتيب داده بودند، بتوان تعليم و تربيت يك جامعه علمي  فكر مي

يسوعيان براي افراد خود برحسب اينكه بنا بود شخص مورد نظر، يك فرد عادي براي . را به بهترين وجهي ادراك كرد

و به همين ترتيب و فرمانروايان علمي نيز . كردند به نوعي او را تربيت ميجامعه يا عضوي از انجمن يسوعيان باشد 

براي مردان و زنان عادي يك نوع تعليم و تربيت و براي كساني كه پاسداران قدرت علمي خواهند بود، نوع ديگري به 

فكر و قانع باشند؛ و  بيشناس،  از مردان و زنان عادي انتظار خواهد رفت كه سربزير، كوشا، وقت. وجود خواهند آورد

اي از تحقيقات روانكاوي،  لذا براي ايجاد آن، مجموعه. از مجموع اين اوصاف، شايد قانع بودن از همه مهمتر گردد

هايي تربيت خواهند يافت  كودكان از اوان سنين خود، به روش. روانشناسي رفتاري و شيمي حياتي بكار خواهد رفت

برروي هم، همه دختران و پسران، به هنجار، شاد و سالم بار . به حداقل كاهش يابدكه امكان تشكيل عقده در آنها 

آنان وقت زيادي در هواي آزاد خواهند . ديگر كيفيت تغذيه آنان به هوس والدين واگذار نخواهد شد. خواهند آمد

ي افرادي با چنين خلقيات، برا. گذراند و مجبور نخواهند بود كه بيش از حدي كه مطلقاً ضرورت دارد، كتاب بخوانند

تري كه در مورد پسران پيشاهنگ بكار  هاي اندك ماليم هاي نظامي و يا شايد با روش حس اطاعت از طريق شيوه

همه دختران و پسران از سنين كودكي همكاري را خواهند آموخت؛ يعني خواهند آموخت . رود، القا خواهد شد مي

ابتكار اين كودكان از فروغ خواهد افتاد و حس . دهد كس ديگري انجام مي عيناً همان عملي را انجام دهند كه هر

بخش بزرگي از تعليم . هاي علمي تربيت از آنان زدوده خواهد شد آنكه تنبيه بشوند، به كمك روش عدم اطاعت، بي

. خواهند آموختاي  رسد، حرفه شان به پايان مي و زماني كه دوران تحصيل. و تربيت آنان جنبه يدي خواهد داشت

تدريس مواد رسمي تا وقتي كه چنين . شان، متخصصان، استعداد آنان را ارزيابي خواهند كرد براي تعيين نوع حرفه

تعليماتي وجود دارد از طريق راديو، سينما و تلويزيون انجام خواهد گرفت به طوريكه يك معلم بتواند در زمان واحد 

اي تلقي شده  البته تدريس اين دروس كار بسيار استادانه. را تدريس كند هاي يك كشور بطور يكنواختي همه كالس

آنكه جاي معلم امروز را خواهد گرفت بانويي خواهد بود كه نظم . و براي اعضاي طبقه حاكم محفوظ خواهد بود

ترم نيز رود كودكان بقدري خوش رفتار بار آيند كه به خدمت اين بانوي مح مدرسه را حفظ كند، اگرچه اميد مي

  .نياز چنداني نباشد

. شوند، تعليم و تربيت متفاوتي خواهند داشت از طرف ديگر كودكاني كه براي عضويت طبقه حاكم برگزيده مي

برخي از آنان در دوره پيش از تولد و بعضي ديگر در سه سال اول عمر و چندي در فاصله سه تا شش سالگي به اين 

زمان و هوش و قدرت اراده آنان را تأمين  وم بكار گرفته خواهد شد تا رشد هممجموع عل. مقام برگزيده خواهند شد

  .كند
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هاي نخستين رشد بكار خواهند برد تا  علم اصالح نژاد، عمل شيميايي و حرارتي جنين و رژيم غذايي را در سال

بيني  گفتن باشد جهاناي كه كودك قادر به سخن  از لحظه. باالخره، حداكثر توانايي را در كودك به وجود آورند

تواند منظور خود را بفهماند از تماس با مردم نادان و  هايي كه مي علمي در او بنياد خواهد شد و از نخستين سال

از طفوليت تا بيست و يك سالگي، دانش علمي در ذهن او القاء خواهد شد و . غيرعلمي به دقت بازداشته خواهد شد

در . دهد، تخصص خواهد يافت ي كه استعداد بيشتري در فراگرفتن شان نشان مياز دوازده سالگي به باال در علوم

ها بغلطد و گاهي  عين حال خشونت عضالني به او خواهند آموخت و تشويقش خواهند كرد كه برهنه در ميان برف

شجاع باشد  هاي درازي را بدود، در عمليات بدني به مدت بيست و چهار ساعت روزه بگيرد، در روزهاي گرم، مسافت

وقتي از دوازده سالگي فراتر رفت، ياد خواهد گرفت كه . و هنگامي كه دردي در جسم دارد ناله و شكوه سرندهد

تر از خود را سازمان بدهد و اگر دستجاتي از كودكان زير فرمانش از اطاعت او سزباز زنند،  چگونه افراد كمي جوان

تصوري از سرنوشت بد آينده همواره در برابر او خواهد بود، و . كردهاي تندي تنبيه خواهند  خود او را با سرزنش

بدين ترتيب . مطاع بودن فرمانش بقدري براي او محقق خواهد بود كه هرگز ترديدي در مورد آن روا نخواهد داشت

دن تربيت هوش، تربيت براي تسلط بر نفس، و تربيت براي اداره كر: اي خواهد يافت گانه هر جواني تربيت سه

اگر او در يكي از سه مرحله فوق شكست بخورد، مستوجب كيفر سختي خواهد بود بدين معني كه در رديف . ديگران

كارگران عادي قرار خوهد گرفت و سراسر عمر به معاشرت با مردان و زناني محكوم خواهد شد كه از حيث تعليم و 

نگيزه همين ترس كافي خواهد بود كه در همه فرزندان ا. تربيت و شايد ميزان هوش نيز بسيار نازلتر از خود اويند

  .طبقه حاكم به جز اقليت اندكي از آنان ايجاد كوشش و فعاليت كند

اعضاي طبقه حاكم در هر موردي جز وفاداري به دولت جهاني و فرمان خود، تشويق خواهند شد كه سرشار از 

داشتن كارگران يدي از طريق ايجاد تفريحات دائم نيز ارشاد تكنيك علمي و راضي نگه. ابتكار و ماجراجويي باشند

ايشان به عنوان كساني كه پيشرفت هستي در گرو وجود آنان است، نبايد چندان رام . يكي از وظايف آنان خواهد بود

آنان برخالف كودكاني كه براي كارگري . باشند كه از ابتكار بازمانند و نه چندان سركش كه آراي نو را نپذيرند

در اين قبيل مواقع، . هاي شخصي داشته و خواهند توانست با او وارد بحث شوند شوند با معلم خود تماس تخاب ميان

رويي به اشتباه - توانند نظريات خود را با منطق بقبوالنند و در غير آن صورت با فراخ موظف خواهند بود كه اگر مي

آنان حق . كم نيز محدوديت فكري وجود خواهد داشتبا اينحال حتي براي كودكان طبقه حا. خود اعتراف كنند

نخواهند داشت كه درباره ارزش علم يا ارزش تقسيم جمعيت به كارگر و متخصص ترديد كنند و نيز حق نخواهند 

داشت به خيره چنين پندارند كه شايد شعر و شاعري هم به اندازه ماشين ارزش دارد، يا عشق هم به اندازه تحقيقات 

اگر چنين افكاري در روح شخص جسوري تجلي كند، با سكوت دردناكي برگزار گرديده و . وبي استعلمي چيز خ

  .يكن خواهد شد لم كان

به محض اينكه فرزندان طبقه حاكم براي فهم وظيفه اجتماعي رشد كافي پيدا كنند حس وظيفه شناسي در برابر 

د شد كه بشريت را وابسته به خود احساس كرده و بدانند به ايشان آموخته خواه. عامه، در آنان جاي داده خواهد شد

تر از آنها قرار دارند و از  اي را در قبال همه مردم بخصوص طبقاتي كه پايين كه وظيفه انجام  خدمات كريمانه

ز اما نبايد گمان كرد كه ايشان مردمي متكبر خواهند بود، چنين صفتي ا. رفاهيت كمتري برخوردارند، به عهده دارند

شان را در قالب جمالت مجسم كند، با  هاي قلبي مشحون از برتري آنان هر سختي را كه ايمان. آنان بدور خواهد بود

  .آداب ايشان راحت و مطلوب و لطايف ايشان بيكرانه خواهد بود. آميز ساكت خواهند ساخت تبسمي تقبيح

كار تحقيق . خواهد بود از تربيت براي تحقيقترين افراد طبقه حاكم عبارت  آخرين مرحله تربيت براي باهوش

البته آنان به تحقيقاتي ارشاد . كامالً سازمان خواهد گرفت و جوانان مجاز نخواهند بود موضوع را به دلخواه برگزينند

بخش بزرگي از دانش علمي در انحصار افراد معدودي . خواهند شد كه استعداد خاصي در زمينه آن نشان داده باشند
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برخي از اسرار علمي براي محققين زاهد مĤبي منحصر خواهد شد كه با شاخص امتزاج مغز با وفاداري، . هد آمددرخوا

شايد بتوان انتظار داشت كه تحقيق خيلي بيش از آنكه به اصول مربوط . از طريق امتحان دقيقي انتخاب شده باشند

قيقاتي، افراد سالمندي خواهند بود قانع به اينكه هاي تح مديران هر كدام از بخش. باشد، جنبه فني به خود گيرد

شان به اندازه كافي معلوم گرديده است و لذا كشفياتي كه با بنيادهاي رسمي مورد نظر آنان  اصول موضوعي تحقيق

پروايي منتشر  مغايرت داشته باشد، در صورتي كه توسط جوانان عرصه شود، با بي مهري رورو خوهد شد و اگر با بي

آميزي  هاي اساسي به عمل آورند، با رفتار احتياط جواناني كه نوآوري. موجب تنزل مقام شخص خواهد گرديدشود، 

اي  سعي خواهند كرد كه نظر موافق اساتيد خود را نسبت به آراي جديد خود جلب كنند و اگر از اين راه نتيجه

ند داشت و چه بسا كه آن زمان، خودشان نيز آنرا نگيرند، آراي نو را تا زماني كه خود رأس مقامي باشند، مخفي خواه

فضاي مقام و سازمان، براي تحقيقات علمي بسيار مساعد ولي براي نوآوري هاي دگرگون كنندة نظير . فراموش كنند

افكار مابعدالطبيعي خاصي . تحوالت عميقي كه در فيزيك قرن حاضر به وجود آمد، تا حدودي خصمانه خواهد بود

سرانجام . د خواهد داشت كه از نظر فكري مهم نبوده ولي از نظر سياست به ناگزير گرامي خواهد بودهم البته وجو

  .ميزان پيشرفت علم كاهش پذيرفته و نوآوري قرباني احترام به مقامات مورد وثوق خواهد شد

رسيد و ساعات راحتي آنان به حداكثر ممكن خواهد : اما كارگران يدي را از افكار جدي برحذر خواهند داشت

روزي فرزندان خود نخواهند داشت، به محض  كارشان خيلي كمتر از امروز خواهد شد، بيمي از تنگدستي و تيره

اينكه ساعات كار تمام شود، وسايل تفريح از نوعي كه سرخوشي سالمي به وجود آورد در اختيارشان قرار خواهد 

ت در اوقات فراغت، خشنودي خاطرشان را مكدر كند، گرفت و بدينوسيله از هر فكر نارضامندي كه ممكن اس

  .جلوگيري خواهد شد

در موارد نادري كه پسر يا دختري پس از عبور از سن تعيين وضعيت اجتماعي، استعداد درخشاني نشان دهد كه 

هاي  از نظر قدرت دماغي در رديف افراد طبقه حاكم جلوه كند، وضع مشكلي پيش خواهد آمد كه محتاج بررسي

اگر آن جوان حاضر شود كه از معاشران سابق خود بريده و صميمانه در سرنوشت حكام شركت . جدي خواهد بود

انگيز خود را با معاشران  اما اگر رابطه تأسف. هاي الزم ارتقاء مقام يابد كند، ممكن است پس از انجام آزمايش

خورد جز اينكه به سلول  ه او به هيچ دردي نميسابقش حفظ كند، حكام با اكراه تمام چنين نتيجه خواهند گرفت ك

آوري بر حكام  اين كار، تكليف رقت. اش جوالنگاهي براي عصيان نيابد مرگ فرستاده شود تا استعداد بد بارآمده

  .كنم از انجام آن خودداري نخواهند كرد خواهد بود، با اينحال فكر مي

افي داشته باشند از همان لحظه بارداري مادر در زمره طبقه در مواقع عادي، كودكاني كه از نظر ارثي شايستگي ك

گويم از لحظه بارداري و نه از لحظه تولد، از اينروست كه اختالف در نحوه  اينكه مي. حاكم پذيرفته خواهند شد

 اگر در سه سالكي معلوم شود كه استعداد كودك كمتر از سطح. تربيت اين دو طبقه از همان محيط آغاز خواهد شد

كنم كه در آن زمان سنجش دقيق قواي هوشي كودك  گمان مي. جا تنزل مقام خواهد يافت مطلوب است در همان

ولي در موارد نادري كه تشخيص آن ترديدآميز باشد، كودك تا شش سالگي تحت مطالعات . امكان خواهد داشت

كامالً استثنايي مشكلي باقي نخواهد از آن پس ديگر براي تصميم رسمي مگر در مواردي . دقيقي قرار خواهد گرفت

از طرف ديگر ممكن است فرزندان كارگران يدي در سنين شش سالگي ارتقاء پيدا كنند ولي در سنين باالتر . ماند

كنم چنين تصور برود كه با اينحال ميل به موروثي كردن طبقه  فكر مي. خيلي به ندرت تحركي روي خواهد داد

ت چند نسل، ديگر افراد زيادي از يك طبقه به طبقه ديگر منتقل نشوند به ويژه اگر حاكم قوت يابد و پس از گذش

بدين ترتيب فاصله . هاي جنيني رشد منحصراً در مورد طبقه حاكم بكار بسته شود، اين امكان زيادتر است شيوه

طرد طبقه كم هوش  اين پديده  به. هوشي فرزندان دو طبقه حاكم در لحظه تولد با گذشت زمان بيشتر خواهد شد

منتهي نخواهد شد زيرا از طرفي افراد طبقه حاكم به انجام كارهاي عضالني تن درنخواهند داد و از طرف ديگر خود 
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را از موقعيت مناسبي كه در صورت وجود كارگران براي تجلي بزرگواري و الطاف آنان مهياست، محروم نخواهند 

  .خواست
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  فصل شانزدهم

  توليدمثل علمي

  

هاي زيستي حيات انساني كه تاكنون  رود در مورد جنبه علم زماني كه بر سازمان اجتماعي مسلط شود احتمال نمي 

توانيم تصور  كنم، مي فكر مي. شده است سكوت اختيار كند اداره مي) instinct(تحت رهبري مشترك دين و غريزه 

كمي و هم از لحاظ كيفي با مراقبت زيادي زير نظر دولت تنظيم شود اما آميزش كنيم كه جمعيت هم از لحاظ 

جنسي در صورتيكه به بارداري منجر نشود، از مسائل خصوصي تلقي خواهد شد به شرطي كه در حوزه كار دخالت 

حظه معلوم از نظر كميت، آمارگران دولتي با حداكثر دقت ممكن تعيين خواهند كرد كه جمعيت دنيا در ل. نكند

به عالوه آنان كليه تغييرات را . بيشتر يا كمتر از حدي است كه بيشترين سهم سرانه را از وسايل مادي تأمين سازد

داشتن جمعيت  بدون ترديد قاعده كلي بر ثابت نگه. بيني باشد، محاسبه خواهند كرد نيز تا حدي كه قابل پيش

ليد غذاي مصنوعي باعث ارزاني ضروريات زندگي گردد، افزايش جاري خواهد بود اما اگر اختراع مهمي همچون تو

كنم كه حكومت جهاني ميزان جمعيت را در همه  با اينحال تصور مي. جمعيت تا زماني معقول به نظر خواهد رسيد

  .اوقات عادي در سطح ثابتي مقرر خواهد داشت

توان تصور  وناگوني داشته باشد، مياگر فرض ما صحيح باشد كه جامعه علمي برحسب مشاغل مختلف، درجات گ

نيز . گيرند، مفيد خواهد بود كرد اين وضع به حال كساني هم كه از لحاظ قواي هوشي در درجات عالي قرار نمي

رود كارهاي مخصوصي هم وجود داشته باشد كه عمداً به توسط سياهان انجام گيرد و كارگران يدي نيز  احتمال مي

ليكن حكام و اصحاب تخصص برخالف . كار عضالني تربيت شوند تا از لحاظ قواي فكريبيشتر از لحاظ شكيبايي و 

با فرض اينكه پرورش هردوي اين . آنان از نقطه نظر قواي فكري و قدرت شخصيت تحت پرورش قرار خواهند گرفت

ان را به صورت ها به روش علمي صورت پذيرد، باز سرانجام شكاف بين دو سنخ بقدري وسيع خواهد شد كه آن گروه

  .انواع تقريباً متفاوتي درخواهد آورد

. تكثير علمي به معني واقعي خود در حال حاضر با موانع تسخير ناپذيري از طرف اديان و احساسات مواجه است

گيرد فقط چند  براي علمي كردن امر توليدمثل، الزم خواهد بود به همان ترتيبي كه مورد حيوانات اهلي انجام مي

البته ممكن است تصور شود كه دين و احساسات همواره خواهند . از جنس نر براي اين منظور برگزيده شوددرصدي 

توانستم بدانسان فكر كنم  كاش من نيز مي. توانست چنين حق اعتراض ثابتي را به يك چنين نظامي تحميل كنند

ايم، روز به روز  هم كه به آن خو گرفته العاده انعطاف پذير است، و دين فردي ليكن عقيده دارم كه احساسات فوق

به . هاي روسي روي داده است اين پديده، هم اكنون در مورد كمونيست. كند پرستي جا خالي مي در مقابل دولت

اين مراقبت، از مراقبتي كه كشيشان مجرد كاتوليك، . هاي طبيعي است هر حال تنها اقدام ضروري، مراقبت از انگيزه

تر، از راهي ممكن شوند كه  هاي قابل توجه هنگامي كه پيروزي. كردند، دشوارتر نخواهد بود بر خود هموار مي

بتوانند آرمانگرايي اخالقي انسان را ارضاء كنند، عشق به قدرت خواهد توانست حيات غريزي عواطف را در كام خود 

پرست با كمال  اديان سنت. ه باشدهاي جسمي جنسيت تعبيه شد فرو برد به ويژه اگر دريچه اطميناني براي انگيزه

 نشيني شدت از حريم روسيه رانده شدند، و در صورتيكه تجربه روسها موفق شود، در همه جاي دنيا متحمل عقب
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دين . بيني عصر صنعتگري و تكنيك آشتي كند تواند با جهان بيني ديني نمي در هر حال جهان. هايي خواهند شد

برابر قواي طبيعي بنياد گرفته است در صورتيكه تكنيك علمي حقارت قواي پرست بر مبناي ضعف آدمي در  سنت

هاي لطيف  دهد و در قبال اين حس قدرت، طبيعي است كه جذبه طبيعي را درقبال قدرت فكري انسان نشان مي

ي توان آن خشونت را در بسياري از كساني كه به سازندگ هم اكنون مي. گردند ديني با خشونت انسان روبرو مي

اين درشتي در آمريكا شكل زهد پروتستان و در روسيه پرستش . پردازند، مالحظه كرد جامعه مكانيكي آينده مي

  .كمونيسم را بخود گرفته است

اي كه در مورد مسئله توالد و تناسل ايجاب خواهد كرد،  كنم براي وداع از احساسات سنتي بنابراين من فكر مي

توان  اگر چون و چند جمعيت در آينده يكجا مورد مراقبت قرار گيرد، مي. كرد توان محدوديتي تصور به سختي مي

مردان به عنوان والدين نسل بعد برگزيده شده و مابقي عقيم گردند، % 5زنان % 25انتظار داشت كه از هر نسل فقط 

زناني كه براي . د بردو اين امر در لذت جنسي آنان اثري نداشته و فقط اهميت اجتماعي آن روابط را از بين خواه

دار شدن برگزيده شوند، ناچار در حدود هشت تا نه بچه خواهند آورد ولي در عوض، انجام كار ديگري از آنان  بچه

هيچ . هاي خود را براي چند ماهي كه مناسب تشخيص داده شود، شير بدهند انتظار نخواهد رفت جز اينكه بچه

و يا زنان عقيم و يا زنان و مردان عقيم با يكديگر وجود نخواهد داشت ليكن  مانعي در راه روابط آنان با مردان عقيم

شايد معلوم شود كه تلقيح . توليدمثل مربوط به دولت خواهد بود و به انتخاب آزاد مردم ربطي نخواهد داشت

بين پدر و آزارتر است كه در آن صورت نياز هرگونه تماسي  تر و در عين حال كم مصنوعي براي بارداري مطمئن

احساسات عاطفي مردم باز در روابط جنسي آنان دخالت خواهد كرد منتهي . مادر طفل مورد نظر، منتفي خواهد شد

مسئله بارداري طور ديگري مطرح خواهد شد و اغلب در پرتو عمليات جراحي صورت خواهد گرفت؛ به طوريكه شايد 

زه والدين برحسب ويژگيهاي مقامي كه براي كودك منظور صفات ممي. هيج بانويي مايل به انجام طبيعي آن نباشد

در مورد پدر و مادر طبقه حاكم، گذشته از سالمت كامل، دارا بودن هوش زياد نيز . شود، بسيار متغير خواهد بود مي

تا وقتي كه زمان بارداري در حد طبيعي بماند، مادران برحسب قدرت تحمل بار، . ضرورتي جدا نشدني خواهد بود

گزيده خواهند شد و اگر كه لگن خاصره بعضي زنان براي حمل بار گنجايش الزم را ندارد، از تحمل بار فوق طاقت بر

رود كه با گذشت زمان، دوره حاملگي كوتاهتر شود و  به عالوه گمان مي. و رنج غير ضروري آن آسوده خواهند شد

پس نياز شير دادن نيز از مادر ساقظ خواهد شد و  از آن. هاي آخر رشد جنين در محفظه مخصوصي انجام پذيرد ماه

به ندرت اتفاق خواهد افتاد كه مادران طبقه حاكم، مسئول . مادر بودن به اندازه امروز ناراحت كننده نخواهد بود

انتخاب مادران، طبق ويژگيهاي تباري آنان صورت خواهد گرفت و ديگر الزم نخواهد . مراقبت از اطفال خود گردند

تر از  هاي نخستين بارداري سنگين از طرف ديگر شايد ماه. ه يك مادر تمام خصوصيات يك پرستار را دارا باشدبود ك

امروز باشد زيرا جنين تحت عمليات گوناگوني قرار خواهد گرفت تا عالوه بر خصوصياتي كه براي شخصيت خود او 

  .ود، در او ايجاد گرددش بيني مي الزم است زمينه خصال ديگري نيز كه براي نسل او پيش

معموالً براي هر پنج مادر، فقط يك پدر . دار نخواهند بود اي عهده پدران البته در قبال فرزندان خود وظيفه

بدين ترتيب احساس پدري، كامالً . انتخاب خواهد شد كه حتي مادران فرزندان خود را براي يك بار هم نديده باشند

اگر زايش قبل از . حال به موقع در مورد مادران نيز با درجه كمتري مصداق يابدشايد اين . از ميان برخواهد خاست

موعد طبيعي انجام گيرد و بچه در لحظه تولد، از مادر جدا شود، احساسات مادرانه فرصت خيلي كمي براي رشد پيدا 

  .خواهد كرد

چه پرورش عضالت آسانتر از تري داشته باشد،  رود كه مراقبت جنبه غير فني در مورد كارگران احتمال مي

رسد كه مادران اطفال اجازه دهند تا فرزندان خود را مطابق شيوه طبيعي  پرورش مغز است و بعيد هم به نظر نمي

آميزي ابراز  كارگران مجبور نخواهند بود كه مانند طبقه حاكم، نسبت به دولت احساسات تعصب. قديم بزرگ كنند
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ولي مي توان چنين گمان . رابر عواطف شخصي آنان حسادت چنداني نخواهد ورزيدكنند و از اينرو حكومت نيز در ب

مرد و زني كه نسبت به . برد كه همه احساسات شخصي فرمانروايان، مورد بدگماني شديدي قرار خواهد گرفت

و زن  يكديگر عشق شديدي ابراز كنند، همانگونه تلقي خواهد شد كه طرفداران اخالق امروز به عاليق بين مرد

هاي پرستاري معلمين آزموده به خدمت  اي و در آموزشگاه ها، پرستاران حرفه در شيرخوارگاه. نگرند نامحرم مي

گمارده خواهند شد، ليكن اگر آنان نسبت به كودكي عالقه خاصي احساس كنند، در انجام وظيفه خود قاصر بشمار 

. اي نشان دهند، فوراً از وي جدا خواهند شد نين عالقههايي كه نسبت به يكي از بزرگساالن، چ بچه. خواهند رفت

توان به پيشنهادات كتاب تربيتي دكتر جان بي واتسن   كند؛ به عنوان نمونه مي اينگونه عقايد، امروزه زمينه پيدا مي

يد گرايش عامل علم به اين است كه همه عواطف بشري را موجب بدبختي بشمارد، چنانكه پيروان فرو. 1مراجعه كرد

كنند كه عاطفه مانع از  مديران كار و صنعت نيز تصور مي. باشند به ما نشان دادند كه عواطف منبع عقده مي

كليسا هم بعضي از عشقها را تقديس و برخي ديگر را محكوم كرد ولي مرتاض جديد، . دلبستگي به حرفه و كار است

    پردازد و در نتيجه همه انواع عشق را در رديف حماقت و اتالف وقت محكوم  تر از همه اينها به كاوش مي ژرف

  .كند مي

كنم كه كارگران  توان داشت؟ من فكر مي هاي عالم درون مردم چه انتظاري مي در يك چنين دنيايي از ارمغان

كه كارگران را نادان و يدي، زندگي نسبتاً خوشي خواهند داشت و شايد بتوان تصور كرد كه حكام موفق خواهند شد 

دهند، فوق طاقت نخواهد بود و تفريحات ناچيز، به حد وفور وجود  مغز بارآورند، كاري كه آنان انجام مي سبك

سازي، آميزش جنسي، ديگر نتايج شومي ببار نخواهد آورد،به شرطي كه اين  به بركت عمل عقيم. خواهد داشت

اي كه با  بدين ترتيب زندگي سهل و ساده. اند، برقرار نشود آميزش بين زن و مردي كه هيچ يك عقيم نشده

اي توأم باشد، براي كارگران تأمين خواهد شد و اين زندگي با حس احترام موهومي نسبت به  هاي ابلهانه سرگرمي

شامل  طبقه حاكم همراه خواهد بود كه از اوان كودكي در وجودشان ريشه دوانيده و بر اثر تبليغاتي كه بزرگساالن را

  .شود، ادامه خواهد يافت مي

العاده شديدي به  روانشناسي حكام موضوع مشكلتري خواهد بود، چون از آنان انتظار خواهد رفت كه عالقه فوق

. آرمان دولت ابراز كنند و ساير احساسات و عواطف شخصي از قبيل عشق به همسر و فرزندان را در راه آن فدا سازند

هاي مخالف باشند، به رفاقتي گرم بدل خواهد شد و اغلب از  از اينكه از يك جنس يا جنسدوستي بين كارگران اعم 

در اينگونه موارد، مقامات، دوستان را جدا خواهند كرد مگر . حد تعيينات طرفداران اخالق جامعه تجاوز خواهد كرد

اگر به داليلي از اين قبيل، جدا . در صورتي كه اين اقدام آنان موجب گسيختن رشته تحقيق و يا كارهاي اجرايي شود

بازرسان حكومتي گفت و شنودهاي خصوصي را به وسيله . كردن دوستان عملي نشود، آنان را اندرز خواهند داد

هاي دقيق گوش خواهند داد و هرگاه آنها را آميخته به عواطف مالحظه كنند، مقررات شديد انضباتي  ميكروفون

البته . اس عميقي به استثناي احساس عالقه به علم و دولت خنثي خواهد شدهرگونه احس. معمول خواهند داشت

بيني كردن اينكه در  براي من مشكل است پيش. هايي خواهند داشت حكام براي ساعات فراغت خود، سرگرمي

اناتي توانم فكر كنم هيج چنين جهاني هنر و ادبيات چگونه خواهند توانست رشد كرده و شكوفا شوند، به عالوه نمي

هاي خشن در بين  كه زمينه هنر و ادبيات و نيز آنچه مورد توسل آنهاست با موافقت حكومت روبرو شود ليكن ورزش

هاي خطرناك، عادت فكري و بدني آنان را براي  جوانان طبقه حاكم با تشويق روبرو خواهد شد زيرا اينگونه بازي

عشق بازي افراد عقيم شده از نظر قانون و عرف مانعي . كند احراز از تفوق و تسلط بر كارگران يدي تجهيز مي

  كساني كه از خستگي غيرقابل تحملي رنج . نخواهد داشت ولي موقتي و از هرگونه عاطفه جدي عاري خواهد بود

                                                 

1- Psychological Care of Infant and Child, by John B. Watson, p. 83   
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برند، تشويق خواهند شد كه بر فراز قله اورست باال روند و يا به قطب جنوب پرواز كنند اما نياز به همچو  مي

  .يي، نشان بيماري جسمي يا رواني تلقي خواهد شدگريزها

ها اثري از سرور نخواهد بود، و نتيجه آن سنخ مردمي خواهد بود كه  در دنيايي كه چنين باشد، با وجود سرگرمي

ناپذير خواهند بود و از نظر آرمانها و قبول اينكه تحمل رنج  آنان خشن و انعطاف. مظهر خصال مرتاض پرتواني باشند

كنم كسي به جرم گناه، آزاد شود چه، گناهي  خيال نمي. اطر صالح عامه ضروري است، به بيداد خواهند گراييدبه خ

به جز در مورد سرپيچي يا شكست در مقاصد حكومت، محل استعمال نخواهد  »گناه«شناخته نخواهد شد و لفظ 

هاي مرتاضانه، جوالنگاه خود را در آزمايشات  هاي ساديستي ناشي از رياضت رود كه انگيزه بيشتر احتمال مي. داشت

ها و روانشناسان تجربي براي  علمي پيدا كنند، عنوان پيشبرد علم، بسياري از آزارهايي را كه جراحان، بيوشيميست

اي كه براي برطرف  يابد مقدار دانش افزوده هر قدر كه زمان ادامه مي. كنند، توجيه خواهد كرد مردم فراهم مي

ر معمولي از درد ضرورت دارد، كاهش خواهد يافت و تعداد حكامي كه انواع تحقيقا نيازمند آزمايشات كردن مقدا

همه ساله ) Aztecs(طوريكه خورشيدپرستي قوم ازتك  درست همان. گزينند، افزايش خواهد يافت دردآگين را برمي

ام محكومين مقدس خود را خواستار كرد، مذهب علمي جديد نيز قتل ع قرباني دردناك هزاران انسان را طلب مي

هاي عجيب غرايز، نخست از  سركوفتگي. به تدريج جهان روبه تباهي گذاشته و دهشتبار خواهد شد. خواهد شد

تفريحات آميخته به . زواياي تاريكي سربرآورده و بعد به تدريج مردان مقامات باال را در كام خود فرو خواهد برد

هاي لطيفتر را مورد هجوم قرار خواهد داد، محكوم نخواهد بود چون مانند  خوشي ساديسم از طرف اخالق عصر كه

سرانجام، چنين . ، به موازات رياضت زمان جريان خواهند داشت)انكيزيسيون(هاي محكمه تفتيش عقايد  شكنجه

  .نظامي بايد يا به واسطه يك ضيافت خون ويا نهضتي براي احياي سرور آدمي درهم ريخته شود

را منور سازد اقالً چيزي در همين حد است، ليكن شايد  2هاي كاساندرا شعاع نوري كه ظلمت اين پيشگويي تنها

شايد . اي كرده باشيم بيني سبكسرانه با قبول امكان وجود براي همين يك شعاع اميد نيز خود را تسليم خوش

. دانند، به تسليم و قبول وادارد به صالح آنان ميآمپولها و داروي شيميايي، مردم را در برابر آنچه كه اربابان حكومت 

هاي چنان دلپذيري اختراع شود كه  اي به دنبال نياورد و خماري هاي جديدي كشف شود كه سرگيجه شايد مستي

همه اينها امكاناتي است براي جهاني كه بدست . مردم به خاطر آن، بدبختي گذرانيدن ساعات هشياري را پذيرا گردند

  .مهر، و قدرت بي سرور اداره باشد، دنيا محلي عاري از زيبايي و خالي از سرور خواهد بوددانش بي 

 

 

                                                 

2- )Cassandra (چون عشق خدايان را نپذيرفت به مجازات دردآگيني محكوم شد بدين معني كه تا . يكي از ارباب انواع يوناني است

  .پيشگويي هاي او افسانه ها گفته انداز . عمر دارد، بر روي زمين همواره به راستي سخن گويد ولي هيچ كس باورش ندارد

حماسه سراي بزرگ يونان در داستان شهر تروا مي گويد كه اين زن حيلة اسب چوبين را پيش بيني كرد و مردم را آگاهانيد ليكن  هومر

  .م . با بي اعتنايي آنان روبرو شد
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  فصل هفدهم

  علم و ارزشها

  

. بيني كامالً جدي تلقي شود جامعه علمي، با خصوصياتي كه در فصول اين بخش طرح شده است، نبايد يك پيش 
. العنان نتيجه خواهد شد ها تالشي است براي تجسم دنيايي كه از حاكميت تكنيك مطلق بيني چه اين پيش

ناپذيري  هاي منفور بطور جدايي هاي مطلوب با جنبه مفروض، جنبهخواننده توجه يافته است كه در آن تمدن 
درهم آميخته است و دليلش اين است كه جامعه تصوري ما، محصول فعاليت قسمت مختصري از سرشت آدمي بوده، 

       اند، هر كدام از آن عناصر به عنوان جزء، خوب  هاي وجود او در ساختمان آن دخالتي نداشته و ساير قسمت
انگيزه ساختن علمي، وقتي قابل ستايش است . باشند اما به عنوان نيروي سائقه مطلق، محتمالً مخرب خواهد بود مي

بندد،  ها مي دهنده حيات انساني را خنثي نكند، ليكن وقتي كه راه را بر ديگر انگيزه هاي اصيل و ارزش كه انگيزه
كند  كنم كه واقعاً خطر اين چنين ظلمي جهان را تهديد مي من فكر مي. شود اي بدل مي خود به زورورزي جبارانه

العنان بودن حاكميت علم به  هاي شوم دنيايي كه در صورت مطلق و روي همين اصل نيز هست كه از تجسم جنبه
  .ام وجود خواهد آمد، خودداري نكرده

وز هم در اين راه روانست و علم در جريان تاريخ چند قرني خود يك مرحله رشد دروني را پشت سر گذاشته و هن
عشق به دانش . شايد بتوان اين مرحله رشد را پلي بين تفكر و عمل دانست. شود اثري از كمال در آن مشاهده نمي

     ما آن زمان درباره موضوعي به طلب دانش . اي مبتني است كه موجب رشد علم گرديده، خود به انگيزه دوگانه
انگيزه نخستين، ما را به دانشي سوق . خواهيم بر آن تسلط پيدا كنيم داريم و يا مي يپردازيم كه يا آنرا دوست م مي
در رشد علم انگيزه قدرت، . شود كه جنبه علمي دارد دهد كه فكري است و دومين انگيزه به دانشي منتهي مي مي

هايي  همچنين در فلسفهانگيزه قدرت در صناعت فن حكومت و . بطور روزافزوني به انگيزه عشق برتري يافته است
ها بطور كلي چنين  هر كدام از اين فلسفه. تجسم يافته است )Instrumentalism( گرايي و ابزارگرايي نظير نتيجه

دهد آنها را به سود خود بكار  عقيده دارند كه ايمان ما درباره هر موضوعي تا حدي صحيح است كه به ما قدرت مي

علم . حقيقت نام داد) Governmental View( »نظر حكومت طلبانه«توان  ميگماريم و اين همان چيزي است كه 

     هاي ممكن آن به نظر   كند؛ و در واقع مانعي در راه پيروزي مقدار زيادي از اينگونه حقايق را به ما عرضه مي
كند و  تقديم ميانگيز  خواهد محيط خود را تغيير دهد، علم وسايلي با قدرت اعجاب براي كسي كه مي. رسد نمي

  .دارد اگر دانش شامل قدرت به ايجاد تغييرات مطلوب باشد، پس چه بسا بسيار دانشي كه علم به ما عرضه مي
عارف، عاشق و شاعر نيز . يابد اما طلب دانش شكل ديگري هم دارد كه به سلسله هيجانات كامالً متفاوتي تعلق مي

. پيروزمندند، اما به هرحال به سبب جويندگي خود، شايسته احترامنداگرچه اين جويندگان نا. جويندگان راه دانشند
ها به منظور  آوريم، ولي طلب اين آگاهي هايي بدست آنيم كه درباره مراد خود، آگاهي درهر شكلي از عشق ما طالب

ولي  »خداستحيات جاودان ما بسته به معرفت به «. چيرگي بر مراد نيست بلكه به خاطر جذبة به تفكر درباره اوست

اي، سروري يا نشاطي از  هر جا كه جذبه. نه براي اينكه معرفت به خدا، براي ما قدرت تسلط بر او را خواهد داد
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شناخت آن نه بدانگونه كه متضمن تغيير و تبديل -كند مطلوب حاصل شود، آرزوي شناخت آن در نهاد ما آشيان مي
گيرد چه، نفس آن شناخت، وجود عاشق را غرق در سرور  م ميآن باشد، بلكه شناختي كه از زيبايي شناسي الها

در عشق جنسي مثل ساير انواع عشق، همين انگيزه طلب دانش وجود دارد مگر در صورتي كه عشق . خواهد كرد
شايد بتوان اين اصل را در حقيقت سنگ محكي براي تشخيص . صرفاً به جنبه جسمي و عمل جنسي محدود باشد

اي براي طلب نوعي از دانش نهفته است كه وحدت عرفاني هم از آن  در عشق اصيل انگيزه. انستهاي ارزنده د عشق
  .گيرد مايه مي

ها  آنان زيبايي ستارگان و دريا و جمال نسيم و كوه. اند علم در آغاز مرهون وجود كساني بود كه عاشق جهان بوده
خواستند آنها را بهتر از آنچه از يك  آنها بود و ميكردند و چون عاشق آنها بودند، فكرشان معطوف  را ادراك مي

 هاي تازه آتش جاويداني است كه شعله«به گفته هراكليت  »جهان«. شود، بشناسند تفكر ساده سطحي فهميده مي

هراكليت و ساير فالسفه يوناني . »گرايد هايش به افول مي آورد و از سوي ديگر شعاع اي از يكسوي از آن سربر مي

آنان . انگيز جهان بودند هاي شگفت وار عاشق زيبايي هاي دانش علمي از آنان زاده شد، ديوانه ين انگيزهكه نخست
مردمي بودند كه هوش سرشار و عشقي وافر داشتند و امروزه از وفور شهوت فكري آنهاست كه چنين تحركي در 

مادر آن بوده، به تدريج ضعيفتر شده و  اما قدم به قدم، با پيشرفت علم، انگيزه عشق كه. جهان نو برخاسته است
. بيني نشده خود، مقام سركردگي يافته است انگيزه قدرت كه نخست دنباله رو قافله علم بود، به بركت پيروزي پيش

با هر قدمي كه فيزيك به پيش برداشته، ما را به . عاشق طبيعت محروم شده و دشمن طبيعت به پاداش رسيده است
رنگ و صوت، نور و سايه، شكل . تر كرده است ناميديم، محروم چه كه ماهيت جهان فيزيكي ميتدريج از شناخت آن

همه . رياي خود كرده بودند و بافت، ديگر متعلق به آن طبيعت بيرون از ذهن نيستند كه يونانيان عروس عشق بي
شكننده و هولناك و شايد به هاي  اين چيزها از معشوق به عاشق انتقال يافته، و معشوق به اسكلتي از استخوان

هايشان در برابر آنان  فيزيكدانان بينوا با چشماني وحشت زده در بياباني كه فرمول. خواب و خيالي بدل شده است
خواهند تا وجود پر تالطم آنان را آرام بخشد ولي شايد خدا نيز در شبحي بودن  گسترد ندا سر داده و از خدا مي مي

چون مرد علم . شنوند، ضربان وحشت زده قلب خودشان است سخي كه فيزيكدانان ميخلقت خود سهيم است و پا
مرد عمل . گردد افرازد و عاصي طبيعت مي گردد، بيرق طغيان برمي در سلوك عشق به طبيعت مأيوس و ناكام مي

رويايي بيش رسد،  گويد، چه اهميتي دارد كه بيرون از ذهن من جهاني وجود دارد يا آنچه كه به نظر مي هم مي
بدين ترتيب علم هرقدر كه بتواند . خواهم به سلوك وادارم نيست؟ مهم اينست كه من بتوانم جهان را چنانچه مي

نشاند، و هر اندازه كه اين استحاله راه كمال پيمايد، علم بيشتر در ورطه  معرفت قدرت را بجاي معرفت عشق مي
ايست كه انگيزه قدرت را بكلي به انگيزه عشق  ديديم جامعهجامعه علمي آينده چنانچه . كند ساديسم سقوط مي

  .دهد و مظالمي كه ممكن است بروز كند، از اين منبع رواني خواهد تراويد چيرگي مي
رو حقيقت بود، اينك با حقيقت سر جدال دارد زيرا حقيقت تام، با شك علمي تام مالزمه  علم كه در آغاز، دنباله

 كنيم كه ايمان ه علمي علم صرف نظر كرده و فقط جنبه فكري آن را بگيريم، مالحظه ميهنگاميكه از جنب. يابد مي
از طرف ديگر وقتي كه علم را به صورت . هاي ما از علم زاده شده است هاي ما، ارمغان ايمان حيواني است و ناباوري

كه از اعتبار مابعدالطبيعي آن كنيم  گيريم، در آن قدرتي پيدا مي تكنيكي براي تبديل خود و محيط خود بكار مي
توانيم اين قدرت را به خدمت خود درآوريم كه ديگر ماهيت واقعيت را از  ليكن ما فقط زماني مي. كامالً مستقل است

. و جوها حاكي از گرايش عاشقانه نسبت به جهان است نظرگاه مابعدالطبيعه جستجو نكنيم چون هنوز هم اين پرس
       عنوان عاشق از دنيا دوري گزينيم، همان قدر به عنوان تكنيسين زمام آنرا بدست  بدين ترتيب هر قدر كه به

ليكن اين جدايي، روحاً كشنده بهترين وديعه وجود انساني است، و به محض اينكه شكست جنبة . ميگيريم
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محبت است، قابل پرستي كه معادل ترك  مابعدالطبيعي علم احساس شود، قدرت تكنيكي آن از طريقي نظير شيطان
  .حصول خواهد بود

جامعه علمي در شكل خالص . آميز تلقي كرد اين است دليل بنيادي آنكه بايد سيماي جامعه علمي را تشويش
خود نظير آنچه كه به تجسم آن كوشيديم، با تعقيب حقيقت، با محبت، با هنر، با سرور ملهم از طيب خاطر و با هر 

آن معرفت نيست كه منبع اين همه . ناپذير است است، بجز ترك لذت زاهدانه، آشتي آرماني كه آدمي تاكنون پرورده
قدرت هم . تواند از اين قاعده مستثني باشد و عاشق جهان نمي: گردد، معرفت خير است و جهل شر است خطر مي

قدرت جوالن  آنچه خطرناك است، قدرتي است كه به خاطر. در نفس خود و براي خود، منبع چنين مخاطراتي نيست
توانند بكنند  اين حقيقت كه آنچه آنان مي: رهبران دنياي جديد مست باده قدرتند. كند و نه به خاطر خير با اصالت
قدرت در نفس خود از . گنجيد، برايشان دليلي كافي است كه آنچه مي توانند بكنند تاكنون در مخيله آدمي نمي

خدمت ساير هدف ها و تا روزي كه انسان متوجه هدف هايي نشود هدف هاي زندگي نيست بلكه وسيله اي است در 
اما اينكه هدف . كه قدرت وسيله و خادم تحقق آنهاست، علم نخواهد توانست چنانكه بايد بحال زندگي سودمند باشد

ورد زيرا فكر نمي كنم كسي صالحيت آنرا داشته باشد كه در اين م. زندگي چيست، پاسخ را به خواننده وامي گذارم
مراد حيات هر فرد، عبارت از چيزهايي است كه شخص عميقاً خواهان آنهاست و اگر . براي ديگران قانون وضع كند

دست دهد، براي او آرامش خاطري خواهد بخشيد؛ و اگر فكر كنيم كه آرامش خاطر موهبت بزرگتر از آني است كه 
يزي است كه شادي، خرسندي يا جذبه اي به ارمغان براي زندگي اين جهاني آرزو كنيم، پس بگوييم مراد زندگي چ

چون وقتي كه مطلوب : در آرزوهاي آگاه مردمي كه قدرت را به خاطر خود آن مي جويند، ابهامي وجود دارد. آورد
خود را بدست آورند، از داشتن آن خرسند نيستند و مي كوشند كه باز هم بيشتر بدست آورند، رضاي خاطري كه 

ارف ادراك مي كنند بيش از آنست كه تشنه لب وادي قدرت بتواند حس كند، زيرا آنان در متن عاشق، شاعر و ع
آنچه كه مي جويند، مي توانند به تأني احساس لذت كنند ولي آنكه دنبال قدرت مي گردد، بايد مداوم درصدد انجام 

براين من فكر مي كنم كه رضاي بنا. عمل تازه اي باشد، در غير اين صورت احساس پوچي، او را درهم مي فشارد
خاطر عاشق در معناي وسيع كلمه بيش از رضاي خاطر يك عاصي قدرتمند است و غايت زندگي اش برتر از آن 

زندگي كرده ام؛ من زمين را ديده ام كه شامگاه  »بيهوده«وقتي كه مرگ مرا دريابد احساس نخواهم كرد كه . اوست

د، و شبنم را سحرگاه بر شاخسار چشمك مي زند و نيز برف را كه زير روشنايي چگونه به انوار سرخ فام منور مي شو
سرد آفتاب مي درخشد؛ و بوي باراني كه پس از خشكسالي فرود آيد استشمام كرده ام و امواج توفان زاي اقيانوس 

تواند اين خوشي ها علم مي . شالق مي نوازد، شنيده ام) Cornwall(اطلس را كه بر تخته سنگ هاي كرانه كورن وال 
و نظاير فراوان آنها را براي تعداد بيشتري از مردم ببخشايد و در اين صورت است كه قدرت ناشي از آن معقول خواهد 

اما وقتي علم لحظاتي را كه ارزش حيات آدمي وابسته بدانهاست، از او مي گيرد، ديگر درخور تحسين نخواهد . بود
حريم ارزشها از دستيازي علم به دور است . تادي، آدميان را در جاده يأس جلوتر براندبود، ولو كه با تمام مهارت و اس

علمي كه دنباله رو قدرت است، حق ندارد مزاحم ارزشها بشود و . مگر تا حدودي كه شامل تعقيب معرفت باشد
كند كه خود كمر در تكنيك علمي اگر مي خواهد زندگي آدمي را غني تر سازد، نبايد مهمتر از غايت هايي جلوه 

  .خدمتشان بسته است
كريستف كلمب، لوتر و چارلز پنجم بر . شماره كساني كه خصال دوره اي از زمان را تعيين مي كنند، معدود است
 1930مردان بزرگ عصري كه در حدود . قرن شانزدهم حكومت كردند؛ گاليله و دكارت بر قرن هفدهم فرمان راندند

اينان به استثناي سان ياتسن مرداني بودند بريده . از اديسون؛ روكفلر، لنين، و سان ياتسن خاتمه يافت عبارت بودند
حكمت سنتي در افكار و احساسات آنان جايي نداشت؛ و . از فرهنگ، خواردارنده گذشته، مطنئن به خود و بي رحم

توانست از اين مردان، انسان  تربيت نوع ديگري مي. تنها چيزي كه آنان را جلب مي كرد مكانيسم و سازمان بود
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براي اديسون الزم بود كه در جواني، اندكي تاريخ و شعر و هنر بياموزد؛ براي روكفلر ياد گرفتن . هايي ديگري بسازد
چگونه پيش از او طليعه دار نقش او بوده اند؛ ) Crassus(و كراسوس ) Croesus(اين امر ضروري بود كه كروزوس 

نفرتي كه از اعدام برادرش در روزهاي تحصيلي او در نهادش غرس شده بود، مي بايست با لنين بجاي پرورش نهال 
بر اثر . آشنايي پيدا مي كرد) Plutocracy(از پارسايي تا حكومت توانگران ) Puritanism(ظهور اسالم و رشد حنفيت 

مقدار ترديد، اگرچه از حجم كار  اين تعليمات ممكن بود ذره اي ترديد در روح اين مردان بزرگ بوجود آيد و همان
  .آنان مي كاست، ليكن ارزش آن را بسيار فراتر مي برد

دنياي ما ميراثي از فرهنگ و زيبايي دارد، ولي متأسفانه ما اين ميراث هاي عظيم خود را فقط بدست افرادي از هر 
هاي جهان با صرف نظر از  اهرم هاي قدرت حكومت. نسل سپرده ايم كه فاقد اهميت و خالقيت كافي بوده اند

مشاغل عادي اداري، بدست كساني است كه نسبت به گذشته جاهل، نسبت به آنچه كه سنت است بي عالقه و از 
جلوگيري از اين وضع، . هيچ دليل اصولي وجود ندارد كه چرا بايد چنين باشد. آنچه كه ويران مي كنند، غافل هستند

مردان گذشته را چنان حقير مي دارند كه مستحق آن . ا هم مشكل نيستيك مسئله تربيتي است و حل آن آنقدره
اندرزنامه هاي عهد گذشته، امروزه فرسوده . نيست و حال را چنان بزرگ تلقي مي كنند، كه شايسته آن نمي باشد

خوبِ اندك،  كار «: و از اين جمله است اينكه بايد بگويم. شده اند ولي در مقابل، اندرزهاي نوئي ضرورت يافته اند

امروزه كمتر كسي . براي معني بخشيدن به اين اندرز البته بايد بفهمانيم كه خوب چيست. »بهتر از كار بد بسيار است

صعود از جهنم به بهشت خوب . را مي توان قانع كرد كه در حركت سريع ماشين چندان هم شكوه ذاتي وجود ندارد
، و سقوط از بهشت به جهنم بد است اگرچه با سرعت شيطان است اگرچه جريان آن بطئي و طاقت فرسا باشد

. ميلتون انجام پذيرد؛ و نيز نمي توان ادعا كرد كه افزايش توليد كاالي مادي در نفس خود داراي ارزش بزرگي است
. جلوگيري از فقر شديد، مهم است ولي افزودن به ثروت كساني كه بيش از حد دارا هستند، اتالف بي ارزش رنج است
جلوگيري از جنايت، ضروري است ليكن ايجاد جنايت هاي جديد، به منظور اينكه پليس در جلوگيري از آنها قدرت 

قدرت هاي جديدي كه علم در كف انسان مي گذارد، فقط بدست كساني مفيد . نمايي كند، كمتر قابل تأييد است
خصي خود، اين دريافته اند كه بايد هيجاناتي را كه به توانند بود كه يا از طريق مطالعه تاريخ و يا از رهگذر تجارب ش

من نمي خواهم اين حقيقت را انكار كنم كه . هستي روزمره انسان ها رنگ و جال مي بخشند، به مالطفت نگريست
شايد روزي برسد كه تكنيك علمي بتواند يك دنياي مصنوعي بسازد كه از هر لحاظ نسبت به آنچه تاكنون داشته 

ي داشته باشد، بلكه مي گويم اگر اين كار شدني است، بايد به صورت آزمايشي و با درك اين واقعيت عملي ايم، برتر
شود كه هدف حكومت فقط فراهم آوردن خوشي و لذت حكومت كنندگان نيست بلكه قابل تحمل كردن حيات براي 

يك علمي، مجموعة فرهنگي عنان ديگر نبايد اجازه داده شود كه تكن. كساني است كه تحت حكومت بسر مي برند
داران قدرت را تشكيل دهد نيز طرز فكر اخالقي انسان بايد اين اصل را در خود هضم كند كه ارادة تنها، براي 

دانستن و احساس كردن، عناصري هستند كه در زندگي فرد و جمع . ساختن يك زندگي خوب كفايت نمي كند
و راستين باشد، زمان ها و مكان هاي دورتر را به حيطه ادراك درمي آورد اگر معرفت ما وسيع . اهميت يكساني دارند

و آگاهمان مي سازد كه فرد نه ابرقدرت است و نه خيلي مهم؛ و آنگاه چشم اندازي را در برابر ديدگان ما مي گشايد 
حتي مهمتر از . ندكه در آنجا ارزش ها خيلي روشن تر از آنچه كه به فهم  افراد كوتاه بين مي رسد تجلي مي كن

. نفس معرفت، زندگي هيجانات است دنيايي كه از خرسندي و عاطفه تهي باشد، عاري از هرگونه ارزش است
. اينهاست چيزهايي كه عامل علم بايد بخاطر داشته باشد و در آن صورت است كه عمل او كالً سودمند خواهد بود

حقيقت است كه آدمي نبايد چنان از قدرتهاي جديد آنچه مورد نياز است، درك اين حقيقت است، درك اين 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 125علم و ارزشها    

 

چنين نيست . سرمست شود كه حتي حقايقي را كه هركدام از نسلهاي گذشته با آنها آشنايي داشتند، فراموش كند
  .كه خردمندي منحصر به امروز و حماقت ازآن گذشته باشد

رقيت از دست و پاي خود مي گسلد، از بشر تاكنون در انقياد طبيعت انضباط گرفته است و اكنون كه بندهاي 
امروز طرز فكر اخالقي جديدي ضرورت دارد كه احترام . خود عيبهايي مي نمايد كه از برده تازه آقا شده سزاوار است

خطر تكنيك علمي آنجاست كه اين . به بهترين ارزش هاي آدمي را درجاي اطاعت از قدرت هاي طبيعت بنشاند
تاوقتي كه آن احترام وجود دارد، علم مي تواند به راه خود ادامه دهد وپس از آنكه انسان  .احترام قالب تهي مي كند

خطرها موجودند ولي احترازناپذير . را از قيد بردگي طبيعت آزاد كرد، هم او را از قيد برده خوئيهاي خويشتن برهاند
  .نيستند و اميد به آينده، حداقل به اندازه وحشت از آن منطقي است
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