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 َتذکار

در  هرچیزوپیش از ورود به متن باید به سه دسته از عوامل اساسی کهقبل از

   این نوشته نقش داشته اند اشاره شود والبته در متن اصلی بیشتر شکل گیری

 . بآنها پرداخته خواهد شد 

چیزهائی که بیرون از انسان اند وربطی به وجود انسان ندارند ، مادی  – 0

ستند ، این ها عبارتند از مکان ، زمان ، حرکت به مفهوم وتعبیری اندولی ماده نی

مگی نیز میگردد ، ترکیب و ترتیب وامثال آنها که ه که شامل هر گونه تغییری

ماده هستند ولی ماده نیستند و مستقل از ماده ودر مادی اند یعنی نشاَت گرفته از

اشی از وجود ماده نغیبت وبدون وجود ماده وجود نخواهند داشت ، وجودشان 

 .است وبا محوو نابود شدن ماده در جهان اینها نیزازمیان میروند 

چیزهائی هستندکه احساس میشوند ولی وجود خارجی ندارند بعبارت  – 1

راد ف با توهم اند وتنها به شکلی دیگروجود مستقلی از احساس ندارند ، اینها مت

 .احساسی بروزمیکنند 

هی ،احساس من ،احساس آزادی ،احساس اراده و کلیه خودآگااینها عبارتند از

از  انسان ندارند، احساسهائیربطی به وقایع بیرون ازاند و احساسهائی که درونی

 که تنها اعتباری.... قبیل موفقیت ، درستی ، صدق ، وجدان ،گناه و باورها و

ارفرد هستند وهیچ مستندی بغیر ازقول واقر...( احساسی ، قراردادی و فرضی ،)

 .نیست وقاطعیتی ندارند  هاید ومستند آنؤم

 مفروضات واصول موضوعه ای هستند که محصول فرضیاتی، دیگر دسته – 3

 متنها بکارنظ ومادی نداشته  یاندوتعمیم آنها مابه ازائ ی تجربیمبتنی برنتایج

ونسج باصطالح امور عقلی میاید ، آنها نیز اموری اعتباری اند، این گروه شامل 

 ولی مانندعلیت ،عدم تناقض واین همانی میگردد ، تمام موارد فوقاص

 .یک به یک در در متن اصلی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت
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 درانسان( انرژی  –ماده )مکان وزمان بدون وجود ماده تصور اینکه: توضیح 

به  نرژیا –جهان را فاقد از ماده  وجود دارد ناشی ازآن است که انسان نمیتواند

او یعنی  تصور در آورد چرا که تصور انسان از جهان مبتنی برتصور وجود خود

رها سازد ، در  انرژی است که نمیتواند خود را از آن –از ماده ( قسمتی )جزئی 

ل و رجوع به توس که انسان بتواند با اینصورت تالش فراوانی الزم خواهد بود

وجود هرچیزومتعلقات  ارتباط تنگاتنگو ابط بود ها و نمودها را میسازدآنچه رو

خود منتزع سازد ، غرض از  ناشی از آن ، تصورات خود را از جهان وازوجود

نیز این بوده است که تا آنجا که ممکن است  "جهان بدون انسان"آغازمطلب با 

 .مطرح سازد ع به نمودهاارجا تصوری از بودها را بدون

شناسی   ای تجربی در مورد نجوم ودیرینهقدر مسلم آنست که براساس دست آورده

صحنه عالم  بدست آمده  جهان میلیارد ها سال قبل از حضورو بروزانسان  در

گفتن از آن  سخنو "جهان بدون انسان"این تصوروجود وتداوم داشته وبنا بر

 .موضوعی مهمل و بال وجه به نظر نمیرسد 
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 فصل اول 

 :پیش درآمد

 حقایق یعنی بودها و در هر بحثی در مورد واقعیات و مقدماتی ترین چیز اولین و

بحث  مورد و هرآنچه میتواند....، منطق، علم و، فلسفه(نومن و فنومن)نمودها 

، ارگانیسم انسان و آنچه او را شکل میدهد اعم از زه همه چیز اقرار گیرد آنست ک

 .او آغاز میشود فیزیولوژی وساختار ،یاتیسیستم ح

 را شکل میدهد چ چیز انسانی در بیرون از انسان و آنچه اوهیسرچشمه و آغاز

 آنچه گرفتن انسان و ، با نادیدهرابطه با انسان شکل میگیردهمه چیزدر ،نیست

 .ای به نتیجه نمیرسداورا شکل میدهد و تحت هرعنوان هیچ بحثی درهیچ زمینه

 ل موردوعام موجود انسان بعنوان اصلی ترین موضوع و در آغازهر بحثی باید

و  نظرقرارگیرد، بدون توافق درمورداین مقوله اصلی یعنی انسان وخصوصیات

. آمد ساختاراو هر بحثی به بیراهه میرود و نتایجی بی معنی وتهی بدست خواهد

جهان " خردمندان درآن بوده وهست که به و مدعیان دانائی و مشکل تمام فالسفه

کرده  ، آنها ازمیانه راه آغاز"سانجهان بدون ان"ته اند ونه به پرداخ" انسانی

غافل " انسان جهان بدون" غازراه تا نیمه آن بوده است یعنیاندوازآنچه که از آ

 و سخن گفته" جهان انسانی"یا آن را به غفلت سپرده اند، فالسفه از مانده و

 قائل نشده اند و " جهان بدون انسان" و "جهان انسانی"تفاوتی در بین  و گویندمی

وان ر ان شناختی،وهای رمقولهتاقبل ازظهور. بته تقصیر بگردن آنها نیستصد ال

فهم  و اعصاب سرچشمه ادراک پزشکی وتحقیقات مدرن در خصوص مغز و

. اندنداشته ل پردازی دراین موارد جز خیا ای چارهی مغفول مانده بود وآنان انسان

ه آنها سرچشم تشخیص درست ونادرست، خوب وبد بدون رجوع  به مرجع  و

: سؤاالت زیربه  بی معنی خواهد بود، باید پاسخ ربط وبی یعنی انسان وساختاراو

هر  است؟ در آغاز جهان چیست؟ انسان چیست؟ ارتباط انسان با جهان چگونه

 . مورد توافق قرار گیرد مشخص شده و بحثی معین و
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 :جهان بدون انسان وجهان انسانی

 چیزی" انسان"فرض شودو " الف" چیزی مانند " جهان بدون انسان"اگر 

 یعنی" ج"منجربه چیزی مانند " الف " و" ب " آنگاه تعامل بین " ب"مانند 

 :خواهد بود، بعبارت دیگر"جهان در نزد انسان"

 ج=ب وجهان در نزد انسان "= انسان"الف ،= "جهان بدون انسان"هر گاه 

 "نزد انسان جهان در "یعنی مجموع " جهان انسانی " = "ج" + "ب"باشد ، 

 "جهانی انسانی" جهان انسانی را شکل میدهد، یعنی انسان خود رادر"انسان"و

یعنی  مرادازجهان بدون انسان بشکلی واضح"جهان بدون انسان"می انگارد ونه در

امروزی است  این امرجزء دانسته های محرز انسان جهان بدون پیدایش انسان و

این  .وجود نداشته اند  آناست که از ازل درکه انسان برآمده از موجوداتی جاندار 

انگاردکه  مثال افالطون که جهان را چون تصاویر نقش شده  بردیوارغاری می

قص است ، چرا که انسان خود  غاراست و انسان در آن ساکن است فقط تمثیلی نا

نه چندان واضح   آینه ای نه چندان واضح ودقیق در خود دارد که تصویری

نقش بسته وبه بیرون  درآن"بدون انسان جهان"بهم وموهوم ازوروشن بلکه م

غار . جهان می نشیند  ودرعین حال انسان به نظاره آن بعنوان انعکاس مییابد

انسان است وبر خالف تصور افالطون هرگزامکان فراروگریز از این غار خود 

د  ، غار خواست  محال وغیرممکن "جهان بدون انسان"امکان نداردودسترسی به 

انسان است ، غارهمان فالطون که  سیستم وساختارانسان است ، ا انسان ودر خود 
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نقش شده بر حقایق جهان بر اساس تصاویر کشف تصور میکرد کارفالسفه

که فیلسوف هم انسان است  و هرگز هیچ  راهی  دیوارغار است فراموش میکرد

نچنانکه بدون ، دسترسی به جهان آبودن خود ندارد برای گریزاز غاروانسان

واطالعات موجود  پذیر نیست وتنها با توسل به تجربیات انسان وجود داردامکان

وجود " جهان بدون انسان"مربوطه میتوان با قاطعیت گفت که  وتکنولوژی های

 .وانسان برآمده از چنین جهانی است  داشته است

 ر،نه اختیابد جهان  بدون انسان نه درست وجود دارد نه نادرست، نه خوب و نهدر

ونه علیت ونه عدم تناقض ونه هیچ قانون دیگری چرا که قانون هاو ارزش ها 

نیست که برای  ازاختراعات وابداعات انسان است و هیچ مرجع دیگری" تماما

ازانسان وقضاوت  "وجود داشتن"بتوان به آن توسل جست ، مقوله  استناد به آن

در جهان انسانی همه چیز  تایج آنکهوحدس وگمان او سرچشمه میگیرد، یکی از ن

و هیچ چیز انسانی خارج ازانسان  بستگی به انسان داردانسانی است ولذاهمه چیز 

در مبحث زبان بیشتر بآن ) گونه است  وجود ندارد ، مفاهیم و معانی نیز همین

باورها ، معنی داری وبی معنائی ، درست وغلط ،  بدیهیات ،( پرداخته خواهد شد 

انسان هر چه دارد و هرچه میکند ...فلسفی و علمی و ، وغیر منطقیمنطقی 

خود اواست ، جهانی که انسان توصیف میکند نه آن جهانی  وهرچه میخواهد در

گمان میکند وگاهی حدس که او انسان وجود دارد، بلکه چیزی است است که بدون

 دون انسانآنگونه است وبه احتمال قریب به یقین هیچ ربطی به جهان ب زندمی

  .ندارد 
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 ؟کیست" من" 

اوبر  حواس او وحداکثرحدس وگمان های"نهایتا ابزار انسان برای شناخت جهان

و نه بیشتر،  اساس همین دریافت ها وتجربیات حسی واز طریق همان حواس است

وحدسیات  جهان  انسانی محصول دریافت ها، تصاویر، تصورات،توهمات

خود به تماشا  انسان جهان رادر آئینه ای دردروناست ، " جهان بدون انسان"از

است " جهان انسانی  "می نشیند و هرگاه سخن از جهان به میان میاورد منظورش 

انسان هیچ دانش ویافته ای از  .انسان نمی گرددچرا که چیزی بیش از این نصیب 

می  درانسان انعکاس" ن انسان جهان بدو"بغیراز آنچه از " بدون انسان  جهان"

انسانی سروکار دارد والغیر، گذشته از  وتنها با جهان" یابد ندارد ، انسان تماما

طریق حواس امکان پذیر است ، بدین تنها از این ها ارتباط انسان با محیط خود

ازطریق حواس به مغزانتقال می یابد، چگونگی  ک های بیرونیترتیب که محر

جهان بدون "ه درکما اینک)نیست مغز بروشنی معلوم  دریافت این محرکات توسط

( وجود ندارد...نه بو نه زیبائی نه زشتی نه موسیقی ونه نه رنگ نه طعم "انسان

که این محرکات آثاری فیزیکوشیمیائی بر روی مغز میگذارد  تنها میتوان گفت که

این آثاربوسیله حواس انسانی ودر مورد اول شخص ختم نمیشود ، ، قضیه باینجا

به احتمال زیاد مغزانسان ساختاری دو قسمتی . دریافت میشود  "نم" یعنی مفرد

 "حتماالمنظور نیم کره چپ و راست یا باال وپائین یا پشت وجلو نیست بلکه ا دارد

 ساختار مغز دارای دوسیستم موازی است بطوری که آثاردریافتی توسط یک

راه با آن سیستم پس از پردازش توسط سیستم دیگردریافت شده و احساس من هم
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 این توضیح ضروری به نظر میرسد که احساس من هم ارز)  القا میگردد

من  یعنی ، در حقیقت آگاهی داشتن به امری ومترادفی است برای احساس آگاهی

چیست ؟  و تحت عنوان من فصل دومتوضیح مفصل تراین مطلب در...م کهمیدان

سیستم میشود،  ط به کداممربو" احساس من "گرچه معلوم نمیشود که  (خواهد آمد 

من درمورداحساس  .آیا آنکه من رااحساس میکند یا آنکه توسط من احساس میشود

که هیچ  هیچ کس ازمن  خود شناخت دقیقی نداردوچه بسا"که تقریبا باید گفته شود

نشده ونابهنگام چه عکس  کس بدرستی نمیداند که من  اودر شرایطی پیش بینی

احساس من در کودک  که گفتنی است. ان خواهد دادنش من  خودالعملی را از

سالگی به بعدومترادف با  سه چهار (حدود چند سالگی)اقبل ازسن معینی وت

به مرورپس از وجود ندارد ،  خودرابیادمیاورد راتزمانیکه انسان دورترین خاط

حافظه ورشد کافی  ظات  ومحفو پس ازتولدوتراکم خاطراتگذر زمانی چند 

ذکر است که هر کس خود میتواند با  مرور شکل میگیرد ، قابل مغزاست که به

دریابد که در چه زمانی من  خود را احساس  رجوع به خاطرات دوردست خویش

، بر اساس مطالعات روان شناختی ومغز واعصاب هیچ محل معینی  کرده است

من شناخته شده نیست ونظرقریب باتفاق آنکه احساس  درمغز بعنوان مرکزاحساس

تغییر احساس من از کودکی تا  !من تنها محصول نوعی توهم واحساسی است 

 تغییرات ودر زمان سالخوردگی وتغییر آن در طول زمان ویا در اثر و بزرگسالی

مواد  و فرد درآن مشارکت دارد یا مصرف حوادثی که در بیرون اتفاق میافتد

گشتگی    ساس ُگممخدر یا توهم زا یا تغییرموقعیت اجتماعی یا مهاجرت واح

در بعضی از  ئب وبالیای طبیعی مؤید این مطلب است ، حتیوحوادث ومصا
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من بکلی فراموش  موارد در گیرودارفجایع طبیعی ویا حمالت سهمگین بیرونی

 .باقی میماند  میشود وتنها عکس العمل ها وبازتاب های غیر شرطی

مورد  ه صدور حکمی دردرمورد فیلسوفانی که به پیروی از دکارت اقدام بباید 

که آنان  میکنندگفت" احساس من"یعنی  "احساس هستی"اثبات هستی مبتنی بر

آنگاه که انسان  آیا درچنین حاالتی وغافل ازآن چیزهائی هستند که ذکرآن رفت ، 

ندارد ازهستی ساقط  خویشتن ومن  خود را بکلی فراموش میکند و توجهی به آن

وهستی داشتن بر آن  می اصولی که هستیتمامیشود ؟ ودراین صورت آیا 

" هستی وجود ندارد ؟  دیگر ؟ وآیا درچنین لحظاتی استوارگشته فرومیریزد

آن چه که به آن توجه شود  با احساس هر معنی داریهیچ تفاوت " احساس من 

واحساس چیزهای دیگرمیشود و  منجربه عدم توجهندارد وتوجه شدید به هرچیز

نیز بهمین قیاس بی معنی است (هستم می اندیشم پس)نیزجمله معروف دکارت 

به هرچیزباشد ازاندیشیدن به من وهستی  مشغول اندیشیدن"چون اگرانسان شدیدا

واین تفاوتی نمیکند با آنکه گفته شود من به  خود بازمیماند وازآن غافل میشود

ارد این نکته را درخود د"من می اندیشم " چرا که فالن میاندیشم پس فالن هست

 . هست"من "می اندیشم پس " من"یا من به  که من میدانم که میاندشم

میکند  حال با این تفاسیر دیده میشود که آنچه انسان از جهان بیرون  خود دریافت

که ساخته  از جهان بیرون باشد،جهانی نشانه هائیحاوی تا چه اندازه میتواند تنها 

نا محتمل " صاویری غیردقیق وگاهامغز وارگانیسم انسان است وتنها میتواند ت

داشته باشد،  را درخود" جهان بدون انسان "وتوهم آمیزاز جهان بیرون یعنی 

" بدون انسان  جهان "شده بسر میبردواین به  "جهان انسانی"انسان در چنین 
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را دچار اشتباهاتی  آنچنانکه درواقع هست ربطی نخواهد داشت بلکه چه بساانسان

 .د بنیادی خواهد کر

 (فرگشت انسان)مثابه حیوان ه انسان ب

 براساس نظریه داروین ویانظریه های مشابه که کمتر کسی درجهان معاصر

 انسان وحیوان بحدی منکرآنست ، انسان از حیوان برآمده است ، تشابهات بین

انسان تربیت نایافته از حیوان تربیت شده وحشی تر به نظر " است که ظاهرا

تر  "انسانی"یت شده بعبارتی از انسان وحشی وتربیت نایافته میرسد وحیوان ترب

تبدیل  رفتارمیکند، تشابه ساختاری وفیزیولوژیکی وتربیت پذیری حیوان یعنی

به مثابه حیوان  بازتابهای غیرشرطی به بازتابهای شرطی جائی برای انکار انسان

انسان  جهان است ، باقی نمیگذارد، این سرآغازشناخت از انسان در چرخه

هزارجانداردیگر، آنچه  حیوانی است درچرخه جهان ، جانداری از میان صدها

ه ختراع اوبامغز اووامکان ابداع و انسان را انسان ساخته است ساختار او، تکامل

او از سایرجانداران وحیوانات نیست ،  د همین مغز است ومحلی برای جدائی مد

حیوانات ودست  نجیره تکاملیدر انتهای ز انسان چیزی نیست مگر حیوانی

در تکامل تکنولوژی وفن آوری که در حقیقت در . وردهای او خالصه میشودآ

میگیرد، این مدعا درادامه ودرمباحث مربوط به زبان ،  راستای تکامل اوقرار

فلسفه وعلم والی غیرمورد بررسی قرار میگیرد، تبدیل حیوان   منطق، بدیهیات،

                  ع وساختن ابزار وایجاد روابط گروهیاان ابداع واختروامکمغزاودرگرو به انسان
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به  او است ، چرا که بدون امکان ارتباط  جمعی وانتقال دست آوردهای او

ابزارسازی  دیگرانسان ها منجر به از میان رفتن دست آوردهای فردی اودرزمینه

اوقادرگردبده است  س از صدها هزارسال سرانجامپواختراعات میگردیده است ، 

بنام زبان دست پیدا کند،  تا دررابطه با ارتباطات جمعی خود وبه مروربه ابزاری

بخودی زبان که مراحل آن  از حیوان با ایجاد خود موجود انسانی  سربرآورده

انسان متمایز از حیوان تبدیل شده  معلوم نیست درطول صدها هزارسال به" دقیقا

 .است 

 ؟و چگونه شکل گرفت  زبان ؛ زبان چیست

که  امروزه وبا کنجکاوی های صورت گرفته درمورد نحوه ارتباط حیواناتی

دیده  ،میکنند امکان تولید صوت وصدا دارند و بصورت گروهی یا گله ای زندگی

قادر به ایجاد  کنند میشود که اکثر قریب باتفاق آنها بوسیله اصواتی که تولید می

آواهای قورباغه هادر هنگام  موها،نوعی رابطه هستند ، فریادهای هشدار دهنده  می

دراین میان ارتباط نوزادان ....و جفت گیری ، آوای پرندگان، آواز نهنگ ها

واضح  یک عضو باسایر اعضاء گروه باوالدین یا جفت ها یا بطورکلی ارتباط

قبیل  برارتباط صوتی ازنشانه هائی ازعالوه ضمن آنکه سایر موارد است تراز

رقص برخی ازپرندگان )بی بهره نیستندهائی ازاین قبیل  حرکات فیزیکی ونشانه

گونه انسان که در میان حیوانات ( گیری نمونه ای از آنهااست  در هنگام جفت

 یا نیز حنجرهترین آنها بحساب می آید ودارای گنجایش مغزی بیشتر و  پیشرفته

 تریبیش درمیان حیوانات از برتری بمراتب ،ای تولید اصوات استمناسب تربر
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توانائی های  قیت ناشی از برخورداراست ، ترکیب قابلیت تولید صوت وخال

های  و بدل پیام مغزی ونیزگستردگی زندگی گروهی باعث آن گردیده تا رد

اشاره ای و فیزیکی از  صوتی در گونه انسان گسترش یافته وعالوه برحرکات

شود، تمامی انچه که بهره مند  قابلیت تولید اصوات درارتباطات  متقابل  ییشتر

 .گفته شد خاستگاه ایجاد زبان را توجیه کرده و موجه میسازد 

              ؛  انسانزبان در

این شعر "ن گنگ خواب دیده وعالم تمام کر من عاجزم زگفتن وخلق از شنیدنشم

با زبان  تمامی انسان هائی است که یگونه ای" وصف حال بسیاری واحتماال

هم "دارد ؛ گفته نماند که مولوی نیزاشعاری با این مضمون سروکاردارند ، نا

آغاز  با اینکه زبان از ده ها هزارسال پیش"هم گنگ خواب دیده خواب دیده گنگم 

هزارسال پس ازبوجود امدن زبان ، انسان  شده است ، دیده میشودکه ده ها

 .خویش بوسیله زبان است  هنوزدرگیرفهم وبیان احساسات

بوجود  والت وتکامل ذهنی انسان است ، این حیوان انسانی پس اززبان سرآغازتح

ویه طریق  آمدن زبان وبمروربه جرگه انسانی خود وارد میگردد، ازآنجا که زبان

دارند لذا  کاربردی ابزاری"نقاشی وخط ابداع واختراع انسانی اند وقطعا اولی

حساب اورد،  به نیز میتوان وباید آنها را جزء اولین گامهای فن آوری وتکنولوژی

" جهان انسانی"در  انسان زم بوده تازبان چنین نشان میدهد که ابزاری التاریخچه 

به اشتراک گذارد انسانی  بتواند دریافت های خود را باسایرافراد وآحاد گروههای

نه میتوانسته دقیق  چنین ابزاری و شراکت نماید، واضح است که وبا آنها همکاری
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درستی ودقت الزم را برای  پس ازهزاران سال نیز هنوز باشد ونه کافی ،

وابداعات انسانی از مراحل ابتدائی  اغراض آن ندارد، زبان مانند سایراختراعات

تکافوی ابراز احساسات شخصی را نمیکند  حتی با این حال بسیاری گذر کرده و

گفته )گران انتقال آن بدیابهام آنچه دریافت میشود و چه رسد به شرح دقیق و بدون

و روابط کالمی معمولی دربین دو هم فرهنگ وهم زبان تنها  مبشود که در گفتگو

اغراض قابل انتقال اند ودرصدی ازآنها مغفول می ماند که این  درصدی از

از اهمیتی به مراتب بیشتربرخوردار  بسته به موضوع ممکن است درصداخیر

 "جهان انسانی"کاس یافته وتبدیل بهجهانی که درارگانیسم وساختارانسان انع (باشد 

مضاعف و توسط زبان دچار ابهام گردیده است ، زبان گرچه بزرگترین شده بطور

حال بزرگترین  ا نسان ساخته، در عینادست آورد قابل توجه انسانی است که اور

تمامی جهالت  .مخزن جهالت ونادانی انسان ازابتدای ظهور تابه امروز است

 گاهی غرض آلود هائی مبهم ، نادرست ونه چندان دقیق و انسان بصورت واژه

آنها همواره انسان را سر  در مخزن زبان ریخته شده است ، واژه هائی که کاربرد

گیری های غلط چه بسا که  درگم ، نامطمئن و پریشان احوال میسازد وبانتیجه

عقل  اختراع واژهائی چون ذهن ، انسان را در جهالت محض  زندانی کرده است

از این ...دی ،روح ،اراده ، اخالق وقریب باتفاق اسامی معنی واستعارات و، آزا

تنها هنوز برسرمعانی چنین واژه هائی اتفاق قول  جمله اند ، از آغاز تا کنون نه

 .بیراهه های عجیب و غریب کشانیده است  نیست بلکه انسان را به

که دچار توهم میگردد ووچنین اوقات انسان با کاربرد زبان است در بسیاری از 

را " انسانی جهان"حالتی را به دیگران نیز منتقل میکند ، زبان دستگاهی است که 
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ه آلودگی آنرا دوچندان"مجددا بدین میسازد ،  منعکس میکند وبنابراین ابهام وم 

ویگانه نیست  لحاظ پس از هزاران سال هنوز معانی واژه ها دقیق ، واحد

به این سوء تفاهم  ترمیشود ء تفاهم بیان گردد وهرچه پیشرفتهنمیتواند بدون سوو

 .ها نیز اضاقه میشود 

و  تفاسیرگوناگون ازمتون متفاوت چه عقیدتی چه فلسفی، علمی، ادبی ، حقوقی

 قانونی وا الغیر گویای این نکته است که دمادم هرگفته ای قابل تاویل و

 ناشی"نشده است واینها تماماتوجه  به آن" دیگری است که قبالوتفسیر تعبیر

 ازابهام نهفته دربطن وریشه های زبان است وبا ابداع هرلفظی برای رساندن

  اغراض سیل تفاسیرگوناگون سرازیرمیشود ، بعداز دوهزار وپانصدمقصودو

  میگیردافالطون وارسطو وغیره مورد تاویل و تفسیرقرار متون سال هنوز

بارزترین مشخصه ابهام ، ایهام )ج میگردد ومعانی تازه ای ازدل آنها استخرا

 وتوهم درزبان شعر مستتراست وکارشاعراستفاده یاسوء استفاده ازاین مشخصه

 ( .زبان است 

" ظاهرا زبان مخلوقی است خود بخودی ،ابداعی ، اختراعی ، جمعی وتوافقی که

اشته مشارکت د درآغازهمراه باایما واشاره وادا واطواربوده است که جمعی درآن

زبان همراه با  اند ، کسی نمیداند که از کجا وک ی آغاز شده است ، بهر حال

انسانی  جهان"صحنه  تخیالت ، معنی پردازی ، خیال بافی ورؤیا پروری وا الغیر

جهان " را رنگ آمیزی وتصویر نگاری کرده است ، صحنه نمایش یعنی " 

 فراهم آمده است ، دانسته  " انسان ناطق"با بازیگری انسان مدرن یعنی " انسانی 

 اطالعات طبقه بندی "نهایتا و فلسفه ، اخالق  ، اعتقادات، ها ، اطالعات ، باورها
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 . نمایش اند دستاوردهای این دانسته ها یعنی علم از شده  

 زبان یک بسته است ؛

بارهای  زبان حاوی مجموغه ای از واژه ها وروابط بین آنها ، ایماو اشاره ها وبا

ادای کلمات  ماعی ، ارزشی ، احساسی ، اخالقی ، فلسفی وا الغیرونیز نحوهاجت

است ،گفتن اینکه زبان یک بسته است به این معنی است  که هرگاه اقدام ( لحن)

واژه های دیگر به تعریف ومعنی کردن یک واژه شود الجرم باید دست بدامان 

ه های ید از واژبا جدید شد وآنگاه برای تعریف ومعنی کردن این واژه های

مالحظه میشود که برای  دیگری استفاده شود وهمین طور الی اخرودرنهایت

باید تمامی واژه های یک زبان  اگر حوصله شود تعریف ومعنی کردن یک واژه

 "مورد استفاده قرارگیرد وپس ازمدتها مجددا

ماخذ و درحقیقت هیچ منبع مطلوب کرد،به همان واژه اولیه برگشت ومصادره به 

زبان نمیتواند به معنی وتعریف واژه ای از زبان کمک  وابزاردیگری بغیرازخود 

به نوعی بر گرفته  کند ، بدیهی است که زیان ایما واشاره یا زبان ناشنوایان نیزبه

زبان وسخن گفتن به  جای میگیرد،و جزئی اززبان بوده وداخل در بسته زبان 

در آغاز نیز از آنجا  انگونه کهیک روایت بسیار شبیه تصویرگری است هم

وواژه ها تشکیل میدهند،  شروع شده است ، عناصراین تصویرسازی را کلمات

، تمام کلمات را تداعی میکند  هرواژه ای درزبان مفهومی داشته ومعنا وتصویری

بی معنی تراز این نیست که  دارای مفهوم و معنی هستند ، سخنی وواژه ها

اساس شکل گیری زبان افاقه  ن فاقد معنی هستند چونحروف اضافه در زبا"مثال
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گوینده وشنونده عبارت است از  معنی است ، گفته شده است سخن گفتن و ارتباط

این اصوات توسط شنونده منجربه  گوینده وشنیدنخلق کلمات بر اساس تصورات 

که شنیده شده است ، درصورتیکه  خلق مجدد تصورات براساس کلماتی است

مجدد نداشته باشد آنگاه خلق  این کلمات وواژه ها معنی ومفهومهریک از 

خواهد رفت وارتباط کالمی  تصورات توسط شنونده بسیاردورترازقصد گوینده

در بسیاری از اوقات شخص  آنچه انتظارمیرود نامیسر میگردد،بسیار بیش از

ولی که میداند چه میخواهد بگوید  و گمان میکندتصورات خود را احساس میکند

رافکر وتصور میکرده ومیدانسته که  در عمل هرچه تالش کند قادر نیست آنچه

بدون "افکاروتصورات ساده است که تقریبا میخواهد بگوید را به زبان آورد ، تنها

هرچه گوینده احساس وتصورآن را  است ونه اشکال قابل بیان وبه زبان آوردن

کاررفته در یک زبان یا دریک وبهرحال کلیه واژه ها وکلمات ب" دارد ،اصوال

هستندواگرفاقدهرگونه معنائی باشند  جمله اززبان بنحوی دارای مفهوم ومعنی

مانند هرواژه بی معنای دیگربدون انکه هیچ  کرد میتوان آنها را از زبان حذف

آیدواگرچنین چیزی ممکن نباشد نشانه آنست که  مشکلی دربیان  مقصودپیش

کلیه افعال کمکی وحروف  نی ومفهوم است از جملهمزبور دارای معواژه "حتما

قابل تعریف ودارای معنی نباشد " زبان اگرمستقال واژه دریک اضافه وغیره ،هر

سایر اجزاء تشکیل دهنده نسبت به هم خواهند بود ،  وضعیتنشان دهنده رابطه و

دریک سیستم مادی بدون آنکه جزئی مادی از یک  ترتیب" همانگونه که مثال

م باشد نشان دهنده رابطه اجزاء سیستم بایکدیگراست ، بهمان سان واژه های سیست

مفهوم ومعنائی هستند هرچنداز جنس سایرواژه ها  دارای بظاهر بی معنی

مستقلی ازآنها را باواژه های معنی دار موجود در یک زبان  نباشندونتوان معنی
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مورد گفته شد کافی  نروشن شدن مراد ومقصود از آنچه که درای برای.بیان کرد 

و الی غیر را در " در" ، " از"، " یا"، " و"جای واژه هائی چون  "که مثالاست 

جمله ای تعویض نمود آنگاه مالحظه خواهد شد که چگونه معنی جمله عوض شده 

ذکر آن رفت زبان وبیان بیش از هرچیز به  همانگونه که. بی معنی میگردد  یا

میشود  بیشتر دقت شود موارد شباهت بیشترعیان تصویر گری شبیه است وهر چه

یکی با اشکال  ، اساس و اصول هردو یکی است ، بیان مقصود و انتقال تصورات

در آنها ، مراد از  عناصر تصویری ودیگری با واژه ها ومفاهیم نهفتهو اجزاءو

" با نقاشی جنبه صرفا تصویرگری به تصویر درآوردن آنچه مورد نظر است که

رنگ به اجزاء وخطوط و ن نمایان میشود ، درحقیقت نقاشی تقلیل تصوراتمادی آ

متمادی تکامل یافته ،زبان  قرون وسالهایامیزی آنها است ، نقاشی در طول 

توجه است که هرگاه با خود مشابهی را طی کرده است قابل یرتاریخی نیزمس

نتقال مفاهیم ا مشکالت .سخن میگوئید نیز متوسل به تصور وتجسم آنها میشوید 

له زبان بویژه در ترجمه یک زبان به زبانی دیگربه خوبی نشان داده یومعانی بوس

میشود ، ترجمه از یک زبان به زبانی دیگر عدم تفهیم وتفاهم و ایجاد سوء تفاهم 

، ترجمه های مکرر از متون مختلف از جمله متون  های اساسی را ایجاد میکند

ب مطلب گواهی انکار ناپذ یربرآن است ، ن به لُ فلسفی و ادبی و دست آخرنرسید

اذعان اگر به مقدمه مترجمان مختلف در کتاب هاومتون جدی مراجعه شود 

به ناتوانی درحفظ امانت  اقرار"مترجمان بر سعی وتالش بی حد وحصرونهایتا

کارکرد زبان توصیفی است ،  .آنچنانکه باید وشاید گواهی براین مقوله است 

و نه توجیه کننده یعنی براساس  زبان نقش توصیف کننده را دارد بعبارت دیگر

سنجید ، کاربرد زبان نام گذاری  ساختار آن نمیتوان صحت وُسقم موضوعی را



 191از  13صفحه                                                                                                                         

نمیتوان از محتوای زبان بعنوان مستندی برای استدالل وقطعیتی  است و بنابراین

که به تعبیری به آن برای استنتاج سود برد به همین قیاس مقوالتی مانند ریاضیات 

زبان علوم دقیقه گفته میشود نیز هم چون زبان برفرضیات وتصورات وتوصیفات 

توجیه که توصیف میکند ونه  مقوله ایست استواراست ، ریاضیات نیز مانند زبان

 ، با توصیف کردن است که معنی پیدا میکند ونتایجی نیز که از آن حاصل میشود

به نام دو میشود چهارباین معنی است که چیزی  ه دوهرگاه گفته شود که دو باضاف

مانندجمع به تصور درمیاید ونامیده میشود و  فرض وتوصیف میشود و چیزی

والبته این چیزی که .  که چهاربه نظر میرسد آنگاه دو باضافه دو چیزی است

است که هیچ تغییری که در ذات جهان است  گفته شد تنها در موردی صادق

  . ملحوظ نگردد

 نکته ؛

ظریفی میگفت صدای یک بوق ده ها معنی مختلف ومتفاوت را براساس شرایط 

 گوینده وشنونده القاء میکند ، از سالم واحوالپرسی تا فحش وفضاحت تا،متفاوت 

تعارف واعتراض تا اعالم جشن عروسی وا لی غیر وهمین نکته ظریف در مورد 

، صوت ، اوا ، واج ، صدای ساده ، واگ ، حرف صدا ) ها  لمات و اصوات و واژه ها و واگک

 .نیز میتواند صادق باشد  ( صوتی ، صدای صوتی

 تفکر، فهمیدن ، شناخت وزبان ؛

 مقوالتی جداگانه اند ولی در عین حال به نوعی در یکدیگر" مقوالت فوق اساسا

مشکالتی را در درک صحیح روابط تداخل وهم پوشانی دارند واین میتواند 
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  ک آنها ایجاد کند ، تفکر فعالیتی اورگانیک وساختاری است همانند سایروتفکی

 شدی وساختاری انسانی ، اینکه موضوع تفکر چه چیزی باکفعالیت های اُرگانی

 هضم غذا فعالیتی ارگانیک وخود بخودی است ولی اینکه)مسئله جداگانه ایست 

 تفکر بستگی بهموضوع .....(چه نوع غذائی هضم شود مسئله جداگانه ایست

ی مسئله ا ولی عمل تفکرو فکر کردن دریافت های حسی و محفوظات حافظه دارد

ی ب ذ احساس کا این مورداحساس ارادی بودن وقصد داشتن در ،خود بخودی است

تفکرفعل و انفعاالتی است فکرکردن ایجادمیشود ، است که توامان وبا آغازعمل  

 یک موضوع اتفاق می افتد های مربوط به دریافت که برای پردازش جزئیات  

وبا  ریافت شدهدن پردازش توسط قسمت های دیگری درمغزاینتیجه " تا وقاعد

 حک واصالح متقابل به حافظه سپرده میشود،

دریافت های ناشی ازآن با محفوظات  یا مسئله انطباق یافتن   فهمیدن یک موضوع 

موضوع ویا یک  وشناختن یک پردازش شده قبلی وموجود در مغز است ، شناخت

یا موضوع رابراساس  بتوان رفتار ویا خواص آن چیزمیافتد که چیززمانی اتفاق 

فهمیدنی است وبرای فهمیدن  زبان –اطالعات ودریافت های قبلی پیش گوئی کرد 

ی بکارگرفته شده ئزبان نیازی به تفکرنیست مگرآنکه زبان  بیگانه باشد ویاواژه ها

به بازخوانی وجستجوی معنی آنها  ترجمه ویافتن معنی آنها نیازتا بمنظور باشد

ارتباطی تنگاتنگ دارند ، شرطی کردن  فهمیدن زبان وبازتاب های شرطی. باشد 

برای سخن گفتن  و برخی از طوطی ها برخی از پرندگان از قبیل مرغ مینا و

هانیز برای پاسخ به برخی از اصوات وواژه  ونیزشرطی شدن برخی ازحیوانات

ونیز فکر  فکر کردن ورفتار را بخوبی نشان میدهد بین درک زبان و عدم ارتباط
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بی معنی عدم ارتباط بین فکر کردن و سخن گفتن را  کردن برای ادای کلمات  

" بخوبی میتوان از آموختن زبان به کودکانی که اصطالحا این نکته رانشان میدهد 

دینی که کودکی داشته اند بخوبی میدانند که هروال دریافت ، تازه زبان باز کرده اند

باو می آموزند که با تشویق " به کودک با تکرار وگاها آموختن ادای واژه ها

مقصودی را میرساند ادا کند ، برای مثال باومی آموزند   چگونه یک واژه راکه

ه تقویت میکنندواین گونو وبا رفتاری تشویق آمیزاو راتشویق "ماما ، بابا"که بگو 

در مورد نوع شرطی میکنند ، به ادای واژه ها ویاد گیری زبان کودک را نسبت

ارتباط سخن گفتن وزبان با تفکروفکر کردن همین بس که انسان های کر والل 

نشان دهنده عدم ارتباط مستقیم عمل فکر کردن با فکر میکنند واین  مادرزاد نیز

) ها هم برای خود زبان دارند گفتن است ، اگر ادعا شود که کروالل  زبان وسخن

ان کروالل ها تنها به چند ده سال این قیاس مع الفارغ است چون قدمت زب که البته

با اعضاء بدن خویش                                                "دائماباید نتیجه گرفت که آنان درموقع فکرکردن ( میرسد 

 یمکه میکنند از خود بروز افکریحرکاتی ناشی از تصورات خود ومتناسب ب

نکته  رددهند ، این حرکات قابل مشاهده است ولی ربطی به زبان کروالل ها ندا

همانگونه که در ای که میتوان متذکر شد اینست که تفکرهمراه با تصورات است ،

یا حل یک پازل  ریاضی یا هندسی یا بازی شطرنج"مسئله مثالیک موقع حل 

نیازی به کار بردن  هیچ" ارمیافتد در این موارد ظاه وبازی های مشابه اتفاق

متن یاگفتار و نوشتار  زبان وکلمات نیست ، بدیهی است که هرگاه در مورد یک

همراه بابکار بردن "ومترادفا تفکر شود این فکر کردن همراه با بکارگیری کلمات

زبان بطور  و الزام تفکرهمراه با این نکته ربطی به ارتباطزبان خواهد بود ولی 

مورد تفکراست ، برای تائید مطالب  کلی نخواهد داشت بلکه مربوط به موضوع
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که به زبان در نمی آیند وهر فکری را  فوق همین بس که چه بسا افکاری هستند

به اینکه زبان پیش فرضی الزامی برای  چه رسد نمیتوان بوسیله زبان بیان کرد

وق کافی است که مدعیان وابستگی تفکر ، برای اثبات گفته ف فکرکردن تلقی شود

طوالنی راتجربه کنند تا دریابند که باز گفتن آنچه  به زبان ،نوشتن متنی نه چندان

سر نیست بلکه در اغلب دگی می وگفتارنه تنها بسا که به فکردر میاید به زبان

ا کنند که آنچه رامی اندیشند ر افراد کافی است تا تالش است ، اینسراوقات نا می

گفتار در آورند تا متوجه اشتباه خود گردند ، رابطه فکرکردن با  کتابت کنند یا به

قی است که قبل زبان موسی" رابطه موسیقی با نوشتن نت یا اصطالحا زبان مانند

و نواختن موسیقی ربطی به وجود نت نویسی ابداع ُنت ، موسیقی وجود داشت  از

 .ن موسیقی بوجود آمده است نداشته وابداع نت قرن ها بعد از نواخت

طرف  نکته ای که میتوان متذکر شد این است که تفکرهمراه باتصورات است واز

تفکرنیازی  گوینده است که در قالب زبان شکل میگیرد،برایدیگراین تصورات 

واین توامان بودن  و تفکرمیتواند توامان باشد و به زبان نیست ، بکار گرفتن زبان

روانشناس  رفتار " واتسون" این اشتباه توسط برخی ازجمله میتواند باعث بروز

نمی کند بلکه این اشتباه  ایجاب گرا بوده باشد ، مادیگرائی واتسون چنین چیزی را

سایر اشتباهات واتسون نیز )ناشی از عدم شناخت درست کارکرد مغز است 

که ( است ساختارواُرگانیسم انسان  ناشی ازعد م شناخت کارکرد مغز و"احتماال

صورتیکه قبل ازایجاد زبان نیز انسان  گویا تفکربدون زبان میسر نیست ، در

بصورتی ابتدائی درنزد بسیاری ازحیوانات  میکرده است واین عملهمچنان فکر

یکان که دچارتوُمری نزدمشاهده است ، فردی از نزدیک به انسان همچنان قابل
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راتا حدودی از دست داده بود  ونیز حافظه کالمی خود شناخت، ومغزی شده بود

رد لوازمی که دردسترس اوبودند نبود قادر به تشخیص کارب دربسیاری از موارد

چنگال را بجای دستمال کاغذی بکار میبرد ، فرزندان خود را می  قاشق و"، مثال

ولی ازبیان نام آنها عاجز بود ، میتوانست عباراتی معنی دار که معنی  شناخت

ادا کرده بود رابیان کند ولی ازادای "ویا به زبان دیگری قبال نمیدانست آنهارا

 نمازرا میخواند چون" معنی دارکه مقصود او را برسانند عاجز بود ، مثال جمالتی

یا اشعاری را که معنی آنها  معنی داشتن آنها به عربی یاد گرفته بود ونه بلحاظ

دارعاجز بود ،سخن اهمیتی نداشت رابیان میکرد ولی از ادای جمالت معنی 

نشانه های  میگفت ولی سخنان اوارتباطی باآنچه به آن فکر میکرد نداشت ، اینها

است از عدم ارتباط سخن گفتن با آنچه در فکرکردن اتفاق میافتد ، واضحی 

بعبارت دیگرالزامی برای وجود ارتباطی مستقیم در بین مرکزتکلم در مغز با 

زیاد چنین مرکزی  داشته باشدکه به احتمال اگر چنین مرکزی وجود)مرکز تفکر 

به نظر نمیرسد چرا که در (وجود نداردومغزبه تمامی در جریان تفکرفعال است 

و هم سوبا سخن گفتن  وی می   اینصورت تفکرو رفتارشخص مزبورباید متناسب

داشت وهم مغایریکدیگر بودند، از  در حالیکه این دو گونه فعالیت هم وجودبود 

فقی، ، توا ابزاری نرم افزاری ، ساختگی گرچنین به نظر میرسد که زبانجنبه دی

وبین گروهی ، غیر دقیق ، غیرقابل اعتماد  قراردادی وبرآمده ازنیازهای ارتباطی

داری است ، استناد به محتویات آن درهیچ  وبا سطح باالئی ازروا ، تقریبی

ابزاری دقیق برای  و استفاده ازآن بعنوان قابل اعتماد قطعی نیست موردی

برای رهانیدن منطق از نارسائی های زبان  بهمین لحاظ)استدالل مجاز نیست ، 
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جدید ، منطق ریاضی ، حساب گزاره ها ،منطق  مباحث ومقوله هائی مانند منطق

زبانی به موازات درک دستگاه ( جمالت وازاین قبیل پا به عرصه گذاشته اند 

تناظری غیر دقیق با واقعیت ها آنرا ساخته است و واقعیاتی که ازآن نشئات گرقته

توسعه زبان به کمک تخیالت مفاهیم ومعانی جدیدی بر  و ، به موازات پیشرفت

بار شده ویا از آنها منفک ومنتزع شده است ، در دستگاه  واژه های ساخته شده

از واقعیات دستگاهی معنائی ونه واقعی شکل گرفته که  زبان  نشئات گرفته

ومعانی وتصورات است ، واژه هائی چون ذهنی ،  مفاهیمرش باسروکا

والی آخر، این امر منجر به تفکردراین .....خرد،حقیقت  وجود،هستی،نیستی،عقل،

 ومقوالتی چون فلسفه ومنطق از آنها زائیده شده است  حوزه ها گردیده و

 چبزهائی هستند که مادی اند ولی ماده نیستند ؛

چیزهائی هستند ، در غیراینصورت انسان ازچنین " قطعا" جهان بدون انسان " در

باشد   باخود داشتهچیزها میتواند هراسمی  ، این چیز یاجهانی سربر نمی آورد 

دیگرهستند  یاز چیزها روی توافقی ضمنی آنرا ماده نام نهاده اند ولی بسیاریواز

، حرکت ، تغییر، مکان ؛ که ماده نیستند ولی طفیلی ماده اند ، ازجمله این چیزها

ترتیب و ترکیب اند وزمان که خود طفیلی حرکت وتغییر است وتمامی این چیزها 

نخواهند داشت از اولین آنها مکان  در غیبت ماده ودر صورت فقدان ماده وجود

 عنا وبی مناسبت خواهد بود،است ، مکان بدون وجود ماده چیزی بی م

بعنوان یک باید) نخواهد بود  وجود ماده امکان پذیرتصورمکان بدون "اصال

قرار داشت تا مکان را به تصور   ازمکان ای در نقطه موجود یعنی جزئی ازماده
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، این ماده است که بر  استوجود ماده   عدم  پیش فرض این نقض  و (در آورد

  آن را تعئین وان تصوری از مکان داشت چه بصورت آنکه محدودهآن میت  اساس

اساس  شود وچه بر اساس آنکه وجود آن بر ه آن محدودچه بصورت آنکه بو کند

آن طفیلی ماده  قرار داشتن ماده درآ ن تعریف شود تفاوتی نمیکند ، بهرحال وجود

ذهن انسان است واین ماده است که به لحاظ آن که باعث آفرینش مکان در 

ری دیگری که ذک میگردد وامکان بروز مییابد ، بدون این آفرینش سایرمقوله های

چیزی بعنوان مکان در  از آنها رفت از حیز انتفاع ساقط میگردند ، بدون حصول

میگردد ، " هیچ " وتبدیل به  غیاب ماده  وجود حرکت نیز در غیاب ماده بی معنی

که ذکر آن رفت طفیلی ماده هستند وال غیر، هرگونه تصور تمام آن چیزهائی 

ت فقدان ماده بی معنی خواهد صور و در "بدون انسان  جهان "دیگری در مورد

 .بود 

 ؛حرکت و زمان 

 نشانه ای از زمان دیده نمیشود ، آنچه که هست حرکت" جهان بدون انسان "در 

بدون  .است ، حرکت به معنا ومفهومی که شامل هرگونه تغییری نیز میشود

، اگرهمه اثری اززمان مشاهده نخواهد شد" جهان بدون انسان " رکت وتغییردر ح

زمان فرضی  درسکون مطلق باشد وهیچ حرکت وتغییری رخ ندهد فرض چیز

وتغییرنیازی به  رض حرکتز محتوا ومعنی خواهد بود ، برای فبیهوده وخالی ا

،  برعکس است "نیست بلکه این موضوع کامال" زمان "پیش فرض چیزی بنام 

برای سنجش سایر  زمان درحقیقت فرض گرفتن یک نوع حرکت بعنوان مبنائی
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برای سنجش زمان قرار  است که مأخذی" حرکت  فرضی"است ، این حرکات 

بودن این حرکت  وهیچ راهی برای یقین به یکنواختمیگیرد 

،بنابراین زمان چیزی نیست مگر  مگریقینی ضمنی وذهنی وجودندارد

حرکات دیگر، این نکته به خوبی  أخذ اندازه گیریفرض حرکتی بعنوان مبنا وم

سال خورشیدی وماه قمری وساعت شنی  های زمان پیداست ؛ ازاز اولین سنجش 

برای اندازه گیری  توسط گالیله بعنوان مأخذی وضربان قلب که گفته شده است 

گرفته تا ساعت اتمی ؛ ( فنجان ) واز ساعت آبی  حرکات بکار گرفته می شده

ت ونه میگفت جهان بمثابه یک ساعت اس" الیپ نیتس "  نتیجه آنکه همانگونه که

زمان جهان را تحت ُسلطه داشته باشد ، بر خالف اونیوتن قائل  آنکه چیزی بعنوان

مطلق بود و میگفت که جهان یک ساعت دارد ، در حقیقت زمان و  به زمان

 نیوتن وسیله ای بود فرضی که بدرد روابط ریاضی در فیزیک میخورد و ساعت

اختراعات چهارچوب متکی بر حرکتی فرضی وازپیش تعییین شذه بود ودر 

بعنوان  فرض وجود چیزی" جهان بدون انسان " وابداعات میگنجد ونه بیشتر، در 

ذاتی،  زمان و وسیله اندازه گیری آن یعنی ساعت نه لزومی داشته ونه ضرورتی

یا  در چنین جهانی همه چیزدر حال تغییر وحرکت است وهر یک از این حرکات

تغییرات در نظر  بمنظورسنجش سایر حرکات وتغییرات رامیتوان بعنوان معیاری 

ومستقل منجربه این  "مطلق " تعبیر و تفسیری از زمان بعنوان معیاری . گرفت 

توهم گردیده است که گویا میتوان در زمان به عقب وجلو رفت ، این در حالی 

که زمان محصول تغییرات  است که افراد  دچارچنین توهمی غافل ازآن گردیده اند

یگری تغییراتی یا بهر علت د ذرات عالم است وهرگز نمیتوان به دلخواه امیدر تم
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رخ میدهد تحمیل کردوهرگزممکن  "بجز آنچه جبرارات عالم معین را به تمامی ذ

بقیه ذرات عالم قادر به تغییر بوده باشد  نیست که جزئی از عالم مستقل وجدای از

ی جعلی است که درفصل دوم زمان پارامتر.که این ازمحاالت وغیر ممکن است 

. و علوم نظری بیشتر به آن پرداخته خواهد شد  "احساس معنی داری" ودر بند 

 آیا زمان جهت دار است ؟

دلیل  اینکه وضع موجود جهان قابل تعویض با هیچ وضع دیگری از جهان نیست 

زمان ارائه  جهت دار بودن زمان نیست ، دالئلی که معتقدان به جهت دار بودن

پیر میشود  انسان متولد میشود ، جوان میشود، همیشهاز این قبیل است که ؛یکنند م

بهار می آید ، تابستان  ،ومیمیرد یا تخم گیاه جوانه میزند بزرگ میشود ومی خشگد

که پس ؛ زمان جهت  یز وزمستان وقص علیهذا وبا این مثالها نتیجه میگیرند، پائ

جزء خاطرات وعادات انسانی است  وهیچ ها ه این پدید" عجبا ، اوال!!  دار است

جهان همین وضعی است که باید  مستندی بر جهت دار بودن زمان نیست ،وضع

که باید بوده باشد ، اینها  وضع دیگر نیز همان وضعی خواهد بودهرباشد وهست و

بلکه نشانه جبر حاکم بر اوضاع جهان  نشان دهنده جهت دار بودن زمان نیست

قطعی است تغییر وحرکت است وهر تغییری ممکن است از نظر  است ، آنچه که

و انسان مشابه تغییرات دیگری باشد واین موجب ایجاد عادت در انسان میگردد 

دار بودن زمان  محصول  جهتاحساس . نتایجی توهم آمیزدر پی دارد "انااحی

در حالت کلی  بر روی حواس انسانی اند ، حرکت وتغییراثرات حرکت وتغییر

 ابداع ومعنی که  و فیزیک برداری است اند ، جهت درنظریه بردارهافاقد جهت 

 دار میشود واین بلحاظ حل برخی از مسائل فیزیکی است که مورد پیدا میکند
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 .است ومانند هر علم نظری دیگری متکی برپیش فرض هائی دل بخواهی 

 فضا ومکان ؛

     به ذهن متبادر میشود این آنچه که در زبان فارسی با شنیدن واژه های مزبور

ومکان  بوده باشد مکانی است که تحت ُسلطه وتأثیر چیزی بنام ماده است که فضا

ماده نه در فقدان مطلق   " دیهتاب ،وابسته به موقعیت آن ماده است "ومطلقا"مامسقی

بغیر از این ناشی از نظریه پردازی فضا وجود دارد ونه مکان وهر اظهار نظری 

 علمی است که فاقد هر گونه مصداق وپشتیبانی تجربی است ، گاهی دو های شبه

خلط میشوند وگاهی بصورت مترادف به نظر میرسند و مفهوم فضا ومکان 

 استعمال میشوند که در هر دومورد سوء تفاهم هائی را در پی خواند داشت چرا

  ق بهفارغ از حضورماده موجود به نظر میرسد در حالیکه فضا متعلکه مکان 

و  ، هم چنبن است در مود مفاهیم زمان داردمکانی است که تحت ُسلطه ماده قرار

 ساعت ، این دومفهوم نیز میتواند به نوعی  درهم ادغام شوند یا بصورتی مترادف

 .جدا از هم تلقی شوند زمیتوانندمفاهیمی بطور کلیبکار برده شوند ونی

اساس تنها یک حرکت از پیش برمنظور از ساعت گذرزمان " بهر حال وظاهرا

تعیین شده است درحالیکه گذرزمان محصول کلیه حرکات وتغییرات قابل تصور 

 .در جهان است 

 ترتیب ؛

 توجه" د  –ب  –ج  –الف " ونیزگزینه " د  –ج  –ب  –الف " اگر به گزینه  
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 شود بالشک در بین این دو گزینه تفاوت خواهد بود هرچند که عناصرتشکیل

یعنی ترتیب قرار گرفتن عناصراست که  یکسان اند ، در این میانآنها دهنده 

فاوتی تمادی ایجاد  عناصربعنوان عناصرینی ترتیب قرار گرفتن متفاوتند ، یع

 بخودی  خود وبدون وجود عناصری مادی موضوعیتاساسی خواهد کرد ، ترتیب 

 یب و ترکیبندارد ، امروزه بجای تفاوت در نحوه قرارگرفتن عناصریعنی ترت

 چیزی نیست مگر نحوهونحوه شکل گیری آنها اطالعات گفته میشود ، اطالعات 

 .و روش ترتیب وترکیب اجزاء و عناصر

 منطق ، اصول وروش های آن ؛

تعریف منطق ؛ در مورد زبان گفته شد که زبان مقوله ای است که توصیف میکند 

نه دقیق ونه انطباقی و بهیچ روی نه صحیح است و (  11صفحه )و نه توجیه 

دقیق و صحیح با امورواقعی دارد ، از طرف دیگر زبان ابزار انتقال اندیشه است 

 وبرای آنکه بتواند اندیشه را به صورتی دقیق و درست منتقل سازد باید تمهیدی

 

و امور اندیشه  دست اندرکاران. را بر طرف سازد  اندیشیده می شد تا این نقائص

رفع این نقیصه  شمندان وفالسفه ازچند هزار سال پیش در پیتفکر از جمله اندی

" قرار میگیرد  بوده اند ، این تمهیدات  که دررابطه با زبان وقوه ناطقه ونطق

منطق ونطق  زبان فارسی وعربینامیده شده است ، گفتنی است که در " منطق 

 ه بوسیلهاندیش ومنطقی به معنی درست بیان کردن( نطق )ریشه مشترکی دارند ، 

 ارسطو ازو آثار است ، قابل ذکر است  که فلسفه یونان( گویش = نطق ) زبان 
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همان  راه یافته به فارسی عربی وپس از آن طریق ترجمه آن متون از یونانی به

به از جمله انگلیسی  ن آثارازیونانی به زبان های غربیق ترجمه ایطریگونه که از

یونانی واژه از زبان  انگلیسی به تبعیت ان، در زب جوامع غربی راه یافته است

عربی هم چنین در منطق است= و دیالکتیک ( زبان ونطق )گویش = دیالکت 

بوده مورد استفاده  تبعیت شده  ومنطق که هم ریشه با نطقوفارسی ازاین قاعده 

است " میزان "  که در فارسی معنی منطق رامیرساند گرفته ، واژه دیگری قرار

البته به معنی درست سخن گفتن و بیان صحیح اندیشه . صطلح نیست که چندان م

و اندیشیدن است ، ابداع  نیست بلکه بمنظورانطباق گفتار با اندیشه دستورزبانی آن

نظم یافته مرتب و  وبه نظم در آوردن و تدوین اصول وقواعد منطق بشکلی

زمعینی در بین و مر درآغازتفاوتی و خطانسان " اهراظمنتسب به ارسطو است ، 

ن می اندیشیده و به آ آنچه احساس و تجربه میکرده و آنچه در ذهن اش می گذشته

را مشاهده میکرده به  قائل نبوده است ،آنچه زبان می آورده راست وآنچه را که ب

واقعی تلقی میکرده  شه را عین اموریو اندزبان می آورده وهمان ترتیب ذهنی 

را برای بیان  میداده است و وسواس ودقت الزم آنها را بهم تسری" واحتماال

از همین بکار نمی برده است  و آنچه درذهن اش می گذشته درست اندیشیدن

گفتن در  رواست که پس ازهزاران سال اندیشیدن وتفکروتجربیات  حسی وسخن

این کاربه  برآمده و قرعه پی اقدام برای نظم ونسق دادن به بیان آنچه می اندیشیده

و چیزهائی بوده  در حقیقت منطق ارسطوئی تنها مناسب.  رسطوخورده استنام ا

 میگذرد وجزء امورات ذهنی و تصوری یهست که در اندیشه بصورتی انتزاع

موضوع ها  وفرضی و به زبانی دقیق ترموضوعاتی از قبیل بدیهیات ، اصل

ی وفیزیک ومفروضات است ، کاربردچنین مقوالتی مناسب امور واقعی ، مادی
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اصول  ، بدین لحاظ ومناسب اموری ذهنی و فکری و استداللی استنخواهد بود

 و تشخیص مناسبت آنها برای بکارگیری در مورد منطق و روش های آن

، اولین وواضح ترین  امورواقعی ومادی بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد

 .ه اساس روش قیاسی برآن استواراستاست ک" ن همانی ای" صل اصال

 اصل این همانی ؛ – 0

اصل  است ، در ایناگر الف مساوی ب باشد وب مساوی ج آنگاه الف مساوی ج 

میگردد ،  است که باعث سوء تفاهمنهفته " مساوی"زبانی دربکاربردن واژه ابهام 

تمامی جهات  بمعنی یکی بودن از" مساوی به چه معنی است ؟ اگر مساوی دقیقا

ب " که الف عینا آنستمقدمه الف مساوی ب است بوده باشد در اینصورت نتیجه 

الف وب " است و باین معنی است که الف همان ب است و ب همان جاست ونتیجتا

یک بازی زبانی است ، هیچ  ااصل تنهف هستند در این صورت این وج همه ال

در حقیقت اصل این  نتیجه دیگری بر آن مترتب نیست واز آن مستفاد نمیشود

ت استداللی برای امور لفاظی نیست ودر هیچ یک از مقوال جزهمانی چیزی 

واقعی بکار نخواهد آمد ودر صورتیکه معنی مساوی حاوی مفهومی تقریبی 

همان "که الف تقریبا وسهل انگارانه باشد یعنی الف مساوی ب باین معنی باشد که

ی و به این مقدمه چین دیگر نتیجه ای دقیق ، متقن ، وقابل قبول ازب است آنگاه 

در اموری واقعی وافی به مقصود نخواهد بود ، کار برد  منظوراستداللی منطقی

قبیل هنسه اقلیدسی  این اصل تنها مناسب علوم نظری و اصل موضوعی از

ضوعی دیگرخواهد بود علم اصل مویا هروریاضیات محض ومنطق ریاضی و 
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 نها بعنوانآ( بدیهیات  =خودآشکار=آکسیوم ) که پیش فرض ها و بدیهیات 

 .قطعی وُمَسلم انگاشته میشد  (عوامل وعناصر)چیزهائی 

 اصل عدم تناقض ؛ -1

     "اصل عدم تناقض "ُسلطه ارسطو بر منطق در دوهزارسال شامل اصلی بنام 

یا عدم جمع نقیضین است ،منطق ارسطوئی  ( ضینجمع نقیتناع ازاصل ام) 

 ساکن است ، مناسبت این" ومطلقاواصول آن تنها مناسب شرایط غیر قابل تغییر 

به کار استدالل در امورعلوم اصل موضوعی امثال ریاضیات اصل نیز تنها 

و  ریاضی وهندسه اقلیدسی وامثالهم خواهد بود ، اگر تغییر ، منطقدمحض ومجر

عدم  حرکت در کارباشد که هست دیگر اصول ارسطوئی منطق که بر اساس اصل

جهان  یعنی"جهان بدون انسان"ا شده است به کار تناقض ونیزاصل این همانی بن

که  آمد است نخواهد( جبر)متغیرکه تحت ُسلطه تغییر وحرکت دائمی وموجبیت 

تناقض  هیچ ، گره ای را نیزازکار جهان نخواهد گشود ، تردید در اصل عدم

اولیه  دردوره های متاخربمرور ودر پی تردید دراصولی دیگر از جمله بدیهات

در  رشک وتردیدها در متقن بودن اصول موضوعه سرانجام به تردیدونیز سای

اصول منطق نیز کشیده شد وسرانجام گرچه هگل در چهارچوب منطق کالسیک 

سرلوحه کار  ، و قبول تناقض و ضدیت را" اصل جمع نقیضین "باقی میماند ولی 

ر و اضداد د خویش قرار میدهد ، از دیدگاه هگل دیالکتیک سازش تناقض ها

ابزار تحقیق  است ، هگل معتقد است که ؛ دیالکتیک وجود اشیاء ، ذهن و طبیعت

که بکارجهان  است این اصل. نیست ، بلکه عین فلسفه وقاعده فکر ووجود است 

ناگفته نماند که این  واقعی ومتغیر می آید و با واقعیت تطبیق ونزدیکی دارد ،
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نقل است  ، آنجا که میگوید هرگز اصل از فیلسوفان متقدم امثال هرکلیتوس نیز 

هم آب جاری  در یک رودخانه نمیتوان دوبار شنا کرد ، چراکه مدام هم رودخانه

نفی اصل عدم  ، مطابق واقعیت است"درآن وهم شناگر در حال تغییراند واین دقیقا

در "پدیده ها دائما تناقض و پذیرفتن جمع نقیضین با این واقعیت که همه چیزو تمام

هر چیزآن چیز هست وهم "وتواما"ز حالی به حالی دیگرشدن هستند ومطلقاحال ا

 .آن چیزنیست مطابقت دارد 

 تناقض وعدم تناقض ؛

 از طرفی اصلی اساسی درمنطق ،علوم نظری واستدالل های منطقی بعنوان اصل

عدم تناقض وجود دارد وازطرفی وجود تناقض است که نیروی محرکه و بنیادین 

ع ، بودها ونمودها تلقی میگردد ، این دوگانگی خود ُمهرتائیدی شکل گیری وقای

است برمهمل بودن اصل عدم تناقض، درعمل وتجربه نیزبطورمشخص فیزیک 

 تناقض اجتناب ناپذیربه نظر میرسد،آنجاو لزوم  قبول نور، اتمی وکوانتوم وجود

ذره ای  که نورگاهی ذره وگاهی موج به نظرمیرسد ویا آنکه هرگزمکان وسرعت

 طور قطعی معین شودزیر اتمی توامان قابل سنجش نیست وچون بخواهد یکی ب

دیگری از قطعیت ساقط میگردد ، اصل عدم قطعیت در فیزیک اتمی خود بخود 

 . تائیدی بررد اصل عدم تناقض است

 بدیهیات یا خود آشکارها ؛ -3

 عنی آنچه عقلتعریف بدیهی یآنچه مقدم برهر چیزی واضح وآشکار است ؛ طبق 
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برای پذ یرفتن آن نیازبه استدالل ندارد که البته دراین تعریف معنی وتوضیحی 

در حقیقت مراد ازعقل و عقل سلیم وعقالنیت  !داده نشده است " عقل "برای 

 است که درمورد این مقوله مفصل ترو" احساس معنی داری " مفاهیمی درمقوله

مراد  اینکه"فته خواهد شد ولی مختصراگ( انسان در چرخه زندگی ) درفصل دوم 

داری  احساس معنی"از عقل وعقالنیت آن چیزی است که مبتنی بر وناشی از

 جمعی است که این خود مبتنی بر بازتاب های شرطی وایجاد بدیهیات ثانویه"

، عقل  ازآن بعنوان عقالنی" است که هرآنچه با این احساس انطباق یابداصطالحا

کردن  امبرده میشود ، اگر منظوراز عقل ، تعقل ، تفکروفکرسلیم و عقالنیت ن

تعقل  بدیهیات مقدم برتعقل وتفکر است چون تفکروفکرکردن و" باشد قطعا

وپایه  قبل ازهرگونه استداللی رخ مینمایدمترادف با استدالل است و بدیهیات 

ست که این ا واساس هر گونه استداللی است ، در چنین حالتی آنچه به نظر میرسد

متکی  بدیهیات مبتنی برحواس است ونه بر عقل ودر مرتبه بعدی بدیهیات

 برتجربه حسی بالفصل ومتصل به حواس ونه بر تفکروتعقل، بدیهیات متعارفی

 ناشی ازتجربیات حسی است چرا که اگربرای باور به آن نیازبه عقل

 !بود وتفکروبعبارت دیگرنیاز به استدالل می بود دیگر خود اشکار نمی 

 بدیهیات اولیه یا شهود ؛

 دیهیاتشهود یعنی دانستن چیزی بدون آنکه بدانی که چگونه آنرا میدانی ، اگر ب

از  که اگر چنین بود باید انساناولیه ذاتی انسان دانسته شود باید باین نکته اندیشید 

کودکی دارای چنین تشخیصی می بود ، این پاسخ آنانی است که بدیهیات را ناشی 

 یا اکتسابی یعنی نقل قول از دیگران ودر مورد شهود آنرا ناشی از از تجربه
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درمورد ناخود آگاه درفصل دوم توضیح الزم داده ) نوعی از ناخود آگاه 

 رشد و دیده میشود که انسان تاسنین وضوحه نمیدانند ، درصورتیکه ب( خواهدشد

 "ند ، بدیهیات تمامابرخی در هیچ مرحله ای از زندگی به چنین تشخیصی نمیرس

مستقل  بدیهیاتی از پیش تعیین شده و کتسابی و مبتنی برحواس هستند ،تجربی ، ا

دیوید هیوم  فرانسیس بیکن،) از تجربیات حسی وجود ندارد ؛ رجوع شود به آراء 

( در عهد قدیم  ، جان الک ، امیل دورکیم ، سارتر ، اسکینر، وبسیاری از فالسفه

تجربی ، بدیهیات  را میتوان به چند دسته تقسیم کرد ؛ بدیهیاتبنابراین بدیهیات 

 .اصل موضوعی یا مصادره به مطلوبی ، بدیهیات اکتسابی 

از  بدیهیات اصل موضوعی نیزملهم ازبدیهیات تجربی اند که بعنوان مثال میتوان

امر بدیهی کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است نام برد ، گفته میشود 

ه کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است ولی خط مستقیم چیست ؟ ک

نتیجه آنکه خط مستقیم ! کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم یعنی : جواب 

یعنی  خط مستقیم است ویا کوتاه ترین فاصله کوتاه ترین فاصله است و این

ات بیشتر به این در بند مربوط به علوم نطری وریاضی)مصادره به مطلوب 

  که در بیشتر متوناین توضیح ضروری به نظرمیرسد (مطلب پرداخته خواهد شد 

  (axiom ) اصول موضوعه به همان معنی بدیهیات وبالعکس بکار برده میشود

 ولی در این نوشته خط فاصلی است در بین بدیهی واصل موضوع ، اصول 

بدیهی دانسته  موضوعه اصولی است فرضی که بعنوان پیش فرض که

 مورد نظرقرار میگیرد ولی باید گفت که بدیهیات همانگونه که دراین نوشتهمیشود

که  تعریف میشود با اصول موضوعه تفاوتی معنائی ومفهومی دارد به این معنی
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که  میشود ولی بدیهیاتی نیز قابل تعریف هستندبدیهیات شامل اصول موضوعه 

ود ولی در عین حال بعنوان اموری بدیهی گرچه به آنهااصل موضوع اطالق نمیش

این  پذیرفته شده ومورد قبول قرارمیگیرند مانند بدیهیات منطقی از قبیل اصل

و  بدیهیاتی تجربی هستند" بدیهیات تماما.  همانی واصل امتناع از جمع نقیضین

، این تجربه وتکرار  هیچ مستند قابل اعتنائی بر بدیهیات بغیرازحواس وجود ندارد

بدیهیات  قرن ها پس از حصول. که منبع ومأخذ بدیهیات قرارگرفته است  ستا

بوده  تجربی وپس ازاختراع علوم نظری که خود مبتنی وملهم از علوم تجربی

علوم  واندیشه مبدع ومخترع بدیهیاتی که الزمه حصولاست دست اندرکاران تفکر

ا میتوان اصل موضوع نظری بوده است را ابداع کرده اند ، این گونه بدیهیات ر

انواع  ودر برخی از موارد بدیهیات مصادره به مطلوبی نامید، بنا براین میتوان

و  حسی ، بدیهیات اکتسابی-بدیهیات را بشرخ زیرتقسیم کرد ؛ بدیهیات تجربی

 .بدیهیات مصادره به مطلوبی واصل موضوعی 

 .از انواع بدیهیات مثال هائی قابل ذکراست  برای هریک

ات تجربی ؛ الف بزرگتراز ب وب بزرگتراز ج است نتیجه آنکه الف بدیهی

 ین نتیجه گیری از کجا حاصلج است ، این امری بدیهی است ولی ا بزرگتراز 

 میشود ؟ هیچ دلیل فی البداهه ای برای گرفتن این نتیجه اعم از منطقی واستداللی

 ی ای که براساسآن تجربی وحسی است واستدالل منطقوجود ندارد ، تنها دلیل 

 برآن هم حاصل میشود مؤخربر تجربه است ونه مقدم "بزرگتر" معنی ومفهوم  

 زء است که از معنی وتعریف وتصور کل وجزءچنین در حکم کل بزرگتر ازج

بدست میآید ومحصول جدیدی از آن حاصل نمیگردد و این تعریف متکی بر 
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 ر گونه نتیجه گیری منطقیتجربه حسی است ونه بیشترواین بداهه خود مقدم بر ه

 .و استدالل است 

نوع دیگری از بدیهیات وجود دارد که کاربرد آن درمسائل بدیهیات اکتسابی ؛

است ، در مورد بدیهیات اکتسابی توضیهات مفصل تری در  اجتماعی واخالقی

جمله اینکه بدیهیات ر چرخه زندگی داده خواهد شد ، ازفصل دوم یعنی انسان د

شرطی که مبتنی بر بازتاب های ناشی از بازتاب های   انسان مرهدرزندگی روز

چنین بدیهیاتی است ، این نوع بدیهیات تعیین کننده اموری  غیر شرطی است موجد

اخالقی وغیر اخالقی ، درست ونادرست از منظر اجتمائی است  مانند خوب وبد ،

اء در جوامع مرجعی ، این نوع بدیهیات ناشی ازنتیجه گیری برای تداوم وادامه بق

 که انسان در آن به سرمیبرد و مبتنی است بر بازتاب های شرطی ، آموزشی است

 وتربیتی ؛ کشتن وقتل بد است ودرجائی دیگر کشتن وقتل دشمن خوب است

ودر  ،دزدی بداست ودر جائی دیگر غارت و دزدی ازدشمن خوب است والی آخر

سانی هیچ امر بدیهی  قطعی، مطلق نهایت در جهان چه بدون انسان وچه جهان ان

وبنیادی وجود ندارد وبدیهیات اموری ابداعی واختراعی ومختص انسان است 

تسری داده " جهان بدون انسان " هیچ یک از امور بدیهی رابه  وازاین رونمیتوان

را با توسل به بدیهیات  وپایه و اساس استدالل قرار داد ویا پدیده های چنین جهانی

 .داد جیه کرد ویا توضیحانسانی تو

و  تجربی -همه بدیهیات یا مصادره به مطلوبی اند ویاحسیخالصه کالم آن که ؛ 

وبنیان تمام آنها  از منطقی وغیراز آن تحلیلی هستند ،تمام استدالل ها وقضایا اعم 

منجربه  "بر بدیهیات استوار است یعنی هرگونه استدالل منطقی واز هرنوع نهایتا
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وقبول  بر باور" ل هاواثبات آنها نهایتا، پس تمام استدالدیهیات میشود استناد به ب

بدیهیات باز میگردد و این بدیهیات چیزی نیستند مگرباور بر قطعیت و دریافت 

شرطی که بازتاب های " های حسی یا همان بازتاب های غیر شرطی و احیانا

 .میگردد "احساس معنی داری"منجر به "نهایتا

 منطقی ؛ قیاس و استقراروشهای  -4 

 اصل این همانی ،اصل) استواراست  پس از بررسی اصولی که منطق بر آنها

وزیر سؤال بردن و رد آنها برای کاربرد در ( ناقض ، بدیهیات وعقالنیت تعدم 

 اموروجهان واقعی نوبت به بررسی ابزارها وراه وروش اثبات قضایا واحکام

 .د طقی از قبیل قیاس واستقرا میرسمن

 روش قیاسی ؛ هیچ قیاس منطقی ونتایج حاصل از آن قابل اعتماد ، معتبر وقابل

تنها اعتنا نیست چرا که هرگاه اصل این همانی یعنی مقدمه استدالل قیاسی 

 قیاس نیز چیزی جزیک بازی زبانی و ( 40صفحه ) مصادره به مطلوب باشد 

 بامقدمه خواهد داشت ،ننتیجه دیگری درپی  واستناد به یک مصادره به مطلوب

الف الف است نتیجه ای جز الف الف است بدست نمی آید ، قیاس منطقی که مبتنی 

 عی وبمنظورکسب و برچنین اصلی است ارزش واعتباری برای هیچ امرواق

 .تایجی جدید که مفید به فایده باشد نخواهد داشت حصول ن 

 دم تناقض ویکسان بودناستقرا وروش استقرائی ؛ اساس استقرامبتنی بر اصل ع
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 ونتایج برای وقوع پدیده های مشابه است ، با رد اصل عدم تناقض و  شرایط

 نتیجه عدم امکان یکسانی شرایط هیچ مستندمداوم ودراصل تغییر آن با جایگزینی

 "مکرارا قابل اعتمادی برای بکاربردن استقرا باقی نمی ماند ، هیچ پدیده ای

 "ر اینصورت مشاهده پدیده های مشابه نمیتواند مداوماقابل تکرار نیست د" وعینا

استقرا تنها  گردد ، اتکا به" منجر به نتایجی یکسان وعینا" والزاما" وقطعا

 در مورد حیوانات نیز قابل  انتظارات ناشی ازعادتمحصول عادت ها است ، 

 تتعمیم است همانگونه که حیوان دست آموزی با دیدن فرد معینی انتظار دریاف

 انتظار حیوان با دیدن آن فرد به واقعیت می پیوندد ،بکار" غذا را دارد و اتفاقا

 پدیده های گرفتن شیوه استقرائی در منطق نیز ناشی از عادت و انتظار وقوع

 وهیچ گونه قطعیت واستدالل منطقی مشابه در پی وقوع مقدمات مشابه است

 نتظارات ناشی ازشیوهدر مورد صحت ودرستی آن وجود ندارد ، درحقیقت ا

 مطابق بازتاب های شرطی است ،"و روش استقرائی بسیار شبیه وحتی عینا

 دراینصورت برای کاربرد منطق درامورواقعی جهان نه اصولی باقی میماند

 .ونه روشی ونه بدیهیاتی از پیش تعیین شده 

 گرچه اصل علیت توسط افالطون وارسطونیز مطرح شده است ؛تیلع لصا

 زء صورت بندی متون منطقی نیامده است با اینحال از آنجا که در ادامهولی ج
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 مطلب به فلسفه نیزپرداخته میشود بررسی این اصل نیز با توجه به توضیح

 از فرض چیزی بنام زمان رها گردیده است "جهان بدون انسان " که زیر

 نوبت به بررسی اصل علیت که رابطه گسست ناپذیری بامفهوم زمان دارد

 به قول)واصل عدم تناقض که به نوعی نافی هر گونه حرکت وتغییر است 

 (زنون الیائی که با طرح تناقض هائی واقعیت حرکت وتغییر را انکار میکرد

 بررسی اصل علیت واینکه هر معلولی را علتی باید باشد ، باید برای.  میرسد

 یک وضع" اندر جهان بدون انس" ری انداخت ، نظ" جهان بدون انسان "به 

 شامل وبازگو کننده وضع کلیه اجزاء وذرات آن است وهر وضع دیگر این 

 جهان معین دانست جهان رامیتوان براساس وضع دیگرهریک از اجزاء این

 غیر ممکن باشد ، حال اگر وضع" هرچند بدست آوردن اوضاع سایراجزاء عمال

 ب یعنی معلول اینجزئی مانند الف از این جهان علت وضع جزء دیگری مانند 

 وضع جدید الفعلت فرض شود دراین صورت وجود وضع جدید ب مستلزم 

این در حالی است که ( اوضاع الف و ب الزم وملزوم یکدیگرند )یز خواهدبود ن

 در وضع جدید نیزمشارکت داشته ووابسته به وضعکلیه اجزاء جهان  اوضاع 

 ع جدید کلیه اجزاء چنین جهانیجدید الف خواهند بود در چنین حالتی تفاوت اوضا

 در ارتباط با یکدیگر بوده ونمیتوان تنها وضع یک جزء آن را وابسته به وضع
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 از هر ) تنها یک جزء دیگر دانست ، تمام اجزاء چنین جهانی باهم در ارتباط اند 

 نوع ارتباطی که قابل تصور باشد، اصل انحصاری پاولی نیز چیزی شبیه به این

 بعلت محدود بودن حواس وجزئی بودن مشاهدات  انسان در کل جهان( را میگوید 

 مشاهده ورصد برای انسان است ، که گوشه کوچکی از چنین جهانی قابلاست 

در محدوده ای جزئی  اچنین اصل علیتی که انسان مبدع و پایه گذارآنست تنه

 م بهقابل مشاهده است وچنین اصلی به هیچ روی قابل تعمیوناچیزتوسط انسان 

 کلی هیچ چیزواحدیا در جهان بطور" جهان بدون انسان"تمامی جهان نیست ، در 

 علت هیچ چیز واحد دیگری نیست و اصل علیت باین صورت درخواهد آمد که

 همه چیز علت همه چیزدیگراست ویایک چیزعلت تمامی چیزهای دیگراست و

 ری به نظرنتیجه گیری ضروتکرار این ! یا هر چیز علت خود آن چیزاست 

 ز است وانسان تنها نزدیک ترین پدیدهمیرسدکه درواقع همه چیزعلت همه چی

 وا ال میکندوتصور به عنوان علت آن چیزتجربهه معلول رااز نظرزمانی ومکانی ب

 اگرهرپدیده دیگری به شکل دیگری رخ میداد وضع معلول حاظربه گونه ای

 ، مقطعی و موضوعی است علیت قانونی موضعی ، موقتی ، محدود دیگربود ،

 ونمیتواننداردرا کلی  وقابل تعمیم به عنوان اصلی کلی نبوده وقابلیت شمول

 سخن به میان آورد ، ابداع فیزیک آماری و احتماالتی از آن بعنوان اصلی عام



 191از  46صفحه                                                                                                                         

 ز خودگواه دیگری است بر رد اصولی مانند علیت واصل عدم تناقض است ،نی

 ین گواه براین موضوع است که براساس آن دراصطالح نیمه عمر بهتر کاربرد

 میان انبوه ذراتی که در یک فعل وانفعال شیمیائی ، زیستی ورادیواکتیو شرکت

 خواهنددارند تشخیص اینکه کدام یک از ذرات درادامه فعل وانفعاالت شرکت 

 ُجست محال است وتنها نتایجی تقریبی وآماری است که براساس آن میتوان گفت

از ذرات در مدت معینی بنام نیمه عمردر فعل وانفعال شرک خواهند که نیمی 

 ُجست ونیمی از ذرات باقی مانده نیزدر زمانی مساوی همان نیمه عمر درادامه

 فعل و انفعال شرکت می جویند وبهمین نحو الی آخر، فعل وانفعال یک ذره در

 فعل و انفعالانیه وذره مشابه دیگری پس از مدت نامعین دیگری در کسری از ث

 ازهم قابل تشخیص( حد اقل تاکنون )شرکت خواهند ُجست وتشخیص این دوذره 

از جهان تعیین کننده ونشان دهنده و  ، در جهان هروضعیت یک ذره نیستند

 شاخصی است برای وضعیت سایر ذرات جهان ، دراینصورت فرض وجود اصل

 علیت مفهومی از علیت وعلت ومعلولی فرضی زائد است ،از طرف دیگردراصل

 ، چرا که اصل علیت حاوی این مفهوم است که هر اختبار پیش فرض است 

 در پی آن نخواهدواگر علت نباشدمعلول مورد نظر معلولی نیازبه علتی دارد

نوعی اختیاراست ، هر  متضمن" اگر" وواژه آمد ولی علت نمیتواند که نباشد 

 باشد و جهان تابع جبراست وباید نیز چون سایراجزاء( پدیده ای -بودی)علتی 
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 معلول بهم چنین ، دراینجا تفاوتی دربین الزام  وجود علت ومعلول وجود ندارد،

 هرچیزکه هست باید باشد ، بهمان اندازه که معلول باید با علت باشد ، علت هم

 وجود علت و وجود معلولباید با معلول باشد ودر اینجا تفاوتی دربین لزوم 

 اصل علیت کن لم یکن تلقی میشود وضرورتی برای فرض" انیست پس اساس

علیت در نظریات  لوفرض چنین اصلی زائد است ، گرچه اص وجود ندارد آن

 فیزیک معاصر اعم از فیزیک اتمی ، کوانتومی واحتماالتی مورد تردید قرار

 گرفته ولی نکته اساسی ترآن است که باحذف لزوم فرض چیزی بعنوان زمان

 "اصل تغییر وحرکت " وقطعی بودن" اصل جبر " رفتن اصل علیت واز میان 

 که پدیده های موجود بیش ازهر چیز خودنمائی میکند و اصل جبرمعین میکند 

 از هرگونه ودرهر مورد و هرچیز امری قطعی ویقینی و اجتناب ناپذیراست ،

 یتاصل عل. تاکیدی خواهد بود به مهمل بودن اصل علیت " این دیدگاه مجددا

 را بطریق دیگری نیز میتوان مورد بررسی قرار داد ، این طریق بدینصورت 

 کرد وهر بخش را علت میتوان به دو بخش یا بیشتر تقسیم است که هر پدیده را

 پیگیری شود  هر پدیده ای پی درپیبخش دیگر قلمداد نمود وبالعکس ، اگرعلت 

 میاهد رسید یعنی علت تمالت اولیه که همانا وجود جهان است خوبه ع" نهایتا

 اینکه علت همه چیز، همه" ه های تمامی جهان همانا وجود جهان است ونهایتاپدید
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او فراموش : مثالی در این موردمسئله را روشن تر میسازد ؛ مثال . چیزاست 

بیماری الزایمراست و علت آن ژنتیک بوده وارثی است که از پدر : میکند ، علت 

ارسال : دیگر رسیده ، علت این ارث از نسلی به نسلی به او رسیده است ، 

 انفجاری در فضا وناشی از برخورد: تشعشعاتی است که در فضا بوده ، علت 

 آنکه او فراموش میکند و علت وقوع" نهایتا....ستاره هائی در فضا والی آخر

 چه چیزی توضیح داده شد؟ همه چیز علت همه چیز!! پدیده ای در فضا است 

 این مثال را میتوان در موردهرپدیده دیگری تعمیم داد ، در این مثال نشان! است 

علیت تا چه حد موضعی ، موقتی ، محدود و داده میشود که توسل به اصل 

 مقطعی وموضوعی است ، بنا براین طرح اصل علیت بعنوان اصلی کلی که

 .باشد بالموضوع است  قطعیت داشته

 وپدیده ممکن است فرض علیت بعنوان برای تجزیه وتحلیل یک موضوع 

 کمکی وفرضی وموقتی برای حل مسئله راه گشا باشد وسیله ای ابزاری ،

 ولی چنین فرضی الزامی ودقیق نیست واصل نامیدن آن به دوراز دقت الزم

از منظری دیگر علت و معلول باید       برای اطالق واژه ومفهوم اصل است ،

دی داشته باشند ، وپس از آنکه عواملی مانند زمان مکانی وما ای زمانی ،رابطه 

 تشکیک قرار میگیرند علیت نیز از درجه قطعیت واعتبارساقط ومکان مورد

 میگردد ، قانون علیت و تشخیص درست علت ومعلول درهرمورد تا آنجا دوام
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 می یابد که بر اساس آن پاسخی درست وقانع کننده دریافت شود وهرگاه در

 نشد الجرم باید در تشخیص علت ومعلول و ن پاسخی دریافتتجربه ای چنی

 الزام وجود علیت بازنگری مجددی رخ دهد والی آخر، برحق بودن قانون 

که نتایج مورد انتظار براساس تجربیات علیت مانند هرقانون دیگری تا آنجا است 

 ایمکرر تطبیق یابد ونه بیشتر، قانون علیت تنها ابزار و دست آویزی است بر

 تسهیل در فهم پدیدارها وارضاء احساس ادراک انسان در پیش گوئی نتایج مورد

 دیگری به اصل علیت این گونه القاء میکند که از طرفی اصل علیت نگاه. انتظار

 متکی به زمان وهم زمانی ودرپی هم آمدن علت ومعلول است واز طرف دیگر

 باطل  ین نگاه نیز دوریاین ساختار علی است که زمان را می آفریند ، در ا

 کدام یک از این دو زمان یا علیت است که" نهفته است که معلوم نمیدارد نهایتا

 .مقدم بر دیگری است 

 و" جهان بدون انسان " اصول بجای مانده وجای گزین در

 ؛ جهان انسانی "لزوما

 وتردیدی میتوان به آنها اتکاء کرد د تنها اصول حاکم در جهان که بدون هیچ

 اصل است ؛
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 در معنی کلی آن که شامل هرگونه اصل جبر واصل حرکت

 "اصل تغییروحرکت" تغییری نیز میشودیا بعبارت دیگر

 میگردد" اصل این همانی  واصل عدم تناقض " اصل تغییر وحرکت جایگزین 

 "اصل علیت " و اصل جبرجایگزینی است برای 

 وان در جهان بدون انساناصلی ترین اصلی است که میت" اصل تغییروحرکت "

 و جهان انسانی به آن اتکا کرد ، بررسی این اصل وپاسخ  آن صریح وروشن

 سر موجودی بنام انسان" جهان بدون انسان " است ، اگر حرکت وتغییر نبود از

 بر نمی آورد وذراتی از چنین جهانی به انسان بدل نمی شد ،       

 میدهد آن وحاکم برهرآنچه درجهان رخ است ونه زائیدهزمان این اصل زاینده  

 ونیز از نتایج آن برافتادن اصل عدم تناقض واصل این همانی ونیز برافتادن روش

م از ییراساس تمامی پدیده های جهان اعو تغ قیاسی واستقرائی ، اصل حرکت

بدون انسان یا جهان انسانی است ، البته این دور از دسترس نیست که دو اصل 

 خالصه" اصل تغییروحرکت جبری" واصل جبر در یک اصل یعنیتغییروحرکت 

 شود ، با اتکاء بر چنین اصلی آنچه موجود است خود بخود رخ داده است و ابن

 چگونگی فارغ از هرگونه دخالت از بیرون از جهان صورت گرفته است چون

 چیزی به عنوان بیرون از جهان بی معنی است ، اگر چیزی هست درون جهان
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 در جهان است ، تغییرات وجهان شامل همه چیزاست  وهر چه که هست است و

چگونگی پدیده ها همان است که باید باشد چون غیراز آن چیز دیگری امکان 

 ظهوروبروز نیافته است ونمیتوانسته که بروز یابد ، بنابراین میتوان گفت که 

  است وبس ؛" تغییروحرکت جبری "تنها اصل 

 "گر ماده وتغییر وحرکت جبری جهان چیزی نیست م" 

 اصل جبر؛

 وارکان آن بصورتی الینفک(  ءاجزا)جهان تمام ذرات دراین تردیدی نیست که در

 ازاستقالل برخوردارنیست ، مسیر و(ذرات ) اجزاء درارتباط بوده وهیچ یک از 

 ، در جهان محلی برای  جریان حرکت وتغییربراساس اصل جبر تعیُین می پذیرد

 ، هیچ جزئی وذره ای ات واجزاء وفراروگریزی از اجباروجود نداردآزادی ذر

 از جهان مستقل وُمَرجح تر از هیچ جزء دیگری نیست ، تمام اجزاء وذرات جهان

 بصورتی یک پارچه در حرکات وتغییرات اشتراک دارند وهیچ چیزی در خارج

 در حرکتکه بتواند ( ه که هست در جهان است چون هرچ) ازجهان وجود ندارد 

 تغییراجزاء وذرات جهان دخالت کند ، اصل جبر باین معنی است که هر وضعیو

 وضع موجوددر اجزاء وذرات جهان همان است که باید بوده باشد ، بعبارت دیگر

 جهان در هر مقطعی شامل کل جهان وهرآنچه که وجود دارد ومحصول وضع
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 ع موجود جهان بهبه وضع موجود آن شده است ووضدیگر آن است که تبدیل 

 وضع دیگرمحصول جهان و وضع موجود آن است بنا براین هرچه هست درجهان

 موجود ووضع  موجود آن است ، دراینصورت جهان در تمام اوضاعی که بخود

 ، دراین میان چیزی به جزجبر حاکم میگیرد محصول یک جهان ووضع آنست

 در عبارات فوق. د بر تغییروضع جهان از یک وضع به وضع دیگر نخواهد بو

 نوعی  اصرار برای بوده است که حتی المقدورازبکاربردن واژه هائی که به

 "جهان بدون انسان " مرتبط بازمان بوده خودداری شود چون واژه زمان در 

 خالی از محتوا است و زمان اختراعی انسانی است ، حال اگر با توجه به عادت  

 معتاد به کاربرد واژه فوق به زبان انسانی   ، عباراتانسانی  کاربرد واژه زمان 

 زبان بازگو شود باین صورت خواهد بود که وضع جهان وهرچه در آن است 

در حال حاظرمحصول  جهان ووضع آن در لحظه ای قبل از آن بوده ووضع 

 وضع جهان در لحظه حاظراست ، دراین صورتجهان در لحظه بعد محصول 

 ر جهان است ودر خارج از جهان چیزی نیست ،و با وجود آنکه هرآنچه هست د

 حال حاظرو در همین لحظه وجود دارد وتنها تمامی گذشته و آینده جهان درجهان  

 اصل حرکت وتغییرواصل جبراست که تعیین کننده اوضاع متفاوت درزمان های

 .متفاوت است 
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 اتفاقیبی معنی است ، هر " است کامالگفتن اینکه هراتفاقی که افتاده تصادفی 

 یگانه است وهرگز قابل تکرار نیست ، اتفاقات مشابه را نمیتوان با هم" کامال

یکسان دانست آنها فقط مشابه اند بنابراین تصادفی نامیدن یک اتفاق نه قابل آزمون 

 است و نه قابل تکرارچراکه لفظ تصادفی بودن باین معنی است که یک اتفاق

 تاده باشد وچون هر اتفاق یگانه باشد بشکلافمیتوانسته است بشکل دیگری اتفاق 

 بنابراین تمام اتفاقات همانی هستند کهدیگر بودن آن بی معنی وبی ربط است 

 قابل تصوراست نه قابل تکرار ونه می باید بوده باشند و هیچ گزینه دیگری نه

 .معنی دار

 ندارد" جهان بدون انسان " نظم ومفهوم آن انسانی است وربطی به نظم ؛ 

 مشابه نظم در حقیقت به معنی مشابه بودن وقایع تکراری است  درشرایطی

 وچون در بین پدیده ها یکسانی وجود ندارد وتنها تشابه وجود دارد نظم مشاهده

 ساکن " شده تبدیل به مفهوم انسانی میگردد وتنها  دراموری کاربرد دارد که مطلقا

 تشخیص انسان در یکسان نبودن والیتغیرباشند ودر مورد امور متغیربعلت عدم 

اشکال منظم ) تشابه بایکسانی توهم نظم به وجود می آید  وقایع ومشتبه شدن

 هندسی مثالی در مورد امورساکن و تغییر فصول و گردش شبانه روز مثالی از

 (امور متغیر است 
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 بر اساس اصل جبر هیچ وضع دیگری مرجح ترومحتمل تری ازوضع موجود 

ین صورت آن وضع جایگزین وضع موجود میشد ووضع موجود نبوده چون درا

 .بود  همان می

 اصل جبرباین معنی است که هیچ جزء وذره ای در جهان حقی بعنوان حق 

 انتخاب وآزادی ندارد ، هیچ جزء وذره ای درجهان مستقل ومنفرد نیست و

 مالجداگانه ای بعنوان ا عجزئی از کل سیستم وساختار جهان است وهیچ مرجع 

 .انتخاب قابل قبول به نظر نمیرسد کننده حق 

 فلسفه وعلم چیستند ؟

اینک که منطق از اریکه ُسلطه ویکه تازی درمیدان استدالل و بررسی امور واقع 

 و جهان واقعی به زیر کشیده شده نوبت به فلسفه وهمزاد دوقلوی آن یعنی علم

شده است ، تعاریف تألیف میرسد ، تاکنون هیچ تعریف دقیق وُمتقنی از فلسفه ن

 شده از سوی اهل فن آنقدرکلی بوده اند که راه بجائی نبرده اند یا تعاریفی مصادره

 به مطلوب بوده اند که نتیجه ای جز آنکه فلسفه ، فلسفه است از آنها عایدومستفاد

 "علم"راه تعریف فلسفه وهمزاد دوقلوی آن یعنی می شود ، بنا براین اولین قدم درن

از طریق " ها یعنی آنچه انسان ها آن را به طریقی وعمد تآوانید دانسته بخ) 

 باید بگونه ای باشد که این مفاهیم رااز( نام نهاده اند تجربه دانسته اند وآن را علم 

 بررسی قرار دهد بعبارت دیگربدو آغازیعنی سربرآوردن انسان از حیوان مورد



 191از  55صفحه                                                                                                                         

 ز شد ، برای روشن شدن مطلب بایدباید روشن گردد که فلسفه وعلم چگونه آغا

 توجه داشت که ریشه همه دانسته های انسانی وکاربرد آنها یگانه وهمانا اُرگانیسم

 ذکر این نکته ضروری به نظرمیرسد که" وسیستم ساختاری انسان است ضمنا

 وبقول فیثاغورث" علم فیلسوف یعنی دوست دار" ول سقراط قدر اولین تعاریف از

 بعبارت دیگرتعاریف فلسفه وعلم در نزد فیلسوفان" دانائی است  فلسفه همانا" 

 متقدم بگونه ایست که این دومفهوم یعنی فلسفه وعلم را یکسان دانسته اند دراین

 صورت ؛

 . فلسفه وعلم براساس تعاریف اولیه معادل ویکسان هستند – 0 

 .است دانسته های انسان مبتنی ومتکی براُرگانیسم وساختارانسان  – 1 

 .وجود دارند " جهان بدون انسان " چیزهائی هستند که در" بودها "  -  3 

 "بودها"چبزهائی هستند که انسان پس ازدریافت اثرات ناشی از "نمودها "  – 4 

 .آن گونه اند " بودها " بوسیله اُرگانیسم وسیستم ساختاری خود که 

 دربین بودها ونمودها ای ق فالسفه تفاوت قابل مالحظه اکثر قریب باتفا – 1 

 را بفراموشی سپرده اند" جهان بدون انسان "  " را مد نظر قرار نداده وعمال

 یعنی جهان را  آنگونه که انسان آنرا می انگارد "جهان انسانی " و انرا با 

 یکسان انگاشته اند وچنین وانمود کرده اند که انگاری انسان از ازل در جهان
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 از فیلسوفان –ان در تعامل با انسان شکل گرفته است حضور داشته است و جه

 لثبود که با طرح نظریه مُ افالطون مشکل پی برد  متقدم اولین کسی که باین

 سعی درحل مسأله کرد ، او گمان میکرد که فیلسوف کسی است که زنجیرهائی

را از دست وپای خود می  را که غار به دست وپای او وهم قطارانش بسته اند

 ییابد ودر بازگشت به دیگرانوآنچه نایافتنی است را موازغارمی گریزد  لدسگُ 

 "نمود " این بشارت را میدهد که حقیقت رایافته است ومیداند که آنچه دراو 

 است ، او غافل از آن بود که انسان( بودی ) می کند در اصل چگونه چیزی 

 ودوبه این حقیقت هرگز قادربه گریزازغاری که پوسته خود او است نخواهد ب

 .خود  او وخود  انسان است واقف نبود که غار

 که بدون آنکه عمدی درکارباشد تحت ُسلطه عوامل مشکل  فالسفه آنست -1 

 فالسفه متاخر"روانی بوده اند بطوری که اکثرقریب باتفاق آنها ومخصوصا

 چون طبیبانی که ازروی مزاج خویش طبابت میکنند به اظهارنظر در مورد

 وضوعاتی پرداخته اندکه هیچ ربطی به بیمار ونوع بیماری نداشته استم

 اگر فیلسوفان قدیم ومتاخرباندازه کافی فیلم های مستند طبیعت وحیوانات را) 

 (دیده بودند چه بسا در اظهارنظرات خود تجدید نظرمیکردند 

 در حقیقت فلسفه محصول تالش انسان برای بیرون آمدن اززندان تنگ و -7 
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 .تاریک غاری است که درآن محبوس است والبته این رهائی امکان پذیرنیست 

 :نتیجه ؛ تعریف فلسفه 

 بنا برآنچه در بندهای فوق الذکرگفته شد تعریفی هرچند مقدماتی وموقتی ازفلسفه

 :بدست میآید که به مرور باتوضیحات بیشتر به وضوح آن افزوده خواهد گشت 

 در" وقایع = بودها "وتوجیه  فلسفه عبارت است از توضیح

 چهارچوب اندیشه  ، دانسته ها وروان انسانی تا آنها را با

 وقایع= فلسفه پلی است که بودها  –پیوند دهد " حقایق = نمودها " 

 یعنی آنچه در جهان بدونوقایع =حقابق پیوند میدهد ، بودها = به نمودها را  

 ه تاثیراتی که بودها درروی اُرگانیسمحقایق یعنی نتیج=انسان رخ میدهد ونمودها 

 .و ساختارانسان میگذارد 

 عصبی  –پایه های این پل تجربیات حسی وبالواسطه واثرات روانی 

 .آنها بر روی انسان است (  روانشناختی ) 

 در این جا است که اولین نشانه های رابطه نزدیک علم به معنی دانسته ها با

 آنها( روانی  –عصبی ) ت واثرات روانشناختی تجربیا. فلسفه پدیدار میشود 

 علم به معنی رایج امروزی یعنیدانستن ها هرچند خام ونپخته ،آغازیعنی آغاز 



 191از  58صفحه                                                                                                                         

 .را رقم میزند  دانسته های طبقه بندی شده

 تشکیل میدهد ، زبان محملی است که پیوندوسیله عبوراز روی این پل را زبان 

 ته چنانکه در بند مربوط به زبان اشاره شد این بودها با نمودها رابیان میکند والب

 محمل یعنی زبان به مفهوم کلی آن اعم از آنکه بصورت صوت واشاره وادا و

بوده باشدمقوله ایست خودبخودی که در قالب خالقیت های انسان که از اطوار

 والبته نه حیوان سربرآورده بود شکل گرفت نه دقیق است ونه روشن وواضح

 د ، ابزاری است تقریبی ودارای رواداری بسیا وآلوده به خطا ، وگاهقابل اعتما

 .با القاء احساس هائی میهم 

 از فلسفه این دو مقوله( علم ) ناگفته نماند که گاهی بدلیل پیشی جستن دانسته ها 

 و هریک براهی جداگانه میروند تا آنجا که مقوله هائی ماننداز هم زاویه میگیرند 

م تجربی و نیز تاریخ فلسفه وفلسفه علم بروز وظهور مییابند ، علم نظری ، عل

میکنند وبرهم تاثیرمیگذارند بنابراین مفاهیم این دو هرچند گهگاه به هم رجوع 

 .مطلق جدای از یکدیگر بررسی کرد "واژه را نمیتوان بصورتی کامال

 مراحلدر جوار تعاریفی که در مورد فلسفه وعلم ذکر شد باید گفته شودکه در 

 بروز وظهورو پیشرفت علم وفلسفه ، انسان  خالق و مخترع و ابزارسازبیکار

 بافعالیت های شبانه روزی اش در جستجوی رفع نیازهاینبوده است وهمراه 

 خود به اخترع وابداع ابزارهائی هرچند ابتدائی پرداخته است واز این رهگذر
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 ابراین چهار مقوله ؛است که فن آوری وتکنولوژی نیز آغاز شده است ، بن

 دوشادوش وبا آغازی مشترک از بدو فن آوری ، زبان ، علم وفلسفه 

 . وهمراه با هم به پیش رفته اندازحیوان سر برآورده  انسان   زندگی 

 چیستی علم وعلوم نظری ؛

 به پاسخ چیستی علم باید به اوضاع واحوال وشرایط الزم برای آغازقبل از ورود 

 وله ای در تاریخ زیست انسان توجهی ویژه مبذول داشت ، چراوپیدایش چنین مق

 از آن میگذرد که پس از چند هزار سال که از آغازوظهورعلم در تاریخ وماقبل

 هنوز در قرن بیست ویکم میالدی جوامعی در جهان انسانی هستند که مقوله علم

 ل ما قبل ازدر آنها به ظهور و شکوفائی نرسیده است ، قبائلی که هنوز در مراح

 بنام علم به مفهوم امروزی آن دوروبی بهره اندچیزی پیدایش علم بسرمیبرند واز

 حصول وبنابراین ....از قبایلی در افریقا تا قبایلی در امریکای جنوبی واسترالیا و

 شرایطی خاص بوده استمستلزم  انسانیآغازعلم به مفهوم امروزی درجامعه 

 وتجمع دانسته ها ی انسان که ه ویژه داشت ، تراکم باید بآن توج" لزوماو" وحتما

 نظریه پردازی وفرض انگاری را الزامتفکیک  و  طبقه بندی وپیدایش   

و مستلزم عواملی چون کثرت جمعیت ، ارتباطات  و امکان پذیرساخته استآور

 گسترده ، تعامل وتبادل افکاردر سطحی وسیع وبرخورد و برهم نهی تجربیات
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 ،الزام ا وبرداشت های انسانی در جوامع متفاوت ، بده بستانهای مادیو دانسته ه

 هبه سیروسفرومهاجرت و جابجائی انسان ها چه در جهت ارضاء کنجکاوی وچ

 ها چه درجهت ارتباطات وتبادل اطالعاتبلحاظ نیازهای ما دی وبسط شناخت 

 ودانسته ها بودند تا سرانجام از تراکم وانبوه اطالعات همه وهمه باهم ضروری

 و دسته بندی وطبقه بندی آنها نوعی نظریه پردازی جوانه بزند ، برای تعریف

 ض انست که باید به اول راه برگشت ،علم نباید از میانه راه شروع کرد ، غر

 انسان حیوانی است در انتهای زنجیره تکامل ،، براساس تجربیات انکار ناپذیر

 ، موجودی بود که بندرت میتوانسته د خالقیتواستعداحیوانی با داشتن قوه ناطقه 

 "کند ، احتماالاست نسبت به محیط وهر آنچه درآن میگذشت شناختی پایدار پیدا 

 می آویخته و هرآنچه در دسترس او بوده ری میمو وار داشته ، بهر چیزیارفت

 هرآنچه را که برای زنده ماندن وحفظ" می کاویده است ، جابجا میشده واحتماال

الزم بود و میتوانسته تناول میکرده است ، چنین موجودی دست به کنکاش ا بق

 میزده وتصاویری ازمحیط دراو نقش می بسته است ، این مجموعه آموخته ها در

 سینه به سینه به دیگران وبه نسل های آتی انتقال" ثبت وضبط میشده واحتماال او

 شکلی از محیط وهر انچهمی یافته است ، ازمجموعه تجربیات و محفوظات  خود

 درآن بوده وراههای گشت وکذار به خاطرش سپرده میشده ، مجموعه آموخته های
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 برای ده ها هزار سال دراو واخالف اش تلنبار شده و آشنائی و" او احتماال 

 شناخت های ناقصی از اجزاء واشیائی که در دور و برش بوده اند دراومتبلور

 که هرازبدیهیاتی ین دریافت ها کم کم بعنوان گردیده است ومجموعه ای از ا

 ، ابزارها ئی ابتدائی گاهی آمیخته با خرافه هائی نیز بوده در او شکل گرفته اند

 شکار میساخته است ونیزبرای اسان تر کردن" واحتماالبرای شکستن و بریدن 

 جینهابزارها دست به ابتکاراتی میزده وتغییراتی در آنها میداده واینها همه گن

 دانسته های او بوده است ، در این دوره مجموعه ای در هم تنیده از باورها و

 کمظهور رسیده است ، هه منصاو بتی درست وغلط ، خرافی وواقعی دربدیهیا

 سالکم تجربیات ودانسته هایش رو به فزونی گذاشته است ، پس از ده ها هزار

 افزوده گردیده است ، در این شا به تعداد قابل مالحظه ای به دانسته ها وتجربیات

چنانکه هنوز ) مراحل هنوز اطالق علم به دانسته های او بی ربط به نظر میرسد 

 درقرن بیست ویکم میالدی جوامعی دورافتاده وجود دارند که بعلت دور افتادگی

( ن مرحله از ماقبل علم بسرمیبرنداز جوامع متمدن وپرجمعیت انسانی درای

 که سقوط وصعود رادرک میکرده ، آب و آتش وخاک وباد را کاربجائی میرسد 

 می شناخته ، تفاوت سرباال وسراشیب را درک میکرده ، آسمان وزمین را از هم

 تفکیک می کرده ، ماه وخورشید و ستارگان را تشخیص میداده وقدرت تفکیک
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 "حتماالآنها را ازهم داشته است ، راه مستقیم وغیر مستقیم برایش معنی دارشده وا

 کوتاه وبلند ، سنگ و اشکال هندسی را از هم تمیزمیداده ، حرکت وسرعت ، راه

 چوب و استخوان را از هم تفکیک میکرده است ، اگر به دانسته های او دراین 

 مرحله وموقعیت توجه شود مالحظه خواهد شد که موضوعات مذکور محدود به 

 مستقیم او قرار داشت ، آب ، آن چیزهائی بود که دردسترس یا دید و احساس 

 هوا ، باد ، آتش ، ماه ، خورشید ، آسمان ، تولد ، مرگ وخالصه هر آنچه خاک ،

 "در دسترس بود ودانسته ها چیزی نبود جز لمس و احساس وبکارگیری ونهایتا

 وکارفلسفه نیزآن بود که درشناخت آنها بمعنی پیش بینی رفتار آنها 

 افزایش دانسته ها سرانجام به. یه پردازی بپردازد مورد این شناخت ها به نظر

پیدا میکند ، ازاین ( طبقه بندی )حدی میرسد که قابلیت تفکیک و دسته بندی 

 و برای سهل ساختن این دسته بندی هاعلوم نظری رهگذر گرایشی برای 

 برای( حساب وهندسه ) ظهور میکند ، از طرف دیگرعلومی مانند ریاضیات 

 کمیات و رابطه ظاهری و دسته بندی اشکال هندسی شکل میگیرد ، اندازه گیری

 میدهد ، کمیت تعدد وتشابه در بین تعداد اشیاء راهی را برای شمارش اشیاء نشان

  ، بنیاد شکل گیری حساب وهندسه را تشکیل میدهد ، کمیات و د واشکال  تعدو
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آنها منفک  اء وتعدداز خود  اشیاشکال مختلف اشیا ء از نظرچنین انسانی میتواند 

 ومنتزع گردد ، حساب وهندسه از زمانهای بسیار دوروقبل ازظهور فالسفه ای که

است آغاز شده و مبتنی برتجربیات حسی بوده  در تاریخ نامی از آنها برده شده

وتجربه حسی  فاصله ، سراشیبی وسرباالئی ، تشخیص است  ، فن اندازه گیری 

ابداع فنی ابتدائی برای ثبت این " بودن ونهایتا حد اقل فاصله ومنحنی ومستقیم

ها ی  خط) تصویری بوده است تجربیات یعنی خط و نوشتن که در آغاز بشکلی 

 از دست آوردهای( چینی که هنوز میراثی ازتصویری بودن را با خود دارند 

 .چنین انسانی است 

 کسانی مانندهزاران سال پس از تجمیع این اطالعات و جمع آوری آنها است که 

 میزنند طالس وفیثاغورث دست به محاسبه و استدالل وکتابت نتایج حاصله از آنها

 سه اقلیدسی ودها قبل ازدستاوردهای هنحاسبات واستداللباید توجه داشت که این م

 نیز تدوین اصول منطق صورت گرفته وپایه واساس چنین استدالل ها ومحاسباتی

است  بودهدانسته های ناشی ازتجربیات استواری بر اساس دانسته ها وتجربه یعن

، اقلیدس چند قرن پس از طالس و فیثاغورث است که ( تاریخ علوم پیر رسو )

 تمام دانسته های قبلی هندسه را تحت یک نظریه ووضع اصولی موضوعه بعنوان

طالس )این نظریه را اختراع میکند " هندسه اقلیدسی به نظم درمیآورد و عمال

 (قبل از میالد  311 و اقلیدس قبل از میالد 111از میالد ، فیثاغورث  قبل 111

 لوم نظری بویژه ریاضیات مبتنی وملهم از تجربیات حسیعآنکه آغاز" توضیحا
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 بوده است ودر حیطه دانسته های تجربی میگنجیده است و چون بعد ها بدیهیات

 "قی قرار گیرد ناچاراطتجربی ودانسته ها نمیتوانسته پایه واساس استدالل های من

 ابداع واختراع بدیهیاتی  نظری واصل موضوعی  و مناسب  با روش وشیوه های

ظهوررسیده اند ، منطقی اجتناب ناپذیربوده وبا الهام از بدیهیات تجربی به منصه 

 مثالی روشن در این مورد همان ریاضیات وهندسه است ، چندقرن قبل از اقلیدس

 از قبیل راه حل فیثاغورث  برای تساوی مربع وتر با هندسه وحل مسائل هندسی

 مجموع مربع دو ضلع درمثلث قائم الزاویه وقضایای طالس ازقبیل تساوی مجموع

 وقائمه بودن زاویه مقابل بزرگ ( درجه  081)زوایای مثلث با زاویه نیم صفحه 

 ی ث بعنوان مستنداتوشرایط تساوی دو مثل ترین ضلع مثلثی محاطی در دایره

 آنها نیازی به طرح اصول موضوعه ی مورد وثوق بوده است وبرای قبولتجرب

 وبرای تعریف خط مستقیم وتساوی تمام زوایای  اقلیدسی احساس نمی شده است

ابداع  با اینحال پس از  قائمه نیازی به اصولی موضوعه احساس نمی شده است

کارهای ذکر آن رفت " الآنچنان که قبامور اندیشه  منطق برا ی نظم و نسق دادن

در قالب علم نظری واصل موضوعی "طالس و فیثاغورث مجدداافرادی مانند 

 کار اقلیدس ُملهم.  جای گرفته وقابل ارائه گردیده است   مانند هندسه اقلیدسی 

 اصول موضوعی صورت پذیرفته از هندسه تجربی وبدیهیاتی تجربی به صورت

 ارسطو هردو در قرن سوم قبل از میالد که اقلیدس وقابل توجه است ) است 
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قبل از  171تا  311قبل از میالد واقلیدس  311ت  384میزیسته اند ، ارسطو 

 (سال کوچکتراز ارسطوبوده است  11میالد وحدود

 نیز بهمین صورت از دانسته های تجربی به صورت سایر موضوعات ریاضی

 همین مام علوم نظری بهحقیقت تشده اند، در علوم نظری واصل موضوعی تبدیل

 راهی مشابه پیموده اند،یزدانسته های انسانی نسایر .شکل ظهوروبروزیافته اند

 یعنی مجموعه  فلسفه وعلماصل موضوعی علوم نظری وسرانجام با ظهور

 دانسته ها که تا آن زمان درهم آمیخته بود و این نکته از تعریف فیلسوف وفلسفه

 از" نظری " و " تجربی " د ، علم با پسوند آی در نزد اولین فیلسوفان بر می

 فلسفه زاویه میگیرد وبمرور از آن جدا میشود و این چنانکه گفته شد متردف است

 باظهور رسمی علم نظری ، از این پس این علوم نظری است که به نوعی شانه

 بازی به شانه فلسفه بوده ونقشی فلسفی را برای علوم تجربی به معنی امروزی آن

 .میکند وفلسفه در جایگاه داوری می نشیند ونقش داور را بعهده میگیرد 

 فیزیک نیزهمین طریق را طی میکند ، اگربه قرون اخیرنظرشود مالحظه میشود

 که این تجربیات تیکو براهه ، گالیله ، کپرنیک ، کپلر ودیگران است تا سرانجام

 وضع اصول موضوعه سه گانه قرعه بنام نیوتن افتاد تا نظریه نیوتنی خود را با

 ، تساوی نیروی وارده باثبات مقدار حرکت ، تساوی نیروی عمل و عکس العمل 
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 حاصل ضرب جرم وشتاب  که تحت عنوان قانون گرانش از آن نام برده میشود

 ابراز کند که  البته این قانون اخیرقانونی اختراعی است ونه اکتشافی ، توضیح

واقعی است ونه صحیح خواهد بود که اکتشاف را در چ وجه نه آنکه این به هی

 رد ، کلیه نظریات وقوانین بهعلمی بکار بُ  نظریات وقوانین به اصطالحمورد 

 اصطالح علمی  ابداعی واختراعی انسان در چهارچوب اندیشه وبرداشت های

انسان ودر چهارچوب اُرگانیسم وسیستم ساختاری او است وچیزی بعنوان نظریات 

وجود ندارد که توسط " جهان بدون انسان " ن علمی در خارج ازانسان و درقوانیو

 انسانی ، ابداعی واختراعی است ، اطالق واژه " انسان کشف شود ، اینها تماما

 و کشف به نظریات وقوانین علوم نظری از قبیل بیان کشف قوانین نیوتن ، اطالق

 زی که کشف میشود پس ازبیانی غیر قابل قبول وتائید نشدنی است چرا که چی

 کشف اطالق واژهاین کشف دیگرتغییرپذیرنیست وقابل انکارنخواهد بود بنا بر

 مورد مطالب مربوط به علوم تجربی قابل اعتنا است ماننداگرصادق باشد تنها در

 کشف فالن سیاره وغیره ، قوانین مندل ویاکشف داروین و کشف قاره امریکا یا

 یک میز بیلیارد وبر اساس اصول موضوعه فیزیک توضیح بیشترآنکه در روی 

 یوتنی میتوان با فرض نیروی وارده از چوب بیلیارد وضربه وارده به گوی اولن

 حرکت هر گویها وقانون عمل وعکس العمل ومقداروبرخورد آن به سایر گوی  
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با مفروضاتی از " ، جهت وحرکت سایر گوی ها را محاسبه کرد ، این ها تماما

فر بودن نیروی اصطکاک یا معین بودن آن ونیز صلب بودن والستیک قبیل ص

 تمام اجزاء بازی قابل محاسبه خواهد بود ، حال اگر هر یک ازبودن صد در صد 

مفروضات مطابق واقع نبود ازقبیل اینکه چوب در موقع ضربه زدن بشکند یا 

باشندکه  قع ضرب خوردن بشکنند یا از جنسیوگوی ها االستیک نباشند یا درم

 در روی مقداری از انرژی حرکتی را جذب کنند آنگاه دیگر محاسبات با آنچه 

 برد اصول موضوعه فیزیکرحقیقت کاخ میدهد مطابقت نخواهد داشت ، درمیز ر

 غیر اینصورتچند واز پیش تعیین شده ومعین است ودرفرضیاتی مبتنی بر نیوتنی

 وتنی در امور واقعی زمانی منجرکاربردی نخواهد داشت همچنین کابرد فیزیک نی

 خصوصیت تبادل انرژی درونی به نتیجه خواهد شد که با اجرامی سخت که فاقد

هستند سرو کارداشته باشد ، به همین لحاظ است که فیزیک کالسیک ونیوتنی در 

مورد ذرات میکروسکپی و درجائی که رفتار این ذرات مشخص نیست کاربردی 

دریافت نمیشود واز همین رو است که فیزیک  ندارد چرا که پاسخی درست

 و اماری و کوانتومی پا به میدان میگذارد ، برای مثال رفتار نور استاحتماالتی 

گذشته از اینها ابزاری که . که بسته به شرایط بروزی موجی یا ذره ای دارد 

 برای محاسبات بکار میرود زبان ریاضی است که خود متکی به اصول موضوعه

 بسته به کاربرد آن در امور مختلف میتواند همراه با موانعی باشد وپاسخ است و

 . نیاز به تعبیر و تفسیرمحاسبه کننده دارد حاصله ازآن 
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ریاضیات برای حل مسائل واقعی برای روشن شدن اشکاالت ناشی از کاربرد 

کافی است به نکته ساده ای اشاره شود ؛ تعاریف خط ونقطه در هندسه بگونه 

 ف تعداد نقاطی کهریاست که با هیچ امر واقعی سازگاری ندارد طبق این تعای

 کافی ! میتواند بر روی یک نقطه قرار گیرد به اندازه تمامی نقاط جهان است 

 جهان وصل شود ، آنگاه بازاء هربه تمام نقاط  است از یک نقطه پاره خط هائی

 ابتدای پاره )روی نقطه مبدأ در  یک نقطه( انتهای پاره خط ها ) نقطه در جهان  

       !یک نقطه است  تمام جهان باندازه:  نتیجه ! وجود خواهد داشت ( خط 

 آیا ازریاضیات با چنین پیش فرض هائی میتوان نتایجی درخوربدست آورد ؟ 

 با جهان واقعی" که چنین پیش فرض ها واصول موضوعه ای مطلقا بدیهی است

 دقیقه این مفروضات موجب آنست که بتوان مقداروفیزیک سازگاری ندارد، گرچ

 ریشه اعداد اصم را بوسیله طول یک پاره خط نشان داد، درحالیکه این مقدار را 

 !کسری یا اعشاری بطور دقیق نمیتوان نشان داد  م ازی اعباهیچ عدد

 این چنین اشکاالتی در هرمقوله دیگری که تحت تاثیرپیش فرض ها و اصولی  

 .ده باشند قابل مشاهده وپی گیری است موضوعی بو 

 ان فیزیک را عهده وری است که ریاضیات از آغازنقش زبتذکر این نکته ضر

                       فیزیک نشوونماپیدادار بوده است واین زبان یعنی ریاضیات گام به گام بدنبال 
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با  کرده است ودر قالب آن نظرات و اصولی موضوعی وقواعد جدیدومتناسب

 .پیشرفت ها ابداع گردیده اند 

  دانسته ها و تجربیاتچنانکه ذکرآن رفت آغازوشکل گیری ریاضیات مبتنی بر

 اقلیدس نیزاصل موضوعی  منطق ، هندسه  حسی بوده وبه مرورهمراه با ظهور

  دانسته هابا پیش رفت  انجامسال دوام یافته تا سرمدت دوهزارگرفته وشکل  

 پیش فرضبدیهیات وناشی ازهرچیز  صحت ها نسبت به  تحت تاثیرشک وتردیدو

 درحوزه منطق وسایر علوم نظری همراه با سایربازنگری ها های گذشتگان 

 مورد تجدیدسه نیزد، اصول موضوعه ریاضیات از جمله هن واصل موضوعی 

 ، ابداع هندسه های اصل موضوعی جدید ازجمله هندسه است گرفتهنظرقرار

 از قبیل نظریه اعداد ، چفسکی ونظریه های جدیدریاضیریمانی وهندسه لوبا

 نظریه بردارها ، نظریه میدان ونیز نظریه نسبیت ونظریه کوانتوم والی غیر

 وتحت تاثیر نتایج تجربی بدست آمده وعدم توانائی از این جمله اند که با الهام

عی نظریه ای اصل موضو وارائه توضیحی قانع کننده اقدام به ابداع دردادن

 . مربوطه میکنند موضوعدرمورد

است که ملهم (اصل موضوعه )در این مورد اصل ثبات سرعت نور مثال نمونه

 مورلی است ، در حالیکه این آزمایش ونتیجه  –از نتایج آزمایش مایکلسون 

 هندریک انتوان) لورنتس وتبدیالت بودآن در رابطه با نفی نظریه اتر انجام گرفته 
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 آزمایش مزبور وتالش برای به منظورتوضیح وتوجیه نتایجاست که ( لورنتس 

 ، ثابت بودن سرعت نورنفی وجود اتروتبدیالت حفظ نظریه اتربدست آمده است

 لورنتس که به منظور حفظ اتربدست آمده است همان تبدیالتی است که با الهام

 شدرحقیقت مقدماتی که الهام بخ.  از آنها نظریه نسبیت خاص ارائه شده است

 فرض –ارائه نظریه نسبیت خاص گردیده است هیچ ربطی به هم نداشته اند 

 وجود اترناشی از این مشکل بود که برای انتقال امواج الکترومغناطیسی باید 

 فضا را پر کرده باشد ، ماکسول وقبل از او نیوتن معتقد( مألئی ) چیزی 

 لکترومغناطیس باشد وبودند که باید مألئی وجود داشته باشد تا ناقل امواج ا

 آنرا اتر نامیدندکه دراین صورت تمام اجسام از جمله زمین در آن شناورند

  آزمایشی مایکلسون ومورلی برای آزمودن سرعت حرکت زمین در اتر دست به

 لب کتب فیزیک آمده است ، آنها هیچ سرعتی برای زمین غاآن در  حزدندکه شر

 ه براساس نسبیت گالیله باید سرعت نور درک درحالی نسبت به اتربدست نیاوردند

 جهت حرکت زمین با سرعت آن در جهت عمود بر این حرکت در اترمتفاوت 

 قرار گرفت در این میان لورنتس تمهیدی می بود ، لذا وجود اتر مورد تردید

                   اندیشید تا پاسخی برای نتیجه آزمایش بیابد ، لذا با پیش فرضی مبنی بر تساوی 

 ن حرکت باهمین زمان در جهت عمود برآزمان طی شده بوسیله نوردر امتداد 
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 ها باین نتیجه گیری شد که طولاقدام به محاسبه ای کردکه نتیجه محاسبات منجر

 اتساع در اتر ودر جهت حرکت وبسته به سرعت منقبض شده وزمان 

 مورلی-ایکلسونمی یابد، این پاسخ لورنتس به جواب غیر منتظره  آزمایش م

 در حقیقت تبدیالت لورنتس تالشی بود در جهت حفظ فرض اتر، بعدها بود 

انیشتن با نادیده گرفتن این مقدمات تبدیالت لورنتس را مستمسک قرار داد ودر 

 مورلی سرعت نور را ثابت –عین نفی اتر با استناد به  آزمایش مایکلسون 

 خود عنوان نمود یهفرضنتیجه ای از لورنتس را نیزبعنوانفرض نمود و تبدیالت 

 در حالیکه نظریه نسبیت خاص هیچ ارتباطی نمیتواند با تبدیالت لورنتس داشته

 باشد واین سوء برداشت موجب تناقضات بسیاری در نسبیت خاص گردیده که با 

 ترفند های گوناگون در پی رفع آن بر آمده اند و اگر در نظریه نسبیت خاص تنها 

 فا میشد هیچ مشکلی از بابت اتساع زمان وانقباضنور اکت ت سرعتبه فرض ثبا

 پیش نمی آمد ، ناگفته نماند که اعتمادچندانی نیز به فرض ثبات....طول ها و

 !نیست سرعت نور

 گسستن از تجربیات حسی وبالفصل سرانجام باعث تورم علوم نظری واصل

 م های علمیدرفیل نتایج حاصله از آنها را جز موضوعی میگردد تا حدی که

 تخیلی نمیتوان پی گرفت ، در بسیاری از موارد که علوم نظری واصل موضوعی
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 موردمالحظه قرارمیگیرد مالحظه میشود که برخی از نتیج حاصله منجر به

 جواب هائی مهمل ودورازواقعیات بدست میاید که بهر نحوی سعی در توجیه

 ویا از آنها چشم پوشی شده وکنارآنها و بمنظور حفظ نظریه ارائه شده میگردد 

 ، برای مثال نتایجی موهومی ویا خالف واقع ومهمل از بکاربردنگذارده میشوند 

 ریاضیات کم نیستند ، درحل برخی ازمعادالت که بعضی ازنتایج  موهومی یا 

 مبهم میشوند این نتایج به کنار گذارده میشوند ویا برای حل برخی از مسائل 

 ابزاری دارند یا هومی بکار گرفته میشوند که تنها استفاده ایفیزیک اعداد مو

 اهر میشود که از آنها صرف نظرنتایجی مشابه بینهایت ظ در برخی از موارد

 ی این است که در مبحثی مانند ریاضیات عناصریمیشود ، دلیل چنین امور

 واقعی نهاده میشوند وهمچنین است درمورد روابطفرضی در ازای عناصری  

 مورد" این عناصرکه پس از محاسباتی دربین عوامل فرضی نتایج آنها متعاقبا

   معادل یا متناظر با واقعیت ها گرفته مبشود ، تعبیر وتفسیر قرارگرفته ونتایجی

 در این تبدیل وتبادل ها است که امکان بروز سوء تفاهم ها کم نیستند ، علوم 

 نمبتواند مطابق" الزاماست که انظری از جمله ریاضیات مبتنی بر فرضیاتی 

 واقعیاتی ازجمله واقعیت های فیزیکی باشد ودرنتیجه نتایج حاصله ازاین فرضیات

 نیز در روند تعبیرو تفسیر به منظورحصول نتایجی واقعی و فیزیکی میتواند
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 تفاهماتی باشد ، در بسیاری از علوم اصل موضوعی از جمله همراه با سوء

 نیازهای فیزیک ابداع گردیده اند یا بلحاظ ضرورت درریاضیات که بر اساس  

 تفنن یا مثل هرابداع اصل موضوعیستفاده قرارگرفته اند گاهی از سرمورد ا ،آن

 انتزاعی بخود گرفته اند" دیگرموارد مصرف متفاوتی پیدا کرده و جنبه ای کامال

 ه که این، واین بخاطر جذابیت های ذهنی بود که ریاضیات محض از آن دسته اند

 چنین نقش ریاضیات بزرگ جلوه داده شده ودررابطه ریاضیات وفیزیک است که

 .این سوء تفاهم ها در مورد تاثیر وقدرت ریاضیات بزرگنمائی شده است 

 درعلوم تجربی مانند شیمی ، زیست شناسی ویاکشفیاتی مانند فلزات وموا دمختلف

 دیواکتیووغیره  ریاضیات و علومو کشفیاتی تصادفی مانند اشعه ایکس یا مواد را

 این کنجکاوی ها و پی گیری های مستمر نظری کمترین نقش مؤثررا داشته وتنها

 .است علوم تجربی شده و پیشرفت بوده است که منتج به کشفیاتی جدیدوتوسعه 

 مورد استقبال قرارگرفته از همین  علم شرایط ابطال پذیری در فلسفه  " اینکه اخیرا

 باز گرداند ، ابطال بتوان تجربه وعلم را به جایگاه اولیه واصلی خودرو است تا 

 "هرنظریه وچیزی که علمی خوانده میشود اوالست مگر اینکه پذ یری چیزی نی

 مانند آنکه فالن چیز هست) باید قابلیت پیش بینی وپیش گوئی مشخص ونه مبهم 

 بوته آزمون و آزمایش و این قابلیت را بتوان به" راداشته باشدوثانیا( یا نیست 
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 تجربه گذاشت ، در غیراینصورت هر نظریه ای که تحت لوای علم ابراز شود

 برچسب علمی بودن را از شایستگی اطالق علمی بودن را نخواهد داشت وقابلیت  

 .کف خواهد داد 

 چنانکه ذکرآن رفت چها سوار سرنوشت یعنی ؛ فن آوری ، زبان ، علم تجری ،

 تاخته اند ، پیشرفت وتوسعه ف آن علوم نظری دوشادوش به جلووفلسفه  ودر جو

 دن یکی باعث یافتن راهی جدید یکی نسبت به دیگری مؤثرافتاده وعقب مان 

 .وبرای جبران این عقب ماندگی بوده است  

 با توسعه علوم تجربی فلسفه آرام آرام به عقب نشینی وادار شده وعقب نشینی

 ه پردازی تحت لوای علوم نظری داده است ، تاکرده وجای خود را به نظری

 غیربه پردازد ،الی  سرانجام تنها به امورماوراء الطبیعه ، اخالق ،سیاست و

 از این پس و با نفوذ علوم تجربی به حیطه مسائل مربوط به ماوراء الطبیعه

 ئل روان شناختی قرارگرفته وآهسته آهسته محدود در حوزهفلسفه تحت نفوذ مسا

 ئل روانشناختی شده است وبا این عقب نشینی و با پیشرفت روانشناسی ومسا 

 "این حوزه نیزگردیده است تاجائی که عمالروانپزشکی الجرم مجبوربه ترک 

 برای فلسفه در حوزه مرتبط با علوم باقی نمی ماند وتبدیل به چیزی میشود جائی 

 است هلسفه فلسفکه تعریف آن تعریفی مصادره به مطلوبی میگردد وتعریف ف
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 درباید برای آن میشود ، اکنون این فلسفه وفالسفه هستند که  بهترین تعریف  

 روان پزشکی مورد بحث وتحلیل قرار گیرندروان شناسی و چهارچوب و مباحث

 اگر به متون فلسفی دو قرن اخیر مراجعه شود دیده میشود که اکثر قریب باتفاق

 را میتوان با توسل ورجوع به حوزه مسائلفیلسوفان متاخر ومعاصرو آثارشان 

 .تجزیه وتحلیل قرار داد روان شناسی مورد 

 کار فلسفه رو به پایان است ودر حیطه علوم تجربی ونظری این علوم نظری است

 که جایگزین فلسفه گردیده است وبر اساس علوم نظری است که بخشی از علم

 تا با توسل به علوم نظری  شودتجربی مورد تعبیروتفسیرقرار میگیرد وسعی می 

 چشم اندازهای جدیدی در مسیر پیشرفت علوم تجربی گشوده شود واز این طریق 

 به توسعه وپیشرفت علوم تجربی کمک شود ولی در عمل علوم نظری مبتنی بر

 ناست واین بُ ( ن داشت ها بُ ) اصول وپیش فرض هائی بنام اصول موضوعه 

 ل  اینکه این بدیهی بودن از کجا نشئاتاند ولی سؤت ها بدیهی انگاشته میشوداش 

 میگیرد هیچ پاسخی ندارد ، در حقیقت این ُبن داشت ها ُملهم ازبدیهیاتی هستند

 منطقی و استداللی ندارند ومانند سایر بدیهیات اساس تجربی که هیچ پشتوانه  

  نتایجوریشه آنها مبتنی بر تجربه است ونه استدالل ، تجربیات حسی مکرر یا 

 مشابه بدون هیچ علت و دلیل دیگری احساس بدیهی بودن چیزی مکررآزمونهائی
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 مرتبط با آن تجربیات حسی یا نتایج آن آزمون ها را القاء میکند، بنابراین اعتبار

 ذکر" علوم نظری واصول موضوعه در حد اعتبار بدیهیات است و چنانکه قبال

 جربیات حسی نداشته وتنها محصول وانه ای جز تآن رفت هیچ امر بدیهی  پشت

 است ، بنابراین اساس علوم نظری ازنظر" نمودها " و   "  بودها " تعامل بین  

 بودن معلق وپادرهوا است وهیچ به اصطالح عقل سلیمی را در اعتبار وقطعی

 باید اشاره کرد که عقل وعقل" مورد قطعیت آنها نمیتواند قانع سازد ، مختصرا 

 مصادره به مطلوبی و دوری ندارد و تعریف یفی بغیر ازتعریفسلیم هیچ تعر

 در علوم نظری گونه ایآن توافقی ، قراردادی واعتباری است ، پیش فرض ها 

 از بدیهیات هستند ، بدیهیاتی بر اساس تجربیات حسی وهیچ گونه استدالل

 و متکی بربدیهیات ، پیش فرض ها علوم نظری. وقطعیتی پشتوانه آنها نیست  

 حسی اند واساس آنها چیزی جزاصولی موضوعی است که ُملهم از تجربیات 

 دریافت های تجربی نیستند ، از این رو ارزش واعتبارعلوم نظری در حد بنیان

 آنها یعنی بدیهیات است وارزش واعتبار بدیهیات به هیچ جای دیگری جزواساس 

 دیهی هستند بنابراین پسخود  بدیهیات متکی نیست ؛ بدیهیات بدیهی هستند چون ب

 . ازفلسفه این علوم نظری است که از اریکه ُسلطه وقطعیت ساقط میگردد 

 با سقوط ارزش واعتبار علوم نظری نوبت به علوم تجربی میرسد ؛ سقوط فلسفه
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 ن منفک میسازد وگ های متصل به علوم تجربی را ازآوعلوم نظری شاخ وبر

 مجموعه ای از دانسته ها ودریافت های تجربی  علم تجربی به مبدأ اولیه آن یعنی  

 علم تجربی با دانسته ها ، نوع نگرشیبال واسطه بر میگردد تنها تفاوت درمعنی  

 آنها به وجود آمده است واین نگرش مبتنی است بر چهارعاملاست که نسبت به 

قابلیت  – 4متون علمی  – 3روش علمی  – 1بینش علمی  – 0: ومشخصه 

 بی آنها ؛وتجرآزمون 

 تمام پدیده ها قابل شناخت و دانستن" باور به اینکه اصوال علمی یعنیبینش  – 0 

 جهان است و عوامل آن ها قابل پیگیری است ، امری غیر مادی وخارج از

 یا وجود ندارد و یاتاثیری ناسائی و نیزقابل اندازه گیری نباشدبنحوی که قابل ش 

 که دربینش علمی جائی برای عواملی غیرمادیدر امورجهان ندارد ، در نتیجه آن

 "ما مستقل از نظریه هایمان به جهان دسترسی نداریم" این گفته که  –وجود ندارد 

 علوم از آناگر منظور(  091کتاب چیستی علم آلن چالمرزترجمه فارسی صفحه)

 نظری باشد گفته مهملی است ، بر خالف آن باید گفته شودکه بینش علمی ازآغاز 

 در برخی از فکر انسان یعنی قبل ازوجود هر گونه نظریه و نظریه پردازی ت

 افراد وجود داشته است همانگونه که بینش خرافی وغیرعلمی نیزوجود داشته است

 ، آنچه باعث پیشرفت علم یعنی افزایش دانسته ها ازآغازحضورانسان تا زمان 
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 اظرنیزبسیارند کهدرزمان ح علمی است ونه نظریات علمی ،حاظرشده بینش 

 میکوبند ، ( شبه علم بخوانید )وبرخی تحت عنوان علم  طبل مهمالت وخرافاتبر 

 که دارای بینش علمی هستند و البته این هردو اینان درمقابل آنانی قرارمیگیرند

 بینش میتواند بصورتی درهم در یک فرد بروز نماید ولی هرکجا که فعالیتی 

 کار باشد بینش غیرعلمی به  زایش دانسته ها درعلمی یعنی حرکت در جهت اف 

 این بینش علمی است که باعث کشف نادانسته ها وبمنظوردست ، کنار خواهد ماند 

 ؤثرباشد ه های مادی بتواند مدپدی، آنچه که در به ناشناخته های بیشترمیگردد یافتن

 ابل پیگیری مادی وق "به نحوی با پدیده های مادی در ارتباط باشد و الزاما باید

 تعریف چیزی غیر مادی باشد یا در امورمادی بود ، در بینش علمی اگر خواهد 

 مهمل وبی معنی است یا بعبارت دیگر وجود چیزی" دخالت نداشته باشد اصوال

 مادی اگر وقابل شناسائی یعنی( اگر اثری داشه باشد مادی است ) که اثری ندارد 

 فرض وجودش بیهوده و بی معنی استوبود ونبودش علی السویه است  ،نباشد

 یا کشف پنی سیلین یک کارعلمی است ؟ آیا کشف خاصیت برای توضیح بیشتر؛ آ

 فالن ماده شیمیائی که تاکنون ناشناخته بوده است یک کشف علمی است ؟ آیا

 کشف مقاومت کربن در مقابل عبور فالن ذرات اتمی کشفی علمی است ؟ ایا 

 بوده کاری علمی است ؟ این ها فقط تاکنون ناشناختهکشف یک پدیده منفرد که 
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 در قالب بینش علمی وروش علمی ، علمی هستند ونه در چهارچوب متون و

 نظریه های علمی یا علوم نظری ، قابل ذکراست که مواردی از قبیل ترتیب 

 وترکیب ومکان وزمان والی غیر گرچه ماده نیستند ولی مادی اند یعنی فرض 

 موضوع علوم تجربی ماده ومادیات است. مبتنی ومتکی بر ماده است  وجود آنها

 و درحیطه علوم تجربی سخن گفتن از غیر ماده ومادی وآنچه که به تجربه در

 .راه به جائی نمی برد نیاید

 روش علمی ؛ پیش نیازها برای بکار گرفتن روش علمی مبتنی ومتکی بر -1 

 .عواملی چند است 

 .ی گسترده از دانسته ها وجود مجموعه ا -الف

 وجود مجموعه ای گسترده از تکنیک ها و فن آوری ها چه از آن جهت که -ب

 وبمنظور بکار گیری آنها برای الهام بخش باشندوچه از آن نظرکه ابزاری بوده

 آزمون ها الزم بوده باشند وچه ابزاری برای اندازه گیری عوامل وعناصر بکار 

 .رفته در آزمونها  

 ای از آزمونها وکشفیاتی مانند آتش ، فلزات ، الکتریسیته و جموع گستردهم -ج

 ....مانند اشعه ایکس ، رادیو اکتیو ودر دوره های متأخر

 شکل گیری طرح آزمونها ئی ُملهم از مشاهدات وتجربیات قبلی ، حسی ، -د
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  اینها ملزومات تبدیل شدن قسمتی یا برخی ازدانسته ها .تصادفی وهدف دار

 که    فن آوری وتکنولوژی است علم اند وارتباط دانسته ها بابه  

 (knowledge)  تمام  بسیاری از موارد وشایدودر  تجربی رامیسازد  علوم

  sience) ) موارد علم

 روش علمی –دنباله رو وتوضیح دهنده دستاوردهای تکنیکی و فن آوری است  

 ،انسته های تجربی مشابه ربیات و دچیزی نیست مگر دسته  بندی امورو تج

 و اختراعا ت و نظریه پردازی در مورد آن ها کشف های  تصادفی ، ابداعات  

 نتایج این دانسته ها را بازسازی" تجربیاتی نو که بتواند مکرراو دست زدن به 

 کند ومنجربه اختراع نظریه یا قانونی بشود که بتواند آنها را در یک جا دربر

  .بگیرد وتوضیح دهد 

 شده ونتیجه  روش علمی یعنی دسته بندی دانسته ها ، تکرار تجربیات  مشاهده

 .گیری وبه آزمون گذاشتن مجدد  نتیجه گیری ها 

 گفتنی است که بسیاری از فنون مانند جادوگری وکیمیاگری یا ازادامه راه باز

 ای مانده اند ویا تغییر جهت علمی داده اند مانند کیمیاگری که سرمنشأ ومقدمه

 شده باال توجه شود مالحظه میشودبرای شیمی بوده است ، اگربه مقوالت ذکر

 که مهمترین مقوله وعنصرانسانی دراین میان ابزار وتکنولوژی یعنی فن آوری



 191از  81صفحه                                                                                                                         

 ط به مواد مورد آزمایش بصورتی طبیعی وجود داشتهاست چون مقوالت مربو

 ر واُرگانیسم انسانمربوط به سرشت وساختا است ودانستن ها وتجربیات حسی   

 راین میان تعیین کننده است ابزارو فن اوری است  از زبان گرفتهاست ، آنچه د 

 قطب –چرخ  –کشتی  –بوم رنگ  –وتا اختراع ؛ تیروکمان  سنگیتا ابزارهای 

 شاغول –ساعت آبی و شنی و خورشیدی  –قطب نما  –آسیاب آبی وبادی  –نما 

 ن وطول وده ه چیز دیگرو کشفیاتی تصادفیوز ابزارهای اندازه گیری –چرخ 

 مانند آتش ومس وآهن وشیشه والی غیرالذالک مربوط به چیزهائی است که 

 درجهان وجود داشته وانسان بر اساس ساختار وارگانیسم خود تنها آنها را تجربه 

 ونقشی درایجاد آنها نداشته است ، سرگذشت ابزاروفن آوری وو کشف کرده    

 مقدم برعلم" مراه وهمگام با سایر دانسته ها بوده است واینکه تماماتکنولوژی ه

 ؤخربر تکنولوژی وفنتجربی با مفهوم امروزی آن بوده اند واین علم نه تنها م

 " آوری است بلکه پ یروخادم آن است ، خلق ابزار و فن آوری است که متعاقبا

 یزیکی وریاضی گردیدهمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته ومنشأ ارائه نظریه های ف

  .است 

 متون علمی ؛ مراد از متون علمی چه بصورت گفتاری وچه بصورت -3

 مفاهیم ونتایج حاصله ودستاوردها از مقوله های علمیقابلیت انتقال نوشتاری 
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 وتجربی به دیگران ودیگری است در غیر اینصورت یعنی در صورتیکه نتایج

 چیزهائی مهمل وغیر قابل اعتنا باقی حاصله قابل انتقال نباشد در اینصورت

 . خواهد ماند  

 وقابلیت پیش گوئی وامکان ابطال آزمون وبه امتحان گذاشتن نتایج حاصله -4 

 .پذیری آنها  

 ، از مشخصه های ذکر شده مهمترین آنها روش علمی مبتنی بر تحقیق ، مشاهده

 ی شده است ،نتایج مطابق باوقایع پیش بینآزمایش وروش سعی وخطا واخذ 

 کاربرد روش علمی در دو مقوله شامل علوم تجربی وعلوم نظری تسری پیدا

 میکند ؛ 

 علوم-1علوم تجربی که تنها بر اساس تجربه و آزمون وخطا مبتنی است و-0 

 نظری که براساس اصول موضوعه شکل میگیرد وهیچ تجربه بالواسطه ای

 هنی شکل میگیرد ، علوم تجربیوتنها بر اساس فرضیات ذ آنراپشتیبانی نمیکند

 رصانع علوم طبیعی تفاوتی بنیادی با علوم نظری وانتزاعی دارند که"یا اصطالحا

 روش کاربرداساس پیش فرض هائی ذهنی با هم در ارتباط اند ،  وعوامل آن بر

 تغییرنظری تنها بر اساس فرضیات شکل می گیرد که انکار یا علمی در علوم 

 ریاضیات ازآن جمله است و ارتباط آن با فیزیک براساس آنها ممکن است ،
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  .فرضیاتی ذهنی امکان پذیر است  

 

 فرضیات وشبیه سازی های ذهنی فراهم میاید براساس" عمدتا فیزیک نظری 

 تنها بر اساس تخیالت شکل میگیرد  این فیزیک وزبان بیان آن ریاضیات است

 نتایجی نتیجه نتایج آن تنها پس از حصولومیتوان آنرا فیزیک تخیلی نیز نامید در 

 !ذهنی امکان پذیر است بنابراین میتوان صحت این نتایج را قابل تأمل دانست 

 ؛ (فن آوری)تکنولوژی 

 با بی اعتبار شدن اصول منطق وسقوط فلسفه به سطحی هم تراز مسائل روان  

 م نظری که برحسی ونفی اعتبارعلوشناختی وتبدیل بدیهیات به زائده تجربیات 

 و همتراز ونگاهی دوباره به علوم تجربی بدیهیاتی فرضی متکی واستوار است

 قرار گرفتن علم با مجموعه ای از دانسته ها که ناشی از تجربیات حسی هستند

 نشان از آن دارد که تنها دست آوردهای بشری که قابل اعتنا وماندگار خواهد  

 سازی و تکنولوژی ، کشف ابزاروساختن چیزی نیست مگر فن آوری ، ابزاربود 

 ، سنگی که برای کوفتن برسنگ دیگربمنظور تیز  ابزار دو روی یک سکه اند
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 ی که تیز می شد ابزاری وسنگ کردن آن بکار میرفت ابزاری بود که کشف شد

 وهردو سنگ نوعی از ابزارند ، یکی حاصل کشف است ودیگریساخته شده 

 آن پس هرگاه چیزی بعنوان ابزار ساخته شود جزئیمحصول اختراع وابداع واز  

 از تکنولوژی وهرگاه از این رهگذرچیزی بعنوان موادی مصرفی ساخته شود

 محصولی از تکنولوژی خواهد بود ، ساختن گاو آهن واختراع چرخ تکنولوژی

 ابزاری  است ، کشف مغناطیس ابزاری است که کشف میشود وساختن قطب نما 

 .یشود هم چنین است رابطه کشف اورانیم وساختن بمب اتم است که ساخته م

 تکنولوژی چیست ؟

 تکنولوژیابزار مصنوع یا بکارگرفتن چیزی بعنوان ابزار ابداعی ومادی ، 

 ومادی شدن برخی از نتایج ،یعنی تجسدخالقیت انسان در قالب ماده 

 م بشری بواسطهافکنی اندااحاصله از دانسته ها وبکار گرفتن آنها وتداوم آن وفر

 آنها ، اگر زبان نرم افزار ارتباط است نوشتن ونوشتار ابزاری شدن وتجسدزبان 

 کلمات مکتوب است ، اگر دانسته ها وادامه آن یعنی اطالعات علم در قالب

 تجربی نرم افزار باشد آن قسمت که بشکلی مادی تجسد مییابد تکنولوژی وفن 

 ،مه ایآید وعمل میکند وباقی میماند وادآوری است واین قسمت است که بکار م 
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 می یابد ، انسانی که در چهارچوب دانسته ها باقی می ماند مقهورانسانی مبگردد  

 که دانسته هایش وتجربیات حسی او تبدیل به ابزار میگردد ، این انسان فن آور و

 گفته شده است که چینی ها قرن ها ) تکنولوژیست است که پیروز صحنه است ، 

 بل از اروپائیان باروت را کشف کردند ودر آتش بازی ها از آن سود میبردندق

 (ولی این اروپائیان بودند که آنرا بصورتی مؤ ثر در ساخت اسلحه بکار بردند  

 عقب ماندن یونانیان که پیشرو فلسفه وعلوم نظری بودند در مقابل اروپائیانی که

 ه پیروزی تکنولوژی بر فلسفه وعلومتن به ابزار سازی وفناوری دادند نشان دهند

 کارعلوم اعم از تجربی و نظری چیزی نبوده است جز الهام از نظری است ،

 تجربیات حسی وپس ازآن ازفن آوری ودنباله روی از آن وتأثیرمجدد برآن 

 وتوسعه دادن وتوسعه یافتن از آن وتأثیرمجدد برآن برگسترش دانسته ها وعلوم 

 میماند وفن اوری ، آنچه ماده ومادی است در قالب فنان سرانجام انس. تجربی 

 این تکنولوژی است که پیش گام علم. آوری است که جلوه میکند وباقی میماند  

 است واین تکنولوژی است که مواد خام یک نظریه علمی را فراهم میسازد ، علم

 یمی ،اکثر علوم تجربی از قبیل ش – پیرو  وکارگزارتکنولوژی وفن آوری است

 مبتنی ومتکی بر اختراعات.....زیست شناسی ، کشاورزی ، فیزیک کاربردی و

 بصورتی منفرد اتفاق میافتند هستند واین اکتشافات" واکتشافات که اکثرا 
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 بینش علمیواختراعات از نظریات علمی منشأ نمی گیرند ، انگیزه آنها در 

 ین بوده است و، فیزیک نیزدر آغازچننه در نظریات علمی نهفته است 

 ومشاهدات کپلر تجربیاتهنوزنیز چنین است ، از قوانین نیوتن گرفته که ُملهم از

 و کپرنیک وگالیله وتحت تاثیر اختراع تلسکوپ بود تا انیشتن که متکی وناشی از

 مورلی در خصوص ثبات سرعت نورونسبیت عام او تحت -تجربیات مایکلسون

 مکتشفانهم ارزی شتاب وجاذبه بود ،  دیکی درخصوص –تاثیر آزمایش آوتوش 

 تجربه گرایان وآزمایش کنندگانی سخت کوش بودند ومحرکی جز،و مخترعان 

  علوم نظری ومورخان علم مبهوت نداشته اند ، فیلسوفان ، عالمان  بینش علمی 

 نگاهی به کشفیاتی! نظریات علمی هستند واز این رو است که به بیراهه میروند 

 بعنوان ابزار به آن ها می نگریسته وابزارهائی که با خالقیت تصادفی که انسان

 .خود ومیزان متنابهی سعی وخطا آنها را ساخته اند مسئله را روشن تر میکند 

 کشف آتش ، فلزات ، شیشه ، سفال ، مغناطیس ، الکتریسیته ، رادیو اکتیو و

 منجربه ابداع اشعه ایکس وده ها چیز دیگر وابداعاتی تجربی از قبیل نقاشی که

 ، اهرم ، قایق ، آسیاب بادی وآبی ، ساعت  خط ونوشتار شده ، چرخ ، تیروکمان

 اعم از خورشیدی و آبی و شنی ، بوم رنگ ، شاغول ، پیچ و مهره ، چرخ چاه 
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 . در قالب تعریف تکنولوژی می گنجد" وقرقره و صد ها چیز دیگر ، اینها تماما

 فته شد علوم تجربی همان مجموعه دانسته هاچرا که گ)علوم نظری ونه تجربی 

 وفلسفه دنباله رو ، مقلد و روایت گر گذار از تکنولوژی بوده وهستند ،( است 

 ده ها سال قبل از اختراع ماشین بخار و انقالب صنعتی پیشرفت تکنولوژی و

 آوری بحدی بود که دکارت را وادار به اظهار نظری درمورد ماشین بودن  فن

 ود ، اختراع ساعت مکانیکی متکی بر ذخیره انرژی در فنر ها ووزنه هاانسان نم

 تکنولوژی های ماقبل از صنعتی شدن طرز" در قرن شانزده میالدی بود که عمال

 فکر و نگاه انسان به انسان و نیز نگاه اورا به جهان وطرز کار جهان ونیزبینش 

ترجمه فارسی  وین شولتزتاریخ روانشناسی ن) اورا به فلسفه وعلم تغییر داد 

 فن آوری وتکنولوژی رابطه گسست ناپذیری با ماده و مادی بودن(  11صفحه 

 داشته و هرگز به بیراهه نرفته است چراکه در اینصورت سترون میشد ، فن 

 کارکرد جهان وهر" جزئی از ماده وکارکرد ماده است ، اصوال" آوری اصوال

 نولوژیکی است و جزء ذات جهان واز آنورانه و تکچه در آنست کارکردی فن آ

 تفکیک ناپذیر است ، کار فیلسوف وفلسفه وعلوم نظری و دانشمند رقصیدن به

 علم نجوم دوهزارسال تحت. سازی است که فن آوری و تکنولوژی می نوازد 

 تسلط بطلمیوس ونظریه زمین مرکزی بود وسرانجام تحت نفوذ تکنولوژی و
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 د ابزارسازی در جهت تکمیل رصد های نجومیوبهبودست آوردهای تلسکوپ 

 است که خورشید مرکزی بر آن ارجحیت می یابد ، قرن ها قبل از ارشمیدس

 انسان قایق میساخته وبرسطح آب شناور می شده و شناور بودن چوب برسطح

 این تجربیات رسید وآب را کشف کرده بود وسرانجام ارشمیدس به جمع بندی 

در درون مایعات را ابداع ومورد استفاده قرار داد ، قانون سبک شدن اجسام 

 صدها سال بعد این پدیده بر اساس فشار داخلی مایعات توضیح داده شد ، تاثیر

متقابل جریان الکتریکی ومغناطیس وساختن موتور الکتریکی از جمله کارهای 

ام سواد آموخته بود ونه در علوم نظری دستی داشت اله" فارادی که نه اصطالحا

 مربوط به میادین الکتریکی ومغناطیسی از جمله بخش وجهت دهنده علم نظری

 نطریات ماکسول گردید ، بدون فارادی ، ماکسول وجود نداشت ، بدون آزمایش 

 مورلی وکارهای  لورنتس نظریه نسبیت خاص هر چند بصورت  –مایکلسون 

ی نظریه نسبیت اظهار نظری سهوی بروز نمیکرد وبدون آزمایشات اُ توش ودیک

 بدون آزمایشات مربوط به ذره ای وموجی بودن نور بروز نمی یافت و امکان عام

 بدون کشفیات مرتبط با انواع موجودات زنده –نیز نظریه کوانتوم مطرح نمی شد 

 ،  توسط داروین نظریه فرگشت وتکامل وجهش ژنتیکی امکان بروز نمی یافت

 هندسه اقلیدسیومحاسبات تجربی آنها  بدون وجود طالس و فیثاغورث ودیگران

 متولد نمی شد ، اختراعات وفن آوری ترانزیستور، کشف تصادفی اشعه ایکس



 191از  89صفحه                                                                                                                         

 قبل ازپیدایش علوم نظری مربوط به آنها" و کشف تصادفی رادیو اکتیو اینها تماما

مورد استفاده قرارگرفته اند و علوم نظری مربوطه پس از کشف آنها "ومستقال

 .ه گردیده است است که ارائ

 زمینه ای ُملهم ومنتسب به غیر ماده دیده نمیشود واز در تکنولوژی وفناوری هیچ

انسان  بر آمده  اینجا است که طبیعی ترین ومادی ترین مقوله مورد استفاده ونیاز  

تفکیک از حیوان فن آوری وتکنوذوژی است که با انسان یک پارچه واز او 

 جام می پذیرد ، همانگونهنبا تکنولوژی است که سرا ناپذیر میشود ، تکامل انسان

 اندام یشری است و دوره های مهم زندگی انسانکه ذکر شد تکنولوژی فرا افکنی 

 به سبب آن است که قابل تعریف میگردد وهر یک ازدوره ها مبتنی بر تکنولوژی  

 دم براوبا آن دوره ومسلط بر شیوه زندگی او است ، بقول تافلر ومقومتناسب مؤثر

 انقالب اطالعاتی وارتباطی " مارکس ، انقالب کشاورزی وانقالب صنعتی واخیرا

 این . مربوطه ونوع آنست  همگی مبتنی بر تکنولوژی یا انقالب الکترونیک

 تکنولوژی ونوع آن است که تعیین کننده روابط انسانی و نوع رابطه او با خود

 .است " انی جهان انس" وروابط اجتماعی ورابطه او با  

 علم ، خرافه وشبه علم ؛

 علم خرافه ای است که پیش گوئی های آن در اکثر قریب به اتفاق موارد به
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 واقعیت می پیوندد وخرافه علمی است که پیش گوئی های آن در اکثر قریب به  

 اتفاق موارد نادرست از آب در میاید وشبه علم علمی است که یا قادر به پیش

 .پیش گوئی های آن قابل آزمون نیست گوئی نیست ویا 

 همانگونه که مقوله علم مبتنی بر مشخصه های بینش علمی ، روش علمی ، متون

علمی و قابلیت آزمون بود ، میتوان این مشخصه ها را درمورد خرافه نیز پی  

، افراد خرافه بینش خرافی ، روش خرافی ، متون خرافی وقابلیت آزمون . گرفت 

نیز ( واژه خرافه گرا بدون هیچ بار ارزشی واخالقی واعتباری البته ) گرا 

مراحلی راکه یک علم گرا طی میکند به همراه دارند ، برای مثال روش خرافه 

گرا نیز روشی تجربی را با خود دارد ، خرافه گرا پدیده هائی را وابسته به  

 به متونی در "را تجربه میکند ، خرافه گرا معموال خرافه ای که به آن باوردارد

 باور دارد بصورتی شنیداری یانوشتاری دردست دارد ونیز مورد خرافه ای که  

 چه بسا آنها را مورد آزمون قرار میدهد والبته که خرافه گرا نیز باور دارد که 

  مواردی در رابطه با خرافه ای که به آن باور دارد قابل پیش گوئی است ، مسلم

 وجود نمی  دلیلی برای تداوم باور به خرافه هایش است که در غیر اینصورت  

 ضیاتی تکمیلی واصالحی در صورتیکه در اشت همچنین است اقدام به ابداع فرد

 مواردی پیش گوئی ها مطابق امور واقع در نیاید ، همانگونه که دانشمندان علوم

 نند ویا پارامتر هائی را در یک رابطه اضا فه یا کم میک) نظری نیز چنین میکنند 
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را از خرافه متمایز ( تجربی )آنچه که علم ...( . تعابیر خود را تغییر میدهند و

 میسازد در بینش آنها است ، بینش علمی وبینش خرافی ، بینش علمی باور دارد

 که غیر از عوامل مادی هیچ عامل دیگری در ساخت وسازوکار جهان دخیل و

ارد ، گروه دیگری که آگاهانه یا مؤثرنیست وبینش خرافی برخالف آن باور د

آگاهانه یا نا آگاه گروهی  بینشی بینابینی دارند ، خواسته یا ناخواسته ،" سهوا

 !گاهی علمی عمل میکنند وگاهی خرافی می اندیشند  ی اند ،التقاط

دو مقوله علم وخرافه از نظر ماهوی قابل تفریق نیستند ، بنیان واساس هردو 

 وگمان ، کنجکاوی ومفروضاتی از قبل تعیین شده مشابه است ، یعنی حدس

 وآزمون ودوباره آزمودن ، تنها ترجیح آنچه به علمی متصف است تائید مکرر

 متصف میگردد امید سوی دیگر آنچه به خرافی بودن ، از  ومداوم است

 س ، بخت واقبال ، اختروطالع آنقدربه تائید تجربی آن است ، باورو اعتقاد به شان

ند یا از است که اکثر قریب باتفاق برچسب زدن خرافه به آن را باورندارعمومی 

 ، می ورزند و درزندگی روزمره نیم نگاهی به آن دارندامتناع باور به آن 

 دچار " آنها موکول به آینده است همیشه واکثرادر مورد پیش آمد هائی که نتایج 

 خرافه گرائی میگردند ،خرافه شانس واقبال میشوند وازاین رو درگیر خرافه و

 این بدان علت است که باور قطعی به نتایج حاصله از آنها درآینده در هاله ای از

 و بطور دائمی" ابهام قرار دارد ، در صورتیکه نتوان درمورد پدیده ای مکررا
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 وآن را بطور تجربی نشان به بطالن ورد آنچه به خرافه متصف است باور داشت

همراه با نوعی ابهام وعدم قطعیت خواهد بود ، سالح  داد برچسب زدن خرافه

 دیگری در این مورد در اختیار نیست ، وجود زیارت گاه ها ومعابد در ادیان و

 مذاهب  ومکاتب گوناگون واستقبال بیشمار زائران با خواسته های گوناگون و

 احساس رضایت اکثر آنان از نتایج حاصله و باقی ماندن زائران وپای فشردن

 آنان بر باورها واعتقاداتشان نشان دهنده این نکته است که نمیتوان قطعییتی در

دربین قمار بازان و کسانی که به         . محکومیت این گونه باورها قائل شد 

 بازی های شانسی وبخت واقبالی روی میاورند به آن باور دارند وقمارخانه ها

 ور از احتیاط است ، دراین خصوص پر از آنها است برچسب خرافه گرائی زدن د

 خالی از لطف نخواهد رجوع به آراء اسکینر در مورد چگونگی ایحاد خرافه

 بررسی وجود انسان در چرخه جهان نشان میدهد که هیچ یک ازمقوالت. بود

 مورد اتکا ء انسان اعم از بدیهیات ، منطق ، فلسفه و علوم نظری و اصول آنها

 یر قابل انکار نیستند وتنها اصول حاکم برجهان کهقطعی ومبتنی برچیزهای غ

 اصل جبر و اصل تغییروحرکت است وتنها  غیر قابل انکاراند

 تکنولوژی وفن آوریکه بتوان به آن اتکا کرد دست آورد انسان 

 .است 
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                                                                              نتیجه این فصل ؛ 

 در این فصل همت بر آن گماشته شد تا باورها وآنچه انسان در

 طول تاریخ ودرطول حضورش در صحنه عالم جزء دست آوردهای خویش تلقی

 قرار گیرد تا سره از ناسره باز شناخته شود وآنچه که کرده است مورد بررسی 

 میتواند نمیتواند مورد ایقان ویقین وقطعیت قرار گیرد بدور ریخته شودوآنچه که

 بعنوان دست آوردی قطعی مورد اتکاء قرار گیرد محفوظ داشته شود ، نتیجه 

 از دست آوردها تغییر وجبرودو اصل  آنکه از تمام مقوله های مورد بررسی تنها

 باقی ماند ، در فصل دوم تالش بر آن( تکنولوژی ) تنها دانسته ها وفن آوری 

ن میکرد که بدست آورده از کجا قرار خواهد گرفت که پس آنچه انسان گما

 احساس"  معلوم میشود که چیزی جز " وچگونه شکل گرفته است ونهایتا

 و جایگزین کردن تصورات" جهان انسانی " عامل ساختن      "معنی داری  

 انسان موجودی نتیجه آنکه –کار نبوده است آن چنانکه هست در خود بجای جهان

 ضعی وتابع جبر حاکم وتابع شرایط محیط براست جزئی ، محدود ، موقتی ، مو

 به تبیین وتالیف وابداع قوانین و رهای حیاتی خویش ، انسان مجبور اوونیز جب

 خویش بتواند بر اساس آنها زندگی خویش را سروسامانمقوالتی است تا به زعم 

 احساس" ودر چهار چوب  " بخشد ، مشکل از آنجا ئی آغاز میشود که اوجبرا



 191از  94صفحه                                                                                                                         

 تمایل دارد تا این قواعد وقوانین اختراعی خویش را تعمیم دهد که" ی معنی دار

باید تابع نظرات او باشد وتمایل " جهان بدون انسان " انگاری تمامی جهان  و 

 جهان" دارد تا تمامی جهان را براساس این قواعد وقوانین باز سازی کند یعنی 

 گاهی جهان را زائیده خیر وسازد ، " جهان انسانی "را تبدیل به " بدون انسان 

 شر تلثی میکند ، گاهی زائیده نور وظلمت ، گاهی تحت تاثیراحساسات وعواطف

 ه وحدت  والی آخر، او هنوز آنچنان از قواعد وقوانینزائیده عشق ومتمایل ب

گار قطعه زمینی خشک که بر سطح و باید ونباید های کلی سخن میگوید که ان

 وقواعد آن باید به تمامی جهان تسری  جهان است ن قرار دارد هنوز مرکززمی

 یابد ، آنچنان از اصول منطقی وپس از آن از قواعد علمی سخن میگوید که انگار

 تمامی جهان باید بر اساس تصورات او شکل گرفته باشد ، غافل از آنکه تمامی

نیست ، محصولی است جبری و آنچه را که به تصور او در میا ید سرابی بیش 

 صور در جسمی ناتوان وناچیز وقاصر از درک حتی احساس های بالواسطهمح

 خود  او ، آنچنان از قواعد وقوانین به اصطالح طبیعی وجهان شمول سخن میگوید

 احساس"که انگارخود سازنده جهان ومافیها بوده است ، انسان در طول تاریخ و 

 البته با دستآوردهایاوهماهنگ با تغییرات محیطی و دانسته هایش و"معنی داری

 و زمین ، تقدیر و ، معنای آسماندچارتغییرات گشته است " تکنولوژی مرتبا
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اینک . شده ، میشود وخواهد شد دچار تغییر "سرنوشت وقابلیت های او مرتبا

دیگر نه آسمان آسمان قدیم است نه زمین زمین قدیم و نه جهان جهان قدیم و 

 مگر باور به جبرحاصل تمام جمع بندی ها از دست آوردهای انسان چیزی نیست 

 مبدع همه چیز انسان. ومابقی هیچ " احساس معنی داری "و تغییر و تکنولوژی و 

ا از میان رفتن انسان ، جهان انسانی وتعبیر انسان از جهان و در انسان است وب

 احساس معنی"فی الفور از میان برخواهد خاست وجهان چیزی نخواهد بود مگر 

با . او هستند  انسان که زائیده بازتاب های شرطی ، بدیهیات و توهمات" داری

 س معنی داریهر فرد میتواند ازبایدهای ناشی از احسا ،دانستن علت تمامی رفتار

 احساس آزادی ورهائی، زندگی خود را ( توهم )خود را رها سازد وبه تمامی با 

 سرشار از احساس آرامش ولذت سازد که این نیز امری جبری است واز حیطه

 .و سلطه جبر رها نخواهد بود
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 ؛فصل دوم

 انسان در چرخه زندگی

 در اندرون من خسته دل ندانم کیست 

 رفغان ودرغوغا استکه من خموشم و اود

 حافظ                                               

 

 چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد               موسئی باموسئی در جنگ شد

 چون به بی رنگی رسی کان داشتی           موسی وفرعون دارند آشتی

 ستخاست    رنگ بابی رنگ چون درجنگ خااین عجب کاین رنگ ازبی رنگ 

 زآن توهم گنج را گم می کنیم میکنی         آنچه تو گنج اش توه

 مولوی                                                                        

                                       

 که پس از چند هزار سال موجب افتخار وتبختر انساندر فصل قبل همه آنچه 

 کشیده ل ا، منطق ، علوم نظری والخ بزیر سؤه بود ازجمله فلسفه خردمند شد

 که تمامی آنها ناشی از جهالت انسان به اصطالح آنکه معلوم شد" شد ونهایتا
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 "بود ها "او به جای " احساس های معنی داری "خردمند وناشی ازمشتبه گرفتن 

 ند که اینن کن فصل سعی بر آن خواهد بود تا روشبوده است، اینک در ای 

 خرد مندی های نا بجا از کجا سرچشمه گرفته و ریشه آنها چه بوده است و     

 پیش است تا انسان که خود موجب وموجد چنین خطاهایدرچه راهکاری "نهایتا  

شد وریشه آن ها را دریابد ودرصورت   عظیم بوده است خود آنرا به چالش ک 

 گفته شد که تنها دو چیز ؛ جبر وتغییرامکان این ریشه هارا برکند ، در فصل اول 

 بر سرنوشت انسان حاکم است و دست آورد انسان تنها مجموعه ای از دانسته ها

 انسان  تحت ودراین فصل منظور ومقصد آنست که است ، درحال  وتکنولوژی

 خود یعنی دانسته ها و تکنولوژی چگونه تعاملُسلطه جبر وتغییرودست آوردهای 

 سیر خود را درچرخه زندگی طی میکند وبه آخر میرساند ، برایمیکند وچگونه م

 نباید از مقدمه ای که در پیش است وپیش در آمدی است برای توضیح بیشتر

  .غافل شد " احساس معنی داری " روشن شدن 

 ؛ پیش درآمد

 انسان چگونه ملعبه میشود ؛

 رد ، آنگاه که زنیخیابان ها را در بر میگیآنگاه که سیل فوتبال پرستان پهنه 



 191از  98صفحه                                                                                                                         

 سراسیمه خیابان ها وفروشگاه ها را در پی یافتن لباسی آخرین ُمد برای شرکت

 برای دهمین بارکه فردی وسواسی  در یک مهمانی شبانه در می نوردد ، آنگاه

 بسته بودن قفلی را امتحان میکند ، آنگاه که تماشاگران کنسرتی موسیقی سراز پا  

 گوش رامیخراشد ن میدرند ، آنگاه که نعره وطن پرستاننمی شناسند وجامه بر ت

 و صدای عربده فاشیست ها عالم را کر میکند ، آنگاه که بردگان از برای منافع

 اربابان تا آخرین نفس می جنگید ند ، آنگاه که محتضری در بستر مرگ دل

 ، آنگاه که مال اندوزانینگران حفظ آبرودر نزد عیادت کنندگان خویش است  

 آخرین لحظات عمر خویش را در اندیشه اندوختن مالی بیشتربه هدر میدهندبدون

 آنکه از آن بهره ای نصیب خویش کنند ، آنگاه که کارناوال های مذهبی اشک

 همراهان را بدرمیاورند و رقبا را در آتش می سوزانند ، آنگاه که مادران دختران

 بیزار وگریزان بوده اند ، آنگاه خویش را به همان راهی می رانند که خود از آن

 اه کهعزیزان خویش می آالید ، آنگکه ناموس پرستی دستان خویش را به خون 

 پیروان فریاد حمله بر میکشد ، آنگاه که قماررهبری از فرط شوق ناشی از هلهله 

 خویش را به تاراج میدهند ، آنگاه که معتادانی بازانی تا آخرین دینار مال ومنا ل

 میکنند ، آنگاه که سربازان تا آخرین رین ذره جانشان را فدای اعتیادشانتا آخ

  دیگر وهمانند خویش شلیک میکنند ، ه هایشان را برای ستاندن جان انسانیلگلو 
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 آنگاه که مهاجمی انتحاری مصمم به سوی کشیدن ضامن جلیقه انفجاری خویش 

قد ( ا ، کنیا و تانزانیا قبیله ای در افریق) که ماسائی ها دوان است ، آنگاه 

برافراشته به جنگ با شیر میروند ، آنگاه که پالتو پوستی به قیمتی بیش از ملیون 

 11دالر به خریداری فروخته میشود ، آنگاه که تابلوئی نقاشی که روزی به قیمت 

 ن دالر به خریداری فروخته میشوددالر بوده است به قیمت چهارصد ملیو

 ، آنگاه که نمایندگان بیچارگان وکارگران( به نام شفا دهنده  نچیتابلوئی از داوی)  

 جیب های خود را انباشته می کنند ، آنگاه که فیلسوفی دچار توهم به گمان خویش

 تکلیف دنیا را روشن میکند ، آنگاه که معلمین اخالق شنیع ترین افکارشان را

 ترین ذهنیاتشان را رفبعنوان اخالق موعظه میکنند و آنگاه که هنرمندانی منح

 بعنوان هنر بخورد مردم میدهند ؛ تنها یک چیز را بخاطر داشته باش ، اینان تمام

 خویش اند و رفتارشان را" احساس های معنی داری " سوار بر مرکب بدیهیات و 

 ی شان از همان معنی دارهای بر اساس این احساس متجلی میسازند و احساس 

 خروسی دیگر وامیدارد ، با سرحد مرگ به جنگ جنسی است که خروسی را تا

 شیر را از داخل حلقه آتش می پراند و فیل را وادار به ایستادن بر یک پا میکند ، 

  یک کرباس اند ، خروس و شیر و فیل وفیلسوف نیروی محرکه اینان همه سروته 

 شمند علوم ورهبر سیاسی وهنرمند ونم اخالق و واعظ مذهبی ودالمعو
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 هذا همگی با اندکی اغماض بر سکوئی یکتا ایستاده اند و این سکوچیزیقس علی 

 وبدیهیات ایشان ، برخاسته از قید وبند" احساس های معنی داری " نیست مگر 

 بازتاب های شرطی که سراسر وجودشان را در بر گرفته وبه هم پیوسته است ،

 صطالح غیر بسوی بسیاری از چیزها چه به اصطالح منطقی و چه به ا مردم

 به کارهائی می پردازند که در زمانیمنطقی گرایش نشان میدهند ، در اوقاتی 

 دیگربه تمسخر میگرفته اند یا افعالی را تمسخر میکنند که زمانی در پی انجام

 به جای استد الل هائی" غیرمنطقی غالبا های به اصطالح استداللآن بوده اند ، 

 ونتایجی به دنمیشود مورد اقبال قرار میگیر به آنها منطقی گفته" که اصطالحا

 به مثابه اموری غیر منطقی مورد انکار واقع"منطقی غالبا" نظر اصطالحا

 انسانها برخالف آنچه می اندیشند موجودات ارزشمندی نیستند چرا که. میشوند  

است ،از موضعی به موضع دیگر " اعتباری " ارزش همه آنچه بدان مفتخرند 

 د وبا نابودی آنان که به آن ارزش ها ارزش می بخشند یک باره ازرنگ می باز

کسی یا چیزی که درجائی و درزمانی موجودی ارزشمند به نظر .  میان میرود

 میرسد در جائی دیگر و در زمانی دیگر موجودی بی ارزش خواهد بود ، 

 هارزش هائی که در جائی برسرآن جان می بازند در جائی دیگربه تمسخر گرفت

 ارزش ها. میشود واکثر قریب به اتفاق انسان ها ملعبه چنین ارزشهائی میشوند 
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 د وبه محض مستحیل شدن پیروان آنها مضحک ووافتخارات همه اعتباری هستن

 بی ارزش خواهند بود ، درسکانس فیلمی از فلینی فیلمسازایتالیائی آگاهانه یا ناآگاه 

 یک مبارزه جانانه در بین تماشاچیان به وضوح نشان داده میشد که نوجوانی در

را ازمیان جمعیت بدست  اجرا کننده کنسرت پرتاب شده   کنسرتی موسیقی ساز  

 به ساز شکستهتحقیر آمیزآورد وچون ازهیاهو گریخت وبه خیابان رسید نگاهی 

 کرد وآنرا چون زباله ای بدرون جوی آب خیابان انداخت ؛ این تمامی ارزشی بود

 .یش بر سرآن جنگیده بود پ که لحظه ای 

پیروی ازُمد ، رفتار بر اساس سالیق واحساسات بجای رفتاربراساس آنچه که 

 وبیهوده بجای رفتارهایعقالنی گفته میشود ، رفتارهای به ظاهر لغو " اصطالحا

 عقل سلیم ، پذیرفتن استدالل هائی غلط و غیر مستند" منطبق بر عقل واصطالحا

" به آنها صحیح ودرست گفته میشود تماما" اصطالحابجای استدالل هائی که 

 گفته رابرآنچه درست ومنطقی و عقالنی " احساس معنی داری " ترجیح 

 میشود توضیح میدهد ، نتیجه آنکه انجام یک عمل ورفتاریا داشتن یک عقیده و

او همراه باشد تا " احساس معنی داری " نظر برای انسان در وحله اول باید با 

برای  –آنچنان که گفته میشود منطقی وعقالنی ودرست یا مفید بوده باشد اینکه 

 برنده " ُسقُلمه " ریچارد تیلر در کتابی حاوی نظریه   مثال در مواردی مشابه

 نشان میدهد که رفتار اقتصادی انسان ها 1107جایزه نوبل اقتصادی در سال 
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 ت ، بنابراین پیش در اغلب موارد به اصطالح منطقی ومطابق عقل سلیم نیس

 بر اساس منطق وعقل سلیم انجام میگیرد نمیتواند" بینی های اقتصادی که اصوال

جامعه که براساس فوائد کاالهای ابتیاع شده انجام  مطابق واقعیات اموراقتصادی

 میگیرد بوده باشد واین عاملی است که میتواند بحران های پیش بینی نشده ای را

و نشان میدهد که رفتارهای اقتصادی مردم همیشه منطبق بر در پی داشته باشد ، ا

 تصمیم های عقالنی وبراساس منفعت کاالی ابتیاع شده ومنفعت شخصی نیست و

او نشان  –دارند " ُسقُلمه " مردم گاهی بدرفتاری اقتصادی میکنند ونیاز به یک 

 میممیدهد که برخالف پیش فرض ها که اساس رفتارهای اقتصادی مردم را تص

عقالنی بر اساس منفعت فردی می داند سخنی بیش نیست ، مردم تحت تاثیر 

 کمبود اطالعات وآگاهی ناتوان در کنترل رفتارهای شخصی وهمچنین مالحظات

 نتیجه  آنچه که تاکنون گفته شد این است ؛ منطقی  . اجتماعی تصمیم میگیرند 

 است که براساس  بودن ، عقالنی بودن ، درست بودن ، صحیح ومفید بودن

 داده میشود ونه برعکس ، آنانکه بغیر توضیح" احساس معنی داری " 

گشاد آن می نوازند واز آنجا که احساس معنی  از این می اندیشند شیپوررا از سر 

 داری مقدم برهر اصل ومطلق دیگراست ، هیچ بدیل دیگری به نظر نمیرسد که

 برآن استوار گردد، بدین سان وجود انسان بتواند توضیح وتوجیه همه رفتارهای 

 غیر قابل انکار است وطرح احساس معنی داری ونقش آن در رهبری رفتارانسان
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 دیگری که بخواهد جایگزین آن شودومورد اتکا قرارگیرد از هر پندارو فرض

 .حیزانتفاع ساقط میگردد 

 واز کجا پدیدارمیشود ؟ احساس معنی داری چیست

 بازتاب های شرطی وقابلیت شرطی شدن که  احساس معنی داری محصول

 براساس وجود بازتاب های غیر شرطی است ودر تمام حیوانات ازجمله انسان 

 مشترک است وبدیهیات که خود آفریده مقوله های مزبوراست ونیز خاطرات و

 توضیح داده خواهد شد و"که بعدا" احساس من " محفوظات حافظه وهمچنین 

 . نها استنتیجه ای از مجموعه آ

 آنچه" ) نمودها " و " بودها " توضیح دهنده حد فاصل " احساس معنی داری " 

 وحرکت بسوی انجام فعلی مناسب است ،( که هست وآنچه که به نظر میرسد 

 چرا که بودها پس ازگذشتن از مراحلی دراُرگانیسم وسیستم ساختاری است که به

ء وتحمیل بار معنائی مناسب به نمودها تبدیل میگردد ، یکی از مراحل القا 

شرطی شده ناشی  بودهای دریافتی است واین بار معنائی برگرفته از بازتاب های

غرایز، سائق ها ، اُرگانیسم وسیستم ساختاری )   غیر شرطیازبازتاب های 

 .و بدیهیات ناشی ازآنهاست ( انسان  

به چگونگی ها را  احساس معنی داری پاسخ به چرائی ها نیست ، این مقوله پاسخ

 است ،" جهان بدون انسان "از  "  جهان انسانی "  در خود دارد ، چگونگی خلق
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 .است " جهان انسانی " چگونگی پدید آمدن وساخته شدن  ترکیب وشکل گیری 

فهمیدن است ، چنانکه در احساس معنی داری به نوعی همزاد وهمراه با احساس 

احساس فهمیدن ناشی از انطباق یافتن فصل اول درمورد فهمیدن گفته شد ؛ 

رخ میدهد و رحال با محفوظات پردازش شده قبلی درمغزدریافت هائی است که د

 احساس معنی داری نیز محصول محفوظاتی است که قبالچه ازطریق بازتاب های

 .شرطی وچه از طریق دانسته هائی پردازش شده ودر مغز محفوظ مانده است 

 نیست چرا که در نهایت معنائی ندارد و معنای" زندگی معنای " مسئله دانستن 

 در رابطه و" احساس معنی داری "  منتسب بآن اعتباری ومجازی است ، فهم  

این احساس معنی داری است که به نمودها  است ،" نمودها " تعامل وتقابل با 

 طعم و رنگ وبو میدهد ، کسی که فاقد این احساس باشد زندگی اش طعم ومزه ای

در بی تفاوتی ونوعی کرختی و پوچی مداوم وعدم " نخواهد داشت وناچارا

 لذت بردن از زندگی بسرخواهد برد ، این روند بروزچیزی بنام افسردگی احساس

 دراین تالش است تا آنچه را "جستجوی معنی"رادرپی خواهد داشت ، انسان  در

 بحال داشته است منطبق با آن روبر میشود ودریافت میکند را بر آنچه تا " جدیدا

بر اساس دانسته ها وداشته هایش توجیه کرده و توضیح دهد ، این کند وآنهارا 

 قبلی" احساس معنی داری " یعنی جستجوی معنائی که بر اساس شناخت ها و

 صورت میگیرد و این بدان معنی است که چنین انسانی در جستجوی چیزی است
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 است ، انسان بشکلی فی البداهه بدنبال معنائیتجربه ای ازآن نداشته که تا بحال 

 از چیزی که تاکنون ناشناخته بوده است نیست ، معنی داشتن یعنی قابل شناخته

 هرچیزبراساس دانسته ها ومحفوظات در جهت یافتن معنی   شدن ، سعی وتالش

 قبلی ، معنی کردن یعنی شناختن وشناختن چیزی یعنی توجیه و توضیح چیزی

 اخت های قبلی که مترادف است با دانسته ها وبدیهیات قبلی ، دراینبر اساس شن

 مقوله آنچه که دربین انسان و حیوان مشترک به نظر میرسد بازتاب های غیر

 شرطی شده وتا حدی خاطرات است وآنچه که انسان راشرطی و بازتاب های 

 یسم انسان ازحیوان متمایز میسازد جایگیری بدیهیات آگاهانه در سیستم وارگان 

 است که به زندگی انسان رنگ و طراوت وطعم" احساس معنی داری " وایجاد 

 هائی بصورتی سطحی وجزئی تردر حیوانات می بخشد گرچه چنین احساس

 نزدیک تر به انسان از نظر تکامل بویژه حیوانات خانگی نیز قابل مشاهده است 

ن خود بروز میکند ،با این ونشانه های آن گاهی با از دست دادن صاحبان ومربیا

 که انسان را از بزرگترین ومهمترین خصلتی است" احساس معنی داری " حال 

حیوان متمایز میسازد ومقدم برهرنظریه ونظریه پردازی است ، احساس معنی 

 ن انفکاک ناپذیر است گرچهفعل مانند طعم یک غذا است که از آداری در یک 

 اول غذا غیر از احساس طعم آنست ، انجام یکخود  آن نیست ، همانگونه که تن
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در انجام آن است ، ممکن است    " احساس معنی داری " فعل نیزبه غیر از 

 خوش آیند یا نامطبوع باشد همانگونه که ممکن است طعم یک غذا مطلوب یا

 ی مثال در کوهنوردی که فعل در حال انجام برایاناخوش آیند بوده باشد ، بر 

همراه او یکسان است اما  هنماکوهنورد ورا  این" احساس معنی داری " یا باربر 

 "احساس معنی داری " همراه او متفاوت است ،  فعل در نزد کوهنورد و باربر  

 در فعل کوهنوردی برای کوهنورد مطبوع واین احساس درنزد راهنما ویا باربر

 خواهد بود واینهمراه او بعنوان انجام وظیفه ای تکراری و مالل آورنامطبوع 

 که در این فعل جبران است در آن  "احساس معنی داری  "دریافت حق الزحمه  و

افراد مختلفی که در مراسمی یکسان مانند عروسی یا . عدم مطلوبیت را میکند 

اما احساس  افعال مشابهی را دارند" مراسم عزاداری شرکت میکنند و ظاهرا

 که درانجام آن هستند متفاوت خواهد بود معنی داری هریک ناشی از فعلی همانند

 .در برخی ایجا د احساسی خوش ودربرخی ایجاد احساسی نا مطلوب خواهد کرد

 طعم عمل وفعلی مشابه در افراد مختلف میتواند بطوری چشم گیری متفاوت بوده

 و تأثیرات آن بر روی" احساس معنی داری " قبل از ادامه بحث در مورد . باشد 

 در اینرخه زندگی ضروری است تا به برخی از مقوالت ذی ربط انسان درچ

تأثیرات احساس معنی داری درمورد انسان در " مورد پرداخته شود ومتعاقبا

 .مورد بررسی قرارگیرد " جهان انسانی " چرخه زندگی وساختن  
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 انسان چگونه موجودی است ؟

ا سیر تکاملی که فرگشت ی  چگونگی سربرآوردن انسان از جهان بدون انسان ؛

گردیده ونیز سیر تکاملی فرد از " جهان بدون انسان " منجر به ظهور انسان در 

 "قطعا. بدو تولد تا بزرگسالی آن چیزی است که باید مورد بررسی قرارگیرد 

 ه مقدم بر وجود هرود انسان بلکنه تنها مقدم بر وج" جهان بدون انسان " وجود 

 ن را زنده نامید ونیز مقدم بر اجزائی که الزمهموجود دیگری است که بتوان آ

 تردید در این مورد هرگونه مواد آلی ومیکرواُرگانیسم دیگر است ،بوجود آمدن 

 همراه با خوردن برچسب نادانی در مورد دانسته های انسانی خواهد بود،" حتما

 د متعلقتمام ذراتی که موجود انسانی واجزاء موجودات زنده  قبل ازاو را ساخته ان

 به جهان بدون انسان اند ، این ذرات تابع همان سازوکاری هستند که سایر ذراتی

 که درجهان بدون انسان وجود داشته اند از آن برخوردار وتابع آن بوده اند ، این

 تابع( چنانکه درفصل اول ذکرآن رفت ) ذرات همانند سایر ذرات چنین جهانی 

ن خود مجموعه ای از چنین ذراتی است که جبر گریز ناپذیراند ، موجود انسا

جبر انکاروگریز ناپذیراند ولذا کل مجموعه یعنی انسان نیز چیزی نیست تحت 

گفته شد که هرچه بوده وهست " قبال. مگر موجودی تحت ُسلطه جبر گریز ناپذیر

 در جهان است باین معنی که در خارج از جهان چیزی نیست و اگر باشد جزء

 ودر جهان هرچه هست مادی است چرا که یا چیز دیگری بجز جهان خواهد بود
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 جهان نیست واگر هست باید با ماده ومتعلقاتدر ماده ومتعلقات آن از جمله انرژی

آن سروکار داشته باشد که در این صورت باز هم باید مادی باشد چون در غیر 

 چیزی وجوداینصورت ایجاد رابطه غیر ماده با ماده بی معنی وممتنع است واگر 

 بنا بر. داشته باشد که با ماده در تعامل نباشد بود ونبودش علی السویه خواهد بود 

 پس از آن. آنچه گفته شد انسان موجودی است تحت ُسلطه جبر گریزوانکار ناپذیر

 انسان همانگونه که داروین میگفت از سلسله جانداران وجانوران وحیوانات است

 وار انواع تعامالت در سیستم ساختاری واُرگانیسمچنین موجودی الجرم میراث خ

 اسالف بالفصل خویش خواهد بود ، میراثی که او به ارث برده و امروزه در

، مهمترین میراث ژنتیکی  مقوالتی مربوط به دانسته ها ی ژنتیک مذکور است 

 انسان از حیوانات بالفصل وسلف خود بازتای های غیر شرطی وقابلیت شرطی

 ایز وسائق ها ی حیوانی ومتعلقات آنها است والبته در صورتیکه این شدن ، غر

بازتاب های غیر شرطی " رست معنی گذاری شده یابشود ، ظاهرامقوالت د

  حیوان است که تا گیاهان عقبه دارد مضاف برآن -خصلت انسان بنیادی ترین

 رطی ازغیرشاینکه برخی از گیاهان نیزعکس العمل هائی واضح وقابل مشاهده و

ضربه یا برخی ( آفتاب گردان ) که در مقابل نورمانند گیاهانی  خود بروز میدهند

به نقل از } ( نوعی اُُرکیده  –گیاهان حشره یا گوشت خوار ) از تحریکات 

که رفتار آنها بدون توسل به بازتاب های غیر { داروین در کتاب منشأ انواع 



 191از  119صفحه                                                                                                                         

ان که بازتاب های غیرشرطی ودر مورد حیوانات و انسشرطی میسر نیست 

ن الشمس است  تمام حیوانات ازجمله انسان دارای بازتاب های . اظهُرم 

 هستبد ، این اصطالح از زمان پاولوف به این سو قابلیت تعریف و غیرشرطی

 و اطالق یافت ، انسان مانند هر حیوان دیگری دارای این خصوصیت است واین

وروش کلی زندگی حیوان و انسان را بازتاب های غیرشرطی هستند که مسیر

 نحوه زندگی موجودات تعیین میکند ، بازتاب های غیر شرطی اساس ومبنای 

 حیوانی را معین میسازد ، از تربیت پذیری گرفته تا زاد و ولد وحفظ وحمایت از

 زاد و ولد تا تکثیر نسل ومبارزه برای بقا ودر مورد انسان که حیوانی گروهی و

 و باز این خصیصه است که اورا وادار به زندگی در گروه وقبیله قبیله ای است

 در جوامعی بزرگترمیکند ، باز تاب های غیر شرطی به مراتب " وفامیل ونهایتا

فراتر از ترشح بزاق به هنگام بو یا رؤیت  غذا است که جزء فعالیت های 

 ا دشمن ،تخصصی پاولوف بود ، فرار از خطر ، درگیر مبارزه شدن ، درگیری ب

رقابت بدست آوردن جفت جنسی ، حسادت  و یا انتخاب قلمرو، مبارزه برای دایجا

 عوامل کلی وبنیادی این خصیصه در مورد. ومبازه با رقبا ، طمع وزیاده طلبی 

 انسان مانند کل جهان همان.  انسان بخوبی تحت جبر بودن انسان را نشان میدهد 

 " نشان داده شد موجودی است مطلقا" ان انسان در چرخه جه" گونه که در فصل 

 تحت ُسلطه جبر  اجتناب ناپزیر ، در جهان چیزی برای نجات انسان از جبر حاکم
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 وجود ندارد، بازتاب های غیر شرطی وقابلیت شرطی شدن های ثانویه ومکرر 

 صادق است شرایط الزم برای تربیت همانگونه که در مورد هر حیوان دیگری 

 ، یادگیری وحفظ خاطرات بدنبال همین انسان را نشان میدهد و تربیت پذیری 

آنچه مسلم است اینکه بنیادی ترین خصلت . خصیصه انسان بوقوع می پیوندد 

 .حیوان انسانی بازتاب های غیر شرطی وقابلیت شرطی شدن است 

 تولد ؛

یک ذوج سلول انسانی ، نتیجه ای است از  ترکیبمحصولی است از نوزاد انسانی

 که چنین موجودی نقشی، قطعی است وخصوصیات ژنتیکی ذوج مولد اوکیب تر

 ژنتیک" در تعیین خصوصیات و ژنتیک خود ندارد ، حال چه خصوصیاتی صرفا

 بوده باشد ویاخصوصیاتی تحت تأ ثیر محیط ، بهر حال او نقشی  در شکل گیری

رد نیز از ، محیطی که او در آن پا بعرصه وجود میگذا وجود خود نخواهد داشت

این قاعده مستثنی نیست اعم از محیط جغرافیائی و طبیعی یا اجتماعی ، اینکه او 

درافریقا واز ذوجی رنگین پوست بدنیا امده باشد یا دراروپا ویا در چین ، چنین 

وجودی ، موجودی تحت تسلط جبر است بلکه بلحاظ موجودی نه تنها بلحاظ 

 نهاخواهد بود نیز موجودی تحت ُسلطه جبرثیراتی که پس از تولد تحت تأثیر آتأ

 خواهد بود ، از این پس نیزاو نقشی در آنچه خواهد اموخت و آنچه که او نسبت  

 خود هبه آن شرطی خواهد شد و نحوه تربیتی که خواهد یافت و بلحاظ گذشت
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 کمترین تاثیری نمیتواند داشته باشد ، بدیهیاتی در او شکل خواهد گرفت وچهار 

 از ارزش هائی که دنیای ذهنی اورا خواهد ساخت نیز بالذاته جبری استچوبی  

 "احساس معنی داری " ودر ادامه نوع روابط ونگرشهای او وآنچه که در اوایجاد 

 همان است که باید بوده باشد وبر اساس جبر وتغییر از قبلرا بنیاد خواهد نهاد 

 .قرار دارد معین گردیده است ، اینک او در عنفوان نو جوانی  

 ، ساختار مغز، تصمیم واراده آزاد واختیار؛" من " احساس 

 درفغان ودرغوغا ستاوکه من خموشم و  --دراندرون من خسته دل ندانم کیست 

 سالگی وکم کم در انسان آغاز به 4تا  1" از اوائل کودکی احتماال" احساس من " 

 رفتار اطرافیان  شکل گیری میکند ، شدت وسرعت شکل گیری آن بستگی به 

 کودک ، بازی های کودکانه وشرایط محیطی وامثالهم دارد ولی ایجاد این احساس

 بستگی به ساختار و سیستم واُرگانیسم انسانی وساختمان مغزی او دارد ، " قطعا

به احتمال قریب به یقین وچنانکه در فصل اول به آن اشاره شد دوسیستمی بودن 

 عامل اصلی آن است والبته دو سیستمی بودندر مغز مغز یعنی دو سیستم موازی 

 مغزنه به معنی نیمه چپ وراست ونه به معنی باالوپائین یا پشت وجلو آن بلکه 

 به معنی دو سیستم موازی وجفت بودن سیستم مغزی است ، به این عبارت" دقیقا

 که دریافت های مغزی توسط  یک سیستم دریافت شده وپس از پردازش به سیستم
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 ط میگردد ونیزبه حافظه سپرده میشود واین دریافت های دیگر منتقل وثبت وظب

 ونیز آگاهی وخود آگاهی را القاء میکند و" احساس من " پردازش شده است که 

 انجام پذیر بوده" ومتقابال" البته این تعامل وتبادل در بین دو سیستم موازی مرتبا

 ارز ومترادف احساس آگاهی و خودنجام میگیرد ، احساس من در حقیقت هم و ا

 آگاهی است ، چنانکه احساس من واحساس آگاهی و خود آگاهی از یکدیگر 

 .تفکیک ناپذیرند ودر هم تداخل دارند  

 تولد وسیر تکاملی آن توجه شود قابل مالحظه استاگر به رشد مغز انسان از بدو

وزن مغز نوزاد  گرم است ، 411گرم تا  311که مغز نوزاد دربدو تولد حدود 

 سالگی 7گرم ودر  0111گرم ودر شش سالگی حدود  711شش ماهه حدود 

 رشد آن " سالگی نهایتا 14بحد کمال رسیده ودر سالگی 11کامل ودر " تقریبا 

 متوقف میشود ، سیر تکاملی احساس من وآگاهی نیز به موازات این تکامل مغزی

ن سنین آغاز تحصیل وبلوغ کامل وکمی تقدم وتاخر است که احساس میشود ، تعیی

 خاطرات ونیز بر همین اساس استوار است ، بازتاب های شرطی شده همراه با 

تصویر فیزیکی از خود نیز در شکل گیری احساس من نقش دارند ، نبود خود 

آگاهی و احساس من درنوزادان وکودکان تا سنین معین وفقدان احساس من و 

بر سایر رفتار ها غلبه ی غیرشرطی به هرعلتی آگاهی در مواقعیکه بازتاب ها

آغاز شکل گیری احساس من . دارند گواهی است بر آنچه که ذکر آن رفت 
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در دریافت اینکه " به نظر نمیرسد ، مضافا وآگاهی چیزی جز اینهائی که گفته شد

ساس من رخ نمیدهد مانند برخی از پدیده ها ورفتارهای متعاقب آن آگاهی واح

 رفتن های آنی وازکوره در"عصبانیت شدید واصطالحالحظه های 

که بازتاب های غیر  عکس العمل های لحظه ای در قبال برخی از پدیده ها

 شرطی عامل آنها هستند ، چرا که اینگونه رفتارها قبل از رسیدن به قشر فوقانی

 مغز ودر سطوح عصبی پائین تر بوقوع می پیوندد وفرصتی برای تعامل وتبادل

 ین دوسیستم موازی ذکر شده دست نمیدهد ، همچنین است در مورد نوزاداندر ب

 حساس خود آگاهی واحساس من بعلت ا "و کودکان تا یکی دوسالگی که اصوال

 هنوز دو سیستم موازی در" و احتماال هنوز شکل نگرفته استعدم رشد کافی مغز

 ز است که آگاهیمغز کامل نشده است ، آنچه که ذکر شد خالف نظر دیوید چالمر

ماده عنوان میکند ، بازتاب  در طبیعت  ... را امری بنیادی چون ج رم وگرانش و

 های به شدت شرطی شده نیز میتواند بدون خود آگاهی و خود بخودی بوده باشند

 .مانند دوچرخه سواری و رانندگی وبسیاری از فعالیت های مشابه دیگر

 راه با اولین خاطره هائی است کهبروزاحساس من بشکلی واضح هم" قاعده تا

أ ثیر گذار داشته باشد ، گرچه ممکن است فرد در آن نقشی بیاد ماندنی وت

 باید باندازه کافی" من " خاطراتی راقبل از آن بیاورد ولی برای احساس کردن 

 خاطرات در حافظه تلنبارشده باشد ، این نقل قول از فردی است که احساس



 191از  114صفحه                                                                                                                         

 ل واضح تجربه کرد که بنا بهر دلیلی در بازاری کهرا زمانی بشک " من " 

 همانی است که گهگاه با انسان روبرو "من " ُگم شد ، این به همراه مادرش بود 

 میشود و با او به ستیز برمیخیزد واین همان کالهی است که بنا بر ضرب المثلی

 نکته مؤید این( ضرب المثل ؛ کاله خودت را قاضی کن )  بجای او قاضی میشود

 است ، آنکه گهگاه عقل آدمی را به ُسخره میگیرد وبا او به مناظره  می نشیند ،

 آنکه وجودش را در خود احساس میکند وگهگاه آنرا خود میداند وخود را بجای 

 که گهگاه فریب اش را میخورد وآن را روح خود  او می نشاند ، این اواست

ر او حلول کرده است وچون از بیرون میخواند وگمان میبرد که از بیرون آمده ود

 آمده آنرا به جهان ماوراء الطبیعی منتسب میکند ، البته در این میان تناقضی رخ

آن چیز یا کسی است که بعنوان موجودی احساس " من " می نماید که آیا  ؛ 

 !را احساس میکند " من " میشود یا من آن چیز یا کسی است که آن موجود یعنی 

 با بدیهیات و احساس های معنی داری درهم می آمیزد و سرچشمه  این منی که

 چیزی میشود که برخی آنرا وجدان نام میدهند و باعث و بانی احساس گناه وشرم

 خود مشارکت" احساس معنی داری " میشود ، انگاه که فرد در فعلی بر خالف 

 دست  من  ، ؛ هائی انتزاعی از قبیلداشته باشد ، از سوئی دیگر برخی با مثال 

 ای مهمل چون ؛ بنابراین نیست ، پای من ، من نیست و الی آخر به نتیجهمن 
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 همان روح است که در من وجود دارد منجرمیشود والبته " من "این " احتماال

 استدالل هائی شبیه به این در مورد احساس هائی که محصول توهم وجهل انسان

 اراده آزاد واختیاروناخوداگاهفرضیه ونظریه آنها است فراوانند که نسبت به منشاء 

 .در ادامه به آنها نیز پرداخته خواهد شد از آن جمله اند که 

 بدیهی است که با اختراع موهوماتی مانند روح متعلقاتی نیز به آن ضمیمه میگردد

 که اختراع واحساس گناه از جمله آنها است و آمرزش آن مستلزم پرداخت بهائی 

 راف وتوبه وحتی پرداخت های مالی ومادی است که درکلیسا وآئیناز قبیل اعت

 پیدا است که چنین " ؛  مسیحیت باب روز شده بود ونقل از نیچه است که میگوید

 ت ، اینآمرزشی براستی آمرزش نیست چون گناه آدمی نیز براستی گناه نیس

 از تقابلاحساس شرم وگناه ناشی    "یک کرباسند  آمرزش وآن گناه سر وته  

 وتضاد محتوای موارد شرطی شده  منجر به بدیهیات با اعمال انجام شده  خالف آن 

 .غریزی ومشابه آنست ناشی از سائق های " بهرعلت واحتماال 

 وضوح امر از این بیشتر نمیشود که فعلی که باعث احساس گناه یا شرم میشود

 یها متفاوت بلکه در برخاز فرد به فرد دیگر وازاجتماعی به اجتماع دیگرنه تن

 ازموارد متباین ومتضاد است ، ایجاد تناقض در موضوعات شرطی شده قبلی

 بعدی منجربه اضطراب وداری تثبیت شده با ُرخدادهای واحساسهای معنی 
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 درانسان وحتی در حیوانات میگردد ،( فشارروانی وعصبی ودلهره ) استرس  

 این لحاظ طراحی شده اند قابل پیگیریاینگونه عکس العمل ها درآزمایشاتی که ب

 در ادامه آزمایشات مربوط به بازتاب های شرطی است ، آزمایش های پاولوف

 انجام گرفته وتا حدی نشانی از احساسهای معنی داری درکه در مورد حیوانات 

 حد ابتدائی در حیوانات را نیز نشان میدهد ، چرا که بازتاب های شرطی وشرطی 

 .دائی  وساده ای از احساس معنی داری را شکل میدهند شدن حالت ابت

 آزمایش به این شرح است ؛ 

 رامورد آزمایش قرار میدهد با این( یک سگ ) زمایشگاهی خودآپاولوف حیوان 

 هدف که سگ مزبور تاچه حد قادربه تشخیص دو شکل بیضی ودایره است هرگاه

به حیوان نشان را ای  ایرهشکل بیضی به دایره نزدیک شود ، برای این منظور د

او راتغذیه میکند ودر حین شرطی شدن نسبت  نشان دادن غذا میدهد وبال فاصله با

به دیدن دایره یعنی ترشح بزاق در پاسخ به دیدن دایره او بانشان دادن بیضی به 

غذا به سگ اورا نسبت به دیدن بیضی بی تفاوت میکند ، پس از سگ وندادن 

 بیضی را به هم نزدیک میکند و آزمایش را ادامه میدهد ، تامدتی اندازه اقطار 

 کلی پیش نمیآید ،ر به تشخیص دایره از بیضی هست مشحد معینی که سگ قاد

زمایش و موقعیکه اندازه اقطار بیضی به حدی بهم نزدیک شوند که سگ با ادامه آ

ر قادربه تشخیص بیضی از دایره نباشد آنگاه حیوان دچار مشکل شده ودچا
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عوارض ناشی از آن میگردد ، به نقل از پاولوف در این مرحله سگ دچار روان 

 شده وازاین پس از (اضطراب واسترس وفشار عصبی ) نژندی واختالل رفتاری 

در موقع ورود ) همکاری وشرکت در آزمایش سرباز زده وازآن گریزان میشود 

 این( ری میگزیندبه آزمایشگاه مقاومت میکند واز اطاقک و میز آزمایش دو

 استراحت دادن به حیوان ادامه مییابد ، اختالل رفتاری احالت حتی پس از مدته

 ن ازبینروزآزمایشی نامید هر گزبطور کامل درحیواوحیوان که پاولوف آن را ن  

 زمانی که او را دوباره به اطاق ، استراحت طوالنی نرفت ، حیوان حتی بعد از 

 آشفته شد ، چیز جالب در این ماجرا این است کهآزمایش بردند برانگیخته و 

 ، چنین آثارمشخص وپا برجائی از خود بر جا " ادراک " اختالل ساده در یک

 رس علت رفتارغیر عادی سگ نبوده استدر این آزمایش تنبیه یا ت. میگذارد 

 " بلکه اختالل در یادگیری یا اختالل در ادراک علت آن تلقی میشود ، احتماال

 ان ار این تجربه نتیجه گرفت که عدم وقوع پدیده های مورد انتظار یا عدممیتو

 که درانسان تثبیت شده اند موجب" احساس های معنی داری " تطبیق پدیده ها با 

 شرطی شدن حالت ساده ای. اختالل وایجاد اضطراب و استرس در انسان گردد 

داری محصول  از ایجاد احساس معنی داری است  ضمن آنکه احساس معنی

 .نیزهست که ذکرآن رفت مجموعه ای از عوامل دیگری 

 اجتماعی بغیر ازآن دسته که ناشی از عوامل ساختاری – روانی مشکالتبیشتر



 191از  118صفحه                                                                                                                         

چه بلحاظ ژنتیک وچه بلحاظ بیماری ها ویا کمبود موادغذائی هستند ناشی از 

 ، اموری  انسان دخالت دارندتضاد در بین دو دسته ازاموری است که در رفتار

 فرد وموجب تقویت وتثبیت آن باشد و" احساس های معنی داری " که منطبق با 

 شده تثبیت" احساس های معنی داری " در مقابله با اموری که بهرعلت درتضاد و

 پوچی ، افسردگی ، احساسقرار گیرد ؛ ازجمله آنها میتوان از اضطراب، استرس

 .نام برد هذا عصبیت وقس علی،ی پرخاشگروبی معنائی ،رفتارهای نمایشی ،

 نا گفته نماند ، فعلی که باعث ایجاد احساس گناه وشرمندگی در فردی میشود همین

 فعل درفردی دیگریا در جائی دیگرموجب ایجاد احساس سربلندی و افتخارخواهد 

 ، در نهایت هرگاه فرد نسبت به امور فوق آگاهی الزم را بدست آَوَرد وبرآنها شد

میتواند برمشکالتی از این دست فائق آید ، روش های روان " دا کند عمالباور پی

 به نوعی میخواهد که منجر به" درمانی در مکاتب مختلف روان پزشکی تماما

 رفتار درمانیبه رفع این تضادها گردد ، از روش های روان کاوانه گرفته تا 

 .والی غیرالذالک ( گشتالت ) ویا کل گرائی 

 "احساس من "در "  من" تغییرات 

 احساس فرد نسبت به خود ، نسبت به من  خود میتواند در َدم ولحظه ویا در طول

 خود فرد درتنهائی ونیزدرحضور دیگری زمان متفاوت باشد ، احساس من در نزد
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 متفاوت است ، احساس من  فرد درزمان آرامش" بلحاظ تاثیردیگری برفرد قاعد تا

 ،حبوحه و هنگام حادثه ودرگیری متفاوت جلوه میکندوتنهائی با احساس من در ب 

 تفاوت این احساس ها گویای این نکته است که احساس من در مواقع وشرایط 

 گوناگون متفاوت است ، این تفاوت ها نشان دهنده دریافت احساس من وآنچه آن

 آن را پردازش کرده است توسط سیستمی" را میسازد از سیستمی در مغز که قبال

 .ازی با آن در مغز است که این اطالعات پردازش شده را دریافت میکند مو

 به مرور زمان و در سنین باالتروکهنسالی وبه مرور احساسنکته گفتنی آنکه 

 نیز دچارتغییراتی خواهد شد و فرد در صورتیکه به ا ندازه کافی کنجکاو" من " 

 او" من  " ن  او دیگر آن اکنو" من  " باشد درخواهد یافت که براستی دیگر این 

 واین بلحاظ تلنبارشدن خاطرات درطول سال ها وفراموشی برخیدر گذشته نیست 

 او" من  " از خاطرات ومحفوظات حافظه او در گذشته خواهد بود ، گرچه احساس 

 .باقی میماند ولی شکل وشما یل فیزیکی آن تغییر خواهد کرد 

 هوم تصمیم گیری؛، تصمیم ومفآزادی و اختیار واحساس جبر

  ، اشاره ای به مفهوم اتخاذ تصمیم و مفهوممورد موضوع در ورود به بحثقبل از

 تصمیم گیری ضروری به نظر میرسد ، تعریف ومعنی تصمیم وتصمیم گیری در

 عبارتست از حد فاصل مجموعه وجمع بندی افعال" احساس معنی داری " قالب 
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، تصمیم ( اخیر ) به انجام عمل بعدی  و فعل و انفعاالت  قبل از آن تا اقدام

مفهومی  "نه مابازاء مادی وقابل لمسی نداشته وصرفاوتصمیم گیری هیچگو

 مجازی واعتباری است ومعادلی واقعی ندارد وتنها احساسی است ، درحقیقت

 میتوان از آن صرف نظر کرد ، تنها به اصطالح نویسندگان توضیحی درداخل

بعبارتی مشابه حروف  –ی را به افعال قبلی پیوند میدهد پرانتز است که افعال فعل

 انجام فعل یا فعل در حالاضافه در یک زبان است ، احساس آگاهی نسبت به آغاز

انجام ع تصمیم وتصمیم گیری چیزی جدا ازاغازدرواقآغازآن است ، انجام ودر

اتی له مراتبی ازپردازشهای مقدمبا آن است ، پس ازسلس یک فعل نیست وهمراه

 تصمیم "را اصطالحاآنبرای انجام یک فعل وآغاز انجام آن احساس هم زمان با 

 خلط میشود گرچه، گاهی انتخاب کردن با تصمیم گیری ی نامند یا اتخاذ تصمیم م

 این دو شباهت ها وهم پوشانی هائی با هم دارند ولی در واقع انتخاب کردن نیازبه

 "احساس معنی داری" دارد که درقالبمعایب یک فعل پردازش ومقایسه محاسن و

 فرد به نتیجه میرسد ودرآن ترجیح یک گزینه نسبت به گزینه دیگرمطرح است 

یک چیز " انتخاب " و انجام آن فعل در این مورد نگردد ، به آغاز" گرچه نهایتا

 است وتصمیم گرفتن واتخاذ تصمیم چیز دیگری است ، التقاط وخلط این دو گرچه

 متفاوت" هوم هم پوشانی هائی دارند ولی درواقع دو مقوله کامالدر معنی و مف

 وابسته"معلوم است که گزینه انتخابی کامال" کامالهستند ، درمورد مقوله انتخاب 
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 به وقایع قبلی و احساس معنی داری  فرد است ولی اتخاذ تصمیم به آغاز انجام یک

 طعی برتفاوت فرایندانتخابمغایربا گزینه انتخابی است خودگواهی قفعل که گاهی 

 وفرآیندآغازبه انجام یک فعل است ، تصمیم گیری وآغازبه انجام یک فعل فرایندی

 " کامال خود بخودی در امتداد زنده بودن وزندگی کردن است ، مراحل انتخاب

 قبلی وتبادل این پردازش ها در دو سیستموابسته به پردازش اطالعات دریافتی 

 خود بخودی آن همانند مراحل تفکراست ، احساس اخذ موازی در مغز است و

 "تصمیم عالوه بر نتیجه ای ازمراحل انتخاب مبتنی برمواردی از قبیل اصطالحا

 ناخودآگاه نیز خواهد بود ، در مواردی ناخود آگاه وبازتاب های غیر شرطی و

 شرطی شده نقش اصلی را دراقدام به عمل واحساس اخذ تصمیم بازی میکند ،

 وآغازآن به فرد القاء ساس اخذ تصمیم درحقیقت لحظاتی پس از شروع به اقداماح

 میشود ، خلط رویداد مراحل انتخاب با اخذ تصمیم از عمده موارد سوء تفاهم در

 باحیوانی وحشی روبرو" مورد تصمیم وتصمیم گیری است ، هرگاه فرد تصادفا 

 تأثیر  د یا تحترد شووخوردی ناخواسته وتصادفی واشود یا درمشاجره وزد 

 حوادث غیر مترقبه وفاجعه بارطبیعی قرارگیرد فرصتی برای اخذ تصمیم باقی

 نمی ماند در عین آنکه ممکن است عکس العمل فرد منوط به اخذ تصمیم اوتلقی 

 مفهوم تصمیم گیری حال باتوجه به توضیحاتی هرچند کوتاه که درمورد! گردد



 191از  111صفحه                                                                                                                         

 وجود نمیداشت" من " راحساس موهوم ومبهم شد باید مالحظه کرد که اگ داده

 حذف فاعل قریب به یقین احساس آزادی اراده واختیاربروز نمیکرد چرا که با 

 منتسب به فاعل فعل است" دیگر آزادی اراده واختیار که الزاما" من " ساختگی 

 میرود از طرف دیگر، آزمایشاتی توسط هاینس در انستیتوماکس پالنکاز میان 

  ّبرن شت ین بشرحمطالعات انشگاه ومرکزهمکاری با بیمارستان دک آلمان درالیپزی

 الکتروانسفالوگرافی درحالالیکه حآزمایش درشخص موردبه ام شده است ؛انجزیر

 تصمیم بگیرد داست گفته میشود که تصاویری به او نشان داده میشود واو بایکار  

 یا چپ قرار دارد با دستراست  دگمه ای را که درسمت تصویرهر که با دیدن

گرفتن این تصمیم را بر طبق ساعتی  دهد ودرعین حال زمان  ست یا چپ  فشاررا

 نفرانجام 04این آزمایش که بر روی دارد اعالم نماید ، درکه درجلو او قرار

 است که زمانی را که شخص  آزمایش شونده اعالم میکندگرفته نشان داده شده 

 نقاط فعال شده(  (  EEGگاهاز زمانی است که دست ثانیه دیر تر 01تا  7حدود 

 برای انجام عمل را در نیم کره چپ یا راست مغز که مربوط به فعالیت راست

 ثانیه 01تا  7بعبارت دیگرشخص مورد آزمایش  یا چپ بدن است را نشان میدهد

 دیرتراززمانی که نقطه مربوط به حرکت در مغز فعال میشود احساس میکند که 

 م گرفته است ، یعنی شخص قبل از آنکه تصمیم به انجام عملی را احساستصمی
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 ینکه بنجامین لیبت دردهه اانجام آن عمل آغاز شده است  ، توضیح بیشتر کند 

 میالدی یک تکانه مغزی خاص را شناسائی کرد که آنرا پتانسیل آمادگی 0991

Rediness Potential) (  ، ای پیش ازاتخاذ این تکانه لحظه نام گذاری کرد 

 تصمیم رؤیت میشد ، آزمایش دیگری نیزبراین اساس است که به فرد مورد 

 که در صورت سبزبودن لکه ای روشن پدالی را فشاردهد و آزمایش گفته میشود

 خودداری نماید در چنین از فشار دادن آن در صورت قرمز بودن لکه روشن 

 رت او نمره منفی خواهد گرفتصورتی او نمره مثبت میگیرد و در غیر این صو

 مشغول تماشای فعل و انفعاالت  ) EEG)در عین حال ازمایش کنندگان با دستگاه 

 هستند ، آزمایش کنندگان لحظه آغاز به عمل فردمغزشخص آزمایش شونده 

 آزمایش شونده رامشاهده میکنند ودر این لحظه رنگ لکه روشن را تغییر میدهند

 این ایش شوندگان با نمره منفی از آزمایش خارج میشونداکثر قریب به اتفاق آزم

 آزمایش نشان دهنده آنست که آزمایش شوندگان نمیتوانند با دیدن تغییرشرایط 

 اخذ کنند واین به معنی آنست که آغازعمل لحظاتی قبل از عوضتصمیم خود را

 .تصمیم اتفاق میافتد 

 احساس آزادی واختیار؛
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 یم گیری چیزی جبری واز پیش تعیین شده است ،اتخاذ تصمیم ویا توهم تصم

 حال اگرتوهم گرفتن تصمیمی بر فرد مستولی شود و امکان انجام آن فراهم باشد

 ورت احساس جبر وعدم داشتن اختیاروآزادیاینصواختیار ودرغیر احساس آزادی

 .ودر واقع عدم تطبیق میل وانجام آن به فرد دست میدهد 

 (جبری)و انجام آن بستگی به شرایط  ی وجبری استمیل وخواستن ، چیزی درون

 احساس اختیار ودر غیر این صورت  بیرون از فرد دارد ، انطباق دوچیزجبری

 امری جبری است "احساس اختیار" احساس جبر را القاء خواهد کرد ، در حقیقت 

فردی که دست ! که ناشی ازاتفاق وانطباق دو پدیده جبری است و نه چیز دیگر

 ش بسته وبه میل خود در بیمارستان بستری است احساس آزادی و اختیاروپای

 میکند واگر در زندان وخالف میل خود باشد احساس جبرخواهد کرد ، انسان  

 وهمین انسان اگر بخواهد ! بابت احساس جبر نمیکند  نایواز پرواز کندنمیتواند 

 ! برخیزد ونتواند احساس جبرباو دست میدهد 

 که قابل ذکر است استیالی عادت بر احساس وتوهم اختیار است در نکته دیگری

 در پی خواست ومیل انجام عملی میسر باشد توهم اختیاردر" مواردی که مکررا

 .پی خواهد آمد والی غیرالذالک 

 ده آزاد واختیاردر ذهن افراد معتقد به اراده آزادنکته ای که درپی ادعای عدم ارا
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 در زمینه مسائل اخالقی وحقوقی وقانونی است ، مسئله واختیار مطرح خواهد شد

 مسئولیت های فردی و قانونی ازعمده مسائل اجتمائی است ولی نباید فراموش کرد

 چیزازجمله به مسئول بودن و قضاوت وقضات انتساب جبری بودن به همهکه اگر

 !!والی غیر تسری یابد طرح چنین مسائلی نیز دیگرموضوعیت نخواهد داشت 

 نحوه کارکرد مغزکه در صفحات  در ادامه مطلب و بدنبال طرح نکاتی در مورد

 داخلی قبل اشاره ای به آن رفت قابل ذکر است که کار کردمغزمانند سایر اعضاء

 کاکردی خودبخودی دارد وتا زمانی که اطالعات پردازش...از قبیل قلب وکبد و

 آن دریافت نگردد فردشده توسط سیستمی در مغز بوسیله سیستم موازی با 

 وخود آگاهی" احساس من " احساسی از خود ونگاه به خود به عنوان دیگری  

 کارکرد مغز بطور خالصه باید چنین بوده باشد ؛" نخواهد داشت ، احتماال

 دریافت های حسی -0

  دریافت  دریافت های حسی پس از عبور از گذر گاههای سیستم عصبی -1

 ی وذخیره آنها مغزی توسط سیستم پردازشگرمغز

 اطالعات پردازش شده توسط سیستمی موازی با سیستم انتقال و دریافت -3

 پردازشگر

 بطور متقابل در دو سیستم موازی  انتقال اطالعات پردازش شده – 4
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 "این فعل و انفعاالت است که تفکر نامیده میشود ، تفکر اصوال" احتماال

 وپردازش شده وبصورتینباید چیزی بغیرازانتقال اطالعات ذخیره شده 

 ،" احساس من" در دو سیستم موازی در مغزبوده باشد از این روی متقابل 

 "وظاهرا خود آگاهی یا احساس آگاهی توسط خود وتفکر از یک جنس هستند

باید تمامی آنها ناشی ازسیستم دوگانه وموازی در مغز بوده باشند ، تصور 

 زده شداز جمله" درمثال هائی که قبالامکانی بغیر ازاین بعید به نظر میرسد ، 

 وخود آگاهی بنا به دالئلی ناپدید میشوند گواهی بر" من  احساس" مواقعی که 

 محصول" این دیدگاه است ، نتیجه آنکه تفکر پدیده عجیبی نیست ومستقیما

 سیستم وکارکرد خود بخودی وخودکار مغز بوده ونیازی برای فرض ارادی

 .بودن تفکرنیست 

 آگاه ؛ ناخود

 بعنوان یکی از مسائل عمده روانکاویبیش از یک قرن است که ناخود آگاه 

 فرویدی در روانشناسی مورد توجه قرارگرفته است ، این مقوله وبویژه با 

 تأکیدی که فروید برآن نهاد تبدیل به یکی از عوامل عمده ای شد که روانکاوی

 وید برآن پای می فشرد وموضوعی که فر است ، بر آن متکی واستوار گردیده
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پا را فراتر گذاشته و از ناخودآگاه جمعی و کهن  کارل گوستاو یونگ" متعاقبا

 "تا بانگاهی منتقدانه مجددا سخن بمیان آورد ایجاب میکند! ( وارثی ) الگوئی 

 مورد بررسی قرارگیرد ؛ گمان نمیرود که هیچ کودکی دارای ناخود آگاهی

 در سان هائی از بدو تولد بصورتی فردی یا گروهیجمعی بوده باشد ویا اگران

 نقطه دورافتاده ای اسکان یابند نشانه هائی از چنین ناخود آگاهی از خود بروز

 اگر به مطالب پیشتر رجوع شودوخصوصیات کارکرد مغزمورد توجه ! دهند 

 قرارگیرد که دریافت های حسی وعصبی توسط سیستمی در مغزدریافت

 ستمی موازی با آن درمغزاین موارد پردازش شده راوپردازش میشودوسی

 احساس آگاهی به انسان القاء میگردد آنگاه فرضیه دریافت کرده وازاین طریق

 وجود ناخود آگاه بصورتی آسان تر میتواند مورد مالحظه قرارگیرد ، نکته 

 دریافتهاجمله تعدد دلیلی ازی وعصبی بهربرخی ازدریافت های حساینکه اگر

 ذخیره های و واحد به مرحله پردازش شدن نرسد آنها بصورت پس ماند آن  در

 ناخودآگاه که بعنوان باقی خواهند ماند ومیتوانندمنشاء تاثیراتی شوندعصبی 

 دریافت اثرات  عملکردمغزکه نتیجه بدون آنکه آن سیستمی ازعمل میکند  

 ول از فردیدریافت میکند در جریان بوده باشد ، این نقل ق پردازش شده را

 را می خورد( یکی از ُمسکن های قدیمی ) است که هرگاه قرص ساریدون 
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 ، بعد ها بیا د را استشمام میکرد( نوعی اسپری حشره کش ) بوی پیف پاف 

 آورد که روزی هم زمان باخوردن قرص مزبور از اسپری مزکور نیز استفاده

 سطح خود آگاه اوهیچ گاه به " کرده است ، چنین نتیجه وعملکردی ظاهرا

 منجر به از بین رفتن نیزاین خاطره یاد آوری  نرسیده بود ضمن آنکه  نتیجه 

  شرطی احتمال همگونه بودن نوعی از بازتاب های) نگردید  مزبورهمزمانی 

 باید ، با توجه به توضیحات فوق الذکر( با ناخود آگاه نیز دوراز ذهن نیست    

 نا خودآگاهی وکاربرد آن در مسائل روانشناسیتجدید نظری کلی درمورد تعریف 

 .نیز بعمل آید 

 زود گذر" چیزی نیست مگر دریافت های حسی وعصبی واحتماالناخود آگاه 

 پردازش شده ویا اینمغزت نیافته تا توسط سیستم اولیه درکه بنا بهرعلتی فرص

 پردازش توسط سیستم موازی در مغز دریافت شود واز این رهگذر تبدیل به

 خود آگاهی شود چرا که خود آگاهی نیز چیزی نیست مگر دریافت اطالعات

 .واحساسات پردازش شده توسط سیستم ثانویه در مغز 

 حسی و خارج از تجربیاتزن ناخود آگاه درنکته این است که منشأء ومخ

 نیست دریافت های حسی ومحفوظات حافطه ازآغاز تولد به بعد در جای دیگری

 بین ناخود آگاه افراد مختلف مأخذی تجربی و شناخته شده نداردووجوه مشترک در
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 بعد ازمگر آنهائی که بنا به شرایط محیطی وشباهت های دریافت های حسی و

 .تولد در افرادمشترک بوده باشد  

 ترجمه( از فروید تا فروم ) انتقادی روانکاوی هاری کی ولز در کتاب بررسی 

 تبدیل نظری غرایزبه" چنین میگوید  83و  81فارسی نشر امیر کبیر درصفحه 

 خاطرات نژادی ذاتی وفراموشی به واپس زدنیهائی که توسط ناخود آگاه 

 برانگیخته شده اند چکیده فروید گرائی را تشکیل میدهد، هر دو تبدیل به جهل

 انسان وابسته اند ، یکی به جهل در باره طبیعت غرایز و دیگری به جهل موقت

 فراموشی ، این دوشکل نادانی به لحاظ تاریخی معادل محدودیت درباره پدیده

 مغز هستند ، این محدودیت اینک دیری است که از بین گذرائی در فیزیولوژی

 رفته است وجهل موقتی که فروید گرائی برآن مبتنی است به سرعت در شرف

 زیولوژی مغزبه آرامی ولی بی وقفه درحالسال گذشته فی 11نابودی است، در

 پیشرفت بوده است ، این دانش به دانشی جداگانه یعنی دانش وفعالیت عصبی

 عالی تبدیل شده است ، این دانش براساس اکتشافات واصول ایوان پاولف اینک

 غرایزو به نقطه ای رسیده که از جمله میتوان نتایج صریحی درباره طبیعت  

 درمورد منشاء ومنابعوبقیه نطریه پردازی ها ..." پدیده فراموشی بدست آورد 

 ناخودآگاهی تنها تصوراتی موهوم به نظرمیرسد ، برای مثال نظریه خود آگاهی
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 جمعی وکهن الگوئی یونگ است که باتوجه به آزمایشات ژنتیکی بعمل آمده و

 تجربیات غیر قابل انکاردر مورد عدم انتقال مکتسبات به شیوه ژنتیکی وارثی

 ه به ژنها میتوانند از نسلی به نسلی دیگرمنتقلکه بیان میدارد فقط صفات وابست

 شوند ، آنهم به شرطی که ژنهای کنترل کننده آن صفات مضبوط در سلول های

 بالموضوع وممتنع به نظرمیرسد ، بنابراین انتقال خاطراتجنسی موجود باشد 

 .واستناد خواهد بود از نسلی به نسل دیگر خود بخود بی اعتباروغیر قابل اعتنا

 ضیات یونگ متکی ومبتنی بر نظریه تکاملی المارک است که گمان میکرد فر

 وخصوصیات اکتسابی از نسلی به نسل بعدی قابل انتقال هستند ، ُپل صفات

 که ازپیروان 0911-0881زیست شناس روسی (   Paul Kammerer)کامرر 

 پس المارک بود وآزمایشاتی را درجهت تائید نظریات المارک ترتیب داده بود

 از آنکه معلوم شد انتقال خصوصیات وصفات اکتسابی باعث تبدیل وزغ های 

 .درجنگل اشنبرگ خود کشی کرد 0911خشکی زی به آب زی نشده است درسال 

 با بریدن ُدم موش ها در 0834-0904 ( August Weisman)اگوست وایسمان 

 یا کوتاه شدن ُدمنسل های پیاپی نشان داده بود که این عمل باعث از بین رفتن و

 نسل پیاپی 11ودر  یتاریکد ، همچنین با پرورش پشه هائی درموش ها نمی گرد

 مشاهده شد که چنین شرایطی باعث تغییری درسیستم بینائی پشه ها نمیگردد ،
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 قوس کف پای انسان در طول دو یا سه ملیون سال نشان میدهد که باقی ماندن 

 یا ازبین رفتن قوس کف پای انسان نگردیده راه رفتن بر روی کف پا باعث کاهش 

تایپ یونگ تنها شامل چهار مقوله  کهن الگو. است   ، آنیما و آنیموس نقاب؛ یا آرک 

 وخود( بخش پست وحیوانی = امیال غیر اخالقی )، سایه ( زنانگی ومردانگی ) 

(self  )ن جهتمیگردد و ربطی به سایرموارد در ناخود آگاه ندارد ، این نکته ازآ 

 را به هرگونه احساس دیگریحائز اهمیت است که برخی به اشتباه نظریه یونگ 

 تسری میدهند از جمله سالیق و زیبا انگاری افراد یک جامعه والخدرناخود آگاه 

تایپ   (Archetype)همچنبن تعریف وتوصیف و توضیح درمورد کهن الگو وارک 

 مشخص و دقیقی از آن حاصل انقدر مبهم ، کلی ودرهم وبرهم است که نتیجه 

 ، تنها یک کلی گوئی است بدون هیچ آزمون تجربی مشخص ونتیجه ای نمیشود

 ر درهم وبرهم افراد یک جامعه را از آن نتیجه گرفت واکه بتوان بوسیله آن رفت

 است که افرادی آن را" احساس معنی داری جمعی " در حقیقت این . توضیح داد 

 است جمعی"احساس معنی داری " تلقی گردیده اند واین  بعنوان ناخود آگاه جمعی

 . که گروهی دیگر آن را فرهنگ می نامند

 "احساس معنی داری " پرداختن به 
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 مایحتاج اولیه وآنچه  آنچه که رفتارانسان را درچرخه زندگی شکل میدهد بغیر از

 دگیمادی است به فراخورفاصله گرفتن اززندگی حیوانی و ظهور زن"که صراحتا

 است ، اعتباری یعنی نسبی ،" اعتباری " وابسته به امور" در جهان تماماانسانی 

 ، اعتباری یعنی آنچه در خارج ( مادی ) اضافی ، قراردادی  در مقابل واقعی 

 ذهنی  "چیزی که صرفاعی ندارد ، در مقابل مطلق ، وجود نداشته ومابازاء واق

 عتقادیی شامل امورارزشی ، اخالقی ،ااست ومابازاء خارجی ندارد، اموراعتبار

 ، حقوقی ، سلیقه ای ، معنویات ، منطقی ، قراردادهای اجتماعی ، قوانین ، روابط

 ونشأت  متکی بین فردی ، قضاوت ، عدالت ، ُمد والی غیرو بدون هیچ تردیدی

، انسان در چزخه زندگی بویژه  انسان است گرفته از احساسهای معنی داری

 ئی مقهور ومحکوم به تبعیت از احساسهای معنی داری خویش درزندگی اجتما

 این احساس معنی داری است که قیود . مقابل دیگران و دیگران در مقابل او است 

 مقوله احساس معنی داری. وتعهدات را معین وتبعیت ازآنها را الزام آور میکند 

 برای کسی که وعمومیت آن باعث شده تا کمترمورد توجه وتدقیق قرار گیرد ،

 بآن عادت داردواضح وبدیهی وبرای کسانی که بآن توجه نکرده اند قابل اغماض 

 برای یک سرمایه دار، سیاست مدار ، فوتبالیست ، قمارباز ،. وندیده گرفتن است 

 آنچنان همراه...و ، سیاست ، فوتبال ، قمار، رقصسرمایه  ومالکیت ...رقصنده و
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 در برابرسؤالی در مورد این مقوله ها با احساس  با احساس معنی داری است که

 دراین مقوله ها احساس معنی که آنان  فتی پاسخی صریح وقاطع خواهند داد شگ

 اینها مقوله هائی....وزندگی یعنی سرمایه ، سیاست ، فوتبال و! داری میکنند 

 است که هرکدام به  طریقی وبرای برخی آن چنان ُپرمحتوا وجاذبه وپرمعنی  

 تمام هستند که حتی میتواند به قیمت دست شستن از زندگی برای مسحور شدگان

 ونه انسان در(  Feeling of meaning fulnese)احساس معنی داری . شود 

 به روایت ویکتورفرانکل در(  Man search for meaning)جستجوی معنی 

 . پوپرکتابی به همین نام ونه به معنی داربودن منطقی به روایت کارل 

 پاسخی خطرناک به چرائی اعتقادات ،" احساس معنی داری " مقوله شاید تالیف 

 باورها ، رفتار، ارزشها و آنچه انسان درپی انجام آن است بوده باشد ، خطرناک

 زندگیربه آن جهت که این پاسخ میتواند موجب برکنده شدن رنگ ولعاب وشو

 وعقالنی فروریزد ، ریشه تعصب گردد وتقدس تمام ارزشهای عقیدتی ، اعتباری

 لک بخشگد ، حد ومرزدرست ونادرست ، صحیح وغلط ، خوب وبد والی غیرالذا

                      نهایت طعم ورنگ زندگی از آن برگرفته شود و موجود یت راز میان برود ود

کلید معما اینجاست ؛ انسان آن کاری رامیکند . به خطرافتد  باورهای انسانی

 میکند واین ربطی به معنی داری" احساس معنی داری " جام میدهد که درآن وان
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 "منطق ، خوب وبد بلحاظ اصطالحا" درزبان ، درست ونادرست بلحاظ اصطالحا

 عقل سلیم وعلمی وغیرعلمی در" اصطالحااخالق ، عقالنی وغیرعقالنی بلحاظ 

 سلسله توجیهاتیمعادلی است برای " احساس معنی داری "روش ندارد ، همچنین 

 بعنوان فعل  وادار به انجام فعل وعملی  در مورد احساس ضرورتی که انسان را

 بدیهی نمائی محلی برای گریزانسان از حیطه تأثیرآن واینوعملی بدیهی مینماید 

 احساس " باقی نمی گذارد ، بعبارت دیگر این احساس بدیهی بودن که خود از 

 ء سرشت ، رفتارو کرداروخصوصیات وسرچشمه میگیرد جز" معنی داری 

 چیزهائی است که پاسخ نهائی را" بدیهیات "صفات ثانویه شخصی او میگردد ، 

 پاسخ به چرائی های زنجیر واروپی در" پس ازمراحلی از پرسش وپاسخ ها مثال

 پی ارائه میکند ، ازطرف دیگرسرچشمه ومنشاء این بدیهیات مبتنی بربازتابها ی

 بازتاب های غیرشرطی شکل میگیرد وآن مبتنی بر د براساساست که خو شرطی

 حیوان است ، از این پس این بدیهیات وبه -سرشت ، وساختارواُرگانیسم انسان

 برای برافراشته  همراه آن احساسهای معنی داری است که زمینه ای خواهد بود

 ستوارنهائی که کاخ های جهان بینی ، فلسفه ، مذاهب والگوها برآن اشدن ستو

 بهرا " جهان بدون انسان " ، ستون هائی که میتوان با توسل وصعود از آنها  است

 تماشا نشست ومعنی کرد، در حقیقت احساس های معنی داری وبدیهیات  منضم 
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به آن این چنین زمینه ای است برای دست یافتن به تصوری ازا لگوهای الزم 

 ناشی از بودها که دنیای آدمی را برای ترسیم تابلوئی از حقایق یعنی نمودها ی

 آب در خواهد آمدچنین تابلوئی چه چیزی ازاز پیش دانسته نیست که  میسازدوالبته

 از طرفی بازتاب های شرطی به رفتار فرد منجر میشود واز طرف دیگر مولد و

 موجب ساختار دستگاه بدیهیات واحساسهای معنی داری والگوهای فرد است بدین

 ای شرطی از طرفی مولد چهارچوب های اعتقادی وباورهالحاظ بازتاب ه

 وساختمان ذهنی فرد شده واز طرف دیگرتعیین کننده رفتارونیز احساس های 

 .معنی داری است 

 احساس های معنی داری و انسان در جست وجوی معنی ؛

 سنخیت" احساس معنی داری"بودن به روایت فرانکل با " درجستجوی معنی " آیا 

 درجستجوی معنی بودن به این معنی است که ی دارد ؟ پاسخ منفی است ،ومناسبت

 ن بتواندیافتن آ معنائی وجود دارد وانسان قادر ومختار است تا با تالش در جهت  

 آن را بدست آورد درصورتیکه در حقیقت  معنائی به صورت واقعی وجود ندارد

 "احساس معنی داری " ه که انسان بتواند به آن دست یابد و این در حالی است ک

 که براساس خصوصیات انسانی اعم از بازتاب های غیر امری خود بخودی است 

 شرطی و شرطی شده وژنتیک وبنا به شرایط محیطی وسایر عوامل  ناشی از آنها
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 اگر)عادات وتربیت هستند که در انسان شکل میگیرد  اعم از بدیهیات ، باورها ،

 ایجاد احساس معنی داری در فرد باشدواین" رمانیمعنی د"مقصود از لوگوتراپی

 ستودر جُ " احساس معنی داری " امر امکان پذیرباشد آنگاه شباهت هائی در بین 

 (جوی معنی بودن دیده خواهد شد  و

 در کتاب انسان درجست وجوی معنی فرانکل انسان ها را در میانه راه  زندگی و

 خاطرات و دانسته های آنان ودر ارتباط  در اردوگاههای اسیران وبا ذخیره ای از

 در آنها شکل گرفته اند" با عناصر اداره کننده اردوگاهها وبا خصوصیاتی که قبال

 مورد بازبینی وتجزیه و تحلیل قرار میدهد واین نه از نظرمسائل روانشناختی ونه

 انسان در  معتبر برای بررسی  مأخذی از جنبه انسان شناسی نمیتواند بعنوان

 ربطی به" احساس معنی داری " جستجوی معنی مورد استناد قرار گیرد ، مقوله 

 نمیکند و ذکراین مطلب برای رفع هر گونه پیدا" انسان در جستجوی معنی " به 

 .سوء تفاهمی دراین مورد ضروری به نظر میرسد

 انسان درچرخه زندگی ؛

 که در فصل اولای دورهمانگونه که نظریه پردازان فلسفی و فالسفه از گذشته ه

 بررسی و اظهار نظردر ذکر آن رفت کار را از میانه راه آغاز نموده اند و بجای 

 به بررسی و اظهار نظر در مورد" جهان بدون انسان " مورد رابطه انسان با 
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 پرداخته اند ، نظریه پردازان متأخرومعاصر در" جهان انسانی " رابطه انسان با 

ه های مربوطه نیز که م از مسائل روان شناختی وسایر حوزحوزه علوم انسانی اع

انسان در " بگونه ای خود را جانشینان نظریه پردازان فلسفی میدانند در مبحث 

 کاررا از میانه راه آغاز کرده اند و بجای بررسی واظهار نظردر" چرخه زندگی 

 ظردرموردمورد ماهیت وچگونگی ظهورانسان درجهان ونیزازبدو تولد به اظهارن

درمیانه راه زندگی است آغازمیکنند ، اکثرقریب به اتفاق انسانی که رفتار

 انسان  اندیشمندان ، فالسفه وسخن پردازان براین گمان بوده اند که مراد از انسان ،

 بالغ ورشید است واو ازآغازودرتمام طول زندگی با همین هیئت و هیبت زیسته

 ، آنان غافل ازآن بوده اند که اشاره خواهد شدنیز بأن " و می زید ، چنانکه بعدا

 به  در مورد انسان پرداخته شود باید به او نه تنها از آغاز  هرگاه به سخن گفتن 

 تولد  فردی نیز توجه شود بدین وجود آمدن درجهان ، همچنین باید به اواز آغاز  

 واز جملهلحاظ آنان به تعبیرو تفسیرمعنی داشتن در رابطه با انسان پرداخته 

 یا معنی داشتن" انسان درجستجوی معنی " سعی در تعریف معنی زندگی یا 

 ، فرانکل ، اروینزندگی وقس علیهذا پرداخته اند از جمله آنان ؛ نیچه ، سارتر

 "معنی"در رابطه با آنکه شکل گرفتن مفاهیم غافل از بلوم والی غیرالذالک هستند

 است واین امر سال  ها بعد از تولد است کهمتاخر بر تولد ، رشد وبالندگی انسان 

 این در او ریخته میشودو" احساس معنی داری " در انسان شکل میگیرد وقالب 
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 قالب ریزی بدوراز بازتاب های غیرشرطی وشرطی شدن وایجاد بدیهیات ،

 بالموضوع است ، از طرف دیگر این احساس معنیخاطرات ومحفوظات حافظه  

 انسان درجستجوی"پی میریزد ،عباراتی چون خواسته هارا داری است که رفتار و

هنده هستند ، وقس علیهذا مفاهیمی فریب د "چیستی معنی زندگی "یا   "  معنی

 قابل تکرار است که فالسفه ونظریه پردازان فلسفه در حقیقت کار را از میانه راه

 هارات مربوطشروع کرده اند ، بارزترین نشانه های این برخورد رامیتوان در اظ

 نظریات ادعائی در مورد آنز خود آگاهی وناخود آگاه و پس ازبه من و هستی ونی

 ناخودآگاهی جمعی وکهن الگوئی که این هردو مقوله در مباحث روان شناختی 

 د و توسط افرادی چون دکارت وفروید و یونگ ابراز گردیده اند سراغ میگنج

 .به نکات زیرتوجه داشت گرفت ، برای رفع چنین نقیصه هائی باید

 و زبان" احساس معنی داری " 

 ومکالمه ومحاورات وتفسیر واژه های زبانی در تعبیر" احساس معنی داری " تأثیر

در تعبیرو " جالب توجه است ، آنچنانکه احساس معنی داری خود بخود وعمال

این  تفسیرواژه های شنیده شده در یک ارتباط کالمی مؤثر میافتد ، برای مثال

احساس معنی داری است که معین میکند یک واژه به چه منظوری بکاربرده شده 

 استاد دانشگاهبه نقل از آلبرت محرابیان ) در روانشناسی گفته میشود آنچه که  ،
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UCLA  محتوای% 17" اینکه در یک محاوره کالمی رو در رو تقریبا( کالیفرنیا 

 %7مربوط به لحن وتنها % 31 همعنائی  کلمات مربوط به رفتار طرف مکالم

 ( %17-%31 -% 7قانون ) مربوط به معنی لغت نامه ای واژه بکاررفته است 

 گرچه ممکن است این درصد ها چندان قطعی ومورد ایقان خبرگان ومتخصصان

 اینحال تأثیر قطعی رفتار ولحن  صدا وادای کلمات در با،  در این زمینه نباشد

 انکار ناپذیر است ، قابل توضیح است که جایگزین وره ایاارتباط شفاهی ومح

 در رو درروابط نوشتاری میتواند با بکارگیری رو اوره  تأثیرات رفتارولحن درمح

 تا بتواند قصد تری باشد ید ارزشی واخالقی شدواژه های مترادف ودارای بار

 وخواست گوینده را با عمق وشدت دلخواه ومورد نظربه خواننده منتقل سازد ،

 برای مثال اگردر روابط محاوره ای وشفاهی از واژه ای مؤدبانه ترهمراه با 

 واژه های بی در رابطه نوشتاری باید رفتارولحن بی ادبانه استفاده میشود 

 .ادبانه تری مورد استفاده قرار گیرد وبالعکس 

 در زبان فارسی واژه خانم در جائی معنائی محترمانه ودر جائی دیگرمعنائی

 معنائی استعاری و اهانت آمیز بخود میگیرد یاآمیزودرمکالمه ای دیگر محبت

 .وقس علیهذا واینها بستگی به رفتار ولحن گوینده دارد" بفرمائید " واژه " مثال

 که کاربرد واژه ای معین در گروههای مختلف  همچنین میتوان مالحظه کرد



 191از  141صفحه                                                                                                                         

 "احساس معنی داری" یگر  معانی متفاوتی را با خود حمل میکند ، تعبیرداجتماعی 

 این است که این احساس حد فاصل سائق ها تا مرحله اقناع و ارضاء را پوشش

 میدهد وبه طی فاصله ازآغازسائق ها وانگیزش ها که از مقوله های شرطی شده

 واحساس رضایت رنگ وبو میدهد ، احساس  وغرایزاست تا رسیدن به هدف

 مغز است که درسیستمپردازش کننده معنی داری انعکاس سائق ها در سیستم 

 قابل ذکر است که خود   –دریافت میشود  "من " دریافت کننده وهمراه با احساس  

 زبان های مختلف درجوامع انسانی تأثیربالتردیدی در احساس معنی داری افراد و

 تغییر آن بواسطه الفاظ بکار رفته خواهد داشت وبالعکس ، بعبارت دیگر زبان و

 آن در جوامع مختلف دراحساس معنی داری افراد آن جامعه ودید آنها کاربرد 

 به نقل ازلودویک ویتگنشتاین) وجهان بینی آنها مؤثر خواهد بود به وقایع  نسبت

 اگر به زبانی متفاوت سخن میگفتیم دنیائی کمابیش" با ترجمه بهروز صفرزاده 

 ای محدودیت های جهانمحدودیت های زبان من به معن"و " متفاوت رامی دیدیم 

 " ( .من است 

 وعقل ؛" احساس معنی داری " 

 عقل چیست ؟ عقل ، عقل سلیم وعقالنیت ؛ آنچنانکه بارها ذکر آن رفت گرچه

 مقصود از ابداع زبان انتقال مفاهیم ومقاصد بوده است ولی بعلت عدم توفیق کافی
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 می ذات فاقد قابلیتواژه ها شاید بغیراز برخی از اسا در این مورد بسیاری از

 الزم برای انتقال مقصود ومنظور ابداع کنندگان خود بخودی زبان وواژه های

 ابداعی مضبوط در آن است ، از جمله وبرسبیل ضرورت تعریف وتوضیح

 واژه ای مانند عقل است ، این واژه کاربرد وسیعی در علوم انسانی وتوضیح 

 بدین لحاظ توضیحات زیر ضروری به ی وابسته بآن دارد ، وتشریح سایر واژه ها

 . نظرمیرسد

 عمومی ترین ضرب المثلی که در زبان فارسی در مورد عقل بکار میرود این

 ؛ عقل سالم دربدن سالم ودر زبان انگلیسی باکمی اغماض شبیه آن است است 

(sound mind is in sound body   )این ضرب المثل نشان میدهد" ظاهرا 

 نکته! آنست که برای داشتن عقل سالم باید بدنی سالم داشت  که باورعمومی بر

 مشابه یعنی "نی داری احساس مع" برای داشتن بدیهیات و  اساسی آنست که

 بازتاب های شرطی شده مشابه با دیگران است که نشانه عقل سالم وعقل سلیم

 ، درحقیقت معنی سالمت وسالمت عقل همان معنی نرمالو عقالنیت است 

 وطبیعی بودن وبهنجار بودن ومشابه وهمانند دیگران بودن است ، با این بودن

 توضیح روشن میشود که هیچ گونه ارجحیتی را نمیتوان برای داشتن عقل وعقل

 سلیم قائل شد که بتوان بر اساس آن در مورد جهان ومافیها به قضاوت نشست
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 استناد عقالنی تشخیص درستی ونادرستی به و آنرا معیاری دقیق وقاطع برای 

 دانست ، تشخیص بدیهیات وباورهای صحیح کار عقل نیست ،بلکه امری بودن  

 بر عکس است یعنی داشتن بدیهیات وباورهای مشابه ومشترک با" قضیه کامال

 دیگران است که نشان دهنده عقل سالم وسلیم است ، برای مثال ؛ لخت بودن در

 نرمال و، وامع به اصطالح متمدن انظارعمومی ودر مالء عام در بسیاری از ج

 "عقالنی جلوه نمیکند واین درحالی است که در جوامع ابتدائی واخیرا" وطبیعتا

 در برخی از گروهها ی مرتبط با جوامع به اصطالح متمدن لخت بودن غیر

 غیر عقالنی به نظر نمیرسد ، نوع قضاوت و" طبیعی وغیرنرمال وطبیعتا

 برخورد نشان دهنده اختالف در مورد بدیهیات واختالف در بین ای دو گونه 

 به همین سیاق استناد به باورها واحساس های معنی داری را نشان میدهد ، 

 عقل سالم وعقالنیت برای درست ونادرست در امور ومسائل منطقی واستداللی

 نیز استنادی مهمل وممتنع است ، کافی است تا کسی بدیهیات طرف مقابل را

 ازجنبه اجتماعی این تکذیب ، انکار. م استدالل های اواست نپذیرد که پایه تما

 غالب وعمومی ، باورها واحساس های معنی داری   وزیر سؤال بردن بدیهیات 

 که مورد هجمه ودر مواردی انتقام جوئی از معتقدان بدان ها قرار میگیرد است

  تغییرات بدیهیاتوحتی منجربه اغتشاشاتی اجتمائی ودر برخی از موارد منجر به 
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 که  وباورها واحساس های معنی داری  رایج میگردد ، به سرنوشت جوردانوبرونو

 ئی ازجمله انقالب فرانسه وسایرانقالبها آتش سوزانده شد وگالیله ونیزانقالب هادر

 هرگاه درجوامعی تغییرات دربدیهیات واحساسهای. باید ازاین منظرنگریسته شود 

 اکثریت افراد آن جوامع جنبه واقعینزد عقالنیت دراموردر دمعنی داری ، بخوانی

 پیدایش دموکراسی های. پیدا کند باید منتظر تحوالت اجتماعی وحتی انقالبی بود 

 باید را مدرن ورواداری های گسترده در برخورد با دید گاهها وباورهای جدید 

 .ناشی ازتجربیات قبلی در این موارد تلقی کرد  

 نی داری وبدیهیات درچرخه زندگی ؛احساس های مع

 بدیهیات است وبدیهیات خود" احساس معنی داری " ازآنجا که یکی از بنیادهای 

 باطوبازبینی شکل متکی بربازتابهای شرطی شده وثانویه است بررسی این ارت

 بآن پرداخته مقدماتی ترین مقوالتی است که بایدگیری بدیهیات درچرخه زندگی از

اگردرچرخه جهان با بدیهیات منطقی از قبیل اصل این همانی واصل شود ، انسان 

 با بدیهیات " چرخه زندگی " وامثالهم سروکار داشت ، درامتناع از جمع نقیضین 

 ، خوب وبد، اخالقی وغیراخالقی اموری مانند درست وغلطاحساسی واکتسابی در

 ، این گونه و مسائل سیاسی واقتصادی والی غیرالذالک سروکارخواهد داشت 

 بدیهیات مبتنی براصولی شرطی شده چه ناشی ازتجربیات شخصی وچه براساس
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 که شکل نهائیدر قالب احساس معنی داری است  "اثرات محیطی وتربیتی ونهایتا

 رفتارمبارزان اجتماعی ، اخالقی وسیاسی از قبیل اعتصاب های، به خود میگیرد 

 ه مرگ می انجامد  نتیجه ای از این غذائی ومقاومت درمقابل شکنجه هائی که ب

 رنمونه های سقراط ، برونو، بابی سندز وهزاران تن دیگمرگ رویکرد است ، 

 .بارزی از تأثیراین گونه بدیهیات واحساس های معنی داری  متکی بر آنهاست  

 بدیهی است که انسان میمیرد ، بدیهی است که پس از مرگ دنیائی وجود دارد یا

 است که فالن خیر است و بهمان شر، بدیهی است که فالن  هیبالعکس ، بدی

 اخالقی است وبهمان غیر اخالقی است ، بدیهی است که فالن درست است وبهمان

 نادرست والی آخر ، بر اساس همین نسبت ها وروابط است که زندگی انسان در

 خود  "چرخه زندگی شکل میگیرد ، آنها که دیگران را احمق می پندارند احتماال 

 بالتردیدی به همین صفت متصف میشوند چون هیچ مأخذ ومبنا و اصل"متقابال

 بطور قاطع دراین موارد وجود ندارد واین احساس های معنی داری است که در 

 .نهایت تعیین کننده است 

 که بازتاب های شرطی شده که اساس احساسدیده میشود  اساس آنچه گفته شدبر

 بنیادی تر ودارای توان بیشتری از برخی غرایز ار استمعنی داری برآن استو 

 ومیتواند انها را تحت الشعاع  استازقبیل تنازع بقا وگریزاز مرگ  ها وسائق
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 قرار دهد ، اینکه میتوان با توسل به بازتاب های شرطی وشرطی سازی انسان یا

 رالعقول تا سرحد مرگ به گرسنگی یا مبارزه کشیدوبه انجام اعمال محی حیوان را

 وادار کردن خروس ها یا سگها به) وتا سرحد مرگ کشیدمؤید این مطلب است 

جه وگرسنگی نمونه ای از آنها مبارزه تا سرحد مرگ ، مقاومت درمقابل شکن 

 (است

 احساس معنی داری واسطوره سازی ؛

 عوامل ارثی وژنتیکی ، شرایط محیطی وجغرافیائی مکمل عوامل کلی وبنیادی

 ند ، این عوامل تعیین کننده خصوصیات مناسب برای جایگاه فرددر هست دیگر 

 شرایط فیزیکی وخصوصیات بدنیسلسله مراتب قدرت ومقام در گروه هستند ، 

 ابتدائی مهمترین مشخصه انسان های ابتدائی درمقایسه باسایرمشخصه های انسان  

 ن در مبارزاتبود ، قابلیت های فیزیکی انسان ازقبیل قدرت بدنی وبکارگیری آ

 نبین فردی وبین گروهی که بیشتربلحاظ حفظ قلمرو ویاتوسعه آن وتسلط به دیگرا

 بکارمیرفت تبدیل به قهرمان سازی واسطوره سازی از خلق خدایان وهیوالها 

 وخدایان یونانی شد ، هرچیز ...د انسانی آن ازقبیل رستم وهرکول گرفته تادربع

 وره ها جایگاهی داشت باشد ؛ شیرو عقابقدرت مندی میتوانست درساختن اسط

 واینها یادگاری از آن دوران هستند ، به مروروبا دست آورد های ...وگاو واژدها 
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 اختراعی وابداعی وتکنیکی از جمله اختراعات در مورد سالح به مرور باعث 

 آرش کمانگیریادگاری از قدیم ترین آنها است) ن قابلیت ها گردید کم رنگ شدن ای

 وآنکس که قابلیت واستعداد بیشتری در بکار( با تیروکمان قلمرو را رقم میزند  که

 گیری سالح را داشت را برآنکس که ازقدرت بدنی و فیزیکی بیشتری بر خوردار

 بود پیروز می گردانید ، در مورد این نکته ودر ادامه ، دربند احساس معنی داری

 .وتکنولوژی بیشتر توضیح داده خواهد شد 

 ؛ معنی داری ورفتارهای اجتماعی های حساسا

 نا به دالئلی که در ذیل خواهد امدمعنی داری  افراد وب بسته به اینکه احساس های  

 نزدیکی چنین افرادی به هم ودرک مفاهیم احساس، چه اندازه مشابه باشند تا 

 ابهای،این مشابهت ومیزان آن تابع بازت خواهد بودفکری وزبانی متقابل آنها بیشتر

 شرطی مشابه ، مشابهت دربدیهیات القاء شده ، اشتراک در محیط وهمسانی

 اعتقادات وباورهای " قعیت های اجتماعی وزبان مشترک ونهایتاشرایط ومو

 مشترک خواهد بود ، وجه اشتراک این احساس های معنی داری به ترتیب در

 زرگتردربین اقشارجمع های خانوادگی ، فامیلی ، گروهی وقبیله ای ودرجوامع ب

 فرهنگ یک جامعه نمود "مشابه وطبقات همترازشکل خواهد گرفت ونهایتا

 دیگری خواهد بود از وجوه اشتراک احساس های معنی داری آنها نسبت به 
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 مراسم وتشریفات مختلف از تولد تا مرگ وانواع مناسک واساطیرواسطوره ها

 ری ، احساس هویت یکاحساس های معنی داوالی غیرالذالک واز طرف دیگر

 یک جامعه را شکل میدهد ، همچنین تفاوت های فردی در " گروه و نهایتا

 رفتارهای اجتماعی ناشی ازاختالف وتفاوت های موردی در احساس های معنی

 .داری آنها خواهد بود 

 احساسهای معنی داری و فرهنگ و هویت ؛

تمام باورها " تقریباچنین پیدااست که احساسهای معنی داری قالبی است که 

 انسانی در چرخه زندگی در آن ریخته میشود ، فرهنگ واعتقادات ورویکرهای 

 . از این جمله اند  ونیز هویت یعنی مجموعه ای از باورها

 فرهنگ وهویت مجموعه ای از باورها ، شخصیت اجتماعی ورفتارهای انسانی

 ات وخاطرات ومحفوظات  که خواه ناخواه مبتنی بربازتاب های شرطی شده وبدیهی

 رانیز شکل" احساس معنی داری " واین عوامل همانهائی است که حافظه است 

 میدهند ، مضاف برآنها عامل دیگری که درشکل گیری احساس معنی داری نقش

 دارد چهارچوب وقالب ژنتیکی وارثی فرد ودررابطه باشکل گیری نحوه وتاثیر

 ه قالب در آمدن آنها را شکل میدهد ،عوامل برشمرده مذکوراست که چگونگی ب

 نشان دهنده کلیت خصوصیات روانی ،در واقع احساس معنی داری در فرد 
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 شخصیتی وارثی وحتی تعبیروتفسیروقایع وهر آن چیزی است که با انسان در

 فرهنگچرخه زندگی همراه است ، گستره احساس معنی داری تاطول زندگی ودر

 تفسیرونشر  ستره احساس معنی داری حتی درتعبیروجمعی نیز ادامه می یابد ، گ

 علمی ونسبت دادن محتوای آن به عناصر یک پدیده نقش پیدا" ی اصطالحامتون

 دررفتار یک سلول یا یک" تصمیم گیری " میکند ازقبیل بکاربردن الفاظی مانند 

 . ذره که این خود میتواندموجب سوء تفاهماتی نا مناسب گردد

 افراد انسانی به لحاظ وجوه اشتراک ساختاری واُرگانیسم انکار ازآنجا که شباهت

 خواه نا خواه شباهت های بسیاری ناپذیراست ، احساس معنی داری افراد انسانی 

 خواهند داشت علی الخصوص که در محیط های اجتماعی وطبیعی وجغرافیائی

 "معنی داری  احساس" قریب به یقین  احتمال. با یکدیگربوده باشند  درحال تعامل

 بین فردی وجمعی رادرقالب آن بهترین محملی است که براساس آن میتوان روابط

 قاتی ، قومی وملیتوضیح دادوتعریف کرد ، فرهنگ اعم از فرهنگ گروهی ، طب

 دربین افراد واعضاء قالب احساس معنی داری  مشترکوشغلی ومذهبی همگی در

 اشند، فرهنگ چیزی نیست مگروجوهاین مجموعه ها قابل تعریف وشناخت بوده ب

 به یک جامعه اند ، بوضوح در افرادی که متعلق" احساس معنی داری"اشتراک 

 دیده میشود که همان عوامل مادی ازقبیل بازتاب های شرطی شده وبدیهیات اندکه
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 .به فرهنگ شکل میدهند 

 قع این معنیقوانین اجتماعی ، مدنی وحقوقی نیزازاین قاعده مستثنی نیستند ، دروا

 ومعنی گذاری والقاء آن به افراد وایجاد احساس معنی داری نسبت به آنها داری

 قرار تا به امروزمورد توجه  انسان ها ازدوران ماقبل ازتاریخ اگرروابط.  است 

 گیرد دیده میشود چیزی که درروزگاری بعنوان حق مسلم افراد ملحوظ میشد در

 ه ومورد مجازات قرارخواهد گرفت ازجمله آنهادوره دیگری بعنوان جرم تلقی شد

 حقوقمیتوان ازحقوق برده داری ، رابطه ارباب رعیتی ،تا روابط جنسی تا حق و

 درچهارچوب احساس معنی داری است که شکل گرفته " فردی نام برد، اینها تماما

 ازاین رو به آن رو" وقابل توضیح وتوجیه است و دربسیاری از اوقات اصطالحا

 چه بصورت فردی و "احساس معنی داری " شود ، چه چیزی میتواند به اندازه می

 چه بصورت جمعی تاثیری چنین شگرف وقاطع برزندگی انسان در چرخه زندگی

 ب های شرطی شدهگذارده باشد ، این همان احساس معنی داری است که از بازتا

 . وبدیهیات ناشی از آن زائیده میشود وبه ظهورمیرسد

 معنی داری و بازی ها ؛ احساس

 د فاقد هرگونهوجود چند مهره گوناگون ویک صفحه چهارخانه بخودی خو"ظاهرا

 درافراد است که به چنین بازیهائی "ایجاد احساس معنی داری"معنائی خواهد بود، 
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 معنی می بخشد ، طرفین بازی باید درمعنی هرمهره وهر حرکت به توافق  رسیده 

 داری کنند ، این توافق دراحساس معنی داری است که ازودر آنها احساس معنی 

 چند مهره ویک صفحه یک بازی بنام شطرنج را میسازند ، ازاین پس هریک از 

 طرفین غرق درمعانی تعریف شده به بازی می پردازند وگاهی آن چنان این

 احساس در حرکات ومهره ها بر طرفین غالب خواهد شد که برخی ُعمری رابر

 نیستند ، بازی های سیاسی ،ازاین قاعده مستثنی یگذارند ، سایربازیها نیزر آن مس

 بازی های اشرافی گری ، مناسک و قس علیهذا ازاین جمله اند ، یک توپ ویک

 دروازه و ایجاد احساس معنی داری دربرخی از قواعد است که بازی فوتبال را 

 شود که ملیونها نفرمجذوبمی آفریند وآنچنان این احساس معنی داری مؤثرواقع می

 هیجانان میشوند ، به تماشای آن می نشینند ، فریاد میکشند ، شرط بندی میکنند ،

 زده میشوند وبرخی بر سر آن جان میبازند وچون احساس معنی داری از هربازی 

 برگرفته شود آنگاه چون مقوله ای پوچ وبی معنی بدور افکنده میشود ، مبارزات

 مراسم دوئل های منجربه خون ریزی وکشتن در این مقوله جایگالدیاتورها یا 

 در حقیقت بغیر ازنیازهای بنیادی وسرشتی وبازتابهای غیر شرطی  –میگیرد 

 معنیچرخه زندگی جریان دارد مبتنی ومتکی به احساسهای وهرچه که در مابقی

 .داری است 
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 احساس معنی داری و روانشناسی ؛

 های سیستماتیک وساختاریکه موضوع آن آسیب )روانشناسی ونه روان پزشکی 

 درهرجامعه ای مبتنی برتعاریف مورد قبول آن جامعه است وراه حل های( است 

 پیشنهادی نیزدر چهارچوب ارزش های همان جامعه است که میتواند مورد قبول

 واقع شود ، اینگونه روانشناسی درجوامع دیگروغیرمشابه با جوامع پیش گفته بی

 وبشکلی ناگفته تعاریفی" ظاهراجوامع غربی خالی ازمحتوا خواهد بود، درمعنی و

 وآنگاه الی غیرمورد قبول واقع میشودسان،خانواده ، روابط اجتماعی ودر مورد ان

 درست ، اخالقی ، سالم وواقع بینانه است غافلمیشود که کدام رفتارتصمیم گرفته  

 غیرفاقد معنی یا بدون اهمیت و" الدیگرک از آنکه تشخیص ها وتعُین ها درجامعه  

 قابل استفاده خواهد بود ، ساده ترین مثال دراین مورد روابط همجنس گرائی است 

 که زمانی درغرب جزء انحرافات جنسی وتابوها وبیماری روانی تلقی میشد ودر

 یادرمورد برخی از جوامع دیگر وامروزه درغرب نیزامری عادی تلقی میگردد ،

 ، اگر به متون مربوط به مردم شناسینسی ویادر مورد چند همسری سنین بلوغ ج

 در گذشته و .یا روانشناسی اجتماعی مراجعه شود ازاین مثال ها فراوان است 

 در جوامع غربی انسان بگونه ای به نظر میامد که موجودی است که باید در

 ید ویت رفتار نمامنطق متعارف ونیز ارزش های مسیح" چهارچوب اصطالحا 
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برای مثال روابط جنسی و ) غیر عادی به نظر میرسید  در غیر اینصورت

 انحرافات جنسی در روانشناسی ُملهم از رونشناسی فرویدی یعنی روانکاوی که 

 (که بر اساس باید ونبایدها در مسیحیت شکل گرفته است مسئله روشن تر میشود

 فات مطرح وضات یا انحرااین نکته زمانی بهتر درک میشود که هیچ کدام از مفر

 مفاهیمی از   ندارند در روانکاوی در جوامعی با تربیت اسالمی محلی از ا عراب

 که اموری معمول در جوامع ...قبیل غیرت ، تعصب ، ناموس وناموس پرستی و

 وفقدان آنها باعث سرشکستگی است در مسائل روانشناسی غربی  شرقی وقبیله ای

 در این جوامع فرد نمیتواند از بی آبروئی ناشی از بهمورد نظر نیست ، " اصوآل

 مگر آنکه  بیراهه رفتن افرادی که جزء نوامیس او بحساب میآیند خالصی یابد 

 عکس العمل مور انتظار جامعه را از خود نشان دهد واین ها مسائلی است که باید

 را گابریل درروانشناسی ودراین جوامع مورد توجه قرار گیرد ، شبیه چنین نکاتی

 که تحت" وقایع نگاری مرگ از پیش اعالم شده "گارسیا مارکزدر رمانی به نام 

 . به فارسی نیز ترجمه شده بخوبی روایت میکند" گزارش یک مرگ " عنوان 

 .نقش احساس معنی داری را در تعابیر روانشناسی بخوبی نشان میدهد" اینها تماما

 پذیرش واقعیت تبلیغ وتوصیه میکند قادر مسائلی که روانشناسی تحت عنوان لزوم

 .ختی که در این حوزه میگنجد نیست به حل بسیاری از مسائل روانشنا
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 نکته دیگری که درقالب احساس معنی داری وروانشناسی قابل توجه است 

 حساس های معنیوتوهم زا وتأثیرآنها بر امصرف مواد مخدر وروان گردان ها 

 ر مواردی بحدی شدید است که موجب انجام عملیاتیداری است ، این تاثیرات د 

 محیرالعقول منجر به مرگ توسط افراد مصرف کننده میشود ودنیای این افراد و  

 احساس های معنی داری آنها رایکسره تحت الشعاع قرارمیدهد ودرخوش بینانه

 افسردگی ، احساس پوچی واز هم پاشی ساختار روانی وترین حالت آن منجربه  

 .م ریختگی احساس های معنی داری آنها میشود به

 بهم ریختن احساس های معنی داری بهرعلت اعم ازسوانح ، حوادث وتغییرات 

 ناگهانی شرایط است که تاثیری عمیق بر بازتاب های شرطی شده قبلی یا تاثیر 

 شدید بر بدیهیات داشته فرد را مضطرب ، باری بهر جهت ، پوچ گرا وافسرده 

 .میسازد

 اعم از تشتت واختالل دربنا بهر دلیلی  انی وجو در چهچه در اوان کودکی و

 احساس"شرطی شده یا بدیهیات القائی واکتسابی فرد نتواند دارای  بازتاب های 

 دلیلی اینمنسجم وچهارچوبهای الزم برای آن گردد وچه بهر " معنی داری  

 فرد بهم بریزد موجبی چهارچوبها و احساس معنی داری در مراحلی از زندگی 

 نمونه ای ازآن در صفحات... میشود برای پوچ گزائی و افسردگی و اضطراب 
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آزمون پاولوف ذکر شد ، عدم امکان ایجاد احساس های معنی داری   007و001 

 ، اجتمائی ، محیطی( ژنتیک)  منسجم در فرد و بهرعلت اعم از دالئل ارثی

 ونه اختالل رفتاری تلقی شود ، آماروارقام وسایر عوامل مؤثرمیتواند علت هرگ

 سالگی است 31تا  11مربوط به افسردگی درسنین مختلف که بیشترآنها دردوره 

ونیز افسردگی درجوانی  (گی کامل ومتوقف میشود سال 14تکامل مغز درسن ) 

وسالمندی خود گواهی در این موارد است که نشان میدهد نداشتن  احساس معنی 

 یا اختالل در این احساس نقش عمده ای در ایجاد افسردگی وبروز  داری منسجم

  .سایرعوارض ومشکالت روانی دارد 

 تغییروبهم ریختگی احساس معنی داری واثرات آن ؛

 معنی داری فرد بهرعلت دچار تغییرات ویا از هم پاشی امکان دارد که احساس 

 دادن عزیزی یا حادثه  شود، این علل ممکن است حوادثی نا گوار مانند از دست

 ،مانند جنگ یا انقالب یوده باشدویا فاجعه ای طبیعی یا دگرگونی های اجتماعی 

 در چنین شرایطی ممکن است احساس معنی داری دچار تغییراتی عمیق واساسی

 تحت تأثیرقرارگرفته وبشکلی گسترده تغییر شود ، شخصیت فرد ورفتارهای وی 

 انقالبی به شخصی محافظه کار ویا بالعکس خواهد کرد ، ممکن است شخصی 

 فردی محافظه کار تبدیل به شخصی انقالبی شود ، فردی مهربان وهمدل تبدیل به
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 شخصی خشن وسنگ دل شود ویابالعکس ، فردی شجاع واز جان گذشته مبدل به

 انسانی ترسو وبزدل شود وانسانی مبادی آداب واخالق مدارمبدل به انسانی سود

 تفاده گر شود ، امثال چنین افرادی را میتوان دربین کسانی که با جووسوء اس 

 امورسیاسی سرو کاردارند یافت ، در جوامعی که عمق بحرانها وتغییرات وسیع

 نبوده باشد ممکن است تغییرات تنها باعث احساسی ناخوش آیند در افراد وناشی

 ، مهاجرت ها ، آنها باشرایط جدید گردد  ازعدم تطبیق احساسهای معنی داری

 سکونت در والیت غربت ، احساس ازدست دادن موطنی که به آن خو گرفته اند

 ممکن است افراد دچار نوعی احساس افسردگی ، اضطراب ، پوچی ، از خود

 در صورت شدت تأثیرات بر روی .بیگانگی ، گمگشتگی واز این قبیل شوند 

 زاین قبیل نتایج نیزافرادممکن است عوارضی چون خود کشی ، دق کردن وا

 در مورد زن وشوهری که تنها فرزند عزیزشان را در حادثه ای از. روی دهد  

 دق کرد ودر میانسالی فوت کرد و" دست دادند ، پدر در مدت کوتاهی اصطالحا

 متجدد تبدیل "مادر دچار تغییر خلق وشخصیت شد واز زنی آالمد واصطالحا

 شد ، مرد سالمند دیگری که پس ازمدت سنتی" به زنی بشدت مذهبی واصطالحا

 دچار افسردگی شدید شدوپس ازمدت کوتاهیبازنشسته شده بود کارمدیدی 

 دق کرد و فوت شد ، زندگی ذوج های بسیاری پس از از دست دادن " اصطالحا
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 معنی داری هایتنها فرزندشان دچارازهم گسیختگی میشود ، بهم ریختن  احساس

 خواسته ومنقلب کننده منجربه عواقبی عذاب اورمیگرددتحت تاثیررویداد های نا

 اختالل استرس پس ازسانحه 

Post Traumatic Stress Disorder )PTSD  (  

 حثی درروانشناسی است که میتواند دررابطه باموضوع مورد توجه قرارگیرد ،مب

 را بخوبی نشان " احساس معنی داری "این اختالل تاثیرسانحه وفجایع بر روی 

 تأثیرنیز نشانه خوبی است از  هد ، همچنین تاثیر این اختالل بر روی حیواناتمید

 این اختالل برروی بازتاب های شرطی شده قبلی که منشأ احساس معنی داری نیز

 بحساب میآیند ، خالصه آنکه این اختالل منجربه حالت افسردگی ، احساس پوچی،

ق کردن ) آن شی ازیا مرگ نا گرایش به مواد مخدر، میل به خودکشی  میگردد،(د 

 مرگ  -بسته به اُرگانیسم فرد شدت این پدیده میتواند درجات متفاوتی داشته باشد

 ناگهانی عزیزان از جمله فرزند موجب جدائی یا دق کردن یکی از والدین یا هر

 درزندگی( تغییر احساس معنی داری ) دو آنها میشود ویا باعث رویکرد متفاوتی 

 ، در مورد حیوانات نیز چنانکه گفته شد میتوان با استفاده از روشهای  آنها میشود

 ب لآنها پدیده های مشابهی را باز نمائی کرد ، جاشرطی سازی وایجاد تناقض در
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 با اختالل پسمواردی اثرات  مشابهی درشکست های بزرگ آنکه موفقیت و توجه

 وعلترا بجای میگذارد( اسلبریتی ه) افرادی که به شهرت رسیده انداز سانحه در

 افراد مبتالبه است از جمله رویآن تأثیراین گونه وقایع در احساس معنی داری 

لبریتی هائی هستند که پس ازچنین موفقیت  یاشکست هائی آوردن هنرمندان و س 

 در زندگی به مواد مخدر روی میاورند ویا دچار افسردگی شده وگاه دست به 

 میتوان از ؛ رابین ویلیامز، ه بسیارندکه بعنوان مثالوناین نمخودکشی میزنند از

 تونی اسکات ، ویتنی هوستون ،فیلیپ سیمورهافمن ، جیاخان ، امی وان 

 هاوس،کورن کوبین ، مرلین مونرو ، همینگوی ، چستربینیگون ، هدایت ،اشلی 

 احساس رضایت و موفقیت یا بعبارت دیگرخوشحالی .بسیاری دیگر نام برد چاد و

 فرد است وبالعکس" احساس معنی داری " وقایع بر انطباق حوادث وشی از نا

 بوقوع بپیونددایجاد" احساس معنی داری " تضاد با  هرگاه وقایع وپدیده ها در

 .ناپذیر خواهد بوداحساسی ناخوش آیند گریز 

 ق وقایع آتی با احساسامیدی طوالنی مدت بر انطبانیست مگر و خوشبختی چیزی

  فرد ، باسقوط و اختالل در احساس معنی داری در دوران کهولت معنی داری  

 وباتوجه به تجربه های انسانی ودانسته ها در مورد بسر رسیدن زندگی کم کم 

 م ک میشود وانسان آهسته آهسته به عداحساس معنی داری به پایان خود نزدی
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 دمیبرپی وبه آن ونزدیک تر میشود  نزدیکزندگی درداشتن احساس معنی داری 

 همین عدم از میکند ناشی، نشانه های افسردگی که درآخرزندگی واواخرعمربروز

 به باور   احساس معنی داری است ودیگراینکه بسیاری که درطول زندگی نیازی 

 گرایش نمی یابند کم کم بسوی باورهای ماوراء الطبیعی زندگی پس ازمرگ

 ورای زندگی وبه دنیای پس از خویش را به " احساس معنی داری "پیدا میکنند و

 مرگ معطوف میدارند ، احساس از دست دادن نزدیکان وعزیزان که مترادف

 اتفاقمیشودبا تزلزل احساس معنی داری از همین دست است ، در این رهگذر 

 پیش گفته مرگ فرزند جوان بخاطر میآید که منجر به دق کردن پدر وگرایش 

 یعی گردید ، چراکه باور به پایان رسیدن زندگیمادر به امور مذهبی وماوراءالطب

 به هرآنچه زندگی راهمراه با احساس معنی داری  نقطه پایانی است بخود خود 

 به ستیز بر" معنی داری احساس " این سربازان جوان هستند که در اوج . میکند

 می خیزند و به سهولت تن به کشتن وکشته شدن میدهند ، احساس معنی داری

 عامل احساس رضایت وبر خالف آن اختالل یا نداشتن چنین احساسی رین بزرگت

 است که منجربه افسردگی ، خود کشی وسایر رفتارهائی که نشانه روان نژندی 

 داشتن ویا نداشتن چنین احساسیوالبته این جبر حاکم است که . ) است میگردد 

 ی ، عشق ، خانوادهفعالیت های اجتماعی اعم ازسیاسی واقتصاد( را رقم میزند 
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 در قالب احساس معنیوفرزندان ومهم تراز همه موفقیت ها واحساس موفقیت  

 .افعال واعمال است که در تشدید آن مؤثرندنسبت به داری 

 احساس معنی داری و بیماری های مغزی ؛

 لزایمرونسیان بعلت تغییراتییا آ" عقل "  "در بیماری هائی مانند زوال اصطالحا

 در افعال واعمال فرد از بین میرود" احساس معنی داری "  ز رخ میدهدکه در مغ

 یا دچار تغییرات شدیدی میگردد ، از جمله آنکه دیگر نزدیکان وافرادی را که 

 عمری با آنها زندگی میکرده اند دیگرنمی شناسند وبخاطرنمی آورند یا رفتاری از

 شابهتی ندارد، این نکته بخوبیبا رفتارهای معنی دارم" خود بروزمیدهند که مطلقا

 عاقالنه رفتار کردن تا چه حد بهنشان میدهد که احساس معنی داری وبعبارتی 

 احساس" که ساختار مغزوتغییرات ان وابسته است واز طرف دیگرنشان میدهد  

 برعمکرد مغز، خاطرات وآنچه که شرطی شدن را درمغزشکل داده "معنی داری

 .وابسته ومتکی است 

 س معنی داری ومواد مخدر، روان گردان وتوهم زا ؛احسا

 اعم از مخدر وروان گردان وتوهم زا بر احساس های معنی موادمصرف تأثیر 

 فاقد معنی است پس " انکار ناپذیر است ، موضوع وفعلی که برای فرد کال داری
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 دراز مصرف مواد مزبور جلوه ای متفاوت پیدا کند ، نشانه های آن را نه تنها 

 در گذشته قاعده بر این) مورد افراد خالف کار میتوان به وضوح مشاهده کرد  

 "بود که ارازل و اوباش قبل از اقدام به افعال خالف با مصرف الکل واصطالحا 

 بلکه این نشانه ها در مورد افراد( مست کردن خود را برای آن آماده میکردند 

 و ازاین قبیلمراسمی عرفانی رفرهیخته ، برخی از دانشمندان وکسانی که د 

 ی مصرفی توسط چنین نیز دیده میشود ، مواد مخدر وتوهم زا شرکت میجویند 

 افرادی وبرای مثال چنین است ؛ فروید مصرف کوکائین، شکسپیر، اندی وارهول

 ،( تریاک ) ، لوئیس کارول ( کافئین ) ومایلزدیویس مصرف هروئین ، بالزاک 

 ،هامپری داوی شیمیدان( همه چیز ) ، ترومن کاپوتی ( همه چیز ) ادیت پیاف 

الکل ) ، شاملو ( تریاک ) ، صادق هدایت و نیما یوشیج (نیتروژن منوکسید )

 از% 1. 1از زیست شناسان % 9. 04طبق برخی از آمارها .....و( ئین وهرو

 %3از پزشکان % 1از جراحان % 4. 01از زمین شناسان % 4. 0شیمیدانان 

 .دچار مواد مخدر وتوهم زا هستند ...دانان واز فیزیک 

 پوشش وتجمالت ؛احساس معنی داری ولباس ، 

 رفتار آنان قابل " تأثیر لباس وپوشش بر روی احساس معنی داری افراد ونتیجتا

 انکار نیست ، از همین رواست که برای مثال ورود افراد بدون لباسی خاص از
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 برای –مجالس مرتبط ممنوع است  رسمی به برخی از"جمله لباسی اصطالحا

 رفتاری محترمانه لباسهائی مناسب ورسمی جزء شرایط ورود به مجالسی است

 ، همچنین است در مورد مشاغلی خاص ؛ لباس روحانیون ،که آنرا ایجاب میکند 

 کشیش ها ، قضات در برخی از کشورها ، لباس های فراغ التحصیلی ، لباسهای

 تلف ، اونیفورم های نظامی ، لباسهای مراسم عروسیتشریفاتی دردربارهای مخ

 که ذکر آن لباسها احساس معنی داری افراد را درتمام مجالس ومراسمی.... و

 شأن و" رفت تحت تاثیرقرار میدهد ، سلطان وپادشاه با لباس تجملی واحتماال 

 هشوکت  سلطنت به فرد صاحب این مقام این احساس معنی داری را القاء میکند ک

 ، بهم چنیننظامی نیزفرمانده  ولباس! هی وسلطنت است هم او برازنده شا" واقعآ 

 دیده میشود که چگونه احساس معنی داری تحت تاثیرشرایط محیطی قرار میگیرد،

 سایرلوازم وابزار زندگی نیز از این کاربرد مستثنی نیستند ؛ اتومبیل ، لوازم 

 تمامی اینها بر روی احساس....ره وزندگی ، محل سکونت ، لوازم زندگی روزم

 معنی داری  مالکان آنها تاثیر گذارند واین چیزها هستند که بر روی احساس معنی

 داری آنها ازجمله احساس حق داشتن ، احساس برتری، احساس صاحب اختیاری 

 ساسحاعواملی که ذکر شد نه تنها،گذارنداثرنیزخصوصیت دیگرو ده ها صفت و

 . دنهدیمی مصرف کنندگان بلکه مخاطبان آنها را نیز تحت تاثیر قرارمعنی دار 
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 احساس معنی داری واقتصاد ؛

 عوامل مؤثر دراقتصاد وبازار گرچه بر اساس عرضه وتقاضا بررسی وارزیابی 

 کمتر مورد بررسی وتدقیق قرار عرضه وتقاضا کننده درمیشود ولی عوامل تعیین 

 روانشناسی بیشترین تأثیر را بر تعیین عرضهعوامل شرایطی خاص میگیرد ، در

 اساسی روانشناختی دارند وناشی از وتقاضا خواهد داشت این عوامل که

 هستند کمتر ....خصوصیات ذاتی انسان از جمله ترس ، طمع ، تقلید ، رقابت و

 های معنی داریازاحساس ناشیاین عوامل  گرفته است ،رد تجزیه وتحلیل قرارمو

 صیات ذاتی واکتسابی انسان هستند ، در یک بحران اقتصادی این  مبتنی بر خصو

 احساس های ترس وطمع واز طرف دیگر احتکاروتقاضای کاذب واحساس های

 فعالیت بازار نقشمعنی داری ناشی از آنها است که در تعیین آینده اقتصاد و 

 عددی، آخرین حلقه اقتصاد  بازارعرضه وتقاضا است و عوامل مت خواهند داشت

 .قبل از شکل گرفتن عرضه وتقاضا است که آنها را شکل میدهد 

 احساس معنی داری وزبان ، شعروهنر؛

 در رابطه با زبان ، شعرو "احساس معنی داری " بهترین و بارزترین مصداق 

 ؛هنرنمایان میشود ، این نکته را میتوان دراین شعر 
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 جزم زگفتن وخلق ازشنیدن اشمن گنگ خواب دیده وعالم تمام کر          من عا

 اکثر قریب به اتفاق انسانها درمقاطع ومراحلی ل سراغ کرد، این شعروصف الحا

 از زندگی آنها است ، آیا براستی گنگی که زبان ندارد یا زبانی که دارد مناسب

 نیست چه خواهد کرد ، گفتن این نکته ضروری است بیان احساسی که کرده است

 زبانی را دراختیار ندارد که مناسبت و قابلیتانی آنچنان که در واقع هیچ انس

 آن را داشته باشد که احساسات درونی خود را آنگونه که شایسته است ودلخواه

 او است به دیگری منتقل کند وهرچه را که احساس میکند بتواند بیان کند ، در این

 راغ میکندرا در خود تجربه و س" احساس معنی داری "حال گنگ خواب دیده  

 دست بدامان ولی قادر به بازگو کردن آن نیست ، تنها راه گریزدر چنین مواردی

  هنر وشعرشدن است ، اظهار آن تنها بوسیله هنر وشعر میسر است که صد البته

 قابل پیشگوئی نیست که برای گنگ های خواب دیده تا چه حد مقدور ومیسر باشد

 مال قریب به یقین تمام انسان ها با شدت که به مقصود خود نائل آیند ، به احت

 وضعف های متفاوت ودردوره هائی از زندگی با چنین پدیده واحساسی روبرو

 آن ها قابل پیگیری وشناخت نیست ، انسان ها اگر به میشوند که رفتار وافعال 

 با رفتارهای خود احساسهای معنی داری" اندازه الزم هنرمند وشاعرنباشند عمال

 بروز خواهند داد هرچند در قالب بیان وزبان نگنجد ، دراینجا نکته ای خویش را
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 که بروزوظهور مییابد چگونگی پیدایش هنروشعر نیزهست ، شعر به معنی واقعی

 نظم یا نثر منظوم وهنر نه به معنی فن در حالی بروزمیکند که هیپچشعر ونه تنها 

 ای معنی داری انسان وجودگونه امکان دیگری برای بروزواظهاروانتقال احساسه

 نداشته باشد ، این گونه اشعار که بیشتر در اشعار معاصر ونو ودر مکاتب جدید

 معنی احساسوصف الحال موسیقی ونقاشی تا سایرهنرها بهتراعم از ومعاصرهنر

 رابروز میدهند ، بنابراین میتوان گفت که یکی از نتایج انکار ناپذیر وجودداری  

 در هنرها عیان وبیان میشود ، در شعر مزبورگرچه " ی احساس معنی دار" 

 "گوینده روی سخن اش با خود است ولی درست تر آنکه خلق  کر عالم نیز متقابال

 گنگ خواب دیده چون شاعر شعر مزبور هستند ودرو به نوبه خود هرکدام یک 

 وایناین حالت این شاعر مزبور خواهد بود که بجای خلق  کر  عالم خواهد نشست 

 خلق  کر عالم خواهد بود که نقش گنگ خواب دیده را در عهده خواهد داشت ، در

 وویتگنشتاین در دومرحله از زندگی اش ) این مورد باید قول ویتگنشتاین اول 

 (اول و ویتگنشتاین دوم شهره گردیده استمورد فلسفه به ویتگنشتاین اقوالش در

 را باید نادیده " ید به فراموشی سپرد آنچه را نمیتوان گفت با" را که میگوید 

 ای آنچه را نمیتوان گفت میتوان احساس کرد و این احساس"چرا که الزاما انگاشت

 .راتفگونه بیان و است که فرد را به واکنش وامیدارد" احساس معنی داری"" دقیقا
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 چگونه بنیان همه چیزدر زندگی انسان از تولد تا مرگ و

 استوار" احساس معنی داری "زندگی بر انسان در چرخه 

 میگردد ؛

 احساس معنی داری در سیستم واُرگانیسم انسان هیچ چیز پس از شکل گیری

 نمیتواند فارغ ومستقل وخارج ازچهارچوب آن وبرای خود ومنفک ازسایرپدیدها

 دلیل هرفعل. در قالب تفکر وذهنیات انسان شکل گرفته وبه بودن خود ادامه دهد 

 آن حکم  باید ناشی از مقدماتی باشد که احساس معنی داری به ضرورت   یتیوفعال

 است که در" احساس معنی داری " ، اصل علیت وباور به آن اولین شکارمیکند 

 تور ودام آن میافتد ودر ادامه علیت خود همدست وکار گزار آن وواسطه ای   

 فصل اول اشاره شد،برای ارضاء احساس معنی داری خواهد بود ، آنچنانکه در

 است ، این عادت به دیدن" عادت " همزاد دوقلوی  بعبارتی علیت خود زائیده ویا

 است که انتظار مشاهده ذوج علت ومعلول بصورتی مکرر وپی درپی بودن آنها

 ، تکراردر پی بروزعلت ودر قالب احساس معنی داری می گنجاند  معلول را

 یبه نحوی ازایجاد بازتابهارربودن آن خودومک مشاهده پیاپی بودن علت ومعلول

 شرطی شده  ثانویه است که فرد را درانتظارمشاهده معلول ازپس علت قرارمیدهد
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 این مخلوق بازتاب های شرطی شده است" احساس معنی داری " که واز آنجا 

 مقوله یعنی اصل علیت وپدیده علت ومعلولی در جوارعادت جزء وعنصری از

 . است  احساس معنی داری

 اصل علیت محصول  احساس معنی داری  اکثر قریب به اتفاق ومشترک تمامی

 احساس معنی " افراد انسان است ، نیاز به علت وعلت تراشی در جهت ارضای 

 اینکه است ، اینکه چرا چیزی سقوط میکند، اینکه چرا بالئی نازل میشود" داری 

 ایدعلتی داشته باشد ناشی ازآن استرخ میدهد و اینکه تمام اینها بچرا حادثه ای 

 بگُنجد وخود را موجه سازد در" احساس معنی داری " که تمام آنها باید در قالب 

 غیر اینصورت این گونه امور چونان یتیمی خواهند بود بی ریشه که پذیرش آنها

 نگفته نماند که بنیان منطق ومتعلقات آن از. راممتنع وبی معنی خواهد ساخت 

 وروش های قیاسی" امتناع از جمع نقیضین "  ،  اصل "همانی   این" ل قبیل اص

 جمیع افراد" احساس معنی داری " و استقرائی جملگی اجزائی متعلق به سیستم 

   .خواهد بودودر شکل کلی آن یعنی آنچه که متعلق به نوع انسان بطور کلی میشود

 ومنطق ؛" احساس معنی داری " 

 ی قیاس واستقرا از کجا میایند ؟منطق وروش های آن یعن

 استداللی   منطق آنچنانکه در فصل اول ذکر شد هیچ مبنای" قیاس واستقرا و نهایتا 
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 چرا که قبل از خود ندارند با این حال عدم صحت آنها باور ناپذیربه نظر میرسد

 که قضاوت میشود همان احساسی  است" احساس معنی داری"صحت آنها براساس 

 دیده ها ، شنیده ها ،)ربازتابهای شرطی شده ، دانسته ها وبدیهیات که مبتنی ب

 ست، این نکته همانند تائیدی ا است که تعیین میشود ونه استدالل( تجربیات حسی 

 احساس معنی. که بر اساس آن حکم به ابرازسلیقه وتقلید وتبعیت از آنها میکند 

 وانتساب وانتصاب داری منجربه ساخته شدن الگوهائی برای معنی سازی 

 عناصری به مجموعه ای که فاقد معنی داری الزم هستند وتکمیل آنها به منظور 

 از جمله این نوع کارکرد احساس معنی داری درمعنی دارکردن آنها میگردد ، 

 ساختن چهارچوب های منطقی است ، الگوسازی منجربه ابداع دستگاههای قیاسی

 ه ریشه های یکسانی دارند ، اگرپدیده هائیواستقرائی میشود ، این هر دومقول

 که محصولی ازاحساس معنی داری" معنی سازی" بوقوع بپیوندد دستگاه " مکررا

 ایجاب میکند تا پدیده های بعدی که دارای وجوه مشابهی با پدیده مشاهده است 

  شده قبلی هستند منجربه روشی استقرائی میگردند تا انتظارناشی ازتکرارپدیدههای

 مشابه قبلی ارضاء گردند ، برای مثال اگر تاکنون کالغ سفیدی مشاهده نشده پرنده

 چنینحکم میکند که "احساس معنی داری " ید دیده شوددیگری که بشکل کالغ وسف

 کالغ نخواهد بود گرچه چنین نتیجه گیری هائی صادق نباشد ،" پرنده ای قطعا
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 نیست ، شباهت یک چیزبا چیزدوماصل این همانی نیزازشمول این قاعده مستثنی 

 زالقاء میکندکه چیز سوم مشابه چی چیز دوم با چیز سوم این معنی را ونیز شباهت

 روش قیاسی باین سیاق که اگر اجزائی از چیزاول باشد ، همچنین است در مورد 

 مشابه وکل آن دو چیزنیزباهم شبیه باشند باید سایراجزاءدوم اول با اجزائی ازچیز

 .یز نیز مشابه باشند گرچه چنین نتایجی با واقعیت منطبق نباشند آن دوچ

 تواین تعمیم دادن اس" احساس معنی داری" خود محصولی است از"تعمیم دادن " 

 که اساس روش های قیاسی واستقرائی است ، آنچنانکه در فصل اول ذکر آن رفت

 واستدالل مبتنی وروش های قیاسی واستقرائی هیچ مبنای استداللی دیگری ندارند 

همانگونه که احساس معنی . متکی برروش های منطقی یعنی قیاس واستقرا است 

 داری خالق سلیقه وپیروی ازرفتارهای عمومی است این احساس خالق روش های

 (اصل امتناع از جمع نقیضین ) استداللی ومنطق نیزهست ، اصل عدم تناقض 

 "احساس معنی داری " تواند در قالب نیزازاین روند مستثنی نیست ، تناقض نمی

 جائی داشته باشد چون دراین صورت این قالب بهم میریزدوآرامش فردی که 

 دارای احساس معنی داری است را منقص کرده و اورا مضطرب خواهد ساخت

 منجر باین خواهد"احساس معنی داری لزوما( نگاه کنید007و001به صفحات  )

 ونیز اگر و این بی معنی خواهد بود باشد وهم نباشدشد که یک چیزنمیتواند هم 
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 باید مساوی" الف " باشد در نتیجه " ج " مساوی " ب " و" ب " مساوی " الف " 

 واگرچنین نباشد هر نتیجه گیری دیگری( اصل این همانی ) باشد " ج " مساوی 

 "ی احساس معنی دار" دیده میشود که چگونه . براین اساس بی معنی خواهد شد 

 تا الزام تا رفتارهای جمعیهمه چیز را شکل میدهد ، ازرفتارهای فردی گرفته 

 به تدوین قوانین واصول منطقی والی غیرالذالک ، همچنین است در مورد رابطه

 که درصفحات بعدی به آن( علت ومعلول " ) اصل علیت "احساس معنی داری و

 . پرداخته میشود

 زمان ؛احساس معنی داری وعلوم نظری و 

 احساس معنی داری در مورد اطالعات ودانسته های متعدد ودر مورد انبوهی از

 آنها منجربه ساختن وساختار نظریاتی تحت عنوان علوم نظری یعنی علوم مبتنی

 ونیز خلق واختراع اصولی( بدیهی = خود آشکار=  axiom)براصول موضوعه 

 و به حصولی از آن استمنطقی ماصول موضوعی میگردد ، همانگونه که سایر 

 .برگرفته وناشی از نیاز وپاسخ به ارضاء این احساس است  نحوی

 علم نظری واصلنیزابداع اولین قابل توجه است که ازنظرتاریخی وزمانی 

 هم زمان ظهوروبروز" ی تقریبایعنی هندسه اقلیدسی ومنطق ارسطوئ موضوعی
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 (قبل از میالد 171تا 311د و اقلیدس حدو 311تا  384ارسطو حدود )یافته اند  

یابه تعبیری ابداع قالبی که بتواند پدیده هارا توضیح دهد  ابداع علوم نظری

 ، محصول چهارچوب احساس معنی داری ونتیجه نیازبه ارضاء این احساس است

 در غیر اینصورت انسان دچار اختالل وتشتت وبهم ریختگی سازمان وساختار

 .ی روان نژندی دچارمیشود احساسهای درونی میگردد وبنوع

 نکته اساسی اینکه درتمام علوم نظری به غیرازبکارگرفتن روابط ریاضی ابداعی

 عوامل وپارامترهای فرضی ونمادین بعنوان معادل ومابازاء عناصروعوامل 

 این عوامل وپارامترها درفیزیک ، ازجملهواقعی  فیزیکی مفروض میگردد"هراظا

 زمان" پارامتر" عنی داری اختراع وابداع مفهوم ونظری ودررابطه با احساس م

 است ، چنانکه در فصل اول ذکر شد چیزی مستقل وجدا از تغییر وحرکت بعنوان

 زمان وجود ندارد ودر صورت اسقاط وجودی حرکت وتغییر بالطبع زمان نیز از

، ابداع واختراع پارامتر زمان یکی از دست آوردهای حیز انتفاع ساقط میگردد 

 این پارامترامکان تدوین روابط فیزیک  زیک نظری است ، بدون وجود فرضی  فی

 نظری از بین میرود ، گرچه پارامتر زمان وبکارگرفتن آن فارغ از چیزی بعنوان

 ساعت که خود نوعی حرکت وتغییراست امکان نمی یافت با این حال با معنی 

 از) است که زمان  بآن دادن به حرکت ساعت وایجاد احساس معنی داری نسبت
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 آنجا)بعنوان وجودی مطلق ومستقل از حرکت وتغییر آفریده میشود ( نظر نیوتن 

 که نیوتن میگوید جهان یک ساعت دارد وآنرابعنوان یکی از اصول موضوعه

 در حقیقت زمان چیزی نیست مگرایجاد ارتباط در بین( نیوتنی می پذیرد فیزیک 

 وباین طریق مقدمات " جهان انسانی " ه درحرکات وتغییرات دانسته وشناخته شد

 الزم برای ابداع فیزیک نظری وبدست آوردن روابطی درآن فراهم میگردد ، در

  یحقیقت تمام روابط و نتایج و تعبیروتفسیرآنها درفیزیک نظری متکی برفرض

 است بنام پارامتر زمان که وجود آن پایه واساسی قطعی ومتقن ندارد و تمامی 

نیز با زیر سئوال رفتن چنین فرضی پا درهوا می نظری صله در فیزیک نتایج حا

 بردی قابل اعتنا خواهد بود کهراز آن در فیزیک تجربی وکا ماند وتنها نتایجی

 متکی بر تجربیاتی عینی وقابل تکرار بوده باشد ، از" وعینا" ، مستقیما" صراحتا

 وم نظری بویژه فیزیک همین رواست که بسیاری از نتایج حاصله از روابط عل

 قابل تکرار است که –نظری هر از چند گاهی با تغییر وتجدید نظر همراه هستند 

 زمان پارامتری جعلی وفرضی است وعلوم نظری که یکی از پارامترهای اصلی

 جعلی باشد نمیتواند مورد اتکا قرار گیرد ، مباحثی از قبیل جهت دار بودن آن 

 واز این قبیل خود بخود مباحثی تفننی( آینده یا گذشته  سفر به) زمان وسفر در آن 

 و ازحیزاعتبارساقط است ، از طرف دیگربکارگرفتن ریاضیات در نظریه هائی
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 پس از ا عمال محاسباتی.....مانند نظریه بردارها، نظریه میدان ، نظریه کوانتوم و

 ت آمده کهریاضی در روی عوامل وپارامترهای فرضی ونمادین اولیه نتایج بدس

 صورتی ریاضی خواهند داشت مورد تعبیر وتفسیربه نحوی قرار میگیرند که با

 رایج انطباق یابند ، براساس احساسهای معنی داری " احساسهای معنی داری "

 است که برروی نتایج موهومی ومبهم خط بطالن کشیده میشودونتایجی پذیرفته

 .بندمیشوند که با احساسهای معنی داری انطباق یا

 تمام احکام وقضایای علوم" اوالاین نکته حائز کمال اهمیت است که 

 نظری از جمله هندسه وریاضیات تحلیلی هستند باین معنی که تمام قضایا واحکام

 ریاضی ویا هرعلم نظری واصل موضوعی دیگر در اصول موضوعه آنها نهفته

 نطبق براصول تحویل وم" مراحل اثبات نهایتااین قضایا واحکام در است ،

 موضوعه آنها میگردد و دراین مرحله است که اثبات آنها به پایان میرسد واعتبار 

 این احکام وقضایا معادل اعتباراصول موضوعه و بدیهیات آغازین آنها است

 در صورتیکه از ریاضیات یا هر علم نظری دیگری در حل وفصل مسائل" ثانیا 

 ضوعه این علوم با علوم تجربی مورداصول موعلوم تجربی بهره گرفته شود 

 نظرممزوج میگردد، بنابراین اصول موضوعه علوم نظری مربوطه خواه ناخواه 

 تاثیری انکار ناپذیربر روی نتایج اخذ شده وتعبیر وتفسیر انها میگذارد واز آنجا 
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 که اصول موضوعه علوم نظری واصل موضوعی تنها متکی بر بدیهیات اولیه آن

 ین بدیهیات ازصحت وقطعیت برخوردارنیست بنا براین نتایج علوم است وا

حاصله در حل مسائل علوم تجربی که این گونه بدست آمده اندوازعلوم نظری 

 برای مثالی در این. قطعیت برخورداربوده باشند بهره میگیرند نیز نمیتواند از 

 جواب هائی دارای چندین جواب بوده باشند ،" مورد حل معادالتی است که اتفاقا

 ساس های اح یعنی سازگار با از آنها مورد قبول واقع میشود که معنی دارو روشن

 درمورد سایر علوم نظری نیزاوضاع کمابیش به همین –معنی داری بوده باشند 

 صورت است که هرگاه عملکرد در روی مفروضات واصول موضوعه منتج به 

 باق نیابد از قبول آنها سر باز زدهنتایجی گردد که با احساس های معنی داری انط

 میشود وتنها نتایجی پذیرفته میشود که بر اساس احساسهای معنی داری معتبر به 

 . گرچه فاقد هر مبنا وقطعیت وایقان ویقین بوده باشند نظربرسند

 مثالی ازسرتفنن ؛ درانباری یک خروار گندم وچهار موش وجود دارد،موجودی) 

 پاسخ ریاضیات ومنطق ارسطوئی ؛ یک خروار ؟یست انبا رپس از یک سال چ

 (! هیچ کس نمیداندواقعیت چیست ؟ !! گندم وچهار موش  

 نظری افتادن وبی پروا به این سو وآن سو پرسه زدن فاصله اندکیدردام علوم 

 دارد با سقوط در ورطه ای که خرافات نامیده میشود ، سه مقوله ؛ علوم نظری ،



 191از  174صفحه                                                                                                                         

 ، لغزیدن بهپوشانی هائی دارند که گهگاه به چشم نمی آیند شبه علم و خرافات هم

 .وشبه علم همان وعدم امکان  گشودن این کالف سردرُگم همان  وادی خرافات 

 اباطیلی چون جهت داربودن زمان یا سفردرزمان یا باور به خواص اعجاب انگیز

 زاین قبیل اندا( وضرایب آن  3نیکال تسال وباوراوبه اعجازاعدادی مانند ) اعداد 

 نیستند صاحبان نام درمیان مفاخرعلم وادب وازاین قبیل که ازروان والبته کم 

 عواقب سوء مصرف مواد ودر نتیجه اظهاراتی از این قبیل که" نژندی وبعضا

 .گفته شد رنج می برده اند ومیبرند 

] OCD (Obsessive – Compulsive  Disorder   ) نیکال تسال آن چنان به 

 ص اعجاب انگیزاعداد باورداشت که همیشه دست هایش را سه بارمی شست،خوا

 قبل از ورود به هر ساختمانی سه بار دور آن میچرخید ، همیشه سه عدد دستمال

 "اختالل وسواس فکری " بدون شک او دچار. در زیر بشقاب غذایش میگذاشت 

 (OCD  = اختالل اضطرابی مزمن )ندی ها در ، اینگونه روان نژ بوده است

 شکل گیری خرافات نقش مؤثری برای نشت وگسترش چنین باورهای خرافی 

 خواهند داشت ، نام برخی از مشاهیرکه مبتال به نوعی روان نژندی بوده اند از

 این قرار است ؛ جیمز جویس سندرم اسپرگ یا جامعه گریزی ، نیوتن دوقطبی

 ocdورس از مکان های شلوغ وشیزوفرنی ، داروین آگروفوبیا یا انزوا طلبی وت
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 شیزوفرنی ، بتهون دو قطبی وافسردگی ، میکل آنژ( ریاضی دان )جان نش 

 بیماری اوتیسم ، همینگوی افسردگی واعتیاد وخودکشی ، ادگارآلن پو بیماری

  ].......دو قطبی و

 احساس معنی داری ومکاتب فلسفی ؛

 ایط وتحت تأثیر باورهایچنین به نظر میرسد که کلیه مکاتب فلسفی بنا به شر

 مشترکی درآن زمینه دارند به ظهورمیرسند،" احساس معنی داری " افرادی که 

 ظهور وبروز مکاتب فلسفی " احساس معنی داری " بعبارت دیگریکی از نتایج 

 است که بر اساس احساس معنی داری مشترک در بین افرادی شکل میگیرد که

 ها واحساس های معنی داریی توجیه باورابی برمناستا بستر ابداع مکتبی بتوانند

 "احساس معنی داری"خود فراهم ساخته وبه آن اعتبار بخشد ، بعبارت دیگراین 

 است که مقدم بر هر مکتب فلسفی است ، دراین میان میتوان به سه مکتب اصلی

 و جمله رئالیسمدرمعنی کلی آن از فلسفه اشاره کرد ؛ایده آلیسم ، ماتریالیسم

 از ترکیب والتقاط دو مکتب فوق الذکر،بقیهتب التقاطی که محصولی است مکا

 نوعی زیرمجموعه این سه مکتب اند که تحت عناوین مختلف که بیشتر  مکاتب به

 جزئی وتخصصی هستند ودر مقوله های مختلف بسته به تخصص هر یک از
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 .ائه شده اند فالسفه ای که در آن زمینه ها بکار مشغول بوده یاهستند ابداع وار

 احساس معنی داری وعادات ، علیت وخرافات ؛

 احساس معنی" ضرورت  مطلب اشاره ای به رایطه در چند صفحه قبل وبنابر

 موضوع " وعلیت شد ، برای تکمیل آن ونتیجه گیری های مرتبط مجددا" داری 

 هر چند تا اندازه ای تکراری مورد بررسی قرارمیگیرد ، عادت ها رابطه گسست

 ترک عادت موجب مرض است که با المثل  ، ضرببا بازتابهای شرطی دارند

 است گویای این نکته(   Old  habit die hard)کمی اغماض معادل اصطالح 

 "احساس معنی داری "است که ترک امور شرطی شده موجب اختالل در سیستم 

 رفتهاست که بر اساس بازتاب های شرطی شده وسایر عوامل ذکر شده شکل گ

 است ، عادات خود موجب وموجد اموری میگردد که وقوع آنها مورد انتظاروبر

 خود  این عادات چنانکه در فصل اول ذکر شدحسب عادت است ، از جمله اینکه 

 وجب وموجد چیزهائی میشود که فرض علت ومعلول واصل علیت از جملهم

 دیگرپی پدیده های در ت و این چنین عاداتی یعنی انتظاروقوع پدیده هائیآنها اس

  س احسا"این امر، اینک این برگواهی است  به آن اشاره داردهیوم نیز آنچنانکه

 است که موجبی میگردد تا انسان در جستجوی چیزی برای بروز" معنی داری 
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 پدیده های جدید باشد ، یکی از آنها علت ومعلول است بعبارت دیگربرای معنی 

 چیزی نزدیک به آن" احساس معنی داری"قالب دارکردن یک پدیده بر اساس 

 علت وقوع آن مفروض میگردد، وقوع یک پدیده منفرد ومنفک ازسایر پدیده های

 ، بدون وجود ومنشأ دیگری نمیتوان به وبه تنهائی فاقد معنی خواهد بود رایج

 ه معنی بخشید ، یکی از دالئل جستجوی علت برای یک پدیده معنی داریک پدید

حیرت ناشی از اعما ل شعبده بازی وتردستی که علت در . است  کردن آن

 آنهامغفول می ماند ناشی از چنین امری است ، وقوع یک پدیده منفرد ومنفک

 ها حیرت انگیز خواهد بود ، اعجاز ومعجزه و جادوگری وشعبدهازسایر پدیده 

 واضح ایجاد خرافات مستلزم آن است که پدیده ای بدون علتی " بازی ونهایتا

 وآشکاروبه تنهائی ومنفک از سایرپدیده ها رخ داده باشد ، علت پدید آمدن 

 خرافات آن جائی است که علت ملموس وقالب مشاهده غایب باشد ، توسل به 

 خدایان و شیاطین در گذشته واساطیرومعجزات ، خرافاتی از قبیل شورانبوه 

 ن چیزهائی مانندچشم خوردن ، خوش یمنی وبد قدمی یا نحس بودچشمی ، 

 بعضی از اعداد ویا اتفاقات ، شفا بخشی وبسیاری از باورهای خرافی ریشه در 

 هستند وناشی از نیاز به " احساس معنی داری " چنین باورهائی داردکه محصول 

 فرض واختراع علتی برای معنی دار کردن آن ها تحت عنوان عامل مؤثر در
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 کته ضروری است که علیت در سنین کودکیبیاد آوردن این ن. ایجاد آنها است 

 چندان کاربردی در توضیح بروز پدیده ها وبرای قانع کردن آنها ندارد چرا که

 در کودک شکل نگرفته است ، در سنین بعد از" احساس معنی داری " هنوز 

 اس معنی داری در او بهر علت شکل گرفته استسزمانی که قالب احکودکی و در

 های کودکانه بخوبی میکند ، این نکته را در رابطه با بازی ز باور به علیت برو

 توضیح داده شد الزم است تا مغز کودک " مبتوان دریافت ، همانگونه که قبال

 باندازه کافی رشد وتکامل یافته ومیزانی از خاطرات ودانسته ها واموری شرطی

 صول نیازفرض واختراع علیت مح -شده دراو شکل گرفته وجای گیر شده باشد

 معنی یک پدیده منفرد اینصورتاست ، درغیر "احساس معنی داری "به ارضاء 

 از مرکزتوجه بدور میماند ومنزوی میشودمگرآنکه " پا در هوا میماند ولزوما

 .مبدأ وخاستگاهی برای آن ابداع ، اختراع ومفروض شود 

 

 خرافات ؛

 لت وعامل معنی دار،خرافات یعنی فرض عامل وعلتی برای پدیده ای که هیچ ع

 بتوان به آن منتسب کرده و آنملموس وقابل مشاهده ای ندارد تا بتوان آن پدیده را

 پدیده را درقالب احساس معنی داری بعنوان عامل جلوه داد، این عامل وعلت 
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 ، بهمین دلیل خرافات جزء خصلت های ذاتی انسان فرضی همان خرافه است

 ی شده وتبدیل آنها به احساسهای معنی داریاست که ریشه در بازتابهای شرط

 درطول حضور انسان خرافات با شدت وضعف های کم ودارد ودر همه جا و 

 .زیاد وجود داشته ، دارد وخواهد داشت 

 ؛" جهان انسانی " احساس معنی داری و ساخت 

 در انسان شکل " احساس های معنی داری " همانگونه که به مرور از کودکی 

 وبودها در قالب احساس های معنی داری" جهان بدون انسان " اجزاء میگیرد، 

 شکل  "نمودها" ریخته شده ، استحاله یافته وبر اساس این قالب والبته به شکل 

 میگیرد ، ساختاری از اجزاء جهان بدون انسان که بر اساس روابط وساختار

 میدهند ، در را تشکیل" جهان انسانی" احساس معنی داری شکل گرفته همان  

 حقیقت جهان انسانی ترجمه وتصویر استحاله یافته جهان بدون انسان در قالب

 ازجهان بدون انسان بصورت" بودی " است ، هر پدیده و  احساسهای معنی داری

 ودر چهارچوب وقالب احساس معنی داری جای میگیرد واگر تطبیق" نمودی " 

 طراحی میشود تا" ه یافته وبشکلی مجددانیابد یا نادیده گرفته میشود ویا استحال 

 تعبیر وتفسیر انسان در قرون این موردن چهارچوب جایگیر شود ، مثالی دردر ای

 است که بهر ترفندی انسان آنرا با (برجهای فلکی )ما قبل از تاریخ از صور فلکی 
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 گاو و= قوچ و ثور = آنچه در پیرامون خود میشناخت تطبیق میداد ؛ حمل 

 دوپیکر و الی آخر را در آسمان می آفرید ومتاخر برآن خدایان وُبت ها =جوزا 

 واسطوره ها وافسانه ها رامیساخت تا ساختار آنها در قالب احساس های معنی 

 داری او جای گیرد و هنوز این روال در نظریه پردازی های گوناگون قابل 

 که  هان بدون انسانوخواهد بود والبته این ساختار از جمله شکل ج مشاهده است

 بمرور احساس های معنی داری فردی وجمعی  .میشود تبدیل به جهان انسانی 

 ازجهان بدون انسان ونیز تغییر چنبن جهانی در قالب  تغییر میکند وتصور انسان

 .جهان انسانی شکل میگیرد 

 احساس معنی داری وشیوه های زندگی ؛

 وثروت که بدنبال پولیوه زندگی آنانی دوند شگروهی که بدنبال توپی می" احتماال

 زندگی همان قدر بی معنی احساس میکنند که محققی که بدنبال کشفهستند را 

 احساس معنی." دوی آنها را به سخره میگیرد شیوه زندگی هر موریانه ها است

 همانگونه که و این امری جبری است حاکم بر شیوه های زندگی است " داری  

 داری خود محصولی است جبری از میراث ژنتیکی ، شرایطاحساس های معنی 

 ، تربیت (احساس معنی داری جمعی ) جغرافیائی ، محیطی ، اجتماعی،فرهنگی 

 و همین ها هستند که شیوه زندگی فردی را تعُین خواهند ( بازتابهای شرطی شده )
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 تر بخشید ودر حقیقت شیوه زندگی افراد امری است محتوم وهیچ شیوه ای مرجح

 ازشیوه دیگر نمیتواند باشد چرا که هر شیوه ای بنوبه خود محتوم است واگر کسی

 از شیوه زندگی خود رضایت ندارد این عدم رضایت ربطی به شیوه زندگی او

 !رضایت نیزبگونه ای جزء شیوه زندگی چنین فردی استندارد ودرواقع این عدم 

 احساس معنی داری وتکنولوژی ؛

 تأثیردارد وبا" احساس معنی داری "  عاملی که در شکل گیریمهمترین  ازجمله

 نیز دچار تغییرمیشود تکنولوژی وفناوری  "احساس معنی داری " تغییرات آن  

 همانگونه که تافلر در کتاب موج سوم دکر میکند ومارکس قبل ازاوبرآن. است  

 حقیقت واصلی ترین عامل تغییرات اجتماعی ودرتاکید کرده بود عمده ترین 

 به تکنولوژی وابسته است بر" ومتقابال" مستقیما" احساس معنی داری جمعی " 

 اساس اظهار نظرمارکس که از عمده نظریات قابل اعتنای اواست  این است که ؛

 عاملاگر آسیاب بادی وآبی موجد جوامع فئودالی وکشاورزی است ، ماشین بخار

 ومفصل تر " ، تافلر متعاقباجوامع صنعتی ، بورژوازی وسرمایه داری است 

 موضوع را چنین بیان میکند که تکنولوژی ابتداعی عامل بوجود آمدن جامعه 

 کشاورزی وتولید برای مصرف است وتکنولوژی صنعتی باعث وبانی جوامع

 این تکنولوژی است کهصنعتی وتولید برای فروش خواهد بود ، در هردو دیدگاه 
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 است بعبارتی دیگرتعیین کننده باورها،ارزش ها، تعیین کننده نوع روابط اجتماعی

 بدیهیات والجرم احساس های معنی داری در افراد جامعه است ، در عین حال

 باید توجه داشت که پیشرفت و توسعه تکنولوژی در قبل از اختراع ماشین بخار

 و انقالب صنعتی وصنعتی شدن وبا استفاده از انرژی ذخیره( میالدی  0191) 

  رفنریا وزنه ها متوقف نماند وبا اختراع دستگاهای مکانیکی بویژه ساعتشده د

 تحت تاثیر " اورا کال "احساسهای معنی داری " مکانیکی دیدگاه انسان به انسان و 

 انسان را نوعی ماشین( میالدی  0111تا  0191)قرار داد تا آآنجا که دکارت 

 ( 11فارسی جلد اول صفحه تاریخ روانشناسی نوین شولتز ترجمه )تلقی کرد 

 وروابط انسانی ، استعمار بزرگترین نتایج وتاثیرات تکنولوژی در جامعه شناسی

 و استعمارگری واز جمله برده داری والقاء برتری نژادی و فرهنگ نژاد پرستی

 است که هنوز هم به نحو دیگری ادامه دارد ، احساس برتری غرب وچپاول 

 ستقیمی است از انقالب صنعتی وتاثیرتکنولوژیسرزمین های دیگران محصول م

 بر طرز فکر واحساس معنی داری  ناشی از آن ، اگر به تاریخچه استعمارگری

 ارتباط تکنولوژی ، انقالب صنعتی و امکانات برخاسته از آن برایمراجعه شود 

  تکنولوژی وخالقیت. جوامعی که بآن دسترسی یافتند را بخوبی آشکار خواهد کرد

 تسلط انسان های مسلح را برانسان هائی داع در ساخت ابزاربود که رفته رفتهواب



 191از  183صفحه                                                                                                                         

 سفید پوستانی که با اتکا)که قابلیت کمتری در این زمینه ها داشتند مسلط ساخت 

 "به سالح های جنگی وابزارهای تکنیکی قادربه شکارسیاه پوستانی که احتماال

 د ونیز برده ساختن آنان گواهاز نظر قدرت بدنی برصاحبان سالح برتری داشتن

 که شرایط محیطی  و میرسد توجیهبه نظرقابل (  خوبی براین روایت است 

 جغرافیائی ومتفاوت بودن آنها در پرورش انسان ها ئی که در شرایطی متفاوت

 باتوسعه تکنولوژیمی زیسته اند و شکل گیری استعداد های آنها مؤثر بوده اند ، 

 استعمار نوشده واین روال ادامه خواهد داشت تا انتقال استعمارکهن تبدیل به 

 تکنولوژی ودریافت آن توسط جوامع تحت ُسلطه این جوامع را ازنظر تکنولوژی

 والبته جوامع برتر تمام تالش خود را جهت )، به سطح جوامع برتر برساند 

 (به تکنولوژی برتر بکار میبرند  جلوگیری از رسیدن جوامع عقب مانده

 نسبت به مسائل" احساس معنی داری "یرتکنولوژی برتأث

 ؛.....سیاسی و اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و

 مالکیت  وقلمرو، مالکیت ، تمول ، مالکیت معنوی ،" احساس معنی داری " 

 سخن گفتن در مورد مقوله های فوق" ظاهراومالکیت استثماری ؛  استعماری

 ، قبل از آن دوران باحتمال  هد بودقبل از انقالب کشاورزی سخنی مهمل خوا
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 نزد حیوانات نیز قابلقریب به یقین تنها قلمرو که ریشه ای غریزی داردو در 

 حد ومرزگروههای انسانی  سر برآورده از حیوان رامعین میساخته  مشاهده است

 است ، در این مرحله غریزه یعنی نوعی بازتاب غیرشرطی تعیین کننده اصلی  

 مالکیت -در چنین انسانی بوده ونقش اصلی را داشته است" اری احساس معنی د"

 انقالب کشاورزی وتکنولوژی های وابسته به آن سر برآورده از قلمرو تحت تاثیر

 (بازتاب های غیرشرطی)ت ، دراین مرحله عامل مؤثرعالوه برغریزه بوده اس

 . برآن علت بوده است مزیدژی های وابست به انقالب کشاورزی وتکنولو

 ناشی از عوامل فوق معنی ومفهوم مالکیت را شکل داده" احساس معنی داری " 

لک یعنی زمین کشاورزی نشان   است ، معنی ومفهوم مالکیت یعنی تصرف م 

 یادگاری از این دوران است دهنده این سیرتاریخی است ، مالکیت ومالکین بزرگ

 شانه های انقالب پس از انقالب کشاورزی وتکنولوژی های وابسته وطلوع ن

 "احساس معنی داری " صنعتی وصنعتی شدن جوامع ، تمول وثروت همراه با 

 احساس معنی" مرتبط با این مقوله ها میگردد ، مال وثروت وسرمایه خمیر مایه 

 که میگفت برخالف نظر ژان ژاک روسو )میگردد نسبت به ثروت ومال "داری 

 !(ال من است واز آنجا مالکیت پیدا شد روزی یک نفر پیدا شد و گفت این زمین م

 جرائمی متعلق بدوران پس از...قت وآتش افروزی ورجرائمی همچون دزدی وس
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 انقالب کشاورزی است ، این جرائم قبل از دوران کشاورزی بی معنی به نظر

چیزی برای دزدی وسرقت وآتش زدن وجود میرسد چرا که قبل ازاین دوران 

 عتی شدن وانقالب صنعتی ودوران شکوفائی اختراعاتپس ازدوران صن. نداشت  

 صنعتی ، تمول ومالکیت معنوی نیز کم کم معنی دار میشود و القاءاحساس معنی 

 داری را دراین موارد باعث میگردد ، با اختراع صنعت چاپ وامکان نشر

 گسترده ایده ها وافکار ، دزدی ایده ها وافکار نیز مورد پیدا میکند وپیروآ ن 

 با. ضع قوانینی درمورد جلوگیری از چنین جرائمی ضروری به نظر میرسد و

 پیشرفت وتوسعه پس ازانقالب کشاورزی وارزش پیداکردن زمین تصرف سر

 دیگر معنی دار شده وبه نوعی باعث انگیزه فتح واستعمارسرزمینزمین های  

 شدن دیگران شد ؛ بخوانید مالکیت استعماری با توسعه تکنولوژی وصنعتی 

 غالب وضرورت بهره برداری ازمنابع جوامع تحت استعماربمرور جوامع 

 مالکیت استثماری جایگزین مالکیت استعماری گردید وجوامع غالب ترجیح دادند

  تا بجای ادامه تصرف سرزمین ها منابع آنها را تحت تملک در آورند وبا تملک

 به بهره برداری از نیرویاستثماری بهره برداری از منابع ودر برخی از موارد 

 .کار جوامع تحت استعمار بپردازند  

 احساس معنی داری ومعنویات
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 لزوم وجود علت وعلت جوئی را می آفریند" احساس معنی داری " گونه که همان

 وبرای پدیده هائی که بدون علتی ملموس و قابل مشاهده باشند به خرافه تن میدهند

 دررابطه با احساس های "احساس معنی داری " ن وآن را از هیچ می آفرینند ، ای

 که سرچشمه آن مغفول مینماید دست بدامان فرض" احساس من "درونی مانند 

 واختراع چیزی غیر مادی که دسترسی مستقیم به آن ممتنع مینماید بنام روح 

 روح ومتعلقات منسوب به آن عنوان مستنداتی میگردد تا معنویات برآنمیشوند ، 

 گردد ، احساس من با روح ، احساسهای عرفانی ، وجدان ، احساس گناه استوار

 وامثالهم مترادف وهمنشین میشود ، این احساس در برخی با زیج نشینی ،چله

 نشینی ، مراقبه ومدیتیشن ودر خود فرورفتن وبا کاهش تضادهای درونی تقویت 

 والقاء بدیهیات بآنکه اعتقادات مسلط درجامعه به هشده وتوسعه می یابد وبست

 اکتسابی بر فرد از چه نوعی باشد یا ساختار وآرگانیسم فرد وسائق های درونی

 او در چه نوع وتیپ از نظر شخصیتی قرار بگیرد نوع معنویت حاکم بر فرد 

 قدمت چنین احساس های معنوی به. بخود میگیرد  ینوبرچسب های گوناگوتعابیر

 ائی میتواند باخرافاتچنین احساس هند انسان درجهان میرسد ، هرچظهور قدمت

 آنچنانکه مصطلح است بلحاظ مشابهت مشتبه گردد ، بر اساس تعاریف رایج مراد

 از معنویات باور به چیزهائی جدا وغیر از مادیات است ومراد از مادیات آن
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 آن چیز هائی است که باماده سروکار دارد ، گروهی از خصوصیات انسان ناشی

 از اتفاق میافتدفعل وانفعاالتی که درمغز واعصاب است ،م مغزوسیستازساختار

 قبیل پردازش اطالعات ناشی از دریافت های حسی ومحفوظات ودریافت این 

 است که باعثتوسط سیستمی موازی در مغز" اطالعات  پردازش شده احتماال

 ، کشف وشهود ، خود آگاهی ،، تفکر" احساس من "احساس چیز هائی مانند 

 احساس معنی" س آزادی واراده ، حل مسئله واز این قبیل میگردد ، تعامل احسا

 با این قبیل از احساس ها بصورت مادی قابل اشاره ونشان دادن نیستند،" داری 

 اعتباری اندو مستند آنها تنها قول واستشهاد فرد است ، این گونه چیزها واحساسها

 .ند هستند که منشأ واساس معنویات را تشکیل میده

 مادی" که احساسی است ورای حواس اُرگانیک وصرفا" احساس معنی داری " 

 ومحرکی است برای کل رفتارانسان هرگاه با احساس  گرچه نتیجه ای از آنها است

 نیزذکر شده است زیربنای معنویات فردرا شکل خواهد" یابد چنانکه قبال من تلفیق

 یک افراد و تفاوت های فردی وصفاتداد ، بدیهی است که بر اساس ساختار اُرگان

 معنویات تنها محدود به . ذاتی افراد معنویات شکل گرفته در آنها متفاوت باشد 

 بلکه بر اساس آنچه که گفته شد معنویاتامور قدسی یا امور خیر خواهانه نمیشود

 .میتواند شامل امورشیطانی وخرافی وازاین قبیل نیزبوده باشد وبه آنها تسری یابد
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 عنویات با خصوصیاتی که که تعریف شد شامل  اموری غیر مادی میگردد وم

 .ه آن محاط میگردندردایامور قدسی وشیطانی وخرافی نیز دراز این جاست که 

 غرایزوسائق ها وصفات ذاتی فرد همراه بااحساسهای همدلی وهمدردیهرگاه 

 مراه با اموروامور اخالقی خیرخواهانه باشد این احساس یعنی معنویات فرد ه

 وهرگاه غرایز وسائق های فرد همراه قدسی به تعبیرفرهنگ اجتماعی میگردد 

 وآمیخته باصفات ذاتی  تفوق وُسلطه جوئی ، حسادت وخود خواهی وازاین قبیل

 .بوده باشد معنویات فرد بسوی اموری شیطانی وخرافی نیز سوق پیدا میکند 

 گروههای متفاوتی هستند که تحت. ..خدا پرستی ، شیطان پرستی ، دیوپرستی و

 تاثیرمعنویاتی مرتبط با مکاتبی که ذکر شد قرارگرفته اند واین نکته گواهی است

 بر آنچه که ذکر شد ، خواهر ترزا ، گاندی ، تولستوی از یک طرف و راسپوتین

 نمونه هائی از افراد دارای معنویات ...و( قاتل شارون تیت ) چارلز منسون 

 در ُزمره مکاتب ... جادوگران ، جوکیان و. ات شرارت پذیراندقدسی ومعنوی

 افراد عامه جامعه ممکن است در صورت احساس معنوی. خرافی بحساب میآیند 

 مختلط ازمکاتبدر آنها باندازه کافی قدرتمند بوده باشدوخصلت ها وخصوصیاتی 

 یج نشینیمراقبه ومدیتیشن و درخود فرورفتن وز. مختلف در خود داشته باشند 

 .میتواند احساسهای معنوی از هر نوع آنرا تشدید کند"وازاین قبیل رفتارها قطعا
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 احساس معنی داری واخالق ، قانون ومعنویات ؛

 چهارچوباست به خوب وبد ودرست ونادرست درتعریفی کلی ارجاعی اخالق در

 ییناست که تع "احساس معنی داری " گفته شد " روابط اجتماعی ، چنانکه قبال

 کننده خوب وبد ، درست ونادرست وبر اساس بدیهیاتی جمعی واکتسابی است ،

 تحمیلتعیین وبازتاب های شرطی وقدرت فائقه برای بدیهیاتی که خود برخاسته از

 به انجام آنها در جوامع ابتدائی باورهای خوب وبد ودرست ونادرست والزام 

 ر چنین جوامعی تنها با اتکاء بهمابعدالطبیعی وبه عبارتی معنویات بود چرا که د

 چنین قدرتی بود که میتوانست همه جائی بوده وچتر قدرتش رابرسر تمام افراد 

 جامعه بگستراند ، ازطرف دیگر این جوامع تحت حکومت های پراکنده ای بعنوان

 تحت عنوان قانون ومالک ها رادند که اگرتوان داشتند این معیارملوک الطوایفی بو

 "حمورابی "مال میکردند ، از جمله قدیمی ترین وقدرتمند ترین آنها اعالم واع

 است که قوانین آن بعد ها ودر جوامعی که تحت ُسلطه ادیان مختلف در آمدند نیز

 .بعنوان الگو پذیرفته شد وقوانین خودرا براساس آن پی ریزی کردند

 ن اعمال قدرتهایبا توسعه جوامع ابتدائی وتبدیل این جوامع به جوامع مدرن امکا

 ودر سطح وسیعی فراهم گردید ، درچنین شرایطی قوانین  جامعهحاکمه بر افراد

 مدنی ، حقوقی ، جزائی وکیفری امکان آنرا یافتند تا جایگزین مناسبی برای قواعد
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 فاصله گرفتهقانون اخالقی گردند ، درچنین شرایطی وبمرورمعنویات واخالق از

 چنانکه گفته شدمنشاء اصول اخالقی وقوانین چیزیوتبدیل به امورشخصی گردید،

 خوب وبد نبوده مگراحساس های معنی داری واین احساس است که تعیین کننده

 ودرست ونادرست است ، گفتنی آنکه بر اساس بازتاب های شرطی شده وتربیت

 است که میتوان رفتاری اخالقی رادرحیوانات نیزایجاد کرد، چنانکه این حیوانات

 .را به آنان آموخت ووفاداری ومحبت داشتمله خشونت ، کشتارودزدی بازازجرا

 تاثیراحساس معنی داری درمعنویات واخالق را با توجه به معیارهای آن در

 دوره های مختلف  تاریخ ازقبیل دوره شکارگری، کشاورزی، صنعتی وفراصنعتی

 برروی تاثیرراگترین ، دوران کشاورزی بزرمیتوان مورد بررسی قرارداد

 معنویات واخالق گذاشته است ، برای مثال قباحت دزدی ، جواز برده داری و

 از جمله آنهاست که متعلق به دوران لزوم صداقت وانجام تعهدات ومتعلقات آن ها

 کشاورزی است چرا که قبل از آن بعلت نبود منابع ذخیره وجمع آوری ثروت نه

 یت وامکان ذخیره سازی باعث بروزدزدی معنی دار بود ونه مالکیت، تجویزمالک

 امثال این پدیده ها گردید و لزوم ایجاد اخالقیاتی مناسب جهت جلوگیری ازاین

 تجویزسود وربا خواری ، مالکیت معنوی ولغو برده. بود ذیرده ها اجتناب ناپپدی 

 داری بشکل صریح وعینی آن متعلق به اواخر دوران کشاورزی و آغاز دوران 
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 تاثیراحساس معنی داری بر اینها نشان دهندهوتمامی  ه داری استصنعتی وسرمای

 یکی ازعمده ترین . روی اصول ومحتویات مقوله اخالق ونیزمعنویات است 

 مفاهیم در مسائل وامور اجتماعی مفهوم عدالت است ، عدالت از آن گونه مفاهیمی

 ینکه عدالتوبطور کامل تحت تاثیراحساس معنی داری است ، ا" است که مستقیما

 تحت تاثیر آموزش افراد ، بخوانید" چیست وچه چیزی عادالنه است کامال

 چه چیزی عادالنه است ؟زمانی" بازتابهای شرطی شده وتربیت آنان است ، واقعا

 خسارت فیزیکی جسمانی به نظر میرسید که قصاص وچشم در برابر در مورد 

 عه ای میتوان این پاسخ ودرکمترجام"چشم عادالنه باشد ولی امروزه تقریبا

 ، مسئله آنقدر مبهم وپیچیده است که قبل ازتصویب  مجازات را عادالنه دانست

 مذاهبقوانین جزائی در جوامع امروزی این مقوله را در بیشتر مکاتب فلسفی و

 دراختیاروتحت اراده خالق قرار داده وعادل بودن رایکی از صفات" الهی کامال

                                                                                    ادند ودر این راستا با مستمسک قراردادن عدل وعدالت نسبتباریتعالی قرار مید  

 دیده " ولی نهایتا –به وجود وضرورت وجود باریتعالی به بحث می نشستند 

 برای  هیچ مبنائی میشود که عدالت وعدل نیز مفهومی اعتباری وارزشی است که

 که سراپا در افراد متغیر ومتفاوت است وجود" احساس معنی داری " آن بغیر از 

  .ندارد وهیچ مستندی نمیتوان یافت که یر اساس آن این مفهوم تعُین وقطعیت یابد 
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 نتیجه ؛

 آنچه دراین مقال آمد ُمشتی بود نمونه از خروار، این نوشته تنها طرح مسائلی

 سان امروز را میتواند متوجه اموری کند که اگر اغراق نباشداست که ان 

قرار موردتوجهی درخور"الاست وازاین پس نیزاحتمانظرنبوده  مطمح چندان 

 .نگیرد

 انسان موجود مفلوکی است  بهر حال نتیجه ای که از آن حاصل میشود اینها است؛

واحساسهای  شرطی شده تحت تاثیر حواس، بازتابهای غیر شرطی ، بازتابهای

 .معنی داری 

انسان موجود مفلوکی است در قید تولد ، کودکی ، جوانی ، بزرگسالی ، پیری 

انسان موجود مفلوکی است در قید میراث وراثتی ، قابلیت های جسمی و .ومرگ 

انسان موجود مفلوکی است ....ذهنی ،قابلیت های اجتماعی و اجبارهای محیطی و

اصول حاکم ...انی ؛ وراثتی ،اجتماعی ، باورها وغوطه ور در جبر؛ جبرهای جه

 ودانسته ها بر جهان حرکت وتغییرجبری و دست آوردهای انسان ؛ تکنولوژی

معنی  احساس های"کننده خط مشی اوچیزی نیست جز  نیهمین وبس وتعی 

 .  "داری

          نپایا                                                                                 


