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 پسگفتار
 

 و بحث روشنی بیاندازم:« دیالوگ»تأریخ میخواهم بر ضرورت گفت و شنود ۀ فلسفـۀ . بعد از صحبت در بار1
 الف( بین موجود انسانی و طبیعت، 

 یان انسانها، ب( م
 وی، ۀ ج( میان فرد انسان و جامعـ

 د( میان تمدنهای انسانی، 
 تواریخ ملتها و تمدنها و ۀ فلسفـۀ هـ( در بار
 ملتها و مدنیتها.ۀ مسیر آیندۀ ی( در بار

 

 گفت و شنود و بحث انسان با طبیعت
 

ـر مخلوقات آگاهی بی نهایت ئسه با ساانسان بدون در نظر داشت منبع پیدایش آن به اثبات رسانده است که در مقای
زیاد دارد. چنین به نظر میرسد که آگاهی انسان هم بصورت افقی و هم عمودی تکامل یافته است. انسانهای که تکامل 

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

آگاهی فزیکی، آگاهی از گذشته، زمان موجوده و آینده را به دست آورد، انسان  -گسترش میدهد. انسان نخست خود
تله کۀ و مفهوم زمان را در زمینـ گذشت شب و روز فراگرفت بلکه جریان زمان ه تنها اینکه گذشت زمان را منحیثن

و حرکت درک کرد و آنرا به شکل سمبول ها، افکار و احساسات بیان کرد و از عواقب عمل خود آگاه شد. تفوق 
ـر  مخلوقات تمجید و تعریف کرده اند و درین اواخر علوم مثبته انسان ئانسان را اکثر ادیان طی هزاران سال باالی سا

ن زمیۀ هرم تکامل جا داده و انسان با همین ساینس و تکنالوژی است که خود را ارباب کرۀ ـرا در رفیع ترین قلع
فرینشگر تخیل آۀ ساخته است. بزرگترین امتیاز انسان طرز فکر نمادین یا سمبولیک او، قدرت مفهوم آفرینی او و قو

ن با توانایی خود که آوا ها و صدا ها اوست. انسان به بسیار زودی قانون علیت را از طبیعت آموخت. انساۀ و سازند
تأمین ارتباط مبدل ساخت توانست زبان را ایجاد کند و همین زبان بود که او را به ' سپهر' ۀ ـل پیچیدئرا به وسا

میتافزیک " دنیای از نظریات" صعود داد. بنابر این است که انسان نه تنها عناصر مادی در اشیای پیچیده شد بلکه 
آزاد خود و از قدرت خالقیت نظریات نوین خود آگاه شد. این موجود یا بیان دیگر موجود ۀ از اراد مهمتر از همه

ممتاز و اعالی تکامل یافته با داشتن چنین اگاهی، خود را به چنان یک موجود روحانی مبدل ساخت که تا کنون به 
شد تا احساساتش را مجدداً خاطر جمع سازد و  یا خالق طبیعت نیاز دارد. وقتهای بوده که با او رابطه برقرار« جیا»

حکم طبعیت به وی بدون اینکه سالمت عقلی خود را از دست دهد برایش احساس اطمینان می دهد. این هم گفته شده 
که هر قدریکه انسانها از خدا و طبیعت دور شوند به همان اندازه آشفته و مشوش، غیر مصؤون، سراسیمه و پریشان 

ب اوقات انسان با طبیعت صلح و آرامی می یابد. زمانیکه به تفکر و عبادت می پردازد وی بخود میگردند؛ اغل
را پیدا کند و طی این خود یابی ممکن است حین تفکر و عبادت « یابی« »خود»میرود، بداخل باطن خود میرود تا آن 

نگاه ین زیبایی طبیعت بهترین جوالفکری اش همۀ به زیبایی طبیعت ژرف بنگرد زیرا برای خلسـ« مذهبی عرفانی»
 است.

 

 گفت و شنود و بحث فرد با جامعه
 

دانشمندان، پیامبران، اولیا و فیلسوفان با نظریات و عقاید شان جوامع بشری را  دوباره شکل داده اند. درست نیست 
کرد. فکر م( 1۱8۱) 1چنانچه پاول جانس« دانشمند کسی است که بفکرش نظریات مهمتر از مردم اند»ـیم ئکه بگو

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

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

 

ط ذات رهنگی یا روابانکشافات تکنالوژیکی و ایدیالوژیکی جوامع محصول یک تکامل تدریجی است که از عناصر ف
تگی پختگی و کارکشۀ البینی فرهنگی یک قوم در جامعه بشری تا مدنیت ها عروج یافته اند. بنابرین تمدنها درجـ

ـل میشوند. اگر از یکطرف ئانکشاف و سازمان روحانیت و مادیت خود به آن ناۀ جوامع بشری است که طی مرحلـ
آن و بدون قضاوت، کلتور و ایدیالوژی و مداخله احساس و هیجان  پیشرفت تکنالوژی و ساینس بخاطر ساده بودن
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بشری به سرعت حیرت آوری پیش میرود در مقابل سرعت پیشرفت تمدن باالثر احساسات انسانی، رسوم و عنعنات، 
 کاهش می یابد.  فرهنگعدم مصؤونیت فردی، تعصب پیشداوری و عناصر فرهنگی یعنی روابط  ذات البینی 

 

 ود و بحث بین تمدنهاگفت و شن
 

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

فارس  یهود، کلده و -ـیل ئومر، بین النهرین، آمور، بابیلیون، آشوریا، اسراپنهانی و مستور با امپراتوریهای مصر، س
به این باور است که تمدن بین النهرین قسماً به طرف غرب ساطع شده که  ۰متدرجاً تکامل یافته اند. جوزف کمپِـل

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

ردمان را توسعه بدهد و همین دیالوگ جهانی مردم است که قبل از قبل اجتماعی باعث شده تا گفت و شنود میان م
تمدن یک »را ایجاد نموده است. در مقطع امروزی رقابتهای ابر قدرتها مفهوم « تمدن قرن بیست و یکم بشری»

لکه برا برای این تفاهم هنوز هم مناسب تر می سازد که نه تنها میسر تکاملی تأریخی مدنیتی درک گردد « انسان
 زمین زنده و مستدام است.ۀ همین خود مسیر معقول برای پایندگی یک کر

 

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

اساساً تأریخ، مفهوم زمان است و زمان عنصر الینفک فعالیت بشری افراد، جوامع و تمدنهاست. به نظر من بخاطر 
خ تأریۀ هیت جوامع انسانی و مدنیت های آن" هیچ چیزی بهتر تری به جز از فلسفـشناخت "خاصیت انسان" و " ما

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

ـیوری آشوب بوده و در همین ئـوری کوانتم و یا به فزیک تـئاحتماالت و حتی ممکن در منکوب بودن به قوانین تـ
محدوده قالب گیری شده اند. معهذا در جهان هستی انسانها و تمدنهای شان نیرو های تعیین کننده ی که به احتمال 

 : قوی وجود دارند عبارتند از
 

 الف( سایکولوژی یا روانشانسی فرد، 
 ب( روان شناسی اجتماعی و روان شناسی توده. 

 : مانند دین، رسوم و عنعنات و عناصر سلوکی، ج( فرهنگ
 ( نیرو های اقتصادی، د
 نیرو های سیاسی و ایدیالوژیکی  (ـه
 ( خاطرات فراموش ناشدنی حوادث گذشته و و
 و ضمیر نیمه خود آگاه انسان.( محرک اسرار آمیز باطنی در ضمیر آگاه ز
 

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

نی مانند هنر های مستظرفه، موسیقی و شعر و غیره نیاز داریم. فیلسوف بزرگ انواع خوشی های جهانی غیر نفسا
ا ت« غایوی نسل بشر همانا کسب بنای تمام عیار مدنی استۀ هدف دلخوا» ـل کانت درست توصیه نموده که ئایمانو

د. ک شان باشبه دست انسانها چنان تأریخی سپرده شود که شارح رهسپاری شان از اوج همان مقصود نیکویی مشتر
تأریخ از دیدگاه تحقیق گذشته نگرانه یا مروری، مؤثر ترین راه همان خواهد ۀ به باور من بعوض باز نویسی فلسفـ

دیالوگها و مباحثات با هم دخیل شوند تا ۀ بشری در چهارچوب مالقاتهای آینده نگرانـۀ بود تا هر چهار تمدن عمد
ند تا در برابر آن چلنجهای شدیدی باهم تشریک مساعی نمایند که انسانهای تمدنهای همدگر را خوبتر و بهتر تر بشناس

زمین با آن روبرو اند. هیچ تمدن به تنهایی نمی تواند مشکالت عظیمی را که هوا، آب و ۀ قرن بیست و یکم در کر
از  انی ممکنه را بدونحیات انسان را تهدید می کند حل نماید، هیچ تمدنی به تنهایی نمی تواند نیل به صلح و نظم جه

 دست دادن زندگی فرد، ملت، ادیان و هویت های که مهر تأریخ بر جبین شان زده شده است به انجام برساند. 
 

میخواهم اضافه کنم که امیدواری بلند به معنویت دینی و عقدیتی انسانی و نیز آرزومندی به تکنالوژی معلوماتی قرن 
میدیای اجتماعی و تکنالوژی معلوماتی ۀ خوش بین میسازد که وسایل موجود بیست و یکم مرا به این باور خیلی
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انسانی فرصت بی نظیر و بی همتای را در اختیار بشریت قرار داده تا از طریق آن تمدنها همدیگر خود را بتواند 
 روزی کار و آرزوبشناسد و هم برای صلح و ترقی تمدن جهانی کار نمایند و نیز هر کدام ما در راستای فرا رسیدن 

 «باالخره باالخره! چقدر خوشبختم که تابعیت جهانی دارم!»نماییم تا بگویم 
 

 تأریخ میتواند آینده را پیشبینی کند؟ۀ آیا فلسفـ
 

آزاد، پیچیدگی رو به تزاید ۀ رنجوری مردم، اراد -با در نظر داشت پیچیدگی روانی انسان و با واهمه های روان 
دنها در مقاطع مختلف زمانی و وقایع ناگهانی طبیعت، تقریباً ناممکن است که مسیر تأریخ ملت ها جوامع انسانی و تم

و تمدنهای جهان را یا بصورت انفرادی و یا در مجموع پیشبینی کرد. یگانه چیزی را که ما کرده میتوانیم همانا  
ریقه ، مسلماً که این ط«حقیقی رویداد ها وقوع»فورمولبندی فرضیه های درست ۀ علوم دقیق مثبته است؛ شیوۀ طریقـ

 مانند تقریبات علوم "دقیق مثبته" نیست که عاری از غلطی نباشد. 
 

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

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

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

ان در ریاضیات، که تا کنون یک تعداد شۀ ش سیستم های تیوریکی پیچیدمشترک و درخشان آن ببینیم. با پیدایۀ آیند
بیولوژی، سیوسیالوژی و اقتصاد قابل استعمال اند، تا حال این تیوری ها در بخش تحلیل کشمکش های مدنیت به کار 

وتر، در جهان کمپینه چندان دور با درنظرداشت پیشرفتهای استثنایی ما ۀ نیافتاده اند. این باور من است که در آیند
با وضع و کیفیت عالی و بهتر تری به میان خواهد آمد و در آن موقع شاید به این نکته ۀ سیستم های تحلیلی پیچید

نزدیکتر شویم که سلوکهای ممالک و تمدنها را در مقطع مشخص زمانی پیشبینی کرده بتوانیم و انسانها را به این 
ادث نهایت عظیم ویرانگر کنار کشیده بتوانند. در عین حال شاید متخصصین طبق قادر ساخته بتوانیم تا خود را از حو

 تمدنها هوشدار بدهد.ۀ تجارب، دانش حاصلـه، بصیرت و تعقل شان بتوانند در رابطه با تصادمهای فاجعه زای آیند
 

ا  ی ذاتی انسانیت" خود وبباالخره ما انسانها باید مبارزه و تالش کنم تا طبیعت : "خاصیت واقعی با کل استعداد ها
ارزشهای معنوی دریابیم که معرف ما منحیث انسان است و ما را از حیوانات و از بودن :"هستی ما و از استی ما" 

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

 

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

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

 3)اصالح از نویسنده : گفتار پیندار« معما ها زیاد اند، ولی اسرار آمیز تر از خود انسان چیزی دیگری نیست.»
 ق.م.  ۰۰۰
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