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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ٠٧
  

  ارسطو و امثال ارسطو ھنوز ھم محترم اند
  

 می شويم و می بينيم که روه فرو می بريم، با جلوه ای از جالل روب" تاريخ انديشۀ غرب"وقتی سر در ميان کتاب ھای 

عجاب انگيز و شگفت آوری نام انديشمندان بزرگی مانند تالس، فيثاغورث، اچگونه ھر برگی از آن با شکوه و بزرگی 

... فيلسوفان يونان باستان، و فلوطين و توماس اکيناس و... زنون، دموکريت، سقراط، افالتون، دوژن، ارسطو، اپيکور و

، از گاليه و دکارت و پاسکال و اسپنوزا و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١۶ستی از فيلسوفان قرون فيلسوفان روم قديم، و ل

را  با مھربانی ـ ...   مارکس و انگلس و،نيوتن گرفته تا ولتر و ديدرو و روسو، و از روسو گرفته تا ھيگل و فويرباخ

 و اشتياق انديشه ھای اين افتخارات بشری در  يکی دو مورد با بی مھری ـ در آغوش گرم خويش جا داده و با احترام

را،  بدون ابراز کسالت و ناخوشی و شکوه از زمانی به زمانی انتقال داده و با منتھای امانت داری به ما تحويل داده 

م  است تا ما ھم در انتقال اين امانت به نسل ھای بعدی ميثاقی نانوشته ای را که با فرزندان خود و نسل ھای بعد بسته اي

 بگذاريم؛ ميثاقی که نه تنھا خود اين انديشمندان را به آن ھا معرفی کنيم، بل انديشه ھای شان را که اءبه منصۀ اجر

  .  انديشه ھای امروز ما می باشند به آن ھا بازگو کنيمۀسرآغاز ھم

 بخشی از آن را که دست مارکس می رسد و مارکسه دست شده باالخره به انديشۀ بلند افالتون به مرور زمان دست ب

برای بھروزی بشر مناسب می داند، با توجه به زمانش، با به پا ايستاد کردن ديالکتيک ھگل، مبرا از ھر عيبی می 

  . سازد و به دست ما می سپارد

را نوشت؛ رساله ای که از مھم ترين ميراث " فن شعر"ارسطو فيلسوفی بود که برای اولين بار در تاريخ بشر رسالۀ 

 می کنم، با اءً، که من غالبا در بحث ھا به آن اتک"منطق"وی در" قياس"نظريۀ . فلسفی ـ ادبی يونان و جھان استھای 

خود را از دست نداده ) منطقی ـ استداللی(گذشت بيشتر از دو ھزار و سه صد سال، ھنوز که ھنوز است، ارزش فلسفی 

 که تاريخ تفکر روانشناسی و دور نما ھای تاريخی در بارۀ بسياری از انديشمندان غربی به اين اعتقاد ھستند. است

می " معصوم دوران"انسان به يکی از آثار فلسفۀ قديم يونان، يعنی به کتاب ارسطو تحت عنوان " روان و رفتار"ماھيت 

 بدن و روان قبل از او دموکريت يکی از فالسفۀ ديگر يونان اعالم نموده بود که ما می توانيم رفتار را بر اساس. رسد

  .و رواقيون کسانی بودند که برای اولين بار اخالق را به گونۀ جدی و کامل وارد بحث ھای فلسفی کردند. مطرح کنيم

در غرب گمان بر اين است که افالتون و ارسطو را می توان به عنوان پدران فلسفۀ سياسی غرب باستان و در نھايت به 

 امروز، ھم از نظر جنبه ھای منفی و ھم از نظر جنبه ھای مثبت فلسفۀ آن ھا، عنوان پيشگامان تأثير گذار بر فلسفۀ

و اضافه می کنند که فالسفۀ يونان باستان پيشقدمان فلسفۀ اخالق و فلسفۀ سياسی امروز بودند؛ رھنمايانی بودند . دانست

  . بس گرانمايه برای انديشمندان بعد از خود تا امروز 
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ًھان، ولو يکی با انديشۀ ديگری کال موافق نباشد، از نظری، به شخصيت و دانشمندان ديگر ـ تمام انديشمندان امروزۀ ج

ی يکی از ھموطنان ما که خود را د، به استثنامدرن يا کالسيک، احترام می گذارند؛ و از يک ديگر به نيکی ياد می کنن

نه، بدون اين که به خدمات ماندگار اين بزرگان  می خواند، ولی با تأسف، مانند پوپر، ناسپاسمنداروان شناسدانشمند و 

که مديونيتی علمی ـ شغلی ـ مسلکی نسبت به اين بزرگان احساس کند، با سبکی يک انسان  توجه داشته باشد و بدون اين

که، اگر به تاريخچۀ روانشناسی نگاه شود، ديده خواھد شد که پايه  در حالی حمله می کند؛ "منطق ارسطو"سبک، به 

 اوليۀ علم روانشناسی، علمی که اين ھموطن ما خود را در آن رشته متخصص می داند،  بيست و چھار قرن پيش ھای

  . وجود آمده از امروز با فلسفه يونان، که ارسطو يکی از بنيان گذاران و يکی از بانيان نامور آن بود، ب

می " سيکالوژی"که ترکيب آن ھا " ناختش"يا " علم"، يعنی )logo(و " ذھن"يا " روح"، يعنی )psyche(کلمۀ 

شود و معنی آن ھمان روانشناسی است، کلمۀ است يونانی، که امروز به شاخه ھای متعدد تقسيم شده است و ھر 

ھر چند چيزی ... تحقيقات نويرو بيولوژيک .  ياد می شود؛ ولی ريشۀ ھمه يکی می باشد جداگانهشاخۀ آن  به نامی

، از ھمان سيکالوژی که به عنوان مادر تمام علوم وابسته به روانشناسی شناخته می شود، جداگانه ای پنداشته شود

  ! جدا نيست

 می ، فصل اول صفحۀ سيزده، ترجمۀ علی اصغرمھاجر و داکتر احمد ايرانی،"نبرد دين با علم"برتراندراسل در کتاب 

يونانی است که در " آريستارخوس"ًنويسد که نخستين ستاره شناسی که قطعا مشخص شده به حرکت زمين معتقد بوده، 

نامبرده در جای ديگری از کتابش ياد می کند که ھمان گونه که دستگاه دين بعد . قرن سوم پيش از ميالد می زيسته است

ت برخاست و نظريات او را خالف باور ھای رايج دانست، منتھا چون در ھا با گاليله در افتاد با اريستارخوس به مخالف

دست آورد ه دوران اريستارخوس دستگاه دين از قدرت بسيار زيادی برخوردار نبود، نتوانست از اريستارخوس سندی ب

  ! مبنی بر بی اساس بودن نظرش

زمين ساکن و مرکز عالم ھستی " اعتقاد داشت بطليموس رياضی دان و ستاره شناس يونانی تبار در قرن دوم ميالدی که

است، نظريۀ اريستارخوس را پس زده و ھمان نظر قبلی را که زمين مرکز عالم ھستی است بر اساس اين گفتۀ کتاب 

برتراندراسل در جای ديگری از .  درميان مردم تقويت نمود،"فرمان داد تا خورشيد آرام گيرد" يوشع نبی"مقدس که 

وسيلۀ يونانيان که در علم ستاره شناسی شايستگی بسيار ه می کند که نظريۀ کوپرنيک در گذشته ھای دور بکتابش اشاره 

  . کشف شده بود،داشتند

وپرنيک ستاره شناس پولندی در قرن پانزده و شانزده با صراحت و شھامت بی نظير اعالم کرد که زمين نه تنھا ساکن ک

برتراندراسل به ھمين نظريۀ . کت وضعی و ديگری حرکت انتقالیيکی حر: است، بلکه دارای دو حرکت است

او ھمچنان می نويسيد که يونانيان در مورد . کوپرنيک اشاره کرده می گويد که منشأ اين نظر به يونانيان باستان می رسد

  ...کروی بودن زمين و علت خسوف و کسوف زمين علم داشتند و

 است، از رياضيات گرفته تا ھندسه، ستاره شناسی داروسازی و طبابت، علومی که امروز بشر بدان ھا دست يافته

 ھزارھا انديشمند شناخته شده و شناخته نشده ھمه ريشه در گذشته و زحمات... جغرافيا و روانشناسی و فلسفه و حقوق و

 پيشتر می دانند، حق خصوص آنانی که خود را از لحاظ دانش يک قدم نسبت به ديگرانه ای دارند که ھيچ کدام از ما، ب

 ۀخصوص دانشمندان ما، بدون شک وامدار يک، يک ھمه ھمۀ بشريت، ب. نداريم نام اين انسان ھا را به سبکی ببريم

چندی قبل بر اعتراض اين روانشاس به ارسطو، يکی از کوته فکران ديگر، از دستۀ ھمين . انديشمندان ھستيم

که، اگر اين  با عقل کمش انتقاد نموده بود، درحالی" دين افيون توده ھاست" روانشناس، به نظر مارکس مبنی بر اينکه 

کم عقل نوکر مال عمر تنھا کشور خودش را به مثابۀ ميدان بزرگی از آزمايش عملی برای  تثبيت نظر مارکس در نظر 

  ! آب دريا مردار نمی شود" سگ"خوب است که با لق لق ! می گرفت به حقانيت اين گفته تن می داد
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کار نيوتن در حقيقت دنبالۀ کار کپلر و گاليله و کوپرنيک و آريستارخوس و ده ھا انديشمند و دانشمند ديگری بود، که به 

احترام ھر يک از اين . که عقايد خويش را ابراز کنند طور ناشناس، بيشتر از ترس دستگاه دين، از جھان رفتند، بی آن

  .درک و وجدان الزم استھا بر تک، تک ما انسانان صاحب درد و 

در سراسر " جالينوس"صد ھا . طب امروز به ھمين حالت و وضعيت امروز آن از آسمان به زمين فرود نيامده است

جھان در اين راه شب ھا دود چراغ خورده  رشتۀ عمر کوتاه کرده اند تا طب و طبابت و دارو و درمان بدين جا رسيده 

پيدائش آن از يک ماشين حساب ـ با دو عمليۀ جمع و . از آن استفاده می کنيد، نگاه کنيدًبه ھمين کامپوتری که فعال . است

، اگر اشتباه نکرده باشم، شروع می شود و سی و يک سال بعد اليب نيتس آن را ١۶۴١تفريق ـ که توسط بلز پاسکال در 

دوصد سال، زياد يا کم، گذشت .  کندبه شکلی تکميل می کند که با چھارعمليۀ جمع و تفريق و ضرب و تقسيم کار می 

  ...که چارلز بابيج اختراعی کرد که شباھت زيادی با کامپيوتر امروزی داشت و

خيلی بی انصافی خواھد بود اگر ما امروز با کامپيوتر ھای ريز و بزرگ امروزی که با ده ھا عميلۀ پيچيده و سرعت 

حمات مخترع اوليه آن را فراموش، يا با سبکی ياد کنيم و قدر  سرسام آوری عمل می کنند، اسم و زۀزياد و قوۀ ذخير

زحمات و خدمات وی را ندانيم؛ يا با به ميان آمدن ھواپيما ھای راحت و مطمئن مافوق سرعت صوت، از برادران 

  ... رايت نام نبريم و

انند بعضی تناقضاتی که با ھمه نظريات ناقصی که در بخش ھای از نظريات انديشمندان قبلی به مشاھده می رسد، م

 از آنجا که به خيلی از ،خدمات اين ھا برای بشريتارجگزاری دانشمندان امروزی در نظريات کوپرنيک می بينند، 

 پايان گذاشتند، خيلی از وسايل به درد بخور و ضروری را که سبب رفاه بيشتر و درازی ۀابھامات در زندگی ما نقط

ا  شده است، کشف و اختراع کردند و به دسترس ما گذاشتند، نه تنھا الزم، که يک  زندگی مرعمر و رفع ناماليمات د

  .   وظيفه است

 


