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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢١

  تحليل يک نظر
  

، فيلسوف، مؤرخ و نويسندۀ پرکار و مشھور امريکائی، در پيشگفتار بحث شيوائی فلسفه، فصل اول "ويل دورانت"

مايۀ ، يکی از نويسندگان فرانسه به اين اعتقاد بود، که "اناتول فرانس"فلسفۀ خويش نوشته می کند، که کتاب لذات 

خاطری حيوان است که نه ادبيات می داند و نه ه يعنی حيوان ب. امتياز انسان و حيوان ادبيات و دروغ پردازی است

نظری، که . ھم ادبيات می داند وھم دروغ می گويددروغ می گويد؛ و انسان برای آن انسان است، و حيوان نيست، که 

.  الزم مورد مداقه قرار بگيرد، بين انسان و حيوان، ھيچ تفاوت و امتيازی باقی نگذاشته استیاگر با دقت و ژرف انديش

  :ًفعال جوانب ديگر سخن اين نويسنده را مورد تدقيق قرار می دھم. ًبه چگونگی جملۀ اخير بعدا می پردازم

 و نه استعداد دروغ گفتن را   و انسان نه به ادب و ادبيات دست پيدا می کرد نيم که اين امتياز وجود نمی داشتفرض ک

می داشت؛ آيا می شد انسان را، با حيوان برابر دانست؟ يا يک االغ را، با چھار پا و ھيکلی که ھيچ شباھتی با انسان 

اک طبيعی ادبی به او اعطاء کند، و به وی نيز، مانند انسان، احسان ندارد، اگر خدا می خواست که فھم و قريحه يا ادر

  می کرد و قدرت و ھنر دروغ گفتن را ياد می داد،  با انسان ھمشأن خواند؟ 

 و از جانبی چون حيوان اين  از اين پرسش ھائی که به پرسش ھای غامض و بعضی اوقات کودکانۀ فيلسوفان می ماند

تانه يا بدبختانه، در حال حاضر دارا نيست، و برای اين که خود را از افسانۀ سرمگسک دو ھنر انسانی را، خوشبخ

رھانيده باشيم، پيشنھاد من اين است، که اين موضوع را در ھمينجا بگذاريم و به موضوعی بپردازيم، که يکی وجه 

  . امتياز حيوان است، و ديگری وجه امتياز انسان ـ امتياز به معنی برتری

دروغ، ھمچنان که اين نويسندۀ فرانسوی گفته است، يکی از امتيازھای دوگانه ای است که :  شروع می کنماز دروغ

  .  انسان نسبت به حيوان دارد؛ يعنی انسان دروغ می گويد و حيوان عادت به دروغ گفتن ندارد

 اين عمل، چون امتياز دارای توسل جستن انسان به تنھائی به. از ديد انسان دروغ، يا دروغ گفتن، يک عمل زشت است

يکی فرق داشتن يا فرق شدن و فرق کردن؛ و ديگری رجحان و برتری داشتن، می تواند ھم برای انسان : دو معنی است

برای انسان، چون بدين وسيله از حيوان فرق می شود، و برای حيوان، چون دروغ و . امتياز باشد و ھم برای حيوان

ت و حيوان، مانند انسان، به گفتن آن قادر نسيت، يا عادت به دروغ گفتن ندارد، امتيازی دروغ گفتن عملی نکوھيده اس

  . وسيلۀ آن می بايد حيوان را نسبت به انسان رجحان يا برتری داده است به حيوان، که ب

تا اينجا اگر خواسته باشيم حسن و قبح عمل، يا خصلت خوب و بد حيوان و انسان را برای دادن نمره به يکی از اين دو 

موجود مورد ارزيابی قرار بدھيم، اگر مثل برخی انسان ھا خويش خوری، يا رفيق بازی نکرده باشيم، حيوان با وجود 
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 انسانی که  اشرف مخلوقات خوانده می شود، صاحب ھيچ نمره دست می آورد؛ و انسان،ه حيوان بودنش، يک نمره ب

  ! ای نمی شود

اگر ھدف آن می بود، که مانند برخی انسان ھای بی انصاف و از خدا بی خبر . کارما ھنوز تمام نشده است! حوصله

ه نفع حيوان اعالم می درھرحالتی يکی را کافر و ديگری را مسلمان نشان بدھيم، با گرفتن ھمين نتيجه، اين مقايسه را ب

کردم؛ و می گفتيم، که حيوان، چون يک امتياز دارد، در اين داوری نسبت به انسان برتر شمرده شد، ولی مسألۀ ادب و 

 وجه دوم امتياز انسان نسبت به حيوان خوانده شده است، ھنوز مورد بحث و "اناتول فرانس"زبان و ادبيات، که از نظر 

ه است ـ ھرچند انسان در اين عرصه، چون حيوان، حتی طوطی که سخنورترين حيوان کنکاش و دقت قرار نگرفت

و با اين . درجمع تمام حيوانات است، تنھا قادر به تکلم چند کلمۀ محدود است، آنھم مانند کودکی که نو سر زبان می آيد

ً بناء، مانند يک داور با انصاف و .ًچند کلمۀ شکسته و ريخته و مغلوط و نامفھوم، اصال با انسان قابل مقايسه نيست

شريف که حين داوری خدا را حاضر و ناظر می بيند، در اين زمينه صفر بی مقدار را به حيوان و عدد يک را نثار 

يک؛ يعنی ھر دو : يک ــ حيوان: انسان: و نتيجۀ نھائی را چنين اعالم می کنيم. می کنيم... انسان زبان دراز دروغ گو و

ھيچ کدام . ، مساوی اعالم می شوند"اناتول فرانس"ه، با رسيدگی به دادخواھی حيوان نسبت به بی انصافی در اين دادگا

نسبت به ديگری امتياز، يعنی برتری ندارد، درحالی که ميان حيوان و انسان امتياز، يعنی فرق ھای زيادی وجود دارد، 

ھمۀ آن ھا حکم نھائی را به نفع اين يا آن اعالم نمائيم، بايد در که اگر خواسته باشيم ھمه را با ھم مقايسه کنيم و از روی 

وھلۀ اول، کسی باشد که مشخص، مانند نويسندۀ باال، موضوعی را مطرح کند و طالب قضاوت شود؛ و در مرحلۀ دوم، 

ـ ھر چند برای اين کار وقت بگيرد؛ زيرا درغرب ھيچ ديدار، يا کاری تا از قبل وقت معين نشود، صورت نمی گيرد 

دست خواھند ه فکر می کنم، که از جھات عديده ای حيوانات در يک ارزيابی نھائی امتياز بيشتری نسبت به انسان ب

  !!  آورد، و در اين ميدان با نمرۀ بسيار باال برنده خواھند شد
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