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 Scientific  علمی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ فبروری ٢٩
  

  !شناختی بدون شناخت گذشته، شناخت کاملی نيست
ه در عصر حاضر  شدم کيکی از ھموطنان عزيز ما با نظری به اين مضمون و معنی رو به روۀ چندی قبل در نوشت

برای جھان کنونی آينده مھم است و آنانی که به اين .  چندانی نيست و نبايد بدان زياد توجه کردگذشته دارای اھميت

 پرشتابی که از چندين دھه بدينسو در حيات بشر رونما  از دست آورد ھای تغيير و تحولحقيقت پی نبرده اند، نمی توانند

ھمگام ساخته از مزايای زندگی زم بکنند و با کاروان رو به رشد و ترقی جھان متحول خود را گرديده است، استفادۀ ال

  . کنونی و آرام تر فردا بھره مند گرددمرفه

اين نوشته، با ھمه واقعيت ھائی که در آن در رابطه با اھميت آينده و وجوب آينده نگری و تغيير و تحول سريع زندگی 

را شوکه کرد که ارزش غيرقابل انکار و بائسته و شائستۀ گذشته در آن به ن ، بدان علت ممادی انسان ھا موجود بود

از جانب ديگر چنين نظری از قلم يک انسان فھيم تراويده بود؛ انسانی دارای تحصيالت . کلی ناچيز شمرده شده بود

  . اجتماعی فرھنگی ـ سياسی ـۀول يک رسانؤعالی، از قرار معلوم دارای مطالعات کافی و مس

نسبت معاذيری نمی خواھم با ارائۀ دالئلی بسيار و متنوع به جزئيات موضوع بپردازم؛ تا نشان بدھم که ھيچ آينده ای 

  .بدون حال و گذشته نه قابل پيش بينی است و نه به گونۀ ھدفمند و برنامه ريزی شده ای، قابل شکل گيری

، فکر می کنم برای اقناع خاطر "عاقالن را يک اشاره کافی است "تنھا يک، يا دو مثال، به حکم اين ضرب المثل که

آنانی که گذشته و تاريخ بشريت را حقير می شمارند و نقش آن را در شکل دادن آيندۀ جوامع بشری کم اھميت تلقی می 

  .کنند، وافی و شافی خواھد بود

  

  : مثال اول

 داده ايم تعيين کنيم، و بخواھيم بدانيم تغييراتی که در خوراک اگر بخواھيم ارزش و اھميت کارھائی را که تا حال انجام

و پوشاک، در دارو و درمان، در شناخت ما از خود و از نسل ھای پيشين، از زمين و زمان و از آسمان، از محيط و از 

 تسخين و تنوير، ديگران، از آالت و افزار کار، از روستا و شھر، از خانه و دکان و مکتب و مدرسه و جاده، از وسائل

از موتر و ماشين و کشاورزی و صنعت، از کار و توليد و مصرف، از فرھنگ و سياست و اقتصاد و شيوۀ دولت داری 

ما به وجود آمده است يا نه، اگر گذشته ای برای تشبيه و قياس وجود نداشته باشد، با چه معيار و مقياسی بايد به ... و

  توسل می شويم؟سنجش دست آورد ھای کنونی خويش م
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تاريکی شب؛ اگر ھميشه روز می ". اشياء از روی اضداد شان شناخته می شوند"بارھا از زبان بزرگان شنيده ايم که 

نقطۀ روشن زمين با گردش خودش از آفتاب رو بر نمی [بود و ھميشه ھمه جا روشن و منور و روز زوال نمی کرد

انسان نه شبی داشت و نه روزی؛ .  قابل تصور بود و نه قابل درک، ھيچ گاھی نه]گرفت و در تاريکی فرو نمی رفت

  !چون شبی نداشت که روزش را با آن مقايسه کند و برای تفکيک آن دو از ھم، يکی را روز بنامد و ديگری را شب

 برای تاريکی شب بايد بر روشنی روز چيره شود و آن را در حجاب کند تا روشنی مورد التفات انسان ھا واقع شود و

وجود آيند و به ھر يک بر طريق حقيقت يا بر سبيل ه آن ھا معنيی پيدا کند و شناخته شود و به پيروی از آن نام ھای ب

ھمين گونه اگر زندگی سراسر خوشی و عيش و نوش و خنده و مزاح و خوردن و خوابيدن و تفريح . مجاز اطالق شود

  .  و اشک و آه وجود نمی داشت، که تلخ و حسرت بار ناميده می شدمی بود، چيزی به نام غم و حزن و اندوه و گريه

وجود نمی داشت، به ھيچ وجه ] گذشته ای[ آن، اگر ديروزی زندگی و دست آورد ھای شگفت انگيز و تعجب آور کنونی

برای ما قابل درک، به سانی که ما چه چيزھائی را اختراع نموده ايم و داشته ھای ما با داشته ھای اجداد اوليۀ ما دارای 

سه با آنچه ارزش و اھميت دست آورد ھای امروزی ما تنھا از روی مقاي. چه تفاوت ھا و چه مزيت ھای است، نبودند

  .گذشتگان ما انجام داده بودند و با آنچه گذشتگان ما داشتند، قابل قياس است

  

  :مثال دوم

فراموش کردن . وليت ما، درسی آموزنده ای است برای امروز و فردای ماؤزندگی سياسی گذشتۀ ما، زمامداران بی مس

ن کم و کسر ھای آن ھا و عيب و نقص خود ما گذشته، يعنی فراموش کردن اين زمامداران بی غم باش و فراموش کرد

  . وليتی و بی عالقه بودن ما و آن ھا نسبت به خاک و مردمؤ بدبختی ھا و ضعف و سستی و بی مسۀو علل ھم

ديگران از ھر لحظه و ھر حرکت و ھر تغيير و تحول مثبت و منفی خويش، چه از گذشته و چه از زمان حيات شان 

 کشورھای ۀھم. ذشته و حال شان برای آن ھا از اھميت خاصی برخوردار بود و استگ. آموختند؛ و می آموزند

 ژرف، دورتک و متوازن به ديروز و امروز خود، خود را با تغيير و تحول فته، قوی، مرفه وغنی جھان با توجهپيشر

 و ديگران می آموزند و حال از گذشتۀ خويش.  تطابق می دھند و آماده می سازند، برنامه ريزی شدهه ایتند به سوی آيند

  . خويش را به وجود آوردند؛ و حال شان ھم درس و وسيله ای است برای فردای شکوفای شان

مردمانی مانند ما که با تأسف نه متوجه گذشتۀ خود ھستند و نه متوجه حال و آيندۀ خويش، و نه متوجه تغيير تيزپا و 

ی برای اندازه گيری تغيير در زندگی مادی و معنوی و تاريخی خود  و نه روش  و انسان ھای ديگرءسريع زمان و فضا

و زندگی خود با ديگران دارند، بايد در منتھای بردگی و بندگی و حقارت و ذلت به سر ببرند و ھميشه دست و چشم و 

ته اند و نه به حال دھان شان به سوی ديگران دراز و باز باشد؛ چرا که نه به گذشته التفات داشته اند و از آن عبرت گرف

  !برای چنين انسان ھائی زيستن در ذلت و خواری افتخاری است بی بديل. مند ھستنده و آيندۀ شان عالق

رابطۀ ما با گذشته از نظرعامل تسريع کننده برای دست يابی به توانائی انطباق با زمان و با ديگران به ھيچ وجه نبايد 

ر در زمان حياتش به يکی از فرزندانش که راه پدر را پيش گرفته بود يکی از شخصيت ھای ھنری کشو. قطع گردد

 ۀتوصيه می نمود که ھر رسم يا نقاشی و تابلوی خويش را، ولو ناقص و نامکمل و بد، به دوسيه ای انداخته برای مقايس

  . کار ھای بعدی خويش نگه دارد

دن و مترقی در اروپا ھم با اطفال شان می کنند، که با فرھنگ و متم نظر او اين بود، ھمين کار را برخی از والدين با

مقايسۀ کارھای گذشته و پيشين خويش، در زمانی در آينده، بتواند ميزان کم و کاست تابلو ھای اوليه و پيشرفت ھای 

  . بعدی خود را خود تعيين کند و متوجه نواقص خود برای اصالح کار گردد
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گذشته و حال، اگر بدان ھا توجه گردد و از شکست ھا . ق و در خور توجه استاين امر در ھر عرصۀ زندگی قابل تطبي

و پيروزی ھای آن آموخته شود، رھنما و مالک زندگی آينده و ميزانی برای سعادت و خوشی و رفاه و نيرومندی و 

  .اعتبار ملت ھاست

ّ از اھم مسائل برای ھر ملتی است، که بنابراين آموختن دقيق و درست تاريخ و گذشته و قائل شدن ارزش به آن ھا يکی
  . درھيچ صورت نبايد بدان بی اعتنائی صورت گيرد

ثير آنچه در گذشته رخ داده بود بر حال و أدر جائی از کتابش در باره اھميت ت" شوک آينده"، نويسندۀ کتاب الون تافل

ًد اندکی اتفاق افتاد، امروز عمال بر تمام آنچه در گذشته برای تعدا"که ] ٣١ يا ٣٠، ٢٩ص [ بشر نوشته می کند ۀآيند

  ..."خالصه تمام تاريخ در پی ما روان است و بر ما تأثير می گذارد... انسان ھا اثر می گذارد

 انسان ھا امری است بسيار کوته ۀبا در نظر داشت چنين واقعيتی غيرقابل انکار، منکر شدن نقش گذشته در زندگی آيند

  !!    ًدا اجتناب شودنظرانه که بايد از آن ج

٢٩/٠٢/٢٠١۵  

  

  

 

 
 


