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  رھا.س
 ٢٠١٣ جوالی ٢٣

 »رھا .س«منتشر ناشدۀ  بخش ديگری از اثر تاکنون تکميل و

  سخنی دربارۀ شناخت
شود که ضرورت را به نسبت  شناخت زمانی علمی میشناخت چيزی نيست جز پاسخ دادن به ضرورت ھا، واين 

  .زمانش پاسخ دھد وبا درنظر داشت اوضاع وشرايط خاص وھمه جانبه مورد مداقه قرار دھد

 ۀ يک مورد به پايان رسيده ونقطاشناختش در حت  ۀوقت نمی تواند اعالم کند که پروس بشر ھيچ" اما بايد بگويم که 

شناخت در جوامع بشری از . که علم بحر بی پايان است شناخت ادامه دارد ھمانطوری، "تکاملی خود را طی کرده است

خود گرفته است، زمانی بود که ه ر کيفيت جوامع، کيفيت نوينی بييدير زمانھا بدينسو در جريان افتاده ولی ھميشه با تغ

 می کرد که تمام ستارگان در باالی زمين را مرکز نظام شمس دانسته ويک جسم بی حرکت تلقی) دانشمندان آنھا(انسانھا

  .که خودش باالی شاخ گاوی قرار دارد اين ميخکوب شده است درحالی

وجود نيامده ه  چون علمی نبود يعنی علمی در آن زمان ب؛ناقص وجعلی خوب، اين يک شناخت بود، اما ناحق، ناکافی،

رد که علمش توان درک وتحليل آن را داشته ک رورت آن زمان چيزی را حکم میضبود که حاال آمده است ومی آيد، 

شد اما حاال ديگر خرافه شده   محسوب میقانع کننده و"علمی"اين يک پاسخ به ضرورت بود که در عصر خود . باشد

باالی  که که زمين در آن زمان اين حکم را کرده است "علم"اين بدين معنی نيست که چون تحليل . است وجھل وجعل

 ما م انکشاف کرده واکتشافات را نصيب ھمان قسم بوده وحاال که علاً ام شمس است، واقعظ نمرکزو د شاخ گاو قرار دار

که ستارگان با آن در زمين محکم  ن آمده ودر گردش آمده باشد وريسمانیئينموده است پس زمين ھم از باالی شاخ گاو پا

  .پای شناخت پيش نمی رودر ھميينه، تغ .بسته شده بود دريده شده وستارگان آزاد شده باشد

....  

ت نزديک شدن يا در رابطه أماوراء الطبيعه می ديدند وجرۀ  يک قوۀزمانی ھم بود که انسان ھا به طرف آتش به ديد

  پديده ھا، انسانھا اندک اندک ۀشناخت در بار شدن با آتش را نداشتند ولی باگذشت زمان وبا انبوه شدن اطالعات و

خود ۀ  وبه تدريج به اين باور شدند که آتش نه قدرت ماوراء الطبيعه بلکه ساختفراگرفتندآتش را طريق استفاده از 

 که در مواقعش می تواند رفع ضرورت کند اما بازھم، ھنوز آن شناخت از آتش به دست انسان ھا می تواند باشدانسانھا 

يات است که بدون آن زندگی ناممکن به نظر  از ضرورئینيامده بود که حاال آمده است وامروز ديگر آتش خودش جز

  .شود رو میه  انسانھا در بسا موارد با سؤال الينحل رو بيات  حۀمی رسد وادام

....  

 به ھمين منوال شناخت وبه تعقيب آن دستاوردھای گذشتگان وسھم آنھا در توليد نعمات مادی بسيار ناچيز بودند تاجائی

 مبادا گذاشتن درميان نبود وچيزی را که الحال برای مصرف در دست داشتند که حرف از ذخيره نمودن وبرای روزی
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 که آنھا در ئیدست آمده باشد بلکه مواد خوراکه تالش پيگير خود شان ب نيز آن چنان چيزی نبود که به اساس زحمت و

 پيش ودر دورکردند ھمه از دامان پرسخاوت طبيعت وبه شکل طبيعی واز گوشت حيوانات که  آن زمان مصرف می

  . از دست آوردھای آنھا محسوب نمی شدئی وجزفراھم آمده بودآنھا موجود بودند 

...  

رات بوده ورشد نموده است، عميق شده است واز دانی به يي تغھا در قرون متمادی ھمواره دستخوش شناخت بشر وعلم آن

  .سوی عالی درحرکت است واين جريان، جاری است

ر نمايد، ييشود تا شناخت انسان ھا تغ ، اينست که کدام قوه باعث میباد مورد توجه قرار گيرد که تا در اين ميان چيزی

برای روشن شدن اين مطلب بدون مقدمه وصاف وساده بايد . جھان را ديگر گون سازند خود انسان ھا متغير باشند و

به  کار انسان در کل و به خصوص اعیپراتيک اجتمرات شده است، ييباعث اين ھمه تغ که بانی و بگويم که آن چيزی

است که سبب شده است تا انسان ھا از تمام موجودات حيه وغير حيه متمايز باشد وبه مثابۀ بخش اساسی مبارزۀ توليدی 

 .عالوه بتواند از آنھا به نفع خود استفاده کنند

نظام ھای  يت وبردگی به دوران وکه دليل گذار انسان ھا از دوران بربر نبايد از خاطر دور داشت که تنھا چيزی

  .باشد می ،)کاال(وجود آمده بود وتوزيع ھمان توليداته که به اثر اين کار ب اجتماعی بعدی شد، کار وتوليداتی

....  

 

 


