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فهرست

ــه حســرت      ــازي ب ــوده و نی ــانی و شــجاعت ب ــم، مهرب ــه عل ــد ب ــوب نیازمن ــاي خ دنی

گذشــته و بــه زنجیــر کشــیدن هــوش و اســتعداد مــردم کــه بــا تبلیغــات جمعــی نــادان 

  .    ر گذشته انجام می شده ندارد، دنیا محتاج به امید به آینده است د

برتراند راسل 



٣ ناسمجهانی که من می ش

  بیوگرافی

در انگلستان چشم  1872در هجدهم ماه مه Bertrand Russell1 - برتراند راسلفیلسوف شهیر انگلیسی 

که در راه بدست  بود پدرش مردي آزادي خواه و المذهب،و مادرش زنی مبارز و سرسخت.به جهان گشود

در این رشته استعداد قابل  از کودکی به ریاضیات گرایید و .آوردن آزادي زنان لحظه اي از پاي نا یستاد

سال بعد  2نوشت،این رساله » تحقیقی دربارة اصول هندسه«رسالۀ خود را 1895در سال .توجهی ابراز داشت

عالقه اي که .پس از اینکه تحصیالت ریاضی خود را به پایان رساند ناگهان شیفته فلسفه شد.به چاپ رسید

ولی ،پس از اینکه منظق او را به دقت خواند فلسفه و . بود ابتدا به فلسفه هگل ابراز می داشت وصف ناچذیر

  !افکار هگل را براي همیشه به دور ریخت 

در کنگره ریاضی دانان که در پاریس تشکیل  white headبه اتفاق دوستش  1900برتراند راسل در سال 

ر او آشنایی پیدا کرد وافکا PEANO)ریاضی دان شهیر ایتالیایی(در اینجا بود که با پینو .شد شرکت کرد

نظریات منطقی و ریاضی پینو چنان در راسل موثر افتاد که بدون فوت وقت ، با همکاري وایت هد به توسعه 

اصول ریاضیات  1903در سال  و ،)Leibniz(کتاب فلسفه الیبنیز1900راسل در سال  .منطق او پرداخت

)(The principles of Mathematics] راسل در سال . منتشر کرد را]اوستزش از آثار پر ارکه یکی

پس از مراجعت به آمریکا با عزمی . عازم آمریکا شدهمسرش پس ازازدواج با زنی آمریکایی باتفاق  1896

بزرگترین اثر علمی و فلسفی راسل کتاب اصول ریاضی . راسخ مطالعات فلسفی و ریاضی خود را دنبال کرد

وایت هد در سه جلد در معرض قضاوت عموم گذاشته شد،  با همکاري 1913-1910است که در سال هاي 

مورد )متد جدیدي در فلسفه(در این کتاب افکار فلسفی راسل به تفصیل تشریح شده و منطق جدیدي 

وي ، .بررسی و مطالعه قرار می گیرد و اصوال ارزش و اهمیت کارهاي علمی و فلسفی راسل در منطق اوست

صرفنظر کرده و موضوع اتمیس ) رآلیسم- ایده آلیسم(ندي معمولی فلسفه قه بببا اتکا بر این منطق از ط

اولین کاري که راسل انجام داد استخالص و رهایی تجزیه .را مطرح ساخت ) Logical Atomism(منطقی 

وي توانست بدین نکته پی ببرد که شکل ترکیب .هاي منطقی از قید اصول معمولی صرف و نحوي بود

راسل در . باعث می شود که مطالب منطقی و معانی منظور در پردة ابهام مخفی شوند لباًجمالت معمولی غا

کتاب اصول ریاضی به این نکته توجه می دهد که در یک جمله همیشه مسند و مسندالیه نمی تواند مفهوم 

ود باید اصلی و دقیق عبارت را افاده کند، و در این مورد معتقد است که عباراتی که مسند الیه واقع می ش

  :همیشه نماینده چیزي باشد که وجود خارجی داشته باشد،بعنوان مثال جمالت زیر را در نظر بگیرید 

  .شیرها حیوانات چابکی نیستند-1

  .حقیقی نیست) Unicorn(اسب تک شاخ-2

 مالحظه می شود که دو جمله فوق از لحاظ دستوري و صرف و نحو باهم متشابهند ولی از نظر منطقی باهم

به آسانی استنباط می شود که حیواناتی به نام شیر وجود دارند ولی فاقد ) 1(زیرا از جمله  ،ایرت دارندمغ

ولی جملۀ دوم چنین معنایی نمی دهد که حیوانی به اسم اسب تکشاخ وجود . هستند» چابک«صفتی معین 

  .وجود ندارد  چنین حیوان و چنین صفتی دارد منتهار از صفت حقیق بی بهره است، زیرا اصوالً

                                                          
  Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell :نام کامل  - ١
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وي  .را باطل کرد) نظریات مربوط به وجود و حقیقت(نظریات بسیاري از فالسفه  ،نظریۀ تجزیۀ منطقی راسل

اي نفسانی و دماغی از یک با به کار بردن این تجزیۀ منطقی به این نتیجه رسید که اجزاء مرکبه پدیده ه

ساختمان آنهاست نه عناصري که آنها را تشکیل ، وتفاوت موجود بین اجسام و نفوس عاقله در طرز نوع اند

نفس انسان از مدرکات محسوسه وتصورات که متفرع از فعل و انفعالت فیزیکی در دماغ انسان . داده است

اختالف موجود بین فیزیک و روانشناسی هیچگونه ارتباطی با حوادث و . می باشد تشکیل گردیده است

، بلکه این اختالف فقط به قوانینی بستگی دارد که سعی می شود براي  وقایع مورد  بحث ومطالعۀ آنها ندارد

راسل ضمن مطالعات فلسفی و علی خود در امور اجتماعی نیز . 2حوادث فیزیکی و رواشناسی بدست آید

  .،همراه با زنش در راه بدست آوردن حق راي زنان مبارزه می کرد مثالً؛شرکت می جست

حذب لیبرال او را به اتهام خدانشناسی مطرود  ،ایندة پارلمان شود ولیر افتاد نمبه فک 1910در سال 

علیه جنگ فعالیت می کرد و کار  مصراً) 1914-1918(راسل در هنگام بروز جنگ اول جهانی .ساخت

سماجت را به جایی کشاند که وي را به جرم نوشتن مقاله اي علیه ادامه جنگ به شش ماه زندان محکوم 

در  ،)Introduction to Mathematical Philosophy(مقدمه اي بر فلسفۀ ریاضی  موسوم به. کردند

مراجعت از روسیه کتابی براي مدت کوتاهی عازم روسیه شد و در آنجا با لنین مالقات کرد ،پس  1920سال 

در سال . مسافرتی هم به چین کرد 1920راسل در سال  ،]در تئوري و عمل 3بلشویسم ،به نام[منتشر کرد

این زن . ازدواج کرد) Miss Dora Winifred Block(زن آمریکایی اش را طالق داد و با دورا بالك 1921

با راسل ) The Prospects of Industrial Civilization(درتالیف کتاب دورنماي تمدن صنعتی 

کالت زیادي در این موقع بود که راسل دچار بحران مالی شد و در تامین معاش خود با مش .همکاري داشت

، »اتم«ايالف: مدتی از طریق روزنامه نگاري وتدریس و تالیف کتب عوام فهم از قبیل . روبرو گردید

به کمک همسرش مدرسه اي مبتنی  1927در سال . پرداخت.... و» درباة تعلیم و تربیت«و» نسبیت«الفباي

سال در آن را  3وجب شد بعد از بر اصول تعلیم و تربیت جدید تاسیس کرد ،ولی در اثر اوضاع بد مالی م

و در سال )The Outline Of Philosophy(کتاب خطوط اصلی فلسفه  1928راسل در سال . ببندد

 Marriage and(و کتاب ازدواج و اخالقیات) Mysticism and Logic(کتاب تصوف ومنطق  1929
Morals (راسل دومین زن .تان بر پا کردکتاب اخیر پس از انتشار سرو صدایی در انگلس،را به چاپ رساند

. ازدواج کرد)Patricia Helen Spence(با پاتریسیا هلن پنس  1936خود را نیز مطلقه ساخت و در سال 

را به چاپ رساند، و در همین موقع )Power, a new social analysis(کتاب دولت  1938در سال 

در آنجا با مشکالت و مخالفت هاي زیادي مواجه  ولی.عازم آن دیار شد ،راي تدریس در دانشگاه هاي آمریکاب

مجموعه اي است )A History of Western Philosophy(کتاب تاریخ فلسفه مغرب زمین .گردید

اهمیت این کتاب در این است که در آن به تاثیر محیط . دروسی که وي در دانشگاه تدریس کرده است

کتاب قلمرو دانش  1948راسل در سال .اده شده استاجتماعی هر عصر در افکار فالسفه اهمیت زیادي د

به دریافت  1950را منتشر کرد و در سال ) Human Knowledge, its scope and limits(بشري 

  4.جایزة ادبی نوبل نائل گردید

                                                          
2
.با ساختمان موجودات سرو کار دارد و روانشناسی با کیفیت آنها فیزیک -  
٣ -bolshevism - ،ن لنین بوده است و مبتنى است بر تاکید این مسئله که آمکتبى متفرع از مارکسیسم که مبدع  بلشویکیسم، بلشویسم

  .یستم کاپیتالیستى باشدطبقه پرولتاریا باید با جنبش و اعمال قوه و بدون اینکه منتظر فرسودگى خودبخودى س
4
  .است بیوگرافی، برگرفته از دایره المعارف بریتانیکا، الروس قرن بیستم، فرهنگ مؤلفین و دانشنامۀآزاد ویکی پدیا -  
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  سال شمار زندگی

)1872( می در راونزکراف 18در(Ravenscroft) متولد شدویلز. 

)1874(مرگ مادر و خواهر. 

)1876(مرگ پدر. 

)1878(بریتانیاسابق وزیر نخست - گ مرگ پدربزر.

)1890( دوارد شکمبریجبه کالج ترینیتی در.

)1893(انس ریاضیدریافت مدرك لیس. 

)1894(فلسفه/امتحان پایانی علوم انسانی .(The Moral Sciences Tripos) 

)1894(باAlys Pearsall Smith ازدواج کرد.

)1900(المللی پاریس مالقات کرد جوزپه پینو را در کنگره بین. 

)1901(را کشف کردپارادکس راسل.

)1902( نگاري کرد نامهگوتلوب فرگهبا.

)1908(به عضویت انجمن سلطنتی انتخاب شد.

)1916( پوند هم جریمه شد 110اش از کالج ترینیتی اخراج شده و  ضدجنگ ةمبارزبه دلیل.

)1918(ماه زندان شد اش پنج ضدجنگ ةبه دلیل مبارز.

)1921(ازAlys طالق گرفت و با دورا بلک(Dora Black) ازدواج کرد.

)1931(با مرگ برادرش لقب سومین ارل راسل را کسب کرد.

)1935(از دورا طالق گرفت.

)1936( با پاتریشیا)هلن اسپنس) پیتر(Patricia (Peter) Helen Spence) ازدواج کرد.

)1943(از بنیاد بارنز(Barnes Foundation)  ج شداخراپنسیلوانیادر.

)1949(نشان لیاقت(the Order of Merit) را دریافت کرد.

)1950(ادبیات را دریافت کردجایزه نوبل.

)1952(از پیتر طالق گرفت و با ادیث فینچ(Edith Finch) ازدواج کرد.

)1955(را منتشر کردنداینشتاین-سلرا ٔبیانیه.

)1957(اولین کنفرانس پاگواش(Pugwash Conference) را برگزار کرد.

)1958(شداي  رزه براي خلع سالح هستهمبا هرییس موسس.

)1961(اي به مدت یک هفته زندان شد هاي ضدهسته به دلیل مبارزه.

)1970(در دوم فوریه درPenrhyndeudraeth  تدرگذشویلزدر.
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  بینم فلسفه چیست؟اصال بفرمایید ب - لرد راسل 

تصور نمی کنم دو .این مسئله بی نهایت پیچیده است و در آن اختالف نظر بسیار است  - برتراند راسل 

بنا به عقیدة شخصی من ، فلسفه عبارت از تتبع وتحقیق .فیلسوف براي این سوال پاسخ واحدي داشته باشند

البته من در این مورد تنها .کان پذیر نیستدر مورد مطالبی است که هنوز شناسایی دقیق و صحیح آنها ام

  .نظر شخصی خودم را می توان اظهار کنم 

  آیا بین علم و فلسفه اختالفی مشاهده می کنید؟-س

علم عبارت از آن چیزي است که دربارة آن معلومات کافی داریم و فلسفه :بطور کلی می توان گفت - ج

ن تعریف بسیار واضح و روشن است و به همین دلیل ای.مطالبی است که در بارة آنها چیزي نمی دانیم

پیوسته مشا هده می کنیم مسائل فلسفی از قلمرو فلسفه خارج شده و به میدان علم و دانش منتقل می 

  .گردد

ن قضیه دیگر جنبۀ آبنابراین به عقیدة شما اگر قضیه اي مدلل و اثبات شد و به اسرا آن پی بردیم ، -س

  .دانش تبدیل می گردد خود به فلسفی نداشته و

شکل فلسفی خود را از دست  بسیارند مسائلی که در حیطۀ تتبعات فلسفی قرار داشتند ولی فعالً .بلی- ج

  .داده و در شما دانسته هاي جهان علم در آمدند

  فایدة فلسفه چیست؟-س

ز حل آنها همیشه ا اوال تتبع و تحقیق در بارة قضایایی که: در حقیقت دو نقش اساسی براي فلسفه قائلم - ج

عهدة علم بر نمی آید ، زیرا براستی می توان گفت معرفت علمی فقط قادر است جزء ناچیزي از مسائلی را 

و حال آنکه مطالب متعدد .که مورد عالقۀ بشري است و یا احتماال برایش سودمند واقع می شود، روشن کند

نسبت بدانها اطالعات بسیارمحدودي در اختیار ، يو پر سودي وجود دارد که علم یا الاقل دانش کنونی بشر

به عقیدة من ،محدود کردن تفکرات و تصورات آدمی در چارچوب اطالعات ناچیز فعلی  .ما قرار می دهد

جهان  ،بدین سان یکی ازموارد ممکنه استعمال و فواید فلسفه عبارت از این است که. سف آور استأبشرت

مورد . ر داده و به کمک فرضیات به وسعت میدان این تحقیق بیفزایدهستی را مورد تفکر و تحقیق قرا

ما  عبارت از اثبات این قضیه است که- که اهمیت آنهم شایان توجه است- استعمال ویا فایدة دیگر فلسفه

قضایاي زیادي را معلوم و مکشوف می پنداریم، در صورتی که حقیقت آنها همچنان مجهول و ناشناخته 

موجب می شود دربارة قضایایی  - و بدینوسیله - ه از یک طرف به ما نیرو و انرژي بخشیده فلسف.مانده است

فکر کنیم، و از طرف دیگر ما را از چنگال کبر و نخوت رهایی بخشیده  که امکان درك آنها را داریم عمیقاً

در جمیع -ذیرفته ایمامکان می دهد که دربارة این حقیقت بیندیشیم که آنچه را ما بعنوان دانایی و معرفت پ

  .علم صحیح نمی باشد - موارد
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ممکن است نمونه هایی از تفکرات آدمی را که به نتایج عینی و مادي منجر گردیده اند براي ما بر -س

  شمارید؟

فی المثل ، فلسفۀ یونان پر از فرضیاتی است که در بادي امرغیر صحیح به نظر می آمد و حال آنکه  .البته- ج

 5فرضیۀ اتمی را در نظر بگیرید،دمکریت.که این فرضیات همه صحیح و پر ارج می باشند بعد ها ثابت شد

اکنون بیش از دو هزار  ،معتقد بود که ماده ازبهم پیوستن اتمهاي ریزي ساخته شده است )دیموقریطس(

س و هر چند در آن وقت صورت حد - سال از تاریخی که مکریت این حرف را زد میگذرد و درستی نظریۀ او 

این منجم، . را در نظر بگیرید 6آریستاك مثالی دیگر می آورم؛. گردیده است امروز دیگر تایید -فرضیه داشت

حول خورشید  نخستین کسی بود که مدعی شد خورشید به دور زمین گردش نمی کند بلکه برعکس زمین

ه واین صورت گردش و تبدیل یومه اجرام سماوي فقط جنبۀ ظاهري داشت:آریستاك گفت.می گردد

مدت دو هزار سال یعنی تا  این فرضیه عمالً. ظاهرمعلول چرخش کره زمین حول محور خودش می باشد

ت می توان ادعا أعصر کپرنیک مدفون گردید وهمچنان در بوتۀ فراموشی از نظر ها پوشیده ماند، ولی به جر

نین ایده اي به فکر و عقل کپرنیک چنانچه آریستاك در ارائه این فرضیه پیشقدم نشده بود، شاید چ: کرد

  .هم نمی رسید

  آیا شما این پیشگویی آریستاك را از واردات قلبی می دانید؟-س

هیچ وقت نمی توانند ادعا کنند که  ،ر چنین فرضیاتی را ابداع می کنندکسانی که براي نخستین با. ابداً- ج

شما نیز،با اتکا به یک .حت داشته باشدممکن است ص بلکه فقط می توانند بگویند فرضیاتشان صحت دارد،

تفکر و اندیشۀ علمی درست، می توانید دربارة کلیه قضایایی که جنبه صحت و حقیقت دارند به تفکر و تتبع 

شما سرگرم اندیشیدن دربارة یک موضوع می  .علم درهمین نکته نهفته است جان کالم و جوهر، بپردازید

و غالباً چنین اتفاقی  آیا آن موضوع صحیح می باشد یا نه،معموالًکوشید تا متوجه شوید  شوید، سپس می

  .می افتد که موضوع مورد بحث با حقیقت توافق ندارد

  مثل اینکه تئوري اتمی دمکریت براي افالطون ارزشی نداشت؟-س

                                                          
م در شهر یونان متولد شدو قریب صد سال عمر کردوي شاگرد لوسیپ بود وفلسفۀ او را دنبال وتکمیل .ق  460دمکریت در سال  - ٥

دمکریت اولین .سافرت هایی به مصر و آسیا نموده و داراي تالیفات بسیاري بوده است که فقط قسمت ناچیزي از آنها به جاي مانده وي م.کرد

ماده را تا حد معینی می توان تجزیه و تقسیم کرد، و هم او بود که آخرین جز تقسیم ماده :طرفدارنظریه اتمی است و براي اولین بارکه گفت 

دمکریت براي .»هیچ چیز از هیچ حادث نمی شود«این فیلسوف همچنین داراي نظریه اي است که بعد ها صحت آن تایید کردید.را اتم نامید

 :آثار وي در رشته هاي.فلسفه میدان وسیعی قائل بود و آنرا دانش عمومی طبیعت می نامید و خود آن را به رشته هایی تقسیم کرده بود

.کشاورزي و هنر بوده است-جغرافیا-موسیقی- نجوم-ریاضیات-وانحی-نبات-طب-روح-طبیعت -اخالق
وي براي اولین بار دریافت که خورشید در مرکزجهان قرار گرفته و . م متولد شد.ق 280-264بین سالهاي  Aristarqueمنجم یونانی- ٦

بر حول محوراستواي خود می چرخد آریستارك همچنین حرکت وضعی زمین را با کشف این مطلب که زمین .زمین دور آن گردش می کند

آریستارك پیدایش فصول سال را معلول میل محور چرخش زمین نسبت به سطح منطق البروج می دانست و براي اولین بار .توجیه نمود 

ض می برابر کره ار 300قطر خورشید هفت قطر زمین و حجم آن : این منجم معتقد بود که .متوجه شد که خورشید از زمین بزرگتر است

آریستارك طریقه اي براي اندازه .گردش کند)جسم بزرگتر(باید حول خورشید) جسم کوچکتر(باشد و از همین جا متوجه گردید که زمین 

طریفۀ مزبور خود حاکی از نبوغ زیاد منجم مزبور است ولی در آن عهد به علت فقدان .گیري فواصل نسبی ماه و خورشید از زمین پیدا کرد

  .توانست نتایج دقیقی بدست آوردوسایل الزم ن
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گفت باید کتاب هایی را که توسط این مرد  افالطون می. افالطون؟ او از دمکریت وحشت و نفرت داشت- ج

افالطون  افالطون به علم عالقه اي نداشت، علت این بود که .نوشته شده است را طعمۀ آتش ساخت

  .ریاضیات را دوست می داشت ولی سایر علوم چنگی به دلش نمی زد

  آیا به عقیدة شما، فلسفه بنحوي از انحاء می تواند در خدمت علم قرار گیرد؟-س

بسیار و متعدد وجود دارد ت، ولی موضعات ادمی از علم دانستاحدي، مطمئناً می توان فلسفه را خ.آري- ج

براي مثال می توان کلیۀ مسائلی را که نزد انسان قدرو ارزش مخصوصی دارد .که ازخارج دسترس علم است 

علم قادر نیست درباة خوب یا بدي چیزي بگوید ،در اینجا منظورم ارزش نهایی خیر و شر است نه .را نام برد

  .نفواید مادي آ

  آیا در جریان ادوار گذشته تغییراتی در عقاید فلسفی مردم و فالسفه مالحظه کرده اید؟-س

مطلبی که براي افالطون و ارسطو  .این مسئله، بستگی و ارتباط تامی با مکتب فلسفی مورد نظر شما دارد- ج

عه و هدف اصلی خود من هم بر این عقیده ام که موضوع مطال(ارزش داشت موضوع درك و شناخت علم بود

ولیکن اتباع و پیروان فلسفۀ زنون و رواقیون بیشتر، بر روي مسئلۀ اخالق )فیلسوفان شناخت جهان است

آن وقت به قول  - هنگام سختی در برابرمصائب مقاومت کنید ،پایدار و با ثبات باشید - تکیه می کردند

  .معروف فیلسوف هستند

  را بعنوان یک فیلسوف می شناسید؟ 7مارکس-س

 گروهی از فالسفه  طرفدار! ولی فیلسوف داریم تا فیلسوف ،از فالسفه محسوب میشودبدون شک مارکس - ج

باید وضع کنونی و اصولی را که بر آن  عده اي دیگر بر این عقیده اند که و موجودند و حامی وضع مستقر و

من ، رفتار هیچ .خیر استگروه ا شماربدیهی است که مارکس در  .حکم فرماست در هم کوبید وتخریب کرد

. در این طرز رفتار آنها وظیفۀ واقعی فیلسوف مشاهده نمی شود ،زیرا ؛یک از این دو گروه را نمی پسندم 

                                                          
با وجود اینکه در ابتدا . در لندن فوت کرد 1883در شهر ترو در یک خانوادة یهودي و در سال  1818فیلسوف و اقتصاد دان آلمانی متولد -  ٧

مارکس .نائل گردیدبه درجه دکترا در فلسفه  1841به تحصیل حقوق پرداخت از آن منصرف شد و رشتۀ فلسفه را دنبال کرد تا در سال 

ضمناً داراي طبع شعر هم بود و .عالوه بر فلسفه به مطالعات ادبی عالقه مند بود وچند اثر از نویسندگان قدیمی را به آلمانی ترجمه کرد

وتعداد آن به  وي داراي آثار متعددي است .و بعدها هم با او ازدواج کرد تقدیم نمود مجموعۀ اشعار خود را به دختري که مورد عالقۀ او بود

وتعداد زیادي رساالت که در رشته -کتاب فقر فلسفه-نقدي بر فلسفۀ هگل درباة دولت: برخی از آثار مارکس عباتند از . می رسد 45جلد

مهمترین کتاب اقتصادي مارك کتاب سرمایه اوست،در این کتاب مارکس اقتصاد اجتماعی را مورد بررسی دقیق قرار داده .اقتصاد می باشد

کتاب سرمایه مارکس کتابی است مشکل و ثقیل الهضم بطوري . تحقیقات مفصلی دارد» ارزش وقیمت اشیاء«ت و به ویژه در باره مسئله اس

مسئله مبارزات طبقاتی قبل از مارکس طرح شده بود ، ولی .که فقط کسانی می توانند از آن استفاده کنند که داراي مطالعات اقتصادي باشند

فالسفه گذشته هر :مارکس می گوید . مبارزات طبقاتی به دیکتاتوري پرولتاریا منتج می گردد:ی است که معتقد شده بود مارکس اولین کس

یک به طریق خاصی جهان را مورد بحث قرار داده اند ولی از نظر فلسفی این کار داراي اهمیت زیادي نیست ،بلکه مهم این است که چگونه 

مارکسیسم ،بطور کلی براي پرولتاریا در تحقق بخشیدن آمال خود فلسفه . فۀ مارکس را مارکسیسم می نامندفلس. باید جهان را تغییر داد

گرچه مارکسیسم فلسفۀ جامدي نیست معذالک ازکلی انحراف از آن را نیز مجاز نمی دانند وبه عقیدة برخی از فالسفه ،این .راهنمایی است 

را بسوي خود جذب کرد و افکارمان  مارکسیسم ما: ل سارتر می گوید پمثالً ژان .وي بشر نیست فلسفه جوابگوي تمام احتیاجات مادي و معن

.را بتدریج تغییر داده است ،باالخره ما را از طرز فکر بورژوازي خالص کرده ولی نتوانسته تشنگی ما را به درك جهان فرو نشاند
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درك و ، بلکه وظیفۀ اصلی فالسفه عبارت از وظیفۀ اساسی و حقیقی فیلسوف تغییرو تبدیل جهان نیست،

  .س متفاوت استو این مطلب با گفته هاي مارک ،شناخت جهان می باشد

  آیا شما اصوالً پیرو هیچکدام از روش هاي فلسفی هستید؟-س

من اصوالً با شعار و .من تا کنون فقط یک شعار بر پیشانی داشته ام و آنهم شعار اتمیست منطق می باشد- ج

  .به عقیدة من انسان باید خود را از قید بر چسب آزاد کند برچسب میانۀ خوبی ندارم،

  یعنی چه؟ اتمیست منطق -س

و آزمایش قرار می گیرد باید از روش  پژوهشمن معتقدم براي شناختن خصوصیات موضوعی که مورد - ج

این تجزیه و تقسیم موضوع به اجزاء کوچکترباید تا آن حد پیش رود که به جزء الیتجزا  .تجزیه استفاده کرد

وجه تسمیه عبارت از آن است که اتم هاي  البته انگیزة ابداع این .یا بعبارتی دیگر به اتم هاي منطق برسیم

بلکه مصالح ساختمانی آنها را یک رشته ایده هاي   ،مباحث ما بوسیلۀ ذرات ریز مادي به وجود نیامده اند

  .متنوع تشکیل داده است

  رایجترین مسلک فلسفی عصر حاضر چیست؟-س

وپا،وجه تشخیص و تمایزي قائل در این مقوله می بایستی بین کشورهاي انگلیسی زبان وسایرممالک ار- ج

این .در شرایط کنونی جریانات فکري،بمراتب،بیش ازعهد قدیم دستخوش تجزیه و تقسیم شده اند. شد

در ممالک انگلیسی زبان به ویژه در خود .تجزیه و تقسیم ، اصوالً با ادوار گذشته نمی تواند مقایسه شود

انگیزه و علت : این طور فکر می کنم که .گذاشته استانگلستان ،اخیراً فلسفۀ جدیدي پا به عرصه وجود 

با . فلسفه ابراز می گردد هویژ ۀغایی پیدایش این فلسفه ،تمایل و عالقه اي است که نسبت به تعیین وظیف

 .اتکا به مطالبی که قبالً ذکر شد،چنین بر می آید که هنوز می توان فلسفه را دانشی ناتمام محسوب داشت

این عده تالش می کنند تا براي فلسفه میدانی کامل .طرزتفکر با مذاق عده اي جور نمی آیدولی، این ایده و 

بر .لیکن نتیجۀ کار اینان فلسفه را به زبان بازي و عبارت پردازي مبدل ساخته است .ومستقل ایجاد کنند

موضوعی که  عکس،بر.وف ،اصوالً،فاقد اهمیت استطبق این فلسفه ایراد پاسخ ودادن جواب مقنع ،براي فیلس

تا آنجا که ممکن است در تنویر وتوضیح  فیلسوف، براي این فلسفه در خور اهمیت می باشد این است که

من شخصاً این گونه طرز تلقی و بینش را نمی پذیرم، در این جا براي شما مثالی می . سوال مجاهدت کند

راهم .می رفتم )شهري در انگلستان - Winchester(در یکی از روزهایی که با دوچرخه به وینچستر ،آورم

را گم کردم وقتی که به اولین آبادي رسیدم به دکانی داخل شدم و از دکاندار پرسیدم ،خواهش می کنم 

نزدیکترین راه تا وینچستر را به من نشان دهید؟مخاطب از مرد دیگري که در پستوي دکان بود،و من او را 

وي دکان ترین راه از اینجا به وینچستر کدام است؟ از داخل پست یک نفر می پرسد کوتاه:نمی دیدم،پرسید

من چی می دانم؟ سرانجام ناگزیر شدم بدون اینکه  !کوتاهترین راه؟عجب !عجبوینچستر؟:صدایی پاسخ داد

آري فلسفه اي که در آکسفورد تدریس می شود  نتیجه اي بدست آورده باشم راه خود را در پیش گیرم،

  .ازهمین قماش است

  فلسفۀ مورد بحث یعنی ادراك عمیق سوال،بدون اینکه توجهی به پاسخ مبذول شود؟ بنابراین،-س

این موضوع که چه کسی باید به سوال پاسخ گوید وظیفۀ فیلسوف نیست . جان کالم همین است و بس - ج

  .و به دیگري ارتباط دارد
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  می کنند؟آیا فالسفه سایر ممالک اروپا ، مسائل را به طرز دیگري درك  -س

فالسفه ممالک اروپایی مسائل را به اندازة فلسفۀ آکسفورد مرده و بی جان مطرح نمی کنند،من طرفدار  - ج

فلسفۀ اروپایی ها . آنها نیستم ،ولی معتقدم که فلسفه ممالک اروپا از فلسفۀ آکسفورد زنده تر و گویا تر است

البته ،انواع فلسفه هاي مختلفی .میق تري داردبر خالف فلسفۀ آکسفورد با فلسفۀ عتیق قرابت و بستگی ع

 می 9و تمایل و گرایش این فلسفه به اگزیستانسیالیسم 8گا آرد کیركهم وجود دارد که منشاء آنها فلسفۀ 

ونیز فلسفه هاي دیگري به چشم می خورند که هدفشان ،تهیه و ایجاد زمینه مناسب،به منظور بر . باشد

این قبیل فلسفه ها بسیاراند،ولی به عقیدة من .ب موروثی و باستانی استانگیختن مشاجرات قلمی با مذه

  .هیچکدام از آنها داراي ارزش و اهمیت نیستند

  فایدة عملی که فلسفۀ شما براي کسی که بخواهد روش عاقالنه اي در زندگی اتخاذ کند چیست؟-س

اینان، در  .یافت می دارمدر من نامه هاي زیادي از طرف اشخاصی که دچاراضطراب وناراحتی هستند- ج

این عده از عقاید و سنن باستانی و تعلیماتی که راهنماي .درصدد جستجوي روش و دستوالعملی هستند 

 .صحیحی براي اعمال آنهاست دست کشیده و اکنون سر گردان شده،و نمیدانند چه خط مشی انتخاب کنند

ضمن اعطاي قدرت در اتخاذ تصمیم همیشه ،هفلسفه اي که من پیشنهاد می کنم داراي این مزیت است ک

آدمی نباید دربارة هیچ .مردم را متنبه و آگاه میکند که به صحت رفتار خود ایمان و ایقان نداشته باشند 

اگر شما دربارة موضوعی اظهار اطمینان کنید،بدون شک در  موضوعی نظر قاطع و مطمئن ابراز نماید،

انسان باید همیشه در افکار و اعتقادات خود گوشه اي هم براي . ن نیستزیرا هیچ چیز در خور یقی؛اشتباهید

 ،آیا یک نفر فرمانده نظامی. شک باقی بگذارد ضمناً با وجود این شک و تردید باید با انرژي وقدرت عمل کرد

از این فلسفه پیروي نمی نماید؟شکی نیست که  کند؟عمالً همین کار را نمی، به هنگام کارتهیه جنگ

داند دشمن چه حیله اي بر علیه او به کار خواهد بست،منتها اگر ژنرال  اندة مورد بحث بدرستی نمیفرم

و بلعکس چنانچه فرمانده از موهبت لیاقت بی بهره باشد .الیقی باشد می تواند خوب و صحیح حدس بزند

زندگی روزمره و عملی  بشر باید در . قادر نخواهد بود به درستی حدس زده عملیات نظامی را پیش بینی کند

در مردم آنچنان شوق و شجاعتی ایجاد کند که ،توقع من از فلسفه آنست که. از قوانین احتماالت پیروي کند

  .انسان بتواند بدون داشتن اطمینان وعلیرغم شک و تردید قاطعانه عمل کند

مردم  یقینی شود که این مشکل از آنجا ناشی م، صحیح ،ولی در اینجا مشکل تازه اي بوجود می آید-س

آیا خود این عمل موجب شک و .گردد نسبت به اموري که براي آنها جنبۀ اعتقاد و ایمان دارد،سلب می

  تردید و تزلزل خاطر در آنها نیست؟

                                                          
٨ -Kierkegaard- کیرك گا .در همان شهر در گذشت 1855کپنهاك متولد شد ودر سال در  1813فیلسوف و حکیم دانمارکی در سال

نامش بر سر زبانها افتاد ،وي  1914ولی بعد از جنگ .آرد در زمان حیات خود شهرتی نداشت وپیروان او را عده اي معدود تشکیل می دادند

همانطوریکه که هگل استاد دیالکتیک .ی قرار داده اندو پاسکال تنها فیلسوفانی هستند که مسائل درونی و معنوي محض را،عمیقاً ،مورد برس

این فیلسوف یکی از علماي علم اخالق دانمارك محسوب . عقالنی عصر حاضر است کیرك گا آرد هم استاد دیالکتیک اگزیستانسیالیسم است

وي علیه مسیحت به . ایی داشته استشده و آثارش در نهضت مذهبی و ادبی و اجتماعی کشورهاي اسکاندیناوي در قرن نوزدهم تاثیر به سز

صورتی که در کلیسا تبلیغ می گردد مبارزه می کرده است ، کیرك گا آرد به مسئله جمال که نویسندگان مکتب رمانتیک از قبیل شاتوبریان 

یرك گا آرد زندگی مافوق جمال و اخالق براي ک-به آن اهمیت می دادند چندان توجهی نداشت و در مقابل جمال اخالق را قرار می داد

.تجربۀ نفسانی-داستان یک عشق-بیگناه...مقصر- منازلی در طریقت حیات -یا این یا آن: آثار مهم وي عبارتنداز.مذهبی بود
.مکتبی است فلسفی که از جنگ جهانی اول در آلمان رواج یافت . به معنی اصالت وجود - ٩



١١ ناسمجهانی که من می ش

تصور می کنم براي تربیت و تقویت عقالنی مردم این .در شرایط کنونی ، بدون شک اوضاع همین است- ج

البته، براي حفظ تعادل و در امان نگه داشتن آنان از هیجانات آنی .ي باشدتردید و تزلزل تا حدي ضرور

  .روحی، داشتن مقداري اطالعات علمی ثمر بخش است

  پیش بینی شما در بارة آتیۀ فلسفه چیست؟-س

گمان نمی کنم فلسفه در آینده همان اهمیتی را که در نظر یونان قدیم یا قرون وسطی داشته است - ج

  .ر قضا یا چنین است که تکامل و جهش علمی ،اجباراً و الزاماً، از اهمیت فلسفه خواهد کاستظاه. حائزباشد

  آیا تعداد فالسفۀ ما زیاد است؟-س

مسئله این است که تصور نمیکنم یک نفر فیلسوف بتواند به این سوال پاسخ دهد، در چنین مواردي - ج

  .ستندغالباً، ایراد جواب بر عهدة اشخاصی است که فیلسوف نی

  یا در دنیاي آینده براي فلسفه قائلید بیان نمایید؟ مختصراً ارزشی را که در دنیاي کنونی وممکن است ،-س

 بدان دلیل که بسیار خوب،من ایمان دارم که فلسفه در شرایط کنونی داراي اهمیت زیادي است ، اوالً- ج

از  امروز دست کملم بر نمی آید،یا که ازعهدة ع- فلسفه موجب بیداري ما گردیده مسائل جدي زیادي را 

و همچنین ما را متوجه این مطلب می نماید که تنها .در نظرمان مجسم می سازد -قدرت علم خارج است

ثانیاً فلسفه انسان را به تعمق واداشته وموجب پیدایش . جنبۀ علمی قضایا نمی تواند حالل مشکالت باشد

رکات فلسفه متوجه این قضیه می گردد که بسیاري از موضوعات انسان،از ب.تواضع و فروتنی عقالنی میگردد

و تایید شده  و مسائلی که سابقاً صحیح و واقعی جلوه می کردند امروزه بطالن و عدم صحت آنها آشکار

 .صد شبه را به یک روز نمی توان طی کرد هبراي نیل به معرفت را، ونیز بدین نکته پی می برند که. است

یعنی هدف ضمنی هر -نسان را از این حقیقت آگاه می کند که براي درك و شناخت جهانباالخره فلسفه ا

  .الزم است» قشري بودن«ي و آزاد ازو فکري عار دراززمانی -فیلسوف



١٢ ناسمجهانی که من می ش

   
  

  

  آیا شما جذبه مذهبی را ادراك کرده اید؟ - لردراسل 

درآنوقت مذهب بیش .داشتم وقتی به سن بلوغ رسیده بودم ایمان راسخی به مذهب. آري - یرتراند راسل 

عالقه مفرط به مذهب مرا وادار کرد در بارة .از هر چیز دیگري شاید به استثناي ریاضیات برایم اهمیت داشت

ایمان وعالقۀ من به مذهب متکی بر چه دلیلی  ،مسئله اي بیندیشم و این مسئله عبات از آن بود که

مسئله براي من جنبۀ بنیادي و اساسی  سه ).ثنایی داشتمالبته باید بگویم که در این مورد وضعی است(است؟

بقاي - خدا :این سه مسئله بترتیب عبارت بودند از داشتند و بدانها بستگی وعالقه زیادي احساس می کردم،

مسائل فوق را از طریق معکوس مورد بررسی و آزمایش قرار دادم ؛یعنی تحقیق  ).اختیار(آزادي اراده- روح

اعتقاد و ایمان من نسبت  ،ضمن تحقیق و مطالعه بدین نتیجه رسیدم که. تیار شروع کردمخود را ار قوة اخ

البته پیش بینی میکردم که بعد از . مبتنی و استوار نیست یبه مسائل سه گانه فوق الذکر،بر هیچگونه دلیل

  واجه نشدم؟دچار بهت و نا امیدي شوم ولی نمی دانم که چرا با چنین حالتی موقوف بر این امر بشدت 

  ممکن است بفرمایید شما چگونه این مسائل اساسی را مطرود ساختید؟-س

گمان نمی کنم این دالیل امروز . دالیلی که براي پذیرفتن مسئله قوه اختیار داشتم فاقد ارزش کافی بود- ج

ط من همیشه خیال می کردم کلیه حرکات ماده توس مطلب این جاست که.داراي استحکام و ارزش باشند

مثالً تصور می کردم لب هاي انسان بوسیلۀ یک نوع . معین میگردند نیروي جبري قوانین دینامیک مقدر و

نیروي جبري قوانین دینامیک حرکت میکند ومعتقد بودم که گویندة کالم هیچ گونه اختیار و اراده اي ، در 

  .براي من مقنع وکافی بوداین استدالل فاقد ارزش است ،ولی در آن وقت .اداي گفته هاي خود ندارد

به -بدون هیچ شک و تردید رابطه موجود بین جسم و روح بقاي روح باید بگویم که دربارة موضوع،بقاي روح

به نظر من خیلی عمیق تر ونزدیکتر از آن بود که معموالً تصور میکنند،دلیلی نداشتم که - هر شکل که باشد

  .جزیه شد روح باقی می ماندبر طبق آن قبول کنم پس از آینکه مغز انسان ت

در این زمینه،دالیل زیادي ،براي اثبات وجود خدا اقامه کرده اند،من فکر میکردم و اکنون  ،ولی مسئله خدا

چنانچه بمنظور هاي خاصی مورد عالقه - این دالیل .هم معتقدم ،که این دالیل همه فاقد ارزش می باشند

  .وقت قابل قبول نیست هیچ دربراي هیچ کس، و  - واعتقاد واقع نشود

  باشد چه نظریه اي ابراز داشتید؟نشدم شما دربارة قوانین دینامیک که مغایره قوة اختیار می من متوجه-س

درآن وقت ، با اتکا بر قوانین . در این مورد تاکید می کنم که اینها تصورات دوران جوانی من بود- ج

اولیه گرفته تا حرکاتی که لب هاي انسان  10بوالياز حرکات ندینامیک خیال می کردم کلیه حرکات ماده 

در نتیجه معتقد شده بودم که بر حسب قوانین .مقدور جبري می باشند -تماماً- هنگام تکلم انجام می دهند

خارج می شود، در نبوالي اولیه سرشته و ....فرديمکانیک نیرو انگیزة اصلی کلیه کلماتی است که از دهان 

                                                          
١٠ -nebula:ارگان جاده شیرىو گرد مابین فواصل ست توده هاى عظیم گاز.



١٣ ناسمجهانی که من می ش

دربیان و اداي سخنان خود  افراد ،ین تصور چنین نتیجۀ منطقی حاصل می شد کهنهفته بوده است و از ا

  .هیچگونه اختیاري نداشته ومطلقاً از قانونی جبري تبعیت می کند

  آیا شما با اطمینان منکر وجود خدا می شوید،یا اینکه براي اثبات وجود خدا دلیلی ندارید؟-س

تصور می کنم بین این مسئله و موضوع .موضوعی منقن باشد گمان نمی کنم این عدم وجود. البته که نه- ج

یا خدایان  و 11پمیعنی خدایان ال-این خدایان هم.خدایان المپی وایزدان نروژي تشابهی وجود داشته باشد

من ، قادر نیستم عکس این قضیه را ثابت کنم ،و به . ممکن است وجود داشته باشند) Valhalla(12والهاال

در این .ر نمی کنم که خداي مسیحیان بیش از خدایان نامبرده حقیقیت داشته باشدهمین ترتیب هم تصو

  .مورد، تنها چیزي که می توان بگویم این است که ممکن است وجود داشته باشد

  به عقیدة شما مظاهر و عوارض مذاهب ،براي جامعه بشري سودمند است یا مضر؟ -س

البته در این جا منافعی هم  .ن تاریخ،زیان بخش بوده استتصور میکنم ، بیشتر عوارض مذهب ، در جریا- ج

مثالً بعلت وجود مذهب بود که کاهنان مصري موفق شدند به اختراع تقویم نائل آیند و به .می توان نام برد

ولی مذهب در اغلب موارد تاثیرات .کمک آن توانستند تاریخ وقوع خسوف و کسوف را پیش بینی نمایند

  :در کلمات زیر خالصه می شود علل ایجاد این نتایج مضر. اشته استزشت و زیان بخشی د

بر طبق تلقین مذاهب ،داشتن اعتقاد و ایمان به مسائلی که وجود آنها بی اساس می باشد بی نهایت مهم و 

مسائل مزبور ابتدا قواعد اندیشه هاي جامعۀ بشري را متالشی و دگرگون ساخته و اصول  .خطیر است

علیم و تربیت را واژگون می نمود و سپس بر روي خرابه هاي آنها کفر و سخافتی محض و ودستگاههاي ت

بر طبق تعلیم مذاهب ، داشتن اعتقاد به برخی مطالب خوب است و ایمان آوردن به بعضی .مطلق بنا می کرد

میکنم که  بطور کلی تصور.البته ، بدون اینکه صحت و سقوم هیچکدام از آنها معلوم باشد.چیز ها بد است

مذهب کهنه پرستی و محافظه کاري را تقدیس کرده . مذهب به جامعه انسانی آسیب زیادي رسانده است

مذهب به ویژه حس کینه توزي وتشدد وعداوت ورزي نسبت به مخالفین عقیده را تحریک و تطهیر . است

- خالت داشته است کینه توزي مذهبی دحقیقتاً باید گفت در کلیه مواردي که تعصب و . نموده است

  .عواقب وحشتناکی ببار آمده است -مخصوصاً در اروپا

منجر  آزادي آیا در این مورد منظور شما شکلی از تفتیش و سانسور عقاید است که به محو و نابودي-س

  می شود؟

- در هر یک از نقاط عالم - مثالً شما هر کدام از مدارسه پسرانه یا دخترانه را.بله،منظورم همین است- ج

به شاگردان تلقین و القا  درنظر بگیرید مالحظه خواهید فرمود که در آن جا یک ایمان و مذهب خاصی را

این عمل چه در کشور هاي مسیحی مذهب و چه در ممالک کمونیستی انجام می گیرد،منتها .می کنند

به دانش هم در ممالک کمونیستی وهم در کشور هاي مسیحی مذهب عقایدي را .شکل آن متفاوت است
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یونانیان ) . متر  2912ارتفاع ( نام کوههاي متعدد در یونان باستان که مشهور ترین آنها رشنه جبالی است در یونان بین تسالی و مقدونیه -

. این سلسله کوههارا محل اقامت خدایان می دانستند و مسابقات المپیک در دامنه آن انجام می شد 

دین که براي پذیرایی از قهرمانانی که در اوطبق اعقاید اهالی اسکاندیناوي ، والهاال کاخی است متعلق به  -اى اودین سالن پذیرایى خد -  ١٢

جنگ کشته شده بودند اختصاص داشت
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آموزان القا می کنند که دالیل و شواهد آن با روشی منصفانه و بی طرفانه مورد بررسی ومطالعه قرار نگرفته 

  .و بطور کلی و اصولی دانش آموزان را تشویق نمی کنند که براي عقاید مخالف استداللی پیدا کنند. است

  اج پیدا کرده است؟پس به چه دلیل ،در جریان قرون گذشته،بشریت به مذهب احتی-س

انسان،خود را بی نهایت ناتوان .گمان می کنم منشاء مذهب قبل از هرچیز دیگر ترس و وحشت باشد- ج

که طبیعت می تواند بر سرش اوالً بالیی و علت اصلی وحشت او سه عامل است ،  احساس میکند و موجب

آسیبی است که ابناء نوع خودش می توانند  ثانیاً .مثالًدر اثر زمین لرزه در اعماق زمین مدفونش کندبیاورد،

عبارت از - که به مذهب بستگی پیدا می کند-عامل سوم . ،مثالً در میدان جنگ او را بکشندبه او برسانند

البته، . اعمالی است که شهوات ویژه انسان ،به هنگام غلیان و شدت می تواند او را وادار به انجام آنها بکند

. که پس از اعاده آرامش از اینکه چنین اعمالی انجام داده است متاسف خواهد شدانسان به خوبی می داند 

مذهب،از شدت این خوف وناراحتی . اینها بودند علل اصلی ترس و وحشتی که اکثر مردم بدان ها دچارند

  .می کاهد

  ولی ،آیا بنیان گذاران مذاهب چنین هدفی نداشته اند؟-س

مغایر تعلیماتی است که پیروانشان تبلیغ - لبته منظورم کلیه مذاهب استا- نه ، زیرا هدف بانیان مذاهب - ج

در این .واقعاً هم ارتباط زیادي بین هدف پیغمبران وآنچه که پیروان آنها تبلیغ میکنند وجود ندارد .می کنند

ی عده اي از نظامیان تصور می کنند که ایمان مسیحی در مبارزه با کشور هاي شرق، مورد مثالی می زنم

آنقدر -اینان معتقدند که اگر ایمان به مسیحت وجود نداشته باشد در مبارزه مذکور.نقش مهمی بازي میکند

را  13»موعظه عیسی در باالي کوه«بسیار خوب من  .شرارت نشان نمی دهند حدت و -که شاید و باید

ویق کرده باشد،حتی خواندم و در آن جا حتی یک کالم هم پیدا نکردم که استعمال بمب هیدروژنی را تش

  .یک کلمه هم ندیدم

آیا به عقیدة شما مذهب هنوز هم مضر است؟شما مسائل مربوط به ادوار گذشته را مورد انتقاد قرار  -س

  دربارة عصر حاضر چه عقیده اي دارید؟.دادید 

دورانهاي بمب هیدروژنی را که بعنوان مثال ذکر کردم مربوط به .اوضاع همیشه بر همین منوال بوده است- ج

بصورتی که امروزه در کلیسا رواج  -تصور میکنم که مذهب.گذشته نیست، واین جاي تاسف و بدبختی است

در شرایط کنونی مذهب بیشتر به مسائلی .مانع پیشرفت هر نوع فکر شرافتمندانه و صحیح می باشد-دارد

ی که داراي ارزش می باشد بطورکلی مسیر مذهب از سمت و جهت. فاقد ارزشند اهمیت میدهد که اصوالً،

  .منحرف گردیده است

  آیا می توانید در این مورد مثالی ذکر کنید؟-س

                                                          
ن موعظه ای. یکی از خطابه هاي حضرت عیسی که ابتدا براي حواریون و بعد براي مردمی که به دنبال آنها هجوم آوردند ایراد شده است - ١٣

  .به منزله قانون اساسی مسیحت وپایۀ حیات مسیحی است
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. کمترین توجهی بدان نداشتند 14»الکنیسهاباء«در هم می ریخت در حالی که  البته،مثالً امپراطوري روم- ج

همیت داشت و ا»پدران کلیسا«ضمحالل می رفت،فقط یک چیزبراي در شرایطی که امپراطوري روم رو با

  .این مسئله براي آنها خیلی اهمیت داشت.آنهم داستان باکرگی بود

  چه اقدامی به عمل می آوردند؟»پدران کلیسا« -س

و اصالح و  وجود قشون هاي بیگانه ،در سر حدات مرزي کشور. هیچ ، آنها مردم را تهیج و اغوا می کردند- ج

پدران کلیسا فقط یک چیز را به رسمیت می .قرار نمی گرفت تغییر قوانین مالیاتی ، اصوالً مورد عالقه شان

این چیز،در نظر آنان خیلی بیش از موجودیت یک امپراطوري اهمیت و .شناختند و آنهم مسئله باکرگی بود

من مشاهده می کنم که براي عده . همین امروز نژاد بشري در معرض انهدام قرار گرفته است. ارزش داشت

عالی رتبه و عظیم الشان کلیسایی مسئله مهم و اساسی این است که از لقاح و منصبان  اي از صاحب

بنا بر عقیدة روحانیون کلیسایی جلوگیري از آبستنی مصنوعی امري .آبستنی مصنوعی جلوگیري بعمل آید

جنگی که اصالً نسل . است بسیار خطیرو ممانعت از وقوع آن بمراتب مهمتر از حدوث جنگ جهانی است

من معتقدم در اینجا شعور درك تناسب بین مسائل موجود از بین . از سطح زمین بر خواهد انداختبشر را 

  .رفته است

با وجود همۀ این حرفها ،آیا شما با این مسئله موافقید که مذهب ، گاهی اوقات ،محسناتی هم داشته -س

که هیچ سازمان  موجب وعامل توسعه و گسترش فرهنگ و تمدن درسرزمین هایی شدنداست؟ مذاهب 

براي نمونه اگر کشور بیرمانی را درنظر بگیرید مالحظه .ودستگاه دیگري نمی توانست بدانجاها راه یابد

با اشاعۀ تعلیم و تربیت در بین توده هاي تهی دست این  خواهید کرد که روحانیون و کشیشان بودایی،

  .سرزمین چه خدمات شایسته و گران بهایی انجام داده اند

در این زمینه ) روحانیون مسلک سن به نوا(تصور می کنم کشیشان بند کتینی.کن است اینطور باشدمم- ج

بله  .عامل شر شدند هاآن برايولی قبل از اینکه خیري به مردم برسانند .  کارهاي قابل توجهی انجام داده اند

  !یک جو احسان سپسیک دنیا ستم و اول

اس میکنند به شریعت و مذهبی نیازمندند و باالخره می خواهند ولی عقیدة شما دربارة کسانی که احس-س

  بتوانند مشکالت زندگی را متحمل شوند چیست ؟

چنین رفتاري اگر در زمینه اي غیر . من معتقدم این اشخاص مظهر یک نوع بی عرضگی هستند - ج

ست که این بی ولی، مطلب این جا. ازمذهب مشاهده می شد نتیجه اي جز ایجاد حقارت و نفرت نداشت

من بی عرضگی را در .عرضگی در امري مذهبی به چشم می خورد و بدین جهت قابل ستایش جلوه می کند

  .هر مورد که باشد نمی ستایم

  به چه دلیل شما این طرز رفتار را بی عرضگی می نامید؟-س

                                                          
14
نویسندگان کتب مقدسه مسیحی که خود از مقدسین بوده و تا قرن پنجم میالدي می زیسته اند، به عقیده برخی از پدران کلیسا تا  -  

القدیس تیود وردي «و در غرب » الدمشقیالقدیس یوحنا «آخرین پدران کلیسا در شرق .قرن هشتم و حتی دوازدهم هم وجود داشته اند

.بودند) دراسپانیا(سویل 
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ادر نیست خود را آمادة انسان ق...زیرا، از این طرز رفتار چنین بر می آید که بدون کمک فالن یا بهمان - ج

ما بایستی،همگی،با استفاده از وسایلی که طبیعت در اختیار ما گذاشته است در میدان .مبارزة زندگی کند

  .به میان می آید... این جاست که مسئلۀ شجاعت.زندگی از عهدة مبارزه برآئیم 

برداشته و آنها را به عهدة خدا آیا شما فکر می کنید که اگر مردم بار مسائل و مشکالت را از دوش خود -س

- وبدین ترتیب خود را از مواجهه مستقیم با مسائل کنارکشند-سازمان مذهبی واگذار کنند یک یا کشیش یا

  این موضوع دلیل بر بی عرضگی آنهاست؟

من همیشه نامه هایی دریافت می کنم که در . اوضاع جهان را در شرایط وخیم کنونی در نظر آورید. آري- ج

ولی، با در نظر گرفتن این مسئله که خدا تا کنون هرگز چنین » خدا جهان را حفظ میکند«:نوشته اند آنها

جهان را حفظ  یندهنمی فهمم چه چیز موجب می شود که اینان باور کنند خداوند در آ.کاري نکرده است 

  .خواهد کرد

است؟آیا شما معتقدید که انسان آیا می خواهید بگویید که این شریعت کامالً عاري از عقل و کیاست -س

  گلیم خود را از آب بدرکشد؟- بدون اینکه چشم بدست دیگران باشد -باید 

  .کامالًصحیح است- ج

،بشر همواره با سماجت و عناد کوشیده است که  با آن همهشما می گویید مذهب براي آدم مضر است -س

  ارید؟در این مورد چه عقیده اي د. خود را به مذهبی پاي بند سازد

این عده افسار خود را بدست عادت سپرده .ممکن است عده اي باشند . آدم را می فرمایید؟گمان نمیکنم- ج

راه می روند و خوششان نمی آید جور دیگري  ]نوعی عصا[سرزمین هایی وجو دارد که مردمش با عکاز. اند

در مقابل ممالکی . کرده اند برخی کشورها به مذهب عادت.دربارة مذهب هم همینطور است.نقل مکان کنند

در چین زندگی  -براي مدت یکسال-مثآلً چندي قبل .هم وجود داذد که مردمش به مذهب عادت ندارند

میکردم ؛ و آنجا برایم مسلم شد که اصوالً اهالی چین ؛ یعنی چینی هاي متوسط و معمولی ،پاي خود را از 

به خوشبختی و سعادت آنها هم لطمه اي وارد نیامده است و از این لحاظ .هر نوع بند مذهبی آزاد ساخته اند

اهالی ال مذهب این سرزمین از  بازهم- حتی تصور می کنم با منظورداشتن شرایط دشوار مردم چین- 

  .مسیحیان سعادتمندترند

 کندبرا مسیحی  ی هابدون شک یک نفر مسیحی مذهب بر این عقیده است که اگر می توانست چین-س

  .شد خیلی بیشتر میخوشبختی آنها 

  .گمان نمی کنم این آقاي مسیحی مذهب هیچگونه دلیلی براي اثبات ادعاي خود داشته باشد- ج

ولی، آیا بشریت در جستجوي دلیلی بمنظورایمان آوردن به چیزي که خارج از وجود و هستی ما قرار -س

زي که ،واقعاً در اثر بی عرضگی و و به مراتب بزرگتر از انسان نمی باشد؟ البته، نه آنچنان چی گرفته است

خالصی از مسائل و مصائب زندگی بدان توسل جوید بلکه بشر می خواست غایتی کشف کند که خود را 

  وقف و فداي آن سازد؟
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قبل از . بسیار عالی است ، ولی اگر چیز هاي بزرگتر از خودمان بخواهیم ،اینکه به کثرت یافت می شود- ج

که  بشري اینها همه ،از نفس ما بزرگترند و براي کسی ۀو باالخره جامع سپس ملت هر چیز خانواده،

  ؟.احساسات مثبت ناشی ازمقاصد خوب داشته باشد میدان و آزمایشگاه بزرگی را تشکیل میدهند

  آیا معتقدید که تشکیل مذهبی همچنان بشریت را قبضه خواهد کرد؟-س

براي گشایش مسائل اجتماعی خود بکار می برند بستگی  بعقیدة من ، این مسئله را با راه حلی که مردم - ج

اگر وقوع جنگ هاي بزرگ هم چنان ادامه داشته باشد و چنانچه این بیدادگریها و آزارهاي بی رحمانه . دارد

بر جاي بمانند وباالخره ،اگر اکثر یت مردم در نکبت و بدبختی روزگار بگذرانند در آنصورت احتمال دارد 

اعتقاد و ایمان نسبت به لطف  من مالحظه کرده ام که،.دامه بدهد ت خود هم چنان امذهب به موجودی

پروردگار با شواهد و  آثاري که از آن مشاهده می شود نسبت معکوس دارد؛یعنی وقتی که هیچگونه آثاري 

اوضاع  مردم به آن معتقد می شوند و هنگامی که)یعنی مردم در بدبختی باشند(از لطف پروردگاردیده نشود 

آنوقت از او  به پروردگاربدست می آید عتقادروبه بهبود می گذارد یعنی وقتی که موقعیت مناسب براي ا

  .غافل می شوند و بدست فراموشیش می سپارند

و بر عکس . اگر مسائل اجتماعی حل شوند مذهب از بین میرود: این موضوع مرا بدین فکر می اندازد که 

از این . ل اجتماعی الینحل بمانند مذهب درمعرض خطر از بین رفتن قرارگیردگمان نمی کنم چنانچه مسائ

وقتی که سکوت و آرامش بر همه جا حکم  18در قرن ،حیث در گذشته نمونه هاي زیادي را می توان یافت

 بعد انقالب فرانسه سر رسید و اشراف انگلستان چنین.اکثریت تودة تحصیل کرده آزادي خواه بودند فرما بود،

آزادي فکر را رها نتیجه گرفتند که آزادي فکر انسان را به مسلخ می کشاند، به همین دلیل اشراف انگلیسی 

  .اتفاق افتاد» ویکتوریا«و این در دوران . ساخته وعمیقاً به مذهب گرویدند

دم بمر.کردانقالب روسیه مردم را  دچار وحشت .چنین ماجرایی بوجود آمد در جریان انقالب روسیه نیز

،روسها هم چنان باآنهمه.چنانچه به خدا ایمان داشته باشند اموالشان مصادره خواهد گردید ،روسیه گفته شد

 جالب - از نظر مذهبی-این غوغا ها و تحوالت اجتماعی،با اطمینان می توان گفت که. به خدا معتقد ماندند

  .اند توجه

  ر می کنید در ظلمت و خاموشی محو شویم؟آیا تصو-البته منظورم من و شماست-پس ازاینکه مردیم-س

چرا اینظور نباشد؟ من می دانم که بدن انسان تجزیه می شود و هیچگونه دلیلی نمی ،بدون هیچ شکی- ج

  .بتواند به زندگی خود ادامه دهد -پس ازتجزیه جسم- فرض کنم روح آن بتوانمریابم که با اتکاء ب
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ه جنگ هاي عادالنه اي به وقوع پیوسته باشد؟ وآیا استعمال کلمه آیا تصور می کنید در گذشت - لرد راسل 

  عادالنه در این مقام معقول می باشد؟

و روشن گردد در آن صورت می توان گفت مشخص » عادالنه«قعاً مفهوم کلمه ،وااگر -برتراند راسل

. قانونی قابل توجیه اندمی توان جنگ هایی را به یاد آورد که از نظر . استعمال آن کامالً معقول می باشد

جنگ هاي زیادي به وقوع پیوسته است که در آنها یکی از متخاصمین می توانسته است جنگ را، فقط از 

نظر قانون توجیه کند ولی میتوانیم دربارة جنگ هایی هم صحبت کنیم که منافع منتظره از آنها بیش از 

  .کامالً مختلفی به میان می آیدودر این حالت ،موضوع یک طبقه بندي . شان می باشدزیان

  آیا می توانید در این مورد نمونه هایی ذکر کنید؟-س

من ، طرفدار و هواخواه هر نوع مقاومتی هستم که در برابرمهاجم به .نمونه هاي زیادي را می توان نام برد- ج

ا و همچنین اسپانی)Armada(15بدین جهت معتقدم انگلیسی ها حق داشتند دربرابرآراماداي.عمل می آید

نتیجه کار در مورد اول موفقیت آمیز ولی درمورد دیگر شکست . مجارها در راه آزادي خود مقاومت ورزند

 اما چنانچه شما بخواهید پایه و اساس قضاوت خود را بر روي نتیجۀ کار بگذارید آنوقت طبقه بندي شما. بود

آیا از جنگ  ،سئله را مطرح می کنید کهشما براي خود این م .کامالً شکل دیگري به خود خواهد گرفت

سودي بدست می آید یا نه؟ یکی از جنگ هایی را که از نظر قانونی نمی توان براي آن توجیهی پیدا کرد در 

، در این قضیه می توانم اظهار کنم که »سفید پوستان « مثالً اشغال آمریکاي شمالی بوسیله،نظر بگیرید

  . اساساً دور از حق و عدالت بوده باشد این که عمل هجوم، کار خوبی انجام شده ولو درمجموع

  بارة جنگ استقالل چیست؟عقیده شما در-س

ضمناً ایمان کامل هم دارم که این . بعقیده من این جنگ کامالً منصفانه و عادالنه انجام گرفته است- ج

ا به ایالت متحده بروید واقعیت این است که اگر شم .وقی منطبق نبوده استقجنگ با موازین قانونی و ح

نباید علیه هیچ یک از  شما باید موید این اصل باشید که .واشنگتن را محکوم بدانید جرجمیبایستی تلویحاً ، 

ولی شکی نیست که این صحبت ها همه به دوران  .دولت هایی که قانوناً تشکیل یافته اند زور بکار برد

  .گذشته ارتباط دارد

منظورم جنگ هاي طوالنی ، هاي موفقیت آمیز وثمربخش هم وجود داشته اندآیا تصور میکنید جنگ -س

  نیک فرجام است؟

اسکندر و سزار از جهان گشایان بزرگ جهان . بیائید به تاریخ قدیم برگردیم ! البته که وجود داشته اند- ج

یج و تاثیرات ثمر آنها جنگ هایی غیر قانونی و برخالف حق بپا کردند ولی،ولی فتوحات آنها نتا.بوده اند
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جنگهاي اسکندرموجب توسعه فلسفه یونان در سرتاسر خاور نزدیک شد و زبان یونانی را به . بخشی داشت

با احتمال . و بدین ترتیب فرهنگ یونان بعنوان یک میراث و ارمغان نصیب ما گردید اطراف منتشر ساخت،

شت امروزه ،خدماتی که یونانیان به تمدن قریب به یقین می توان ادعا کرد که اگر اسکندر وجود نمی دا

  .بشري کرده اند مجهول و ناشناخته مانده بود

  سزار چطور؟-س

،از برکات فتوحات سزار است که زبان ساخت  مربوطسزار فرانسه را فتح کرد و آن را به دنیاي متمدن - ج

  .بوجود آمده است -یعنی زبانی که تا بدین پایه مورد ستایش ماست- فرانسه

  یا علت وقع جنگ ها عوامل اقتصادي است ؟حماقت فرمانروایان است؟ یا شوق و حرارت توده ها؟آ-س

جنگ ها گاهی معلول این علت اند و گاهی معلول .براي کلیه علل مورد بحث نمونه هایی می توان شمرد- ج

د را بر او اعمال مستبدانه خو برتريحمله کرد مطلقاً »ماري ترز«هنگامیکه فردریک کبیر به کشور.علت دیگر

در قرن هیجدهم سالطین بر خالف عدالت و حق .تصور نمی کنم جنگ فوق علت دیگري داشته باشد.کرد

روانه جنگ می شدند واین مطلقاً براي کسب شرافت وافتخارو شوکت و جالل بود؛ ولی این عامل پس از 

  .قرن هیجدهم کمتر به چشم می خورد

  ها جنون محض فرمانروایان است؟بدین ترتیب ،علت بروز اکثر جنگ-س

شکی نیست که این عوامل در طی جنگ طوالنی وپایان . حال بیایید عوامل اقتصادي را بررسی کنیم،بلی- ج

به دالیل اقتصادي ،با اسپانیا می انگلیسیها،. ش مهمی بازي کرده اندناپذیر بین انگلیس و اسپانیا نق

انگلیس ها براي حصول منافع . ا انگلیسی ها محاربه میکردندجنگیدند؛ و اسپانیا یی ها به دالیل مذهبی ب

ولی ،جنگ بین .مطلوبی جنگ می کردند و اسپانیایی ها علیه چیزي نامطلوب وارد میدان کار زار شده بودند

پس . جنبۀ اقتصادي داشت-ویا با تقریبی جزئی-اسپانیا و انگلیس جنگی بود طوالنی که از لحاظ ما مطلقاً

عوام الناس هم در )غلیان جنون آمیز(البته هیستري ود که این عوامل داراي نقشی می باشند،مالحظه می ش

که مدتی طوالنی بر مسند نخست وزیري انگلستان بود سرانجام تحت 16دولت وال پول. بروز جنگ تاثیر دارد

ما ،دیگر به جنگ .تاثیر هیستري مردم وکسانی که تصمیم قاطع داشتند که با اسپانیا بجنگند واژگون گردید

  .با اسپانیا عادت کرده بودیم و از این کار خوشمان می آمد؛ ولی والپول دوست نداشت با اسپانیا بجنگد

آیا در این . ولی در جنگ دوم جهانی صلح خواه نبودید. شما ، در جنگ اول جهانی طرفدار صلح بودید-س

  مورد خود را ذیحق می دانید؟

و هیچوقت نمی توانم بگویم که همه جنگ .م فکر کنم که اشتباه کرده باشممن ، یک لحظه هم نمی توان- ج

،هرگز چنین چیزي نمی توانم  ها از روي عداالت بوده اند و یا اینکه همۀ آنها بر خالف عدالت واقع شده اند

جیه در این مورد تنها چیزي که احساس می کردم این بود برخی جنگها ،از نظر حق و عدالت قابل تو.بگویم 

جنگ اول جهانی از نظر عدالت و انصاف قابل توجیه بود ،ولی جنگ .بودند و برخی دیگر قابل توجیه نبودند

  .دوم جهانی بر خالف عدالت بوقوع پیوست
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  چرا جنگ دوم را عادالنه نمی دانید؟-س

 17ازیسمطرز توجه به مسائل از نظرگاه ن.زیرا از نظر من هیتلر مردي بود متعصب و غیر قابل تحمل - ج

ومسلماً چنین هدفی راهم دنبال - من فکر میکردم که اگر هیتلر برجهان مسلط می شد.وحشتناك بود 

این .ما وظیفه داشتیم از خطري وحشتناك جلوگیري کنیم .دنیا به چه جهنمی تبدیل می گردید- میکرد

  .اقدام ضروري بود

  است؟آیا شما همچنان معتقدید که جنگ اول جهانی کار غلطی بوده  -س

من در آن وقت این عقیده را ابراز داشتم و حاال .بلی ، به عقیدة من حق بود انگلستان بی طرف میماند- ج

. ،جنگ اول جهانی اینقدر طول نمی کشیدماندیماگر ما بیطرف می. تکذیب نمی کنم هم گفتۀ خود را

و مالحظه .رت که نمی شد درست است که پس از جنگ بر قدرت آلمان افزوده میگردید ولی باالخره قدر قد

به -علیرغم تبلیغاتی که براي قبوالندن آن به مردم انگلیس بعمل می آمد- می فرمایید آلمان زمان قیصر

امروزه، بندرت می توان دولت هایی را یافت که هم پایه وهمسنگ .اندازة آلمان هیتلري بد ذات و شریر نبود

میکه شما علیه دولت بد ذات و شروري وارد جنگ هنگا ،مسئله چنین است. حکمت قیصر آلمان باشند

این حقیقت مسلم در بارة نازیها مصداق پیدا نمی کند، زیرا اصوالً، . شوید بر شرارت و خبث آن می افزایید 

بیطرفی خود را 1914و اگردر سال . چه باید کرد این حقیقت است  .دپیدا نمی شدر دنیا چیزي  از آنها بدتر

شیوعی ها محصول و مولد یک شرایط خاصی می . ار نازیها و شیوعی ها نمی شدیمحفظ کرده بودیم دچ

اگر جنگ اول جهانی کوتاهتر بود انقالب روسیه .تجزیه شدن ارتش روس و بلواي عمومی در روسیه ،باشند

  .به شکل دیگري در می آمد

  در روسیه چه اتفاقی می افتاد؟-س

تقریباً می توان اطمینان داشت که .در شرف تکوین بود 1905همان انقالبی که در سال . یک انقالب - ج

بدون شک اوضاع در . سوسیال هاي انقالبی قدرت را بدست می گرفتند ،و اینان با شیوعی ها فرق داشتند

  .چنان مسیري می افتاد که می توانست قابل تحمل باشد

کار بایجاد یک نوع دموکراسی آیا شما معتقدید در این صورت رژیم نازي در آلمان مستقر نمی شد و-س

  قابل قبول منجر میگردید؟

اوضاع ،باهنجاري مناسب ،به همان سرعتی که سابقاً در انگلستان پیش میرفت  .شد آري، همین طور می- ج

آري ، عامل زمان را .امکان نداشت آلمان به یک دموکراسی پارلمانی معقول تبدیل گردد. تحول می یافت

در واقع عکس العملی درمقابل - ما ناظر توسعه و تکامل فلسفه نازي که  ی نیست کهو شک.نباید فراموش کرد

  .نمی شدیم-خرابی آلمان بعد از جنگ بود

. آلمانها فرانسوي ها را شکست می دادند.بسیار خوب،فرض کنیم در جنگ اول شرکت نمی کردیم-س

  .»بگذار کلک اینها رو هم بکنیممیدونی چیه؟ «:سپس به سوي انگلیسی ها روي آورده شده و می گفتند 
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آنها می ،،اهداف محدودي داشتند آلمانها.هیچ دلیلی وجود ندارد که با اتکاء برآن چنین نظري را بپذیریم- ج

. خواستند مستعمرات بیشتري به چنگ آورند و این هدف آنها به مزاج ما انگلیسی ها سازگار نمی آمد

ري داشته باشند ، در حقیقت آنها می خواستند که اطریش در آلمانها می خواستند بر بالکان تسلط بیشت

 ،این مقاصد قیصر،تا آن جا که من می توانم قضاوت کنم ،مشخص و محدود بود.ممالک بالکان حکومت کند

  .تصور نمی کنم قیصر آلمان قصد پیروزي بر جهان را داشت

  ه بودو اینطور نیست؟مع الوصف،جنگ اول جهانی از نظر بریتانیا جنگی درست و عادالن-س

مسئله اي که خود  -اگر منظور شما این است که ما براي خاطر دفاع از بلژیک جنگیدیم . قانوناً ،بله- ج

از حیث - جنگ می توان گفت آن وقتالبته اگر چنین دلیلی را قبول می کنید. بله- مشکوك بنظر می رسد

قانون قابل توجیه باشدبتواند جنگی عادالنه و ، فکر نمی کنم هرجنگی که از نظر ولی .بود هعادالن- قانون

  .منصفانه تلقی شود

  آیا شما معتقدید که مردم جنگ را دوست می دارند؟-س

 1914خیلی از مردم ازجنگ خوششان می آید ،این یکی از مسائلی است که در سال . چیز جالبی است- ج

دولتها جنگ ،داشتم معتقد بودند کهاشخاص صلح جویی که من با آنها سرو کار  تمامی.باعث تعجب من شد

ولی ،وقتی در خیابان هاي لندن قیافه ي مردم را تماشا میکردم . تحمیل میکنند ها را بر توده هاي ملت

من این عقیده را کماکان، براي دوستان . آشکارا میدیدم که شادي مردم بیش از ایام قبل از اعالن جنگ بود

خیلی ها از شنیدن این گفته هاي من .جب ارضاي خاطرشان نشدصلح طلبم اظهار داشتم واین قضیه مو

البته به شرطی که میدان کارزار .هنوز هم معتقدم عدة زیادي از مردم جنگ را می پرستند. ناراحت شدند 

مسلماً وقتی که آتش جنگ در کشور شما مشتعل شود آنوقت .در کشور آنها نباشد و خسارتی از آن نبینند 

  .نیست  مطلب شوخی بردار

حاال که می گویید تعداد جنگ طلبان اینقدر زیاد است ،این قبیل احساسات تهاجمی آنها در زمان  -س

  صلح به چه ترتیب دفع می شود؟

بعقیدة . اشخاص به میان می آیددر این جا مسئله تهاجم مطرح نیست ، بلکه موضوع ذوق حادثه جویی  - ج

با . ین دسته از مردم که والۀ آنند شایان اهمیت زیادي استمن اعطاي هر نوع امکان  حادثه جویی به ا

استفاده از این احساسات و نیرو ها می توان بدون متحمل شدن هزینه زیاد به قلل مرتفع صعود کرد و به 

  .قطب شمال یا جنوب دست یافت

لح زیسته اند آیا تصور می کنید اهالی اسکاندیناوي؛ یعنی سوئدي ها از اینکه مدت هاي طوالنی در ص-س

  خوشبخت باشند؟

تا کنون روي جنگ را ندیده اند ،و تا آنجایی که اطالع  1814مردم سوئد از سال . کامالً همین طور است- ج

دارم سوئد یکی از خوشبخت ترین ممالک جهان است در آن جا مردم از زندگی حداکثر لذت را می برند و 

  .از اینکه در جنگ نبوده اند رنجیده باشد هیچگاه ندیده یا نشنیده ام که خاطر سوئدي ها

  !ولی در آنجا خودکشی زیاد است-س



٢٢ ناسمجهانی که من می ش

ملت .معتقدات مذهبی ندارند کهکنندسوئدي ها بدان دلیل خودکشی می.ردالبته ،این موضوع صحت دا- ج

آن عده از مردم سوئد که مذهبی داشتند به ایاالت متحده و غرب .سوئد چندان در قید دین و مذهب نیست

  .مهاجرت کردند و بقیه هم که در سوئد مانده اند مردمان ال مذهبی هستند میانه

  آیا روحیه جنگ طلبی در سرشت بشر عجین است؟-س

معموالً طبیعت بشر بی نهایت قابل کشش .بدرستی ماهیت آن را نمی دانم،طبیعت بشر را می فرمایید؟ - ج

،اگر یک سگ خانگی را با یک گرگ وحشی مثالً. ت ومردم متوجه این مطلب نمی شوندو انعطاف پذیر اس

سگ خانگی موجودي است که براحتی  .مقایسه کنید آن وقت به قدرت تعلیم و تربیت پی خواهید برد

تربیت می شود و گاه عوعو میکند و شاید گاهی پاي نامه رسان پست را هم گاز بگیرد ولی بطور کلی قابل 

. در باره طبیعت بشرمی توان به نتایج جالبی رسید.ولی مسئلۀ گرگ صورت دیگري دارد.معاشرت است

این ایده که می گوید طبیعت بشر را نمی توان . طبیعت بشر،بر حسب تربیت ممکن است کامالً تغییرکند

  !عوض کرد بی نهایت احمقانه است

ند و باالخره اکنون مدت زیادي است که می کوشند ملت ها را متقاعد سازند که با هم به جنگ بر نخیز-س

  .پیشرفت هایی که در این مورد حاصل شده خیلی کند و ناچیز است

در این مورد فقط چند فقره اقدامات محدود . ما، در متقاعد ساختن مردم کوششی بعمل نیاورده ایم - ج

  .بعمل آمده است ولی،هنوز اکثریت بدان دست نزده است

عواقب دردناك آن را چشیده بودند ملت  آیا تصور نمی کنید اگر سوئدي ها به جنگی کشیده شده و -س

  خت تري بودند؟بخوش

در زمان کنونی، می توان گفت که تمام ملل .هیچگونه دلیلی براي پذیرفتن این حرف مشاهده نمی کنم- ج

روي جنگ را دیده اند وهیچیک از آنها به اندازة مردم سوئد خوشبخت نیستند این مطالب، نتیجه مشهودات 

  .باشدمسافرت خود من می 

  ند؟ه اآیا به عقیده شما مردم براي جنگ دوم جهانی  چندان ارزش و اهمیتی قائل نبود-س

 1914کسانی که در سال .علت این مسئله آن است که روال جنگ دوم جهانی با جنگ اول فرق داشت- ج

در میدان عازم جبهه می شدند تبسمی بر لب نداشتند زیرا،به احتمال قریب به یقین معلوم بود که باید 

 .و بدبینی وجود نداشت دل آرزدگیولی در پشت جبهه این .جنگ بمانند و این مسئله را همه می دانستند

سال  25آري مردم در ،جنگ دوم کامالً قیافۀ دیگري داشت ،مردم در یک حال رخوت و سستی قرار داشتند

  .قبل مزة تلخ جنگ را چشیده بودند

گلیس و اسپانیا صحبت کردید،جنگی که مولد هیستري مردم بود و انبین شما هم اکنون دربارة جنگ -س

آیا تصور می کنید امروز کمتر از سابق در معرض این خطرقرار . بر خالف میل نخست وزیر وقت انجام گرفت

  داشته باشیم؟

و اکنون دیگر مردم همه از نعمت سواد بهره مندند، .خطري که ما را تهدید می کند کمتر از سابق نیست- ج

کم کم تمایل مخالفی  ،ولی، یک چیز هست .مطبوعات هم درتشدید این هیستري نقش عظیمی بازي میکند
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امروزه دیگر مردم در خانه هاي خود روي .دارد بوجود می آید و علت اصلی آنهم پیدایش تلویزیون است

راي استماع اخبار دیگر، آن اجتماعات وسیعی که ب.صندلی راحتی نشسته و اخبار جهانی را گوش می دهند

این اجتماعات .جدید تشکیل می شد و مردم را وادار به ابراز احساسات و داد و فریاد میکرد وجود ندارد

من عقیده دارم هر چه تظاهرات و اجتماعات عظیم بیشتر .عجیب و غریب عامل اصلی هیستري می باشد

  .از هیستري مردم نیز به همان نسبت کاسته خواهد شد نقصان یابد

که براي استماع فرمان جنگ »ترافالگار«آیا شما عقیده دارید که این گونه اجتماعات مردم در میدان-س

  تشکیل می شد دیگر به آسانی بوجود نخواهد آمد؟

می دانید قضیه از چه قرار است؟میدان ترافالگار خیلی .چرا،تصور میکنم بازهم ناظر این اجتماعات باشیم- ج

گمان میکنم اجتماعات این میدان هم .ی تواند بدون هیچ اشکالی بدانجا برودسهل الوصول است و آدم م

جمعیت .چیز عجیبی است. ولی معتقدم دیگر بدان اهمیت سابق نخواهد بود. چنان ادامه خواهد داشت

مبنی بر سرکوبی و کشتار آنها با ابراز انبوهی از مردم در این میدان مجتمع می شوند تا به تصمیم دولت 

براستی از طبیعت بشري باید غیر از این توقع و . سات و هیجانات پاسخ گویند ،واقعاً شگفت آور استاحسا

تصور می کنم که این شدت  منکر وجود این حقیقت تلخ نمی توان شد ولی،، چه باید کرد. انتظار داشت

   .باشد کاهشروبه 
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  داري چیست؟به عقیده شما وجوه مشترك کمونیسم و سرمایه  - لرد راسل

بین این دو وجوه مشترك زیادي وجود دارد و به عقیده من وجود این وجوه مشترك  -برتراند راسل

متمرکزي را  تکنیک جدید، وجود تشکیالت وسیع و. نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر تکنیک جدید است

لب براي کشور هاي این مط.ایجاب می کند و در نتیجه رهبران و مدیریت نوع خاصی را بوجود می آورد

کمونیستی و سرمایه داري ،چنانچه صنایع آنها مترقی باشد یکسان بوده و در هر دو مورد مصداق پیدا 

  .میکند

  آیا تصور می کنید این تشکیالت عظیم موجب پیداش طرز تفکري مشابه در آمریکا و روسیه گردید؟-س

در اینجا منظورم اینست که قضیه فقط ،از . یدبله ، با قید شرایطی گمان می کنم چنین تشابهی بوجود آ- ج

بین یک مقام مسئول آمریکایی و روسی حقیقتاً .لحاظ کمیت مورد اختالف می باشد نه از حیث کیفیت

ولی به هر .منتها ممکن است مسئول آمریکایی اختیارات محدود تري داشته باشد.شباهت زیادي وجود دارد

  .حال هر دوي آنها از نوع انسان هستند

دربارة زندگی اهداف و ایده -در تایید مثال شما- آیا تصور می کنید در این شرایط روسها و آمریکایی ها-س

  .وغیره... اتومبیل ، ارضا حوائج مادي:آل هاي مشترکی داشته باشند؟مثال

من تصور می کنم دربارة ماتریالیسم روسها، لطیفه هاي زیادي .در مقیاس وسیعی آري همین طور است- ج

اشیائی که مایحتاج مردم را .باالخره ، وقتی خوب فکر کنیم ،اغلب مردم ماتریالیست هستند،فته شده باشدگ

این موضوع دیگر خیلی عادي و . تشکیل می دهد همه،عبارت از چیز هایست که با پول می توان تهیه کرد

بین شرق و غرب آن .تپیش پا افتاده است ،اصوالً می توان گفت با طبیعت مردم چنین چیزي سرشته اس

چه در کشور هاي .لیغات در مغز ما فرو کننند ،اساساً وجود نداردباختالفی که غربی ها می کوشند با ت

  .کمونیستی و چه در کشورهاي سرمایه داري همه  مادي وماتریالیست می باشند

وقت احساسات در میان احزاب دست چپ آن .شما پس از جنگ اول جهانی به روسیه مسافرت کرده اید-س

آیا معتقدید .شدیدي نسبت به روسیه ابراز می شد ،شما در این باره نظر تقریباً نا موافقی اظهار داشتید

  است؟ مانند همیشهاوضاع روسیه حاال هم 

 ؛در آنجا مستقر شده ،محلی براي امید باقی نمی گذارد-در آنوقت- رژیمی که.هنوز هم بر همان عقیده ام- ج

آن رژیم ، بحث آزاد را مجاز نمی داند و اجازه نمی .حث با هیچگونه آزادي موافق نمی باشدزیرا رژیم مورد ب
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را  18ور،دگماتیسمبرژیم مز. خود،آزادانه تحقیق کند در مورد مسائل دلخواه- و مانع اشکالبدون - دهد انسان

ز رفتار رژیم  آنوقت این طر.تشویق می کند و براي توسعه و ترویج یک عقیده استعمال زور را جایز می داند

  .من باشد چونروسیه،طبعاً نمی تواند موافق ذوق آزادي خواه کهنسالی 

  آیا شما معتقدید این رفتار همچنان ادامه دارد؟-س

،طرز رفتار رژیم کنونی بشدت دوران استالین نیست ولی باالخره ،رژیم که عوض نشده گمان میکنم، البته- ج

  .است

نیستی در برابر آزادي فکر موانعی ایجاد واگر رژیم کم.دي عقیده صحیت کردیدشما هم اکنون دربارة آزا-س

  این پیشرفت را چگونه تعبیر می کنید؟. می کند به چه دلیل روس ها به چنین پیشرفت هایی نائل آمده اند

از ولی نبایستی .بسیار خوب،اذعان و اقرار می کنم که این مسئله شخص مرا نیز به تعجب وا داشته است- ج

وقتی که ژاپن تمدن . پیشرفت روسها دچار تعجب شویم ،زیرا ما قبالً پیشرفت ژاپنی ها را بچشم دیده بودیم

 .ژاپن فقط تکنیک را از غربی ها اتخاذ واقتباس نمود. غرب را تقلید کرد در فکر خود تغییري بوجود نیاورد

معتقدات دیرینه خود را همچنان - در بحبوحۀ تجهیزات و صنعت مدرن-ژاپن تا پایان جنگ دوم جهانی

ورسها . اما ،روسها معتقدات قدیمی خود را بدور ریختند و بجاي آن عقیده دیگري را پذیرفتند.حفظ کرد

روسها .بدون اینکه عقیده جدید خود را در قلمرو و تکنیک وارد کنند ارزش آنرا همچنان محفوظ داشتند

- بدون اینکه سرگرم مسائل دیگر شوند-ز آن می توانند مردم راوسیله و راهی پیدا کرده اند که با استفاده ا

  .بسوي تکنیک هدایت کنند

  آیا تصور می کنید کمونیست ها بتوانند دربهبود سرنوشت روسها موثر واقع شوند؟-س

روسها .البته امکان دارد که امروز روسها خوشبخت تر از سابق باشند. اگر حقیقتش را بخواهید نمی دانم- ج

-در زمان استالین -ن استالین خوشبخت نبودند، شاید بتوانم تصور کنم زندگی مردم معمولی روسیهدر زما

  .ولی شاید هم در زمان کنونی اوضاع بهتر شده باشد، بهتر از دوران تزاري نبوده است

  شما لنین را مالقات کرده اید، دربارة او چه عقیده اي دارید؟-س

البته قبالً هم می .ین را مالقات کردم یکه خوردم و متعجب شدماگر حقیقتش را بخواهید وقتی لن- ج

،وي لنین داراي شهامت و شجاعتی وصف ناپذیر بود،دانستم که لنین صفات وخصال عالی و برجسته اي دارد

وجود او مظهر تجسم . اراده اي آهنین و انعطاف ناپذیر داشت وباالخره،از استقامتی خلل ناپذیر برخوردار بود

با قید این شرط که تا اندازة مهمی، - آري می توان گفت لنین براي خودش زندگی نمی کرد.ن بودیک آیی

ولی .بدین مفهوم لنین مرد شریفی بوده است.وجود او براي آیین مخصوص خودش ضروري بنظر می رسید

حاضر  میدان عقیدة او بنظرم محدود جلوه کرد،او نسبت به مارکسیسم تعصب شدیدي داشت و به هیچ وجه

  .از آن منحرف شود- یک قدم هم - نبود

  آیا لنین مرد سخت گیري بود؟-س

                                                          
١٨ -dogmatism - یا سنن و سوابق مسلمه باید بدون پرسش و کورکورانه مورد "دگمها  "نآروش فکرى که به موجب ،فلسفه جزمى

  .تبعیت قرار گیرند
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تصور نمیکنم سختگیري لنین بپایه قساوت استالین می رسیده ،ولی .آري ،من چنین استنباطی از او دارم- ج

  .آري او سختگیر بود. گمان می کنم که لنین در برخی موارد خشن و سخت گیر بوده است

آیا در روش و اوضاع جهان آزاد معایب چشمگیري مشاهده می . ان آزاد صحبت کنیم اکنون دربارة جه-س

  کنید؟

در جهان  ،ولی بزرگترین عیبی که در جهان آزاد میبینم این است که.آري،معایب زیادي مشاهده میکنم- ج

ها کامالً در  ما انگلیسی .بنامد» جهان آزاد«جهان آزاد ابداً حق ندارد خود را ! وجود نداردآزادي آزاد ،

مسئله اینجاست که اگر حوادثی از این  .در آمریکا بوجود آورد بوده ایم»مارك آرتی«جریان وحشتی که 

قبیل در کشور ما بوجود آید چندان توجهی بدان نمی کنیم ومثالً اگر اینجا شما بخواهید به کارمندي 

ت که براي کسب اطالع ازعقاید تنها کافی نیس.استخدام شوید بر شما جاسوسانی گمارده خواهد شد

از استادان دانشگاه شما و جمعی دیگر نیز،بعنوان جاسوسان .شما،بازپرسی و استنطاق مستقیم بعمل آید

  .دولتی در این مورد استفاده می شود

فرض کنیم دانشجویی از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شود و بخواهد در یک موسسه دولتی کار پیدا -س

آیا این شخص از نظر «:عتقدید از استادان سابق جوانی که تقاضاي کار کرده است میپرسندشما م.کند 

  »سیاسی قابل اطمینان می باشد یا نه؟

چنین سوالی خودداري کرده اند ولی،به هر  البته عدة زیادي از دادن پاسخ به.حقیقت ماوقع چنین است- ج

می توانم نسبت به آکسفورد اظهار نظري کنم ، اما البته من در این مورد ن.حال این مسئله مطرح می شود

  .این موضوع را می دانم که استادان دانشگاه آکسفورد در چنین وضعی هستند

بعقیده شما یک دولت عاقل نباید به منظور جلوگیري از  وجود اشخاصی که ممکن است اسرار دولتی را -س

  را بعمل آورد؟به دول ببیگانه بدهند احتیاط ها و پیشگیري هاي الزم 

حقیقت امر این است . افشاي اسرار و عواقب آن خیلی اغراق می شود تصور نمی کنم،درباره جاسوسان و- ج

روسها بخوبی می توانند همه چیز را خود بی آنکه نیازي به دیگران داشته باشند کشف کنند و لذا : که

وارد ساخته و یا به نفع روسها خدماتی  عقیده ندارم که جاسوس ها و خائنین از این لحاظ لطمه اي به ما

سبک و با همین اراجیف است که مردم را . این موضوع داستان عوام پسندي بیش نیست. انجام داده باشند

  .می کنند مغز

  آیا در دنیاي آزاد مسئله دیگري هم وجود دارد که از نظر شما مستوجب سرزنش باشد؟-س

ولی به .دنیاي آزاد می خواهد با فرانکو هم پیمان شود ، زنم درباره محدودیت آزادي مثال دیگري می- ج

شما، هر نوع ایدئولوژي هم که داشته باشید .عقیدة من رژیم فرانکو داراي جمیع مشخصات کمونیستی است

  .نباید با مردمانی هم پیمان شوید که رفتار آنها مورد انتقاد شماست

  س آنرا چه باید بنامییم ؟اگر شما بلوك غرب را جهان آزاد نمی دانید پ-س

  .جهان سرمایه داري- ج



٢٧ ناسمجهانی که من می ش

جهان مورد بحث شامل سوئد ،نروژ و دانمارك هم می باشد و این کشورها در شمار ممالک سرمایه -س

  داري نیستند؟

در حقیقت به استثناي پرتغال و اسپانیا ،یکی از وجوه . که این اسم را بدانها بدهیمشاید صحیح هم نباشد- ج

نه به نظر  - بطور کلی دنیاي غرب بنظر خودش . ب همان اعتقادش به رژیم پارلمانی استاصلی تمایز غر

بدون شک بزرگترین اختالف بین کمونیسم و سرمایه داري  .به رژیم پارلمانی اعتقاد دارد- دنیاي کمونیستی

  .همین است

  دانید؟ آیا موارد دیگري را مورد سرزنش می.شما در چند مورد کمونیسم را سرزنش کردید-س

استبداد نیک سگال در . لبه تیز شمشیر سرزنش من ،بیشتر متوجه استبداد نیک سگال و لطیف است- ج

واقع از زمان قدیم مورد قبول بوده ودر بسیاري از اجتماعات کهن بشري وجود داشته است ،ولی،همیشه 

نیک سگال بسپارید حس اگر شما شمشیر استبداد را بدست مردي .عدم صحت آنها تایید و اثبات شده است

اساس تئوري . خیر خواهی و نیک اندیشی او محو می شود ولیکن روحیه مستبد او بر جاي باقی می ماند

پایبند می باشند -تا حد پرستش- به تعداي از اشخاصی که به عقیده اي،کمونیستی بر این استوار است که

محوله را در راه انجام اعمال خیر بکار  ه وقدرت مطلقه اي اعطا شود با این امید که اینان قدرت مکتسب

درت سوء استفاده من عقیده دارم که مردم بجز مواردي انگشت شمار،همه و همه از ق.خواهند برد

- و همچنین اجتناب از واگذاري آن به گروهی نادرست -تقسیم قدرت حکومت  تجزیه و،بدین جهت.میکنند

  .شایان اهمیت زیادي است

- د بگویید که کمونیست هاي روسیه که روزي قدرت حکومتی را بدست گرفتند دیگرآیا شما می خواهی-س

  به دیکتاتوري پرولتاریا معتقد نیستند؟ -به هیچ وجه

این کلمه بصورتی که در روسیه بر زبان رانده می شود بیشترجنبۀ بذله و شوخی به  .بله،همین طور است- ج

دم که لنین بعنوان یک نفر پرولتر معرفی میشد، ولی وقتی در روسیه بودم مالحظه کر. خود گرفته است

  .خدمت گذاران بورژوازي قلمداد می شدند ردر شما- که به قوتی الیموت نیاز داشتند-گدایان کوچه

بوسیله رژیم کمونیستی اداره می - در مقیاس وسیعی- اکنون به منطقۀ دیگري از جهان که. بسیار خوب-س

که من دیگر دنیاي آزاد نخوانده بلکه - شما چین توده اي دنیاي غرب را آیا بنا بر عقیده.یمپرداز شود می

  به همان شدتی که روسیه مورد تهدید قرار می دهد ،تهدید می کند یا نه؟- جهان پارلمانی می نامم

چینی ها از تازه بدوران رسیده هاي کمونیسم .گمان میکنم این تهدید در آیندة دور شدید تر گردد- ج

گذاشته اند که ،مدت ها قبل روسها پشت سرنون بدان مرحله از تعصب قدم گداشته آنها اک.هستند

جمعیت چین بمراتب زیادتر و انبوه تر از جمعیت روسیه است وچینی ها طبیعتاً مردمانی کار دوست و .اند

ن چین داراي آنچنا.باید افزود که انسان چینی همواره کار و زحمت را دوست می داشته است .زحمت کشند

چین رجال بزرگی پرورده است که از لحاظ .استعداد هست که بتواند تبدیل به دولتی قویتر از روسیه گردد

  .ارزش با رجال روسیه برابري می کنند

  آیا روس ها هم درباة این قضیه با شما هم عقیده هستند؟-س
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در این باره می کوشند حتی روسها .البته هیچ موضوعی را نمی توان با اطمینان و ایمانی قاطع ادعا کرد- ج

اگر شما در این باره از روسها ،سربسته ،مطالبی بپرسید خواهید دید که .المقدور مهر سکوت بر لب گذارند

ولی دالیلی وجود دارد که با اتکاء به آنها می توان قبول کرد . پاسخی نا مشخص و مبهم به شما خواهند داد

  .نی ها می باشندسریع چیملتفت و نگران پیشرفت  که روسها

مثالً، آیا این مسئله شایان اهمیت است که روسها اسرار بمب اتمی و هیدروژنی را به چینی ها نداده -س

  اند؟

  .بله خیلی مهم است- ج

- بطور کلی-براي آزاديجهان کمونیستی و دنیاي غیر کمونیستی  در بینبعقیده شما وخامت موجود -س

  مضر است؟

چنین وخامتی بجز ایراد صدمه .بین شرق و غرب براي آزادي زیان بزرگی داردبلی ،وخامت اوضاع موجود - ج

دم نتوانند بطور صحیح وجود این وخامت موجب می شود که مر.و لطمه اثر دیگري نمی توانند داشته باشند

می دانید قضیه چیست؟ فرض کنید شما بخواهید در مورد سیستم حکومتی جبهۀ مقابل .ندیشندو روشن بیا

معتقد می شود که شما قصد دارید به - چه پلیس غرب و چه پلیس شرق-ه کنید،بالفاصله پلیسمطالع

و نتیجه منطقی حاصل از این عقیده آن است که به هیچ کس نباید اجازه .سیستم جبهۀ مقابل ملحق شوید

درحقیقت، رفتاري است ...و این. ارة اوضاع طرف مقابل بدست آوردداده شود کمترین اطالعی درب

اشخاص .در همه جا محیطی پر از سوء ظن بوجود آمده است، مسئله دیگري را به میان کشیم.احمقانه

مورد سوءظن و اتهام واقع شده و مستقیماً به دیار عدم فرستاده می -بنا حق- زیادي را می بینم که 

  .این وضع وخیم خود موجب بروز بدبختی عظیم و خانمانسوزي است.شوند

شما مایل نیستید که روسها مطالعۀ سیستم پارلمانی و طرز کار آنرا آزاد کنند؟ و این ،آیا با این همه-س

بدان دلیل که امکان دارد ، مردم روسیه با مطالعۀ سیستم پارلمانی به افکاري برخورد کنند که در نظرشان 

  نامطلوب نباشد؟

بخواهد دربارة سیستم  مالحظه می فرمایید که در آمریکا هم اگر کسی.عکس قضیه نیز صحیح است- ج

به عقیدة من باید بین .اجتماعی روسیه مطالعاتی انجام دهد با موانع و مشکالت عجیبی مواجه میگردد

 بطوري که تمام افراد بتوانند سیستم طرف مقابل را .طرفین سازش و همزیستی و حسن تفاهم بوجود آید

ان نسبتی که در آمریکا براي روسیه طرفدار وجود من اطمینان دارم به هم. مورد مطالعه و بررسی قرار دهند

  .دارد،به همان نسبت هم براي آمریکا در روسیه هواه خواه پیدا می شود

  .ولی در انگلستان عده زیادي هستند که در بارة مرام کمونیسم ، آزادانه مطالعه و تحقیق می کنند-س

این عده، حق دارند در .مونیسم ارزش قائلنددر انگلستان عده زیادي از مردم براي ک. البته،صحیح است- ج

  .دانشگاه تدریس کنند ،مسئله اي که در آمریکا غیر قابل تصور است

آیا تصور می کنید بین جهان کمونیسم و دنیاي سرمایه داري بتوان همزیستی مسالمت آمیز به وجود -س

  آورد؟
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براي نمونه مسلمین و .گر عادت کنندفقط باید طرفین به یکدی .امکان پذیر استالبته این هم زیستی - ج

بر دیگري بدست  پیروزيکه هیچکدام ازآنها هم -پس از شش قرن جنگ و مبارزه.مسیحیان را مثال می زنم

 »چرا با هم پیمان دوستی نبندیم؟! رفقا جنگ بس است«:  ، باالخره یک مرد نابغه پیدا شد و گفتنیاورد

اگر کمونیست و سرمایه داري . خود بهترین راه حل ممکنه بود سرانجام بین آنها دوستی برقرا شد، و این

زحمت درك این مطلب را بر خود هموارکنند که هیچ کدام از آنها مالک جهان نخواهد شد ممکن است  

  .همان وضعی که بین مسلمانان و مسیحیان برقرار گردید بوجود آید

  براي حصول بدین نتیجه چه بایستی کرد؟-س

مانند مسلمین و مسیحیان البته الزم نیست براي نیل به این هدف  ب گدشته استفاده کرد،باید از تجار- ج

ولی ممکن است و .شش قرن توي سر وکلۀ هم بزنیم ؛زیرا در چنان صورت کسی در جهان باقی نخواهد ماند

  .مسلماً می توان دولت ها را بمنظورایجاد حسن تفاهم ودرك لزوم توافق بهم نزدیک ساخت
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  چه استنباطی دارید؟19شما از اخالق تبو  - لرد راسل 

اخالق تبو، عبارت از مجموعه اي رسوم وعادات خاصه، منهیاتی است که بدون هیچگونه  -  برتراند راسل

اما .گاهی اوقات ممکن است بتوان دلیل براي توجیه وجود تبو پیدا کرد.دلیلی به انسان تحمیل می گردد

باید دانست که در هر حال تبوي مذکور . یافتن دلیل بی حاصل خواهد بود  اغلب هر گونه کوششی براي

  .واجب االتباع است و اموري وجود دارد که اجتناب از ارتکاب آنها ضروري است

  چه اموري؟-س

در اینجا ، مسئله اصوالً به سطح تمدن اجتماع بستگی دارد،تبو از مشخصات و خصایص روحیات بدوي - ج

یات عشایر گمان میکنم ، تنها،مذهب تبوست که بنا بر آن افراد قبیله حق ندارند در کاسۀ در بین اخالق.است

چنانچه کسی دست خود را در کاسۀ رئیس قبیله فرو »تبو«زیرا، بر طبق مذهب .رئیس قبیله غذا بخورند

 بخاطر دارم مثالً.به همین ترتیب،انواع و اقسام اوامر و منهیات وجود دارد. کند ممکن است به هالکت برسد

اجازه نداشت چشمان خود را به سوي نقطۀ ثابتی خیره کند،زیرا اگر  )Dahomey( 20سلطان داهومی

بنا - و بهمین دلیل.سلطان این کار را می کرد ممکن بود در سمتی که چشمان وي متوجه بود طوفان برخیزد

  .دسلطان مجبور بود دائماً دیدگان خود را به اطراف بگردان- بر یک قانون

به عقیدة شما در اجتماع کنونی ما .بسیار خوب، اینها نمونه هایی از تبوهاي جوامع اولیۀ بشري بودند-س

  چه نوع تبو هایی وجود دارد؟

انواع و اقسام تبو ها،حتی در مقدس ترین ومعظم ترین امور .تبومی باشدمذهب اخالقی ما هم آکنده از - ج

بعنوان معصیت شناخته -وبدون دلیل چون وچرا- را که صریحاًبراي مثال می توان عملی .مشاهده می شود

به گاو همسا یه ات چشم طمع «:قانون تبو ما را از ارتکاب آن جداً برحذرمیدارد . شده است نام برد

  !آري من هیچوقت مرتکب چنین معصیتی نشده ام»!مدوز

آیا شما می توانید .جرا هستند بسیار خوب،ولی قوانین عملی تري وجود دارند که می توان گفت دائم اال-س

  در این قوانین نمونه هایی از اخالق تبو را مشاهده کنید؟

این  مثالً. مسلماً از برخی لحاظ قانون تبو کامالً با مذهب اخالقی عقلی منطبق می باشد .بله،چرا نتوانم- ج

ا موازین عقلی انطباق محض این قوانین بدیهی، ب! دزدي نکنید و کسی را نکشید، دستورات را در نظر بگیرید

                                                          
یماً در زبان هاي اروپایی داخل در اصل در زبان اهالی جزایر پولی نزي بوده و مستق)حرام شمرده - منع یا نهى مذهبىTaboo ( ۀکلم - ١٩

روساي - زنان در دورة قاعدگی-زائوزنان -اجساد مردگان-جادوگران-یشانکش(بر طبق عقیدة تابو برخی اشخاص واشیاء. شده است

-نجنو(داراي قوه اي مقدس و مافوق طبیعی می باشند، بطوري که نزدیکی و تماس با آنها ممکن است خطرات بزرگی به بار آورد )قبایل

   .استعمال شده است»تبو«از لحاظ سهولت تلفظ در این کتاب بصورت کلمه مورد بحث ،).مرگ-بیماري
  

. جزو مستعمرات آفریقاي غربی فرانسه در آمده 1865سال  از - ٢٠
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 دارند ولی دستورات فوق الذکر کم کم صورت تبو به خود گرفته و عواقب ناهنجار و بدي به بار می آورند،

منجر می شود که تصور می کنم مورد قبول اشخاص خردمند  )خالصی( 21تحریم قتل نفس به هومیريمثالً 

  .باشد

شت گاو خورد،آیا او بر حسب مذهب اخالقی تبو صحبت می نباید گو: وقتی یک نفر هندو اعالم میکند -س

  کند؟

آري،نخوردن گوشت گاو از نوع دستور هاي هندوست ،براي مسلمانان و یهودیان خوردن گوشت خوك - ج

  .ونه دلیلی براي تحریم وجود ندارد، مگر اینکه بگوییم این دستورات همه تبو می باشندحرام است و هیچ گ

  منافعی هم در بر داشته باشند؟)محرمات بی دلیل(این تبوها آیا تصورنمی کنید -س

 برخی از این تبوها ثمر بخش، و برخی دیگر مضر می .این مسئله ، در موارد مختلف تغییر میکند- ج

اگر شما مسائل اخالقی را با موازین عقلی بسنجید آنوقت می توانید تبوهاي مختلف را مورد بررسی .باشند

در هر حال به عقیدة من تحریم گوشت گاو اشتباه بزرگی  که کدامیک از آنها مفیداند، قرار داده و ببینید

  .است

و به قوانین اخالقی تبو هم - که واقعاً هم همینطور است-چنانچه شما داراي معتقدات مذهبی نبوده-س

  د؟بفرمایید ببینم آیا خود را به هیچ یک از سیستم هاي اخالقی مقید می دانی ،پایبند نباشید

بنظر من علم اخالق بایستی بدین  .آري، ولی جدا ساختن اخالق از سیاست کار بسیار دشواري است- ج

بخواهد فالن عمل را که براي خودش مفید بوده و در عین حال به  فرديفرض کنیم ،طریق عرضه شود

کند آنان گرد  بدین طریق براي همسایگانش ایجاد مزاحمت او اگر.همسایگانش زیان می رساند انجام بدهد

، »ما به هیچ وجه موافق نیستیم ،باید کاري کرد که او سوء استفاده نکند«:هم جمع شده و خواهند گفت 

بنابراین مال حظه می شود که کار ما به یک امر جنایی مختوم می گردد، واین قضیه کامالً عقالنی و منطقی 

  .عمومی و خصوصی افراد اجتماع می باشد روش اخالقی من عبارت از ایجاد هم آهنگی بین منافع. است

آیا به عقیدة شما اگربجاي این که  افراد اجتماع یک سیستم اخالق عمومی را قبول کنند ،هر کس -س

  پدید نمی آمد؟ براي خود مسلک اخالقی ویژه اي پیش می گرفت از این حیث مشکالتی

در حقیقت امور اخالقی آنقدر .واهیم خورد البته در صورت مواجهه با چنین مسئله اي به محظوراتی بر خ- ج

ها هم شکل ویژه و خاص ندارند، قوانین اخالقی در قوانین جنایی و یا درتصدیق و تکذیب مردم متجسم می 

و از همین جاست که نقش موثر یک قانون . مردم دوست ندارند در مالء عام مورد سرزنش واقع شوند. گردند

  .اخالقی آشکار می شود

  عقیدة شما معصیت وجود دارد؟ آیا به-س

اگر منظور شما ارتکاب کار هاي تحمل ناپذیر . پیدا کردن یک تعریف براي معصیت کار مشکلی استنه ،- ج

زیانشان بیش «در اینجا دربارة آنچنان اعمالی صحبت می کنیم که،است ،البته باید گفت بله وجود دارد

                                                          
٢١ -euthanasia - این ترکیب ترجمۀ دو جزء یونانی . خاتمه دادن به زندگی بیماري که مرگش حتمی باشدeu: ،هوthanatos: مرگ

  .می باشد
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، ،تصور ذهنی معصیت چیز قابل بحثی نیست ولی اصوالً آري،از این قبیل اعمال وجود دارد .»سودشان است

بجرم ارتکاب آن مجازاتی منظور دارد،مثالً قتل  به عقیده من گناه عبارت از عملی است که انسان مایل است

بدین موضوع توجه می شود  در این مورد تنها مسئله جلوگیري از قتل نفس مطرح نیست بلکه،بیشتر. نفس

  .ات شودکه قاتل بایستی مجاز

  عذري براي ستمگري است؟ -غالباً -آیا شما می خواهید بگویید ایدة معصیت -س

اگر کسی داراي احساسات بشري  .بطور کلی آري،تصور می کنم دوزخ از اختراعات مردمان بیدادگر باشد- ج

ي کره انسان ،بجرم اینکه در زمان حیات خود بر رو ،باشد هیچ وقت تصور این موضوع را هم نمی کند که

در آتش جهنم بسوزد و هیچ  زمین بر خالف مذهب اخالقی عشیره خود رفتار کرده است باید تا ابدالدهر

نهاي شرافتمند اشد ،چنین طرز تفکري شایسته انساگونه امیدي هم براي استخالص و عفو او وجود نداشته ب

  .نیست

  تمایالت زورگویانه است؟آیا به عقیده شما مفهوم معصیت مفري براي گریز از احساسات و -س

و مشکل » سخت گیري«گمان میکنم همین طور باشد،این مسئله در واقع مایه اصلی مذهب اخالقی - ج

پسندي است و موجب می شود که شما بدون احساس ناراحتی وجدانی،ظلم و ستم را روا دارید ،بدین 

  .مفهوم معصیت چیز نامقبول و زشتی است

ود گناه را منکر شویم، پس به چه وسیله باید مردم را از ارتکاب به کارهاي این باشد که وجاگر بنابر -س

  زشت بر حذر داشت؟

سرزنش را با قانون جنایی تلفیق کنیم ،هر  ،بهترین وسیله اي که در اختیار داریم عبارت از این است که- ج

داراي اهمیت زیادي  این مسئله. کس باید فی نفسه یک نوع عقیدة عمومی و وجدان اجتماعی داشته باشد

این .اگر وقایع و حوادث دوران رنسانس و تجدد ایتالیا را مطالعه کنید به این اهمیت پی خواهید برد .است

مسائلی را داشت عقیدة عمومی در آن زمان قدرت تحمل . حوادث باالخره به نظریات ماکیاول منجر گردید

  .که در ادوار دیگر برایش تحمل ناپذیر بود

  شما قبول دارید که انسان در برخی موارد مرتکب عمل بد می شود؟آیا  - س 

ممکن است بگویم کارهایی وجود دارد . می فرمایید عمل بد، من از استعمال این کلمه خوشم نمی آید- ج

البته اگر انسان بداند خطرانجام آنچنان کاري که زیانش بیش از سود آن . که زیانشان بیش از سود آنهاست 

حاال اگر شما عشقتان می .تهدید می کند در آن صورت بهتر است به ارتکاب آن کارمبادرت نورزد است او را

کشد عبارت بدي کردن را استعمال کنید کسی جلوي شما را نمی گیرد،ولی من در این کار سودي نمی 

  .بینم

مسئله  مذهب تبو مخصوصاً شامل روابط جنسی هم می شود شما قسمت اعظم آثار خود را به این-س

خط مشی » درباره امور جنسی«براي کسانی که بخواهند اختصاص داده اید آیا هیچگونه پند و اندرزي 

  درست و عاقالنه اي در پیش گیرند دارید؟

صفحاتی که من در آثار خود به مسئلۀ روابط ، قبالً اجازه دهید توجه شما را به یک موضوع جلب کنم- ج

» مسئله«شته هاي من است ،ولی اکثریت مردم چنان اسیر وسوسه جنسی اختصاص داده ام یک درصد نو
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در این جا باید بگویم که این . درصد باقی ماندة آثار من توجهی مبذول نمی دارند 99شده اند که به 

این نسبت کامل در خور اهمیتی است که مسائل جنسی .کامالً منطقی و عقالنی است »یک درصد«نسبت

االخره الزم است که مسئله اخالق جنسی را مانند سایر مسائل مورد بررسی قرار ولی ب. براي بشریت دارد

نمی توان . اگر از انجام عملی زیانی متوجه دیگران نشود دلیلی نداریم که ارتکاب آن را محکوم کنیم ،دهیم

و  زشت شناخته است محکوم ساخت،فقط بایستی سود» تبو«عملی را تنها بزعم اینکه فالن مذهب قدیمی 

  .چنین است اساس مذهب اخالق جنسی و همۀ اخالق هاي دیگر. زیان کار را بحساب آورد 

چنان چه - و زناي معمولی را همخوابگیبنا به عقیده شما باید هتک عصمت را محکوم ساخت ،ولی شما -س

  محکوم نمی کنید؟-خسارتی ببار نیاورد

و  همخوابگیاما اگر با مسائل . ان افراد استعصمت یک تجاوز جسمی در می 22ازاله .بله همین طور است- ج

براي زنا مواجه شدیم آن گاه باید موقعیت را در نظر گرفت و مالحظه کرد در چنین موقعیت حساس دالیلی 

  .ابراز مخالفت وجود دارد یا نه ،ولی محکوم ساختن دسته جمعی و دائمی و قطعی صحیح نمی باشد

  امري طبیعی و صحیح می دانید؟ آیا شما تدوین قوانین مطبوعاتی را-س

بیم من از این است که فقط . نه ، در این مورد احساس میکنم عقیده اي مغایر عقاید رایج داشته باشم- ج

من تصور میکنم که هیچ آیین نامه اي نمی بایست انتشارات . عده اي معدود از عقیدة من خوششان بیاید

آیین نامه ها به قضاتی کوته نظر و مغرور اجازه می  ،یل که نامناسب را قدغن و تحریم کند اوالً بدان دل

محکوم و  - فقط بدان دلیل که بنظر آنها زننده آمده است  - دهند آثاري که داراي ارزش حقیقی میباشند

  .مطرود سازند

عمومی است، و این تاثیر هم در مورد  ثانیاً نتیجۀ اثر معمولی تحریم عبارت از تحریک حس کنجکاوي

من در دورانی که قانون تحریم مشروبات تصویب . ت مستهجن و هم درموارد دیگر مصداق پیدا می کندادبیا

به آمریکا مسافرت کردم، و مالحظه نمودم که مردم پس از تحریم با حرص و ولع -چندین بار- شده بود

مخالف عفت تصور می کنم دربارة تحریم ادبیات مستهجن و . بیشتري به شرب مسکرات روي آورده بودند

فیلسوف یونانی  ،مثالی میزنم» اثر تحریم«اکنون براي تایید .عمومی نیز همین پدیده بروز کند

او .را خیلی شرم آور و زشت می پنداشت »الغارة شجر«جویدن برگ هاي  )Empedocle(23امپدکل

ت خارجی رخت در ظلماهزار سال بعلت جویدن برگ این د 10همیشه جزع و فرع میکرد از اینکه باید 

درختی را هیچ وقت مرا از جویدن برگ غارنهی نکرده اند و من هم تا کنون برگ چنین  !بسربرد)برزخ(

  .کل تلقین شده بود که نباید آن کار را بکند ، و او هم برگ درخت غار را جویدولی به امپد. نجویده ام

کس آزاد می گردید آن وقت عالقۀ آیا شما عقیده دارید که اگرانتشار موضوعات منافی عفت ،براي همه -س

  مردم نسبت بدانها بیشتر نمی شد؟

                                                          
.نزدیکی با دختر باکره و برداشتن پردگی او - ٢٢
23

در طب ، سیاست و شاعري دست داشت و تئوري عناصر اربعه را .خواهان عهد عتیق است و یکی از آزادي. م.ق 5فیلسوف یونانی قرن  - 

.طبق این تئوري تمام اشیاء از ترکیب آب ، هوا، آتش و خاك بوجود می آیند.وضع کرد
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فرض کنید چاپ و انتشار کارت پستال هاي منافی عفت مجاز . عالقه مردم نسبت بدانها نقصان می یافت- ج

اگر چنین چیزي بشود ،این اوراق براي مدت یک یا دو سال مورد استقبال واقع می شود و . و آزاد گردد

  .آن خسته شده و دیگر کسی حتی به آنها نگاه هم نخواهد کرد سپس مردم از

  آیا عقیده شما دربارة نوشته هاي مستهجن و منافی عفت هم همین است؟ -س

عالقه اي که مردم به یک اثر زیبا ابراز می دارند بدلیل جمال آن است نه . در حدود عقل و منطق بلی- ج

  .بعلت محتوایات مستهجن آن

آیا شما عقیده . دمان برگردیم یعنی به مذهب اخالقی تبو و دستورات غیر منطقی آن به حرف اول خو-س

  باشد؟ زیان آور می»وبت«دارید که در شرایط کنونی اخالق 

اغلب اوقات اتفاق می افتد که این اخالق مربوط به جوامع قدیمی بوده . آري ، و به انواع و اقسام مختلف- ج

قوانین اخالقی آن جامعه با . ۀ ما متفاوت می باشد به ما به ارث رسیده استو از جامعه اي که بکلی با جامع

براي . نیازمندي هاي خود آن جامعه متناسب می باشد و نمی تواند پاسخگوي احتیاجات کنونی ما گردد

علماي علم اخالق گذشته درباره چنین قضیه اي فکر نکرده بودند  ،مثال آبستنی موضوعی را در نظر بگیرید

زاین است که مذهب خسران دیگري هم وجود دارد و آن عبارت ا. سف و خساراتی استأت أاین خود منش و

را بر گردن ما »قربانی کردن انسان«مثالًعهد عتیق  ۀخواهد انجام افعال ستمگرانمی»تبو«اخالقی 

ج داشت مخالفت یونانی ها از بدو تاریخشان کم کم با قربانی کردن انسان که در جامعۀ آنها روا.بگذارد

ورزیدند و تصمیم گرفتند این قانون اخالقی را لغو سازند،ولی موسسه وسازمانی وجود داشت که مایل نبود 

 )Delphes(درباره این نهضت حتی کلمه اي هم به گوشش بخورد و این موسسه همان معبد کذائی دلف 

د و به همین جهت روحانیون نمی منبع رزق و روزي روحانیون این معبد ،خرافات پرستی مردم بو. بود

بهمین دلیل است که به استثناء . از مقام عالی خود نزول نمایند - با از بین رفتن خرافات پرستی- خاستند

این قانون  ،در بقیۀ یونان از مدت ها قبلانسان باقی مانده بود  ساختنکه همچنان طرفدار قربانی » دلف«

در نظر ، دیگري را که آنهم به نوبۀ خود مهم است یاد آور می شوم مثال. اخالقی تبو را بدور ریخته بودند

  . اجداد ما تقطیع و تشریح اجساد مردگان زشت ترین کار بود

دانشمند عالی مقام انگلیسی هم عصر شارل پنجم،متوجه شد که دانش پزشکی بدون ) Vesale(وزال 

ردد ، و بدین جهت تشریح اجساد را آغاز تشریح بدن نمی تواند به پیشرفت هاي قابل مالحظه اي نایل گ

تنها پزشکی بود که ازعهده پرستاري و معالجۀ او بر می آمد »وزال«شارل پنجم ناخوش احوال بود و  .نمود

وبهمین جهت وي از حمایت شاه برخوردار بود ،ولی سرانجام امپراطور از سلطنت کناره گرفت و وزال در 

کامالً ح بدنی که هنوزوزال را متهم کردند که به تشری .ی یار و یاور ماندب ،حالیکه دستش توي حنا مانده بود

وزال با . بجرم این کار ، او را به زیارت کردن ارض مقدس محکوم ساختند. دست زده است جان نداده بود

کشتی بسوي مرقد مسیح روانه گردید ولی، کشتی او در دریا غرق شد و بدین ترتیب پس از تحمل سختی 

و این ماجرا فقط و فقط ،معلول مذهب اخالقی تحریم . جان سپرد ،آري چنین بود سرنوشت وزالزیاد 

  .بله باید بگویم که هنوزهم مذهب تبو همچنان زیان آور است .تشریح میت بود

این تبو مبتنی و متکی .در برخی از جوامع، تبوي شدیدي علیه محدود ساختن موالید اعمال می گردد 

مفهوم و . راي بشریت داردبو ولد طبق نقشه می باشد که زیان شدید و بالي رقت باري  برمحاسبه و زاد

نتیجۀ محاسبۀ مذکور عبارت از توسعۀ بدبختی و جنگ و همچنین غیر ممکن ساختن حل بسیاري از 
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ولی،تبوهاي دیگري را هم می توان نام  .به عقیدة من این یکی از تبو هاي مهم است.مسائل اجتماعی است

بر سنن قدیمی متکی است و  این قانون، مطلقاً. امالً مضر استقانون ممنوعیت طالق از تبوهاي ک مثالً رد،ب

  .اقعی نداردحقیقی و وهیچگونه تناسبی با شرایط 
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  چه چیز انسان را به احراز قدرت متمایل میکند؟،بعقیده شما - لرد راسل

اوالً صدمات و ، را به احراز قدرت می کشاند عبات ازبعقیدة من عوامل مهمی که انسان  - برتراند راسل

تاثیرات گذشته که موجب عالقۀ برخی به قدرت می شود،ثانیاً صدمات حاصله از قحطی هایی که بطور 

بهنگام بروز  -  در چنین مواردي انسان می کوشیده است.ناگهانی انسان را در معرض تهدید قرار داده اند

گاهی یافته و عده اي دیگر بالگردان شوند ،و همین عامل او را وادار کرده است براي خود مامن و پنا -قحطی

  .که درصدد کسی قدرت برآید

  آیا از آن زمانها تا به امروز،صورت مختلفی از قدرت پا به عرصۀ وجود گذاشته است؟-س

دیگر هم رایج و آشکار نوع اول قدرت که بیش از انواع  ،آري و می توانیم آنها را به چند نوع تقسیم کنیم - ج

نوع دوم عبارت از قدرت پاداش و مجازات می باشد که آن را  .می باشد تسلط مستقیم بر اشخاص است

به عقیده من قدرت . وباالخره نوع سوم هم قدرت تبلیغات و اقناع می باشد .قدرت اقتصادي نام نهاده اند

  .هاي فوق الذکر  سه نوع قدرت مهم و اساسی می باشند

  یا به عقیده شما دالیل نیل به قدرت ممکن است هم جنبۀ خوب داشته باشد و هم جنبۀ بد؟آ-س

تقریباً انگیزه و محرك اصلی جمیع کسانی که به انجام کار  ،البته، وبدون هیچ تردیدي می توان گفت که- ج

ن و معصومین این کیفیت،هم دربارة مقدسی. عشق به قدرت بوده است-بنحوي از انحاء-مهمی نایل شده اند

تصورمی کنم کیفیت مورد بحث ،شامل حال کلیه کسانی .صادق است وهم دربارة گناهکاران مصداق می یابد

  .باشد که داراي انرژي و قوه فعاله می باشند

جویاي قدرت می باشند -در اثر غرور و خود خواهی- غالباً اتفاق می افتد که اشخاص نیک اندیش و خیر-س

  آیا همین طور است؟

ولی در این موارد،تشخیص قضایا کار مشکلی است،در جهان کنونی تصمیمات . مسلماً همین طور است- ج

قدرت اتخاذ تصمیم  و مسئله بر سر این است که باید ،اجباراً،اختیار. خیلی زود و به سرعت اتخاذ می شوند

تصمیمی ، در برابر و متاسفانه این عمل خود موجب می شود که هیچگونه ، را بدست عده اي تفویض کرد

  .ت آنها نداشته باشیم ،این مسئله بی نهایت اهمیت دارد و شایسته است دربارة آن عمیقاً بی اندیشیمرقد

  شما در این مورد چه نظري دارید؟-س

قدرت ، براي مثال پلیس را در نظر بگیرید .این مسئله،ارتباط تامی با میدان عمل قدرت مورد نظر دارد - ج

در هر نقطه .حقیقتاً عامل خطرناکی است- ي که در مورد بسیاري ازدول جدید مالحظه شدهمانطور- پلیس 

تالش مسلط شوند،اولین -که بدان دسترسی نداشته اند-از جهان که کمونیست ها خواسته اند بر کشوري

،بخوبی  در نتیجه با انجام این کار. مورد بحث چیره شوند بر نیروي پلیس کشورآنها عبارت از این بوده که 

می دانند که چه اشخاصی را باید بدرون زندان چپانید و بعالوه وقف بر فوت و فن پرونده سازي نیز برایشان 
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مالحظه می فرمایید که ممکن است پلیس به عنصر خطرناکی تبدیل گردد، و صحت این . آسان می گردد

کی ،یقسم پلیس وجود داشته باشد به عقیده من در هر کشوري باید دو. موضوع بارها به اثبات رسیده است

  .براي ثابت کردن جرم ودیگري براي اثبات برائت جرم

راه حلی که شما پیشنهاد می کنید قضایا را بغرنج و پیچیده کند بعالوه،امکان دارد تشکیل چند  -س

  سازمان پلیسی براي دولت ها گران تمام شود اینطور نیست؟

مودي مالیات به دولت خراجی .را به قتل نفس متهم کرده باشندولی فرض کنیم سرکار . بله ممکن است- ج

اما شما بایستی هزینۀ مدافعات حقوقی خود را از . می دهد تا اینکه عمال دولت مجرمیت شما را ثابت کنند

نفر گناهکار از خطر مجازات رها  99به عقیده من اگر . جیب خود بپردازید و این ،بر خالف عدالت است

 ؛یک نفر بی گناه بیهوده مجازات شود، ولی ما عکس این کار را انجام می دهیم این است که شوند بهتر از

نفر بی گناه را بر فرار یک نفر مجرم از عقوبت ترجیح می دهیم ، و علت آنهم این است که  99یعنی عقوبت 

فرد  امین کنند وتصور می کنیم مودیان مالیاتی موظفند هزینۀ دادگستري را براي اثبات مجرمیت متهم ت

  .متهم هم باید،شخصاً،هزینه برائت خود را بپردازد

آیا به عقیده شما صرف می .ولی خیلی کم اتفاق می افتد کسی را بدون دلیل محکوم کنند.صحیح است-س

کند این قبیل هزینه هاي دولتی را فقط براي ثابت کردن اینکه یک فقره اتهام نادرست بوده است متحمل و 

  م؟متعهد شوی

البته،ما درباره تعدد و کثرت این موارد آگاهی نداریم وبه همین جهت، این مسئله خود مورد بحث قرار - ج

بنا بر آنچه می . پلیس هم در این باره از روي رضا و رغبت اطالعی در اختیار ما نخواهد گذاشت.می گیرد

  .دانیم خطرتکرار بی عدالتی غالباً ما را تهدید می کند

آیا به عقیده شما دولت ها نبایستی از یک چنین .ل دولت ها را مورد بحث قرار می دهیم اینک اعما-س

و آیا بنظر شما آنها نباید  !برخوردار بوده و بتوانند به سرعت اتخاذ تصمیم نمایند- که هم اکنون دارند- آزادي 

به ل ازمبادرت به هر کاري و اگر هم بنا باشد دولتها قب!  قبل از اتخاذ تصمیم با موکلین خود مشورت کنند

  عمومی مراجعه کنند در این صورت تصور نمی کنید که از سرعت و تاثیر کار آنها کاسته خواهد شد؟ ءآرا

در دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم مواردي وجود دارد که . آري،ممکن است چنین وضعی پیش آید- ج

مثالً صلح و جنگ از مهمترین مسائل حیاتی  .تممکن نیست تصمیمات را به رفراندم عمومی یا شور گذاش

باید در وضع حکومت و اداره تمام ممالک تغییرات .و الزم است در مورد آنها تصمیم فوري گرفته شود.هستند

نی مورد بحث أقابل مالحظه اي بوجود آید و مردم امکان داشته باشند مسئله جنگ و صلح را،با آرامش و ت

  .چنین کاري صورت عمل بخود بگیرد خیلی عالی خواهد بود بدیهی است اگر. قرار دهند

  باالخره بطور کلی عقیده شما براین است که باید تا اندازه اي از قدرت کاسته شود؟-س

هر چه که قدرت کمتر باشد .وقتی که مسئلۀ ارتکاب اعمال زشت در میان باشد دانید مطلب چیست، می- ج

همیشه در مورد هر قسم - و خصلت بشر آنچنان سرشته شده است کهاصوالً، طبیعت . نتیجۀ کار بهتر است 

ژاد بشري از برکت تقلیل شاید به جرات بتوان گفت، ن. وده استناراحت ب بشدت از قدرت زیاد-عمل زشت

ولی امروز تقلیل قدرت رو به کاهش می رود و نتیجۀ آن .قدرت توانسته است بموجودیت خود ادامه دهد

  .در معرض خطر فنا و نیستی قرار گرفته استچنین است که  بشریت 
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  سستی و عدم تاثیر قدرت انسانی ،چگونه موجب بقاي بشریت شده است؟-س

سستی و کم اثري انسان باعث شده است که قدرت منازعه ومقاتله افراد تقلیل یابد و در نتیجه جامعه - ج

شی را خوب می داند و داراي قدرت هم قاتل زیرکی که فن آدم ک. بشري بتواند به بوجود خود ادامه بدهد 

ولی یکنفر قاتل گیج ،زود دم به تله داده و دستگیر می . باشد قادر است عدة زیادي از مردم را بقتل برساند

بدبختی این جاست که آدم کش ها روز به روز . شود و در نتیجه قادر نخواهد بود به کشتار مردم ادامه بدهد

  .دماهرتر و زبر دست تر می شون

آیا به عقیده شما .صحبت می کنیم-یعنی قدرت اقتصادي-درباره نوع دیگري از اقسام قدرت اکنون،-س

  باشد؟ قدرت اقتصادي به اندازه اي که مارکس برایش اهمیت قائل است مهم می

مارکس،بررسی .  مارکس، در بین انواع و اقسام قدرت ها براي قدرت اقتصادي اهمیت بیشتري قائل است- ج

محدود ساخته و در نتیجه دچار این اشتباه شده است که  1840را به اوضاع انگلستان در سال هاي خود 

و مارکس با اتکاء بر تعابیر نامبرده براي . »رهبري موثر«می باشد نه » مالکیت«موجب و عامل کسب قدرت 

که  يد نموده، و همانطورجمیع آالم و بدبختی ها یی که جهانیان با آنها دست به یقه هستند دارویی پیشنها

  .استمالحظه شده این دارو نتیجۀ موثري نداشته 

  پس به عقیده شما قدرت اقتصادي چه اهمیت دارد؟-س

 به عقیده،. این قدرت داراي اهمیت زیادیست ،ولی قدرت اقتصادي هم شکلی ازسایراشکال قدرت است- ج

براي توضیح این مطلب نمونه اي را یاد . ردقدرت اقتصادي در ردیف قدرت هاي نظامی و تبلیغاتی قرار دا

بطوري که در جریان  بر ضد رومی ها شورید و)Boadicee(آور می شویم ، می دانید که ملکه بوآدیسه

مبلغ هنگفتی پول با نرخی کمرشکن به ملکه ) Seneque(هستید علت شورش هم این بود که سه نک 

این ماجرا بدانجا اتفاق . مضیقۀ مادي شدید قرار گرفته بود داده بود ، بوآدیسه هم براي پرداخت این پول در

 ،ولی پس از شکست بوآدیسه. در آن اثنا قدرت اقتصادي را در دست اختیار خود داشت» سه نک«افتاد که 

در این جا مالحظه می شود که دیگر قدرت اقتصادي نقش مهمی .امپراطور سه نک را به اعدام محکوم کرد

  .عامل نظامی عامل موثر می باشد ایفا نمی کند بلکه

  قدرت اقتصادي به ترمذي نیازمند باشد؟ که آیا تصور می کنید-س

مثالً نباید قدرت هایی را که موجب می شوند اهالی برخی ممالک از . هر نوع قدرت را باید مهار کرد- ج

مان می کنم درست به چنین قدرت هایی باید لجام زد، و به همین دلیل گ. گرسنگی بمیرند آزاد گذاشت

  .را مطلقاً بدست خود گیرند» تغذیه نفتی«نباشد برخی از کشور هاي خاورمیانه سرنوشت 

  شما براي قدرت تبلیغاتی چه اهمیتی قائلید؟-س

:  شودهمانطوریکه گفته می.ثابت شده استو این حقیقتی است که صحت آن از مدت ها پیش . بی نهایت- ج

آیا این گفته بدان معنا نیست که خون شهدا داراي ».بی تغذیه می کنددرخت کلیسا از خون شهداي مذه«

آیا از این .دارد برتريدامنه و جهان شمول حقیقت پر: است؟ و همچنین می گویدقدرت تبلیغاتی موثري 

تبلیغات داراي اهمیت . خواهد داشت برتريعقیدة رایج و مورد قبول امروزي گفته چنین بر نمی آید که 
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مسیحیت ، درحقیقت بدون کمک . اي می باشد ، و ممکن است جمیع اشکال را بخود بگیرد فوق العاده

  .بوجود آمده است اقتصادي و قدرت نظامی 

  آیا تبلیغات همیشه بد است؟-س

ولی نمی توان گفت تبلیغات . هرگز،تبلیغات موقعی بد می شود که عقیده خوب و بد را باهم مخلوط کند- ج

در غیر این صورت باید بگوئیم هر گونه تعلیم و تربیتی بد است،از آنجا که تعلیم و  فی نفسه بد است ؛زیرا

  .تربیت خود نوعی تبلیغات است

بدین ترتیب به عقیده شما باید قدرت تبلیغات را مهار کرد؟ و نیز معتقدید که اگر اطالعات توده ها -س

  مستقالً بی اندیشند؟ وح ومحصول تلقین و تبلیغ باشد آنوقت مردم نخواهند توانست به وض

روس «بطوریکه من استنباط می کنم ایده اي که یک نفر .به تبلیغات باید افسار محکمی زد آري،- ج

از دنیاي غرب دارد کامالً مغایر با حقیقت است ،علت این قضیه آن است که در کشورهاي » معمولی

هاي غیر کمونیستی دخالت تبلیغات در در کشور. کمونیستی تعلیم و تربیت تحت نفوذ قدرت تبلیغات است

ولی در اینجا هم دستگاه تبلیغات دولتی ، با تمام قوا در امر تعلیم و  ،تعلیم و تربیت به آن شدت نیست

تربیت مداخله میکند ،هدف این قبیل دخالت هاي این نیست که اشخاص از روي حقیقت فکرکنند بلکه 

  .وري که دولت دلش می خواهد فکر کنندهدف اصلی عبارت از آن است ،که مردم همانط

  کمونیستی هم باید به قدرت تبلیغات افسار زد؟ هاي غیرشما در کشور آیا به عقیده-س

ترمز زدن به نیروي  هر چند اوضاع موجود چندان وخیم نیست، مع الوصف. البته که بایستی افسار زد- ج

دیگر نسبت به امور تعلیماتی مدارس و علت این موضوع آن است که امروز . تبلیغات ضروري می باشد

اینگونه محدودیت ها و موانع . دانشگاهها محلی براي اظهار آزادانۀ عقاید و برخورد آنها با یکدیگر وجود ندارد

  .باعث شده اند که از فالن عقیده خاص به قیمت در هم کوبیدن و محکوم کردن عقاید دیگر پشتیبانی کرد

  قدرت و افراط در آن در زندگی انسان نقش مهمی دارد ،همینطور است ؟بدین ترتیب مسئله اعمال -س

به عقیده من،این مسئله می . اهمیت اعمال قدرت و افراط درآن به قدري است که به تصور در نمی آید- ج

در یک حکومت خوب و . تواند بمنزلۀ سنگ محکی براي تشخیص خوبی و یا بدي یک حکومت بکار رود

ولی در یک حکومت نامطلوب و بد . تحت مهار و کنترل بوده و محدودیت خاصی داردمطلوب اعمال قدرت 

  .قدرت بصورت لجام گسیخته اي اعمال میگردد

در حقیقت براي قدرت . بهتر از رژیم هاي دیکتاتوري استبدون شک شکل ظاهري این مسئله در غرب -س

که - دیگري غیر از ترمز انتخابات عمومی ولی به عقیده من بهتر بود مهار و ترمز .حدودي وضع شده است 

در دنیاي کنونی ،دیگر تنها انتخابات کافی بنظر نمی .وجود می داشت-هر چند سال یک بار انجام میگیر

من معتقدم برخی اوقات رفراندوم .زیرا امروزه بین کلیه مسائل پیوند وهم بستگی بیشتري وجود دارد رسد؛

  ندوم هم عاري از سرعت بوده و به کندي انجام می گیر، اینطور نیست؟باالخره رفرا.هم مفید واقع می شود

باز هم بهتر از آن سیستم حکومت می  با این همه،. رفراندوم کند و بطی است. مسلماً همین طور است- ج

باشد که بدون مراجعه به هیچ یک از افراد کشور اهالی مملکت را به ورطۀ مصیبت وفالکت دست جمعی 

  .بکشاند
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  شما مرد خوشبختی بنظر می آیید آیا همیشه خوشبخت بوده اید؟ - لرد راسل

من خود را مرد .در زندگی من ،هم دورانهاي خوشبختی وجود داشته و هم ادوار بدبختی  - برتراند راسل

  .سعادتمندي می دانم ؛زیرا روزگارم قرین خوشبختی است

  ي ما صحبت کنید؟ممکن است درباره بدترین ادوار زندگی خودتان برا-س

من معتقدم که اصوالً خیلی از جوانان روزگار تیره .آري، بدترین دوران زندگی من دوران جوانی و بلوغ بود- ج

اغلب فکر خودکشی . در آن زمان بی دوست و تنها بودم و هیچ کس را نداشتم که با او در دل کنم. اي دارند

یافت که تصور می کردم قادر نباشم درمقابل ایدة  گاهی اوقات، این فکر به حدي شدت می.به سرم میزد

مسلماً خود را خیلی تیره بخت تصور . خودکشی مقاومت کنم،اما در حقیقت چنین تصوري صحت نداشت

می کردم ،ولی حقیقت آن بود که بدبختی من جنبۀ اساسی و کلی نداشت و این حقیقت، از برکت خوابی 

عجیب است که . اب دیدم بشدت مریضم و می خواهم بمیرم یک وقت خو .که دیدم برایم روشن گردید

-که دانشمند بزرگی بود و با ما دوستی خانوادگی داشت-مترجم آثار افالطون  )Jowett( 24پروفسور ژووت

الاقل براي من یک تسلی وجود «:من با هیجان و احساسات زیادي به او میگفتم . کنار تخت من نشسته بود

 :و او هم با لحن بلند خود جواب داد. »خالص خواهم شد نهااز همه ای بزوديه دارد و آنهم این است ک

وقتی که پا به سن گذاشتی از این مهمالت «:پروفسور گفت».زندگی آري،«:گفتم » زنگی را می گویید؟«

و در حقیقت ازآن به بعد دیگر از این قبیل مهمالت  .در همین موقع از خواب بیدار شدم»نخواهی بافت

  !نبافتم

  آیا خوشبختی شما اکتسابی است و یا اینکه برحسب تصادف به آن نائل شده اید؟-س

باشد اکتسابی و اداري است ولی در سایر موارد تسلیم  مآن قسمت از خوشبختی من که مربوط به کار- ج

نقشه اي را که براي نیل به خوشبختی طرح کرده بودم به خوبی  در هر حال،. حوادث و پیش آمد ها بوده ام

  .تعقیب کرده ام

ها وتصادفات کند مدموکول به حوادث و پیش آ آیا شما تصور می کنید که اگر انسان خوشبختی خود را-س

  د؟ورنتیجه اي بدست می آ

قیت انسان در کار بستگی بعالوه آنهم در مقیاس وسیعی به موف! این جا دیگر مسئله شانس مطرح میشود- ج

با مرحله دردناکی مواجه  - که قبالً راجع به آن صحبت کردم-جوانی  پرحادثۀچند سال پیش از دوران . دارد

که بدون حل آن کوچکترین اقدامی نمی توانستم  - علت این امر آن بود که در برابر حل یک مشکل. شدم

                                                          
استاد دانشگاه آکسفورد و شاگرد مکاتب فلسفی کانت و هگل بود،که آثار افالطون را در اوقات ) 1817- 1893(- حکیم و ادیب انگلیس - ٢٤

  .سال به انگلیسی ترجمه کرد 10فراغت طی 
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بدون اینکه کمترین پیشرفتی کرده باشم همچنان ز دو سال طول کشید و من هنو. متوقف شده بودم -بکنم 

  .این حادثه مرا خیلی رنج داد.به آن مسئله گرفتار بودم 

  به عقیده شما عوامل اساسی خوشبختی چیست ؟-س

داشتن روابط - 3داشتن وسائل الزمه براي رفع حوائج،- 2تندرستی ،-1به عقیده من چهار عامل است، - ج

  .کارموفقیت در-4حسنه با دیگران و

  بنابراین، شما براي تندرستی اهمیت زیادي قائلید؟-س

بعضی از این حاالت موجب کسالت روح .آري، برخی حاالت مزاجی واقعاً مانع خوشبختی انسان می شود - ج

البته،بعضی آالم را می توان با مقاومت و پافشاري تحمل .شده و انسان را با وضع رقت باري مواجه می کند

  .هم هست که انسان را کالفه میکند کرد ولی،دردهایی

  آیا به عقیده شما تندرستی موجب خوشبختی است ویا برعکس خوشبختی باعث تندرستی است؟-س

کسی که  .ولی عکس قضیه هم صحیح هست شکی نیست که سالمتی انسان را خوشبخت می کند،- ج

  .خوشبخت است احتمال ابتالي به بیماریش کم است

گیریم، فرض کنیم یک شب را در آرامش خاطر خوابیده وشب دیگر را در  دو شب را در نظر می-س

  ناراحتی به سر برده باشید، بفرمایید ببینم فرداي کدام یک از این دوشب احساس راحتی بیشتري میکنید؟

  !بدون شک فرداي شبی که راحت خوابیده ام- ج

  .ماکنون در مورد عامل دوم خوشبختی؛ یعنی مسئله درآمد صحبت کنی -س

البته این مسئله داراي اهمیت زیادي است ولی باید سطح زندگی را که به آن عادت کرده ایم بحساب - ج

انواع فقر و مسکنت عادت داشته باشد،خواه ناخواه،از توقعاتش هم کاسته می  از آوریم، وقتی انسان به برخی

- در کفایت درآمد نداشته باشداگر به ق- برعکس ، وقتی که انسان به مال و ثروت عادت کرده باشد. شود

  .بدبخت میشود

  دراین صورت ممکن است انسان از لحاظ درآمد دچار وسوسه وناراحتی خاطرگردد ،اینطور نیست؟-س

ثروتمندترین اشخاص تمام عمر را در این ترس و وحشت به سر می برند که مبادا . بله همین است- ج

  )!محتاج ترند ،آنانکه غنی ترند. (اتفاق می افتد این مورد بسیار .سرانجام کارشان به گدایی بکشد

  بنا براین به عقیده شما داشتن ثروت الزاماً خوشبختی نمی آورد ،این طور نیست؟-س

پول فقط کمترین مایحتاج انسان است ،آدم باید در بارة حوائج دیگري بیندیشد که . بله همینطور است- ج

  .ت بار استلفقدان آنها مال

مل خوشبختی را روابط با دیگران می دانید،آیا واقعاً شایسته است که این عامل در درجۀ شما،سومین عا-س

  سوم قرار گیرد؟
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مسلماً نه،اگر بخواهیم با اتکا بر تجربیات شخصی خود قضاوت کنم باید بگوییم که روابط با دیگران اولین - ج

  .عامل و یا الاقل دومین عامل خوشیختی است؛یعنی پس از سالمتی

  چیست؟» روابط با اشخاص دیگري«فهوم واقعی م-س

عالقه نسبت به فرزندان و  عشق ، دوستی،، روابط با اشخاص ؛یعنی. این مسئله، خیلی روشن است- ج

  .وقتی که این روابط حسنه نباشد زندگی براي انسان تلخ می شود. باالخره محبت نسبت به دیگران

براي کاري که مثمر نتیجه باشد اهمیت زیادي قائل آیا شما . اکنون مسئله کار را مطرح میکنیم-س

  هستید؟

مسلماً اشخاص تنبل و .البته،در مورد انسان فعال و کار دوست این مسئله خیلی اهمیت پیدا میکند- ج

اما،چنانچه انسان داراي انرژي و . بیکاره اي هم هستند که این مسئله اصوالً،برایشان هیچگونه اهمیتی ندارد

خره باید آنرا در یک راهی مصرف کند و به عقیده من،بهترین محل صرف این انرژي کار قدرت باشد باال

. نتیجۀ مطلوب را بدست نیاورید دچار بدبختی خواهید شدبدیهی است اگر شما از کار خود . است و بس

برعکس، چنانچه انسان در کار خود موفقیت حاصل کند روزگارش بخوشی گذشته و روز به روز خوشبخت 

  .ر خواهد شدت

  آیا نوع کار در خوشبختی تاثیر دارد؟-س

مثالً اگر من عضو پولیت  .مگر در مواردي که اشتغاالت انسان موقتی و گذرا هستند- نه،تصور نمیکنم- ج

  ...چه بگویم... باالخره . باشم آنگاه کار و زندگیم بی دغدغه و دردسر نخواهد بود] دفتر سیاسی[بورو

وهستند اشخاصی که از این زندگی پرحادثه و پرماجرا لذت . خیلی با روح است ضمناً این طرز زندگی-س

  .می برند

  .بسیارخوب، اگرعده اي این طرز زندگی را دوست دارند که چه بهتر- ج

  آیا کوچک یا بزرگ بودن کاري که انسان بر عهده می گیرد داراي اهمیت است؟-س

در کسانی هستند که خوشبختی خود را . ی شودسلیقۀ اشخاص مطرح م اینجا دیگر مسئله طینت و- ج

ولی، انسان باید کار . اشتغال به کارهاي بزرگ میدانند و عده اي هم بکار هاي ساده قناعت می کنند

  .متناسب با لیاقت و ظرفیت خود را انتخاب کند؛ بنحوي که بتواند از آن نتیجه اي بدست آورد

ست و انسان می تواند رضایت خاطرخود را به وسیله کارها پس بنابر عقیده شما ،خوشبختی در تنبلی ا-س

  .واشتغاالت محدود فراهم نماید

وقتی که . میدانم، ولی تا آنجا که در این زمینه تجربه دارم ،انسان نمی تواند از این راه خوشبخت شود - ج

و تصور . میشودلذت زیادي نصیب انسان  با موفقیت به انجام برسد ،حظ و- با وجود مشکالت- کار بزرگی 

  .نمی کنم هرگز یک نفر تنبل بتواند چنین لذتی را احساس کند

  چه عکس العملی نشان میدادید؟ اگر به شما می گفتند خوشبختی در بی شعوري است- س
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نه،میدانید مطلب . حتی من حاضرم براي بدست آوردن شعور از لذات خود چشم بپوشم. مخالفت میکردم- ج

  .شعور را ترجیح می دهمچیست؟ هرچه فکر میکنیم 

  آیا شما تصور می کنید که فلسفه می تواند در خوشبختی انسان نقشی داشته باشد؟-س

آنهم استعداد و آمادگی وجود آري مشروط بر اینکه فلسفه مورد عالقۀ انسان واقع شود وبراي درك - ج

به همین ترتیب . ن موثرگردددر غیر این صورت، تصور نمیکنم فلسفه بتواند در خوشبختی انسا. داشته باشد

بطورکلی، هرنوع فعالیت . ائی می تواند موجب خوشبختی شما شودخوبی باشید شغل بنّ ايچنان چه شما بنّ

  .ختی استبآید موجب خوشو کاري که انسان ازعهدة انجام آن بر

  به عقیده شما چه عواملی خوشبختی انسان را زایل میکند؟ -س

ول چهارگانه خوشبختی فوق الذکر مغایرند،عوامل زیاد دیگري را می توان نام بر عالوه بر عواملی که با اص- ج

کسانی که بخواهند خوشبخت باشند،باید از یک چیز بپرهیزند و . که خوشبختی انسان را زایل می کنند

رعایت میکنم ،و این خود  بیشتراصل فوق را من هرچه بیشتر پا به سن می گذارم ،. است خود خوريآنهم 

براي اینکه بی سبب خود را ناراحت نکنم راه حل خوبی بدست آورده ام ؛یعنی . زید بر خوشبختی من استم

باالخره صد سال «:افتم که  و سپس بدین فکر می» باالخره، باالتر از سیاهی چیست؟«:با خود می گویم 

 ».مهم هم نبوده است در این موقع معتقد می شوم که ناراحتی من چندان !دیگر اوضاع روبراه خواهد شد

یکی ازعلل ناراحتی ما، . وقتی که شما بتوانید اینطور فکر کنید، کمتر موجب ناراحتی خودتان خواهید شد

  .اغلب عبارت از این است که غالباً درباره اوضاع بدتري که ممکن است پیش آید کمتر فکر می کنیم

  د؟آیا می توانید از روي اراده ناراحتی را از خود برانی-س

  .در این راه توفیق حاصل میکنم به هر حالکامالً نه،ولی،- ج

  نظر شما دربارة حسادت چیست؟-س

در . حسد خیلی از مردم را به بدبختی و فالکت انداخته است -وحشتناك است - حسد را می فرمایید؟- ج

مند بزرگی می افتم که هنرمند قابلی نبود ولی خیلی دلش می خواست هنر )Haydon(25اینجا به یا هیدن

از صبح تا ظهر امروز خود را با رافائل مقایسه میکردم، «:در دفتر یادداشت او این جمله را میخوانیم که . باشد

به -به هر وسیله که باشد- بطور کلی همه کسانی که».مقایسه اي دردناك بود و جگرم ازغصه کباب شد

ی خورند که چرا وضع عده اي بهتر از این عده قصه م. چیزي رسیده اند از یک ناراحتی رنج می برند

در فالن  شخصو یا اینکه فالن ، اینها فکر میکنند که اتومبیل فالنی لوکس تر وباغش زیباتر است. آنهاست

. جاي خوش آب و هوا زندگی بهتري را می گذراند وباالخره فالن شخص درآمد زیادي دارد واز این موارد

موجود لذت کامل ببرند، در فکراینکه وضع دیگري بهتر ازآنان است این خام فکران بجاي اینکه از وسایل 

شادي و آسایش خاطر خود را نیز ازدست می دهند؛و حال آنکه اینان نبایستی بدون جهت براي خود دردسر 

  .فراهم نمایند

                                                          
  . )1786- 1846(نقاش متخصص در ترسیم آثار تاریخی انگلستان  - ٢٥
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ما آیا حسد داراي جنبۀ مثبت هم می باشد یا نه؟ فرض کنیم از اینکه ارزش کار همسایه و یا همکار ش-س

  بیش ازکارخودتان باشد رشک ببرید،آیا این حسادت خود موجب نمی شود که فعالیت بیشتري بخرج دهید؟

ممکن است این حسادت ، و آن این است که صحیح است،ولی در اینجا یک اشکال هم پیش می آید- ج

دیگران دخالت  موجب گردد شما ازفعالیت خود بکاهید،به ویژه ،امکان دارد شما تحت تاثیر حسادت،در کار

اینکه انسان مستقالً بجلو برود و دومین اول ، براي اینکه انسان از دیگري جلو بزند دو راه وجود دارد.نمایید

  !راه هم اینست که رقیب را عقب سر خود نگه دارد

  آیا غم و غصه در زندگی انسان تاثیرزیادي دارد؟-س

ته باید بگویم که غم و اندوه تنها از خصایص نوع بشر الب.آري غم واندوه روي انسان تاثیربزرگی میگذارد- ج

ام؛  من، این موضوع را شخصاً آزمایش کرده.دگیرنر مینمی باشد؛زیرا میمونها هم تحت تاثیر حزن وغصه قرا

ولی . در باغ وحش بعضی از میمونها را دیدم که عالئم کسالت و اندوه در چهره هاشان هویدا بود ،یعنی

کسالت واندوه،از مشخصات وعالئم شعور تکامل یافته . ی شناسم که ابراز غم و غصه کندحیوان دیگري را نم

. عکس العمل و رفتار بومیان هنگام برخورد با جوامع متمدن این موضوع را بخوبی نشان می دهد. می باشد

که اینان در عالقه و اشتهائی . بومیان دراثر برخورد با مردم متمدن بی اختیار بسوي الکل کشیده میشوند

ابراز میدارند،بمراتب بیش ازتمایلی است که نسبت به کتب آسمانی ویا گرانبها ترین  شرب مسکرات

- براي لحظه اي هم که شده-آنها فقط در پی نوشیدن الکل هستند؛ زیرا الکل .جواهرات نشان میدهند

  .اعصاب آنها را تخدیر میکند

دخترانی را در نظربگیرید که چندین سال از عمر برد؟ مثالً  ولی بچه طریق می توان غم واندوه را ازبین-س

خود را در دبیرستان یا دانشگاه صرف تحصیل می کنند و در این راه موفقیت هایی هم بدست می آورند ولی 

باالخره ،این دخترهاي تحصیل کرده همه شوهر میکنند و تنها کاري که از دستشان بر می آید خانه ! آخرچه

  .داري است

 بتواندتصور نمی کنم در این مورد،ابتکار شخصی . سیستم اجتماعی کنونی داراي نواقص بسیار است- ج

ولی همین مثالی که شما آوردید بخوبی نشان می دهد که اوضاع کنونی اجتماعی . نقش موثري داشته باشد

ا داشته باشد ،برحسب متناسب با نیازمندي هاي ما نیست ،بدیهی است هریک از افراد بشر باید این امکان ر

ولی زنان جوان با این مشکل مواجهند که برایشان امکان . قوه و استعداد خود،براي جامعه مفید واقع شود

چه باید کرد سیستم اجتماع کنونی . انجام خدماتی که درخور استعداد و لیاقت آنهاست موجود نمی باشد

  .بشري چنین وضعی را ایجاب میکند

، خت باشیم،آیا بهترنیست به علل و عواملی که ما را وادار به عمل میکند وقوف یابیماگر بخواهیم خوشب-س

  تا بدین وسیله ازانحراف خودمان هم جلوگیري کنیم؟

من اشخاصی را سراغ دارم که انگیزه و عامل اصلی اعمال آنها بغض و . البته این کار خیلی مفید است - ج

اینان اگر ! آل خود شرافتمندانه رفتار می نماینده به ایدنیل  کینه است و واقعاً تصور میکنند در طریق

ست که نسبت به یک شخص و یا یک گروه ا متوجه میشدند که انگیزه و عامل اصلی حرکات آنها کینه اي

  .دارند آنوقت امکان داشت به خوشبختی نزدیک شوند
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  اینطور نیست؟. ا فریب می دهنداینان خودشان ر خیلی از مردم موجب بدبختی خودشان می شوند؛زیرا،-س

  .درحقیقت چنین چیزي وجود دارد- ج

آیا به عقیده شما انسان می تواند در مراحل دشوار زندگی خوشبخت هم باشد ،مثالً در زندان که -س

  خودتان هم بوده اید؟

ختی باید اذعان داشت زندانی بودن من آنچنان وضعی داشت که س. ولی من در زندان هرگزبدبخت نبودم- ج

ولی زندان براي کسی که به کارهاي دماغی عادت دارد محل نامناسبی  .زندان را چندان احساس نمی کردم

در چنین موارد،کسانی که به کارهاي جسمی اشتغال دارند کمتر رنج می برند؛ زیرا ،نداشتن امکان به  .است

  .منظور فعالیت هاي دماغی براي این اشخاص تحمل ناپذیرنیست 

ه شما را زندانی کردند چنین احساس می کردید که براي هدف و ایده آل مقدسی زندانی شده وقتی ک-س

را داشتید آنوقت هم می توانستید  زندانواقعاً شما مرتکب جرمی شده بودید که استحقاق  ولی اگر. اید

  بگویید که در زندان خوشبخت بوده اید؟

ه زندان انداخته بودند آنوقت خود را خیلی بدبخت اگر مرا بجرم دزدیدن چند عدد قاشق ب. شکی نیست- ج

ولی، من شخصاً در زندان . زیرا، باالخره فکر میکردم مستوجب این بی حرمتی هستم. احساس میکردم

  .احساس بی حرمتی نکردم

  آیا علت آن این بود که شما براي عقیده اي زندانی شده بودید؟-س

  آري- ج

راي آن یا بوسیلۀ آن زندگی میکند میتواند در خوشبختی انسان آیا شما معتقدید هدفی که انسان ب -س

  موثر باشد؟

وقتی انسان هدفی را از دست بدهد خوشبختی . بلی، بشرط آنکه انسان کم و بیش موفقیت  بدست آورد - ج

این مسئله مرا . در صورتیکه موفقیت هروقت به انسان رو کند داراي تاثیر زیادي است. نصیبش نخواهد شد

براي نیل به خوشبختی بویژه در سالهاي پیري توجه و عالقه به امور غیر شخصی بی . دیگري می اندازد ربفک

هرچه انسان به امور اجتماعی و غیر شخصی بیشتر توجه کند، از زندگی محدود . نهایت داراي اهمیت است

آنوقت . احساس می کند داخلی پا فراتر گذاشته ودر نتیجه،نسبت به آینده ، دلواپسی و ناراحتی کمتري

در ایام پیري با آرامش و  آري، براي کسی که بخواهد!! انسان کمتر دربارة این زندگی زودگذر می اندیشد

  .اهمیت عظیمی است دارايصفا زندگی کند توجه بدین مطلب 

 عقیده شما درباره همه این بروشورها و صورت دواهائی که بمنظور طول عمر براي مردم می فرستند-س

  چیست؟

غالباً کاغذ پاره  .من نمی دانم در این مورد چه چیز میتوانم بگویم. عمر یک مسئله پزشکی است بلندي - ج

اگر بنا بود به حرف آنها گوش بدهم ،باید داروهاي آنها . هایی در این زمینه از همه مولفین دریافت می دارم

  .شدهایم دوباره سیاه رنگ می یآنوقت ،مو. را استعمال میکردم
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ولی در اینجا یک مسئلۀ جدیدي مطرح می شود وآن اینکه آیا سیاه شدن مو باعث ارضاي خاطر من میشد  

زیرا هرچه موهاي من سفید تر باشد مردم اعتماد بیشتري به گفته هایم ابراز می  یا نه؟ تصور نمی کنم؛

  .دارند
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  یا بد؟چه عقیده اي دارید؟خوب است  26دربارة ناسیونالیسم- لردراسل

دنیاي متمدن جدید،از . باید بین مظاهر تمدن وسیاسی ناسیونالیسم وجه تمایزي قائل شد- برتراند راسل

مثالً وقتی شما در یک مهمان خانۀ لوکس .نظر تمدن وضع یکنواخت و کسل کننده اي بخود گرفته است

ه جا یکسان و خستگی آور هم .سکونت داشته باشید به هیچ وجه نمی توانید بفهمید در کدام قاره هستید

براي پولداران چندان لطفی نداشته و همین موضوع باعث شده است که امروز مسافرت و جهانگردي، . است

اگر کسی بخواهد کشورهاي خارجی را بشناسد و از اوضاع آنها اطالع بدست آورد، بایستی مانند فقرا . باشد

... زایاي زیادي است؛ زیرا در هنر و ادبیات و زبان از این نظرگاه، ناسیونالیسم داراي م. مسافرت کند

ولی،اگر بخواهیم ناسیونالیسم را از نظر سیاسی مورد . همچنان، تنوع و خصوصیت خود را حفظ کرده است

حتی یک  براي تایید ناسیونالیسم. مطالعه قرار دهیم ناگزیریم بگوئیم که ناسیونالیسم بالئی است خانمانسوز

  .اقامه کرد دلیل هم نمی توان

  به عقیده شما ، یک سازمان حکومتی چه اهداف و مشخصاتی باید داشته باشد؟-س

روي آن می گذارد،حال »دفاع«یکی از این مشخصات اساسی عبارت از همان اقدامی است که دولت نام - ج

نتها،هر یک می نامد در حقیقت امر ،پدیدة متشابهی وجود دارد ؛م»تهاجم«آنکه دول دیگر،همان اقدامات را 

اصوالً حکومت عبارت از تشکیالتی است که،بویژه براي کشتن . از طرفین نام مشخصی روي آن می گذارند

مثالً .که حکومت عالوه برهدف مزبور وظایف دیگري هم داردالبته،شکی نیست . بیگانگان بوجود آمده باشد

و  روشهاي آموزشی وپرورشی جمیع ولی، در برنامه ها. تعلیم و تربیت نسل جوان از وظایف حکومت است

. وسایل را براي نیل به این هدف بکار می برند که به جوانان تلقین کند کشتن بیگانگان افتخار بزرگی دارد

  :بعنوان مثال می توان اشعار زیر را از سرود ملی بریتانیا ذکر کرد

  آنها را بخاك هالك افکن  دسیسه هاي آنان را نقش برآب کن   و - حیله هاي پست آنها را درهم ریز 

  .ما،همگی این اشعار را با احساسات و هیجانی شدید، دربرابر هر مهاجم خوانده ایم

  .شباهت دارد» 27بریتانیا حکومت کند«آیا این سرود به سرود -س

زیرا  واقعاً کسل کننده است؛. بله چنین چیزي است ،ولی بریتانیا دیگر بر امواج دریاها حکومت ندارد- ج

  :ض کنیم بخواهیم سرودي بترتیب زیر بخوانیم فر

                                                          
کوشد با نفوذ در ارکان سیاسی  شود که می گرایی گفته می راست ،سیاسی - ه جریان اجتماعیبصورت کلی ب ،گرایی یا ناسیونالیسم ملی - ٢٦

این جریان با محور قرار دادن منافع ملت . ها، تاریخ، هویت، حقوق و منافع ملت گام بردارد کشور در راه اعتال و ارتقاي اساسی باورها، آرمان

هاي تکاملی و سرعت بخشیدن به حرکت روبرشد ملل در رسیدن  داخلی، باعث جهش هاي خارجی و گردش تمامی سیاست ٔبه عنوان نقطه

.شود به تمدن جهانی می
٢٧ -Britannia, rule the Waves



۴٨ ناسمجهانی که من می ش

Rule, the United States, the United States rule the waves   

والبته بدین جهت هم از سرود فوق . هجاي شعري نقص دارد لحاظ از  شهر فوقفرمایید که  مالحظه می

  .صرفنظر کردیم

یا منظورتان همان عواملی بود که در باال بدان وقتی که شما می گویید ناسیونالیسم تبهکاري می کند، آ-س

  اشاره کردید؟

منظورم این است که ناسیونالیسم این ایده را تبلیغ و تلقین می کند که کشور ما در زمان کنونی غرق در - ج

در صورتی که سایر ممالک از چنین  افتخارات است ، در زمان گذشته هم مفخر همه ممالک بوده است،

متاسفم از اینکه «: از زبان دیکنس می گوید)Podsnap(همانطوري که پودسناپ .ر نبودندموهبتی برخوردا

من معتقدم سایر ملت ها این عقیده را  ».بایستی بگویم ملل خارجی رفتار مخصوص به خودشان را دارند

ایی که به در یکی از کتابه. مورد، نمونه هاي عجیبی را می توان نام برد در این .کامالًناصحیح می دانند

البته ملتی وجود دارد که جامع «: توضیح در مورد ناسیونالیسم اختصاص داده شده بود نوشته بودم که

و این ملت همان ملتی  جمیع فضایل عالیه اي است که هر ملت ممکن است مدعی واجد بودن آن باشد،

زي نامه اي بدستم بسیار خوب میدانید چه شد؟ رو» .این کتاب بدان تعلق دارد است که خوانندة

و برتري لهستان را به  پیروزياز اینکه شما «:رسید،نویسندة نامه یک زن لهستانی بود درآن چنین نوشته بود

  »!رسمیت شناختید خوشوقتم

  متوجه شدم،آیا نمونه هاي دیگري هم دارید؟-س

عالقۀ زیادي به  این زن.مالقات کردم 28آري،در یکی از جلسات سازمان ملل با یک زن جوان اکوادوري- ج

آسیب دیده دوچرخه سواري داشت روزي در یک جادة سرازیر کنترل دوچرخه را از دست داده و بشدت 

و »وقتی دوچرخۀ شما در سرازیري پرت شد نترسیدید؟«:یکی از دوستان من از او پرسید  »ژیلبر ماري«.بود

  »!وادوري هستیمن بخودم گفتم بخاطر داشته باش که اک! هرگز«:زن به او جواب داد

  این موضوع تقریباً دربارة هر ملتی صادق است؟-س

شما خوب «:ولی،ضمن نقل داستان این مطلب را افزودم که. بله، و من با نقل این داستان همه را خنداندم- ج

  ».میدانید که اگر من نام برخی ممالک را برده بودم هیچکس نمی خندید

  د به ملت ها و دول مختلف تقسیم شوند؟چرا اشخاص احتیاج دارن... بسیار خوب -س

این مسئله به احساسات و عواطف ما بستگی دارد،ما خواه و ناخواه اسیر حب وبغض هستیم و از روي - ج

 .ما هم میهنان خود را دوست داریم ،و از خارجیان متنفریم.میل، هر دوي آنها را در زندگی اعمال میکنیم

 .وطن خود را دوست می داریم که درباة بیگانگان فکر می کنیمفقط، در آن لحظه باید اذعان کرد که 

  .همینکه خارجیان را از یاد بردیم از عالقه اي که نسبت به هم وطنان خود داریم نیز کاسته خواهد شد

                                                          
می باشد  زبان مردم آنجا اسپانیولی و حکومت جمهوري .دارد کیلو متر مربع وسعت 472600ی که کشور هاي آمریکاي جنوب از - ٢٨

.توتون و پنبه -نیشکر -برنج - کاکائو: محصوالت  .است) کیتو ( پایتخت آن 
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ولی ،ما با . اما باالخره چه باید کرد؟شما میگویید که ناسیونالیسم تا حدي قابل قبول و صحیح است -س

  چگونه می توان این حد را تشخیص داد؟. مواجهیم» حد«این خطر تجاوز از 

در این زمینه،هیچ چیز را نمی توان ،بطور یقین ابراز . من نمی دانم که آیا چنین کاري ممکن است یا نه- ج

اگر مسئلۀ بقاي نسل - ولی،آنچه را که می توان گفت و آنچه را که همه مردم جهان باید بگویند. داشت

ارت از این است که ارتش ها ،ناوگان دریایی و نیروهاي هوایی نباید بعد ازاین ملی عب-بشرمطرح باشد

در آنوقت اگر به ملتی چپکی هم نگاه شود ،خطري در .،بلکه بایستی تحت کنترل بین المللی درآیندباشند

  .بین نخواهد بود ؛ زیرا ،هیچ دولتی قادر نخواهد بود دولت دیگر را ازبین ببرد

ممکن است شما عالقه مند باشید براي میهن خود افتخاراتی کسب . لب دیگر صحبت کنیمدرباره مطا-س

این عالقه و احساسات به مراتب بیش . کنید ،مثالً به قله اورست صعود نمایید،ویا یک سفینۀ فضایی بسازید

عالقه اي هم  و بمراتب بیشتر از آن ،از عالقه اي است که نسبت بانجام کارهاي مهم وعمومی ابراز میگردد

  .میکند ایجاد فقط شامل افتخارات ملی می شود در شما حرارت و هیجانکه 

ولی،براي .بدیهی است که مردم ترجیح میدهند میدان عمل این نیروي محرکه در کادر محدودي باشد- ج

ورست موفقیت هایی از قبیل صعود به قلۀ ا.حفظ و استفاده از این نیروي محرکه هزاران طریقه وجود دارد

تنها متعلق به کشور خاصی نمی باشد ،بلکه این پیروزي ها،تقریباً متعلق به موسسات یا اشخاص ثروتمند 

نطوري که موفقیت هاي شاید هم هما! چه میدانم. رده انداست که مشترکاً بانجام این قبیل کارها اقدام ک

  .پیدا شودکشورتان می گردد ،براي این موسسات نیز افتخاراتی  نتیجه شما باعث

باالخره اگر تحریک حس رقبت اشخاص سودمند باشد باید اذعان نمود که ایده آل و هدف نهایی ایجاد  -س

  .رقابت بین کشورهاست

مسئلۀ رقابت و همچشمی براي من چندان ناراحت کننده نیست بشرطی که کشت و کشتاري در . موافقم- ج

فرض کنیم در شهري عمارت شهرداري زیبایی ! لی استبین نباشد،مثالً رقابت در امور شهرداري بسیار عا

 ».ما هم باید یک عمارت شهر داري قشنگی داشته باشیم«:ساخته شود ، درشهر دیگر مردم با خود میگویند 

من تصور میکنم بین دو شهر منچستر و لیورپول روابط حسنه اي وجود . این رقابت بی نهایت خوب است

  .هایی در اختیار خود ندارند که علیه یکدیگر وارد جنگ شوندولی آنها ارتش  نداشته باشد،

اجتماعی را در نظر می گیریم که اوضاعش همچنان روبراه باشد،می خواهیم بدانیم اگر افراد این اجتماع -س

باالخره وطن من است چه خوب و «: در لحظات بحرانی و مواقعی که اوضاع تشدید می گردد،شعاري چون 

  اشند به چه طریق می توان چنین جامعه اي را اداره کرد؟نداشته ب» چه بد

در این جا،ما دربارة آنچه که می بایست باشد صحبت می کنیم ،همانطوریکه قبالًهم گفتم در اینجا فقط - ج

اگر چنین شرایطی . باید یک ارتش بین المللی وجود داشته باشد و نیروهاي ملی بایستی منحل گردند

در چنان . اع خطرناکی که درباره اش صحبت می کنید وجود خارجی نخواهد داشتبوجود آید آن وقت اوض

نمی کند و در نتیجه نیازي هم به دفاع احساس نخواهد  حملهموقعیتی اصوالً هیچ کشوري به کشور دیگر 

  .شد

  !ولی هم اکنون این شرایط وجود دارد-س
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اید این مطلب را بفهمند که  مقاومت در و به همین جهت است که اشخاص ب. آري،این شرایط وجود دارد- ج

به عقیدة من مقاومت درموارد . مجاز و صحیح است؛ولی هر گونه تهاجمی غیر صحیح می باشدبرابر مهاجم 

  .حمله و هجوم امري طبیعی و ضروري است

ناسیونالیسم عرب موجب پیدایش چندین حکومت عربی . خاورمیانه پس از جنگ را در نظر بگیرید-س

بوجود آورده است -نسبت به خودشان- و اعتقاد واقعی  نناسیونالیسم عرب در عربها یک ایما. است  گردیده

و باالخره موجب شده که بفکر تامین سعادت خود بیفتد ،آیا به عقیدة شما این پدیده ها خوب است یا بد 

  است؟

حدي که در روح اعراب  این ناسیونالیسم و پیشرفت آن تا. هنوز نمی توان در این باره قضاوت کرد- ج

 ،احساس شایستگی بر می انگیزد و آنها را متوجه این مطلب میکند که لیاقت انجام کارهاي بزرگ را دارند

کینه نسبت به غیر -خوب وعالی است؛ولی در مقیاسی که پیشرفت مذکور موجب بروز کینه می گردد 

  .آن وقت زشت است-عربها،مثالً اسرائیلی ها

پرسم که وقتی احساسات ناسیونالیستی نسبت به یک هدف صحیح در یک ملتی بیدار  من از خودم می-س

  ؟!شد که این احساسات در مسیر نادرست بیفتد اینشد ،چگونه می توان مانع از

انگلستان و اسکاتلند را در . جلوگیري از این خطر فقط با متحد و یکی ساختن دولتها امکان پذیر است- ج

و هریک از متخاصمین نسبیت به حریف کینه وعداوت ! ین قرن باهم می جنگیدندآنها چند، نظر بگیرید

موجب اتحاد این دو کشور گردید و کینه وعداوت هم از  سلسله ايسر انجام یک حادثه . شدیدي ابراز میکرد

  .میانش رخت بربست

  مظور شما اتحاد آنها در زیریک پرچم دولتی است؟-س

  .آري- ج

  اشتباهاً-س

  .آري- ج

  یا به نظر شما بین عقیدة نادرست نژاد پرستی و ناسیونالیسم ارتباطی وجود دارد؟آ-س

و نژادپرستی رابطه اي وجود  الاقل،وقتی که دو کشور همسایه از دو نژاد مختلف باشند بین ناسیونالیسم-س

تی و نژادپرس. عقیده باطل نژادپرستی ممکن است در ناسیونالیسم رسوخ کرده وآنرا تشدید کند. دارد

  .ولی میل ترکیبی و جوشش آنها با یکدیگر زیاد است ناسیونالیسم دو چیز مختلفند؛

 Rudyard[»ردیارد کی پلینگ«من نمیدانم ...من .تصور میکنم اینطور باشد ولی مطمئن نیستم- ج
Kipling [اوست که . تا آنجا که کوشید توانست در انگلیسی ها احساسات امپریالیستی را تحریک کند

در تمام نوشته هاي وي یک . صحبت کرده است» نژادهاي پستی که فاقد قانون و حق می باشند«ارة درب

-وتقریباً می توان گفت هر کس انگلیسی نیست - هر کس سفید پوست نیست «:ایده به چشم می خورد 

  .فرمایید که مسئله تازگی ندارد مالحظه می. موجود پستی است
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آیا تصور . مقدار زیادي تحت تاثیر عقیدة باطل نژادپرستی قرار گرفته اند میدانم که آمریکا و اروپا به-س

  میکنید آسیا و آفریقا کمتر از اروپا و آمریکا از این لحاظ آسیب دیده باشد؟

. نظر به اینکه این پدیده جنبه تازگی دارد، در عصر کنونی بیشتر مورد تقبیح قرار میگیرد! کمتر؟ نه خیر- ج

این مسئله خطر بسیار . تر از ناسیونالیسم اروپایی است ددمنشانهالیسم آسیایی و آفریقایی بعقیدة من ناسیون

ناسیونالیسم پس ازمسئله وخامت وخطر بروز جنگ بین شرق و غرب ،بزرگترین . عظیمی را تشکیل میدهد

  .بشریت با آن مواجه می باشدخطري است که 

ه اي خواهند گفت که واقعاً این ستمدیدگان وقتی که نسبت به یک ملت بد رفتاري می شود عد-س

  مردمان مظلوم و شریفی هستند آیا این مسئله براي شما کمی اغراق آمیز نمی باشد؟

وقتی که یک ملت یا یکی از طبقات اجتماعی و غیره مورد ظلم و آزار قرار می گیرد،بالفاصله . البته - ج

این مظلومین مردمان شایسته و : خواهند گفت اشخاص شریف و کسانی که داراي فضایل انسانی باشند 

ولی همین که این ستمدیدگان به آزادي رسیدند مالحظه خواهید کرد که از صمیم قلب ... ارجمندي هستند

  .و با تمام قوامر مرتکب همان مظالمی می شوند که دیگران نسبت به آنها تحمیل کرده بودند

  تناب است؟آیا به عقیدة شما این پدیده غیر قابل اج-س

از موقعی که استقالل  -من معتقدم که هندوستان  .خوبی استه در این مورد هندوستان نمون .اجباراً- ج

با روش بسیار شایسته اي از رفتار معمولی و جاري ملل دیگري که اخیراً به آزادي رسیده اند - بدست آورده

  .اجتناب ورزیده است

  به نظر می آیند ،آیا شما علل آن را می دانید؟امروز ناسیونالیست ها خیلی خشن و زمخت -س

تعلیم و تربیت براي بشریت مصیبت وبالئی بوده . تعلیم و تربیت در این مورد نقش موثري ایفا می کند- ج

بسیاري . گاهی اوقات با خود می گویم اگر مردم خواندن و نوشتن را نمیدانستند،اوضاع بهتري داشتند. است

ز خواندن و نوشتن می برند این است که آماج تبلیغات می گردند،و تبلیغات هم در از مردم تنها سودي که ا

هر وقت میلش  ولت می باشد عبارت از این است کهآنچه که مورد عالقه د. همه جا بدست دولت هاست

  .کشید بشما دستور بدهد که بکشید و شما هم اطاعت کنید

ترین چیزهاست،آیا تصور میکنید که ناسیونالیسم از سم بدناسیونالی به نظرتان، شما هم اکنون گفتید که-س

  کمونیسم هم بدتر است؟

ولی،اگر .از نظر من وخامت اوضاع بین شرق و غرب بزرگترین خطري است که بشریت را تهدید میکند- ج

یش این وخامت هم از بین برود ناسیونالیسم باز برجاي خود باقی می ماند؛ و معتقدم که بقاي ناسیونالیسم ب

  .خطر قرار می دهد تهدید از توسعه مسالمت آمیز کمونیسم ، بشریت را در معرض

  !آیا براي این مسئله راه حلی وجود دارد؟البته در این جا منظورم هجوم ساکنان کره مریخ نیست-س

آنوقت ناسیونالیسم جدیدي به وجود .گرفت به زمین آیند ملت ها آرام خواهنداگر اهالی کره مریخ - ج

در چنان . هد آمد و ناسیونالیسم یک سیاره در مقابل ناسیونالیسم سیارات دیگر قرار خواهد گرفتخوا

ساکنان سیاره زمین همواره  ،شرایطی ما در مدارس خود این تعلیمات را تدریس و تلقین می کردیم که 
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که معلوم نیست - ! ریخمردمان شریف و عالی نسب بوده اند،واز این لحاظ اصوالً با این مردمان مسکین کره م

هاي زشت را به مریخی هاي  صفتآنوقت تمام معایب و. قابل مقایسه نمی باشند-پدر و مادرشان کیست

ولی . مالحظه می فرمایید که این پدیده به آسانی صورت پذیر خواهد بود ادیم،مادر مرده نسبت می د

تصور میکنم الزم است هر . بدر بریموحشتناك آن جاست که قادر نباشیم از این وضع ناهنجارجان سالم 

تامین سعادت خود و : ملتی اهداف مثبت زیر را براي خویش مطرح کند و آنها را شعار خود سازد 

  .آري بایستی از اهداف منفی و بروز اختالف پرهیز کرد .خوشبختی دیگران
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  به عقیده شما نقش شخصیت چیست؟ - لرد راسل

بطور مستقل و خارج از  - کنم که فردقبل از هر چیز،بدین مسئله فکرمی رددر این مو -برتراند راسل

بسیارند فعالیت هاي مفید و مطلوبی که تا کنون . چه عملی می تواند انجام بدهد - تشکیالت اجتماعی

همین  ۀبوسیله اشخاص ،منفرداً و بدون تشریک مساعی دست جمعی ،به انجام رسیده، ولی امروزه نمون

در زمان گذشته رجال برجسته . است از پیش به سازمانهاي مختلف بستگی پیداه کرده فعالیت ها بیش

علمی از قبیل ،کپرنیک،گالیله،نیوتن،داروین در مطالعه و تحقیقات علمی خود از مساعدت و کمک هیچ 

هده سازمان علمی برخوردار نبودند، اینان هر یک به تنهایی در رشته مربوط به خود کار می کردند و از ع

مثالً من در ...انجام آن هم بر می آمدند ولی این مسئله دیگر درباره یک منجم امروزي صدق نمی کند

کالیفرنیا با یکی از منجمین مالقات کردم ،وي دانشمندي است عالی مقام ،مطالعات و عملیات برجستۀ 

ندان به رصد خانه اي اهدا علمی او تماماً به دوربین هاي نجومی پر قدرتی بستگی دارد که یکی از ثروتم

فقط بدان جهت ازعهده تجسس و انجام کار علمی خود بر ، کرده است و او در سر میز غذا برایم توضیح داد

  .آید که با یکی از پولداران روابط حسنه دارد می

  آیا براي رفع این اشکال راه حلی بنظرتان می رسد؟-س

،مگر اینکه جمع افراد بشرفعاالنه به پیشرفت علم  من براي این مسئله خاص راه حلی سراغ ندارم- ج

  میدانم که این آرزوي من مبهم و تحقق ناپذیر است ،ولی غیر ازاین چه کاري می توان کرد؟.عالقمند شوند

کسی بدان نیازمند باشد به چه  رشما درباره یک دستگاه علمی بسیار گران قیمت صحبت کردید،اگ-س

  وچگونه می توان صالحیت اشخاص را در استفادة ازآن مسلم کرد؟وسیله باید آن را تامین کند 

خوشبختانه در رشته هاي علمی ارزیابی کار و . در این مورد می توان به آراء همکاران مراجعه کرد- ج

. شایستگی یک دانشمند کار آسانی است ولی در رشته هاي هنري این کار به سادگی صورت پذیر نیست

معمارانی که آثار هنریشان موجب ارضاي خاطر معاصرین آنها می شود،نوآوران شاعر یا  معموال نقاش،

مالحظه .ارجمندي نمی باشند؛زیرا نو آوري هاي  نوآوران بزرگ غالباً مورد پسند خاطر مردم عصرشان نیست

  می فرمایید که اشکال مسئله در کجاست؟

میقی مورد مطالعه قرار دهید؟ اصوالً آیا شما می توانید موضوع آزادي را در فرهنگ و علم بشکل ع-س

  بفرمایید ببینم مفهوم ومعناي آزادي در فرهنگ و علم براي جامعۀ بشري چیست؟

عوامل خالقه و عوامل ، قبالً هم گفتم عوامل مهمی که انگیزه افعال و اعمال ما می باشند بر دو قسم اند- ج

راه ایجاد وتولید چیزي که قبالً وجود منظورم از عوامل خالقه ،حرکت و جنبشی است که در  .تملک

و منظورم از تملک، جنبشی است که در راه تملک . انجام گردد-و از دیگري هم اخذ نشده باشد- نداشته

هر دو عمل بطور عادي وجود . چیزي که قبالً وجود داشته است بعمل آید،مثالً بدست آوردن لقمه اي نان
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و مسئله میدان -ولی در زمینۀ کارهاي هنري. یه کسب و تملک بودبراي حفظ بقا، بایستی داراي روح. دارند

مثالً اگر شما شعري بسازید . عوامل حقیقی و مهم عبارت است از همان عوامل خالقه و ابداع - آزادي آنها

مانع از این نیستید که دیگري هم شعر بگوید و همچنین اگر شما یک تابلو نقاشی رسم کردید در راه ایجاد 

از بین رفتن فعالیت این گونه فعالیت ها به قیمت . ي نقاشی براي دیگران مانعی بوجود نیاورده ایدتابلوها

  .به همین دلیل فعالیت هاي مزبور بایستی از آزادي مطلق برخوردار باشند. دیگران تمام نمی شود

  آیا شما عقیده دارید که آزادي فرهنگ و علوم رو به کاهش است؟-س

کاهش مزبور در زمینۀ هنرها چندان محسوس نیست ؛ ولی . قریباً اجتناب ناپذیر استآري، این کاهش ت- ج

قیمت وسایل و تجهیزات تجسسات علمی سرسام . در قلمرو علم به دلیلی که قبالً بیان داشتم، حتمی است

شده دیگر آن زمان که گالیله اي پیدا می شد و با دوربینی که خود می ساخت کار میکرد سپري . آور است

  .آید دوربین نجومی از عهدة یک نفر منجم به تنهایی بر نمیامروز دیگر ساختن . است 

در شرایط کنونی ، دانشمندان امروزي ازمزیت و موهبت مسلمی برخوردارند وآن اینکه بااینهمه-س

گذشته پیشرفت علم و دانش جلو روند و حال آنکه دانشمندان دانشمندان می توانند با خیال راحت در راه 

  !اغلب در این راه بیم از دست دادن سر خود را داشتند

سر دانشمندان را از تن جدا نمی کنند، در این مورد اطمینان زیادي ندارم، بطور کلی امروز دیگر - ج

درب آزمایشگاه ها  ولی اگر آنها نسبت به سیاست خاصی تعصب و تمایل کورکورانه نشان دهند

  .برویشان بسته می شود

  ،آیا هیچ وقت براي علوم و فرهنگ آزادي وجود داشته؟ولی -س

کسانیکه در رشته اي از علوم به . هیچ وقت آزادي علوم و فرهنگ وجود نداشته است. نه،گمان نمی کنم- ج

  !پیشرفت هایی نایل گردند با مخالفت عمومی مواجه می شوند

  در این مورد نمونه هایی دارید؟-س

و اگر نمونۀ . را نام برد، که اکتشافات آنها بالي جانشان شد 30و گالیله 29یکآري،براي مثال می توان کپرن- ج

بطور . است که بعلت تحقیق خود مورد تنفر و استخفاف مردم قرار گرفت  31دیگري هم بخواهید داروین

  .کلی هر کس در رشته اي به پیشرفت هاي نائل شد به همین سرنوشت دچار گردید

                                                          
٢٩ -) Kopernikus1473-1543(- و اقتصاددانی لهستانی بود که نظریه خورشیدمرکزي منظومه شمسی را بسط ریاضیدان، شناس ستاره

شناسی ستارهاست که نه فقط آغازگر عصر رنسانسترین کشفیات  نظریه انقالبی کوپرنیک یکی از درخشان .داد و به صورت علمی درآورد

.جهان هستی دگرگون کرد ٔیدگاه بشر را دربارهنوین بود، بلکه د
٣٠ - Galileo Galilei -  بخاطر تائید نظریه بخشی از شهرت وي  ،میالدي17و 16در سده هاي ایتالیائیدانشمند و مخترع سرشناس

گالیله با تلسکوپی که خود . مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان است که منجر به محاکمه وي در دادگاه تفتیش عقاید شدکوپرنیک

.ندمی دانتلسکوپرا مخترع  او برخی .را مشاهده کندماهها پرداخت و توانست جزئیات سطح ساخته بود به رصد آسمان
.استتکامل ٔو بنیانگذار نظریهانگلیسیشناس زیستدانشمند و ) 1882–1809 (ت داروین چارلز رابر - ٣١
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ش نیست؟ فرض کنیم نظریه و یا طرحی مترقی باشد و یا نباشد ،مخالفت آیا خود این موضوع ثمر بخ-س

مخالفت موجب می شود که ما از چنگال انواع و اقسام نظریه هاي . با این موضوع خود سنگ محکی است

  .مبهمی که به زور وارد مغز ها می شوند نجات یابیم

تا آنجا که آگاهی دارم در همه .شوند تئوري هاي مبهم و تاریک بدین وسیله برکنار تصور نمی کنم،- ج

تئوري هاي . کشورهاي جهان دولتها اغلب با عالقۀ شدیدي از نظریه هاي مبهم پشتیبانی و دفاع می کنند

و این مخالفت بصورت خشن و شدیدي هم .مستدل و قوي همیشه با مخالفت هاي حتمی مواجه می گردند

مخالفت، اگر انگیزة خصمانه نداشته باشد . اي صحیح می نماید البته گفتۀ شما هم تا اندازه. ابراز می گردد

ولی اگر مخالفت صورت دشمنانه بخود بگیرد دیگر فاقد خاصیت . خود می تواند نیروي محرکه اي باشد

جدا می کنند با قدرت خیلی کمتري می توانید فکر تن در لحظه اي که سر شما را از . تحریک خواهد بود

  .کنید

  لیل آن همه کشفیات موجب فضاحت و بد بختی مردم شده اند؟پس به چه د-س

هر یک از افرا بشر ،مانند همۀ حیوانات . گمان میکنم که آنان دیگر براي خود احساس امنیت نمی نمایند- ج

و پناهگاه بوده و در محیطی زندگی کند که در معرض هیچگونه خطر غیر  امنیت نیازمند آنست که داراي

که تا کنون بدرستی وصحت آن ایمان - ض کنید شخصی به شما بگوید فالن موضوع رف. دمترقبه واقع نگرد

ضربۀ کوبنده وکشنده در این لحظه ،درست مثل اینکه .مطلقاً و مسلماً باطل و نادرست است- و اعتقاد داشتید

زمین را به  من کجاي کارم؟ من«: اي بر مغز شما وارد آمده باشد و در نتیجه بدین انیشه فرو می شوید که 

  !و آنوقت است که دچار وحشت می شوید»!زیر پاي خود احساس می کنم وشاید که صحیح نباشد

البته این مسئله در قلمرو و کارهاي فکري بیشتر از زمینه هاي علمی مصداق پیدا می کند،مثالً موشکی -س

  .که به کره ماه میرود،اختراعی است که براي هیچ کس ایجاد مزاحمت نمی کند

ومسلماً هیچکس را هم ناراحت -موجب ناراحتی مردم شود یستحقیقت می بادردر عرض آنچه که . نه- ج

عبارت از  -نمی کند،ویا اگر عده اي هم ناراحت شوند تعدادشان خیلی کمتر از آن است که بتصور در آید 

  .شود و این سالح از علم ناشی می. سالحی می باشد که قادر است نژاد بشري را نابود کند

مثالً اختراعاتی راهم می توان نام برد که براي بشر هیچگونه . البته در اینجا تفاوتی هم وجود دارد-س

  .براي مثال تلویزیون را انتخاب می کنم مزاحمت و ناراحتی فراهم نمی کنند،

غالب اوقات تلویزیون اختراع جدیدي است؛ولی اکتشافاتی که اختراعات جدید برپایۀ آنها مبتنی هستند ، - ج

  .در زمینه فکري داراي تاثیراتی می باشد و این تاثیرات، بشدت موجب ناراحتی عدة زیادي از مردم می شوند

  براي مسئلۀ نقش شخصیت اهمیت زیادي قائل هستید؟چرا؟شما به چه مناسبت -س

 ،یی نایل گردیدههروقت بشریت به پیشرفت ها تاریخی تا به امروز، زمانهايمی دانیم که از قدیمی ترین - ج

پیشرفت هایش مرهون و مدیون افراد بوده است، وتقریباً اغلب اوقات همین افراد با مخالفت سرسخت 

  .نده ااجتماع مواجه بود
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آیا به عقیده شما ترس از افکار عمومی مانع از این شده است که عده زیادي از افراد بتوانند آنچه را که -س

  نجام دهند؟اخوب و عقالنی تشخیص داده اند 

آري، و تاثیر آن خیلی هم عمیق بوده؛به ویژه در ادوار پرهیجانی که هیستري اجتماعی با جوشش - ج

اکثر . اصوالً مواجه شدن با هیستري دسته جمعی  منظرة وحشتناکی دارد. وحدت مردم عجین بوده است

در چنین موادري همیشه  مردم از مواجه شدن با این پدیده سر، باز می زنند و این بدان علت است که

  .با اشتباه می باشد برتريپیروزي و 

مصداق پیدا  اهمیتآیا شما معتقدید که این موضوع، هم براي دانشمندان و هم براي هنرمندان به یک -س

  می کند؟

دانشمندان از یک مزیت برخوردارند و آن این است که گاهگاه می توانند . آري، چنین عقیده اي دارم- ج

ود را اثبات کنند و حال آنکه هنرمندان،مطلقاً ،نمی توانند از عهده چنین کاري بر آیند،آرزوي حقانیت خ

هنرمندان این است که مورد تایید و قبول دیگران واقع شوند بدین جهت سرنوشت آنها هم چندان جالب و 

ن است قضایا و زیرا ممک. دانشمند امروزي همیشه آسوده خاطر نیست ،بااین همه .حسرت آور نمی باشد

  ! مسائلی را کشف کند که با ذوق و خواست دولت منطبق نباشد و سرانجام به سرنوشت نامطلوبی دچار گردد

  آیا شما تصور می کنید که در جبهۀ غرب چنین دانشمندي نمی تواند از معرکه جان سالم به در برد؟-س

  :ر بستگی دارد این موضوع بیشتر،به عوامل زی. از یکطرف آري و از یکطرف نه- ج

ثالثاً بمیزان  اوالً به اهمیتی که شخصیت مورد بحث دارد،ثانیاً به شواهد و مدارکی که عرضه می کند و 

  .نماید ناراحتی و مزاحمتی که براي دستگاه دولتی فراهم می

عقیده شما درباره متفکرین چیست؟ منظور من از متفکرین عبارت از اشخاصی میباشد که نه اهل -س

  .د و نه در زمره دانشمندانی که سرگرم کارهاي علمی هستندهنرن

درمالء  بسیاري ازمتفکرین می کوشند. در این مورد نمی توان نسبت به یک حالت خاص اظهار نظر کرد- ج

  .عام از ابرازعقایدي که موجب برانگیخته شدن سرزنش و عتاب مردم گردد دوري جویند

  .این گروه نیستند  ولی،اشخاصی هم پیدا می شوند که جزء-س

این حادثه پس از جنگ اول جهانی در . بله، اکنون براي شما مورد برجسته و مشخصی را مثال می زنم- ج

براي اثبات این . به قتل نفس متهم شدند)Vanzetti(و وانزتی)Sacco(دو نفر بنام ساکو. آمریکا اتفاق افتاد

حکم محکومیت آنها کمیته اي مامور رسیدگی به  اتهام دالیل و مدارك کافی در دست نبود ،پس از صدور

مجرمیت اعضاي مختلف این کمیته به . این مدارك شد ،و رئیس دانشگاه هاروارد هم از اعضاء این کمیته بود

ولی، همۀ کسانی که با بیطرفی مدارك را . دو نفر متهم مزبور راي دادند و در نتیجه آنها را اعدام کردند

  .اشتند که این دو نفر بی گناه بوده و بر خالف حق و عدالت محکوم شده اندبررسی نمودند عقیده د

  شما معتقدید که رئیس دانشگاه هاروارد از بی گناهی آنها اطالع داشته است؟-س
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نمی توانم در این مورد با اطمینان نظري ابراز دارم،چون . فکرمیکنم که او بر بی گناهی آنها آگاهی داشت- ج

از محتویات مغز او آگاهی داشته باشم ؛ولی فکر می کنم که رئیس دانشگاه هاروارد از بی  من که قادر نیستم

  !گناهی آنها اطالع داشته است

  ؟ه استو شما معتقدید که رئیس دانشگاه هاروارد از ترس افکار عمومی مرتکب چنین کاري شد-س

  .آري- ج

ه نظم جامعۀ بشري دچار اختالل نشود یک براي اینک ،اکنون،مسئله دیگري را مورد مطالعه قرار دهیم-س

  فرد تا چه پایه باید از آزادي برخوردار باشد؟

در . بعنوان یک پایه و اساس پذیرفتمن معتقدم که نظم اجتماعی باید حفظ شود، و این موضوع را باید - ج

و ترتیب داخلی این نظم . امان نگه داشتن جامعه از دزدي و قتل، تا سر حد امکان ضروري و با اهمیت است

محدود ساختن آزادي افراد ،به ویژه در جوامع متراکم ضروري . تا حدي به وسیلۀ پلیس تامین می گردد

وقتی که من جوان بودم اتومبیل کمیاب . مثالً مواد قانونی مربوط به طرق و شوارع را در نظر بگیرید.است

ی توانست عشقی ماشین سواري کند و بود بطوري که می توان گفت وجود نداشت در آن روزها انسان م

براي نمونه، یکی از آنها را زیر . امروزه برعکس آیین نامۀ مفصلی وضع گردیده است. مشکلی هم پیش نیاید

در شرایط کنونی . پاي بگذارید تا ببینید چه عواقب وخیمی براي خودتان و دیگران ببار خواهید آورد

ین جهت برخی از آزادي هایی که ملتها در زمان گذشته از آنها جمعیت دنیا متراکم و انبوه است و به هم

هر ملتی احتیاج دارد که  آري، امروز دیگر اوضاع چنان است که. برخور دار بودند ،امروزه زیان بخش اند

  .براي طرق و شوارع قوانینی وضع نماید

  د؟آیا شما معتقدید که باید براي افراد، محدودیت هاي جدیدي هم ایجاد نمو-س

سوسیالیست ها دالیل زیادي . بلی، زیرا آزادي یک ملت ممکن است کار را به ولنگاري و بالهت بکشاند- ج

اقامه کرده اند که بر طبق آنها منابع طبیعی هر ملت باید متعلق به همان ملت باشد و ملی گردد،ولی امروزه 

در این مورد، بهترین . استفاده کرد از همان دالیل می توان براي بین المللی کردن منابع طبیعی کشورها

این احمقانه است که ملتی کوچک بدان دلیل که ذخایر نفتی بزرگی در . نمونه و مثال منابع نفتی است

   .سرزمین آن مدفون است، بخواهد آن را بطریق میل خویش در اختیار داشته باشد

  آیا به عقیده شما باید میدان آزادي را توسعه داد؟-س

چنانچه بخواهیم دربارة محدود کردن  کنم در زمینۀ فکري و عقالنی باید وسیع تر گردد،و تصور می- ج

  .آیداجرا در مرحلۀ آزادي صحبت کنیم ،باید گفت که محدودیت آزادي بایستی در زمینه مسئلۀ مالکیت به
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  ممکن است تعصب را تعریف کنید؟ - لرد راسل

که فالن یا بهمان چیز برایش اهمیت زیادي داشته وبقیه  بعقیده من متعصب کسی است -برتراند راسل

کنند ولی به سگ ها را تقبیح می اشخاص شریف بد رفتاري نسبت. در نظرش خوار و بی مقدار جلوه کند

وقتی که در بد رفتاري نسبت به سگها سفاکی و قساوت شدیدي ابراز گردد آن وقت باید گفت در این 

  .ته استبکار رف»تعصب و سخت گیري«امر

  گمان میکنم که غالباً اجتماعات کثیري از مردم اسیر تعصب جاهالنه شده اند؟-س

غلو در . آري،تقریباً در تمام ادوار تاریخی و در جمیع نقاط عالم مردم دچار تعصب شده اند- ج

  .یکی از بیماري هاي روانی است که جوامع بشري را متالشی می کند) Fanaticism(تعصب

  توانید براي ما خطرناکترین موارد تعصب و سخت گیري را نام ببرید؟ آیا شما می-س

زیرا،بدترین و ! مسئله ضد یهود را در نظربگیریم،این قضیه بی نهایت وحشتناك است. تا دلتان بخواهد- ج

این حادثه بقدري وحشتناك است که حتی انسان نمی . فجیع ترین شکل آن در همین اواخر روي داده است

بخوبی میدانم که آنچه را هم اکنون خواهم گفت گفتنی نیست، ویا بفرض . آن را هم تحمل کند تواند فکر

ایده ضد یهود با پیدایش : اینکه گفتنی هم باشد الاقل خیلی ها خوششان نمی آید آنرا بشنوند 

از  ،قدرت روم. قبل از ظهور مسیحیت این ایده چندان تظاهري نداشت. مسیحیت پا بوجود گذاشته است

  .گردیدروزي که تحت لواي مسیحیت در آمد ،به یک نیروي ضد یهود تبدیل 

  علت آن چیست؟-س

میگفتند که یهودیها عیسی را کشته اند،و همین موضوع کینه و نفرت نسبت به یهودي ها را شرعاً مجاز - ج

 .شکیل می دادالبته شکی نیست که علل اصلی و سایر پیدایش ایده ضد یهود را عوامل اقتصادي ت. میکرد

  .شد تحت عنوان و سرپوش قتل عیسی قلمداد می ولی علت آن همانطوري که گفته شد،

  به چه ترتیب توده هاي وسیع مردم، تحت تاثیر تعصب قرار میگیرند؟-س

. عبارت از این است که احساس مطبوع کار دسته جمعی را بوجود آورد»غلو درتعصب«یکی از مظاهر- ج

له خاصی تعصب داشته باشند احساس آرامش می کنند و یک نوع برادري و هم گروهی که نسبت به مسئ

همه افراد گروه نسبت به اهداف و خواست . پشتی آنها را در مسئله مورد بحث،تحریص و تشویق می کند

شما می توانید در کلیه احزاب سیاسی یک گروه متعصب را پیدا . هاي مشترك تحریک و بسیج می شوند

د آن نسبت بهم معاونت داشته و در آرامش خاطر بسر می برند،ولی وقتی که این گرایش توسعه کنید که افرا

آمیزد آنوقت است که تعصب شکوفا شده و مظاهر آن آشکار  پیدا میکند و با کینه گروهی دیگر درهم می

  .می شود

  )Tolerance-Fanaticism( سخت گیري – رواداري
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  ؟عمال خوب باشدبعقیده شما ، ممکن نیست اتفاق افتد که تعصب خود نیروي محرکه اي براي ا آیا -س

ولی در تاریخ نمی توانم نمونه اي پیدا کنم . بلی ، تعصب می توانید نیروي محرکه اعمال بطور کلی باشد- ج

تعصب ، همیشه امور را به سیاه کاري می کشاند وعلت . که در آن تعصب محرك اعمال خوبی بوده باشد

دشمنی همراه است، اشخاصی که از تعصب  آنهم این است که تعصب بطور اجتناب ناپذیري با کینه توزي و

این مسئله از وقایع حتمی و غیرقابل اجتناب می . همگانی پیروي نکنند مورد نفرت و انزجار واقع می شوند

  .باشد

یا اقالً از اثرات آن کاسته نمی شود؟  اگر پاي عوامل اقتصادي به میان آید آیا تعصب از بین نمی رود و-س

  .ه در جنگ هاي صلیبی اتفاق افتادمثالً همان ماجرایی ک

جریان جنگهاي صلیبی به . من نمی دانم جنگ هاي صلیبی چه نتیجه مثبتی ببار آورده اند. نمی دانم- ج

صلیبیون کاسب کار . دو شاخه تقسیم می شود، اول صلیبیون متعصب و دوم صلیبیون کاسبکار و پولکی

همکاري صلیبیون متعصب نبود کار مهمی از پیش  قدرت عظیمی را تشکیل میدادند ولی اگرپشتیبانی و

بطور کلی میتوان گفت در جنگ هاي صلیبی متعصبین نقش سرباز را بازي می کردند و کاسب . نمی بردند

  .کاران نقش فرماندهان و ژنرال ها را ایفاء می نمودند

  می بازي کرده است؟عظیآیا بعقیده شما جادوگري نقش -س

،در این مورد به کتابی  1600و اوایل سال هاي 1450صوصاً در بین سالهاي مخ! آري نقشی وحشتناك- ج

به قلم یکی از روحانیون عالی مقام به رشته تحریر درآمده است می »پتک جادوگران«که تحت عنوان 

این کتاب، موجب برانگیخته شدن مخالفت جنون آمیزي علیه جادوگري شده است و در این میان . اندیشم

به . مورد تعقیب قرار می گرفت تصور میکرد براستی دشمنانش او را بحق تعقیب می کنندجادوگري که 

خود را جادوگر می پنداشته و همین طور عدة زیادي از اشخاصی ) Jeanne Darc(احتمال زیاد ژان دارك 

می سرایت بی رح. که بجرم جادوگري و شعبده بازي محکوم شده اند چنین تصوري درباره خود داشته اند

) Sir Thomas Browne(مثالً مردي چون سر توماس برون. یاس وسیعی توسعه و اشاعه یافته استدر مق

که نوشته هایش او را بعنوان یک بشرعالی و روشن فکر معرفی میکند فعاالنه در دعاوي مربوط به جادوگري 

ادوگري نوعی از او در نوشته هاي خود می نوشت که انکار وجود ج. بعنوان مدعی شرکت جسته است

تو به هیچ عنوان اجازه نخواهی داد که «: آیا دلیل این ادعا درکتاب مقدس نوشته نشده بود . کفروالحاد است

درحالی که آنان را بعنوان «و اگر شما سوزاندن جادوگران را کار بدي بدانید ».یک نفر جادوگرزنده بماند

مقدس ایمان ندارید،و در نتیجه ملحد و  این بدان معناست که شما به کتاب»جادوگرمی شناسید

   .خداناشناس هستید

 ،اینکه بر حسب ظاهر هم باشد چگونه می توان این مطلب را توجیه کرد که اشخاص با فکري سالم ،ولو-س

  تا بدین پایه تحت تاثیر تعصب و سختگیري قرار گیرند؟

تقریباً . اشخاص سالم خیلی کم یابند. دفرمودید اشخاص با فکر سالم؟،این مسئله کامالً جنبه نسبی دار- ج

بخاطر دارم وقتی که در کالیفرنیا بودم در یکی از . در تمامی افراد بشر زوایائی براي جنون وجود دارد

روزهایی که سیل آسا باران می بارید،در اتومبیل خود به یک نفر عابر پیاده رو که خیس آب شده بود پناه 

ضمن گفت . ي نژاد مخالفت می ورزید و منهم در این مورد با او هم عقیده بودماین مرد با عقیده برتر. دادیم
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اهالی فیلیپین مردمان ناکسی : در این بین عابر مورد بحث گفت . و شنود رشته سخن به فیلیپین کشید

  !مالحظه می فرمایید که باالخره او هم یکی از پیچ هاي مغزش شل بود. هستند

  د؟باشیا براي مسئله تعصب و سختگیري تا بدین پایه اهمیت قائل چه چیزي باعث می شود شم-س

  .زیرا، تعصب علت اصلی قسمتی عظیمی از دردهاي ماست- ج

معتقد است اهمیت اعتقاد داشتن به برخی شرایع ولو به قیمت مرگ  ،مثالًولی کلیساي کاتولیک -س

آیا بین این طرز تفکر . ایمان نداشته باشدبمراتب بیش از این است که انسان زنده بماند و بدان شرایع جامد 

  کلیسایی وطرز تفکري که امروز شایع و رایج است تفاوتی مشاهده نمی کنید؟

تنها اختالفی که وجود دارد در وسعت میدان قلمرو آنهاست ،سابقاً سراسر جهان تحت یوغ کلیساي - ج

ولی . فشار بار قدرت آن شانه خالی کنندکاتولیک کشیده شده بود ،وخیلی از مردم هم می توانستند از زیر 

  !هیچکس قادر نیست از چنگال بمب هیدروژنی جان سالم بدر ببرد

  آیا امکان دارد این موضوع را قدري واضح تر بیان کنید؟-س

علت اصلی وخامت اوضاع . آري،موضوع به آن اندازه مهم نیست که بتوان درباره آن بتفصیل صحبت کرد- ج

این . نی تهدیدي که جامعه بشري را وحشت زده ساخته است، غلو در تعصب می باشد؛یعبین شرق و غرب 

هر . کورانه اي است که نسبت به کمونیسم ویا ضد کمونیسم، ابراز میگرددمسئله زائیده ایمان و اعتقاد کور

تعصب می دو جبهه، درباره یک اعتقاد و ایمان ، تبلیغات اغراق آمیزي می کنند ،من این طریق اعتقاد را 

در هم کوبیدن آنچه که ما در نزد طرف مقابل بد تشخیص می دهیم اهمیتش بمراتب بیش از بقاي . نامم

امروز تعصب موجود در جبهه هاي شرق و غرب است که همه ما را مورد تردید قرار می . نسل بشري است

  .دهد

  تعریفی بیان کنید؟) رواداري(آیا می توانید براي مدارا-س

مدارا بمعناي وسیع کلمه عبارت از این است که هیچکس . ه بستگی به نحوه توجیه افکار دارداین مسئل- ج

  .،تا موقعی که افکارش موجب و منشا اعمال جنایی نگردیده تنبیه نکنند را براي خاطر عقایدش

  وجود داشته باشد؟) tolerance(آیا در تاریخ، ادواري را سراغ دارید که طی آنها مدارا -س

، مدارا در انگلستان، بعلت جنگ هاي داخلی. ایان جنگ سی ساله مردم به مدارا متمایل گردیدنددرپ- ج

. را به میدان عمل کشانید هلند بود»مدارا«اولین کشوري که واقعاً . کمی دیرتر پا به عرصۀ وجود گذاشت

به این وسیله از ضربات  در دوره اي از زندگانی خود به هلند پناه برده اند و 17تمامی مغزهاي متفکر قرن 

در قرن هفدهم انگلستان هم در آزار و اذیت متفکرین دست کمی از سایر کشورها . شالق نجات یافته اند

او را بعنوان یک نفر . بخاطر آورید )Hobbes(مثالً تفتیش و بازجویی دستگاه قضایی را درباره هبس. نداشت

و این تحریم تا مدت . آن چاپ کتب او تحریم گردید فاسد معرفی کرده و قانون وضع نمودند که بر طبق

  .زیادي هم به قوت خود باقی بود

  آیا به عقیده شما در آتن مدارا وجود داشت؟-س
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ولی . مدارا وجود داشت18در آتن بیش از کشور هاي مدرن قبل از قرن . آري، کم و بیش وجود داشت- ج

اطالع داریم تازه او تنها کسی نبود که به آن  32قراطمداراي موجود کامل و تام نبود ما همه از سرنوشت س

هم پس ازمرگ اسکندر  33و ارسطو ،راه فرا پیش گرفت )Anaxagore(آنا گزا گور. سرنوشت مبتال شد

  .مجبور شد همان کار را بکند

چگونه می توان فهمید انسان در دوران استیالي تعصب زندگی میکند و یا در دورانی که مدارا مجاز می -س

  باشد؟ آیا براي تشخیص این موضوع مقیاس و معیاري وجود دارد؟

همچنین . مدارا ،موقعی وجود دارد که آزادي مطبوعات،آزادي عقیده و آزادي تبلیغات وجود داشته باشد- ج

انسان آزادي داشته باشد هر چه را دوست دارد بخواند و به هر مذهب که تمایل داشت بگرود و از هر مذهب 

  .امد دست بکشدکه خوشش نی

که غلو در تعصب هیچ وقت به ولی همه این آزادي ها در غرب وجود دارد، وشما لحظه اي پیش گفتید -س

  .اندازه عصر کنونی شدید نبوده

مثالً آمریکا را مثال می زنیم، مالحظه می . من باور نمی کنم چنین آزادي هایی وجود داشته باشد- ج

در آنجا کنند چه وضعی پیش آمد، » تصفیه«ا کتابخانه هاي عمومی را فرمایید وقتی که خواستند در آمریک

از بین بردند، شما نمی توانید اسم این عمل را هر کتابی را که کمترین اطالعی دربارة روسیه بدست می داد 

  .بگذارید»مدارا«

ممکن است شوق و ذوق زیاد باشد و اگرهم این . بدون داشتن شوق و ذوق نمی توان کاري انجام داد-س

به چه  انسان در معرض خطر غلو درتعصب و سختگیري قرارگیرد بعقیده شما خط مشی خوب کدامست؟

  وسیله می توان از چنگال تعصب نجات یافت؟

اما اصلی وجود دارد که .انسان،هیچ وقت نمی تواند درباره هیچ موضوعی اطمینان و یقین حاصل نماید- ج

عملی را انجام ندهیم مگر اینکه به حقیقت آن ایمان داشته  ،این است کهو آن عبارت از . قابل استفاده است

جام دهد که نتیجه اش بدبختی ممکن است اتفاق افتد که انسان مرتکب اشتباهی گردد و یا کاري ان. باشیم

سوزاندن محکومین براي مثال این اصل را در مورد . ؛البته، در چنین لحظه اي باید دست نگه داشتباشد

خالص بوده باشد البته،در »حقیقت«شایع در دوران تعقیب و کشتار ملحدین »خداشناسی«اگر.می بندیم بکار

ولی اگر کمترین شناسی مبتنی بر این مطلب وجود داشته . آنصورت سوزاندن مشرکین کار خوبی بوده است

دن متهمین کار صد در صد هم داراي حقیقت باطنی نبوده است در آنصورت با سوزان» خداشناسی«که این 

  .تصور میکنم این اصل می تواند براي ما بمثابه هادي و راهنمایی باشد. زشتی انجام می دادند

  آیا شما این اصل را درباره احزاب و دولتها هم بکارمی بندید؟-س

                                                          
سقراط ھیچ اثر مکتوبی .  مخالفت کردسوفسطائیان، پدر علم فلسفھ، با نحوه تدریس )م. ق  ۴٧٠ـ  ٣٩٩حدود سالھای ( سقراط -  ٣٢

و نیز )م.ق ۴٢٧ـ ٣۴٧ (افالطونتوسط شاگرد معروفش آتناز خود بر جای نگذاشت، اما تعدادی از مباحثات وی با ساکنین 

عقاید سقراط کھ در تضاد با عقاید نیروھای مذھبی و سیاسی آتن بود، باعث  .اند بطور مکتوب ثبت شده) م.ق ۴٢۵-٣۵٧(کسنوفون 

سقراط بھ مرگ محکوم شد، اما وی با . ھ فاسد کردن جوانان و خیانت بھ عقاید دینی شداو متھم ب. شد کھ وی را محاکمھ کنند
.، خود را کشت)نوعی سم(شوکراننوشیدن جام 

  . بوداسکندر مقدونیو آموزگار افالطونَرسطو شاگرد َا - ٣٣



۶٢ ناسمجهانی که من می ش

تمامی کسانی که در حزبی عضویت دارند و در آن فعالیت می کنند خیال می کنند بقیۀ احزاب در . البته- ج

  .تباهند،ولی این قضیه داللت بر این نمی کند که باید آنها را بقتل رسانداش

براي اینکه مدارا به حرج و مرج و بی نظمی منتهی نگردد شما چه حد و حصري براي آن تعیین -س

  میکنید؟

در قلمرو عقیده بایستی مداراي محض و مطلق  ،پاسخ یک نفر آزادي خواه به سوال شما اینست که - ج

البته ممکن است بتوان ادعا کرد که قانون ویا قوانین جاریه بایستی تغییر کنند و به شکل .اشته باشدوجود د

ولی ،تا لحظه اي که این قوانین تغییر نکرده اند ، نباید نسبت به کسانی که مرتکب اعمال .دیگري درآیند

است شما از قانون صدور حکم ممکن  ،در این باره مثالی می زنیم. رفتار کرد»مدارا«جنایی می شوند با 

کشور دیگري که در آنجا چنین قا نونی وجود اعدام پشتیبانی کرده و پیشنهاد کنید که قانون اعدام را در

ولی شما نبایستی براي خودتان این آزادي را قائل شوید که کسی را به بهانۀ اینکه . ندارد نیز اعمال نمایند

  .مستوجب اعدام است بقتل برسانید

ما  ،ي تهدید کند؟ آیا در شرایط کنونیا بطور کلی امواجی از تعصب وجود ندارد که جهانی را به نابودآی-س

  در معرض خطر این امواج نیستیم؟ و باالخره آیا این خطر روزي از بین خواهد رفت ؟

ط تعادل ناپایدار، براي تعصب، محی. آري،بشرط اینکه اوضاع آرامش گیرد و وضع جهان تثبیت گردد- ج

  .بنابراین باید کوشید که دنیا به حالت تعادل درآید مساعدي بوجود می آورد،

  در جهان کاهش یابد؟)سختگیري(آیا امیدي وجود دارد که غلو در تعصب-س

براي این منظور . و من معتقدم که این موضوع یک مسئله سیاسی است. آري،امید زیادي وجود دارد- ج

اگر چنین بیمی از . یگر در معرض بروز جنگ جهانی جدیدي نباشیمبایستی آنچنان وضعی پیش آید که د

بین برود بزودي مالحظه خواهد شد که مدارا چه در شرق و چه در غرب گسترش می یابد، ولی تا لحظه اي 

  .امید رفع خطر نیز ضعیف و ناچیز خواهد بود. که وخامت موجود ادامه داشته باشد
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  جنگ هیدروژنی در گیرد چه وضعی پیش خواهد آمد؟به عقیدة شما اگر  - لرد راسل

پاسخ به این سوال کار بسیار دشواري است، و ضمناً دلم هم نمی خواهد جواب این پرسش  -برتراند راسل

ولی اگر بخواهیم درباه قربانیان چنین جنگی صحبت کنیم باید بگویم که . را بوقوع جنگ موکول کنم

رگ تمامی ساکنین نیم کره شمالی و قسمت اعظم ساکنین نیم کره درجنگ هیدروژنی به احتمال زیاد م

در چنین وضعی هیچ یک از افراد بشر قادر نیست ،حتی کوچکترین حوائج خود را تهیه . جنوبی حتمی است

  .بروز این جنگ به منزله پایان زندگی نسل بشرخواهد بود ،و تامین کند

  نخواهد شد؟ یک ازمتخاصمین پیروزي نصیب هیچآیا منظور شما این است که در جنگ هیدروژنی -س

 ششالبته مثالً ممکن است . مطلقاً و ابداً،مگر اینکه شما براي پیروزي تعریف جدیدي قائل باشید- ج

نفر هم درچین ،که در نتیجه جبهه شرق اکثریت  چهار نفر در روسیه و چهارنفردرجبهه غرب زنده بمانند و 

ورت ممکن است شما بتوانید بگویید طرفی که اکثریت بدست آورده به حقیقی بدست خواهد آورد ،در آنص

  .پیروزي رسیده است

  آیا شما تصور می کنید روزي جنگ هیدروژنی در گیرد؟-س

من از صمیم قلب آرزو میکنم چنین جنگی بروز نکند ولی تصور میکنم تا وقتی که اوضاع بدین منوال - ج

، علت اصلی این موضوع آن است که نظامی ها. هم زیاد خواهد بودباقی بماند احتمال وقوع جنگ هیدروژنی 

و بدیهی است که این امر در نظر آنها خیلی هم عادي  عالقه مندند که در اسرع وقت از حریف انتقام گیرند

و این مسئله خود مارا در معرض خطرات بزرگی قرار میدهد ؛زیرا یک سوء تفاهم ساده و یا یک حادثه . است

کن است موجب شود که یکی از متخاصمین دست به اقدامی زند و طرف مقابل هم فکر کند که عادي مم

این ماجرا به .واقعاً آتش جنگ روشن شده است و در نتیجه بمب هاي هیدروژنی را بر سر حریف فرو بریزد

  .هیچ وجه غیر ممکن نمی باشد

اتی وجود دارد، بروز جنگ اجتناب هستند اشخاصی که ادعا می کنند تا لحظه اي که مسابقۀ تسلیح-س

  آیا شما این ادعا را قبول می کنید؟. ناپذیر است

یعنی؛مسابقۀ . خوشم نمی آید،ولی بطور کلی این موضوع حقیقت دارد» اجتناب ناپذیر«کلمۀ من از- ج

تاریخ نمونه هاي زیادي را به ما نشان می دهد که کار از مسابقۀ . تسلیحاتی به جنگ منجر می شود

از نظر روانشناسی این مسئله کامالً حل شده و روشن . است لیحاتی شروع شده و به جنگ پایان یافتهتس

است زیرا مسلح شدن یکی از طرفین، از سوئی به ایجاد ترس و وحشت در جبهه مقابل و از طرف دیگر به 

یز غافل ننشسته و با در این موقع طرف مقابل ن. ازدیاد عالقۀ خود او در مسابقۀ تسلیحاتی منجر میگردد

در نتیجه در طرفین بیش از پیش عصبانیت بوجود می آید، وباالخره لحظه اي . شدت بیشتر مسلح می شود

. فرا می رسد که این وخامت برایشان قابل تحمل نخواهد بود و راه حلی بجز جنگ بنظرشان نخواهد رسید

  .یدگونه مسابقۀ تسلیحاتی به ظهور رس تاثیر این 1914در سال 
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آیا تصور نمی کنید این اقدامات . جبهه غرب به تسلیح مجدد و پر دامنه اي دست زد 1951در سال -س

و آیا فکر نمی کنید جبهه غرب بدین جهت دست به ؟ باشد هبمنظور متوقف ساختن روس ها انجام گرفت

ان پذیر نیست و بدین تشدید تسلیحات خود زد که به روسها بفهماند پیروزي آنها بسرعت وبه آسانی هم امک

  ترتیب روحیه آنها را ضعیف نماید؟

وقوف و آگاهی برآنچه که در آن زمان در مغز رهبران شوروي خطور میکرد کار بسیار . شاید اینطور باشد- ج

دشواري است، و به هیچ وجه نمی توان گفت که آیا آنان تصمیم به یک جنگ تهاجمی داشتند یا نه؟ به 

م که اگر دولت ها راه حل دیگري بجز ادامه مسابقه تسلیحاتی پیدا نمی کنند تنها هرحال می توانم بگوی

 1914قبل از سال . کاري که انجام می دهند عبارت از این است که تاریخ وقوع جنگ را به تاخیر می اندازند

مشاهده  بحران هایی شبیه به بحران هایی که در شرایط کنونی جهان را به لبه پرتگاه جنگ کشانده است

اگر تعادلی « : مردم در آنوقت با خود می گفتند. کشانید 1914الخره این بحرانها کار به جنگ او ب. می شد

، ولی تجربه نشان داد که آنها اشتباه می کردند،و از آن »در تسلیحات بوجود آید جنگی در نخواهد گرفت

  .گردندمیترسم که امروز هم مرتکب همان اشتباه 

گفت بمب هیدروژنی داراي این حسن است که وجودش موجب ترساندن دولتهایی می  آیا می توان-س

که - شود که جمیع مساعد خود را براي جلوگیري از جنگ بکاربرده اند؟ مثالً جریان بحرانهاي مختلف برلن

  .میرا یادآور می شو-در شرایط دیگر ممکن بود به جنگ بی انجامد

ولی من باز معتقدم تاریخ برخالف نظر شما . د و کراراً هم بگوییدشما مختارید چنین چیزي را بگویی- ج

یعنی موسس جایزة نوبل که از طرفداران پرو پا قرص  ؛)Nobel(همه کس میدانند که نوبل. گواهی می دهد

او خیال میکرد وجود دینامیت اوضاع جنگ را بقدري وخیم و . صلح بود ، مخترع دینامیت هم بوده است

ولی، او هیچ وقت به چنین نتیجه اي . زد که دیگر هیچ وقت جنگی در نخواهد گرفتوحشتناك می سا

  .ین ماجرا تکرارد گرددهم هم و در این جا ترس شدید من از این است که با بمب هیدروژنی.نرسید

این مسئله حقیقت دارد که بمب هیدروژنی سالحی است با مشخصات کامالً جدید؟ بمب  بااینهمه-س

حی نیست که بگوییم در میان سالح هاي موجود داراي قدرتی عظیم تر باشد بلکه، سالحی هیدروژنی سال

  .است که اصوالً با سالح هاي دیگر فرق دارد

وقتی که براي اولین بار . درست است ولی مردم با سهولت و سرعت عجیبی به هرچیز عادت می کنند - ج

ر شد همه مردم دنیا دچار بهت و حیرت شدند و یک بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی پرتاب و منفج

ولی امروز دیگر بمب اتمی در ردیف سالح هاي تاکتیکی » .واقعاً این بمب وحشتناك است«:همگی گفتند

آري امروز دیگر بمب اتمی بصورت سالح هاي کهنه .درآمده و آسایش و خواب را هم از کسی سلب نمی کند

  !و کمان قرار گرفته استو متروکه درآمده یعنی؛ در ردیف تیر

  ؟به عقیدة شما علیه خطر بمب هیدروژنی چه کاري میتوان انجام داد-س

کارهاي زیادي میتوان انجام داد، اولین کاري که انجام آن امکان پذیر بوده وآسان تر از اقدامات دیگري - ج

سقوط ذرات اتمی هم هست اینکه آزمایشات اتمی قطع گردد، این کار قدم مثبت و مفیدي است که از 

حاصله ازآزمایشات هسته اي بر روي زمین خاتمه میدهد،چون خطرات سقوط و رسوب این ذرات بطوریکه 

رسوب . بیش از مقداري می باشد که سابقاً دانشمندان محاسبه می نمودند- بمراتب - اخیراً ثابت شده است 
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قطع این آزمایشات موجب می شود . شدذرات رادیواکتیو خود مقدمۀ بروز مصائب زیادي براي بشریت می با

قبول می فرمایید که اگر بنا باشد . که سایر دول نتوانند در تهیه و تدارك بمب هاي هیدروژنی توفیق یابند

بتواند هر کاري که خواست انجام دهد چه وضع وخیمی پدید - بدون احساس هیچ گونه مسئولیت- هر دولتی

به همین دلیل است که من اکیداً . بیش از پیش دشوار می گرددبعالوه تحریم این سالح ها . خواهد آمد

این نظریه، ناشی از یک واقع . تایید میکنم که قطع آزمایشات هسته اي داراي اهمیت بسیار عظیمی است

قدم دیگري که بالفاصله پس از . بینی سیاسی است و در این روزها نسبت بدان توجه زیادي مبذول میگردد

ان برداشت عبارت از این است که هیچ دولت جدید دیگربمب هیدروژنی در اختیار نداشته اقدام فوق می تو

اگر بریتانیاي کبیر براي ایجاد سهولت در اجراي این توافق مجبور گردد از بمب هیدروژنی خود چشم . باشد

  .تپوشی کند من شخصاً معتقدم که تسلیم به چنین شرطی بمنزلۀ پیروي کامل از عقل و درایت اس

براي حصول به چنین توافقی چه باید کرد؟ براي اینکه فرانسه و سایر دول صنعتی به تهیۀ بمب - س 

  هیدروژنی نپردازند چه اقدامی میتوان بعمل آورد؟

،با بعقیده من این کار با حصول موافقت بین روسیه و آمریکا عملی خواهد شد؛یعنی دول روسیه و آمریکا - ج

اتی خود می توانند اقمار خویش را وادارکنند تا در مسیري که برایشان معین می تکیه بر قدرت عظیم تبلیغ

  .ارندردشود گام ب

  آیا به عقیده شما بریتانیاي کبیر بایستی در آینده از بمب هیدروژنی صرفنظر کند؟-س

کا و روسیه اگر بنا بر این باشد که آمری. آري، ولی مشروط برآنکه بین آمریکا و روسیه توافقی بوجود آید- ج

بسیار «:بخواهند خودشان بمب هیدروژنی را در اختیار داشته باشند آن وقت انگلستان می تواند بگوید 

  ».موافقم، ما هم به جبهۀ قدرت هاي ضعیف تر ملحق خواهیم شد، خوب

اگر انگلستان از بمب هیدروژنی صرفنظر  ،در واقع شما یک نوع معاملۀ مشروط را پیشنهاد می کنید -س

  !ند ،تمام کشورها نیز ار آن صرفنظر خواهند کرد، و آمریکا و روسیه هم بدنبال چنین چیزي می گردندک

ولی این اقدام فقط، اولین گام در راه موفقیت است و نمی تواند به . این کار بسیارعاقالنه خواهد بود- ج

بمنزلۀ یک گام این اقدام  ه،با این همتنهایی نتایج مطلوبی را که آرزوي همۀ بشریت است را تضمین کند،

  .بجلو می باشد

تصور نمی کنید اگر بمب هیدروژنی منحصراً در دست آمریکا و شوروي باشد وضع خطرناکی ،ولی آیا -س

  پیش آید؟

البته ممکن است خطرناك باشد، و باید گفت تا لحظه اي هم که اقدامات جدید سیاسی بعمل نیامده - ج

د ماند؛ زیرا،بفرض اینکه هیچ دولتی بمب هیدروژنی در اختیار نداشته است این خطر همچنان باقی خواه

، بنابراین. اگر جنگی در گیرد هر دو حریف بساختن آن خواهند پرداخت . باشد طرز ساختن آن را میداند

اگر بخواهیم از شر این خطر مصون بمانیم باید به هر وسیله اي که شده از بروز جنگ جلوگیري بعمل 

قیدة من اگر آمریکا و روسیه منحصراً دو کشور دارندة بمب هیدروژنی باشند خطرات جنگ  تقلیل بع. آوریم

ویا الاقل خطر بروز جنگ توسط . تصادفی بی نهایت کمتر خواهد بود  خواهد یافت، آنوقت خطر بروز جنگ

، در انجام بطور کلی. یک دولت بی مغزي که تصور کند از جنگ طرفی برخواهد بست تقلیل خواهد یافت

  .مذاکرات تسهیالت زیادي فراهم آمده و طرفین امکان خواهند یافت توافق و سازش حاصل نمایند
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ما تا کنون درباره مسائلی که جنبه امکان داشت صحبت کردیم ،یعنی مطالبی را مورد بحث قرار دادیم  -س

تیم که باید رجال دولتی را که از امکانات موجود براي رجال دولتی حکایت میکرد و همچنین نتیجه گرف

آیا ، در شرایط کنونی میدان جدیدي مقابل ما باز نمی شود، یعنی . وادار کرد از این امکانات استفاده کنند

  میدانی که واقعاً می تواند ایده آل و آرزوي بشریت باشد؟

ولی . قدم گذاشته ایم می توان گفت که ما تقریباً بدان مرحله . نه، هنوز چنین موقعیتی فرا نرسیده است- ج

مهم وکامالً عملی می اندیشم ،وآن مسئله عبارت از این است که هر دو من درباره یک مسئله بی نهایت 

به بعد شرق و غرب  1945از سال . جبهه منافعی را که از حصول یک توافق عایدشان می شود بحساب آورند

مدت هر یک از طرفین آنچنان پیشنهاداتی را در این .هاي مهمی برنداشته اند در راه حصول توافق قدم

این پیشنهادات ، که پیشنهاد کنندة آن قبالً هم . مطرح میساخته که براي طرف دیگر قابل قبول نبوده است

می دانسته که مورد توافق قرار نخواهد گرفت تنها اثري که داشته عبارت از این است که رد آنها موجب 

که از این راه نتیجه اي بدست  - وباید هم همینطور باشد -بدیهی است . استبرانگیختن کینه و نفرت بوده 

اگر میشد به دولتها فهماند که اهمیت مذاکرات ،بخاطر مذاکرات نبوده بلکه براي حصول نتیجه . نخواهد آمد

 حوزه فعالیت سیاستمداران هم. و رسیدن به یک توافق است، آنوقت نتیجه قابل مالحظه اي بدست می آمد

  .این جاست

بمب هیدروژنی در مقابل ما قرار می دهد عبارت از این است که باید از جنگ واقعیتی که مسئله -س

اجتناب کرد،زیرا اگر جنگی در گیرد استعمال بمب هیدروژنی شروع شده و یا بفرض اینکه تا بروز جنگ از 

  .کردد نتهیۀ آن صرفنظر شده باشد پس از بروز جنگ بساختن آن مبادرت خواه

و به همین دلیل هم هست که موافقت هاي حاصله درباره صرفنظر کردن از تسلیحات . همین طور است- ج

نتیجۀ اساسی تحریم تسلیحات هسته اي این . هسته اي داراي آن اهمیتی هم که برایش قائلند نمی باشد

حقیقت . ر ایجاد میکنداست که از وخامت اوضاع کاسته و شرایط مناسبی را براي حصول به یک سازش پایدا

این است که در وضع کنونی جهان ، با در نظر گرفتن تسلیحات هسته اي ،میکروبی و شیمیائی که 

خطراتشان کمتر از بمب هیدروژنی نیست اگر راه حل مطمئنی براي جلوگیري از جنگ پیدا نکنیم عمر بشر 

  .چندان بطول نخواهد انجامید

  بعقیدة شما این راه حل چیست؟-س

من فقط یک راه حل منحصر بفرد سراغ درام، وآن هم این است که یک دولت جهانی که تمام سالح - ج

این دولت جهانی وظیفه اش این خواهد .هاي هسته اي و نظایر آنها را در انحصارخود داشته باشد بوجود آید

رایشان پیشنهاد نماید، بود که درتمامی اختالفاتی که بین سایر دول بوجود می آید دخالت کرده و راه حل ب

و در صورت لزوم آنها را وادار به پذیرش پیشنهاد خود کند،و هیچ دولت سرکشی نتوانتد نیرو در اختیار خود 

  .در مقابا آن سر بلند کند بقدرکافی داشته باشد به قسمی که دولت مزبور بتواند

،دریایی وهوایی د راختیار داشته در چنان موقعیتی دولتهاي جهان تا چه اندازه باید نیروهاي زمینی-س

  باشند؟
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فقط مقداري که براي حفظ انتظامات داخلی آنها کافی باشد و وسایلی که براي انجام وظیفۀ پلیس الزم - ج

البته این نیرو . ضرورت دارد - در کار امور ملی - است و باالخره نیروهایی که براي اجراي تصمیمات دولتی 

  .بتواند بدولت مزبور امکان دهد که به کشورهمسایه حمله و تجاوز نمایدکه نباید به اندازه اي باشد 

منظور شما این است که روسیه و آمریکا و انگلستان این امکان را داشته باشند که در داخل مرزهاي -س

خود هرگونه شورش داخلی را فرونشانند ،ولی نباید این امکان را داشته باشند  که سرنوشت کشورهاي دیگر 

که اصوالً و واقعاً متعلق به آنها نیست ) Rhodesie–رودزیا (بدست خود بگیرند ،مثالً نباید در امور را 

  دخالت کنند؟

دخالت در امورد دولتی چون رودزیا و یا هرملت دیگر،از وظایف یک . بله،درست منظورم همین است- ج

اي دارد که با تمایالت ملت دیگر هرملتی، تمایالت ویژه . دولت بین المللی می باشد نه یک دولت دیگر

  .این نوع مسائل بایستی توسط یک مقام بین المللی حل گردد ،نه توسط یک ملت قویتر. سازگار نیست

اگر ملتی نخواست تسلیم قدرت بین المللی گردد، استعمال بمب هیدروژنی را علیه آن ملت مجاز می -س

  دانید؟

من معتقدم اگر راه حل . ی دهم که بدان پاسخی نگویماین مسئله بی نهایت حساس است و ترجیح م- ج

 :دیگري وجود نداشته باشد وبکاربردن بمب هیدروژنی راه حل منحصر بفرد به نظر آید  آن وقت باید گفت

آري،ولی مشکل اینجاست که بمب اتمی نه تنها به کشوري که آماج آن قرار گرفته آسیب می رساند،بلکه 

مل حال تمام ممالک جهان می شود و وجه تمایزآن با سایر سالح هایی که تا خطرات آن بدون اسنثناء شا

  .کنون وجود داشته است در همین جاست

روشی را که ملت ها و دولت ها درباره حل مسئله بمب هیدروژنی اتخاذ کرده اند با خوش بینی  ،آیا شما-س

  تلقی می کنید؟

هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که عقل سلیم . بعضی اوقات خوش بینم، ولی بعضی اوقات هم نه- ج

باالخره، می توان امید داشت که با گذشت زمان دولتها مسائل . دولت ها تا کی و تا کجا موثر خواهد بود

  .مبتال به خود را درك خواهند کنند
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می توان آیا از مجموع این مطالب . طی این مذاکرات مسائل مختلفی مورد بحث قرار گرفت -لرد راسل

  استنباط کرد بشریت باید به چه چیزباید امیدوار باشد و از چه چیزباید بترسد؟

ت و روزنه هاي من از البالي مسائل وجود امکانا.در اینجا مسئله دشواري را مطرح می کنید -برتراند راسل

ولی . امید بخشندکنم ،برخی از مسائل خیلی تیره و وحشت زا بنظر می آیند و بعضی هم امید را مشاهده می

  .تصور می کنم بهتر است در این مورد به نکاتی که وحشتناك ترند تکیه کنیم

بسیار خوب،بررسی خود را از وحشت زا ترین مطالب آغاز می کنیم،بفرمایید ببینم چه بالیی ممکن -س

  است برسر بشریت بیاید؟

بشریت تحت سازمان و رژیمی تصور میکنم بزرگترین خطري که مارا تهدید می کند این باشد که - ج

در آید، البته اگر چنان فرض کنیم که نژاد بشري در جریان یک جنگ جهانی از بین نرود در » مورچه اي«

اثر اکتشافات علمی و گرایشی که بشریت بسمت سیستم هاي سازمانی و اداري پیدا کرده ممکن است، 

ي معیشت و زندگی محیط مناسب گوارایی جهان تحت آنچنان تشکیالت و سازمانی درآید که دیگر برا

  .نباشد

  خواهد آمد؟در» مورچه اي«م و تشکیالت اداري آیا شما معتقدید بشریت تحت یک رژی-س

درحقیقت، رجال . م گردد امکان زیادي داردأمخصوصاً اگر این سیستم اداري با حسن تاثیر و علم هم تو- ج

البته این مسئله هم داراي محاسنی است و هم . ت میکننداداري و دولتی بیش از زمان گذشته در امور دخال

  .معایبی دارد

  چه معایبی دارد؟-س

در این مورد قبل از هرچیز باید به تاثیر شدیدي که سیستم تشکیالتی و اداري از بدوتولد روي عقاید و - ج

هاي انسان  ممکن است عمالً چنین شود که افکار و آرزوها و هراس. افکار مردم میگذارد توجه داشت

بدلخواه دیگران صورت پذیرد، یعنی بوسیله مقاماتی که سرنوشت تعلیم و تربیت را بدست گرفته اند معین 

و باالخره هدف . گردد،بطوریکه مسئلۀ بیم و امید انسان ها سراپا به امیال و خواست هاي دولتی بستگی دارد

البته تصدیق می . مراد و میل دولت کارکنند اصلی تعلیم و تربیت منحصر به این شود که انسانها بر وفق

  .فرمایید که این رویه همیشه با موازین عقلی منطبق نمی باشد

وجود خواهند  - مثل خود شما - و مستقل  آیا تصور نمی کنید همیشه گروهی از اشخاص پا بر جا-س

  داشت،واینان قادر خواهند بود این طرز تعلیم و تربیت را مطرود سازند؟

مسئله بر سر این است که تعلیم و تربیت اشخاصی چون خود من منطبق با سبک ! هرگز!ور نمی کنمنه با- ج

و در این سبک عامل تصادف و احتمال  تا حد . و روشی بوده است که قبالً در فرهنگ رواج داشته است

ي گذشته در دنیا. زیادي موثر بوده است ولی گمان می کنم دنیاي آینده با چنین وضعی روبرو نگردد
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ه استثنائات و گریز گاههاي زیادي وجود داشت در آنجا همۀ افراد را در یک قالب نمی ریختند و همه را ب

  .یک چوب نمی راندند

بعقیدة شما روزي که حکومت تشکیالتی و اداري مورچه اي بر بشریت مسلط گردد، آیا اشخاص هیچ -س

  .است این مطلب را براي ما روشن کنیدگونه زندگی آزاد شخصی و فردي نخواهند داشت ؟ممکن 

فرض کنید . در این مورد شما یکی از جنبه هاي مهم مسئله را در نظر بگیرید مثال موضوع اصالح نژاد- ج

دولتی، تحت تاثیر وسوسه اي که در اثر پیشرفت هاي علمی به او دست داده است بفکر ساختن نژاد 

البته در این موقع با مسئله اي بسیار حساس . تري داشته باشدجدیدي از نوع انسان بیفتد که بر نژاد ما بر

درصد  5مواجه می شویم و آن عبارت از این است که از نظر علمی براي ایجاد نژاد عالی تر باید مثالً بنسبت 

 کور با موفقیتذبراي اینکه تجربه م. درصد از مادینه براي تخم کشی مورد استفاده قرار گیرد 30از نرینه و 

ولی تصور ! نتیجه انجام پذیرد بایستی بقیه را عقیم ساخت ،می بینید که صحنۀ ناگواري بوجود خواهد آمد و

  .نمی کنم این مسئله روزي جداً جامۀ عمل بپوشد

  خواهد کشانید؟ تا بدین مرحلهکار بشریت را  ،شما واقعاً عقیده دارید که پیشرفت هاي علمی-س

شکی .این کار تفوق نظامی بدست آورند، آري کار بدین مرحله خواهد کشیداگر دولتها بتوانند با انجام - ج

در . نیست اگر دولتها قصد انجام چنین کاري را داشته باشند از عهدة تهیۀ چنین نژادي بر خواهند آمد

که بوسیلۀ ازدواج هاي آزاد و - میادین جنگ از این نژاد جدید می توان بمراتب بیش از سربازان نژاد موجود 

فکر زیر را در مغز اشخاص اشکال هم می توان گونه و بدون هیچ .  بهره برداري کرد - جاري تولید شده اند

سالح هاي اتمی بدان جهت مورد احتیاج بوده اند که حریف آنها را تهیه کرده بوده است ، و که، فرو کرد

این طریق براي ساختن انتخاب علمی موالید بدان جهت ضرورت پیدا کرده است که در جبهه دشمن از 

  .محارب و سرباز استفاده شده است

» مدینه فاضله«فرا رسیده و یا اینکه می توان گفت که در 1984اگر چنین وضعی پیش آید تقریباً سال -س

و مدینۀ فاضله تالیف الدوس  G.Orwell-تالیف ژرژ ارول 1984اشاره به دو کتاب .(زندگی خواهیم کرد

در دنیاي ) انتخاب علمی موالید(ولی آیا حقیقتاً تصور میکنید که این مسئله  ،)Aldous Huxley-هاکسلی

ضرورت پیدا )رواج مذهب اکثریت(غیر کمونیست هم قابل اعمال باشد ؟ مثالً در دنیایی که کومفرمسیم

  کرده باشد؟

را تهدید می شاید در اینجا کمتر از دنیاي کمونیستی خطر وجود داشته باشد ،ولی این خطر یقیناً غرب - ج

  .کند

وجود » همانندافکار«لباس و عادت و ) conformist(نظریاتی دربارة همسانی  ،آیا شما معتقدید که-س

  دارد؟

در مسافرت خود به ویژه به آمریکا بیش از صد بار . در اینجا بد نیست به آثار هنري نظري افکنیم- ج

مالحظه کردم که با چه اشتیاقی از و همچنین ، مشاهده کردم که مردم براي هنر احترام زیادي قائل بودند

ولی حتی یک کودك آمریکایی را . هنرمندان اروپایی تجلیل کرده و چه مبالغ هنگفتی دالر به آنها می دادند

نیافتم که از یک تربیت هنري برخوردار باشد، ویا الاقل آنچنان روحیه اي را در او تقلیل و تقویت کنند که 
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به همین دلیل است که آمریکایی ها هنرمندان اروپایی را می ستایند ولی به هنرمندان  .یک هنرمند بارآید

  .خودشان وقعی نمی گذارند

  آیا در روسیه آزادي هنر وجود دارد؟-س

ولی تصور میکنم که در روسیه آزادي هنر معنایی . چون اخیراً بدانجا نرفته ام در این مورد اطالعی ندارم- ج

در دوران تزارها ادبیات روسیه در .آسیب زیادي دیده است - ژیواگوصرفنظر از دکتر  - ه ادبیات روسی. ندارد

  ولی آیا امروزه چنین ادعایی می توان کرد؟. میان ادبیات جهان رتبه اول را داشت

  چطور؟ 34بالت-س

ه این یکی از نمایشهاي بالت را دیدم تاثیري ک 1920من در سال . بالت روسیه میراث دوران تزاري است- ج

بالت در انسان می گذاشت براستی شباهت به اثر گلهایی داشت که با نظم و ترتیب خاصی در یک گلدان 

. ولی شیره تازه و پرطراوت خاك روسیه در آن بچشم نمی خورد. چیده شده باشند، بسیار زیبا و دلپسند بود

  .رده باشدکنم امروزه بالت روسیه به آثار مضبوط در موزه شباهت پیدا ک تصور می

به یک  کار را - بدون اینکه هیچگونه بهرة جدیدي ببار آورد -آیا شما تصور میکنید که جریانات کنونی - س 

  تصلب و جمود عمومی بکشاند؟

آري سرانجام یک نوع اجتماع بیزانتینی و ساکن ویکنواخت بوجود خواهد آمد که .خطر در همین جاست- ج

و باالخره وضع بدانجا خواهد کشید که دیگر . جاي خواهد ماند یر برغیرقابل تغی نسل بنسل همچنان ثابت و

  .قابل تحمل نبوده و براي نجات از کسالت و خستگی اجباراً ریشۀ آن را از بیخ و بن برخواهند کند

بشر از آالم زیادي رنج می برد ،یکی از این دردها بنظرم این است که انسان قادر نیست هیچ کاري را با -س

و همچنان به . اگر  بکاري دست زد حد و اعتدالی براي خود در نظر نمی گیرد. صحیح انجام دهدمقیاسی 

  را درك کند؟ میانه روي درکارهاپیش میرود ،آیا تصور می کنید که انسان باالخره روزي مفهوم 

ورکلی که فهم آن از ضروریات بوده و  بط.را بفهمد میانه رويامیدوارم بشر در کارهاي خود مفهوم - ج

دل خوش کرده ایم که نمی خواهم در اینجا ما به پیشگویی هاي مبهم و نامشخص . امکانپذیر می باشد

  .من رجاء واثق دارم که این پیشگویی ها تحقق نخواهد یافت. بگویم داراي حقایق انجیلی هستند

  .یم بسیارخوب، اکنون اجازه دهید جنبۀ مثبت و امید بخش قضایا را مورد بحث قرار ده-س

قبل از هر چیزي باید به یک موضوع توجه کنیم، وآن عبارت از این است که دردهاي دنیاي حاضر و - ج

اگر این آالم همچنان وجود . تمامی آالمی که در زمان قدیم مطلقاً درمان پذیر نبودند امروزه قابل عالجند

ها را در برابر اخذ تصمیم نسبت به دارند دلیل آن اینست که در افکار مردم شهوات پلیدي وجود دارد که آن

تکنیک دنیاي . اراده میکند و آن مسئله هم عبارت از تامین سعادت دیگران می باشد بییک مسئله اساسی 

کنونی بی نهایت مفید و ثمر بخش است، ولی نقص و اشکال اساسی موجود داراي یک ریشۀ روانشناسی 

باالخره در . اد است، این مسئله را بایستی بحساب آورد است، و این عامل روانشناسی، بدخیمی شهوات افر

                                                          
34
 -ballet -  اسکى همراه با موسیقى و حرکات اکروباتیک - ورزشى و هنرىرقص  
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که ببین تمامی حوادث و پدیده ها -در دنیاي کنونی . داشت حد نهائی باید به یک موضوع توجه اساسی

خوشبختی یک نفر فقط موقعی تامین می شود که خوشبختی  -بستگی و رابطه اي بسیار نزدیک وجود دارد

اگر این معما روزي حل شود آنوقت دنیا . ظرش منفورهم باشد، تامین شده استهمسایه او ،ولو اینکه در ن

  .بیش از پیش از نعمت خوشبختی وسعادت بهره مند خواهد گردید

امیال زشت خود افسار بزنند،بدي هایی را که باید ازآنها  اگر انسان ها موفق شدند بدین سان برشهوات و-س

  جویند کدامند؟ پرهیز

در زمانهاي قدیم فقر براي اغلب موجودات بشري اجتناب . و سپس فقر و بی نوایی ز جنگقبل از هر چی- ج

اگر مردم جهان تصمیم بگیرند فقر را از روي زمین ریشه کن .،ولی امروز دیگر وضع چنان نیست ناپذیر بود 

هم کمتر و میدانیم که امروزه بیماري کم شده است و باز. سال اینکار را خواهند کرد چهلکنند ظرف 

خواهد شد،هیچ چیز مانع از این نیست که انسان از لذایذ زندگی به حداکثر و در طوالنی ترین مدت ممکنه 

  .بهره ور گردد

بفرمایید ببینم بعقیدة شما بشریت درآتیه ، جنبه مثبت قضایا صحبت میکنیم ةاکنون که داریم دربار-س

  چه گام مثبتی می تواند بردارد؟

گامی که بشریت می تواند در راه سعادت خود بر دارد،در بهبود مسئله تعلیم و تربیت بنظرم بزرگترین - ج

باید افراد را طوري تربیت کرد که ایده انسان دوستی با روح آنها عجین گردد بقسمی که همه . خواهد بود

که همکاري بین  باید در مغز افراد این مسئله را وارد ساخت.  ندنبشریت را یک خانواده با منافع مشترك بدا

باالخره تعلیم وتربیت باید در مسیري انجام . ابناء نوع بشر بیش از رقابت و هم چشمی ارزش و مقام دارد

گیرد که افراد بشر بفهمند دوست داشتن دیگران نه تنها یک وظیفۀ اخالقی و یکی از تعالیم اصلی و اساسی 

است که انسان می تواند براي تامین سعادت خود  بلکه خود مدبرانه ترین سیاستی نظیر تعالیم کلیساست،

  .بگیرد

بشریت نسبت به خدمات و نیکی هاي علم دین بزرگی بر گردن خود دارد یکی از خدمات بزرگ علم -س

پس از اینکه . ساعت کار انسان به قریب ده ساعت در هفته تقلیل خواهد یافت-در آتیه نزدیکی-این است که

  صرف کند؟مقات خود را چگونه باید این اتفاق افتد ،بقیه او

منظورم جهانی است که بهنگام دلخوشی با رغبت -اگر این جهان همچنان بوجود و بقاي خود ادامه دهد- ج

گمان می کنم در آن وقت انسانها به همان ترتیبی که گذشتگان از لذایذ -و میل زیاد درباره اش می اندیشیم

ینجا منظورم از گذشتگان اشخاصی هستند که از نعمت آسایش و در ا. ممتنع بودند برخوردار خواهند شد

کسیکه جزو طبقات اشراف محسوب می شد تقریباً همیشه داراي تمدن  18در قرن . فرهنگ برخوردار بودند

البته این .او ساعات بیکاري زیاد داشت ،و از این اوقات خیلی هم خوب استفاده می کرد. و فرهنگ بود 

یست که چنین شخصی از اشتباه و خطا برکنار باشد،من با این موضوع موافقم که آنها موضوع دلیل برآن ن

هنرها را هم تشویق کرده و بساختن ) اشراف(ولی باالخره اریستو کرات ها.اشتباهات زیادي هم مرتکب شدند

گاهی بدین من . دیگر احداث نمودندابنیه و خانه هاي زیبا همت گماردند، و باغها و هزاران چیز دلنشین 

آن زمان همه بشریت به فرهنگ . فکر می افتم که این قبیل اوقات فراغت روزي نصیب تمامی افرا بشر گردد

  .و تمدن کاملی نایل خواهد گردید
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  عقیده شما درباره طبیعت ماجراجویی و روحیه حادثه آفرینی چیست؟-س

ستی، بدون تحمل هزینه هاي اضافی و یا دولتها بای. مسئولیت این کار بر دوش مقامات دولتی خواهد بود- ج

ودر صورت لزوم خطرناك ، که غالباً آرزوي - صرف وقت اضافی بمردم امکان دهد به کارهاي ماجراجویانه 

مثالً رفتن به قطبین شمال و جنوب زمین ، صعود از کوه هاي مرتفع و یا چنانکه .بپردازند-جوانان است

این گونه سرگرمی ها بهترین مفر انرژي هاي عظیمی . تارگانامکان پذیر شود،مسافرت در فضاي بین س

  .است که غالباً در راه جنگها بمصرف می رسد

  شما براي بشریت فردا چه پیامی داردید؟-س

شما از برکت دانش و معلومات خود،قدرتها و استعداد هایی دارید که نظیر آن هیچوقت در اختیار بشر - ج

اگر . انرژي ها را هم در زاه خوب مصرف کنید و هم در راه بد تلف نمائیدنبوده است، شما می توانید این 

شما مفهوم همبستگی خانوادگی را درك کنید ؛یعنی به ارتباطی که همه انسانها را بهم پیوند می دهد 

وقوف حاصل نمایید، اگر شما این مطلب را بفهمید که سعادت و بدبختی هر یک از افراد بشر به سعادت و 

ی سایر افراد بستگی دارد،آن وقت انرژي و نیروي عظیم خود را در راهی مفید و عام المنفعه بکار بدبخت

در ناز و نعمت  -توده اي انبوهبدبختی  فقر و به قیمت- گذشت دورانی که اقلیتی محدود . خواهید انداخت

مردم زیر بار زور دیگر ] آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت[زندگی میکردند دیگر آن زمان سپري شد ،

. اگر می خواهید خوشبخت باشید باید خوشبختی خود و همسایگان خود را نیز برسمیت بشناسید. نمی روند

خوشبختی «گمان می کنم انسانها تحت تاثیر یک تعلیم و تربیت عقالنی ، بدین مطلب پی خواهند برد که 

عی که من اغلب اوقات درعالم خیال تصور اجتما ».هر یک از آنها مشروط به تامین خوشبختی دیگران است

اجتماعی که افراد آن همگی قوي ، . در آن همه افراد از موهبت آزادي برخوردارند، می کنم این است که

و باالخره اجتماعی که در آن نه ظلمی وجود دارد و نه مظلومی،دنیاي با وجدانی که در .  سالم وتیزهوشند

را تحت الشعاع قرار می دهد ،اجتماعی که در آن تالش همه مردم  آن منافع عمومی رقابت هاي خصوصی

آري اگر انسانها اراده . ثمره دانش و اندیشه بشري است بکار خواهد رفت در جهت انجام اعمال بزرگی که

کنند چنین دنیایی در نهایت سهولت بوجود خواهد آمد، واگر چنین دنیایی بوجود آید و یا زندگی آغاز کند، 

دنیایی خواهیم داشت پرافتخار،درخشان و از نظر ابداع و هیجانات دلپذیر زندگی ،خوش بخت ترین و آنوقت 

   .نظیر آن وجود نداشته است غنی ترین دورانی خواهد بود که تا به امروز،هرگز

  

  35پایان

  

             

                                                          
  .از خوانندگان گرامی به خاطر اشتباهات تایپی پوزش می خواهم، با این یادآوري که نظرات شما همواره یاریگر ما خواهد بود -  ٣٥

E-mail: a_drop_of_rain_50@yahoo.com  

  


