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مقدمه
زییزیسته است تا عصللر کنللونی کلله در مراحللل علللوم زیکه بشر در مرحله ابتدایی تمدن م  ایز یزمان
زناها رفتلله، در آسللتانه زه بللر اوج آسللما زهاهللا را شللکافت زهترقیات شگرفی نائللل شللده دل ذر  مادی ب
ز کرات دیگر است این علوم نتوانسته است که ذاهن کنجکاو او را ارضا کند. اهر یزمللان  مسافرت به
زهکجللا  که ایز خور و خواب و خشم و شهوت فارغ شده اهمواره در این فکر بوده است که ایز کجلا ب
زهمسللائل زیرود و دائم ًا با فکر ساده خود درصدد تعلیل این حرکت بوده اسللت و بللا ایللن دیللد ب  م
زماهای بلندی بردارد زنکه توانسته است در علوم تجربی گا  مختلف فلسفی توجه کرده است و با ای
 و تغییرات ظااهری را تسریع کند، اهنویز رااهی دقیق و روشن برای تسریع تحولت علوم روانللی و

  مللورد بحللثسللقراطاجتماعی و اخل ق و معنویات پیدا نکرده است. این نللوع مطللالب ایز یزمللان 
زهنظر خاصی مورد مللداقه و بررسللی قللرار  فلسفه بوده است و اهر یک جهان و جهانیان را ایز نقط

زهاند. زهای گفته و در خواب شد داده و در این باب افسان

زیدان معروف معاصر انگلیسی    را نیز نظراها و اقوالی استراسلدر این میان فیلسوف و ریاض
کتاب:   در  را  آن  ایز  بخشی  (The Impact of Science on Societyکه  بر  علم   تأثیر 

زناهای اجتماعی) یا (اجتماع ) بیان داشته است.تأثیر علم در سایزما

زنکه در ذیل این مقدمه اشارت خوااهد رفت، و در سال    که نگارنده را سللفری بلله1338چنا
زهای ایز فصول و ابللواب  انگلستان دست داد به نسخی ایز این کتاب دست یافت و با شوقی تمام پار
زنرا زنرا در ذاهللن بللپرورد، یزیللرا مطللالب آ زنرا در مطالعه آورد و ایز اهمان یزمان آریزوی ترجملله آ  آ
زندوسللت، دیللد. و اهرگللاه کلله ایز زهی آثللار فکللری ایللن دانشللمند متفکللر و انسا  خلصلله و نقللاو
زیپرداخت، تا پس ایز یللک زهترجمه فصلی ایز آن م زیآورد ب زهدست م زیاهای مادی فرصت ب زلمشغول  د
زنجللا بللرای آشللنایی خواننللدگان زهفارسللی ترجملله شللد. در ای  دو سال اهمه ابواب و فصللول آن ب

زهاهای او اقتصار کند. زهای ایز احوال و آثار و اندیش زهشم زیداند که ب زشپژوه ضروری م دان

  میلدی در یکللی ایز شللهراهای غربللی انگلسللتان پللا1872در سللال ویلیام برتراند راسل 
زهعرصه وجود نهاد. ب

زهیزملان ملکلله جان راسلوی نوه لرد    ریاسللت ویزراء را برعهلده داشلت،ویکتوریللا است کله ب
زهعهللده گرفللتبرتراند زهاش کلله تربیللت او را ب   در کودکی پدر و مادر خلود را ایز دسللت داد. جللد

زهوی بیامویزد. مخصوص ًا سعی داشت که عباراتی چند ایز انجیل را مانند عبارات ذیل ب
« ز ی ره پ ب ان آن  ر ا فد طر و  ی  ن ا ط شی ات  ی عمل ز  ا »

« . د و ب هد  ا و خ و  ت فظ  ا ح ا  ج د همه  ن و ا د خ  ، د مشو ی م ا ا ن و  اش، مهراس  رم ب گلرگ د و  قوی  »



زنکه خود  زهاین نکته که (یزندگانی او عمیق ًا تحت تأثیر آیات دینی قللرارراسلچنا   نیز بعداها ب
زیکند. گرفته) اشارت م

زیکه قبل ایز ورودبرتراند زهوطور   معلومات مقدماتی را در خانه نزد معلمان خصوصی فراگرفت ب
زناهای آلمانی و فرانسه را آموخته و با ادبیات قدیم آشنایی حاصللل کللرده زهدانشگاه کمبریج یزبا  ب

زیدانند. بود، برخی قوه بیان و قدرت قلم و اریزش ادبی کلیه آثار وی را مراهون اهمین امر م

زتاهای یزیلادی نمللود، زهسیر در آفا ق و انفس پرداخت و مسافر  پس ایز اتمام دانشگاه کمبریج ب
 به آمریکا و روسیه و چین مسافرت کرد.1896ایز جمله در سال 

 پکللن و فیلدلفیللا، نیویللورک، آکسللفورد، شللیکاگو، اهاروارد، کالیفرنیامدتی در دانشگااههای 
زهتدریس فلسفه و ریاضیات اشتغال داشت.  زناهای مختلللف ایز جمللله نشللانراسلب زهدریافت نشا   ب

زهاخذ جایزه ادبی نوبل قائل گردید، وی در مجلس اعیان1950 و در سال جرج ششملیاقت ایز    ب
و انجمن سلطنتی انگلستان عضویت داشت.

زیخوااهانه و انقلبی این دانشمند چون مطابق ذو ق و ملیم وطبع اولیللا زهاها و افکار آیزاد  اندیش
زتاهللای  امور و اربابان یزر و یزور نبود سر و صدایی در جهان ایجاد کرد بالنتیجه متحمللل محرومی

زهیزندان رفت. یزیادی شد و مکرر ب

زهیزندان محکوم گردید و کرسی استادی زهعلت مخالفت با جنگ ب  در وطول جنگ جهانی اول ب
زیکرد دادگاه عالی نیویورک  را موقت ًا ایز دست داد. بدان اهنگام که در دانشگاه نیویورک تدریس م
زهجرم نشر افکار مترقیانه وی را ایز تدریس زهاهایش را ضد اخل ق دانست و ب  تعالیم و افکار و نوشت
زنکه خود پیللر اسللت زهشرکت در جنگ ترغیب و ایز ای  منع کرد. در جنگ دوم جهانی جوانان را ب
زیکه تحت سلطه اهیتلر قرار گیللرد بللدتر نخوااهللد زیگفت جنگ ایز جهان زینمود و م  اظهار تأسف م

زکترین سل ح جنگی است ولی این مزیت را دارد که بلله1948بود. در سال    گفت: «اتم وحشتنا
زیداهد». زگاها خاتمه م جن

  سالگی دست به یک عصیان آرام بر ضد دولببت انگلسببتان زد بببدین کیفیببت کببه بببا88در 
هحاهای اتمی برپا کرد. بببار دیگببر ههای علیه سل  راهبری کردن اهزاران تن انگلیسی تظااهرات نشست
هکاهای اتمببی آمریکببا بببه ههموشبب هیاهببای انگلسببتان ب هیرا به علت تظااهر بر ضد تجهیببز زیردریای  و
هتاها شببرم کنیببد». در هیزدند «فاشیسبب  محاکمه کشیدند و در جلسه محاکمه تماشاگران فریاد م

هفاهای انگلستان اعلم داشت که    علیببه دیببن و اخل ق قیببام کببردهراسلاهمین اوان یکی از اسق
است.

تأثیر علم بر اجتماع6



زهسال  زهگناه دفاع ایز صلح روانه یزندان شد و در دادگاه گفت من و وطرفدارانم1961ب   مجدد ًا ب
زهایم که رنج یزندان را قبول کنیم، یزیرا این خللود زهایم آماد زنجا حاضر شد  که به عنوان متهم در ای

زیشود که    مانند فلسللفه دیگللر نیسللتراسلمؤثرترین حربه برای نجات کشور است. ملحظه م
زیگللردد و ایز زهجللد وارد معرکلله م زیبینللد ب زنجللا کلله لیزم م  که تنها به سخن بسنده کند. بلکلله آ
زیکنلد و در ایلن راه ایز بنلد و یزنلدان و رنلج و  نظراهای فلسفی و اجتماعی خویش عم ًل دفللاع م
زیاهراسد. در بیان شخصیت معنوی و ااهمیت تأثیر افکار بلند او اهمین بللس کلله گفتلله  شکنج نم

زنالملل ایز جمله بحران اخیر کوبا  زناهای بزرگ بی   مللورد مشللاوره سللران دولراسلللشود در بحرا
 بزرگ قرار گرفتله و در راه برقلراری صللح ایز وی اسلتمداد شلده اسلت. بسلیاری ایز اسلتادان و

زهترین و متفکرتریللن1جان دویی و اینشتیندانشمندان معاصر مانند    این فیلسللوف را ایز برجسللت
زهاند. زی را ستود فلسفه یزمان معرفی و شخصیت علمی و اجتماعی و

  در فلسفه و ریاضیات و علوم اجتماعی و سیاسی کتب و مقالت بسیاری منتشر کللردهراسل
زهفارسی ترجمه شده است. ایز جمله کتاب  زناها ب   را جناب آقللای دکللترامیداهای نوکه برخی ایز آ

زهاند که امسال نیز تجدید چاپ گردیلد. اسللتاد اجللل جنللابشایگان زهفارسی روان ترجمه نمود   ب
زهخامه توانللایملیزمه علم و دموکراسی نیز سلسله مقالتی تحت عنوان (مجتبی مینویآقای   ) ب

زهاند که در مجله  زهفارسی سخت سلیس و شیوا ترجمه کرد  منتشر گردید.یغماخود ب

زهاهای علمی و ادبللی کلله شللیوه خللاص خللودراسلآثار    در سطح بسیار عالی و در قالب جمل
اوست بیان شده است.

 سللبک تحریللر و شللیوه نگللارش وی روان ولللی مشللحون ایز تلویحللات و اهمللراه بللا امثللله و
زنکلله خللود فیلسللوفی زیباشللد. بللا ای زهمقصللود م  استشهادات تاریخی است و در عین ایجایز وافی ب

زهتئوری نسبیت  زبنظر و واضع مشرب فلسفی خاصی است ب زهصورت یک مسللئلهاینشتینصاح   ب
زیکند، به اصول  زینگرد: و معتقد است پراگماتیسم گرچهدارویناساسی تکیه م زهدیده احترام م   ب

زیباشللد. بلله زیکند، ایز جهت تناسب با مقتضیات یزمللان سللودمند م  اریزش و اعتبار انسان را کم م
زینللتیجه اسللت. آراء و عقایللد مختلللف و  اعتقاد او تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتللن تللوارث ب
زیکند سپس با نظر عمیق نه با نظر سطحی  متضاد فلسفه پیشین و معاصر را تجزیه و تحلیل م

زیسایزد.  زتوطلبی،نیچلله وجدان و خرد، کانتو ظااهری جدال علمی و عملی بشر را آشکار م   قللدر
زهانلد، لکلن اهگل زنبینی خود قلرار داد  راسلل جریان تاریخ و بعضی غریزه اجتماعی را اهدف جها

سعادت و رفااهیت جامعه را وجهه اهمت خویش ساخته است.

ههیذیل صفحه 1 اهمین کتاب  101رجوع شود ب
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زیگویللد ایللن روش  روش تحقیقات فلسفی وی مبتنی بر مشااهده و تجزیه و تحلیل اسللت. م
زهای را قابللل زیآمللویزد. فلسللف زهمللا م زهای ب زیاهای قبلی را ایز بین ببرد دانش تایز زنکه دانستن  بدون ای
زیخوااهند فلسللفه و علللوم زیداند که با علوم تجربی توأم باشد و مخالف کسانیست که م  مطالعه م
زهعقیده متقدمان را در امور عقلنی اقدامی ارتجللاعی  تجربی را ایز اهم جدا کنند تعبد و تمسک ب

زیآورد.  زهحساب م   فیلسوف حقیقی است نه اصطلحی یزیرا مانند سایر فلسفه تنها احاوطهراسلب
زیداند بلکه بللا تجزیلله و تحلیللل منطقللی و زهحال واقع شده است کافی نم زنچه تا ب  نظری را بر آ
زیپللردایزد نلله زیکنلد. در حقیقلت بلله تشللریع و خلقیللت م  علمی جهت حرکت آینده را معین م
زیگوید در سللابق علللم روی عللده زیآورد و م زهمیان م زشاها را ب زنرو جهان اریز  تشریح و تبیین ایز ای
 قلیلی دانشمند که به تحقیق علمی مشغول بودند تأثیر داشت ولی در عصر ما یزندگی رویزمره را

زیسایزد. زمتر متغیر و متحول م با سرعت اهرچه تما

 ) ترجمه شللده اسللت یکللی ایز آثللار فلسللفی و1952کتاب حاضر که ایز متن انگلیسی چاپ (
زنرا در اهشتادمین سال یزندگی خللود منتشللربرتراند راسلعلمی و اجتماعی  زیرود و آ زهشمار م   ب

 کرده است. وی در این کتاب علم را محور یزندگی انسان قرار داده و استفاده صللحیح ایز تکنیللک
زیداند. با فروریختگی فراهنگللی و تمللدنی کلله معلللول تللرس و  را یگانه وسیله بهبود وضع بشر م
زشبینی را در افللراد زیکند و رو ح امید و شللهامت و محبللت و خللو  ناامیدی و یأس است مباریزه م
زینماید. در اصلحات اجتماعی علوه بر مسئله تعلیم و تربیت، تقسیم اراضللی، تعللدیل  تقویت م
زهاها، نظارت بر موالید، آیزادی، صنعتی نمودن کشللور و مکللانیزه کللردن کشللاوریزی را لیزم  سرمای
زیداند و در عین حال تمام این عوامل را برای رفاه حلال جلامعه ضلروری و غیرقابلل اجتنلاب  م
زیکند که با رعایت این اصول اهمان آسایش و رفااهیتی کلله در کشللوراهای زیشمارد و تصریح م  م
زیگلردد. او  مترقی جهان وجود دارد نصیب ما خوااهد شد و صللح عملومی در پنلاه آن تللأمین م
زنکه در وطول سه قرن گذشته علم قدرت انقلبی خللود را بلله عنللوان یللک نیللروی زیگوید با ای  م
زهوطور اختصلار  باورنکردنی تثبیت نموده کار علم در تطور یزندگی بشر در مراحل ابتدایی است و ب
 اثرات مختلفی را که علم در یزندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انسان داشته است مورد بحث

زیداهد. قرار م

 بدین ترتیب که نخست اثرات عقلنی علللم و چگللونگی برخورداهللایی را کلله بللا بسللیاری ایز
زناها را متزلزل ساخته و خرافات را وطرد نموده مورد زهاهای آ  اعتقادات و سنن باستانی داشته و پای
زهخوش یمنللی و بللد زیکند که جهل اشخاص متعصب سبب اعتقاد ب زیداهد. اضافه م  گفتگو قرار م

زیکند. زعبینی را محکوم م یمنی و وجود جن و شیاوطین شده تنجیم و وطال

تأثیر علم بر اجتماع8



  آنست که حقایق علمی باید خالی ایز اهر نوع تعصب مسلکی و نژاد، و مبتنی برراسلاعتقاد 
زرموثق متقدمان، یزمین مرکز کائنات نیست و انسللان زهمنابع غی  مشااهده و تجربه باشد نه متکی ب
زیباشد لذا نظریه مکانیستیک که نظریه جدید علمی درباره جهللان اسللت  منظور غایی خلقت نم
زتاهای کتاب انجیل را به محاذات اهللم مللورد انتقللاد زیآید. مارکسیسم و بعض ایز قسم زه وجود م  ب
زیداهد و به معتقدان متعصب دین مسیح و پیروان مشرب اصالت عقل و کمونیسم شللدید ًا  قرار م

زیکند. حمله م

زناهای اجتمللاعی و  سپس به ترقی و تکامل تکنیک کلله سللبب تغییللرات عمیقللی در سللایزما
زینماید. برای علم دو فایللده قائللل اسللت،  سیاسی و پیشرفت وسیع در تمرکز شده است اشاره م
زنکه انجام دادن کاراها را بللرای مللا آسللان زینماید و دیگر آ زنکه حقیقت اشیا را بیان م  نخست ای

زیداند که برای بهبود وضع یزندگی جامعه ایز آن استفاده شود. زیکند. تکنیک را وقتی مفید م م

زکترین زیشللمارد. بمللب اتمللی را خطرنللا  استفاده ایز نیروی اتمی را فقط در راه صلح مجایز م
زهنظریه  زیداند و با اشاره ب ز حاها م زیگوید «خطر اتللم حیللات ایللن سللیاره خللاکی رااینشتینسل   م

زهاهللای زتاها را یزیللاد کللرده و را ز حاهای جنگی قدرت حکوم زیکند» اکتشافات علمی و سل  تهدید م
زهروی استعمارگران گشوده است.    معتقد است گرچلله انقلبللات صللنعتی موجللدراسلجدید را ب

زیاهایی بوده بایز وضع مردم را بهتر ایز سابق کرده است. بدبخت

زیپللردایزد و مفاسللد زتاهای مختلف مخصوص ًا حکومت اقلیت با نفوذ م زنگاه به تشریح حکوم  آ
زیگوید «در چنین حکومتی که مجهز به تکنیللک علملی اهللم شللده زیکند و م زنرا خاوطرنشان م  آ
زناهای زیاهای انسانی منحصر به وطبقه ممتایز اسللت و اکللثریت ایز آن محرومنللد. سللایزما  باشد آیزاد
زیاهای زیشود و با ایجاد رعللب مللردم ایز نارضللای  جاسوسی توسعه یافته عقاید تفتیش و بایزرسی م
زهجللز زهمیل و دلخواه معدودی وضع می گللردد قللانون و عللدالت ب زیبندند؛ قوانین ب  خود دم فرو م
زهای ایز زنچه وطبقه حاکمه وطالب است معنی و مفهومی ندارد» خیر و صللل ح جللامعه را مجمللوع  آ
زهای که حکومت برای خود قائللل زیداند نه یک مصلحت جدید و جداگان  مصالح افراد آن جامعه م
زتپرده را انتقللاد زتاهای پشلل  است؛ با لحنی تند و مستدل جهل و خودپسندی مصادر امور و قدر
زنرا با تحقیقات علمی مانعةالجمع زیسایزد و آ زتاهای دیکتاتوری را متزلزل م زیکند و پایه حکوم  م

زیکنند. زیجهت نیست که اولیا امور حکم ارتداد و اخراج او را صادر م زیداند ب م

زیدانللد. وی حکللومت  برای جلوگیری ایز این مفاسد، دموکراسی را شرط لیزم ولی غیرکافی م
زیکنللد بهللترین نللوع حکللومت  دموکراسی که عدالت اجتماعی و اقتصادی را تا حدودی تأمین م
زتاهای سیاسللی بیللن افللراد تقسللیم زیآورد، یزیرا معتقد است در چنین حکومللتی قللدر زهشمار م  ب
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زیشود به  زیگوید این سهکمونیسم و فاشیسم قدما و دموکراسی تخیلیم زیکند و م   حمله م
زهعقیده  زیآورد و ب زهصورت فرد عادی - قهرمان - و ماشین بیرون م  راسلمسلک اهر یک فرد را ب

در یک دموکراسی واقعی این سه اصل باید تلفیق گردد.

زیگوید آیزادی فرد باید با حفظ منافع جامعه در نظر گرفته شود حدود آیزادی فللردی و  وی م
زیکند و معتقد اسللت تشللکیلت بایللد دموکراتیللک اداره شللود و بسللط آیزادی و  ملی را معین م
زیداند. در یک جامعه خوب انسان باید در عین مفید بودن ایز  کنترل خارجی تشکیلت را لیزم م
زتاها ایللن  امنیت برخوردار باشد و مجالی برای ابتکارات فردی داشته باشد. حداکثر انتظار ایز دول
 است که اشخاص را برای کار خوب مجایزات نکنند. یکی ایز مزایای بللزرگ دموکراسللی را رقللابت
زیداند. اوطاعت ایز قانون و بسط حکومت قانون را برای کنترل ایز  بدون استفاده ایز وسایل مخرب م

زیشمارد. احساسات حاد و توسل بدان در حل منایزعات لیزم م

زهای برای شناخت جهللان زیگوید علم در سابق وسیل زیآورد و م زهمیان م زشاها را ب  بعد بحث اریز
زیتوان جهللان زنکه با پیشرفت تکنیک، اریزش علم ایز آن جهت است که م زیشد حال آ  محسوب م
زنرو بللا اریزش اسللت کلله مبتنللی بللر واقعیللت و زیاهای علمللی ایز آ زهوسیله آن تغییر داد. تئور  را ب

سودمندی است.

زیرسد که بر اثر پیرویزی علم ظهور کللرده و در حللال تکللون و تکامللل زهای م زهفلسف  سرانجام ب
زیگردد. وی معتقد است که اگللر انسللان  است و موجب تغییر ادراک نسبت به انسان و کائنات م
 اهمااهنگ با پیشرفت تکنیک عقل خود را توسعه نداهد پیشرفت علم موجب افزایش حرمان وی
زیشللمار دیگلر کله  خوااهد شد. اگر در افزایش جمعیت نظارت نشود گرسنگی و فقر و مصلایب ب
زیگردد. راه جلوگیری ایز ایزدیاد جمعیت را نظللارت زگاهای مخرب است دامنگیر بشر م  معلول جن
زناهللا را در ایللن زیدانللد ولللی آ زهای بیللش نم زیداند. «جنگ اهفتاد و دو ملت» را افسان  بر موالید م
زهای زیسللابق زیدارد. در نطق مهیجی که در مجلس اعیان ایراد کرد و با اهیجللان ب  جنگ معذور نم
 استقبال گردید خاوطرنشان ساخت که اگر مسابقه تسلیحاتی شر ق و غللرب اداملله یابللد بشللریت

پایان قرن بیستم را نخوااهد دید.

زنکه دنیای علمی بدون ایجاد یک حکومت جهانی که جنگ و موالید را کنترل کند  نتیجه ای
 ناسیونالیستیقابللل دوا، و بقللا نیسللت. بللرای رسللیدن بلله چنیللن حکومللتی بایللد تبلیغللات 

زتاهللا رخلت زنپرستی مفرط) ممنوع شود و تعلیم درس دشمنی بللا ملللل دیگلر ایز میللان مل  (ووط
بربندد.
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زنکه  زیکنللد.راسلخلصه ای زشبینی نسبت به آینده بیان م زهای توأم با خو   در این کتاب نظری
 او می گوید علم امکاناتی برای بهتر یزیستن بشر فرااهم نموده لکللن ایللن امکانللات را بللا شللرایط

هتاها، تحدید ازدیییاد جمعیییتمعینی که عبارت ایز    باشللد عرضللهالغاء جنگ، توزیع قدر
زیدارد. م

زیکه در کشللوراهای زهوطللور زهعقیده او این امکانات در حال حاضر بیش ایز یزمان قدیم است. ب  ب
زهوطللور تسللاوی تقریبلل ًا حاصللل شللده اسللت.  صنعتی غربی تویزیع قللدرت سیاسللی و اقتصللادی ب
زهایم. مسللئله ایزدیللاد زیتوان گفت بیللش ایز پیللش بللدان نزدیللک شللد  جلوگیری ایز جنگ را اهم م
 جمعیت در غرب تقریب ًا ثابت است و خواه ناخواه شر ق اهم بایللد ایز ایللن روش پیللروی کنللد. در
زهجز در کشوراهایی که دیکتاتوراهللا و  کشوراهای دموکراسی عم ًل این موضوع تحقق یافته است ب
زیشوند. بالخره در این کتاب زیکنند و مانع ایز رواج دموکراسی م زناهای مذاهبی مداخله م  میسیو
زناهللا زشبینی کلرده کله بلا پیلروی ایز آ زهاهایی پی  برای رفع مشکلت اجتماعی و مصائب بشری را

دنیای خوبی به وجود خوااهد آمد و سعادت بشر تأمین خوااهد شد.

زیتوان بر وی گرفت تردید و تناقضی است که گللاه در افکللار وی زهای که محتم ًل م  تنها خرد
زیخورد و علت این امر را در ظااهر در تغییرات سریع دنیللای  زهچشم م هیبثباتب   جسللتجو بایللدب

کرد.

زیداند: در خاتمه ذکر نکاتی را لیزم م

زنکله ملترجم در سلال .1 زنکه در صدر این مقاله گفته آملد، ضلمن ای   ملأمور1338چنا
 مطالعه علمی در انگلستان بود با مؤلللف ملقللات کللرد و ترجملله ایللن کتللاب را ایز وی
 اجایزت خواست، مؤلف با ابرایز موافقت و تشویق توصیه نمود که شرط امانت در ترجمه

مرعی گردد.

زهسلبک و سلیا ق عبلارات زکسو وفلاداری ب  لذا تکلیفی بر دوش نگارنده بار شد یزیرا ایز ی
 مؤلف ایز سوی دیگر توجیه محایزات و استعارات وی و یافتن معادل اصطلحات فارسی
زنحال کوشش رفت که این اهر دو نظر تأمین زینمود با ای زناها که تا حدی اهم دشوار م  آ
زهمقصود مؤلللف ایز ترجملله زعاهذا مترجم که بنا به مقتضای حال برای نزدیکی ب  گردد. م
زنجا که معادل فارسللی اصللطلحات را نیللافت یللا در زتاللفظ دور شد و عنداللزوم آ  تح

متن کتاب ابهامی احساس شد در ذیل صفحات به مختصر توضیحی اشاره رفت.

زهای ایز اشتباه و لغزش خالی نیست، در این کتاب نیز.۲ زنجا که اهیچ تألیف و یا ترجم  ایز آ
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زهمللترجم زناهللا را ب زهخطااهایی برخوااهند خورد کلله اگللر آ زیشک ب  خوانندگان دانشمند ب
زپاهای بعدی اصل ح خوااهد شد. زهاند و در چا زتاها نهاد گوشزد فرمایند بر وی من

زشاهای دوسللت ارجمنللد آقللای .3   مللدیرعظیمللیبر نگارنللده فللرض اسللت کلله ایز کوشلل
زبفروشی  زهاندداهخداکتا زیدریللغ مبللذول داشللت   که در کللار وطبللع ایللن کتللاب لطللف ب

1سپاسگزاری نماید.

ه          ما د  43تهران خردا

دکتر محمود حیدریان

نکاتی  در مورد نسخه الکترونیکی:1
. کلیه عبارات داخل [[...]] تقسیماتی است که مترجم انجام داده و در نسخه اصلی وجود ندارد.1
. توضیحاتی که اضافه بر نسخه چاپی آمده با [...] مشخص شده است.۲
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فصل اول

علم و سنن باستانی
زهعرصه اهستی گذاشللته، و تقریبلل ًا شللش اهللزار سللال  بیش ایز یک میلیون سال است که بشر پا ب
زیکه کشللاوریزی را مللدتی پیللش ایز ایللن زیشود که خواندن و نوشتن را آموخته است. در صورت  م
زهعنوان یک عامل قاوطع در تعیین افکللار و عقایللد مللردم زیدانست. علم ب  البته (نه خیلی قدیم) م

زنفکر بیش ایز  زهعنوان یک منبع اقتصادی و فنی فقط300روش   سال نیست که به وجود آمده و ب
زعذلک در این مدت کوتاه، علم، قدرت و نیرویی انقلبللی150در حدود    سال است رونق یافته. م

زهثبوت رسانده است. وقتی به ایللن نکتلله تللوجه کنیللم کلله زهآسایی را برای خود ب  عجیب و معجر
 ظهور نیروی علوم تا چه حد جدید است، نتاج ًا اذعان خوااهیم کللرد کلله مللا، در دوران ابتللدایی
زنکه اثرات و نتایج آینده علوم چللله  تحولت و تطورات علم و تأثیر آن در یزندگی بشر اهستیم. ای
زیتوان بیان داشت اما بررسی آثللاری کلله تللاکنون ایز زهحدس م زهایست که فقط ب  خوااهد بود مسئل

آن اهویدا شده است خطر اشتباه را در این حدس کمتر خوااهد کرد.

زیباشد. اول- اثرات عقلنللی مسللتقیم  اثرات علم به نسبت جهات و نظرات مختلف متفاوت م
 آن ایز قبیل: انهدام و گسیختن آثار بسیاری ایز آداب و سللنن کهللن و عقایللد و آراء پیشللینیان و
زهکشف آن نائل شده. دوم- زشاهای جدید خود ب زهاها و پیشنهاداهای نویی که علم با رو  قبول نظری
 اثرات فنی که در صنعت و جنگ باقی گذارده است و در نتیجه صنایع و فنللون جدیللد مللوجب
زناها و مؤسسات اجتماعی گردیده اسللت، بلله مللوایزات ایللن  تغییرات و تحولت عظیمی در سایزما
زناهای سیاسللی نیللز تغییللرات عمیقللی ظللااهر گردیللد، سللرانجام در نللتیجه  تغییللرات در سللایزما
زهبشر اعطا کرد، فلسللفه جدیللدی ظهللور نمللود کلله زیاهای علمی ب زتاهای جدیدی که دانستن  قدر

زهمقام و موقعیت بشر در جهان اهستی است. حاوی تغییر عقیده نسبت ب

زهترتیللب بررسللی خللوااهیم کللرد. زهاهای مختلف علم را بر یزندگی اجتمللاعی ب  اینک تأثیر جنب
زیاساس ایز قبیل سحر و جادوگری و  نخستین بار اثر عقلنی خالص علم را در رد عقاید کهنه و ب
زهخصوص پس ایز آغایز انقلب صنعتی توضیح  شعبده بیان خوااهیم کرد. سپس تکنیک علمی را، ب
زیکنیم. و راه زهواسطه پیرویزی علم ظهور کرده بیان م زهای را که ب زیداهیم و در پایان بحث، فلسف  م
زهای را که این فلسفه در صورت عدم کنترل صحیح و دقیق، القاء خوااهد نمود و نتایللج  غیرعاقلن

شومی را در پی خوااهد داشت بحث خوااهیم کرد.

زنشناسی زیاسللاس تللا چلله 1مطالعه علم انسا  ما را کام ًل آگاه کرده است که عقاید خرافی و ب

1 Anthropology.



زیاهللا را اسللناد  حد یزندگی بشر غیرمتمدن را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است، اغلب بیمار
زهتلویزی و بلدخوااهی زهسحر و جادوگری داده، خرابی محصول را معللول خشلم خلدایان یلا کین  ب
زلخیزی خللاک و  دیوان و اجنه دانسته، قربانی بشر را باعث پیشرفت و پیرویزی در جنگ و حاص
زهشللمار علئللم و آثللار بل و زهدار را ب زیپندارد، خسوف و کسللوف  و ظهللور سللتاره دنبللال  یزراعت م
زیگذارد. یزنللدگی اقللوام وحشللی مشللحون ایز تابواهللا زشگویی ایز محنت و بدبختی م  1مصیبت و پی

است. تخلف و تجاویز ایز دستورات تابو نتایج شوم و عواقب وخیمی در پی خوااهد داشت.

زهیزودی ایز زتاهای این عقاید خرافی بدوی در نواحی که تمدن ظهور کرده بود ب  بعضی ایز قسم
زیشلود. بلرای نملونه در2بین رفلت. در عهلد علتیق   علیلم و آثللاری ایز قربلانی انسلان دیلده م

زناهای دختر  زهتدریج کلله مللذاهب یهللود4اسماعیل و ابرااهیم و 3جفتا حداستا زیگردد. ب   مشااهده م
زیاها ایز این عادات در حدود قرن اهفتم قبل  جنبه تاریخی پیدا کرد این عمل را ترک کردند. یونان

1Tabooدر میان نژاداهای اولیه رسم چنان بود که لمس اشیا و اشخاص معینی حرمت داشببت و نبایسببتی ، 
هتاهببا و هناها صحبت کند از اهمیببن قبیبل اسببت بعضبی حیوانببات و درخ هناها را لمس کند یا درباره آ  کسی آ
هیگذارند و هناها احترام م هیدانند و به آ هناها را نظر کرده م هگاها که اهنوز اهم مردم عامی طبق سنن قدیم آ  سن

هیطلبند. هناها حاجت م هیبندند و از آ ههآنها دخیل م ههعنوان نذر نیاز ب ب
2 Old Testament.
3 Jephthah's daughter. [Judges 11: 34-40]
4 Abraham & Isaac.

زهیزمیللن موریللاابرااهیمخدا  زیداری بگیللر و ب   را امتحان کرد و گفت پسر یگانه خود اسماعیل را که دوسللت م
زهاهمراه خود بدان مکان بللرد و در نزدیللک آن مکللاناسماعیل فریزند خود ابرااهیمبرای قربانی تقرب نما،    را ب

زنجا خلوااهم رفلت و سلجده نملوده بایزگشللت زنجا بمانید من با این جلوان بلدا زهملیزمان خود گفت شما ای  ب
زباهای قربانی را بر پسرش گذاشت و روانه شدند. ابرااهیمخوااهم نمود،  زنکلله آتللش رااسماعیل چو   پس ایز ای

  گفت: خدا تدارک خوااهد کرد. ایشللان بللا اهللمابرااهیمآماده کرد گفت ای پدر بره ایز برای قربانی کجا است؟ 
زهمکانی که خدا گفته بود رسیدند. ابرااهیم دست و پای پسر را بست و بلالی مذبللح گذاشللت و زیرفتند تا ب  م

زهای ایز آسمان ندا کرد ای  زنگاه فرشت   دسللت خللود راابرااهیمدست برده کارد را برای کشتن پسر بر گرفت. آ
زیترسی و پسر یگانه خود را ایز او دریغ نداشللتی. ابرااهیللم در زیدانم که ایز خدا م زهسوی پسر درایز مکن یزیرا م  ب
 عقب خود نگریست دید که قوچی ایستاده. گرفت و برای قربانی نمودن تقرب نمود. فرشته مکرر ایز آسللمان
زنکه این کار را کردی تو را برکت خوااهم داد و ذریه تو را مانند ستارگان آسللمان یزیللاد خللوااهم  ندا کرد: چو

زهسوی ملیزمان خود برگشت و با یکدیگر به ابرااهیمکرد پس  زنجللا سللاکنابرااهیللم رسیدند و بئرشبع ب   در آ
زهخلصه ایز کتاب اول  زهعقیدهاسحا ق در تورات ابرااهیم). توضیح نام ذبیح 22 فصل سفر تکوینشد (نقل ب   و ب

 جد پیغمبر اسلم است.اسماعیلمسلمین 
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زیاها زگاهای کارتاژ و روم1ایز میلد دست کشیدند اما کارتاژ زنرا تا یزمان جن   حفظ کردند. تللرک2 آ
زهاحتمللال  قربانی کردن انسان در کشوراهای حویزه مدیترانه مربوط به پیشرفت علم نیست بلکه ب
زعاهذا در موارد دیگر علم در امحاء عقاید پللوچ و زندوستی بوده است. م  قوی بر اثر احساسات انسا

زهعهده داشته است. خرافات نقش اصلی را ب

زمپرستی زمترین حوادث وطبیعی، برای راهایی ایز مواهو زهعلل خسوف و کسوف ایز قدی  پی بردن ب
زشگللویی کننللد. اهرچنللد زیتوانستند این حللوادث را پی زیاها م زهسوی علم بوده است. بابل  و توجه ب
هنَهنه و کشیشان این معلومات هنَک زهصحت نبوده است. اما  زناها در مورد خسوف مقرون ب زشگویی آ  پی
زهعنوان وسیله پیشرفت برای تحکیم معتقدات تللوده عللوام زیدادند تا ایز آن ب زهخوداختصاص م  را ب
زهسللرعت در علللم اهیئللت پیشللرفت زیاها را فرا گرفتنللد ب زیاها تعالیم بابل  استفاده کنند. وقتی یونان

زناها موجب حیرت و اعجاب مردم شد.    خسلوف خورشلید را بیلان3توسیدیدکرده و اکتشافات آ
زهای زیسایزد که اهمین یزمان ظااهر ًا تنها اهنگللامی اسللت کلله چنیللن پدیللد زیکند و خاوطرنشان م  م

  کمللی بعللد تئللوری صلحیح خسللوف و کسلوف را4پیتاگورین(خسوف) ممکن است اتفا ق افتد. 
زیشود که یزمیللن کللروی  کشف کرد و استنباط نمود که ایز شکل سایه یزمین بر روی ماه معلوم م

است.

 گرچه در این موقع برای افکار عالی، خسوف و کسوف در دسترس و قلمرو علوم قرار گرفتلله
زتاها وطول کشید تا مردم عادی این فرضیه را قبول کنند.  زیتوانسللت5میلتونبود ولی مد   اهنویز م

زتباری بر نیمللی زمرنگ مصیب زناهایی صحبت کند که خورشید در خسوف تیره، روشنایی ک  ایز یزما
زهتشللویش و اضللطراب زهتغییر سلللطنت، سلللوطین بللزرگ را ب زیریزد و با تهدید ب زتاها فرو م  ایز مل

زیافکند،  چنین بگوید.میلتون اما باید گفت که فقط ضرورت شعری ایجاب کرده است که 6م

زهدار در دایره تحقیقات علمی قرار داشت، ولی در مواقع جریللان زهاهای دنبال زتاها قبل ستار  مد

1 Carthaginians.
2 Punic wars.
3 Thucydides.

4Pythagoreans.[فیثاغوریان] ،
5 Milton.
6 In dim eclipse, disastrous twilight sheds

on half nations, and with fear of change
perplexes monarchs.
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زهوسیله  زهوسیله ظهور یک سللتاره3مرگ قیصر تکمیل گردید. 2اهالی و دوست او، 1نیوتنعمل ب   ب
زنکه  زشگویی شده بود چنا زهدار پی   ایزجولیللوس سللزار شاعر معللروف انگلیسللی در 4شکسپیردنبال

زیگوید:کالپورنیاقول   م
ر مرگ د ا  گنه آسما د،  ن گینک م ن ر  هو ر ظ ا د گه ل ا ب ن د ه  ر ا د ست ن ر ی گیم م ا  ر فق ه  گینک ت ق و » 
« . د ن ه گید م ر  ب خ ا  ر گنها  آ د و مرگ  ن ز گیسا م ر  و گه ل شع ا  گنر ا دش و خ ان،  رگ گه د ا هز 5شا

زیجناب زتاها، بللرویز6بید عال زهدار علمللت انقللراض سلللطن زیداشت که: «ستارگان دنبال   اظهار م
زهدار را دلیل غضب الهللی و خشللم7جان ناکسوطاعون، جنگ، باد و گرما اهستند.    ستارگان دنبال

زهپادشللاه بللرای قلللع و قمللع پیللروان  زناهللا را اخطللاری ب زیدانسللت، و پیروانللش آ  پللاپآسمانی م
زیدانستند» شاید  زیداشللت. بعللداهاشکسپیرم زهدار م   اهم اهنویز عقاید خرافی درباره ستارگان دنبال

زهدار ایز قوانین زیکنند و سیر و مدار لاقللل بعضللی ایز که معلوم شد ستارگان دنبال  جاذبه پیروی م
زناها را بللد زلکرده، دیگر حاضر نبودند آ زنفکر و تحصی زیتوان حساب کرد، اشخاص روش زناها را م  آ

یمن یا خوش یمن تلقی کنند.

زهاتکللاء وطللر ق وچارلز دومدر یزمان  زهاها ب زلکرد   وطرد و انکللار خرافللات قللدیمی توسللط تحصللی
زیتواند در مقابلچارلز دومموایزین علمی، امری معمول و متداول گشت.    احساس کرد که علم م

زهنام چارلز دوم وحدتی به وجود آورد. 8جهل اشخاص متعصب  رویللال مؤسس انجمن پادشااهی ب
زهوطبقات پایین سرایت کللرد.9سوسایتی زهتدریج ایز دربار ب زنفکری ب   و مروج علم و دانش بود. روش

  و حریق10مجلس عوام اهنویز به اندایزه شاه در عقاید و نظریاتش متجدد نبود. بعد ایز وبا و وطاعون
زیاها نمللود، در11لندنبزرگ    یک کمیته مجلس عوام شروع به تحقیقات درباره علل ایللن بللدبخت

زهخوبی معلوم نبللود زیدانستند، اهرچند ب زیاها م زیکه عامه، عدم رضایت الهی را علل این بدبخت  حال

1 Newton.
2 Halley.
3 Cesar's death.
4 Shakespeare.
5 When beggars die. There are no comets seen;

The heavens themselves blaze forth the death of princes.
6 Bede.
7 John Knox.

8fanatics متأسف بودند داده شد.کرامول، این نسبت به اشخاصی که از رفتن 
9 Royal Society.
10 Plague.
11 Great fire.
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 که این ناخشنودی معلول چیست، کمیته اعلم کرد که عللدم رضللایت خداونللد بیشللتر معلللول
زچیک ایز آثار وی نباید در انگلستان1توماس اهابزکاراهای    بوده است، لذا فرمانی صادر شد که اهی

 منتشر شود. این اقدام مؤثر واقع شد یزیرا ایز آن یزمان تاکنون وبا و وطاعون و یا حریق بزرگللی در
زنکه ریاضیات را به او تعلیم داده بود بسللیاراهابز، چارلزلندن برویز نکرده است. ولی  زهعلت ای   را ب

زعاهذا پارلمان معتقد بود که  زهخاوطر گردید. م زیداشت ایز این تصمیم رنجید   با خداچارلزدوست م
زیباشد. میانه خوشی ندارد لذا مورد عنایت خدا نم

]]1[[ ن: . محاکمه جادوگرا

 جیمزدر این اهنگام بود که مردم عقیده به جادوگری و سحر را جزو خرافات محسوب داشتند. 
زشنللامه 2اول زیداد. نمای   ایز آثللار3مکبث متعصبانه جادوگران را ملورد تعصللب و بللایزجویی قلرار م

زنرا بلله صللورتشکسپیر زشنامه، آ   یک وسیله تبلیغاتی دولت بود، بدون شک جادوگران این نمای
زهشاه درآوردند. حتی  زقآمیز نسبت ب زهجادوگران اعتقاد4بیکنیک اثر تمل زیکرد که ب   نیز وانمود م

زنرا داشللت» قللانون تشللدید مجللایزات زیکه مجلس «که خللود او اهللم عضللویت آ  دارد، ولی موقع
زیرسانید وی اعتراضی نکرد. با ظهور جمهللوریت زهتصویب م زهحللد5جادوگران را ب   ایللن مجللادله ب

زناها زهقللدرت شللیطان و اجنلله اعتقللاد داشللتند.6اعلی شدت خود رسید، یزیرا مخصوص ًا پیوریت   ب
زناها ایز این عقیده تا حدودی به این دلیل بود که حکومت  زنکه اهنللویزچارلز دوموطرفداری آ   با ای

زچوجلله حللرارت و زهاهی  امکان صحت کار جادوگران را انکار نکرده بود، در تحقیق کار جللادوگران ب
زهسال  زیداد. آخرین محاکمه جادوگران در انگلستان ب   انجللام1664علقه اسلف خود را نشان نم

  علیه جادوگر متهم شلهادت داد. بعلداها قلوانینی کله7توماس براونگرفت، در این محاکمه سر 
زهعهده تعویق و تعلیق افتاد و سللپس در سللال    لغللو شللد1736علیه جادوگران وضع شده بود ب

1Thomas Hobbes ،فیلسوف بزرگ انگلیسی است که حوادث تاریخی را سراسر معلول علل طبیعیاهابز  
هیداند. م

2 James I.
3 Macbeth.
4 F. Bacon.
5 Commonwealth.

6Puritansهتگیر و طرفببدار هناها بودنببد، در مببذاهب بسببیار متعصببب و سببخ ههای از پروتستا هناها دست  ، پیوریت
هیخواستند آداب و ظااهر احادیث را از مذاهب بردارند و در عین حال بببه صببفا و پاکببدامنی  پارسایی بوده و م

متظااهر بودند.
7 Sir Thomas Browne.
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زعالوصف تا سال    در پشللتیبانی ایز ایللن خرافللات کهنلله پابرجللا بللود و در1وسلللی جللان 1768م
  خرافات مورد بحث مدت بیشتری درنگ نمللود، و آخریللن محکللومیت جللادوگران در2اسکاتلند

 انجام گرفت.1722

 پیرویزی بشریت و عقل سلیم که در این یزمینه حاصل شد کام ًل معللول و ملدیون گسلترش
زهدسللت نیامللد، بلکلله اداملله زیاها در نتیجه بحث و مجادله معینی ب  نظریات علمی بود. این پیرویز

زنپذیر نبود. ایلن وطلریز فکلر تلا قبلل ایز دوره تعقل   یعنلی یزمللان قبلل ایز3وطریز تفکر قدیمی امکا
زهمنزلللهچارلز دومسلطنت  زهای این وطللریز فکللر ب زیرسد که باید اقرار کرد تا اندایز زهنظر م   وطبیعی ب

زعالقوانین اخلقی خشک و جامد بود. انقلبی علیه مجم

زهجللادوگری زنچه کلله مللردم را ب زیبایست با خرافاتی نظیر آ زهعنوان اولین قدم م  وطب علمی ب
زیکه    برای اولین بار تشریح مردگان کالبدشکافی را4وسالیوسمعتقد کرده بود مباریزه کند موقع

 چللارلز پنجللم بللرای مللدتی توسللط وسالیوسانجام داد در جامعه کشیشان ایجاد وحشت نمود. 
زهسلللمتی خلودچللارلز پنجلمامپراتور وقت ایز تعقیب و شللکنجه و آیزار راهللایی یللافت.    نسللبت ب

زچکس غیر ایز  زیکرد که اهی زیتواند او را ایز مرض راهایی بخشللد.وسالیوسمشکوک بود و فکر م   نم
زیکه امپراتور بدرود حیات گفت    متهم شللد کلله اشللخاص را قبللل ایز مللردنوسالیوسولی موقع

زهیزیارت ارض مقدسلل زیکرده است. به کفاره این گناه بدو فرمان دادند که ب   بللرود5قطعه قطعه م
زیرغللم زهاهلکللت رسللانید. عل  ولی در سفر دریا کشتی او شکسللت و اهللوای نامسللاعد دریللا او را ب

زهاهمان شکل خرافللی خللود6اهاروی و سایر مردان بزرگ ایز جمله وسالیوسکاراهای    وطب کام ًل ب
زیپنداشتند بنابراین شخص دیوانه  باقی ماند. خصوص ًا دیوانگی را در نتیجه تهاجم اروا ح خبیثه م
زیدادند تا شلاید اروا ح، متنفلر شلوند و ایز بیملار دسلت  را در معرض شکنجه و آیزار شدید قرار م

  که دیوانه شده بود معمول داشللتند. جهللل عللامهجرج سومبدارند، اهمین اصل را برای معالجه 
زهاهللای مللن کلله شللواهرش بللا ویزارت  حتی تا مدتی پس ایز این یزمان نیز ادامه داشت. یکی ایز عم
زیکرد که این ناراحتی ممکن است بللرای شللواهرش مللرض تیفللوس  جنگ مشاجره داشت فکر م

1 John Wesley.
2 Scotland.
3 Rationalism.
4 Vesalius.
5 Holy Land.

6Harvey هیزیست. قبانون جریبان1657 تا 1578 یکی از اطباء معروف انگلیسی بود که در سال اهاروی،بب   م
ههخود گرفت. خون توسط او صورت عملی ب

تأثیر علم بر اجتماع18



زهخللود گرفتلله2پاستور و 1لیسترایجاد کند. مشکل بتوان گفت علم وطب قبل ایز    صورت علمللی ب
است. کااهش آلم بشری که در نتیجه پیشرفت علم وطب حاصل شده لتعد و لتحصی است.

]]۲[[ نیستیک: نظریه مکا  .

 در نتیجه فعالیت مردان بزرگ در قرن اهفداهم نظریلله جدیللدی دربللاره دنیللا بلله وجللود آمللد و
زهخصوص، بود که اعتقللاد مللردم نسللبت زهسبب مباحثات و مجادلت ب زهخاوطر اهمین نظریه، نه ب  ب
زهعقیللده مللن در زشیمنی و بد یمنی جادوگری، اهجوم اروا ح شیطانی و غیللره سلللب شللد ب زهخو  ب

زیباشد: زهشر ح یزیر م نظریات علمی جدید قرن اهجداهم سه عامل بسیار مهم وجود داشت که ب

 بیان حقایق علمی باید مبتنی بر اساس مشااهده و تجربه باشببد، نببه متکببی بببر منببابع.1
غیرموثق و تأیید نشده.

هیکند و با سیستم خودکار، طبق.۲ ههخود عمل م هیجان دستگااهی است که خود ب  جهان ب
هیداهد. قوانین طبیعی بر موجودیت و تطور و تحولت خود ادامه م

  نهفتلله باشللد، انسللان3یزمین مرکز کائنات نیست و چنانچه در خلقت احیان ًا منظللوری.3
زهعلوه منظور مفهومی است کلله ایز نظللر علمللی فاقللد اریزش زیباشد، ب  منظور خلقت نم

است.

زهایست که مکانیسللتیک زینامنللد و روحللانیون ایز آن متنفرنللد.4این سه قسمت مبین نظری   م
 پیدایش این عقیده باعث شد که تفتیش عقاید و تعقیب و شکنجه افللراد موقللوف شللود و یللک
زنرا کمتر ایز سابق قبللول زندوستی در تمام افراد بشر به وجود آید، در حال حاضر آ  احساس انسا
زهکسانی که این نظریلله را متضللمن  دارند، و تفتیش و تعقیب اشخاص دوباره شروع شده است. ب

زیکنم که به حقایق یزیر توجه کنند: زیدانند، توصیه م آثار مضر برای اصول اخلقی م

زیداهند بایلد توضللیحی داده  درباره اهر یک ایز عناصر فو ق که تشکیل نظریه مکانیستیک را م
شود.

1 Lister.
2 Pasteur.
3 Purpose.
4 Mechanistic outlook.
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]]3[[ : . مشااهده

زلکرده امرویزی روشن1(  ): مشااهده و تحقیق در مقابل سلطه منابع متقدم: برای اشخاص تحصی
 است که مطلق ًا باید ایز راه مشااهده به صحت موضوعات و حقایق مختلف پی برد، نه صرف اتکللاء

 ارسللطوبه اظهارات متقدمین این مفهوم کام ًل جدید و تا پیش ایز قرن اهفللداهم وجللود نداشللت. 
زناهای مرد است، و با این که دو دفعه ایزدواج زناهای یزن کمتر ایز دندا  عقیده داشت که تعداد دندا
زناهای یزن خود بلله صللحت یللا سللقم ایللن زهفکرش خطور نکرد که با مشااهده دندا زچگاه ب  نمود اهی
زیکه بللاد شللمال  نظریه پی برد. وی اهمچنین عقیده داشت که چنانچه نطفه کودکللان در مللوقع
زیآیلد کله اهللر دو یزن زمتر خوااهند بود. ایز این عقیده چنیلن برم زیویزد، منعقد شود کودکان سال  م

زنرا نگللاه کننللد وارسطو زهمحل بادسللنج رفتلله آ   اهر شب قبل ایز رفتن به رختخواب دوان دوان ب
زیشللود ولللی جللانورانارسطوبرگردند.    اهمچنین گوید: گزیدن سگ اهار باعث دیوانگی انسان نم

زباها زیکند. نیش موش صحرایی مخصوص ًا اگللر مللوش آبسللتن باشللد بللرای اسلل  دیگر را دیوانه م
زناها را با نمک و روغن زیخوابی نجات داهیم باید شانه آ زلاها را ایز ب زنکه فی  خطرناک است. برای ای

زهاهللا در بیانللات  زیشللود.ارسللطویزیتون و آب گرم ماساژ بللداهیم. امثللال ایللن گفت   مکللرر دیللده م
زهانللد اهنللویز اهللم  زکاها که غیر ایز سگ و گربه جللانور دیگللری را ندید زعالوصف کلسی   راارسللطوم

زیدانند. زیستایند و نظریات او را مبنی بر مشااهده م م

  وارد کللرد. ایللن موضللوع2 سیلی ایز خرافات را بلله تمللدن یونللان1اسکندرفتح مشر ق توسط 
زیکنللد. زتپرستان بعدی بدان عقیده داشتند صللد ق م  مخصوص ًا در مورد تنجیم که تقریب ًا تمام ب
زعبینی معنای تبعیت ایز تقدیر و سرنوشت زنکه وطال زهدلیل ای زهاتکاء موایزین علمی بلکه ب  کلیسا نه ب

زنرا مورد اعتراض قرار داده و محکوم نمود، لکللن در کتللاب  زیداهد آ   یللک3سللنت آگوسللتینرا م
زتپرسللتی شللده اسللت: زعبینی به نقل ایز یکی ایز شکاکان عهد ب  استدلل علمی علیه تنجیم و وطال
زیکنند که اگللر تنجیللم درسللت زمیزاد اغلب وضع و موقعیت مختلفی در یزندگی پیدا م  «توأمان اه

بود این موضوع نبایستی صحت داشته باشد.»

زیکردنللد4در دوره رنسانس زعبینی علمت مشخصی برای کسانی که آیزاد فکر م   عقیده به وطال

1 Alexander.
2 Hellenistic.

3St. Augustine ،همگور از ادبای دربار روم بود و معاصر با پادشااهی آگوستین ههمذاهببهرا  . در آغاز جوانی ب
  علقه پیدا کرد. بالخره تحت تأثیر مواعظ آببباء مسببیحی واقببع و بببهافلطون گرایید. سپس به فلسفه مانی

حلقه کشیشان پیوست و لقب سنت گرفت.
4Renaissance مقصود از رنسانس دوره تجدید حیات ادبیات و صنایع و بازگشت سببک شبعر و اهنبر ،←
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زیدانللد. زنرا مللردود م زیگفت این عقیده باید صحیح باشد یزیرا کلیسا آ زنفکر م  شده بود. یک روش
زهحقایق قابل مشااهده ایز مخالفین خود جلللوتر زنبین آیزاد، خود نیز در توسل ب  این متفکرین روش

زناها نیز پایه و اساس علمی نداشت. نبودند یعنی اظهارات آ

زیگفتنللد زیاساس را به صرف گفته قدما قبول داریم. اهمیشه به من م  اغلب ما اهنویز مطالب ب
زهیزاراهللا زنرا در بوت زیگفتللم، چگللونه آ زیخورد، اگرچه متعجب بودم و با خللود م  که شترمرغ میخ م
زهخلود زیرسید که راجع به این مسئله شلک و تردیلدی ب زهخاوطرم نم زچوقت اهم ب زیکند، اهی  پیدا م

  مللأخوذ اسللت و بلله اهللر حللال حقیقللت1پلینیراه داهم، ولی بالخره فهمیدم که این موضوع ایز 
ندارد.

زیکنیم    درسللت باشللد، چللونبایدبعضی ایز مطالب را به اهمین دلیل قبول داریم که فکر م
زنگونه موارد مشااهدات مکرر لیزم اسللت تللا ایللن عقیللده  دلیل مخالفی برای رد آن نداریم، در ای
زیگویند اهرگونه تللأثر روحللی  غلط را ایز خود برانیم. مث ًل تأثرات روحی مادر ایز این قبیل است. م
زهکودک منتقل خوااهد شد. اساس و مجویز این عقیده را باید  قابل ملحظه مادر در دوران حمل ب

زهخاوطر دارید که چگونه یعقوب   صاحب گاواهایی شللد کلله2در کتب مذاهبی جستجو کرد. قطع ًا ب
زیشد. اگر ایز یزنی که علم و دانش نداشته و یللا بللا یللک شللخص زهاهایی دیده م  روی پوستشان لک
 دانشمند معاشر نباشد درباره صحت و سقم این موضوع خرافی سؤال کنیم برای اثبات آن ایز در
زهاش بللا زیتراشد. «وای! فلن و فلن روبااهی را دید که به تله افتاده بللود. بللله! بچ  و دیوار دلیل م
زیشللناختید؟ نلله دوسللتم خللانم بهمللان زهدنیا آمد!» خوب شما خانم فلن را م  پااهای یک روباه ب
زیروید، زهسراغ خانم بهمان م صُمصری باشید ب زیشناخت، پس اگر شما آدم  زهخوبی خانم فلن را م  ب
زیشللناختم ولللی خللانمی کلله اسللم خللوبی دارد او را زیگوید «اوه! مللن خللانم فلن را نم  او اهم م
زچوقللت او را زیشناخت.» ممکن است شما عمری را صرف جستجوی خام فلن کنیللد ولللی اهی  م

زهای بیش نیست. نخوااهید یافت. او افسان

زهای ایز مردم راجع به  اهمین اشکال در مورد توارث صفات اکتسابی وجود دارد، در میان دست
زتشناسان برای رد زهقدری عقیده راسخ وجود دارد که یزیس  انتقال صفات کسبی ایز وطرف والدین ب

زتشناسی نتوانستند  زیشمار اهستند. در روسیه علما یزیس زززززززززززززززززناین نظر مواجه با اشکالت ب   را3استالی
زهخصوص ایز جنبه  نسبت به بطلن این عقیده رایج متقاعد سایزند لذا مجبور شدند در این مورد ب

→  دوران قدیم در اواخر قرن پانزداهم و اوایل قرن شانزداهم در اروپا است.
1 Pliny.

2 Jacob.
3 Stalin.
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علمی عدول کنند.

زیکه تلسکوپ  زهمقدسان2ژوپیتر اقمار 1گالیلهوقت   ایز نگاه کردن به داخل3 را معلوم کرد، خشک
زیتوانللد موجللود باشللد، زیکردند یزیرا معتقد بودنللد کلله چنیللن اجرامللی نم  تلسکوپ خودداری م

زهکننده است. بنابراین تلسکوپ حتم ًا گمرا

زیتللوان گفللت زهمشااهده و تجربه در مقابل سللنن باسللتانی مشللکل بللوده و تقریبلل ًا م  احترام ب
زیوریزد و این اصرار سرچشمه مباریزات  برخلف وطبیعت انسانی است. علم درباره مشااهده اصرار م
زیشللماری وجللود دارد کلله زهداری بین علم و سلطه منابع متقدم گشته است اهنللویز مللوارد ب  دامن
زیتللوان قللانع کللرد زهایم. عده کمی ایز اشخاص را م زیداهد ما درس خود را خوب فرا نگرفت  نشان م

زتنمایی» زیتوان معالجه کرد. تنللبیه اشخاصللی4که عادات یزشت مث ًل «میل به عور   را با تنبیه نم
زیخوااهیم قبول کنیم کلله اسللتفاده ایز ایللن زتبخش است ولی ما نم زیکنند لذ  که ما را عصبانی م

لذت مطلوب جامعه نیست.

. استقل ل جهان مادی:]]4[[
 شاید نخستین عامل قوی که نظریات دوره ماقبل پیدایش علم را در خود حل کرد، اولین قانون

زشبینللیگللالیلهحرکت است، که دنیا در این مورد خود را مللدیون  زیدانللد. اگرچلله در ایللن پی   م
 پیش قدم بود.5لئوناردو داوینچی

زنرا ایز حرکت بایز نداشته اسللت زیگوید که یک جسم مادام که نیرویی آ  اولین قانون حرکت م
زیداهد. قبل ایز  زهاهمان جهت حرکت خود ادامه م زیکردندگالیلهبا اهمان سرعت و ب زنوطور فکر م   ای

زهخودی خود حرکت نخوااهد کرد، و اگر آن جسم در حال حرکللت باشللد زیجان ب  که یک جسم ب
زیکردند که فقط موجود یزنده است کله بلدون کملک یلک زیماند. فکر م زهتدریج ایز حرکت بایز م  ب

زیتواند حرکت کند.  زیکرد که اجرام سماوی توسط خللدایان رانللدهارسطوعامل خارجی م   فکر م
زهحرکت بیندایزند و یا باعث حرکت اشیای مللرده زیتوانند خود را ب زیشود. روی یزمین حیوانات م  م
زیجان وطبیعی اسللت، خللاک و  شوند. وی قبول کرده بود که برخی ایز انواع حرکات برای اشیای ب

1 Galileo Galilei.
2 Jupiter's moon.
3 Orthodox.
4 Exhibitionism.

5Leonardo da Vinci)1 ،1519 - 145۲.از جمله پیشروان تجدد ادبی و اهنری در فلورانس بود .(
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زهوطلرف بلال زنکه حرکت وطبیعی آتش و اهلوا ب زیکند و حال آ زهوطرف پایین حرکت م  آب وطبیعت ًا ب
 است، ولی غیر ایز این حرکت ساده و وطبیعی اهر حرکللتی ناشللی ایز قللوه محللرک ذاهنللی و اروا ح

موجودات یزنده است!

زیتوانسللت زهقوت خود باقی بود فیزیللک یللا «علللم خللواص اجسللام» نم  مادام که این نظریه ب
زیدانسللتند، امللا زمبالللذات نم  مستق ًل وجود داشته باشد، یزیرا دنیای مادی را ایز لحللاظ علیللت؛ قائ

  ثابت کردند که حرکت سیارات، گیااهان و حللتی حرکللت جمللادات روی یزمیللن1نیوتن و گالیله
زناها ایز وقتی که شروع شود تا ابد اداملله خوااهللد داشللت. در  وطبق قوانین فیزیکی است. حرکت آ

زعالوصلف اهنلویز  زهفکر و عقل احتیاجی نیست. م زیکلرد بلرای شلروعنیلوتناین جریان، ب   فکلر م
 حرکت به خالق احتیاج است ولی بعد ایز آن شروع؛ آفریننده جریان را راها کرده تا وطبق قللوانین

فیزیکی خود ادامه یابد.

زیجان بلکه بدن جللانوران نیللز ایز قللوانین وطللبیعت2دکارت   معتقد بود که نه تنها موجودات ب
زیکند. شاید فقط الهیات او را منع کرد که این عقیده را در مورد انسان نیز اظهار دارد.  پیروی م

زناهللا ارتبللاط فکللر و18در قرن  زهنظر آ   آیزاد فکران در فرانسه قدم دیگری در این راه برداشتند. ب
زیتز) ایز تصورات  زیباشللد. 3 و اسکولسللتیکارسطوماده (آنت   محرکللات و علللل اولیلله راارسللطو م

زهحرکللت انللدایزد و زهای یک قطار بللاری را ب زیکه رانند زیدانست، مانند موقع  مغزی یعنی عقلنی م
زتاهای زناها منتقل شود. ماتریالیس زهخود به تمام واگ   قللرن اهجللداهم برعکللس،4این حرکت خود ب

1Newton)1 ،164۲ - 17۲7 (از دانشمندان انگلیسی قرن اهفداهم و استاد دانشگاه کمبریجنیوتن اسحا ق  
  معلببومنیببوتنبود. کشفیات وی در علوم ریاضی و طبیعی مخصوص ًا فیزیک رااهنمای فلسفه بعدی گردیببد. 

هینهایت کوچببک را کببرد و هکدیگرند: حساب عناصر ب  کرد که کلیه اجزاء ارضی و مساوی جایذب و مجذوب ی
قانون جایذبه عمومی را کشف نمود.

۲Rene  Decartes هیباشد. وی معتقد است برای رسیدن به حقیقت باید بببه17 فیلسوف فرانسوی قرن   م
ههدنبال علت فاعلی بود. همشدنی نیست پس باید ب استنباط شخصی متوسل شد، علت غایی امور، برایمان معلو

3Scholasticsاین نحله در قرون وسطی به وجود آمد. دستورات اولیببای دیببن مسببیح را بببه زبببان لتیببن ، 
هیگفتند. تحقیقات علمی بیشتر برای رسیدن به اصول مببذاهب بببود نببه کشببف حقیقببت، آزادی و  اسکول، م
هیشد نه اصبول علمبی، آن  استقلل فکر مورد توجه نبود. برای مباحثه و مجادله از قوه عقلی فقط استفاده م

اهم برای اثبات مندرجات کتاب مقدس و پیشرفت مذاهب.
 از نیمه قرن نوزداهم در آلمان نسبت به فلسفه رمانتیک مخالفتی پدید آمد، این مکتببب در مقابببل مببذاهب،4

 وحدت مادی و محسوسات را پیش کشیده و فقط برای امور مادی و خواص جسببمانی حقیقببت قائببل بببود.
ههموجب ایببن تئببوریمارکس در بیان نظر انگلساصطلح ماتریالیسم را  ههکار برد. ب ههروش مادی وی ب   راجع ب

ههاهای حیبات حیبوانی اسببت، غیبر از مباده اهیببچ چیببز وجبود نبدارد، فکببر  هناهای انسان تابع پدیببد ←فنوم
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زیپنداشتند. زهاهای غیرفعال م زهاهای مغزی را فرآورد زیدانستند و پدید تمام محرکات را مادی م

]]1:. رد عقیده علت غایی5[[
زهعقیده  زناهللا را پللذیرفته و تأییللدارسطوب   علل چهار قسم است. ولی علوم جدید فقط یکللی ایز آ

 کرده است. دو نوع ایز این علل چهارگانه به بحث ما مربوط نیست. دو نوع دیگر که مللورد بحللث
 . علت فاعلی اهمان است ما باید «علت»3 یا واقعی و علت غایی2ما است عبارتست ایز علت فاعلی

 بنامیم. «علت غایی» اهمان مقصود و منظور است. علت فاعلی عبارت ایز حمل مللواد سللاختمانی
زهصورت یک ساختمان است، علت غایی رفع گرسللنگی و تشللنگی زناها ب  بنا و روی اهم گذاردن آ
زینمللاییم و یّمی علللت غللایی را ذکللر م  سیاحان است. در امور انسانی وطبیعت ًا جواب چرا یا دلیل ل
زنجللا وجللود زیرسد. اگر بپرسید چرا این رستوران در ای زهنظر نم  ذکر علت فاعلی چندان وطبیعی ب
زیآینللد ولللی  دارد؟ جواب وطبیعی این است که عده یزیادی مردم گرسنه و تشنه ایز این سللمت م
زنقدر  ذکر علت غایی فقط در جایی که اراده انسانی در کار باشد مناسب است. اگر بپرسید چرا آ
زیمیرند؟ به شما جللواب صللریحی داده نخوااهللد شللد! ولللی جللوابی کلله شللما  مردم ایز سروطان م

زیخوااهید اهمان جوابی است که شامل علت فاعلی و واقعی باشد. م

  بین علت فاعلی و علت غایی فر ق بگذارد. ویارسطواین ابهام در کلمه «چرا» باعث شد که 
زیشود. عده یزیادی ایز مردم اهنویز اهم بر اهمیللن زیکرد که اهر دو نوع آن در اهمه جا یافت م  فکر م
زناهللا را  بلله وجللود زیتوان با وقللایعی کلله آ  عقیده اهستند؛ موجودات این جهان را ایز یک وطرف م
 آورده است توجیه کرد و ایز وطرف دیگر با این بیان که موجودات برای نیللل بلله چلله «مقصللود و
زعالوصف اگرچه اهنویز برای فلسفه و روحانیون بلمانع است که بللرای زهاند. م  منظوری» ایجاد شد
 اهر چیز مقصود و منظوری قائل شوند لکن به ثبوت رسللیده کلله اهنگللام کشللف قللوانین علمللی
زهما گفته شده که ماه برای آن ساخته شده است  مفهوم «منظور» مفید فایده نیست. در انجیل ب
زهمند شویم ولی مردان علم، اهر قدر اهم خداپرست باشند، این گفتلله را  که در شب ایز نور آن بهر
زهعنوان یک محقق، توجیه علمی برای پیدایش ماه قبول نخوااهنللد کللرد. برگردیللم بلله مسللأله  ب
زهوطور خصوصی ممکن است زهمیان آمد، یک دانشمند پیش خود ب  سروطان که قب ًل ذکری ایز آن ب
زهعنوان کفاره گنااهان برای انسان نایزل شده است، ولللی چنللانچه بلله او  معتقد باشد که سروطان ب

هیشود. → و احساسات بخشی از عالم ماده محسوب م
1 The dethronement of (purpose).
2 Efficient cause.
3 Final cause.
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زنباره بداهند بایستی این نقطه نظر را کنار بگذارد. ما «مقصود و منظور»  مأموریت تحقیقی در ای
زیشناسیم و ممکن است تصور بکنیم در کائنات نیز «مقصللود و منظللوری»  را در مورد انسانی م
زیکنلد نله برعکلس، یعنلی آینلده  نهفته است. ولی در علم، گذشته است که آینلده را معللوم م

زیکند. تکلیف گذشته را معین نم

زنچلله را کلله 1دارویندر این یزمینه تتبعات    بللرای علللمنیللوتن و گللالیله بسیار قاوطع است. آ
زتشناسی انجام داد. سایزگاری و تطبیق جانوران ودارویناهیئت انجام داده بودند؛    در یزمینه یزیس

 گیااهان با محیط یزندگی، موضوعی بود که مورد استقبال وطبیعیون خداپرست در قرن اهجداهم و
زیشللود زیکردند که ایز این سایزگاری معلللوم م زنرا چنین توجیه م  اوایل قرن نویزداهم واقع شد، و آ
 «مقصود و منظوری» در کار است. البته صحیح است که این توجیه در برخللی ایز مللوارد، کمللی
زشاها جز الهیللون بودنللد ممکللن بللود فکللر کننللد زینمود؛ مث ًل اگر خرگو  عجیب و دور ایز ذاهن م
زیتوانللد مللوجب تشللکر و زهسللختی م زشاها ب  سایزش استادانه و دلپسند راسواها برای کشتن خرگو

زعالوصللف تللا قبللل ایز2سپاس باشد. زهآمیزی در مورد کللرم کللدو وجللود داشللت؛ م   و سکوت تووطئ
زهنحللوداروین   کار مشکلی بود که مسأله سایزگاری موجودات یزنللده را بللا محیللط یزنللدگی خللود ب

 بیان کنند.3دیگری غیر ایز منظور خلقت

زنچه انسان را بدون در نظر گرفتن منظور غایی قادر به تللوجیه سللایزگاری وجللود یزنللده بللا  آ
  درباره مکانیسم تنایزع بقا وداروینمحیط کرد در واقع؛ حقیقت تحول و تکامل نبود بلکه نظریه 

زهخللود و انتخللاب وطللبیعی دخللالت دارنللد.  بقای اصلح بود. فقط علل فاعلی در تغییللرات خللود ب
زناها که  به قانون عمومی «تکامل» عقیللده دارنللد بللا نظریلله  زهاهمین دلیل بسیاری ایز آ  دارویللنب

1Darwin صفحه منتشر کرد در این کتاب1۲50 در 1859 کتاب بنیاد انواع را در سال 1809، متولد سال  
هیشوند. عامبل محبرک ایبن تکامببل عبارتسببت از ههوسیله تکامل از یکدیگر مشتق م  چنین گوید: صور زنده ب
هیشود، وی ههوسیله وراثت منتقل م ههوسیله سابقه حیاتی، کیفیات اخلقی و نژادی حاصله، ب  انتخاب طبیعی ب

  در خصوص اصل انواع حیوانات و نباتبباتداروینمدافع اصل «اقتضای محیط و تبدل موجود» است. فرضیه 
هلاهای بعد اهرچه بیشتر با محیببط ههموجب این فرضیه خصوصیات جسمانی نس  به داروینیسم معروف است، ب
هیکننببد در هندار برای بقببای فببردی و نببوعی تلش م هیکند موجودات جا هناها کمک م ههبقای آ  سازگار باشند ب
هیشببود کببه حاصببل آن بقببا هیمانند لذا تنازع بقا و تطور و تکامل ایجبباد م هناها که مستعدترند باقی م  نتیجه آ
هنرا هتاهای سرسختانه کشیشان روبرو شد زیرا آ  انسب و اصلح است. البته داروینیسم در بدو پیدایش با مخالف

ههاند. هیکرد ههغلط تعبیر م ب
هیتواند خرگوش را بکشد لذا خیلی بعید است که خرگببوش۲  ساختمان بدن راسو، طوری است که به آسانی م

هنکه ساختمان بدن راسو برای کشتن او مساعد است تشکر کند. از ای
3 Creators Purpose.
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  اهمگللی مقصللود و4لیسنکو و 3شاو، 2برگسون، 1ساموئل باتلردرباره چگونگی آن موافق نیستند. 
  شلاید دارای مفهلوم دیگلری باشلد یزیلرالیسنکومنظوری برای آفرینش قائلند، اگرچه در مورد 

زهنظر او «اراده   است که بر انتقال موروثی گندم یزمستان نافذ است نه اراده خداوند!»استالینب

. مقام انسان در کائنات:]]6[[
 علم در نظر ما نسبت به موقعیت انسان در کائنات در آن واحد دو اثر متضاد داشته است، بدین
زهنظر عمل و کار مقام وی را بال برده زهنظر تفکر، مقام او را پایین آورده و ایز نقط  معنی که ایز نقط
زیشود ولی اهر دو شکل این تأثیر مهم بوده است. ابتللدا  است. تأثیر دومی تدریج ًا بیش ایز اولی م

زیکنیم: بحث اثر فکری را شروع م

زنکه تأثیر فکری یا اثر عمیقش بر شما معلللوم شللود لیزم اسللت، «  »کمللدی انسللانیبرای ای
زیاها قلمرو و 5دانته   را در یک واهله مطالعه کنید، ایللن اهللر دو اثللر را بایللد بللا6اهابل تألیف سحاب

زیپرورند مطالعه کللرد. در  زناها م  کمللدی انسللانیتجسم فعال و با حالت پذیرش دو جهانی که آ
  یزمین مرکز کائنات است. ده کره دیگر اهم که دارای مرکز حرکللت واحللدی یعنللی یزمیللندانته

زهنام کوه  زیگردند، محل تصفیه عبارت ایز کواهی ب   اسلت.7اورشللیم مقابللل بریزخاهستند دور آن م
 اشخاص خوب پس ایز تصللفیه رو ح برحسللب لیللاقت خللود ایز برکللات دائمللی در یکللی ایز کللرات

زیشوند. کائناتی که    دردانتلله مجسم کرده است کوچک و جمع و جللور اسللت. دانتهبرخوردار م
زیکند، اهر چیز ایز نظر ارتباط با انسان در نظر  ظرف بیست و چهار ساعت تمام کرات را بایزدید م
 گرفته شده است؛ یعنی اهر چیز برای آنست که مکافات اعمال بد و پاداش اعمال خوب را بداهد.

زهای وجود ندارد، تمام آن مثل یک عروسللک فروشللی اسللت،دانتهدر جهان    اهیچ نوع رایز و اهاوی

1Samuel  Butler)1  190۲ - هنرا ابداع کرده است تببا1835  ههایست که تخم آ هیگوید: مرغ وسیل  ). وی م
هنپذیر گردد. تولید تخم دیگری امکا

۲Bergson)1 1941 - 1859فیلسوف فرانسوی قرن نوزداهم و بیستم، واضع مشرب «معنویت الهام» وی ( 
 عقیده داشت: فکر انسان در موقع ادراک از تصور مکان مبری است. فلسببفه او امکببان شناسببایی بببه احببوال

هیگذارد. ههعهده مکاشفه و اشرا ق م هیکند و این نقش را ب جهان را از علم سلب م
3 Shaw.
4 Lysenko.

5Dante's  Divine  Comedy ههعالدین توسط الهی کمدی، [این کتاب به نام  مهببدوی فریببده و شفا شجا
دامغانی به فارسی ترجمه شده است.]

6 Hubble, Realm of the Nebulae.
7 Jerusalem.
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زیباشللند زکاها مهم و بللزرگ م زکاهایی اهستند ولی این عروس زناها عروس  اگرچه در این جهان انسا
زناها علقه دارد. یزیرا صاحب مغایزه به آ

  پیرویزی یافت، ما1کوپرنیکدنیای جدید کام ًل با دنیای دانته فر ق دارد. ایز وقتی که سیستم 
 فهمیدیم که یزمین مرکز کائنات نیست پس ایز مدتی خورشید جانشین آن شد، بعد ًا معلوم شللد
زچوجه پادشاه ستارگان نیست، حتی در حقیقت جزو ستارگان متوسط نیز زهاهی  که خورشید اهم ب
زکتریللن زیکرانی ایز فضای خالی در کائنات وجود دارد. مسافت خورشید تللا نزدی  نیست، وسعت ب

  مایل است. با وجللود ایللن مللا در منطقلله25×1012 سال نوری یعنی معادل 42ستارگان تقریب ًا 
زیکنیم که کهکشان [راه شیری] زهایست ایز 2شلوغ آسمان یزندگی م  300,000 نام دارد. و مجموع

زهای اسللت کلله در حللدود  زناهای عدیللد  30میلیون ستاره. این مجموعه کهکشان یکی ایز کهکشا
زپاهای بهتر، تعداد بیشللتری را نشللان زناها تاکنون شناخته شده است و شاید تلسکو  میلیون ایز آ
زلنوری اسللت ولللی  داهند. فاصله متوسط یک کهکشان تا کهکشان دیگر تقریبلل ًا دو میلیللون سللا
زیاها با سرعت متجاویز ایز زیشوند. بعض زهعجله ایز یکدیگر دور م  ظااهر ًا اهنویز جای کافی ندارند یزیرا ب

زنجا که مشللااهده شللده14,000 زناها، تا آ زیشوند. دورترین آ   مایل در ثانیه یا بیشتر، ایز ما دور م
زیبینیم500معتقدند که در فاصله  زنچه که ما اکنون م زیکه آ زهوطور زلنوری قرار دارد ب   میلیون سا

زناها در پانصد سال پیش است. عبارت ایز شکل آ

]]7[[ . جرم ستارگان:

 160,000 تللن. جللرم کهکشللان 2×1027و اما درباره جرم ستارگان: جرم خورشید عبارتست ایز: 
زنتر است و البته این مجموعه یکی ایز    میلیون کهکشانی30میلیون دفعه ایز جرم خورشید سنگی

زیتوانللد بللرای زهآسللانی نم زهحال شناخته شده است. بشر در مقابل این ارقام جدی ب  است که تا ب
خود ااهمیتی قائل شود.

ههاهمین قدر کافیست، حال  بحث درباره جنبه فکری مقام انسان در یک چنین جهان علمی ب
هیپردازیم. ههجنبه عملی م ب

زهشناسان اسللت کلله برونللد در زیتفاوت است. «وظیفه ستار زیاها» ب  مرد عمل نسبت به «سحاب

1Nicola  Copernicus در شهر کوپرنیک،بب Thorn» ههنبام ههدنیبا آمبد کتبابش ب  دوران اجسبام لهستان ب
هیباشند و سببیارات اهمببه1543» در سماوی ههعقیده وی ستارگان، اهمه نقاط درخشان ثابتی م   منتشر شد. ب

ههدور خورشید دوران دارند. مانند زمین ب
2 Milky way.
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زیگیرنللد» دلیلللی نللدارد کلله وی زنباره تحقیق کنند و نتیجه را بگویند یزیرا ایز این بابت پول م  ای
زهخللود راه داهللد. چیللزی کلله بللرای او ااهمیللت دارد زیااهمیللتی نگرانللی ب  دربللاره چنیللن چیللز ب
زیتواند ایز جهان ببرد، البته یللک ملرد دانشللمند بیشللتر ایز یللک ملرد جااهلل زهایست که م  استفاد

زیتواند ایز جهان استفاده کند. م

زهخدا تعلق داشت. انسللان حللتی زتاها ب  در عهدی که بشر عاری ایز علم و دانش بود، اهمه قدر
زیتوانسللت کللاری انجللام داهللد و اهللر مللوقعی کلله خشللم خللدایان را  در مساعدترین شللرایط نم
زهصللورت یزلزللله، وطللاعون، زیآمد. این شللرایط نامناسللب ب زیانگیخت شرایط نامساعدی پیش م  برم
زیشلد. مسلللم ًا یّرات ظللااهر م زنگونه حوادث به ک زیشد. چون ای  قحطی و شکست در جنگ ظااهر م
زنروایان روی یزمین به این نتیجه رسللیده زیکرد. انسان ایز دیدن فرما  خشم الهی به آسانی برویز م
زیشللود عللدم تواضللع و خشللوع اسللت؛ اگللر زنچه بیش ایز اهمه موجب نارضایی خللدا م  بود که، آ
زیخوااهی یزندگی را بدون دغدغه بگذرانی و ایز بلیات سماوی در امان بمللانی بایللد بللا خضلوع و  م
زیپنااهی خود آگاه گردی و اهمیشه به آن اعتراف کنی. ولی خللدا زیدفاعی و ب  خشوع باشی و ایز ب
زیکه زهوطللور زیرسید. ب زهنظر م زیدانستی مانند یک انسان ب  که تو خود را در مقابلش خوار و ذلیل م
زهای زکتر خللانواد زیآمد؛ بشر در جهان، به مثللابه عضللو کللوچ زهنظر بشری گرم و دلپذیر م  جهان ب
زیداشت، لکللن اهرگللز جهللان و زهاهمراه م زینمود، که گرچه گااهی یزندگی برایش درد و رنج نیز ب  م

یزندگی برایش بیگانه غیرقابل درک و فهم نبود.

زیشللود کلله امللور زهصورت دیگری است. دعا و یزبللونی بللاعث نم زناها ب  در جهان علمی تمام ای
زیتوانللد زهدلخواه شخص باشد، بلکه تنها ایز راه تحصیل اوطلع ایز قوانین وطبیعی است که انسان م  ب
زیآیللد مسلللم ًا اوطمینللان زهدست م زهجریان بیندایزد. قدرتی که بدین ترتیب ب  امور را بر وفق مراد ب
زچوقت معلوم نبود که زیشد یزیرا اهی زگتر ایز نیرویی است که در نتیجه دعا حاصل م زشتر و بزر  بخ
زهحللدی بللود، توقللع زهعلوه قدرت دعا محللدود ب زناها با نظر موافق تلقی شود، ب  دعای تو در آسما
زهحال بللرای خللود حللدی نشللناخته اسللت (نامحللدود  بیش ایز اندایزه کفر بود. ولی قدرت علم تا ب
زیکللرد زنرا باور نم زچکس آ زیدارد ولی اهی زهاها را ایز جای برم زیشد که: ایمان کو  است). به ما گفته م
زهاهللا را ایز جللای برداشللت و اهملله قبللول زیتللوان کو زیشود که با بمللب اتمللی م  حال به ما گفته م

زیکنیم. م

زیشویم. خورشید ممکن  درست است که اگر ما بایستیم و درباره کائنات فکر کنیم ناراحت م
  خود را ایز دست بداهد و غیرقابل سللکونت1است سرد یا منفجر شود، یزمین ممکن است اتمسفر

1 Atmosphere.
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زیشللود، زهای کوتاه، قلیل و یزودگذر است که در یللک گوشلله تاریللک سللپری م  شود. یزندگی پدید
زیانللداختیم. زنقدر در اوطرافش سللر و صللدا راه نم زینفع نبودیم آ زیکه اگر خود ما در آن ذ زهوطور  ب
زیگوید: این افکار کشیشانه بیهوده و غیرعلمی است و نبایللد بللر ایللن افکللار  ولی یک نفر عالم م
زخاهای قطللبی را آب  سرد و مأیوس کننده تکیه کرد. بگذار صحاری را حاصلخیز و بارور سایزیم؛ ی
زهرویز در حللال پیشللرفت اسللت بکشللیم!! برخللی ایز زکاهللایی کلله رویز ب  کنیم و یکدیگر را بللا تکنی
زمرفته نماینده قدرت ما است و لذا در ایللن جهللان زیاه زتاها مضر و برخی مفید است ولی رو  فعالی

که خدا ندارد ما کوس خدایی خوااهیم یزد.

]]8[[ نظریه طبیعیون:  .

 قب ًل دیدیم که چگونه داروینیسم نظریه علت غایی را کلله دربللاره آن صللحبت کردیللم رد کللرد.

 علوه بر این داروینیسم تأثیرات دیگری بر نظریات انسان نسبت بله یزنلدگی و وطلبیعت داشلت.
یِکی در انسللان زیکند.  زهنظر الهیون ناپسند جلوه م  فقدان حد فاصل و ممیز بین انسان و میمون ب

  کلله اکنللون وجللود نللدارد گنااهکللار و1رو ح دمیده شد؟ آیا آن موجود حد فاصل (حلقه مفقوده)
زمنمللا) زناهللای آد   مسللئولیت اخلقللی داشللتند، و آیللا ایز2بنابراین مستحق دویزخ است؟ آیا (میمو

زتدون زنگونه سؤالت3من) رحمت الهی محروم شده بودند؟ آیا انسان (پیل   به بهشت رفت؟ به ای
زیتوان داد. اهر نوع جوابی م

 ولی داروینیسم، مخصوص ًا وقتی به غلط تعبیر شد، نه تنها عقایللد کهللن الاهیللون را تهدیللد
زهخطر انداخت.  زیخوااهی قرن اهجداهم را نیز ب زهای ایز فلسللفه4کندرسهکرد بلکه اصول آیزاد   نمون

زنفکر قرن اهجداهم بود.  زیخواه و روش زهای برای رد عقاید 5مالتوسآیزاد   اظهار کللردکندرسه نظری

1 Missing Link.
2 Pithecanthropus Erects.
3 Piltdown Man.

4Condorcet)1 ترقیات»174۲ - 1794  تاریخی  معروف «جدول  فرانسه در کتاب  آکادمی علوم   ) منشی 
هنرا کشف نمود. گوید: جوامع انسانی را باید مانند جوامع حیوانی بررسی کرد و قوانین آ

5Robert  Malthus)1  1834 - هیباشبد.1766   ) دانشمند انگلیسی است، وی از علما بنام علببم ثببروت م
ههعلت نظریه «قانون تقلیل عایدات» در باب جمعیت و محصولت زراعتی است. وی عقیببدهمالتوسشهرت    ب

هییابد در صورتی که محصولت زراعتی ثابت و یا  داشت که جمعیت دنیا به نسبت تصاعد اهندسی افزایش م
هییابد. بنابراین روزی خوااهد رسید که مواد غذایی روی زمین کفاف مببردم  به نسبت تصاعد عددی افزایش م
 را نخوااهد داد. و این عدم تعادل جمعیت و وسایل کشاورزی قحطی، مرض، ناخوشی، فقببر، جنببگ و بلیببات

←دیگری را در پی خوااهد داشت لذا ازدیاد نفوس ناچار باید محدود و معببادل بببا ازدیبباد وسببایل معیشببت 
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زیخواهان قرن اهجداهم مانند الاهیون عقایدداروینو در این مورد ایز نظریات    استفاده نمود. آیزاد
زنکلله تمللام  تعبدی و ادراک دگمی ایز انسان داشللتند ماننللد عقیللده دربللاره «حقللو ق بشللر» و ای
زناها مساوی اهستند. اگر یک نفر قدرت بیشتری نشان داهد بللرای ایللن اسللت کلله تعلیللم و  انسا

زنکه  زیجللای1جیمللز میلتربیت بهتری داشته است چنا زنکلله ایز خودپسللندی و غللرور ب   بللرای آ
پسرش جلوگیری کند اهمین مطالب را به او گفت.

زیبللود آیللا ایز حقلو ق بشللر2مجدد ًا باید سؤال کنیم: اگر انسللان «پیتکللان تروپللوس»   یزنلده م
زیکرد؟ آیا انسان «پکینینسیس» زیرفلت بلله پلایه 3استفاده م  نیلوتن اگر به دانشلگاه کمبریلج م

زتدون» اهمانند عقل و اهوشیاری ساکنین قصبه  زیرسید؟ آیا انسان «پیل   را دارا بود؟4ساسکسم
زمنمللا متللوجه زناهللای آد  اگر به این سؤالت ایز جنبه دموکراتیک جللواب داهیللد شللما را بلله میمو

زکسلللولی   تللوجه کنیللد کلله5خوااهیم ساخت. و اگر بایز اهم در مجادله اصرار وریزید به حیوانات ی
زهقول  زناها با مزایللای واحللد بلله ایللن6ایوکلیدب   این تصور باوطل است. لذا باید قبول کنید که انسا

زیآیند. تکامل تدریجی نتیجه انتخاب و بقای اصلح است شما باید بپذیرید کلله تللوارث  جهان نم
زهای نیست  سهمی در به وجود آوردن یک انسان خوب دارد، تعلیم و تربیت یگانه عامل و نمایند
زناها را ایز نظر سیاسی مسللاوی بللدانیم،  که باید ملک عمل قرار گیرد. اگر قراری بگذاریم و انسا
زهدلیللل اخللص سیاسللی زناها نیسللت بلکلله ب  این تساوی حقو ق بر اساس مساوات بیولوژیکی انسا
زهنظر من این تهدید عادلنه نیست. است. این تفکرات؛ آیزادی سیاسی را تهدید کرده است ولی ب

زناها ایز جهت خصوصیات ارثی مساوی نیسللتند یزمللانی خطرنللاک اسللت کلله  قبول اینکه انسا
زتتر ایز عده دیگر بدانیم، مث ًل اگر شما بگویید: اغنیللا زناها را برتر یا پس  گرواهی را ممتایز کرده و آ
زناها بر سایر ملل ارجحند، شللما ایز زهپوستان و یا آلما  بر فقرا، مردان بر یزنان، سفیدپوستان بر سیا
زیکنللد. و بسللط چنیللن زچوجلله ایز آن حمللایت نم زهاهی زیکنیللد کلله داروینیسللم ب زهای دفاع م  نظری
زعالوصف این چنین عقاید بللا وجللود زهای مسلم ًا یا به جنگ و یا بردگی منجر خوااهد شد. م  عقید
زیگویللد: زهای کلله م زیرحمان زیپایگی به اسم داروینیسم اعلم شده است. اهمچنین است تئوری ب  ب

  بدین علت بود که محیط و وقایع زمان وی مسببتعد پببذیرفتن چنیببنمالتوس→ باشد. البته شهرت عقیده 
عقاید و افکاری بود.

1 James Mill.
2 Pithecanthropus.
3 Homo Pekiniensis.
4 Sussex.
5 Amoeba.

6Euclid ،هیدان معروف یونانی.اقلیدس  ریاض
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زهجمعی نابود. یزیرا روش وطبیعت نیز اهمیللن اسللت. وطرفللداران ایللن  ضعیف را باید با کشتار دست
زیشود پس بگللذار ایز جنللگ اسللتقبال ز حنژاد بشر م زیگویند که اگر تنایزع بقا موجب اصل  عقیده م

زهنظریلله  زیگردیللم ب زبتر باشد بهتر است. و لللذا برم  ؛ وی1اهراکلیتسللکنیم اهرچه این جنگ مخر
زیگویللد: «کللاش2اهومراولین فاشیست جهان است و عقیده دارد  ززنجا کلله م   اشتباه کرده است آ

زیبست یزیللرا  زیدانسللت بللدین ترتیللب بللرایاهللومرجنگ ایز میان خدایان و آدمیان رخت برم   نم
زیکند؛ جنگ برای اهمه یک چیز عللادی اسللت و نللزاع و کشللمکش عللدالت  نابودی جهان دعا م
 است، جنگ، پدر و پادشاه اهمگان است. اوست که برخی را خدا و برخی را انسان، برخی را برده

برخی را آیزاد کرده است».

زیرسللد کلله علللم زهنظللر م  این فلسفه متعلق بلله پانصللد سللال قبللل ایز میلد اسللت و بعیللد ب
زهای زهای داشته باشد؛ در احیاء آن بایللد تللا انللدایز زکترین تأثیری در احیاء چنین عقیده کهن  کوچ

زهاهای با قللدرت (یزورمنللد) امللرویزی چنیللن3نیچه زچیک ایز دست   و نایزی را مسئول دانست ولی اهی
زهقدرتی که در وی نهفتلله اسللت زهای ندارند. قدر مسلم این است که علم، آگااهی انسان را ب  عقید
 بیشتر کرده است ولی این اثر بیشتر ایز جنبه فنی علم ناشی شده است نه ایز جنبلله فلسللفی آن.
زهنظر فلسفی مورد مطالعه قرار داهیم و مللن فقللط ایز زیکنم که علم را ایز نقط  در این فصل سعی م

1Heraclit یا Heraclitus افیس ااهل Ephese است.سقراط از شهراهای یونان و از جمله حکمای قبل از  
هیآورد. دنیببا ماننببد ههشببمار م هیقببراری و تبببدل ب هنرا مظهببر ب هیدانسببت و آ  آتببش را اصببل و مببادةالمواد م
هنرو جنگ در دنیببا ضببروری اسببت، ههایست که ثبات و بقا ندارد. اهستی نتیجه جنگ اضداد است از ای  رودخان
 عدم یکی باعث وجود دیگری است، کشمکش اضداد لزم است ولی نباید از حد اعتدال خببارج شببود. چببون
هیکه او را حکیببم گریببان ههطور ههگیر و بدبین بود ب هیقراری و ناپایداری است بسیار گوش  فلسفه وی مبتنی بر ب

هیگفتند. م
۲Homerهیزیسته. فلسفه اهومر توأم نمودن  ، از شعرای یونان باستان است. اهزار سال پیش از میلد مسیح م

علم با عمل است.
3Friedrich  Nietzsche)1  1844 - ههاش مذاهبی بودند او را بببه تحصببیل الهیببات1900   ). چون خانواد

هگاهای بیسببمارک رابالگماشتند ولی وی از مسیحیت روگردان شد. وی استاد دانشگاه «  » سویس شد. جن
هیدانست. کتاب جامع فلسفه او عبارتست از « هیگفتمخل فراهنگ آلمان م   در ایببننیچببه». زرتشت چنین م

ههصورت افسانه درآورده البته قهرمان داستان خود زرتشتکتاب سخنان خود را از زبان    است و علببتنیچه ب
هنکه  ههواسطه علقه او به افکار زرتشتای هیباشبد. از آراء زرتشت را نمونه قرار داده است ب  ، کوشببشدارویبن م

ههمعنی تنازع قبول دارد و معتقد است افراد برای کسب قدرت باید در کشمکش باشند.    بببانیچهبرای بقا را ب
هیداند. برابری حقببو ق زن  تساوی حقو ق ملل مخالف است و برعکس دیگران طبقه اشراف و بردگان را لزم م

هیداند. در اهر حال مذاهب    مذاهب انفراد و قدرت مافو ق قدرت اسببت. تاریببخ و جریبباننیچهو مرد را باطل م
ههسوی نیرو است. ههقدرت یا کشش ب تمدن یعنی تحمیل پیوسته پا اراده معطوف ب
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زهام. البتلله بحللث در زلاهای بعد موکول کرد زنرا به فص  جنبه فلسفی آن سخن گفته و جنبه فنی آ
زهنظللر مللن فلسللفه قللدرت زینمایللد. ب  جنبه فنی علم راه را برای بحث در فلسفه قدرت بشر بایز م
زنجللا ایز آن سللخن زنرا قبول کنم و در ای زیتوانم آ زهای بس خطرناک است. و من نم  انسانی، فلسف

زیگویم. نم
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فصل دوم

نتایج عمومی و کلی تکنیک علمی
 ) شناسایی حقیقت اشیا را برای ما1ایز تاریخ سلطه اعراب تاکنون، علم دو وظیفه داشته است: (

زیکند. ( زهاستثنای 2میسر م زیاها ب زیسایزد. یونان   فقللط1ارشمیدس) انجام کاراها را برای ما ممکن م
زهجهان داشتند ولللی چللون زهمند به قسمت اول بودند: تیزبینی و کنجکاوی فراوانی نسبت ب  علق
زییزیستند لذا علقه زهکار کشیدن سخت بردگان به آسودگی و فراغ بال م  ملل متمدن در نتیجه ب
زیدادند. علقه به اصول فنی و علمی اولین بار ایز وطریللق سللحر و  چندانی به اصول فنی نشان نم
 جادوگری و خرافات ظااهر شد. اعراب علقه شدیدی داشتند که به کشف کیمیا و اکسیر حیات
زنبها مبدل ساخت. به زمبها را به فلزات گرا  موفق شوند و بفهمند که چگونه ممکن است فلزات ک
 این قصد به تحقیقات پرداختند و به کشف بسیاری ایز حقایق در یزمینه شیمی نائل آمدنللد ولللی
 قوانین معتبر عمومی را کشف نکردند و ایز لحاظ فنلی و علملی در مرحلله ابتلدایی خلود بلاقی

ماندند.

زبنما و باروت کشف شد و این کشللفیات حللائز ااهمیللت و زعذلک در اواخر قرون وسطی قط  م
زنکه  زناها، که بوده؛ قدر مسلم آ   سللهمی2راجللر بیکننتایج فراوانی بود. معلوم نیست که کاشف آ

در این مورد نداشته است.

زتاهللای مرکللزی زهوسللیله آن، حکوم زهخللاوطر آن بللود کلله ب  ااهمیللت بللاروت در درجلله اول ب
زناهای زیتوانستند بارو  » پادشللاهجللان یاغی را به اوطاعت و انقیللاد خللود در آورنللد. مث ًل اگللر «3م

زچوقت  زپخانه بود اهی زیشد. ولی اگرچه در این مورد مللا4کارتا مگناانگلستان دارای تو   تصویب نم

1Archimedes 287،ل - زیدانانسیراکویز قبل ایز میلد در شهر 212  زگتریللن ریاضل زهدنیا آمد. وی ایز بزر   ب
زیرود. اکتشافات او در ریاضیات مخصوصل ًا اهندسله ملوجب حیلرت شلد.  زهشمار م   دارایارشلمیدسجهان ب

زگاهای  زهای بود. در جن ز قالعاد زگاهای عظیمی پرتللابکارتاژنیروی تجسم خار زناهایی اختراع کرد که سن   ماشی
زهدست آورد. قانون استاتیک یللا تعللادل اجسللام و اهمچنیللن زیکردند. سطح و حجم اجسام را او اولین بار ب  م

قانون تعادل مایعات را کشف کرد.
۲Roger  Bacon باشلد. وی بله ایز فلسفه دوره اسکولستیک و ایز پیشروان ترقیلات عللوم میراجر بیکن 

 ااهمیت ریاضیات پی برد و در وطبیعیات ایز مشااهده و تجربه استفاده کرد. گرچه شاید اولین کسی باشلد کله
 پنداشت با وجود این چون بلله تجربلله ودر علوم به تجربه توجه کرد ولی علوم الهی را مافو ق دیگر علوم می

مشااهدات توجهی داشت وطرفداران کلیسا او را تکفیر و به چهارده سال حبس محکوم کردند.
3Barons.هیگفتند هبزاده شجاع را بارون م ، در بریتانیای کبیر نجی
4Magna  carta ههوسیله King فرمان آزادی که ب  John ههمببوجب آن آزادی فببردی و1۲15 در   صادر و ب

سیاسی تأمین گردید.



زهوطللور زعالوصللف ب زناهایی که این فرمان را به پادشاه تحمیل کردند جانبداری کنیللم م  باید ایز بارو
زیسوخت و استقرار نظم و احترام به قانون لیزم بود. در  کلی قرون وسطی در آتش اهرج و مرج م
زهاهای خللود متکللی زناها به قلع زیتوانست این کار را انجام داهد. بارو  آن موقع فقط قدرت پادشاه م
زیشلود کله چللرا زنجللا معلللوم م زپخانه مقاومتی نداشت. ایز ای زهاها در مقابل تو  بودند، ولی این قلع

زمیزمان با این تغییرات در فرانسلله و اسللپانیا1تیودراها   بیش ایز پادشااهان پیشین قدرت داشتند. اه
 نیز تغییراتی به وجود آمد. در اواخر قرن پانزداهم دولت بللا قللدرت جدیللدی مجهللز شللد و ایللن
 قدرت ناشی ایز باروت بود. ایز آن یزمان تاکنون قدرت و نفوذ حکومت رو به افزایش بوده اسللت، و
ز حاهای جنگی میسر شده اسللت. ایللن تحللولت و  این افزایش منحصر ًا ایز راه توسعه و تکمیل سل

زهوسیله  زتاها ب   شللروع شللده اسللت.5ایللزابل و 4فردینانللد و 3لللویی یللایزداهم و 2اهفتم اهانریپیشرف
زناها بود. زپخانه کلید موفقیت آ تو

زبنمللا عهللد اکتشللافات را بلله وجللود آورد. دنیللای زبنما، کمتر ایز باروت نبود. قط  ااهمیت قط
زهوطرف شر ق که ایز زهروی استعمارگران سفیدپوست گشوده شد. کشف یک راه دریایی ب  جدیدی ب

زیکرد فتح اهندوستان را میسر ساخت، روابط و اهمبستگی مهمللی6امید نیککنار دماغه    عبور م
زیاندایزه افزایللش یللافت و ایز راه تفللو ق  را بین اروپا و چین به وجود آورد. ااهمیت نیروی دریایی ب
 قوای بحری، اروپای غربی جهان را تحت سلطه خود در آورد. فقط در عصر حاضللر ایللن تسلللط

خاتمه یافت.

]]1[[ نقلب صنعتی: ا ر و  بخا . عصر 

  اهیچ تحولی که ااهمیتش ایز جهت تکنیک جدید علمی به انللدایزه7تا عصر بخار و انقلب صنعتی

1Tudors ههاهایی بودند که از سال هیکردند.1603 تا 1485، سلسله سلطین و ملک  بر انگلستان حکمرانی م
۲Henry VII)1 ،1485 - 1509 درجان کاپوت) پادشاه انگلستان بود. در زمان حکومت وی کاشف معروف  

 از اقیانوس اطلس عبور کرد.1497تاریخ 
3 Louis XI.
4 Ferdinand.
5 Isabella.
6 Cape of God Hope.

7Industrial  Revolutionههاها در اواخر قرن اهجببداهم و هنآلت و کارخان  ، تحولتی که در اثر اختراع ماشی
هینامنببد. در نببتیجه ایببن انقلب  اوایل قرن نوزداهم مخصوص ًا در انگلستان بببه وجببود آمببد انقلب صببنعتی م
هناهای  تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی و فردی مردم به وجود آمد. این انقلب بیشتر نتیجه اختراع ماشی

بخار و ریسندگی و بافندگی بود.
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زبنما باشد پیش نیامد. بمب اتمی وطی اهفت سال اخیللر در برخللی اشللخاص  اختراع باروت و قط
 این فکر را به وجود آورد که ممکن است تکنیک علمی پا را ایز حدود خود فراتر بگذارد. ولی این
زرقابل زیاهای غی زهای نیست. انقلب صنعتی چه در انگلستان و چه در آمریکا بدبخت  نظریه چیز تایز
زهای زیکنللد شللبه یّمللذ م زهنظر من برای کسی که در شعبه تاریخ اقتصاد تل  وصفی به وجود آورد. ب
 وجود ندارد که رفاه متوسط برای مردم انگلسللتان در دوره انقلب صللنعتی کمللتر ایز صللد سللال

پیش ایز آن دوره نبوده. و تقریب ًا این راحتی مدیون تکنیک علمی است.

زهعنوان مثللال یللادآور زهای بود ب  اجایزه داهید پنبه را که در اوایل انقلب صنعتی نمونه برجست
زککنی  زهپللا زهاهللای پنب   ایز آن امللرار معللاش3انگلسلل و 2مارکسلل کله 1لنکاشللایرشویم. در کارخان

زیکردند کودکان ایز  زیکردند. اوطفال اغلب ایز شش؛ اهفت سللالگی15 تا 12م   ساعت در رویز کار م
زییزدنلد. زناهلا را کتلک م زنکه اهنگام کلار خوابشلان نلبرد اغللب آ زیکردند. برای ای زهکار م  شروع ب
زنآلت زخاهللای ماشللی زیرفتنلد و لی چر زهخللواب م زعالوصف بسیاری ایز کودکللان در حللال کللار ب  م
زیشللدند. والللدین اوطفللال مجبللور بودنللد ایللن زصالعضو یا کشته م زیغلطیدند و بدین ترتیب ناق  م
زیشللد تحمللل کننللد یزیللرا خودشللان در وضللع زناهللا تحمیللل م زیاها را که بللر کودکللان آ زیرحم  ب
زنآلت زهاهای دسللتی بللا ظهللور ماشللی زتگران یدی و صاحبان حرف زتباری قرار داشتند. صنع  فلک

زهموجب  زیشدند. پارلمللان4قانونیبیکار شدند، کارگران کشاوریزی ب زهشهراها م زهمهاجرت ب   مجبور ب
زیسللاخت. تللا سللال  با استفاده ایز این قانون مالکین را ثروتمندتر و داهاقین را ایز اهستی سللاقط م

1 Lancashire.
۲Karl Marx) ایز پیروان مکتب 1883 - 1818، دانشمند سوسیالیست آلمانی او تاریخاهگل)  زهنظر  ب   بود. 

زهاهای انسانی تاریخ مباریزه وطبقاتی اسللت.    ویکاپیتللال مخللالف مللالکیت بللورژوای اسللت. در مللارکسجامع
زهوطللور زیگوید که وسللایل تولیللد را بایللد ب  مالکیتی که پایه آن بر کار و فعالیت شخصی باشد موافقت دارد. م
زناها را در محصول مؤسسات تولیللدی شللریک کللرد. اوضللاع سیاسلی و  مشترک در اختیار عموم قرار داد و آ

زینامند. زیداند. اصول عقاید او را مارکسیسم م اجتماعی را تابع وسایل تولید و اقتصاد م
3Fredric Engels)1 ،18۲0 - 1895 با 1843) تئوریسین معروف آلمان در سال   آشنا شد و درمارکس 

هباهایی درباره مبدأ خانواده و مالکیت، سوسیالیسم علمببی هینمود. کتا  انتشار روزنامه «رن» با وی اهمکاری م
هیباشند.مارکس و انگلسو تخیلی منتشر کرد.   مؤسس سوسیالیسم علمی م

4Enclosure  Actsهناهای مخصوصببی بببرای هیتوانستند از زمی  ، در انگلستان رسم چنین بود که داهقانان م
هناهای دیگری بود که به عموم تعلق داشت و داهقانببان مشببترک ًا در  چرای حیوانات خود استفاده کنند و زمی

هینمودند. ولی در سال  هیکردند و محصول را تقسیم م هناها زراعت م ههتصویب پارلمببان1845این زمی   قانونی ب
ههاها و مببااهیگیری و قطببع اشببجار و ههموجب این قانون حقو ق داهقانان در استفاده از چراگا  انگلستان رسید و ب
هتاهای بببزرگ هناها پرداختند و مالکی هنخواران به تصاحب و احتکار آن زمی  حفر مجاری آب از بین رفت و زمی

هناها را ترک کرده و به شهر پناه بردند. ههمالک از روی اضطراب زمی به وجود آمد. داهقانان خرد
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زیتوراهللا اتحادیه کارگری، اتحادیه اصناف، غیرقانونی بود، حکومت 1824   یللا مباشللرین و1پرووک
زیفرسللتاد. وظیفلله زهاهای کللارگری م زیکرد و در داخل اتحادی زهای استخدام م  پیشکاران اغوا کنند

زیافتاد تبعیدمباشراناین  زهدام م زنگاه کارگری که ب   کشف احساسات انقلبی در کارگران بود. آ
زیشد. یا اعدام م

چنین بود اولین آثار ماشین در انگلستان.

آثار مخرب انقلب صنعتی در ایالت متحده کمتر ایز انگلستان نبود.

زگاهای استقلل   و چندین سال پس ایز خاتمه آن، ایالت جنللوبی کللام ًل مایللل2در یزمان جن
 بودند که موضوع الغاء بردگی را در آتیه نزدیکی مورد توجه قرار داهند. بردگی در شمال و غرب

زهاتفا ق آراء در سال    امیدوار بود که ایالت جنوبی نیز به لغو بردگللی3جفرسن لغو شد و 1787ب
  موفللق شللد4ویتنی 1793مبادرت وریزند؛ البته امیدواری او اهم بدون دلیل نبود ولی در سللال 

زیتوانست پنجاه پوند زککنی مخصوصی بسایزد که با آن، یک سیاه م   رشته بلنللد5دستگاه پنبه پا
زیکللرد.  را در ظرف یک رویز پاک کند، در صورتی که قب ًل فقللط رویزی یللک پونللد پنبلله پللاک م
زهجویی در کارگر و کار در انگلسللتان کودکللان را بلله زهاهای صرف زهجویی کار یا دستگا  وسایل صرف

  ساعت کار رویزانه واداشته بود. اهمین وسایل در آمریکا یزندگی پر مشللقتی بللرای سللیااهان و15
زهمراتب بدتر ایز یزندگی ایشان قبل ایز اختراع آقای    بود. در سالویتنیبردگان به وجود آورد که ب

  تجارت برده ممنوع شد و چون کشت پنبه پس ایز این تاریخ بسللیار وسللعت یللافته بللود،1808
زیبایست ایالت جنوبی علیا که برای کشت پنبه مسللاعد نبللود بللرده وارد کننللد ولللی ایللالت  م
زیرحمانه، بیش ایز اندایزه کار  جنوبی اهوای نامساعد و ناسالمی داشت و ایز بردگان در مزارع پنبه ب
زناهللا را بلله زیکشیدند. بدین ترتیب ایللالت جنللوبی محللل توالللد و تناسللل بردگللان شللد تللا آ  م

1 Agent Provocateurs.
۲War of Independence هیاها در مقابل انگلستان در زمان ههدست آوردنسوم ژرژ، قیام آمریکای   برای ب

ههعهببده هگاهببا ب هگاهای استقلل معروف گردید. فرمانداهی ارتش آمریکببا در ایببن جن  آزادی و استقلل، به جن
هنکه: امریکا از تحت انقیاد حکومت انگلستان آزاد شد، اسببتقلل و آزادیواشنگتن هگاها ای   بود. نتایج این جن

ملت تأمین گردیده، کنگره تشکیل، اعلمیه استقلل صادر و قانون اساسی آمریکا تدوین گردید.
3Thomas Jefferson)1 1743 - 18۲6هسجمهور ممالک متحده آمریکا بود که برای بدست  ) سومین رئی

هناها تلش فراوان کرد. در تدوین قانون اساسی آمریکا  آوردن آزادی سیااهان و الغاء بردگی و خرید و فروش آ
ههای داشت. هحطلبان شرکت داشت. طرفدار توده ملت و مظهر دموکراسی بود و سیاست صل

4Eli Whitney)1 1765 - 18۲5.هککنی را اختراع کرد ههپا ) یک نفر آمریکایی بود که ماشین پنب
5Pound.واحد وزن و اندکی کمتر از نیم کیلو است ،
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زهاهای عجیب و تنفرانگیز این معللامله عبللارت ایز زناهای جنوبی تحویل داهند. یکی ایز جنب  گورستا
زناهلا زیتوانسلت ایز آ زیداشلت م  این بود که اهر سفیدپوست اگر تعدادی بردگلان یزن در اختیلار م
زیکه بلله زناها را در مللوقع زناها نیز به نوبه خود برده او بودند؛ بشود و آ زهای فریزند، که آ  صاحب عد
زیکرد به صاحبان مزارع پنبه بفروشد کلله (بلله احتمللال قللوی) قربانیللان  پول نقد احتیاج پیدا م

زبیزرد شوند. زنخوار معدی یا مالریا یا ت زلاهای خو انگ

زهوطللور یقیللن بتللوان گفللت کلله چنللانچه1نتیجه نهایی این وضع جنگ داخلی   بود. و شاید ب
زیکرد. زگاها برویز نم زیماند این جن زهصورت غیرعلمی باقی م زککنی ب صنعت پنبه پا

زککنی، در سللایر ممالللک نیللز  انقلب صنعتی و استفاده ایز تکنیک علمی در صنعت پنبه پللا
زیتوانست بایزاری برای خود پیدا کنللد. زهای در اهند و آفریقا م  نتایجی در بر داشت محصولت پنب

زهای برای امپریالیسم بریتانیا زیبایستی بفهمند کلله لخللتی و2و لذا انگیز زیاها م   ایجاد شد. آفریقای
زناهای مذاهبی بدون صرف مبللالغ یزیللاد انجللام  براهنگی ناپسند و گناه است. این وظیفه را میسیو
زیاها به ارمغللان بردیللم ولللی  دادند. علوه بر محصولت کتانی، سل و سفلیس را نیز برای آفریقای

زناها پولی دریافت نداشتیم. البته برای این دو کالی اخیر ایز آ

زیاهای ناشی ایز تکنیک جدید علمی زیخوااهم تأکید کنم که بدبخت زهای نیست و3م زیسابق   امر ب
زیاهایی که در اوطللراف آن صللحبت کللردم زهاهمین علت بحث من درباره پنبه وطولنی شد. بدبخت  ب
زهمرور یزمان بر وطرف شدند؛ کار اوطفال در انگلستان تحریم شد. بردگی در آمریکا الغللاء گردیللد.  ب
زیاهایی که اکنون در آفریقا وجود دارد ایز پنبلله زهپایان رسید. و بدبخت  امپریالیسم در اهندوستان ب

زیشود. ناشی نم

زیرفللت منطقلله عمللل آن در زهشللمار م زمترین عوامل و عناصر انقلب صنعتی ب  بخار که ایز مه
زه وسللیله زهآاهن کام ًل مشخص گردید، آثللار عمللده حمللل و نقللل ب زیرانی و را  حمل و نقل و کشت
زناهای بخار تا نیمه دوم قرن نویزداهم پیشرفتی نکرد. در این وقللت بللود کلله ماشللین  ظهور ماشی
زنجللا را بللرای تغللذیه ااهللالی منللاوطق  بخار در قلب آمریکایی مرکزی و غربی نفوذ کللرد و غللله آ

1Civil  War هلاهای - 1861، جنگی که از سا هه نببام1865    بین ایالت شمالی و جنوبی آمریکا در گرفت ب
هتاها.۲- آزادی بردگان. 1جنگ داخلی معروف شد. این جنگ بیشتر بر سر دو مسئله بود.  - حقو ق ایال

۲British Imperialismهیشود هتطلب اعمال م هه وسیله عده معدودی قدر  ، در حکومت امپریالیسم اصول ب
هینمایببد. دولببت نماینببده واقعببی  - در چنین حکومتی سلطه اقلیت زورگو به استقلل و آزادی ملت تجاوز م

هناها تحمیل شده است. هه علت نابسامانی و ضعف مردم بر آ مردم نیست بلکه قدرتی است که ب
3 Scientific Technique.
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  مورد استفاده قرار داد. این تحول منجللر بلله رفللاه1انگلستان و سواحل شرقی آمریکاصنعتی در 
زشبینی مردم در عهد    بلود و افزایلش سلریعزویکتوریاعمومی شد و پیش ایز اهمه علت ایجاد خو

زه موجب  زنپذیر ساخت؛ ولی در فرانسه ب  قللانونجمعیت را در اهر یک ایز کشوراهای متمدن امکا
زیداشلت کله ثلروت2ناپلئون تنظیمی زیشد. ایلن قلانون مقلرر م   ایز فزایش جمعیت جلوگیری م

زنکلله اکللثریت مللردم آن کشللور زناها تقسیم شللود حللال آ زهوطور تساوی بین فریزندان آ  اشخاص ب
داهقانان خرده مالک بودند که یزمین کمی در اختیار داشتند.

زهنظللر مللن زهاهمراه نداشت، و اصللو ًل ب  این تحول، بدبختی حاصله در اوایل انقلب صنعتی را ب
زتاهای روسللی  علت عمده این امر لغو بردگی و رشد دموکراسی بود، ولی داهقانان ایرلندی و رعی
زیبردنلد. اگلر ملکیلن انگلیسلی بله زهور نبودنلد اهنلویز رنلج م  که ایز خودمختاری و استقلل بهر

زهبللرداری ایز پنبلله اداملله4برایت و 3کبدنشکست    موفق شده بودنللد بللدبختی و مصللیبت در بهر
زییافت. م

]]۲[[ لگراف: ت و  لکتریسیته  ا  .

زناهای احترا ق داخلی است. مرحله مهم بعدی در تحول تکنیک علمی مربوط به بر ق، نفت ماشی

زهکللار برنللد ایز آن در تلگللراف زهعنوان یک منبع قدرت ب زنکه الکتریسیته را ب زتاها قبل ایز ای  مد
زماها یزودتر زیکردند. استفاده ایز الکتریسیته در تلگراف دارای دو نتیجه مهم بود؛ او ًل پیا  استفاده م
زیرسد. ثانی ًا کنترل دقیق تشکیلت بزرگ را ایز یک مرکز واحد، ساده زه مقصد م  ایز پیک و چاپار ب

زنکه سابق ًا امکانات خیلی کمتری برای این کار وجود داشت. زیساخت و حال آ م

زیکللرد بیللش ایز اهملله مللورد زعتر ایز انسللان حرکللت م زماهای تلگرافی سللری  این حقیقت که پیا
زعالسللیر زیتوانست سللوار اسللب سری  استفاده پلیس واقع شد، قبل ایز اختراع تلگراف یک رااهزن م
زینهللایت زنوسیله دسللتگیری او ب  شده و به شهری فرار کند که ایز جنایت او اوطلعی ندارند و بدی

1 New England.
۲Napoléon  Code کمیسیونی در فرانسه تشبکیل1800، در فاصله قرن اهجداهم و نوزداهم یعنی حدود ، 

هه نام قانون ناپلئون نامیده شد.1807گردید که قانون مدنی را تدوین کند این قوانین در   ب
3Cobden)1 1804 - 1865هگاهای  ) اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی است مخالف شرکت انگلستان در جن

کریمه بود.
4John Bright)1 1889 - 1811 بر ضدکبدن) سیاستمدار انگلیسی و مخالفت بردگی در آمریکا بود و با  

قانون غله اهمکاری کرد.
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زیخوااهد دستگیر کند که اغلب ایز خللادمین زعاهذا بدبختانه پلیس اشخاصی را م زیشد، م  مشکل م
زتاهابشر اهستند. اگر تلگراف موجود بود  زیکرا   (فیثللاغورس) موفللق2پیتاگورس به دستگیری 1پل

زیداشللت دولللت آتللن  زیشدند. اگر تلگراف وجلود م زیکللرد، پللاپ3آناکساگوراسللم   را دسللتگیر م
زیتواسنت  زیتوانست 5پیت را گرفتار سایزد و 4اکام ویلیامم   را در موقع فرار بلله فرانسلله6تام پین م

 اهیتلللر دستگیر نماید. بخش بزرگی ایز بهترین مردم آلمان و روسیه تحت تسلط 1792در سال 
زماهللا نبللود تعللداد خیلللی بیشللتری ایز مللردم فللراراستالینو    یزجر کشیدند. اگر سرعت انتقال پیا

زهوطور کلی نفعی در بر ندارد. زیکردند. بنابراین افزایش قدرت پلیس ب م

زیاهای قدیم زمترین نتایج تلگراف است. در امپراتور  افزایش کنترل قدرت دولت مرکزی ایز مه
زپاها زنکلله دولللتساترا زیداشللتند و قبللل ایز آ   یا حکمرانان ولیات دور دست سر به وطغیان بللر م

زیکه  زیکردند. مللوقع زناها آگاه شود سنگراهای خود را محکم م  7کنسللتانتینمرکزی ایز سرپیچی آ

زهوطرف روم حرکللت نمللود، مقامللات شللهر روم ایز وطغیللان او8یورکدر    ادعای امپراتوری کرد و ب
 اهنگامی آگاه شدند که او تا پای دیللوار روم رسللیده بللود. شللاید اگللر تلگللراف در آن رویز وجللود

زیداشت  زگاهللای دنیای غربم صُارلیللانز جنللگ 1812 اکنون مسیحی نبود. در جن   پللس ایز9نیللو 
زچیک ایز قوای وطرفین ایز جریان قرارداد صلللح اوطلعللی نداشللتند. قبللل ایز  تنظیم قرارداد صلح اهی

1Polycrates هکالطوایفی یونان در حدود سال هتاهای ملو  قبل از میلد.530، حکوم
۲Pythagoras اهخامنشی بببود. در سببالکوروش قبل از میلد متولد شد. معاصر 57۲ در سال فیثاغورس  

هکالطوایفی یونان از ساموس به ایتالیا فرار کرد. بعضی معتقدنببد کببه او را تبعیببد531   از دست حکومت ملو
هیکرد و قائببل هیداد. افکار فلسفه یونانی را تخطئه م  کردند. زیرا به عقاید مذاهبی عامه روی خوشی نشان نم
ههاند. فیثاغوریان مبدأ اهر چیز را عدد و اهمه امور ههتناسخ بود. اکتشافات زیادی در ریاضیات به او نسبت داد  ب
ههکشببف هیدانستند. در حساب، جذر و کعب و بعضی از قواعد ریاضی و در اهندسببه ب  را نتیجه ترکیب اعداد م

قضایای زیادی نائل شدند.
3Anaxagoras 500 -   قبل از میلد. به عناصر چهارگانه قائل بود. به عقیده وی خورشبید جمعبی4۲8 

هگتر است. اهسته اهمه اشیا در اهمه اشیا وجود دارد. است ملتهب که جرم آن از شبه جزیره یونان بزر
4William of Occamو مخالف با پاپ بود، لذا در لویی چهارداهم  فیلسوف انگلیسی قرون وسطی، طرفدار 

ههدستور پاپ 13۲4سال  ههمحاکمه خوانده شد.Avignon به و دوم بیست جان ب  ب
5William Pitt)1 1806 - 1759 هتوزیر انگلستان شد.۲4) در  سالگی نخس
6Tom Paineرا نوشت.حقو ق بشر  و  عصر تعقل، سیاستمدار و مذاهبی رادیکال بود. کتاب 
7Constantineههطرف شببر ق پیشببرفت در سببال  ، در قسمت غربی کشور قدرت خود را توسعه داد، سپس ب

هه نام وی قسطنطنیه معروف شد منتقل نمود.313 هه محلی که بعداها ب  پایتخت خود را ب
8York هیاها هنجا بود.کنستانتین، یکی از شهراهای انگلستان که در دوره تسلط روم  سردار آ

9 New Orleans.
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زهانللد، یزیللرا در مواقللع بحرانللی زنرا ایز دست داد  تلگراف، سفرا استقللی داشتند که اکنون کام ًل آ
زهعمل آورند. لیزم بود که سفرا آیزادی عمل داشته باشند تا بتوانند اقدامات سریعی ب

زتاهللا نبللود بلکلله در مللورد زیکرد تنهللا مربللوط بلله حکوم  تغییر و تحولی که تلگراف ایجاد م
زهعهده داشللت. مث ًل زناهای بزرگ که منطقه عمل وسیعی داشتند، تلگراف نقش بزرگی را ب  سایزما

زیداهد کلله چگللونه تجللار انگلیسللی در عهللد1اهاکلویتسفرنامه    را بخوانید. این سفرنامه شر ح م
زیتوانستند انجام داهنللد2الیزابت زیکردند. تنها کاری که م   برای ترویج بایزرگانی با روسیه تلش م

 این بود که یک مأمور فعال و با استعداد بفرستند. نامه، کال و پول به او بداهنللد و بگذارنللد اهللر
زیکشید که زیتواند انجام داهد و دیگر کاری به او نداشته باشند. مدت مدیدی وطول م  کاری که م
زیدادند تا اهنگامی که بلله  وی بتواند با کارفرمایان خود تماس بگیرد. و تایزه دستوراتی که به او م

زیشد. او برسد کهنه و غیرقابل استفاده م

 تلگراف قدرت حکومت مرکزی را افزوده و دامنه اقدامات فرمانروایانی را کلله بللر ایللالت دور
زیکردند کااهش داد. این تنها در مورد دولت نبود بلکه در مورد اهللر تشللکیلت  دست حکومت م
زیبینیللم کلله بسللیاری ایز زیکرد. ما م  که ایز لحاظ جغرافیایی منطقه وسیعی را شامل بود صد ق م
زیرسللیم کلله بللا پیشللرفت تکنیللک زکاهای علمی تقریب ًا اثرات مشابه دارند و بدین نتیجه م  تکنی
زهمراتللب زیگردنللد ولللی ایللن تعللداد کللم ب  علمی تعداد کمتری ایز اشخاص دارای قدرت مجریه م

زهاند. زناها بود قدرتشان بیش ایز قدرت کسانی است که قب ًل در موقعیت آ

 در تمام شئون بال، پخش امواج رادیویی کاری را که تلگراف شروع کبرده ببود کامبل کبرده
است.

زه عنوان یک منبع نیرو دیرتر ایز تلگراف شناخته شللده اسللت ولللی اهنللویز تمللام  الکتریسیته ب
زنکله الکتریسللیته زهمنصه ظهور نرسیده است، مراکز نیروی بر ق نمونه باریزی است بللر ای  آثارش ب

زیکنلد. فلسللفه    بلرای3لپوتللادر سایزمان اجتماعی نفوذ دارد و ناگزیر به تمرکز قدرت کملک م
زنکه شورشیان یک مستعمره را وادار به تسلیم نمایند، جزایر شناور خللود را بیللن خورشللید و  ای

1 Hakluyt's voyages.
2 Elizabeth.

3Laputa ههایست که   شرح دادهسفراهای گالیور) در کتاب سوم 1667 - 1745 1(سویفت، یک سرزمین افسان
هیشد. سکنه این سرزمین نژادی ازلپوتااست.  ههوسیله سکنه آن رااهنمایی م ههای بود شناور در اهوا که ب   جزیر

هناهببا مشببغول بحببث در هنکه سرزمینشان در حال نببابودی اسببت و آ  فلسفه بودند که توجهی نداشتند به ای
 ریاضیات و موسیقی و کاراهای ظریف دیگر از قبیل نرم کردن سنگ مرمر بببرای اسببتفاده در متکببا و بببالش

 و شورای سلطنتی انگلستان بوده است.نیوتن اهجو سویفتبودند. در این قطعه شاید منظور 
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زیکه منللاوطقی ایز لحللاظ گرمللا، زیتواند اهنگللام زیدادند. اکنون مراکز نیرو م  مناوطق شورشی قرار م
زناها احتیاج پیدا کنند نظیر اهمین عمل را در مورد ایشان انجام داهد.  روشنایی و پخت و پز به آ
زیکردم که ایز اهر لحاظ متکی به الکتریسیته بللوده  من در آمریکا در یک خانه روستایی یزندگی م
زیآورد. اگللر زهبار م زیشد و ناراحتی غیرقابل تحملی ب زماها پاره م  و برخی مواقع در برف و بوران سی

زیکردند ما مجبور به تسلیم بودیم. زماهای بر ق را تعمد ًا قطع م فرض ًا ما شورشی بودیم و سی

زناهای احترا ق داخلی در تکنیک علمی کنونی بر اهر کس روشن اسللت؛  ااهمیت نفت و ماشی
زیاهای نفتی بزرگ وجود داشته باشد یزیرا در غیر این صورت زه دلیل فنی، بهتر است که کمپان  ب
زیاهللای نفللت زهاهای نفت ممکن نبود، ااهمیت کمپان  کاراهای بزرگ و پر خرجی مانند کشیدن لول

  و1در سیاست سی سال اخیر کام ًل معلللوم اسللت. ایللن مسللئله مخصوصلل ًا در مللورد خاورمیللانه
زکاهای شلدیدی بیللن غلرب و اتحللاد جملااهیر2اندونزی زیکند. نفت سرچشللمه اصللطکا   صد ق م
ز قالجیشی) برای غرب3شوروی   شده است و در برخی مناوطق نفتی که ایز لحاظ استراتژیکی (سو

زیشود. زهوطرف کمونیسم م حائز ااهمیت است سبب ایجاد تمایل ب

زنچه در این مورد حائز ااهمیت بیشتری است پیشرفت نیروی اهوایی است؛ اهواپیمااهللا  ولی آ
زیتوان امیللد مللوفقیت داشللته باشللد مگللر زهاند اهیچ شورشی نم زینهایت ترقی داد  قدرت دول را ب
 اینکه حداقل متکی به قسمتی ایز نیروی اهوایی باشد. نیروی اهوایی نه تنها قدرت دول را افزوده
زتاهای بللزرگ زتاهای کوچک و بزرگ را توسعه داده اسللت فقللط قللدر  بلکه عدم تناسب بین قدر
زتاهای کوچک در مقابل نیروی عظیم اهللوایی زیتواند دارای نیروی اهوایی عظیمی باشند و قدر  م

تاب مقاومت ندارند.

زیپردایزم. زنجا به آخرین مورد استفاده تکنیکی ایز معلومات فیزیکی یعنی انرژی اتمی م  در ای
زنرا اریزیابی کنند، شاید در آتیلله بللرای مقاصللد زحآمیز آ  اهنویز ممکن نیست که موارد استفاده صل
زهعنوان یک منبع انرژی مورد استفاده واقع شلود و بلدین وطریلق قلدرت تمرکلزی کله  معینی ب
زنوطور کلله دولللت زنرا افزایش داهد. شاید اهما  اکنون مراکز تولید نیرو دارند بیشتر کند و دامنه آ
زه وسلیله ایز بیلن زیگوید که در نظر دارد، نیروی اتمی برای تغییللر وضللع جغرافیللایی ب  شوروی م
زیتوان قضاوت کرد زنجا که فع ًل م زهکار رود. ولی تا آ زهاها ب زه دریاچ زهاها و تبدیل صحاری ب  بردن کو

ااهمیت اتم محتم ًل در جنگ بیش ایز صلح است.

1 Middle East.
2 Indonesia.
3 Union of Socialist Soviet Republics (U.S.S.R).
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 در وطول تاریخ، جنگ وسیله اصلی برای اهمبستگی اجتماعی بللوده اسللت، و ایز شللروع دوره
زهاهللای بللزرگ، شللانس زتاهای تکنیکللی بللوده اسللت. گرو زگترین محرک پیشرف  علمی، جنگ بزر
زتاهللا اسللت. در اهللر  بهتری در پیرویزی دارند و لذا نتیجه معمولی جنللگ عبللارت ایز توسللعه دول
زلاهللای آلمللان و زهجنگ  تکنیک مفروضی - ایز لحاظ اندایزه محدودیت وجود دارد. امپراتوری روم ب

زهاهللای    محلدود شللد واهیمالیللاصحاری آفریقا محدود شد. امپراتوری انگلسللتان در اهنلد بلله کو
  توسط یزمستان روسیه شکست خورد. قبلل ایز دوره تلگلراف خطلر اضلمحلل و تقسلیمناپلئون

زیکرد یزیرا کنترل آن ممالللک وسللیع ایز یللک مرکللز زیاهای بزرگ را تهدید م  شدن، غالب ًا امپراتور
زنپذیر نبود. امکا

زیاها زیاهللا بللوده اسللت. در قللدیم فارسلل  تاکنون وسایل ارتباط عامل مهمی در تهدید امپراتور
زنرویز اسب بللود و زعترین وسیله آ زهاهای خود متکی بودند ولی چون سری زهرا زیاها ب زیاها) و روم  (ایران
زیرسللید. ایللن زهنظللر م  چون فاصله مرکز ایز مریزاها خیلی یزیاد بود اداره امپراتوری امللری محللال ب
زناهللای دور پللروایز در حللال ایز زبافک زهآاهن و تلگراف تقلیل یافت و با پیدایش بم  اشکال با ظهور را

  وجللود1بین رفتن است. اکنون ایز لحاظ فنی مشکل بزرگللی در یللک املپراتوری وسللیع جهللانی
 ندارد. و چون خرابی جنگ بیش ایز قرن گذشته است، احتما ًل بایللد حکللومت واحللدی را قبللول

زه نابودی نژاد انسانی راضی شویم. زهعهد بربریت برگردیم و یا ب زنکه ب کنیم، یا ای

زنشناسللی  بایستی اعتراف کرد که برای حصول یک حکومت واحد جهللانی یللک مشللکل روا
زیکنم که در گذشته موجد اهمبستگی اجتماعی جنگ بوده اسللت؛ و  وجود داد. بار دیگر تکرار م
زیباشد. ایللن عوامللل زیانگیزد نفرت و ترس ایز دیگر ملل م  غرایزی که احساس وحدت ملی را برم
زیگیریللم زهای که ایز ایللن مطلللب م  بستگی به وجود یک دشمن بالفعل یا بالقوه دارد. ظااهر ًا نتیج
 آنست که یک حکومت جهانی باید متکی به نیرویی باشد که بتوانللد موجللودیت خللود را حفللظ
زمبخش حفللظ وحللدت ملللی اهنگللام جنللگ اسللت قللادر  کند وگرنه حس وفاداری که اکنون الها

زهحفظ موجودیت چنین حکومتی نخوااهد بود. این مسئله را بعد ًا مورد بحث قرار خوااهیم داد. ب

زکاهایی را که مشتق ایز علوم فیزیک و شیمی بودند مورد بحث قرار دادم و زنجا من تکنی  تا ای
زنشناسللی نیللز زتشناسی، فیزیولللوژی و روا زهاند ولی یزیس زهسزایی داشت  این علوم تاکنون ااهمیت ب

زهاند و دارند. زهای در حیات بشری داشت زهنوبه خود اهمانند فیزیک و شیمی اثرات عمیق و اریزند ب

1 World-wide Empire.
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]]3[[ ه جمعیت: ل . مسأ

زیگیریم، در حال حاضر جمعیت کره یزمین اهللر سللاله   20اول مسأله غذا و جمعیت را در نظر م
زنکه زبشرقی است و حال آ زییابد و بیشتر این افزایش در روسیه و آسیای جنو  میلیون افزایش م
زهکللااهش  جمعیت آمریکا و اروپای غربی تقریب ًا ثابت اسللت، در ضللمن، تولیللد مللواد غللذایی رو ب
زلاها است. این وضع قابل زیرود و علت آن کشاوریزی (روش غیرعاقلنه کشاوریزی) و انهدام جنگ  م
زه زه حال خود راها کنند موجب کمبود مللواد غللذایی، در نللتیجه منجللر ب زنرا ب  انفجار است و اگر آ

زیگذارد. زهاهای دیگری در برابر ما م زعالوصف تکنیک؛ را جنگ خوااهد شد، م

 در کشوراهای غربی آمار جمعیت تابع بهداشت و کنترل موالید است، اولی ایز مرگ و دومللی
زییابللد (تعللداد زنکه عمر متوسط در غللرب افزایللش م زیکند. نتیجه آ  ایز ایزدیاد موالید جلوگیری م
 جوانان کم و تعداد بزرگسالن افزون است.) برخی مردم معتقدند که نتایللج بللدی ایز ایللن وضللع

زیتوانم این عقیده را بپذیرم. زیشود. ولی من خود چون جزء پیران اهستم نم حاصل م

 خطر کمبود مواد غذایی در جهان ممکن است موقت ًا با اصل ح کشاوریزی بروطرف شللود، ولللی
زهاهمین منوال افزایش یابد اصل ح تکنیک فلحت برای مللدت مدیللدی کللافی  اگر جمعیت دنیا ب
زهای که فقیرند و جمعیت رویز زه وجود خوااهد آمد. دست زنیزمان دو گروه در دنیا ب  نخوااهد بود. در آ
زیرسد کلله زه نظر م زناها که ثروتمندند و جمعیت ثابتی دارند. بعید ب  افزون دارند؛ و دسته دیگر آ
زگاهللای متللوالی در جهللان پیلش زهجنگ جهانی منجر نشود. اگر بخوااهیم که جن  چنین وضعی ب
زتاهللا  نیاید باید جمعیت سراسر دنیا ثابت بماند و شاید در بسیاری ایز کشوراها لیزم باشد که دول
زنصورت لیزم است کلله زهعمل آورند. در ای زهداشتن جمعیت اقداماتی ب  در این مورد یعنی ثابت نگا
 علم وطب در موضوعات بسیار خصوصی نیز دخالت کند. با این اهمه برای این قضللیه دو صللورت
زهقدری مخرب باشد که موقت ًا خطر افزایش جمعیللت  دیگر نیز متصور است: جنگ ممکن است ب
 را ایز بین ببرد. یا ملل متمدن و دانشمند مغلوب شوند و اهرج و مرج؛ تکنیللک علمللی را ایز بیللن

ببرد.

زتشناسی ممکن است ایز راه مطالعه توارث؛ انسان را تحت تأثیر قرار داهللد. بشللر بللدون  یزیس
 استفاده ایز اصول علمی توانسته است تغییرات بسیار مفیدی در مورد گیااهان غذایی و جللانوران

زیتوان تصللور کلرد کله بشللر بللا اسللتفاده ایز علللم اصللل ح نللژاد زه وجود آورد. م   تغییللرات1ااهلی ب
زهوطللور زهتر ایجاد کند. حتی شاید بتوانللد تغییللرات مطلللوب را ب زقتری را در مدت یزمانی کوتا  عمی

1 Science of Genetics.
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زناها به وجود آورد تاکنون تغییرات ناگهانی   که مصنوعی ایجاد شده مثبت نبللوده1مصنوعی در ژ
زهیزودی اصلللحات یزیللادی در جللانوران و زکاهللای علمللی ب  است. در اهر حال مسلم است که تکنی

گیااهان که برای بشر مفید اهستند به وجود خوااهد آورد.

زهکار زشاهای اصل ح خصوصیات نژادی مدت مدیدی در مورد حیوانات و گیااهان ب زیکه رو  وقت
زنگاه زناها مؤثر واقع شد و موفقیت آن حتمی گشت، آ  رفت و در تغییر صفات فطری و موروثی آ
زدمثل انسللان زشاهای علمی در یزمینه تولی زهکار بستن رو  ممکن است که جنبش نیرومندی برای ب
 به وجود آید. ابتدا ممکن است اتخاذ چنین سیاستی با مخللالفت شللدید روحللانیون و اشللخاص
زتاهللا فللائق  متعصب روبرو شود؛ ولی فرض کنیم مث ًل روسیه شوروی قادر باشد که بر این مخالف
زشتر که مقاومتش در مقابل امراض بیش ایز نژاد قبلللی باشللد زیتر و بااهو  شود، و بتواند نژادی قو
 به وجود آورد، و حال اگر فرض کنیم که ملل دیگر احساس کنند که اگللر ماننللد روسللیه عمللل
 نکنند در جنگ شکست خوااهند خورد در این صورت یا این ملل داووطلبللانه ایز تعصللبات دسللت
زعاهذا اهر نللوع زناها دست بردارند. م زیشوند که ایز آ زنکه پس ایز شکست مجبور م ززیدارند و یا ای  برم
زنکلله  تکنیک علمی اهرچند وحشیانه باشد اگر برای جنگ مفید باشد توسعه خوااهد یللافت تللا آ
زه بعد در صلللح و سلللمت یزنللدگی  بالخره مردم دریابند که جنگ کافی است و بخوااهند ایز آن ب
زیرسد که مردم راه صلح و صفا در پیش گیرنللد لللذا بایللد انتظللار زهنظر م  کنند. چون فع ًل بعید ب
 داشت که وطریق علمی توالد و تناسل عملی شود. من در فصول بعد دوباره در اوطراف این مسأله

صحبت خوااهم کرد.

زناهللا توسللعه زنشناسی ایز عواملی است که تکنیک علمللی اهنللویز در آ زفالعضا و روا  علم وظای
زهگذاران تکنیک علمی در این3فروید و دیگری 2پاولفنیافته است. دو دانشمند نامی یکی    ایز پای

زیاهللای ایللن زیگویند تضادی اصولی بین تئور زیروند. من نظریه کسانی را که م زهشمار م  دو علم ب
زناهللا زنکه آیا چلله بنللایی بللر پللایه تحقیقللات آ زیکنم. ولی در ای  دو دانشمند وجود دارد قبول نم

1 Mutation.
۲I.P.  Pavlov .هنشناس روسی هبشناسببی و اسببتاد انیسببتیتوی طبببپاولف، دانشمند و روا   موجد علببم عص

هنشناسببی از آن اسببتفادهمسکوتجربی در  هساهای مشروط بسیار معببروف و در روا   بود. تئوری او درباره انعکا
هیشود. م

3Freud .هنشناس اتریشی   اولین بار نظریه پیسکانالیزم با تحلیل روحی را در مورد امراضفروید، طبیب و روا
ههکار برد.  هیکند اعمال دستگاه مغزی را مورد مطببالعه قببرارفرویدروانی ب   مانند جراحی که جسم را تشریح م

ههاهبای هیداهد. نظریه تحلیل روحی وی تحول عظیمی در مباحث نفسانی به وجببود آورد و بسبیاری از نظری  م
قدیم را منقلب کرد.
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استوار خوااهد شد مشکوکم.

]]4[[ توده: هنشناسی  ا رو  .

زنشناسللی تللوده زهنظر من چیزی که ایز لحاظ سیاسی واجللد ااهمیللت فللراوان اسللت روا   اسللت.1ب
زهای نکرده است و استادان این علللم اهنللویز در زنشناسی ایز لحاظ علمی پیشرفت قابل ملحظ  روا
زیاها، سیاسیون و بللالتر ایز اهملله دیکتاتوراهللا زهاند. استادان این علم، تبلیغاتچ زهاها راه نیافت  دانشگا
زناها را در رسیدن زیکه ااهل علم اهستند بسیار مفید است و آ زهاند. مطالعه این علم برای مردان  بود
زیداهللد و زنشناسی فردی اساس این علم را تشکیل م زیکند. البته روا  به ثروت یا حکومت یاری م
زنرا یک نوع زیشده و اساس آ زنشناسی توده ایز قواعد علمی استفاده م  تاکنون برای استفاده ایز روا
زشاهای جدید تبلیغاتی ااهمیت این علم زیداده است. با پیشرفت رو  شعور یا عقل سلیم تشکیل م

زشاهای تبلیغاتی مؤثرتر ایز اهمه باید   تعلیییم وبه اعلی درجه خود رسیده است و در جزو این رو
زهتدریللج ایز تللأثیر آن کاسللتهتربیت   را نام برد. مذاهب در این قسمت سهم اساسللی دارد ولللی ب

زهرویز در حال توسعه است. زیکه نقش مطبوعات، سینما و رادیو رویز ب زیشود، در حال م

زناها زهاها حائز ااهمیت است اهنر ترغیب افراد یا تحریک احساسات آ زنشناسی تود زنچه در روا  زآ
زیاهای  زقاهای 2اهیتلراست. اگر شما سخنران   مقایسه کنید خوااهید دید کلله3بورک ادموند را با نط

 چه پیشرفت عظیمی ایز قرن اهجداهم تاکنون در فن خطابه حاصللل شللده اسللت، اشللتبااهی کلله
زباها خوانده بودند که انسللان   4حیللوانی اسللت نللاوطقسابق ًا وجود داشت این بود که مردم در کتا

زیدانیللم کلله صللحنه زیدادند. اکنون ما م زثاهای خود را بر پایه این فرضیه قرار م  استدللت و بح
 تئاتر یا یک دسته مویزیک پر سر و صدا خیلللی بیشللتر ایز قیاسللات منطقللی و صللغری و کللبرای
زشبینی کرد که یزمللانی خوااهللد زیتوان پی زیتواند مردم را در امری تحریض کند. حتی م  صحیح م
 آمد که اهر کس بتواند دیگران را به اهر امری تبلیغ و تحریض کند، فقط کللافی اسللت کلله امللر

تبلیغ را ایز سنین کم شروع کند، دولت اهم پول و وسایل کافی در اختیار مبلغین بگذارد.

 این موضوع چنانچه ایز وطرف دانشمندان در یک دیکتاتوری علمی انجام شود ترقیات فراوانی
زچکللس حللرف او را قبللولاناکساگوراسخوااهد داشت.    عقیده داشت که برف سیاه است ولی اهی

1 Mass Psychology.
۲Hitler.صدراعظم معروف آلمان در جنگ دوم جهانی ،
3Edmund Burke)1 ،17۲9 - 1797.سیاستمدار و فیلسوف و خطیب معروف انگلیسی (

4 Rational Animal.
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زساهللایی ایز کودکللان تشللکیل خوااهنللد داد و بللا زنشناسان اجتمللاعی در آینللده کل زیکرد. روا  نم
زیکه در عقیللده زهوطللور  استفاده ایز وطر ق مختلف ایشان را به سیااهی برف معتقد خوااهند ساخت، ب
زنکله او ًل زهبار خوااهلد آملد؛ ایز جمللله ای زهیزودی نتایج مختلفی ب زچگونه تزلزلی راه نیابد، ب زناها اهی  آ
 نفوذ و تأثیر خانه ایز موانع کار خوااهد بود ثانی ًا اگر تلقین عقاید پیش ایز سللن ده سللالگی شللروع
زهاهمراه مویزیک اشعاری مویزون و متناسب  نشود فایده چندانی حاصل نخوااهد شد. ثالث ًا چنانچه ب
 خوانده شود و خواندن این اشعار چندین بار تکرار گردد نتایج حاصله قابل توجه است. رابع ًا باید
زه وطرف پذیرفتن امور نامعقول است. آینلده نشللان  نشان داد که اعتقاد به سفیدی برف، تمایلی ب
 خوااهد داد و وظیفه دانشمندان در آتیه این اسللت کلله تعییللن کننللد تللا چلله حللد ایللن اصللول
زیکند و دقیق ًا معلوم کنند چنانچه بخوااهند کودکان را به سللیااهی  چهارگانه با حقیقت تطبیق م
 برف معتقد سایزند برای اهر نفر چقدر خرج خوااهد شد و اگر بخوااهند ایشان را معتقد کنند کلله
 برف خاکستری تیره رنگ است باید فهمید ایز مخللارج محسللوبه در حللالت قبلللی چقللدر  کسللر

زیشود. م

 اگرچه در تحصیل این علم سعی بلیغ خوااهد شد ولی منحصر به طبقه حاکمه خوااهببد بببود.
هناها چگونه ایجاد شده است. وقتی این فن و روش  مردم مجاز نیستند که بدانند افکار و عقاید آ
 کامل شود اهر دولتی که متصدی تعلیم و تربیت نسل بعدی است خوااهد توانست بببدون توسببل
 به نیروی پلیس و ارتش رعایای خود را دقیق ًا تحت کنببترل درآورد. تبباکنون فقببط یببک کشببور

ههای! به وجود آورد. توانسته است این بهشت سیاستمداران و چنین مدینه فاضل

]]5[[ اجتماعی: هناهای  زما تکنیک علمی در سا ار  ث آ  .

 تأثیرات اجتماعی تکنیک علمی تاکنون فراوان و حائز ااهمیت بوده است؛ و شاید در آینده بیش
ههوضع سیاسببی و اقتصببادی کشببور مربببوط  از پیش ااهمیت پیدا کند. بعضی از این آثار بستگی ب
ههوضع سیاسی و اقتصببادی هیباشد و بستگی ب  دارد، برخی از این آثار قسری و غیرقابل اجتناب م
هبناپببذیر تکنیببک هیکنیم که در این بحث فقط به گفتگو درباره آثار اجتنا  ندارد حال پیشنهاد م

علمی بر روی اجتماع بپردازیم.

زیکه زهوطللور زبناپذیرترین آثار تکنیک علمی سایزمان دادن اجتماع اسللت ب زیترین و اجتنا  بدیه
زیشود. در یزمینه تولیللد، ایللن اثللر بلله دو زکدیگر بیشتر م زهی  وابستگی اعضای مختلف این ارگان ب
زهای که بین افراد یک مؤسسلله تولیللدی (مث ًل زیشود. اول ارتباط نزدیک و صمیمان  شکل ظااهر م
 یک کارخانه) وجود دارد. دوم ارتباط بین یک مؤسسه تولیدی بللا مؤسسلله تولیللدی دیگللر کلله
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زیرود. اهلر یلک ایز ایلن زهشلمار م  اگرچه به استحکام ارتباط اولی نیسلت وللی ایز روابللط اصللی ب
زیکند. زکاهای علمی ااهمیت بیشتری پیدا م ارتباوطات به نسبت پیشرفت تکنی

[[ [[کشاورزی:

زیکند ممکن است با استفاده ایز ابزار و آلت اریزان  داهقانی که در یک کشور غیرصنعتی یزندگی م
 قیمت تقریب ًا تمام غذایی را که احتیاج دارد تأمین نماید. فقط ابزار و آلت کشاوریزی و مقللداری
 لباس و برخی چیزاهای دیگر ایز قبیل نمک را باید خریداری کند. ارتباط او با دنیللای خللارج بلله
زهکمللک یزن و بچلله خللود کمللی بیللش ایز زیرسد؛ مادام که این داهقان بتواند ب  حداقل مایحتاج م
زیتواند تقریب ًا ایز استقلل کامل برخللوردار شللود اگرچلله ایللن  احتیاجات خانواده غذا تهیه کند م
زیکشللد و زهدست آورده، ولللی در اهنگللام قحطللی گرسللنگی م  استقلل را در قبال مشقت و فقر ب
زهقللدری برایللش گللران  شاید اغلب کودکانش ایز فرط گرسنگی اهلک شوند بنابراین آیزادی وی ب
زیشود که تنها معدودی ایز مردم متمدن حاضرند جای خود را با او علوض کننلد. وضلعی  تمام م

که مردم متمدن قبل ایز انقلب صنعتی دارا بودند چنین بود.

زلخوار و زعالوصف یکی ایز این دو دشمن: نزو زتبار است م زهخودی خود مشق  وضع یک داهقان ب
زهتر کننلد. در تاریللخ اهلر دوره شللر ح زناهلا ممکلن اسللت رویزگللار او را سلیا  یا مالک و یا اهر دو آ
زهوضلع زهماللک ب زمانگیزی تقریب ًا نظیر شر ح ذیل خوااهید یافت «در این وقت وطبقه داهقان، خرد  غ
زیکللرد  بدی دچار شدند، چون محصول آن سال خوب نبود، خطر گرسنگی داهقانان را تهدیللد م
زناها ایز ملکین شهر قرض گرفتند این ملکین برعکللس داهقانللان، سللنن آبللاء و  لذا بسیاری ایز آ
 اجدادی، خداشناسی دیرین و صبر و شکیبایی را ایز دست داده بودند. داهقانانی که بللدین اقللدام
زتالمر برده ملکیللن شللهری کلله وطبقلله تجللار نوظهللوری را تشللکیل  خطرناک دست یزدند عاقب
زیدادند شدند. و لذا داهقانان سرسخت که در حقیقت سللتون فقللرات اهیئللت اجتمللاعی ملللت  م
زهاهللای نامشللروع و  بودند تسلیم وطبقه جدیدی ایز ثروتمنللدان گردیدنللد کله ثللروت خللود را ایز را

زمانگیز را در تاریخ   ، در2سللولون قبل ایز 1آتیکامشکوک تحصیل کرده بودند». عصاره این شر ح غ

1Attica.ایالتی در مشر ق یونان ،
۲Solon هیاها قبل از میلد 594، در   تقاضا کردند که مجموعه قوانینی برای آتن تنظیببم کنببد وسولون از آتن

هیاهابه او حق دادند که اهر تغییری که به نفع مردم باشد در آن بگنجاند.    این عمل او را خببدمت بزرگببیآتن
ههحساب آوردند. برای جامعه خود ب
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زگاهای 1لتیومتاریخ    در تاریخ انگلسللتان در اوایللل قللرن نللویزداهم و در تاریللخ2کارتاژ پس ایز جن
زنوطور که    تشریح و مجسم کللرده اسللت و در4اکتپوس در کتاب 3نوریسکالیفرنیای جنوبی اهما

زهاهایتاریخ اهندوستان در دوره حکومت    بریتانیللایی خوااهیللد یللافت. و نیللز چنیللن اوضللاع5راج
زفانگیز اسللت زهوطرف کمونیسم سو ق داد. این جریان اگرچه اس  نااهنجار بود که داهاقین چین را ب

زیباشد. زعتر م زبناپذیر تحول کشاوریزی به سیستم اقتصادی وسی زعاهذا ایز مراحل اجتنا م

زنداران فعلللی را در کالیفرنیللا، کانللادا، اسللترالیا،  در مقام مقایسه با داهقانان اولیه، علیق یزمی
 آرژانتین در نظر بگیرید. اهمه چیز برای صادرات است و رونق بللایزار بسللتگی بلله عوامللل ظللااهر ًا

  و یللا تنللزل نللرخ لیللره دارد. اهملله چیللز بللر ملدار6دوری ایز قبیل جنگ درایز و یا کمک مارشال
زنکه آیا بلللوک وطرفللداری کشللاوریزان زیگردد و بستگی دارد به ای   قللویواشللنگتن در 7سیاست م

 است و آیا دلیلی اهست که حاکی ایز نزدیکی آرژانتین و روسللیه باشللد یللا خیللر و ایز ایللن قبیللل
زناها نیز در حقیقت تابع  دلیل. ممکن است داهاقین اسم ًا مستقلی اهم وجود داشته باشند ولی آ
زهدست دارند. در صللورتی کلله دول زتاها را ب  قدرت مؤسسات مالی بزرگی اهستند که نبض سیاس
زییابد. «مث ًل زیشود بلکه افزایش اهم م زیاها نه تنها کم نم  مربووطه سوسیالیست باشند این وابستگ
زنآلت را با مواد غذایی مبادله کنند.» تمام این  فرض کنیم که روسیه شوروی و انگلستان ماشی

  در اوایل قللرن نللویزداهم نوشللتمالتوسآثار نتیجه وارد شدن تکنیک علمی در کشاوریزی است. 
 «پیشنهاد شده است، (البته این پیشنهاد جنبه شوخی دارد) که غله اروپا را در امریکا بکارنللد و

یّم خود را مصروف صنایع تولیدی و تجارت کند.»  زیکنللد: «ایللنمالتوساروپا اه   سللپس اضللافه م
زنکه بعداها معلوم شد، این تفکر  پیشنهاد نتیجه یک تفکر وحشیانه و غیرمعقول است.» ولی چنا

1Latium ههایست در قسمت مرکزی ایتالیا در قسمت مرکزی ایتالیا که  جزء آن بود.رم، ناحی
۲Punic  wars هگاهای پیونیک اتفا ق افتبباد. در تمببام164، تقریب ًا در سال ههنام جن   قبل از میلد سه جنگ ب

ههنببام  هگاهببا روم پیببروز شببد امببا در جنببگ دوم سببردار کارتبباژی ب هیاهببا را وادارHannibalایببن جن   روم
هبنشینی کرد ولی در جنگ سوم که در سال  ههعق هیاها غالب شدند.146ب  اتفا ق افتاد روم

3 Norris.
4 Octopus.
5 English Raj.

6Marshal  Aid تببرون 4 وزیر خارجه آمریکا بود. در این موقع طرح اقتصادی نظیر اصل 1948، در سال 
ههاهمکاری و ههوضع اقتصادی خود ملزم ب ههموجب آن کشوراهای اروپایی را برای سازمان دادن ب  تهیه نمود که ب
هنرو ایببن هکاهای مالی بنماید. از ای هینمود. آمریکا نیز قبول کرده بود که به این کشوراها کم  تشریک مساعی م
ههنام کمک مارشال معروف شد. البته منظور از طبرح کمببک مارشبال جلببوگیری اروپببا از سببو ق دادن  طرح ب

ههسوی کمونیسم بود. ب
7 Farm Block.
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احمقانه و نامعقول نبوده است.

زنجا سخن درباره کشاوریز کافی اسلت. تکنیلک علملی در صلنعت، ارتبلاط و وابسلتگی  تا ای
بیشتری ایجاد کرده است.

زهمراتب بیللش ایز سللابق شللده  ایز نتایج باریز و مسلم جنبش صنعتی آنست که جمعیت شهر ب
زیتر ایز کشاوریز است و بیشتر ایز او تحت تأثیر بحث و گفتگو قرار  است. انسان شهرنشین، اجتماع
زیاهای وی ممکللن زیکند و تفریحات و سرگرم زهوطور کلی او در میان جمعیت یزندگی م زیگیرد. ب  م
زگتللری بکشللاند. جریللان وطللبیعت، تللوالی شللب و رویز، زتاهای بزر  است او را به شرکت در جمعی
زخبنللدان و  یزمستان و تابستان، آفتاب یللا بللاران بللرای او ااهمیللت نللدارد. مللوردی نللدارد کلله ایز ی
زیکنللد. زکسالی و ریزش ناگهانی باران بترسد، یزیرا این حللوادث وی را ایز اهسللتی سللاقط نم  خش
 چیزی که برای او ااهمیت دارد محیط است محیط انسانی اوطراف او، مخصوص ًا موقعیت و مقامی

زناهای مختلف دارد. که در سایزما

 یک نفر کارگر کارخانه را در نظر بگیریم و ببینیم چند سازمان مختلبف زنبدگی او را تحببت
هیداهد. در واهله اول خود کارخانه و اهرگونه تشکیلت بزرگببتری کببه کارخببانه جببزء  تأثیر قرار م
 آنست. بعد اتحادیه و حزب سیاسی است که این فرد در آن عضویت دارد. شاید خانه وی را یک
هیرونببد. ههاهای او بببه مدرسببه م  انجمن ساختمانی یا یک مؤسسه عمومی در اختیارش بگذارد. بچ
هناهببا در هیکند، تمام ای هیرود یا یک مسابقه فوتبال را تماشا م هیخواند یا به سینما م  اگر روزنامه م
ههطور غیرمستقیم از طریق کارفرمایش متکی بببه هیباشد و ب هناهای قوی و مقتدری م  دست سازما
هیفروشند و یا مواد ساخته شده را از کارخانه وی  مؤسساتی است که مواد خام را به کارخانه او م
هیگیرد و در اهر لحظه ممکن است بببه او هیخرند. بالتر از اهمه حکومت است که از او مالیات م  م
 دستور داهد که برود و در جنگ کشته شود، زیرا حکومت او را در زمان صبلح از قتببل و سبرقت

حفظ کرده و به او اجازه تحصیل قوت لیموت را داده است.

زیاهللای مشللابهی زهدار نیز البته بنا به اظهار خللودش گرفتار  در انگلستان فعلی یک نفر سرمای
زهگذاری زیشود که ایز آن متنفر است. سللرمای  دارد. نیم یا بیش ایز نیمی ایز درآمدش عاید دولتی م
زیخوااهللد آن زیشود برای اهر کاری باید جوایز داشته باشد و بگوید که چللرا م زهشدت کنترل م  او ب
زیکنللد. زساهللای وی اظهللار نظللر م زهخصوص را تهیه کند. دولت در مورد محل فروش جن  جوایز ب
 تهیه مواد خام ممکن است برای او خیلی مشکل باشد مخصوص ًا موقعی که بخوااهد این مللواد را
 ایز یک منطقه دور تهیه کند. در اهرگونه رفتاری با کارگرانش باید مواظب اعتصاب باشد یعنی ایز
زیداند کلله آیللا  رفتاری که محرک اعتصاب باشد اجتناب کند؛ اهمیشه ایز سقوط نگران است و نم
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زهاهای شب با عر ق سللردی کلله بللر روی پوسللتش زیتواند بپردایزد؟ نیم  اقساط بیمه عمر خود را م
زیپرد یزیللرا خللواب دیللده اسللت کلله جنللگ درگرفتلله؛ کارخللانه، خللانه، یزن و  نشسته ایز خواب م
زناهای گوناگون آیزادی او را ایز بین زنکه کثرت این سایزما زهاهایش را ایز بین برده است. ولی با ای  بچ
زناهای بیشتری ایز قبیل واحداهای مسلح یا اتحادیه اروپای غربی زیکند سایزما  ،1برده است سعی م

زگوطلبانه تولیدکنندگان و غیللره بلله وجللود2پیمان آتلنتیک زهاهای جن  ، بانداهای مختلف و اتحادی
زیکند سخنانی درباره  آورد، او ممکن است در لحظاتی که درباره ووطن خویش احساساتش گل م

زناهای جدیللد3عدم مداخله دولت   در کار بایزرگانی مردم اظهار کند لکن بدون شرکت در سللایزما
زیداند کله اگلر در زیتواند به امنیت خود امیدوار باشد و با تشکیلت مخالف مباریزه کند یزیرا م  نم
زیوطرفللی باشللد کشللور او  انزوا باشد قدرت خود را ایز دست خوااهد داد و اگر دولتش در انللزوا و ب

ضعیف خوااهد شد.

]]6[[ اد قدرت مأمورین: زدی ا  .

زناهای مختلف، وطبقه قدرتمند جدیللدی را بلله وجللود آورده اسللت اهللر  ایزدیاد تشکیلت و سایزما
زبمنصللبان زیبایست برای خود قوه مجریه داشته باشد و قدرت مملکت در دست صاح  مملکت م
زیتللوان زبمنصللبان و مللأمورین قللوه مجریلله را م  قوه مجریه متمرکز باشد. صحیح است که صاح
 کنترل کرد ولی این کنترل ممکن است بطئی باشد و نتیجه آن دیر عاید شود ایز دختر خللانمی
زتویزیر اهر یک عجالت ًا قسللمتی ایز قللدرت زیفروشد گرفته تا نخس زهشما تمبر م  که در اداره پست ب
زهاند. شما ممکن است در صورت مشااهده بللد رفتللاری ایز دخللتر  حکومت را در خود متمرکز کرد
 تمبر فروش ایز او شکایت کنید و اگر ایز برنامه دولللت رضللایت نداشللته باشللید ممکللن اسللت در
زنکلله عللدم رضللایت زتویزیر قبللل ایز ای  انتخابات آینده علیه او رأی داهید. ولی دختر جوان و نخس
زیتواند مدت یزیللادی بللا زهنتیجه برسد.) م  شما نتیجه مطلوب ببخشد (تایزه اگر عدم رضایت شما ب
زبمنصبان و مأمورین دولت برای اهمه زهکار خود مشغول باشند. ایزدیاد قدرت صاح  خیال راحت ب
زنتر ایز زی خشلل  کس موجب عدم رضایت است و بسیاری ایز کشوراها کللارگزاران قللوه مجریلله خیل
زهنظر پلیس اگر شما جنایتکار نباشید  اهمکاران خود در انگلستان اهستند. مث ًل در آمریکا گویی ب
 باید مورد استثنایی و نادر باشید. این یزورگویی کارگزاران دولت یکی ایز بللدترین نتایللج افزایللش
 تشکیلت است و اگر بخوااهیم که یک جامعه علمی برای اهمه کس (غیر ایز اشراف ایز خودراضی

1 Western Union.
2 Atlantic Pact.
3 Laisser Faire.
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زنرسیده) قابل تحمل باشد بایستی تأمینی علیه یزورگویی این مأمورین ایجاد شللود زهدورا  و تایزه ب
زهاهای اصلحی. زینمایم تا وطر ح نقش یّم خود را مصروف توصیف م ولی فع ًل من اه

 قدرت مأمورین با قدرت مردم که اسم ًا و ایز لحاظ تئوری حاکم نهایی اهستند فللر ق دارد، در
زیشللوند لکللن زمداران انتخللاب م زنکه اسم ًا مدیران شللرکت ایز وطللرف سللها زتاهای بزرگ با ای  شرک
زیکنند با تشللبثات مختلللف مللوقعیت خللود را دوام بخشللند و در  معمو ًل مدیران شرکت سعی م
زیگذارند. در سیاست زنرا انتخاب م زیکنند و نام آ زهدلخواه مدیران دیگری انتصاب م  صورت لزوم ب
 بریتانیا کام ًل مشهود است که کارمندان دولت سوای مسائل حزبی که در برابر عللامه قللرار دارد
زیکننلد و ویزرا ایز کنللترل آن عاجزنلد، در بسللیاری ایز  در حقیقت خط مشللی دوللت را دیکتلله م
زناهللا  کشوراها ممکن است اختیار نیرواهای مسلح ایز دست مقامللات اداری خللارج شللود و علیلله آ
زنباره بیشتر صحبت زهام ولی لیزم است در ای زهقیام برخیزند من قب ًل راجع به پلیس مطالبی گفت  ب
زیکنند زیداهند سعی م زتاها با دولت یک حکومت ائتلفی تشکیل م  شود. در ممالکی که کمونیس
زنگاه با استفاده ایز این قدرت شروع به وطر ح تووطئه با توقیللف  که به نیروی پلیس دست یابند و آ
زناها خود را ایز شرکت در یللک حکللومت ائتلفللی بلله زنوسیله آ زینمایند، بدی زهیزور م  گرفتن اقرار ب
زیرسانند. مسأله وادار کردن پلیس به اوطاعت ایز قللانون مسللأله بسللیار مشللکلی  حکومت مطلق م
زیگنللااهی بللا توسللل بلله  است. مث ًل حل این مسأله در آمریکا بسیار بعید است اشللخاص کللام ًل ب

زینمایند. 1شکنجه و اعمال یزور مجبور به اهر اعترافی م

زهنوبه خللود زناهم ب زعتر است آ زبناپذیر ایجاد تشکیلت وسی  ایزدیاد قدرت مأمورین نتیجه اجتنا
 مولود پیدایش تکنیک علمی است. عیب یا خطر افزایش این قدرت آنست که غیر مسئول است
زتاهایی در پشللت پللرده ماننللد  و معلوم نیست مسئولی که مأمور و معذور نباشللد کیسللت؟ قللدر
زیاها در پادشللااهان قللدیم زهاها و سللوگل زهسرااها در امپراتوراها و قدرت و نفللوذ معشللوق  قدرت خواج
 وجود دارند. راه کشف و وطریق کنترل این قدرت مأمورین یکی ایز مسللائل مهللم سیاسللی یزمللان

زلاها زتاها2است. لیبرا زتآمیزی علیه قدرت پادشااهان و اریستوکرا زهوطورموفقی   نیللز علیلله قللدرت3 ب

هیقانون در کشور مارجوع شود به کتاب «1 هم اهاپکینز» تألیفپلیس ب . ارنست جرو
Our Lawless Police, by Ernest Jerome Hopkins, N.Y., Viking press.

۲Liberals :هناها مبتنی بر سه اصل است  - عدم مداخله دولت در۲- آزادی کامل اقتصادی، 1، اصول عقاید آ
هینظمبی در امبور اقتصبادی3امور اقتصادی و تأمین امنیت و اجرای دادگسبتری،   . مبداخله دولبت سببب ب

هیشود، عدم تساوی مادی شرط اساس پیشرفت افراد جامعه است. لذا دولت نباید مستقیم یا غیرمسببتقیم  م
در امور اقتصادی مداخله کند. در لیبرالیسم مالکیت و تجارت و رقابت باید آزاد باشد.

3Aristocrats.ههای اشراف بر اکثریت مردم است ههمعنی اشراف و یا اریستوکراسی حکومت دست ، ب
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زهداران قیام کردند. ولی مادام که قدرت مللأمورین تحللت کنللترل در نیایللد سوسیالیسللم  1سرمای

 کاری غیر ایز تعویض مصادر امور و جایگزین کردن اربابان جدید در عوض اربابللان قللدیم انجللام
زتاها زهاند.2نداده است، گویی مصادر امور تمام قدرت کاپیتالیس زهای به ارث برد   را در چنین جامع

  موقعی که من در یک داهکده در آمریکا یزندگی می کردم و باغبانی داشللتم کلله1942در سال 
زیکللرد بللا  برای قسمتی ایز رویز در استخدام من بود و بیشتر وقللت را صللرف سللاختن مهمللات م

زیگفت که اتحادیه وی  زهمن م زهدست آورده اسللت. چنللدی بعللد درClosed Shopپیرویزی ب   ب
زیشد به من گفت عواید اتحادیه افزایش یافته زهاش دیده نم  حالی که آن پیرویزی و غرور در چهر
زنکلله وضللعیت عم ًل وطللوری زهعلت آ  و پول اضافی به حقو ق دبیر کل اتحادیه افزوده شده است. ب
زهداران جریان داشللت و اهرگللونه تحریکللی علیلله دبیللر کللل  بود که نزاعی بین کارگران و سرمای
زیداهد که عامه چگونه در برابر مصادر امور خللود  ممکن بود خیانت تلقی شود. این وضع نشان م

 کامل وجود دارد.3عاجز و ناتوان اهستند حتی در موقعی که ظااهر ًا دموکراسی

زناهللا زناها اموری که تحت کنللترل آ  یکی ایز عیوب قدرت مصادر امور آنست که ممکن است آ
زیالذاهن باشند. مث ًل ببینیم که متصدیان ویزارت فراهنگ درباره فراهنگ چلله  قرار دارد دور و خال
زیدانند خاوطرات گنگ و مبهمی است که ایز دوران تحصیل خللود در  می دانند؟ تنها چیزی که م
زهیللاد دارنللد. ویزیللر کشللاوریزی دربللاره چغنللدر  مدارس و دانشگاه در بیست یا سی سال گذشته ب

زینویسند. ویزارت خارجه درباره]4[خرخوری زیداند که این کلمات را چگونه م زیداند؟ فقط م   چه م
زیداند؟ در    که من ایز چین مراجعت کردم بللا برخللی ایز مقامللات دائمللی1921چین امرویز چه م

زیکردند روابطی داشتم و فهمیدم که  ویزارت خارجه که سیاست بریتانیا را در خاور دور تعیین م

1Socialistsههمعنی اجتمبباع در مقابببل حکببومت فببردی اسببتعمال شببده و ههتاس) ب  ، ریشه لتین آن 1(سوسی
 مقصود طرز تفکر و در نتیجه رژیم حکومتی است که در اختیببار وضببع و اجببرای قببانون بببا جببامعه و بببرای
 سعادت جامعه است. در این رژیم فرد وجودی انتزاعی بیش نیست. اصالت با اجتماع است. آزادی و حکومت
ههداری، هتاها معتقدند که سیستم اقتصادی سببرمای هیشود. سوسیالیس  اجتماع جانشین آزادی و حکومت فرد م

هیشود. بنای آن بر تولید و رقابت آزاد افراد باشد به استثمار منتهی م
ههدسببت عببده۲ ههمعنی سرمایه، آثار اقتصادی این رژیم را کاپیتالیسببم گوینببد. سببرمایه ب  کاپیتالیسم، کاپیتال ب

هیشود. ههنام بورژوا متمرکز م معدودی ب
3Democracyههدست خود مردم است در چنیببن  ، حکومت مردم بر مردم سیستمی است که اداره اجتماع ب

ههعقیده  هیشود. ب   اسببتقرار دموکراسببیمببارکس کببارلسیستمی آزادی فکر و آزادی نطق برای مردم تأمین م
ههاهای تولیدی است آزادی سیاسی ههتکامل صنعت و استفاده از سیستم ماشینیسم در کلیه رشت  واقعی بسته ب

را دموکراسی غربی و برقراری سیستم اقتصادی متمرکز را دموکراسی شرقی گویند.
4 [Mangel-wurzels.]
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ززهاند زیاها اصطلحی اختراع کرد زناها ایز جهالتشان بیشتر است. آمریکای  فقط غرور و خودپسندی آ
زیکننلد «بلله قربللان  و کسانی را که در مقابل متصدیان صاحب نفلوذ قلوه مجریلله چاپلوسلی م

زینامند. در انگلستان چیزی که اسباب یزحمت ما شللده اسللت مردانیسللت کلله «نلله»1گواها»  2 م

زهگوی» آمریکایی زناها اهزار مرتبه بیش ایز مردان «بل زیکنم که خطر آ زیگویند و متأسفانه فکر م  م
زبنظر تهیلله زهباری با اهر وطرحی که ایز وطرف اشخاص یزیرک  صاح زناها با جهل و حق  است. یزیرا ای
زیکنند. اگر ما وطالب رفاه و آسایش باشیم بایللد انللرژی و قللدرت را ایز دسللت زیشود مخالفت م  م

زناها شده بیرون آوریم. اشخاصی که ترس و نادانی، فطری آ

زیاهللای فللردی بایسللتی ملورد رسلیدگی و زناها مسأله حدود آیزاد زهعلت افزایش تعداد سایزما  ب
زنچه که نویسللندگان قللرن نللویزداهم ایز قبیللل   3میلتجدید نظر واقع شود و این بررسی باید با آ

زیااهمیت است ولی اعمللال یللک دسللته بللا زیگفتند فر ق داشته باشد، رفتار فرد انسانی قاعدت ًا ب  م
زیباشد، مث ًل خودداری ایز کار را در نظلر بگیریلم. یلک نفلر آدم  یک گروه دارای ااهمیت بیشتر م
زیتواند تنبلی را پیشه کند یعنی کار نکند و مزد نگیرد و ایللن خللودداری وی ایز کللار، زهدلخواه م  ب
زیشود. ولی اگللر در یکللی ایز زهخود او است و قضیه به نگرفتن مزد ختم م  امری است که مربوط ب
زیخوااهم بگللویم کلله زیخورد، من نم  صنایع حیاتی، کارگران اعتصاب کنند به عموم ملت لطمه م
زیبایللد وجللود داشللته باشللد  حق اعتصاب لغو شود ولی فقط می گویم که چنللانچه ایللن حللق م
زنکه آیزادی فردی در ایللن مللورد، زهاهمین امر خاص محدود باشد نه ای ز ب  بایستی علت وجودی آن
 مورد استناد قرار داده و حق اعتصاب را ناشی ایز آیزادی اهلر یلک ایز اعتصلابیون بداننلد. در یلک
زناها مشقت و ناراحتی زتاها برای عموم ااهمیت دارد و قطع آ  اجتماع کام ًل ارگانیزه خیلی ایز فعالی
زهاهللای بللزرگ نللدرت ًا اعتصللاب را زیکند. باید ترتیب کاراها وطوری باشد که گرو  عمومی را ایجاد م
زنکله زهنفع خود بدانند. این کار ممکن است با قوانین مناسب با صلح و آشتی انجام شلود. یلا ای  ب

1 Yes Men.
2 No Men.

3 .John Stuart Mill)1 1806 - 1873،هیگفت هیکرد و مطابق یذو ق خود سخن م  ) از اهیچ حزبی تبعیت نم
هیکرد، تمام عمر را به کاراهای علمی مشغول بود. در فلسفه  در بهبود وضع عامه مخصوص ًا کارگران کوشش م
هیداد. مصبلحت هباهایی تألیف کرد. به حبس و تجرببه و تبداعی معبانی ااهمیبت م  و منطق و علم اقتصاد کتا
هیدانبد هیداند و گوید چون اهر فرد ناچار است با افبراد دیگبر زنبدگی کنبد لبذا م  زندگی را مبنی بر اخل ق م
 منافع او در مصالح دیگران است. پس فرد باید از خودخوااهی دست ببردارد. وی معتقبد اسبت کبه افبراد در
 زندگانی باید کام ًل آزاد و مختار باشند. افکببار عببامه نبایببد مسبببب تطبببیق بببر آزادگببان باشببد. زیببرا عببامه
ههاند و تازه راهبببران عببامه نیببز از هناها القا کرد هناها به آ هبنظر نیستند و تابع افکاری اهستند که راهبران آ  صاح

هناها جلوتر نیستند. آ
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زیشوند با گرسللنگی دادن و اقللدامات پلیللس1نظیر کشوراهایی که با دیکتاتوری پرولتاریا   اداره م
 انجام شود. ولی به اهر تقدیر اگر رفاه یک جامعه صنعتی مورد نظللر باشللد بایسللتی ایللن کللار را

انجام داد و وضعی به وجود آورد که اعتصاب به وجود نیاید.

زیتر و شدیدتری دارد ولی مسللائل ناشللی ایز آن لحللاظ  جنگ، نسبت به اعتصاب جنبه بحران
زیکننلد،  اصول کام ًل با مسائل (مربوط به) اعتصاب شبیه است. وقتی که دو نفر بلا اهلم دوئلل م
 این دوئل چندان مهم نیست ولی جنگ دویست میلیون نفر با دویست میلیون نفر دیگللر کللام ًل
زکتر است. قبل ایز عصر حاضللر حللتی زناها جنگ خطرنا  جدی است و با اهرگونه افزایش در سایزما

زگاهای  زگاهایی نظیر جن   اکللثریت مللردم نللدرت ًا دسللت ایز کاراهللای رویزمللره خللود2ناپلئوندر جن
زیدادند ولی امرویز اهنگللامی زیکشیدند و غالب ًا در موقع جنگ نیز کاراهای عادی خود را انجام م  م
 که جنگ درگیر شود تقریب ًا اهمگی چه مرد و چه یزن نوعی ایز کاراهای مربللوط بلله جنللگ را بلله
زیآید حتی ایز خود جنللگ زهای که پس ایز جنگ پیش م زیگیرند، تایزه وضع ایز اهم گسیخت  عهده م
 بدتر است لذا ایز پایان جنگ اخیر تاکنون در اروپای مرکزی تعللداد یزیللادی ایز یزنللان و مللردان و
زهاهللای ناامیللد و زناهللا نفللر ایز بایزمانللدگان، آوار زهانللد و میلیو  کودکان در نهایت رنج و مشللقت مرد
زهعهللده دارنللد زناها را ب زیخانمانی اهستند که در نتیجه بیکاری سربار خود و دیگران که تغذیه آ  ب
ززهاند؛ در موقعی که شکست باعث اهرج و مرج در یک اجتمللاع کللام ًل ارگللانیزه شللود چنیللن  شد

عواقب وخیمی را باید انتظار داشت.

 حق ایجاد جنگ مانند حق اعتصاب ولی به مراتب بیشتر ایز آن در جهللانی کلله تللابع اصللول
زیتوان به آسانی لغو کللرد چللون ایللن  علمی است بسیار خطرناک است. اهیچ یک ایز این دو را نم
زهاهایی حق  کار موجب یزورگویی و تجاویز خوااهد شد. در اهر یک ایز این موارد باید دانست که گرو
زهاهای دیگر وارد سللایزند. و در مللورد جنللگ زهنام آیزادی، خسارات غیرقابل جبرانی به گرو  ندارند ب

زلاها و در قرن حاضللر   3کللرملینباید اصل خودمختاری نامحدود ملل را که در قرن نویزداهم لیبرا

 مدافع آنست ایز بین برد. بدین معنی که باید وسایلی تهیه شللود کلله قللانون بللر روابللط ملللل بللا
زنوطور که فع ًل معمول است تنها به قاضی رود. در غیللر  یکدیگر حکومت کند و اهر ملتی نتواند آ

1Proletariant یا Proletairهیکنند و اهیببچ   به کسانی که منحصر ًا از نیروی بازوی خود تحصیل معاش م
هیشود و شامل کارگران و خدمتگزاران جزء دولتی یا مؤسسات، و رعایببای  نوع سرمایه و ملکی ندارند گفته م

ههزعم  هیگردد. ب   این طبقه در نتیجه انقلب صنعتی که در نیمه قببرن اهجببداهم در انگلسببتانانگلسروزمزد م
پیدا شد به وجود آمدند.

2 Napoleonic Wars.
3 Kremlin.
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 این صورت بشر به عهد بربریت بایزخوااهد گشت و تکنیک علمی به اهمللراه علللم ایز بیللن خوااهللد
زهسللر برنللد یزیللرا زیتوانند در منایزعللات دائللم بللا یکللدیگر ب زناها م  رفت و در آن وقت است که انسا
زناها دیگر خطرات بزرگی در بر نخوااهد داشت. باری ممکن است بشللریت بخوااهللد راه  منایزعات آ
 صل ح و سلمت را در پیش گیرد و رفاه و سعادت را بللر فنللا و بللدبختی ترجیللح داهللد. در ایللن

1صورت آیزادی ملی را باید محدود کرد.

هنطوری که دیدیم بایستی در مسأله آزادی تجدید نظر کلی به عمل آید. آزادی اشببکال  اهما
ههشدت در معرض تهدید قرار گرفته و برخی دیگببر از هناها ب  مختلف دارد. برخی از انواع مطلوب آ
همالتزاید موجببود  اقسام آزادی که نامطلوب است تقریب ًا از کنترل خارج شده بنابراین دو خطر دائ
هنچه را کببه ممکببن اسببت «دولببت»  است. در داخل اهر سازمان، قدرت مصادر امور و یا قدرت آ
هناها هناها، اهرچه این سببازما  بنامیم رو به تزاید بیش از اندازه است. از طرف دیگر تضاد بین سازما
هیاهای هیشوند. زورگوی هکتر و مضرتر م هیآورند خطرنا ههدست م  قدرت بیشتری بر روی اعضا خود ب
هناها مکمببل یکببدیگر اهسببتند سرچشببمه و  داخلی در اهر سازمان و تضاداهای خارجی بین سازما
هتطلبی است، دولتی که در امببور داخلببی  منشأ اهر دو یکی است و در اهر دو حالت، شهوت قدر
هگطلب خوااهد بود زیببرا  روش استبدادی در پیش گیرد از لحاظ سیاست خارجی یک دولت جن
هیخوااهنببد سببایرین را تحببت ههکنندگان آن دولت اهمیشه درصدد بسببط قببدرت اهسببتند و م  ادار
هنکه مسببأله بسببط آزادی در داخببل و از بیببن بببردن آن از لحبباظ  کنترل خود درآورند. نتیجه آ
 خارجی بایستی حل گردد و اگر بخوااهیم جوامع علمی بشری از صفحه روزگار محو نشببود ایببن

مسأله باید اهر چه زودتر حل شود.

زنشناسی اجتماعی زنجا مجدد ًا در اوطراف روا زنرا در2اجایزه داهید در ای   بحث کنیللم و نقللش آ
زهگیریم. چنین وضعیتی در نظر ب

زناها بر دو نوعند: نوع اول اهدفش انجام کاری است. نللوع دیگللر اهللدفش جلللوگیری ایز  سایزما
زشنشانی. در لزوم اهر یک  وقوع یک کار است. مثال نوع اول اداره پست و مثال نوع دوم، اداره آت
زهاهللا را بلله صللاحبش  ایز این دو مؤسسه جای بحث و گفتگو نیست. کسی بللدین مطلللب کلله نام
زیکند، و اهیچ ماجراجویی ولو این که ایجاد حریق برایش لللذت داشللته باشللد  برساند اعتراض نم
 جرأت ندارد میل خود را ابرایز کند. یک وقت چیزی را که ما می خوااهیم ایز آن جلوگیری کنیللم

ههاهببایی جنببگ را1 ههخود اجازه نداهد بببه بهان  منظور از محدودیت آزادی ملی این است که اهر کشور و ملتی  ب
دامن زند.

2 Social Psychology.
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زنجللا وضللع دیگللری زناها ایجللاد شللده در ای زهوسیله انسا  کار وطبیعت نیست بلکه امری است که ب
زیآید ارتش اهر ملت بنابر اظهار خودش برای جلوگیری ایز تجاویز است. ولی ارتللش ملللل  پیش م
 دیگر آن وطوری که اغلب مردم عقیده دارند، منظوری جز بال بردن خطر تجاویز ندارد. اگر علیلله
 نیرواهای مسلح کشور خود چیزی بگویید خائن اهسللتید و میللل داریللد کشللور خللود را در یزیللر
زیرحم ببینید و اگر ایز یک دولت بالقوه دشللمن دفللاع کنیللد، یزیللرا زهاهای یک گشورگشای ب  چکم
زنکه زهعلت ای زیداند، شما بدخواه کشور خود اهستید. ب  نیرواهای مسلح را برای امنیتش ضروری م
زنبللاره شللک روا زحوطلب است که فقط خبث وطینت ممکللن اسللت در ای  کشور شما یک کشور صل

  شلنیدم کله بلا چنیلن1936دارد. من تمام این مطالب را ایز یزبان یک خانم محترم آلملانی در 
زیکرد. سخنانی ایز اهیتلر تمجید م

هیالمثل ههای در پیش دارد صاد ق است ف  چنین چیزی در مورد اهر یک از تشکیلتی که مبارز
هنکبه مببادا اتحببادیه وی در مببارزه ببا  باغبببانی کبه قب ًل از وی سبخن گفتبه ببودم از تبرس ای
هیکبرد. یبک مبرد سیاسبی ببا هتاها ضعیف شود، از دبیر کل اتحادیه علنب ًا انتقبادی نم  کاپیتالیس
هچوقت کوتااهی و مسامحه سیاستمداران حزب خببود و یببا لیبباقت و کبباردانی راهبببران  حرارت اهی

هیکند. احزاب مخالف را تصدیق نم

ههای در پیش دارد اعضا آن تمایلی به انتقاد هیشود که وقتی یک تشکیلت، مبارز  لذا نتیجه م
ههای در بیبن نببود ببا هگطلببان هیداهنبد در صبورتی کبه اگبر روح جن  از راهببران خبود نشبان نم
هیکردند. لذا روح ههسختی مخالفت م  خودکامگی و اعمال قدرت و تصرفات غاصبانه زعمای خود ب
هیداهببد و البتببه معلببوم هتاها و کارگزاران حکومتی میدان عمببل م هگطلبانه است که به حکوم  جن

هیزنند. هگطلبانه دامن م است که ایشان به پرورش و تقویت این روح جن

هنجببا کببه ممکببن اسببت و اهرچببه بیشببتر بحببث و انتقبباد  تنها راه فرار و چاره آنست که تا آ
ههاهای قانونی برای فیصله اختلفات معمول شود و تا حد امکان توسببعه یابببد و هتآمیز از را  مسالم
هیبینیم که بسببط آزادی داخلببی و کنببترل هنجا باز اهم م هتاها نکشد لذا در ای  کار به آزمایش قدر
ههچیببزی اسببت کببه در بببادی امببر  خارجی تشکیلت تقریب ًا لزم اسببت. ایببن دو عامببل متکببی ب
 جلوگیری از آزادی و در حقیقت بسط حکومت و نیروی قانون و نیروی دسته جمعی افراد برای

اجرای آنست.
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]7[ تکنیک علمی: ایده  ف  .

زهام و زنوطور که باید و شاید تأکید نکللرد زهام یک نکته را آ زهحال گفت زنچه که تا ب زیکنم در آ  فکر م
زربرداشته است. مسلم است کلله یللک فللرد عللادی  آن نفعی است که تکنیک علمی برای انسان د
زییزیسللته خیلللی ثروتمنللدتر  آمریکایی در عصر حاضر ایز یک فرد انگلیسی که در قرن اهجداهم م
 است و این ثروت تقریب ًا تمام ًا مراهون تکنیک علمی است. در مورد انگلستان پیشللرفت حاصللله
زیاهللا صللرف کللرد.  چندان یزیاد نیست چون انگلستان بیشتر ثللروت خللود را بللرای کشللتن آلمان
زیباشللد. زعالوصف باید گفت حتی در انگلسللتان پیشللرفت کللام ًل محسللوس و حللائز ااهمیللت م  م
زناهایی که در برخی ایز مواد لیزم مشهود است، تقریب ًا اهر فرد انگلیسی به زیرغم کمبود و نقصا  عل
زهای که برای حفظ سلمت لیزم باشد غللذا در اختیللار دارد؛ اغلللب اشللخاص در یزمسللتان ایز  اندایز
زهمنللد اهسللتند، زیکننللد و بعللد ایز غللروب آفتللاب ایز روشللنایی بهر  وسایل تولید گرمللا اسللتفاده م
زهاهای تاریک نیسللت، تمللام کودکللان بلله زهصورت دخم زباها ب زناها البته جز در ایام جنگ ش  خیابا
زهمند است، تأمین جانی و مالی در اهنگللام زتاهای بهداشتی بهر زیروند؛ اهر کس ایز مراقب  مدرسه م
زهاهللای پسللت و کللثیف  صلح بیش ایز قرن اهجداهم است. تعداد خیلللی کمللتری ایز مللردم در محل
زنتر شده است، و وسایل تفریح بیشللتری در اختیللار مللردم زیکنند. مسافرت خیلی آسا  یزندگی م
زهتنهایی کافی است که بگوییم قرن حاضر زتاهایی که در امر بهداشت حاصل شده ب  است. پیشرف
زیخورنللد ترجیللح دارد. زهیزندگی آن رویز حسللرت م زهای ایز مردم ب زهمراتب بر قرن اهجداهم که عد  ب
زناهللا کلله ثروتمنللد و دارای زهوطور کلی قرن حاضر نسبت به قرون گذشته بللرای اهملله غیللر ایز آ  ب

زهاند عصر بهتری است. امتیایزاتی بود

زهای که ایز مقدار کللار زتاهای ما معلول این حقیقت است که نتیج  تمام یا تقریب ًا بیشتر پیشرف
زهمراتب بیش ایز نتیجه اهمین مقللدار کللار در دوران قبللل ایز زیشود ب  معینی در این عصر حاصل م
زنرا احاوطه زیکردم که درختان ایز اهر وطرف آ زهای یزندگی م  پیدایش علم است. یزمانی که در قله تپ
زباهای خشک را کنده و آتش درسللت کنللم زیتوانستم ایز این درختان چو  کرده بود و به آسانی م
زلسنگ لیزم را پس ایز وطی مسافتی معادل نصف فاصله زعالوصف چنانچه برای اهمین منظور یزغا  م
زهاهای زیآوردند کار مصروفه کمتر ایز کار لیزم برای جمع کللردن تراشلل  قطر کشور انگلیس برایم م
زلسنگ به وطریقه علمی ایز معدن بیرون آورده و حمل شده است، در صللورتی  چوب بود؛ یزیرا یزغا
زهاهای چوب یک متد اولیه و بدوی است. در قرون گذشته کللاری کلله یللک  که جمع کردن تراش
زیکرد، یک وطبقه اشللرافی قلیللل یزنللدگی زیداد فقط برای احتیاجات خودش تکافو م  مرد انجام م
 تجملی و لوکس داشت. وطبقه متوسط که تعدادش کم بود یزندگی بالنسبه مرفهی داشللت ولللی
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 اکثریت بزرگی ایز مردم یزندگی بخور و نمیری داشتند. درست است که ما اغلب مایزاد نیروی کار
زنچلله نیاکللان مللا صللرف امللور زگتری را ایز آ زیکنیم و بخش بالنسبه بزر  خود را عاقلنه صرف نم
زناهللای حاصللله در عصللر مللا در زیبریم ولی تقریبلل ًا تمللام یزیا زهکار م زیکردند در این راه ب  جنگی م

زیتوانیم    را بر منایزعات و مشاجرات خللود بسللط داهیللم وحکومت قانوننتیجه آنست که ما نم
زنجا است که اهمین برتری و مزیت بیللش ایز زیوطلبیم. البته در ای  اهمیشه ایز قوه قهریه استمداد م
زیشود و اگر بنا باشد تمدن ما در جهان باقی بماند باید برای این  قرون گذشته موجب خسران م
زهعلللت محللدودیت زمالیام در میان بشر وجود داشللته، ولللی سللابق ب  اهرج و مرج مداوم که ایز قدی
زنبخش باشد بایستی به زتاهای بشری قابل تحمل بوده است فکری بکنیم اهر وقت آیزادی یزیا  قدر

قانون توسل جوییم.
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فصل سوم

تأثیر تکنیک علمی در حکومت متنفذین و اشراف
 مقصود ایز حکومت متنفذین و اشراف عبللارت ایز سیسللتمی اسللت کلله قللدرت نهللایی حکللومت
 منحصر به وطبقه معین و در دست عده معدودی ایز افراد جامعه متمرکز باشد مث ًل: ثروتمندان بر
زهپوسللتان، زکاها، اشراف بر رنجبران و وطبقه عوام، سفیدپوستان بر سیا زناها بر کاتولی  فقرا، پروتستا
 مردان بر یزنان و بالخره اعضا یک حویزه سیاسی بر دیگللر افللراد جللامعه حللاکم باشللند و وطبقلله
زیتواند ایز خللود مقللاومتی نشللان داهللد.  محکوم در تعیین سرنوشت خویش دخالتی نداشته و نم
 سیستم حکومت اشرافی درجات شدت و ضعف دارد و این درجللات برحسللب تعللداد بیشللتر یللا
زیشود. سلطنت مطلقه و  کمتری که ایز افراد یک جامعه ایز شرکت در حکومت محرومند معین م

حکومت پادشااهی حد نهایی و افراوطی حکومت اشرافی است.

زتاهللای زمالیام تللا عصللر حاضللر عمللومی بللوده، حکوم زهغیر ایز تسلط و غلبه ذکور که ایز قدی  ب
هث اشرافی اهم در گذشته براساس    و یزورآیزمللایی اسللتوار بللود. نللوع مسابقهثللروت و یللا یاتوار

زناها به وجود آمد که1جدیدی ایز حکومت متنفذین در وطول جنگ داخلی انگلیس   توسط پیوریت
زنرا حکللومت پارسللایان زینامیدنللد. و آن اصللو ًل عبللارت بللود ایز انحصللار درآوردن بخشللی ایز2آ   م

زنکله زنوسیله این فرقه بلا وجلود ای  نیرواهای مسلح نظامی به اهواخوااهان یک فرقه سیاسی و بدی
 اقلیتی محدود بودند و سابقه ریاست و حکومت نیللز نداشللتند توانسللتند قللدرت حکللومت را در
زهدست وطرفللداران  اختیار خویش درآورند. این سیستم اگرچه در انگلستان با بایزگشت حکومت ب

زهپایان رسید لکن در روسیه در سال    و در آلمللان در1922 و در ایتالیا در سال 1918سلطنت ب
  دوباره احیا شد. فع ًل تنها شکلی که ایز حکلومت اشلراف و متنفلذین در دنیلا بلاقی1933سال 

 است اهمین سیستم حکومت یک حزب و یک اقلیت بر اکثریت مردم است و من اهم مخصوصلل ًا
زیخوااهم بررسی کنم. اهمین سیستم را م

زیکنللد. بنللابراین زناها اضللافه م زهایم که تکنیک علمی بللر ااهمیللت تشللکیلت و سللایزما  ما دید

1English Civil war by Puritans ملکه ایز  پس  بهالیزابت،  انگلستان  پارلمان  و  دربار  زفنظر  اختل   
زهمبللاریزه بللا دربللار انگلسللتان برخاسللتند. در میلتون و کرمولوجود آمد،    و مشللر قلنللدن ایز جنبه مذاهبی ب

زناها بود که مقدسین متعصب و وطرفدار ملت و پارلمان بودند. وطرفللداران شللاه در  انگلستان اکثریت با پیوریت
زناها و  شمال و مغرب سکونت داشتند. جنگ داخلی بین این دو وطبقه درگرفت که منتهی به موفقیت پیوریت

زهدسللت1660 و تشکیل جمهوری کرامول شد، ولی پس ایز چندی (1644 در چارلز اولشکست   ) حکومت ب
 و وطرفداران او افتاد.دوم چارلز

2 Rule of Saints.



زیکنللد. مسلللم زهایم تا چه حد سلطه و اقتدار وطبقه حاکمه با یزندگی افراد برخللورد پیللدا م  دانست
 است که حکومت متنفذین و اشراف که بر پایه علمی استوار باشللد ایز حکللومت اشللرافی کلله در
زناها اهمواره یک  دوره ماقبل علمی وجود داشته است قدرت بیشتری دارد. در تشکیلت و سایزما
زهوطرف ائتلف و پیوستگی وجود دارد و اگر با ایللن تمایللل مبللاریزه نشللود در واقللع  تمایل ذاتی ب
زیشود تا بالخره تقریب ًا تمللام زناها افزوده م زبناپذیر است. در نتیجه ائتلف، به بزرگی سایزما  اجتنا
زیآید. سیستم حکللومت علمللی متنفللذین اجبللار ًا زهصورت یک دولت یا حکومت در م زناها ب  سایزما

زهصورت  هه ب هقالعنانیا حکومت توتالیت   یعنی حکومتی که تمام اشللکال قللدرت و اختیللار1مطل
زنگللونه سیسللتم یللک سلسللله امتیللایزاتی دارد کلله  امور در انحصار دولت است در خوااهد آمد. ای
زهنظر من عیوب و نقایص آن خیلی بیشللتر زهخود جلب کند ولی ب زیتواند نظر بسیاری مردم را ب  م
زهام، مللردم یزیللادی اهسللتند کلله ایللن زهدلیلی که من ایز درک آن عاجز مانللد  ایز امتیایزات آنست. ب
زیپسندند در حالی که عین اهمین سیسللتم را اهنگللامی کلله در  سیستم را اگر در روسیه باشد م
زنوطور فکر کنم که ایللن امللر فقللط در اثللر قللدرت زیداشتند، من مجبورم ای  آلمان بود دوست نم

زیدارنللد2چپیاتیکت و اسم است. این مردم اهرچه را که اسم و اتیکت    داشللته باشللد دوسللت م
زنکه تحقیق کنند که آیا این اسم با مسمی و این اتیکت واقعی است یا خیر؟ بدون ای

زتاهای متنفذین و اشراف در سراسر تاریخ بیشتر اوقات در فکر منافع خویش بودنللد و  حکوم
زهفکر منافع و مصالح سایرین در جامعه باشند. اگللر بخللوااهیم ایز جهللت زیافتاد که ب  کمتر اتفا ق م
زناها عصبانی و خشمگین شویم حماقت است یزیللرا وطللبیعت بشللری  اخلقی ایز این خودخوااهی آ
زهای خودخوااهی بللرای بقللا لیزم  چه فرد ًا و چه مجتمع ًا خودخواه است و در بیشتر امور یک اندایز
زتاهللای سیاسللی زسالعمل و انقلبللی بللود در مقابللل حکوم زیخوااهی عک  است. در واقع افکار آیزاد
زیرفت، اهمچنیللن زهشمار م زهسوی دموکراسی ب  گذشته که در دست اقلیت متنفذ بود و گرایشی ب
 حکومتی که در آن ایز لحاظ اقتصادی قدرت در دست اشراف و متنفذین بود سرانجام تنفری بلر

  شد. اما اگرچه اهر کس که تللا3ضد اقتصاد اشرافی به وجود آورد که باعث پیدایش سوسیالیسم

1Totalitarianیعنی استبداد و تمام اختیللارات اعللم ایز سیاسللی، نظللامی و اقتصللادی منحصللر ًا در دسللت ، 
حکومت است.

۲Leftعلت این وجه تسمیه آنست که اولین بار پس ایز انقلب فرانسه و اوایل مشرووطیت انگلستان، لللوایحی ، 
زیشللد، مللوافقین لیحلله وطللرف دسللت راسللت رئیللس و مخللالفین در وطللرف چللپ  که به پارلملان تقللدیم م

زیگفتند. زینشستند. لذا مخالفین دولت را چپی م م
 بعد ایز پیدایش ماشینیسم تعداد یزیادی ایز کارگران بیکار شدند وطبقه اشللراف و مللالکین بللر کارگراهللا فشللار3

←اها را بلله دریللا ریختنللد.شللورش برداشللتند و ماشللینکردنللد لللذا کللارگران سللر بهحللد وارد میبی
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زنفکر و پیشرو بود به عیوب و مضار حکومت اقلیلت در تمللام وطلول تاریلخ بشلری  حدودی روش
زنفکران و پیشروان بدون اراده وطرفدار یک نللوع حکللومت اقلیللت  واقف بود لکن بسیاری ایز روش
زنفکران زیگویند «مللا پیشللروان و روشلل  شدند. استدلل این دسته چیزی ایز این قبیل است که م
زیدانیم که دنیا محتاج  به چه نوع اصلللحاتی اسللت، زهخوبی م  مردمانی عاقل و صالح اهستیم و ب
زیکه ایللن وطبقلله  اگر ما [قدرت داشته باشیم] دنیا را بهشت خوااهیم کرد» و بدین وطریق در حال
 در کمال خودستایی مستغر ق عقل و خوبی خویشند و نوع جدیدی ایز استبداد و خودکللامگی را
زیآورند، استبدادی که ایز اهرگونه حکومت اشللرافی کلله در سللابق وجللود داشللت  خود به وجود م

زیخوااهم تأثیر علم را در چنین سیستمی بیان کنم: زنتر است. در این فصل من م زیتر و خش قو

زهعقیللده و مسلللک زنجا که این وطرفداران جدید حکومت اقلیللت وابسللته ب زیگویم ایز آ  ابتدا م
 خاصی اهستند و اهمه ادعااهای خود را منحصر ًا بر پایه صحت و درستی مسلک خللویش مبتنللی
زناهللا بللر روی یللک اصللل اعتقللادی قللرار دارد. و اهللر کللس زیدانند لذا باید گفت که سیستم آ  م
زهخود راه داهللد در واقللع در سلللطه و قللدرت زکترین تردیدی درباره اصل اعتقادی دولتی ب  کوچ
 اخلقی دولت تردید کرده است و بنابراین یاغی و متمللرد محسللوب خوااهللد شللد. مللادامی کلله
زدالتشکیل است مطمئن ًا در آن عقیده مخالفی نیز اهسللت. ایللن  حکومت اشرافی اهنویز تایزه و جدی
 عقاید نیز وطرفدارانی دارد که ممکن است اگر بتوانند حکومت را در دست بگیرنللد. جلللوی ایللن
زیشود یزیللرا اصللل زکاها که رقیب مسلک دولتی اهستند حتم ًا با اعمال یزور گرفته م  عقاید و مسل

زهای مردود اسللت. و بللالنتیجه آیزادی قلم   آیزادی2، آیزادی بیللان1حکومت اکثریت در چنین جامع
زیبایست یک سایزمان دولللتی3تألیف و نشر آن زیتواند وجود داشته باشد در چنین حکومتی م   نم

  و اهللر کللس را کللهحق چیست؟وجود داشته باشد که وظیفه آن این است کلله اعلم کنللد 
زهچنین   و اصل فرمایشی ایمان نداشته باشد تعقیب و مجایزات کند!!حقب

 اهللای جدیللدی پیشللنهاد کردنللد کللهفکر وطرفداری ایز کارگران افتادنللد و تئوریای ایز دانشمندان به→ عده
 تدریج موجب پیدایش سوسیالیسم شد. ایز جمله پیشنهاد دادند که کارگران را در کارخللانه سللهیم کننللد.به

  اسللت وللی بلا ظهللور ماشینیسللم و ملارکسافلوطلونپیدایش این وطریز فکر، خیلی قدیم و مربوط به یزمان 
 وسللیلهخود گرفت و ایز مرحله خیال وارد مرحله عمل شد، در سوسیالیسم جمعی دولت بهصورت دیگری به

 گیللرد در صللورتی کله در سوسیالیسللماهای بزرگ فردی وسایل تولیللد را خللود در دسللت میالغای مالکیت
شود.کمونیستی اهر نوع مالکیت اعم ایز کوچک و بزرگ ملغی می

1 Freedom of the press.
2 Freedom of Discussion.
3 Freedom of book publication.
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]]1[[ ید: تفتیش عقا  .

زیسایزد. وطللبیعی1مطالعه تاریخ عصر تفتیش عقاید   مااهیت یک چنین سایزمان دولتی را روشن م
زتآویز قللرار  است که در راه توسعه و کسب قدرت این سایزمان دولت مسائل بسیار جزئی را دسلل
زنکه قدرت سیاسللی در اروپللا زهمحض ای زناها را انحراف ایز اصول حکومت خوااهد شمرد. ب  داده و آ
زهخلاوطر مسلائلی زهکاری در اصول عقاید قائل شد و اشلخاص را ب زهدست کنیسه افتاد اهزاران ریز  ب
زیرود تحللت تعقیللب و زهشللمار م زهنظر ما انحرافات بسیار جزئی ایز اصول اعتقللادی رسللمی ب  که ب
زتاهایی که قدرت سیاسی منحصر ًا دست صاحبان عقیللده و مسلللک زیداد. در دول  شکنجه قرار م

زیآید. مخصوص است نیز عین ًا اهمین وضع پیش م

زیکند ایز جهات مختلفی  تکامل کنترلی که بالنتیجه دولت بر روی افکار و عقاید مردم پیدا م
زیروند و کلیلله مللدارس توسللط زهمدرسه م زهاها ب  به تکنیک علمی بستگی دارد: جایی که اهمه بچ
زهای که مخللالف اصللول زیتواند ایز ورود اهرگونه فکر و عقید زیشود اهیئت حاکمه م  دولت کنترل م
زهمغز جوانلان جللوگیری کنلد. چلاپ و نشللر اهللر چیلزی بلدون کاغلذ  اعتقادی حکومت باشد ب
زهدولت است. رادیو و سینما و اهر دستگاه تبلیغاتی دیگللر در  غیرممکن است و کاغذ نیز متعلق ب

زیباشد. تنها امکاناتی که برای تبلیغات  زتاهای درغیرمجازانحصار حکومت م زیماند صحب   باقی م
زهصللورت خطرنللاک و مهیللبی در زهنوبه خللود ب  گوشی افراد با یکدیگر است. لکن این وطریقه نیز ب

زیآید یزیرا در اهنر جاسوسی نیز پیشر زهاهللاtم  زتاهای یزیادی حاصل شده است. در مدرسه بلله بچ
زهخود اجایزه داهند کلله در کللانون خللانواده اظهللارات زیداهند که در صورتی که والدینشان ب  یاد م
زکترین دوسللت او زچکس مطمئن نیست که کسی که نزدی زناها را رسوا کنند. اهی  مخربی نمایند آ
زیرسد او را به پلیس لو نخوااهد داد. خود شخص اهم ممکن است به دردسر بیفتللد یزیللرا زهنظر م  ب
زهاش محرومیت خوااهنللد کشللید. ایللن زیداند اگر عرضه جاسوسی کردن نداشته باشد یزن و بچ  م
زیشللود. در  مطالب که گفتیم خیالی نیست بلکه حقایقی است که اهر رویز و اهر ساعت مشااهده م

زیتوان انتظاری داشت. زناها نم اهیچ نوع حکومت اقلیت نیز جز ای

1Inquisitionزیکردنلد کلله آیلا زمیزمان با پیدایش مسیح امپراتوران روم عقایللد افللراد ملللت را تفللتیش م  ، اه
زشاها زناها نفوذ کرده یا خیر. بعد ًا که مذاهب مسیح مذاهب رسمی اروپای غربی شللد کشللی  مذاهب مسیح در آ

زیکردند. زناها را محکوم یا تبعید یا یزندان م عقاید مخالفین را تفتیش و آ
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زهخود می لریزند ولللی اهنگللامی2نرو و 1کالیگولمردم اهنویز به شنیدن نام خونخوارانی چون    ب
زیاهای دیکتاتوراها و جباران متجللدد بسللنجند بسللیار نللاچیز جلللوه زناها را با ستمگر  که اعمال آ
 خوااهد کرد. حتی در یزمان فرمانروایی بدترین امپراتوران جز برای وطبقه ممتایزه یزنللدگی رویزمللره

زیگذشت.  زهوطریق عادی م زیداشللتند وکالیگولافراد ب زیکرد که اهمه دشمنانش یک سللر م   آریزو م
زهقدر بر  زیکرد. اگر او امرویزه یزنده بود چ زنرا  قطع م ز قاهللای کشللندهاهیتلراو آ   ایز جهت داشتن اتا

زیبرد! 3آشویتس زهوطریق علمی تهیه شده بود حسد م زهکار برد تانرو که ب   نهایت کوشش خود را ب
 یک سایزمان جاسوسی منظمی تشکیل داهد که بتواند مخللالفین را بلله آسللانی پیللدا کنللد ولللی

  ایز جان او محافظتN.K.V.D.4بالخره با یک تووطئه او را کشتند. اگر دستگااهی مانند سایزمان 
زناها اندکی ایز زیکرد ممکن بود در بستر خویش فقط در سن کهولت و با اصل وطبیعی بمیرد. ای  م

زتاهای بسیاریست که علم بر جباران و دیکتاتوراها اریزانی داشته است. نعم

 اکنون به اوضاع اقتصادی که متناسب با یک حکومت اقلیت است توجه کنید. در اوایل قرن
زنکلله بلله یزشللتی و خرابللی اوضللاع  نویزداهم، ما در انگلستان چنین سیستمی را داشتیم. بللرای ای

زباهای  زیتوانید کتا زنیزمان پی برید م زهای که  بین5اهاموندآ   را مطالعه کنید. سرانجام بر اثر مباریز
زهوطللرف  ملکین و صاحبان صنایع درگرفت این وضع پایان پللذیرفت. ملکیللن دسللت دوسللتی ب
زتکشان شهری درایز کردند تا صاحبان صللنایع را بکوبنللد و صللاحبان صللنایع رو  کارگران و یزحم

زهاهللا زهکارخان زهجانب داهقانان و کشاوریزان آوردند. در این گیر و دار قللوانین مربلوط ب زهتصلویب6ب   ب

1Caligula)  12 - زهحکومت رسللید. کاراهللای37 بعد ایز میلد) امپراتور خونخوار روم که در 41    میلدی ب
زیکشت معروف است که گفتله اسلت: کللاش اهملله زیداد و مردم را بدون جهت و دلیل م زهای انجام م  وحشیان

زیکردم. در  زناها جدا م زکباره ایز بدن آ زهقتل رساندند.29مردم روم یک سر داشتند تا ی زهای او را ب  سالگی عد
۲Nero) 37 - 68 زهکلی سوخت10) امپراتور خونخوار روم که در یزمان او   ناحیه ایز چهارده ناحیه شهر روم ب

زشسویزی عمدی و ایز وطرف خود  زیگویند این آت زهوطریز یزیبایی بسایزد ضمن ًانروو م   بوده است تا شهر را دوباره ب
زناها را بکشد در  زسسویزی قلمداد کند و آ  میلدی کشته شد.68مسیحیان را به عنوان مسبب آت

3Auschwitz ز قاهللایی کلله بلله  دسللتور زهاهللا و اتا زناهللااهیتلللر، نللام کور   اسللیران جنگللی و یهودیللان را در آ
زیسویزاندند. م

زهنام تروتسکیبعد ایز انقلب اکتبر، 4   به وجللود آورد، ایللن سللایزمانچکا کمیسر جنگ یک دستگاه جاسوسی ب
زهنام زهنام.O.R.P.U بعد ًا ب   رئیللس آن بللود کلله سللایزمانبریا تغییر نام یافت و .N.K.V.D  و پس ایز چندی ب

زینمود، خود  زیداد و مخالفین را دستگیر م زهعلت خیانت بهبریاپلیس سری روسیه شوروی را تشکیل م   اهم ب
این سایزمان دستگیر و اعدام شد.

5 Hammond's books.
6Factory Acts، زهاها گذشت که در سال 1937 در سال زهنام قانون کارخان   اصل ح گردید، در1948 قانونی ب

زشبینی شده بود. زهاها پی زمنامه و وطریز اداره کارخان این قانون نظا
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  ملغی شد. بالخره، در انگلستان سیستم دموکراسی را در پیش1رسید و قوانین سابق کشاوریزی
زیگردد. زهای عدالت اقتصادی تأمین م گرفتیم و در این سیستم لاقل تا اندایز

]]۲[[ نظامی: توری  . دیکتا

زهدسللت کسللانی افتللاد کلله خللود را زهخود گرفت حکومت ب  در روسیه این تحول صورت دیگری ب
زیکردند. این دسته پس ایز خاتمه مباریزه و جنللگ داخلللی توانسللتند  قهرمانان پرولتاریا معرفی م

زهتدریج قدرت غیر مسئول تأثیر نقش خویش2یک دیکتاتوری نظامی   در روسیه به وجود آورند ب
 را آشکار ساخت. فرمانداهان ارتشللی و رؤسللای پلیللس دلیلللی بللرای اجللرای عللدالت اقتصللادی
زهیزور زیفرستادند تللا غللله را ایز داهقانللان گرسللنه ب زهاها م زهاهای سربایزان را به داهکد زیدیدند. دست  نم
زناها کشاوریز مردند. کارگران و مزدبگیران نیز که ایز حق اعتصاب محللروم  بگیرند در نتیجه میلیو
زهاهای آنان را ابرایز دارد نداشتند مجبور بودنللد زهای که بتواند خواست  بودند و امکان انتخاب نمایند
 که با حداقل ممکنه ایز ضروریات یزندگی بسایزند. اختلف حقو ق افسران ارتش نسبت بلله حقللو ق
زهمراتب بیشتر ایز اختلف موجللود در کشللوراهای غربللی بللود؛ متصللدیان امللور مهللم  دیگر افراد ب
 بایزرگانی و اقتصادی یزندگی تجملی و مرفهی داشتند و مستخدمین جزء، اهمان رنجی را تحمللل

زیکردند که  زینمودنللد. بللا وجللود150م   سال قبل مردم و مستخدمین جزء در انگلیس تحمل م
زیشدند. این اهمین مستخدمین جزء در روسیه ایز مردم خوشبخت محسوب م

  سیستم دیگری وجود دارد. سیستم کار اجباری وآزادتحت عنوان سیستم کار به اصطل ح 
زهاهای کارگران. یزندگی قربانیان این سیستم ناگفتنی است. ساعت کار، متوالی و غیرقابللل  اردوگا
زهایست که کارگران را یکی دو سال یزنده نگاه دارد، لباس کارگران  تحمل است. غذا فقط به اندایز
زیبرنللد. ناگهللان زهسر م زهای کم است که گویی در تابستان انگلیس ب  در اهوای سرد قطبی به اندایز
زهای در کار نیسللت و زیکنند. محاکم زهاهایشان دستگیر م  نیمه شب مردان یا یزنانی را ایز درون خان
زیمانللد. زیجواب م زناها ب زیشوند و سؤالت خانواده آ زناها ناپدید م زیشود. آ  اغلب اتهامی اهم ذکر نم

زناها در شمال شرقی    ایز سللرما و کللار4دریای سفید یا در سواحل 3سیبریپس ایز یکی دو سال آ
زچگونه نگرانی به وجود زیمیرند. اما این امر برای اولیاء امور اهی زتفرسا و کمبود مواد غذایی م  وطاق

زهاها فرستاد. زناها را به این اردوگا زیتوان آ زیآورد، یزیرا بسیاری دیگر وجود دارند که م نم

1 Corn Laws.
2 Military dictatorship.
3 North-east Siberia.
4 White Sea.
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زهکللار در  این سیستم مخوف به سرعت در حال توسعه اسللت. تعللداد کسللانی کلله محکللوم ب
زیگویند که شللانزده درصللد مللردان زهاهای کار اجباری اهستند دقیق ًا معلوم نیست بعضی م  اردوگا
زهجللز زیصلحیت (ب  بزرگسال در اتحاد جمااهیر شوروی به این سرنوشت دچارند و اهمه مقامات ذ
زیباشد. نسبت تعداد یزنان و  دولت شوروی و دوستانش) متفقند که این رقم لاقل اهشت درصد م

زهنوبه خود یزیاد است لکن خیلی کمتر ایز مردان است. کودکان اگرچه ب

زنجا که کار اجباری جنبه اقتصادی دارد بالجبار اولیاء امور نسللبت بلله آن نظللر موافللق  ایز آ
زیکنللد سللطحآزاددارند و وجود این سیستم کار اجباری با جنبه رقابتی که با کارگران    پیللدا م

زیشود. وطبیعی اسللت زناها م زیدارد و سبب بدتر شدن وضع آ  یزندگی کارگران آیزاد را پایین نگه م
زیکند تا اهمه کس به استثنای زنقدر توسعه پیدا م  در صورتی که این سیستم محو و نابود شود آ

زیگیرد. ارتش و پلیس و مقامات دولتی را در بر م

 ایز لحاظ اقتصاد ملی این سیستم امتیایزات بزرگی دارد. این سیستم ساختمان کانللال بللزرگ
  را ممکللن سللاخته اسللت و اهمچنیللن تحللت ایللن سیسللتمدریللای بالتیللک و دریای سفیدبین 

زنآلت وارد کنند. این سیستم بلله زهاند مقادیر یزیادی الوار را بفروشند و در مقابل آن ماشی  توانست
 مقدار مایزاد نیروی کار افزوده است که بللرای مقاصللد جنگللی ایز آن اسللتفاده شللود. بللا تللرس و
زیکند امکان اهرگونه ابرایز نارضایتی زلاهای مردم ایجاد م  وحشتی که چنین حکومتی معمو ًل در د
زیگویند که در آینده نزدیکی انجللام خوااهنللد داد بسللیار زنچه م زناها در مقابل آ زیرود ای  ایز بین م

زنچه مسلم است چنین سخنی1کوچک و ناچیز است. قرار است با استخدام انرژی اتمی   (البته آ
زباهای رودخانه  ززهاند) که آ زهدریااهللای قطللبی2ینسللیرا گفت   را کلله اکنللون بلاسللتفاده اسللت و ب

زیریزد ایز مسیر خود منحرف کنند و بالنتیجه یک صحرای بسیار وسیعی را در آسیای مرکزی  م
آباد و حاصلخیز نمایند.

 اما اگر روسیه بایز اهم تحت حکومت یک اریستوکراسی مستبد باشد تایزه اهنگامی نیز که این
زهمند شوند. در آینده زهاهای مردم ایز آن کار بهر  وطر ح به انجام رسد دلیلی در دست نیست که تود

زخاهای قطبی استفاده3متوجه خوااهند شد که ایز تشعشعات رادیو اکتیو زیتوان برای آب کردن ی   م
زیتوان با ساختن یک سلسله کوه در سیبری شمالی جلوی باداهللای سللرد منللاوطق  کرد یا مث ًل م
زناها کلله زیتوان چنین کواهی را به قیمت رنللج دادن و بللدبخت کللردن انسللا  شمالی را گرفت و م

1 Atomic Energy.
۲Yensi River، زیریزد.سیبری در مرکز ینسی رودخانه  است و به اقیانوس شمالی م

3 Radio Active.
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زهاهای دیگری برای اسللتفاده زیآید به وجود آورد. و اهرگاه را زهحساب نم زهای ب ز قالعاد زناهم چیز فو  آ
زیتوان استفاده کللرد. تللا یزمللانی کلله  و مصرف کردن نیرواهای مایزاد انسانی پیدا نشود ایز جنگ م

زهفکر آسایش رعایای خویش بیفتند. زیبرند به چه دلیل ب زهسر م صاحبان قدرت در آسایش ب

]]3[[ فی علمی: شرا ا . حکومت 

زهخواست عمومی نیسللت در  تا یزمانی که یک حکومت علمی که وضع مستحکمی دارد و متکی ب
زیاها و فساداهایی که در روسیه به وجود آمده اسللت کللم یللا زهعقیده من  بد  روسیه وجود دارد، ب
زهمراتب بیللش ایز دوره  بیش پایدار خوااهند ماند امرویزه کام ًل این امکان وجود دارد که حکومتی ب
زنتر  ماقبل تکنیک علمی متجاویز و یزورگو باشد. تبلیغات جدید امر متقاعد ساختن مردم را آسللا
زناهای عمومی بزرگ و بر کاغذ، نیز تبلیغللات ضللد دولللتی را زتاها بر سال  کرده است، مالکیت دول
ز حاهای مؤثر در دست حکومت اهرگونه قیام ملللی را غیرممکللن زلتر ساخته است. وجود سل  مشک
زنکلله ایز حمللایت لاقلل زیشللود مگللر ای زچگونه انقلبی موفق نم زیسایزد. در یک کشور مترقی اهی  م
زهوسللیله تللأمین یللک زیتللوان ب  قسمتی ایز نیرواهای مسلح برخوردار باشد نیرواهای مسلح را نیز م
زهداشت و این کللار بللا  سطح یزندگی بالتری ایز کارگر و مستخدم معمولی کام ًل راضی و وفادار نگ
زیگردد. بللدین زیشود کام ًل تسهیل م  اهرگونه قدمی که در راه پایین آوردن اریزش کار برداشته م
زیاها چنین سیستمی حافظ و نگهدار ثبللات آنسللت زیشود که خود مفاسد و بد  وطریق ملحظه م
زفنظر ایز فشاراهای خارجی اهیچ دلیل دیگللری در دسللت نیسللت کلله چنیللن رژیمللی مللدت  صر

وطولنی دوام نیابد.

زهپیمللایی زهای صرف وقت بکنیم و ر زهاند و بد نیست چند لحظ  جوامع علمی اهنویز وطفل یکشب
زتاهای اقلیت در جوامع  صد ساله آینده چنین اوطفال را در نظر مجسم سایزیم و ببینیم که حکوم

علمی در آینده چه تحولتی خوااهند داشت.

زنشناسی امکان کنللترل  با رجاء واثق باید منتظر بود که پیشرفت حاصله در فیزیولوژی و روا
زتاهای مطلقه اهست زنچه اکنون حتی در حکوم  نفس و رو ح افراد را برای دولت خیلی بیشتر ایز آ

  عقیده داشت که اهدف تعلیم و تربیت باید ایز بین بردن اختیلار و آیزادی1فیختهبه وجود بیاورد. 

1I. G. Fichte) 1814 - 1762فیلسوف و استاد تعلیم و تربیت و بیدار کننده آلمان و نخستین رئیس ( 
  افکار را چون جریانی میان دو قطب مثبت و منفی فرض نمود. اصل پللرورش ویفیخته است. برلندانشگاه 

زهسلطه و اقتدار و اهدف او در تعلیم و تربیت تحدید آیزادی و اختیار و یک وطریز فکر دیالکتیکی اسللت  متکی ب
زباهای معروف او «کانتو ایز پیروان فلسفه  زیباشد. ایز کتا زیباشد.سرنوشت انسان» و «حقو ق وطبیعی م » م
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زهوطوری که محصلین پس ایز ترک مدرسه تا پایان عمر اهرگز نتوانند اندیشه یا عملی  اراده باشد ب
زناها اراده کرده بودند داشته باشند. اما در یزمان وی ایللن نظریلله یللک زنچه را که معلمین آ  جز آ

زیشمرد  زنچه او بهترین سیستم موجود م زهآل غیرقابل حصول بود. آ   را به وجودکارل مارکساید
زهبار نخوااهد آمد. زتاهایی اهرگز ب  آورد در آینده در جااهایی که دیکتاتوری وجود دارد چنین شکس
زهدست اهم داده و ایز اوان کودکی اهمان نللوع  رژیم غذایی و تزریقات و تلقینات مخصوص دست ب
 شخصیت و اعتقادی را که اولیا امور مطلوب تشخیص داهند در افللراد بلله وجللود خوااهللد آورد و
زنشناسی غیرممکن خوااهد شللد، زتاهای حاکمه ایز نظر روا  پیدایش افکار انتقادی جدی علیه قدر
زیگوید کلله زناها م زینوا باشند خود را خوشبخت خوااهند شمرد یزیرا حکومت به آ  اگر اهمه مردم ب

خوشبخت اهستید.

 یک حکومت دیکتاتوری که جنبه علمی داشته باشد قادر است کاراهایی بکند که به نظر مللا
زیاها زتاها و1وحشتناک است. نایز زناها به شقاو زیتر بودند و تمایل آ   ایز فرمانروایان فعلی روسیه علم

زیدانم تا چه حد صللحت دارد) زیگویند: (البته نم زیاهایی که منظور من است بیشتر بود. م  تبهکار
زیکردنللد و زهعنوان سوژه برای تجربیات علمی استفاده م زهاهای خود ب زیاها ایز یزندانیان در اردوگا  نایز
زیمردنلد. اگلر زیاهای مورد آیزمایش؛ پلس ایز تحملل درد بسلیار م  در بعضی ایز این تجربیات یزندان
زهکللار زناها را بلله منظللور تزایللد و تناسللل علمللی ب زیماندند احتما ًل آ زناها پس ایز آیزمایش یزنده م  آ
زیبردند. اهر ملتی که چنین روشی اتخاذ کند پس ایز یک نسل دارای امتیللایزات بللزرگ نظللامی  م
زیتواند پیش خود مجسم کند که چنین سیستمی چگونه خوااهد بللود، بلله  خوااهد شد. شخص م
زهجز سللی درصللد عقیللم  استثنای وطبقه اشراف حاکمه اهمه مردان مگر پنج درصد و اهمه یزنان ب
 خوااهند شد. این سی درصد یزنان ایز سن اهجده تا چهل سالگی به امر توالد خوااهند پرداخت تللا
زیالقاعده تلقیح مصللنوعی پللرورش وطللبیعی مرجللح  خوراک کافی برای جلو توپ تأمین شود. عل
 خوااهد بود. یزنان و مردان عقیم نشده اگر بخوااهند ایز لذت عشق معمولی برخوردار شوند باید بللا

زهسر برند. اهمسران عقیم ب

1 .The Nazis ،زینامیدند. کلمه نایزی مرکب ایز حرفآدلف اهیتلر   و پیروانش خودشان را سوسیالیسم ملی م
  حلزب نلایزی رامونیلخ در شلهر 1919اول حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بوده اسلت. اهیتللر در سلال 

 تشکیل داد و با احزاب اشتراکی شروع به مباریزه نمود. پیروان او چند دسللته بودنللد یللک عللده را «پیرااهللن
زناها  زیگفتند و علمت مشخصه آ زیاها» م زهنام گروه حمله S.Aآب  .S.S. و گروه حافظ را Y.S.S. بود گروه دوم ب

زهای شبیه فاشیست  زهاند تا اندایز زیاها تشکیل داد زیگفتند. رژیمی که نایز   در ایتالیا بود. لغللتی کللهموسولینیم
زیشود. توتالیتر یعنی حکومتی که تمام قدرت در دست دولت است و یا زهکار برده م  بیشتر برای این مفهوم ب

زهاها، در دست یک پیشوای شجاع. دیکتاتوری بر پایه اهمکاری اتحادی
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زهخاوطر قللدرت زهعمل آید. یعنی ب زهخاوطر داشتن صفات مختلف ب  ممکن است انتخاب پدران ب
زناها که زناها باید سالم باشند و جز آ زهخاوطر نیروی مغزی برگزیده شوند. اهمه آ  عضلنی و برخی ب
زفپذیر و اداره شللونده  باید پدران وطبقه حاکمه آینده باشند اهمه باید دارای وطبعی مطیع و انعطا

زنوطور که در  زهاها اهما   گفته شده است ایز مادران خللود جللدا شللدهافلوطون 1جمهوریتباشند. بچ
زهتدریج در اثر این سیستم، اصل ح نژاد زهای پرورش خوااهند یافت. ب زهاها و مربیان حرف زهوسیله دای  ب
زنقللدر افزایللش خوااهللد  و تناسل منتخب، اختلفات نژادی بین وطبقه حاکمه و وطبقه محکللومه آ
 یافت که تقریب ًا این دو وطبقه ایز دو نوع انسان متفاوت تشکیل خوااهد شد. امکان ایجاد شورش و
زهاهمان اندایزه غیر متصور خوااهد بود کلله امکللان شللورش متشللکل  انقلب ایز وطرف وطبقه رنجبر ب

.2گوسفندان علیه گوشتخواران

یِر افرادی که به ایلن سیسللتم علادت کلرده باشللند خلانواده آن وطلور کله مللا در نظللر  به نظ
زهای و علیللم مخصللوص زنوطور که سایزمان قللبیل زیگیریم، بسیار عجیب و غریب خوااهد بود اهما  م

زنچه که  زهنظر ما عجیب است، در آ   نوشللته بایللد تجدیللدنظر شللود،فرویداهر قبیله در استرالیا ب
زیباشد. وطبقه کارگر مجبور خوااهد بود که سللاعات3آدلرنظریات  زبتر م زهای مناس   در چنین جامع

زناها ایز حللدود تللأمین خللواب و زنجا که آمال و آریزوی آ  وطولنی کار کند و غذای کم بخورد، تا آ
زهسللبب وظللایف زهعلت لغو سایزمان خانواده و اهمچنین ب  خوراک تجاویز نکند. چون وطبقه حاکمه ب
 سنگین مسئولیت حکومت ایز لذات و تفریحات ملیم محرومند دارای روحیه فردی و انزواوطلبی

1Plato's Republic زمترین کتاب زیباشد، در این کتاب رساله جمهوریت «افلوطون، مه   استقرارافلوطون» م
زیدانللد زیدانللد بهللترین حکللومت را حکللومت اشللرافی فلسللفه م  دولللت را منللوط بللر فضللایل اخلقللی م

Aristocracy Intellectualsزهفرد توجهی ندارد، افراد بایللد ایز لحللاظ   در نظر وی جامعه اصیل است و ب
زهاهللا بایللد  خانواده و اموال به اشتراک یزندگی کنند تا منافع افراد با مصالح جامعه اصطکاک حاصل نکنللد. بچ

زدالشکل باشد. زناها متح در خارج ایز خانواده تربیت شوند تا تربیت آ
۲The Aztecsزیپرداختند. رژیللم زناها م زهخوردن گوشت آ زکاها افراد یک قبیله وحشی را ااهلی کرده و ب  ، آیزت

زناها مطلقه بود. مؤلف در این قسمت اشاره به وطایفه مزبور کرده است. آ
3Alfred Adler) 1927 - 1870 زهاهای مختلفوین بود. در فروید) شاگرد و اهمکار   متولد شد او ایز جنب

زنشناسی نظریاتی ابداع نمود.    عقیده داشت بشر دارای غریزه اجتماعی است و نفع جللامعهآدلرمخصوص ًا روا
زیداهد. نوع رفتار اجتماعی فرد منوط به نوع تربیتی است که ایز اجتمللاع دریللافت  را بر نفع شخصی ترجیح م
زهخود قائل است. موجد و آفریننده چنین شخصیتی خود زیدارد. در عین حال برای فرد شخصیت منحصر ب  م

  مغایرت داشت (مخصوص ًا در مللورد تئللوریفروید بود ولی نظریات وی با فروید گرچه اهمکار آدلرفرد است. 
زیداند) این آدلر که من خلقه زنرا ملک تشکیل شخصیت م   کام ًل شخصیت پذیرفته و سایزمان یللافتهمن آ

زیشلود کله تشلکیل یلک زیبخشد. ایز فحوای کلم وی چنیلن اسلتنباط م  است و به تجارب موجود مفهوم م
زیباشد. جامعه کامل، برای جلب منافع شخصی نم
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زچگونه ستمکاری ابللا و امتنللاع زناها فقط در پی قدرت خوااهد بود و در وطلب آن ایز اهی زیشوند. آ  م
زیالقلب شللده و تماشللای زتدل و قسلل زناهللا سللخ  نخوااهند داشت. بللر اثللر اصللرار در سللتمکاری آ

زهوجد آورد. زناها را ب زتتر لیزم است که آ زهاهای سخت و سخ شکنج

 ممکن است تصور شود چنین وقایعی با کمیت یزیاد فقط یک کابوس تخیلی است. امللا مللن
زیاها در جنگ اخیر پیرویز شده بللود و اگللر بللالخره    کللهتفوق جهانیقوی ًا معتقدم که اگر نایز

زیگذشت که درست چنین سیستمی را که گفتللم در زهدست آورده بودند دیری نم زیخواستند ب  م
زهعنوان انسان ماشللینی زیاها را ب زساها و لهستان زناها رو زیآوردند. در آن صورت آ  1جهان به وجود م

زیشللد زناهللا مسللتحکم م زهاهللای امللپراتوری آ زیکه پای زیدادند و سرانجام وقللت  مورد استفاده قرار م
زنچلله ایز زشاهللای نظیللر آ زهرو زتاهای غربی را نیز ب زیگماشتند. مل زهکار م زیاها را نیز ب  سیااهان و چین

زیگرفتند. پس ایز گذشت 1944 تا 1940 زهدستیاری خویش م   سال با30 در فرانسه اعمال شد ب
زیکردند. زهشورش و قیام احساس نم زشاها دیگر ملل غربی تمایلی در خود ب اعمال چنین رو

زساهای علمی، دموکراسی لیزم است ولی کافی نیست، باید آن نوع  برای جلوگیری ایز این اهرا
زمبخش عقیده حقو ق بشر   است نیز بلله وجللود آیللد. امللا ایللن عقیللده2رو ح احترام به فرد که الها

زنکه  زیتوان پذیرفت. اهم چنا زهعنوان یک نظر مطلق نم   گفتلله اسللت:3بنتللام(حقو ق بشر) را نیز ب
زیمعنی و حقو ق اسقاط نشدنی بشللر مهملللی مطنطللن اسللت» بایللد  «حقو ق بشر سخنی است ب
1 Robots.

۲Right of Menزناها و  ، حقو ق بشر یعنی احترام به آیزادی سیاسللی، اقتصللادی، مللدنی و اجتمللاعی انسللا
زهای  مساوات ملل در برابر حقو ق قطع نظر ایز نژاد، مذاهب و ملیت و جنسیت. مسأله حقو ق بشر موضللوع تللایز
 نیست، ایز دیریزمانی مورد توجه دانشمندان و فلسفه قرار گرفته و اهر یللک نظریللات موافللق و مخللالفی نیللز
زیاهای مداوم و انقلبات مردم اهر سریزمین برای کسب ایللن زهاند. ولی سرانجام با مباریزات و فداکار  اظهار نمود
زهای بللدین نللام زهخللود گرفللت. مث ًل نللتیجه انقلب فرانسلله صللدور اعلمی زیاها تا حللدی صللورت عمللل ب  آیزاد

Decleration des Drits de I'Hommeزنالمللی اول در یزمان ریاست جمهوری   بود. پس ایز جنگ بی
زیداهد.ویلسون  اعلمیه حقو ق بشر صادر و اکنون قسمتی ایز برنامه سایزمان ملل را تشکیل م

3Jeremy Bentham)  1748 -  ) در سیاست و تشکیلت سیاسی انگلستان وجودی ملؤثر بلود.1832 
زتجویی اسللت. اهللدفHedonistic Calculusمذاهب فلسفی وی اهدونیسم و اثر معروفش   ، یا فلسفه لذ

زیباشد. اسللاس اهللر چیللز را منللافعSelfish System بر انتفاع، تفرد و خودپرستی بنتامتربیتی    استوار م
زیگیلرد. فعلالیت بشللر حللتی خیرخلوااهی زمدردی و حقو ق جامعه را به وطنز م زیداند. منکر حس اه  شخصی م
زیپندارد. البته منظور وی ایز لذت «بیشترین سعادت برای بیشترین افراد»  دیگران را برای رسیدن به لذت م

The greatest happiness of the greatest numberبرای اجرای چنین اصلی باید ایز سیاست . 
زتاها کوتاه   » متابعت نمود. یعنی دولت تا بتواند کمتر در کاراها دخالت کنللد. تئللوریLaissez Faire«دس

زهشدت مورد انتقاد قرار داده است. قرارداد اجتماعی را ب
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زهخاوطر آن منافع جا دارد که بلر فللردی سللتم روا  قبول کنیم که برای اجتماع منافعی است که ب
زنکه مثالی بدیهی بیاوریم فرض کنید: دشمن غالب، ااهالی شهری را بیللن دو امللر  دارند. برای ای
زناهللا زهدسللت آ زهای گروگان به دشمنی بداهند و یا آماده شوند تا اهمه شهر ب  مخیر کند که یا عد
زهدشللمن تسلللیم کننلد زناهللای خواسللته شللده را ب  نابود گردد اگر اولیاء امور شللهر تعللداد گروگا
زتالشللعاع یللک نظللر عللالی کلله زهوطور کلی «حقو ق بشر» باید تح زناها را ملمت کرد. ب زیتوان آ  نم
 اهمان رفاه عمومی است قرار گیرد. لکن پس ایز تصدیق این نظر بایز بایللد بگللوییم، بلکلله مؤکللد ًا
زیشود که در وطریق صل ح عموم نیست. ایللن نظللر زیگناه وارد م  بگوییم که لطماتی نیز بر افراد ب
 بیشتر ایز آن جهت ااهمیت دارد که صاحبان قدرت مخصوص ًا در یک حکومت اقلیت بلر اکلثریت
زهخصوصی است که باید اصل فو ق را در نظر نگرفت. در اهر مورد خوااهند گفت که این ایز موارد ب

]]4[[ توری علمی: و دیکتا ئوری حکومت مطلقه  ت  .

زیکند: در عمل، حکللومت دیکتللاتوری عبللارت ایز  در حکومت مطلقه تئوری و عمل با اهم فر ق م
زهای به وسایل مختلف مخصوص ًا با توسل به نیروی مسلح و پلیس دستگاه قدرت  آنست که دست
زناها را در اهر امر به آخریللن زهاها که تسلط و اختیار آ زمنام  را قبضه نموده، و با وضع مقررات و نظا
 درجه برساند مقام ممتایز خود را به حد اعلی قدرت ارتقاء داهند. اما در تئوری، حکومت مطلقه
زیکنند که «صل ح دولت یا ملت یا جامعه با صل ح افراد فر ق دارد زناها ادعا م  چیز دیگری است. آ
زهدست آیللد.» ایللن عقیللده را مخصوصلل ًا  و چیزی نیست که ایز مجموعه احساسات و افکار افراد ب

زیداد و معتقد بود که اجتماع بایللد تللا حللد1اهگل   اشاعه داد؛ او دولت را در نظراها بزرگ جلوه م
زیکرد که در یک اجتماع ارگانیزه علو و برتری عبارت ایز منللافعی  امکان ارگانیزده باشد. او فکر م
زیگیللرد. فللرد، خللود ارگللانیزم و سللایزمان مسللتقلی اسللت و مللا  است که به کل اجتماع تعلللق م
زهای اهستند. اگر شست پللای زیتوانیم بگوییم که اعضا جداگانه او دارای منافع و صل ح جداگان  نم
زنوطللور در یللک اجتمللاع زیکشد نه شسللت پللای او، اهمی  کسی درد بگیرد شخص است که رنج م
 ارگانیزده خیر و صل ح و اهمچنین خوبی و بدی متعلق به کل اجتماع است نه به فرد. این شکل

1Wilhelm Hegel) اواخر قرن اهجداهم. چون در یزمان 1770 - 1831  فیلسوف آلمانی در    وضعاهگل) 
 اهگلللسیاسی آلمان اعم ایز داخلی یا خارجی متزلزل و متشنج بود وی برای دولت ااهمیت یزیادی قائل بللود. 

زهعبارت دیگر اجتماع دارای رو حObjectiver Geistمعتقد بود که جامعه دارای عقل عینی یا  زیباشد ب   م
 و خردی است که افراد باید خود را بدان بیارایند تا تزلزل موجود مرتفع شود. لذا شخصللیت افللراد ااهمیللتی
زیدانست بدین لحاظ اعتقاد داشت که باید رو ح اجتماعی زیداد. تفرد و تشخص را موجب تفرقه و تشتت م  نم

را در افراد تقویت کرد.
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تئوری حکومت مطلقه است.

 اشکال این نظریه آنست که قیاس مابین یک سایزمان اجتمللاعی، و ارگللانزیم شللخص واحللد
زعالفار ق است. بر خلف اعضاء اجتماع که اهمان افراد انسانی اهستند؛ دولللت موجللودی  قیاسی م
زیشللود و اهنگللام شکسللت زهخللاوطر پیللرویزی شللاد نم زسپذیر و ادراک کننده نیست. دولت ب  احسا
زیکه بر پیکر دولت (مجموعه افراد متشکل در یک حکومت) زیگردد. وقت  اندواهگین و دردمند نم
زیکنند نه دولت به عنوان یک واحللد زهای وارد شود درد را فردا فرد اعضاء اجتماع احساس م  لطم
 کلی، در صورتی که در مورد بدن یک شخص وضع نحو دیگر است. تمام درداها را مرکز واحدی

زیداشللت کلله خللود مرکللزی زیکند و اگر اعضللاء مختلللف بللدن درداهللایی م  من یللا 1احساس م
زهای بللرای خللود داشللتهاندیشنده زیتوانستند منللافع جللداگان زیشد آن اعضا م زناها متأثر نم   ایز آ

 باشند و در آن صورت احتیاج به پارلمانی داشتند تا مقرر کند که آیا انگشتان پا باید در مقابللل
زنجا که وضع چنین نیسللت، زهعکس این باشد. ایز آ  انگشتان دست تسلیم باشند و یا اوضاع باید ب
زناهایی ایز اشخاص متعدد  شخص منفرد ًا یک واحد اخلقی است. نه اعضا یک شخص و نه سایزما
زهای را ایز لحاظ ااهمیت اخلقی حائز شوند. خیر و صلل ح جلامعه زیتوانند چنان درج زچکدام نم  اهی
زه است نلله یللک مصلللحت جدیللد و خیللز جلداگانه. زهای ایز مصالح افراد متشکله آن جامع  مجموع
زیکنند که حکومت و دولت منافع و مصالحی غیللر ایز منللافع و  حقیقت این است که وقتی ادعا م
زیاها و یا وطبقه حللاکمه زناها این است که خیر و صل ح دولت  مصالح ملت خود دارد منظور واقعی آ
زهای جللز ایز لحللاظ قللدرت اسللتبدادی زمتر ایز خیر و صل ح عمومی اسللت البتلله چنیللن نظللری  مه
زهاهای متللافیزیکی ایللن موضللوع زمتر ایز این، اندیشلل زیتواند پایه و اساس داشته باشد. مطلب مه  نم
زیتواند زهایم م  است که آیا یک دیکتاتوری علمی مشابه نوع حکومتی که ما، تحت بررسی قرار داد

پایدار باشد یا خیر؟ و آیا چنین حکومتی استوارتر ایز دموکراسی است یا نه؟

 اگر ایز خطر جنگ صرف نظر کنیم، محتم ًل من دلیل دیگری بللر ناپایللداری چنیللن رژیمللی
زناهللا زیبینم. مگر نه این است که بیشتر ممالک متمدن و نیمه متمدن که در تاریخ نللامی ایز آ  نم
 برده شده است دارای بنده و بردگانی بودند که نسبت به مالکین خود کمال اوطاعت را داشللتند.
زهعلوه  در وطبیعت انسان خصوصیتی وجود ندارد که ادامه چنیللن روشللی را غیرممکللن سللایزد، ب
 توسعه تکنیک علمی امر برقراری حکومت استبدادی اقلیت را بیش ایز پیش تسهیل کرده است.
 وقتی که دولت تویزیع غذا را در کنترل و اختیار داشته باشد؛ تا یزمانی کله بتوانلد روی پلیلس و
 قوای مسلح حساب کند. دارای قدرت مطلقه است. دولت با دادن برخی ایز امتیایزات به پلیللس و

1 Central Ego.
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زیکنللم کلله اهیللچ نهضللت زناها را وفادار نگه دارد. من فکر نم زیتواند آ  نیرواهای مسلح به آسانی م
انقلبی داخلی بتواند وطبقه مظلوم را در یک دیکتاتوری علمی جدید به آیزادی برساند.

زیگیلرد. فلرض کنیلم دو کشللور زهخلود م  اما در مورد جنگ خارجی موضوع شکل دیگلری ب
زیاهللای  دارای منابع وطبیعی مساوی باشند، یکی دیکتاتوری و دیگری با سیسللتمی کلله بلله آیزاد
زیتوان مطمئللن بللود کلله کشللور آیزاد در مللدت کمللی ایز لحللاظ زیگذارد. تقریب ًا م  فردی احترام م
زنوطور که در مللورد آلمللان و روسللیه مشللااهده  تکنیک جنگی بر دیگری تفو ق خوااهد یافت؛ اهما

  ملی توانسلت وجلوداهیتللرشد. آیزادی تحقیقات علمی با دیکتلاتوری مانعلةالجمع اسلت، اگلر 
زکدانان یهودی   در اتخللاذ نظلراتاسللتالین را تحمل کند در جنگ پیرویز شده بود و یا اگر 1فیزی

زهیزودی در2لیسنکو زیشد. به احتمال قوی ب   اصرار نکرده بود روسیه دارای محصول غله کمتری م
زیشود. تردیدی نللدارم در صللورتیفیزیک اتمیروسیه با فشار دولت توجه یزیادی به    مبذول م

 که در خلل پانزده سال آینده جنگی رخ نداهد تکنیک علمی جنگی روسیه در پایان ایللن دوره
زیتوان در زفتر خوااهد بود و عامل این ضعف را م زهوطور قابل توجهی نسبت به تکنیک غرب ضعی  ب
زیاهای قوی زیکنم تا یزمانی که دموکراس  وضع دیکتاتوری موجود جستجو کرد. بنابراین من فکر م
 وجود دارد بالخره دموکراسی در جهان پیرویز خوااهد و بر پایه این اندیشله اسلت کله بله خلود
زیاهللای زشبین باشللم دیکتاتور زیداهم که تا حد مستدل و متوسطی نسبت به آینللده خللو  اجایزه م

زیتوانند به اندایزه کافی علمی باشند. علمی سرانجام نابود خوااهند شد چون نم

 شاید بتوانیم پا را فراتر ایز این بگذاریم؛ اهمان عللی که سبب پیدایش نقللاط ضللعف دیگللری
زنکلله رو ح سلایزگاری بللا زهاهای جدید را با چوب تکفیر خوااهد رانللد تللا ای زیشود، اهمه اندیش  اهم م
زیکند تمایلی به تنبلی  وضع و مقتضیات جدید نقصان یابد وطبقه حاکمه چون احساس امنیت م
زنآسایی پیدا خوااهد کرد. ایز وطرف دیگر اگر در میان مردم نزدیک به وطبقه حاکمه قوه ابتکار  و ت
 و ابداع را تشویق کنند اهمواره خطر انقلب ایز ناحیه این وطبقه وجود دارد. یکی ایز اشکالتی کلله

 اها خود را ایز نژاد آریللایی و نایزیاهیتلرحزب نایزی با یهودیان مخالفت شدید داشت، علت این امر این بود که 1
 رودانستند و معتقد بودند که نژاد آریللایی مللافو ق نژاداهللای دیگللر اسللت ایز اینو یهودان را ایز نژاد سامی می

 المللللی دوم یهودیللان مصللدر امللور مهللمکرد. ایز وطرفی بعللد ایز جنللگ بینتئوری تفو ق نژادی را تقویت می
 اهللا اعتمللاد بلله آناهیتلللررو کردند. ایز اینمخصوص ًا در کاراهای دولتی و فنی بودند و منافع خود را حفظ می

 اهللاای ایز آنای ایز دانشمندان یهودی را اخللراج و عللدهکه عدهوطوریاها را تحت فشار قرار داد بهنداشت و آن
 تبعید شد.اهیتلردان در یزمان  ریاضیاینشتینآلمان را ترک کردند. 

۲Vera Lysenko نویسنده کانادایی مؤلف کتاب Boots Yellowزهاهای یزرد) این کتللاب در سللال   (چکم
 منتشر شد و شر ح یک کانادای شبیه اوکراین روسیه است.1954
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زیشللد، در  امپراتوری رم در اواخر کار با آن مواجه شد این بود که اهر ژنرالی که در جنگ فاتح م
زنرو امپراتور وقت زهمقام امپراتوری برساند ایز ای زیتوانست خود را ب  صورتی که بخت با او یار بود م
زلاهای موفق را بکشد. حوادث گذشته ثابت کللرده اسللت کلله چنیللن  اهمواره درصدد بود که ژنرا

اشکالتی به آسانی ممکن است در یک دیکتاتوری به وجود آید.

زیکنم حکومت دیکتاتوری شکل ثللابت و پایللداری ایز زقالذکر من فکر نم زهدلیل مختلف ساب  ب
زمگیر شود. زنکه (اما این شرط بسیار مهم است) دیکتاتوری بتواند عال جامعه علمی باشد مگر ای

73 تأثیر تکنیک علمی در حکومت متنفذین و اشراف





فصل چهارم

و تکنیک علمیدموکراسی 
  معنای آن دیکتاتوری نظللامی اقلیللتی2الب مبهم و گنگ شده است. در شر ق 1کلمه دموکراسی

  مفهوم چندان دقیقی ندارد ولللیالباست که به نیروی پلیس استبدادی متکی باشند. در غرب 
زهوطور کلی بدین معنی است: دموکراسی عبارت ایز تقسللیم قللدرت نهللایی سیاسللی بیللن تمللام  ب
زیباشللد. ایللن تعریللف زفیزادگان وطبقلله اول م زهغیر ایز دیوانگان، جنایتکاران و اشللرا  اشخاص بالغ ب

زهعلت کلمه    تعریف دقیقی نیست. فرض کنیم که قانون اساسللی انگلسللتان را بخوااهنللدنهاییب
زهجای اهر پنج سال یک بللار، اهللر  فقط ایز یک جهت تغییر داهند، مث ًل بگویند: انتخابات عمومی ب
زهقدری ایز اتکلاء بله افکلار عملومی دور  سی سال یک دفعه برگذار شود. در این صورت پارلمان ب
زتاها زیشود که مشکل بتوان نام سیستم حاصله را دموکراسی گذاشت. بسللیاری ایز سوسیالیسلل  م
زیگوینللد در یللک دموکراسللی علوه بللر زیافزاینللد و م زهقدرت سیاسی، نیروی اقتصادی را نیز م  ب
 قدرت سیاسی قدرت اقتصادی نیز باید بالسویه تقسیم شود ولی این ادعا صحیح نیست و لذا ما
زیداهیم. اصل مطلب نزدیکی به تسللاوی قلدرت اسللت و روشلن  به این بحث لفظی ترتیب اثر نم

است که دموکراسی یک امر نسبی است.

زهاها زیحد و حصری برای افراد و گرو زیکنند: آیزادی ب  موقعی که مردم ایز دموکراسی صحبت م
زهعلللت عقایللد مللذاهبی خللارج ایز حللدود زیالمثللل تعقیللب و آیزار اشللخاص را ب زیشللوند. ف  قائللل م
زیداند اگر چه این اعمال با تعریفی چند لحظه قبللل ایز دموکراسللی بلله عمللل آمللد  دموکراسی م

زهنظر من    دیگر آن مفهوم صحیحی که در قرن اهجللداهم و نللویزداهمآزادیمانعةالجمع نیست. ب
زهجای آن قرار داد و دلیلی که من برای این  داشت ندارد و باید عبارت «فرصت برای ابتکار» را ب

تغییر دارم وضع خاص جامعه علمی است.

1Democracy .ایلنافلوطلون، یا حکومت ملی نوع حکومتی است که در آن به افکار عملومی تلوجه شلود  
زناها عبارتسللت ایز «آیزادی و زیداند و شعار آ  رژیم را یزاییده انقلب و قیام مردم علیه ظلم حکومت متنفذین م
 مساوات برای اهمه» بقای حکومت دموکراسی برای شرکت اکثریت مردم در استعمال حللق حللاکمیت ملللی
زتاهللا و زیشود. در چنیللن رژیمللی - آیزادی احللزاب و جمعی  است که امرویز به حکومت مردم بر مردم تعبیر م
زچکس را بدون مجللویز  آیزادی عقاید و افکار و آیزادی مطبوعات و نطق و بیان برای اهمه تضمین شده است. اهی
زیتوان تعقیب و یا توقیف و یا آیزادی او را محدود کرد - اهمه افراد در برابر قانون مساوی بللوده و ایز  قانونی نم
 حداقل معیشت و مایحتاج یزندگی برخوردارند. ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسللی و وضللع قللانون
آیزادی دارد، بدیهی است که لیزمه برقراری حکومت دموکراتیک رشد علمی و فکری افراد اهر اجتماع است.

۲Elbe زهای است نزدیک سیسیل که زنجا تبعید کردند.ناپلئون، جزیر  را به آ



زنکه امرویزه کسی مانند    و مردان انقلب فرانسلله شللور و التهللاب1روسونکته غیرقابل انکار ای
زنکه دموکراسی اکنللون نعمللتی اسللت کلله زیداهد، علت عمده آ  یزیادی برای دموکراسی نشان نم
زیکه زهوطللور زیکننللد، ب  تحصیل شده است. وطرفداران اصلحات پیوسللته در نظریللات خللود غلللو م
زنکه وضللع خیلللی زییابند، با ای زنرا نم زناها اهمیشه انتظار بهشت موعود را دارند و چون آ  پیروان آ

زیشوند. در فرانسه اغلب مردم.  زشاها را2لویی شانزداهمبهتر ایز وضع قبلی است مأیوس م   و کشللی
زشاها را فللراری زهاهمین علت پادشاه را سللر بریدنللد و کشللی زیدانستند و ب  مسئول بدبختی خود م
زعالوصف نتوانستند به آن موااهب آسمانی که در نظر داشتند برسند لذا بللدین نللتیجه  ساختند م

رسیدند که اگر چه پادشاه بد است امپراتوری ضرری ندارد.

  و پیروان مکتب3بنتامسرگذشت دموکراسی چنین بوده است. مدافعین اهوشیار آن ایز قبیل 
زناهللا صللحیح زیدانستند و بعد ًا معلوم شد که نظریلله آ زیاها قادر م زهدفع برخی ایز بد زنرا تنها ب  او آ

1Jacques Rousseau) افکار1778 - 1712  در  زهاهایش  نوشت است.  فرانسه  نویسندگان  زگترین  بزر ایز   ( 
زهحللدی کلله کتللاب اهللای او را  عمومی اثری خاص داشت و میان اولیاء دین و سیاست جنبشی ایجاد کرد، ب
زهای بود کلله در پاسللخ انجمللن ادبللی فرانسلله دربللاره زهعلت مقال  سویزاندند و او را تعقیب کردند. شهرت وی ب
زهعقیده او، انسللان وطللبیعی زیداند. ب  «منشأ عدم مساوات» نوشت. وی عدم مساوات را معلول یزندگی تمدنی م

)Homme Natural(آیزاد و انسللان اجتمللاعی در قیللد و بنللد اسللت. در مقابللل انسللان متمللدن 
Homme Civil زنچه بیشتر مورد توجه زیکند. البته آ   است آیزادی و دموکراسللی وطللبیعیروسو را فرض م

» بیان کرده است.اجتماعی قرارداد یا Central socialاست که در کتاب «
زهرفع مشکلت یزندگی نیستند لذا با میل، اختیارات خود را به اهیللأتی (حکللومت) زهتنهایی قادر ب  چون افراد ب
زیکنند تا آن اهیأت وطبق قانون که نماینده اراده جمیع افراد و متضمن مصللالح عمللوم اسللت عمللل  واگذار م

زیشود،  زهتربیللتروسوکند. بدین صورت دموکراسی و آیزادی تأمین م   برقراری این وطریز حکللومت را موکللول ب
زمفکللران  زهوضع انسان وطبیعی و آیزاد اسللت، ایز اه زیداند. اهدف تربیتی وی اهم وصول ب   -روسللوصحیح افراد م

زیتوان نام برد، عقاید کانت و دیدرو، دالمبر،  منتسکیو، ولتر   کللام ًل بللر افکللار و عقایللد پیشللوایانروسو را م
زیکه در اعلمیه «حقو ق بشر» که در نتیجه انقلب فرانسه اعلم گردید ایز زهوطور  انقلب فرانسه مستولی بود، ب

افکار او پیروی شده بود.
2 Louis XVI.

هنکه قب ًل نیز در 3 هتجویی است.69 پاورقی صفحهچنا   اشاره شد فلسفه بنتام مبتنی بر اصل لذ
  و پیروانش اظهار شده بود مورد انتقاد شللدیدروسو عقاید مختلفی که درباره قرارداد اجتماعی ایز وطرف بنتام

زهاهیچ نوع سند تاریخی و دلیل عقلی متکی نیست یزیرا ایز وطرفللی  قرار داد و معتقد بود که قرارداد اجتماعی ب
 افراد خانواده بدون قرارداد مطیع رئیس خانواده اهستند. ایز وطرف دیگر لیزمه فکر قرارداد اجتمللاعی قللرارداد
زیآیللد و اعللم ایز زهوطور وطبیعی به وجود م  بین دو وطرف است و وطرف دیگر وجود خارجی ندارد. بنابراین فرد ب
زیتوانللد زنکه مایل باشد یا نباشد باید ایز مقررات اجتماع خود اوطاعت کند، نهایت دولللت وظیفلله دارد تللا م  ای

 پیروی شود.Hands offوسیله سعادت و رفاه را فرااهم نموده و ایز سیاست عدم مداخله 
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زیدادند مخصوص ًا پیروان  زناها که در این مورد شور و اهیجان یزیاد به خرج م   بدونروسواست و آ
زتاهای منطقللی و قابللل زیشدند موفقی زتاها و مزایای بسیاری برای دموکراسی قائل م  دلیل موفقی
 انتظار آن فراموش شد. علت آن نیز این بود که دیگر مفاسدی که دموکراسی ایز بین بللرده بللود

  و1کللارلیلوجود نداشت که موجب عصبانیت و ناراحتی شود لذا مردم به کلمات تمسللخرآمیز 
زهای که  زینامیللد گللوش فللرانیچهمطالب یزنند زیگفت و آن را اخل ق بردگان م   علیه دموکراسی م

  ومنتخبدادند، انسان عادی در نظر بسیاری ایز مردم ااهمیللت خللود را ایز دسللت داد و انسللان 
زنپرستی در عمل اهمان فاشیزم زنرا گرفت، این مسلک قهرما  است.2قهرمان جای آ

زنپرستی، اهرج و مرج وطلبی و سیر قهقرایی است و در خور احتیاجات جوامللع  مسلک قهرما
زنکه در کمونیسللم مجسللم شللده اسللت، اگرچلله آن اهللم مخللالف  علمی نیست. تمایل مخالف آ
زیکند. و بنللابراین زتاهای فنی و صنایع جدید تطبیق م  دموکراسی است ولی با تحولت و پیشرف
زچیللک زنجا نه انسان عادی و نه انسللان قهرمللان اهی  جای آن دارد که مورد توجه قرار گیرد. در ای
 دارای اریزش نیستند بلکه ااهمیت و اریزش واقعی متعلق به تشکیلت است. در ایللن نظریلله فللرد
زنوطللور کلله زتاهللای اجتمللاعی نیسللت. فللرد در مقابللل تشللکیلت اجتمللاعی آ  چیزی جدا ایز اهیأ
زهعنللوان قسللمتی ایز ایللن زیگویند، نماینده یک نیللروی اجتمللاعی اسللت و فللرد تنهللا و تنهللا ب  م

تشکیلت حائز ااهمیت است.

1Thomas Carlyle) 1881 - 1793» است او مردمقهرمانان) فیلسوف و نویسنده انگلیسی مؤلف کتاب « 
زیخوانلد و زیکند و اینلان را دلوران و خردمنلدان م  را به دو وطبقه یکی توده عوام و دیگری خواص تقسیم م
زناها اهسللتند کلله بایللد پیشللوا و زیباشند و آ  معتقد است اتفاقات جهان کار دلورانست که فرستادگان خدا م

زناها پیروی کنند. راهبر باشند و عامه مردم ایز آ
۲Fascisme موسولینی، «فاشیزم» وطریز حکومتی که Benito Mussoliniزیکرد   در ایتالیا وطی آن عمل م

زیشد. این لغت ایز    گرفته شده که علمت یک بسته چوب و یک تللبر بللود کلله درFeiscesفاشیزم نامیده م
زیکردنللد و اشللاره بله اتحلاد زیرفت و فرمانللداهان روی شلانه خلود نصلب م زهشمار م  روم قدیم نشانه قدرت ب

زمتریللن کتللابی کلله دربللاره فاشللیزم نوشللته شللده   Ivane Bonomi Duوطرفداران این نهضت است. مه
Socialism au Fascis m.زیباشد  م

زتاها و کلیه کسانی که افکاری نزدیک به این سیسللتم دارنللد بلا حکلومت دموکراسلی و کمونیسلتی  فاشیس
زتاهای بللا اسللتعداد و نوابللغ و پیشللوایان زناها بدین جهت است که معتقدند فقط شخصی  مخالفند. مخالفت آ

زنوطور که  زهسوی تکامل سو ق داهند اهما زیتوانند آیزادانه عمل کنند و جامعه را ب زیالراده م  اهیتلللرتیزاهوش قو
زهصللورت اتحللادیه بللود. زناها تأسیس یک دولت جمهوری یا سلطنت سیاسی و اقتصادی ب  معتقد بود، اهدف آ
 عقیده فاشیستی در قرن بیستم به وجود آمد و علت آن عدم پیشرفت عقاید سابق و اهرج و مرج در نظامات

زیآمد. زهشمار م برخی ایز دول ایز جمله ایتالیا بود و در حقیقت مولود یک ضرورت تاریخی ب
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. فلسفه سیاسی درباره فرد:]]1[[
زیشللود. زیآید که منجر به سه فلسللفه سیاسللی م  لذا بدین ترتیب سه نظر درباره فرد به وجود م
 او ًل فرد یک انسان عادی است. ثانی ًا قهرمان است. ثالث ًا جزئی ایز یک ماشین است. نظریه اول به
زیشود ولی اگر  دموکراسی به سبک قدیم، نظریه دوم به فاشیسم و سومی به کمونیسم منتهی م
زنچلله را کلله زمبخش اقدامات نیرومندی شود باید آ زهدست آورد و الها  دموکراسی بخوااهد قدرتی ب

در دو نظریه دیگر با در نظر گرفتن فرد بااریزش و مفید است مورد توجه قرار داهد.

زتاهای مختلف معرف اهر یک ایز این سه نظریه  فرد ممکن است به تنهایی در شرایط و موفقی
زهبنللدی و یللا زگترین شاعر معاصر باشید ولی وقتی کلله موضللوع جیر  باشد: ممکن است شما بزر
زیآید یک فرد عادی خوااهیللد بللود و یللا ممکللن  دادن رأی در اوطاقک مخصوص اخذ آراء پیش م
زیآیللد کلله زعالوصف مللواردی پیللش م زیااهمیت باشد م  است یزندگی شما خیلی پیش پا افتاده و ب
زهخود بگیرید مث ًل موقعی که غریقی را ایز مرگ نجات داهید و یللا در مثللال  شما جنبه قهرمانی ب
زنتر، در جنگ شرکت کنید و قهرمانانه کشته شوید. و بالخره ممکن اسللت جزئللی ایز یللک  روش
زیکنیللد.  ماشین باشید مانند وقتی که در یک تشکیلت خیلی منظم مثل ارتش یا معدن کللار م
 علم تاکنون یزندگی شما را در قسمت اخیر یعنی در قسمتی که شما جزئی ایز یک ماشین بزرگ
زهعنوان یک فرد عادی و یا یللک نفللر زیتوانستید ب  اهستید ترقی داده تا حدی که حقوقی را که م
زهخطر انداخته. وظیفه یک مدافع جدید دموکراسی بسط فلسفه نوینی است  قهرمان دارا شوید ب

که این خطر را مرتفع سایزد.

زنجا که ممکن است یللک قهرمللان  در یک سیستم اجتماعی خوب اهر کس در آن واحد تا آ
 یک فرد عادی و جزئی ایز ماشین خوااهد بود اگرچه ممکن اسللت در صللورتی کلله یکللی ایز ایللن
زلاهای دیگر وی ااهمیت کمتری پیدا کنللد. در زهحد افراط در یک نفر موجود باشد؛ ر زتاها ب  موقعی
 این صورت اگر عنوان قهرمانی دارد باید دارای ابتکار و آیزادی عمل باشد و اگللر در ردیللف یللک
زهصورت جزئی ایز یک ماشین بزرگ است بایللد  انسان عادی است باید امنیت داشته باشد و اگر ب
زهتنهایی کافی نیست ملللتی را کلله خوااهللان ترقللی اسللت زماها ب  مفید باشد. اهر یک ایز این سیست
زهسوی کمال سو ق داهد. در لهستان قبل ایز تجزیه اهمه مردم (اق ًل اهمه اشراف و نجبا) قهرمللان  ب

زتبللوروبودند. در اروپای مرکزی اهمه فرد عادی اهستند و در روسیه غیر ایز اعضای    اهمگللی1پولی
زتبخش زماها رضللای زچیک ایز ایللن سیسللت زیداهند. اهی زتاهایی ایز یک ماشین بزرگ را تشکیل م  قسم

زیداند.  نیست. ایز این سه نظریه، تئوری اخیر، انسان را قسمتی ایز یک ماشین م

1Politburo.اهیأت حاکمه روسیه شوروی ،

تأثیر علم بر اجتماع78



زناها است. ما گفللتیم زبترین آ  اگرچه ایز لحاظ مکانیکی عمل است، ولی ایز لحاظ انسانی مخر
زیتوانید بگوییللد  کسی که نقش قسمتی ایز یک ماشین را دارد باید مفید باشد. ولی برای چه؟ نم
 برای بال بردن دامنه ابتکار و آیزادی عمل یزیر تئوری انسان ماشینی مخالف وطریز فکللر قهرمللانی
 است. اگر بگویید چنین انسانی باید سللعادت انسللان عللادی مفیللد باشللد، ماشللین تشللکیلت را
زنصورت تئوری «انسللان قسللمتی زهاید و در ای زتالشعاع اثرات آن در احساسات بشری قرار داد  تح
زیدانللد زهای که شما را قسمتی ایز یک ماشین م زهاید. در مورد نظری  ایز یک ماشین» را کنار گذاشت
زهاید که ماشین را پرستش کنید لذا این ماشللین را بایللد اهللدف  تنها وقتی حق مطلب را ادا کرد
زهاهای آن. در ایللن صللورت انسللان ماننللد بردگللان زهای برای نیل به فرآورد  غایی بدانید و نه وسیل

زباهای عربچراغ جادو در داستان    به قید بندگی ماشین درخوااهد آمد، دیگر مهم نیست که1ش
زهعلت سلاختمان دقیللق زناهای تشکیلت چیست. اگرچه بایز اهم ب  تولیدات و محصولت این ماشی
زهدرگللاه ماشللین زناها بر منابع ارجحیت دارد. یزمانی خوااهد رسید کلله انسللان دسللت بلله دعللا ب  آ
زچاهللای زهایللم و چلون پی زناهای بزرگ و مهربان. ما گنللاه کرد  تشکیلت بردارد و بگوید: «ای ماشی
زهاهایی که نباید کار بگذاریم کللار گذاشللتیم و در زچاها را در مهر  گمرااهی ایز رده تو دور شدیم و پی

زناها. زهایم و ایز حالت ماشینی بودن خارج شدیم» و امثال ای ززهاهایی که باید نصب نکرد آن مهر

 این کاراها شایسته نیست و جنبه خداوندی بلله ماشللین دادن بسللیار منفللور اسللت. ماشللین
زنپرستی است. شیطان دنیای جدید است و پرستش آن نوع جدید شیطا

زیخوااهم مانند  زیاهانم زیاها گاوپرسللت بودنللد و اکنللون2اراهون   ماشللین را تحریللم کنللم. مصللر
زیدانیم ولی این بدان معنی نیست که گاو را تحریم کنیم پللس فقللط در  گاوپرستی را صحیح نم
 صورتی که ماشین جنبه الواهیت پیدا کند من بللا آن مخللالفم اهللر چیللز دیگللری ممکللن اسللت

هشاهامکانیکی باشد ولی    چنین نیست و ایلن موضلوعی اسلت کله فلسلفه سیاسللی نبایللدارز
فراموش کنند.

 ولی وقت آن رسیده است که این تصورات خببوش را فروگببذاریم و بببه موضببوع دموکراسببی
برگردیم.

زنجاست: چون تکنیک علمی موجب ارگانیزه شدن تشکل جامعه است جنبه  نکته مهم در ای

1 Arabian Night.
۲Erewhonians زهاهایی درباره تئوری تکاملل ساموئل باتلر،لل زهنلامدارویللن مؤلف انگلیسی نوشت   در کتلابی ب

Erewhon زعآوری کرده است زهایست که وی توصیف کرده است و در ایللنErewhon جم   سریزمین افسان
کتاب دستگاه کلیسا را اهجو کرده است.
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زنکه این امر منتهللی بلله ضلرراهایی نشلود بایللد زیداهد، برای ای  ماشینی شدن انسان را افزایش م
زنکه باید در قبللال زهصورت یک ماشین صرف درآید نتیجه آ زهاهایی یافت و نگذاشت که انسان ب  را
 تشکیلت ابتکار و آیزادی عمل به وجود آید. اما اغلب ابتکارات جنبه سیاسی دارنللد یعنللی خللط
زیکنند. اگر قرار باشد که مجالی بللرای ایللن قبیللل ابتکللارات  مشی و جهت تشکیلت را معین م
زهاها وطوری باشد که اهر یک ایز افراد فعللال کلله عضللو یللک گللروه  داشته باشد تشکیلت و اتحادی

اجتماعی اهستند بتوانند امیدوار باشند که دولت را تحت نفوذ گروه خود درآورند.

زیشود و علتش اهم وجود تعداد یزیللادی زفاهای خود پیرویز م  دموکراسی در حال حاضر بر اهد
 ایز رأی داهندگان در اهر حویزه انتخابیه است. فرض کنیللم شللما یللک آمریکللایی اهسللتید کله در
زیعلقه اهستید. اگر سناتور یا نماینده کنگره باشید نفوذ شما بسیار  انتخابات ریاست جمهوری ذ

یزیاد است؛ ولی شانس نمایندگی سنا یا کنگره برای شما به نسبت یک در صداهزار است.

زیتوانید کاری انجللام داهیللد، ولللی اگللر فللرد عللادی زهای باشید م  اگر یک سیاستمدار با تجرب
زهحال خودداری یللک نفللر ایز رأی زیکنم تا ب زیتوانید رأی بداهید و فکر نم  آمریکایی باشید فقط م
زهقللدری  دادن تأثیری در نتیجه انتخابات داشته است. بنابراین در یک چنیللن سیسللتمی شللما ب
زنجللا زیکنیللد. البتلله شللما در ای  ناتوان اهستید که گویی تحت تسلط یک دیکتللاتوری یزنللدگی م

زیکنند. زنوطور فکر م زیشوید، ولی اغلب مردم ای مرتکب اشتباه توده مردم م

زیافتللد کلله کلیلله ملللت  در انگلستان وضع بدین بدی نیست یزیرا در اهیچ انتخاباتی اتفا ق نم
زیکللردم و او1945حویزه انتخاباتی واحدی داشته باشد. در    من برای یکی ایز کاندیدااها فعالیت م

زیباشللد. در24 رأی انتخاب شد لذا اگر ایز ایللن تعللداد، 46به اکثریت    رأی محصللول فعللالیت م
زیکرد. اگر حزب  زیبودم در نتیجه اخذ رأی تأثیر م   با یک رأیکارگرصورتی که من آدم تنبلی م

زیشد، ولی چون ایللن اکللثریت زیآورد ااهمیت من یزیادتر م زهدست م  اضافه اکثریت را در پارلمان ب
زیتوانستم اق ًل خودم را اقناع کنم که در جنا ح برنده قرار دارم. حاصل نشد من م

زیشد ولی متأسللفانهسیاست محلیاگر مردم به  زیکردند وضع بهتر م   علقه بیشتری ابرایز م
زیشود؛ دلیل آن اهم کام ًل روشن است یزیرا کلیه تصمیمات  به سیاست محلی کمتر ابرایز علقه م

زیشود نه محلی. مهم به مقیاس ملی گرفته م

زیکننللد. در  جای تأسف است که امرویز دیگر مردم نسبت به شهر خود احسللاس مبااهللات نم
زیکرد که شهر او ایز لحاظ کلیسااهای اعظم بر سایر شهراها برتللری  قرون وسطی اهر شهر سعی م
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زیکنیم. در عصر ما مردم  زناها استفاده م   نسبت1استکهلمداشته باشد. ما اهنویز اهم ایز نتیجه کار آ
زیکننللد ولللی ایللن احسللاس در  به سالن شهرداری خود که بسیار یزیبا و باشکوه اسللت تفللاخر م

شهراهای بزرگ انگلستان موجود نیست.

. سیستم فدرا ل:]]2[[
زیتوان بسیاری ایز مؤسسات بزرگ صنعتی را به دولللت واگللذار کللرد. حللزب   کللارگراهم اکنون م

زهآاهللن کوشللید و در ایللن مللورد ایز پشللتیبانی کارمنللدان و کللارگران زلاها در راه ملی کردن را  سا
زناها متوجه شدند که بالخره فر ق یزیادی بین دولت و یک زهآاهن برخوردار بود ولی بسیاری ایز آ  را
زهاند و در تحللت یللک زناها دور و نسبت بدان بیگان  شرکت خصوصی وجود ندارد. اهر دو ایز منافع آ
زهکار نیز ممکن است که دولت مانند یک شرکت خصوصی با اتحللادیه کللارگری  حکومت محافظ
زهآاهن بایستی با ایجاد یللک خودمختللاری محلدود بللرای  مخالفت وریزد. در حقیقت ملی کردن را
زهآاهن با انتخابات دموکراتیللک بلله زهآاهن تکمیل شود بدین معنی که یک حکومت داخلی در را  را

وجود آید.

زماهای فدرال زناهای متشکله باید به داخلللی و2اصل کلی در تمام سیست   آنست که امور سایزما
 خارجی تقسیم شود و اهر سایزمان در امور داخلی خود آیزاد و سللایزمان فللدرال در امللور خللارجی
زناهای تابعه دارای اعتبار و نفوذ باشد. البته این املور فقلط بلرای عناصلر متشلکله جنبله  سایزما
زیشللوند. ایللن  خارجی دارند و برای حکومت یا اهیأت مدیره فللدرال ایز امللور داخلللی محسللوب م
زگتللر اسللت و بلله اهمیللن ترتیللب زهنوبه خود واحدی ایز یک تشکیلت فدرال بزر  سایزمان فدرال ب
زهحکومت فدرال جهانی که این حکومت در حاضر وجود خارجی نخوااهد داشت؛ البته زیرسیم ب  م
زهای زنکه چه امری کام ًل جنبه محلی دارد و چه امری ندارد اهمیشه چندان کار ساد  تشخیص ای
زهاهللای زنگللونه مسللائل در صلللحیت دادگا زنجا مانند استرالیا و آمریکا تشللخیص ای  نیست. در ای

قانونی خوااهد بود.

1 Stockholm.
۲Federalاتحادیه چند ایالت و یا دولت که حق حاکمیت خارجی خللود را بلله یللک دولللت واحللد مرکللزی ، 

زیشود. در چنین رژیمی حق حاکمیت داخلی اهر یک ایز ایللالت تللا حللدی زینمایند، فدرال نامیده م  واگذار م
 محفوظ است ولی وضع کلیه قوانین، مشی سیاسی و اقتصادی و نظامی داخلی و خللارجی کشللور بللا دولللت
زیشود. برای مثال تشکیلت دول  مرکزی است بنابراین تنها دولت مرکزی، به معنی واقعی، دولت محسوب م
زیتللوان نللام بللرد کلله براسللاس  آرژانتین و بریزیل و مکزیک و ایالت متحده آمریکای شللمالی و سللویس را م

فدرالیسم برقرار است.
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زهکار رود. در یزمان قدیم زهای نیز باید ب  این اصل نه تنها ایز لحاظ جغرافیایی بلکه ایز لحاظ حرف
زبالعبور بود موقعیت جغرافیایی بیش ایز امللرویز زهاها صع زیگرفت و را زهکندی انجام م  که مسافرت ب
 ااهمیت داشت ولی امرویزه مخصوص ًا در کشور کوچکی نظیلر انگلسلتان اهیلچ ملانعی نلدارد کله
زهاهلای کلارگری (کله ملردم را زناهلایی ایز قبیلل اتحادی  دولت قسمتی ایز وظایف خود را بله انجم
زیکنند؛ نلله  برحسللب محللل سللکونت) محللول نمایللد. روابللط زهبندی م  برحسب اشتغالشان وطبق
زتگللذاری اشللیاء  خارجی یک مؤسسه صنعتی عبارت ایز دسترسی به مللواد خللام و مقللدار و قیم
زیتوانللد زناها نباید در کنترل او باشد ولی در بقیه امللور آیزاد اسللت و م  ساخته شده است؛ فقط ای

برای خودش تصمیم بگیرد.

 در چنین سیستمی بیش ایز سیستم فعلی مجال ابتکارات فردی است، با این اهمه اهر جا که
زهجای خود باقی خوااهد بود. البته کار چنین دسللتگااهی در موقللع  لیزم باشد مرکزیت و کنترل ب
 جنگ دشوار خوااهد بود و تا وقتی که خطر جنگ بسیار نزدیک باشد مشکل بتللوان ایز اقتللدار و

نفوذ دولت مگر تا حدودی برکنار بود.

زتاهای کنونی بیشتر در نتیجه جنگ حاصل شللده اسللت و مللادام کلله خطللر  قدرت یزیاد دول
زمدوام است ولی فرض کنیم که یک  جنگ رفع نشده اهر ترتیبی که داده شود لجرم موقتی و ک
 حکومت جهانی تشکیل شود و کابوس فعلی و ترس و وحشتی را که ما اکنون ایز جنگ داریم ایز

زیآید فکر کنیم. زیخوااهم اندکی درباره وضعی که در آن موقع پیش م بین برد، حال م

زهای زهنوعی که قب ًل ایز آن صحبت شد متد دیگری اهم اهست که تللا انللدایز  علوه بر فدرالیسم ب
 با آن فر ق دارد و ممکن است ایز بعضللی جهللات امتیللایزاتی اهللم در بللر داشللته باشللد، ایللن نللوع

  ایز دولللت اهسللتند، بلله میللزان قابلللجزویفدرالیسم مخصوص تشکیلتی اسللت کلله اگرچلله 
زهاها، انجمن زیباشند مثل دانشگا زهای ایز استقلل برخوردار م  رادیللویی ، ایسللتگاه1سلطنتی ملحظ

 . چون عناصر مختلفی کلله ایللن مؤسسللات را تشللکیل3اداری بندر لندن ؛ و تشکیلت2انگلستان
زیکند؛ ولللی اگللر زیداهند دارای اهمااهنگی با اجتماع اهستند کار این تشکیلت بهتر پیشرفت م  م
زتاها در انجمن سلطنتی و یا ایستگاه رادیو انگلستان اکثریت یابند پارلمان ایز آیزادی این  کمونیس
زلاند و ایللن  مؤسسات خوااهد کاست اما فع ًل این مؤسسات تا حدود یزیادی در کللار خللود مسللتق
زهوسیله اشللخاص اداره زهاهای با سابقه انگلستان ب زنجا که دانشگا  استقلل بسیار مطلوب است. ایز آ

1 Royal Society.
2 The British Broadcasting Corporation, B.B.C.
3 The Port of London Authority.
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زیدارند خوشبختانه نسبت به دانشمندان برجسته کمونیسللت زیشود که احترام علم را مرعی م  م
زهخللوبی زهانللد، در آمریکللا نسللبت بلله ایللن قبیللل دانشللمندان ب زلتری در پیللش گرفت  روش معتد

زیداهند. زناها را در اداره امور دخالت نم زیشود و آ انگلستان رفتار نم

. اهنر و ادبیات:]]3[[
زیاهللای سللابق را  اهنر و ادبیات در دنیای امرویز وضع خاصی دارد یزیرا اهنرمند و ادیب اهمان آیزاد
زناها اصطکاکی حاصل نکرده مگر وقتی که کارشان بللا  برای خود حفظ کرده و تکنیک علمی با آ
زیکند تللا  سینما بستگی داشته باشد. این وابستگی در مورد مؤلفین و نویسندگان بیشتر صد ق م
زناهای  اهنرمندان؛ یزیرا وقتی که ثروت اهنرمندان تقلیل یابللد رفتلله رفتلله تحللت حمللایت سللایزما
زیگیرند ولی چنانچه اهنرمند حاضر شود که ایز گرسنگی بمیرد اهیچ چیز او را ایز  اجتماعی قرار م
زناهللا مللوقعیت مسللتحکمی زچکللدام ایز آ  کوشش در راه اهنر خویش بایز نخوااهد داشللت. بللاری اهی
زهعلت نیللایز زهسرایان مجایز اهستند. در جااهای دیگر ب زتاها است مدیح  ندارند. اهنرمندان روسیه مد
زهیزودی مقرر خوااهد شد که اهر کللس بخوااهللد نقاشللی کنللد یللا چیللز  رویز افزون به نیروی کار، ب
زنکلله صلللحیت ایللن کللار را  بنویسد باید قب ًل ایز دوایزده نفر کشیش گوااهینامه بیاورد مبنی بر ای

زیعیب است. دارد، حال معلوم نیست ذو ق اهنری و یزیباشناسی این بزرگواران تا چه اندایزه ب

زیکنللد زهاهللای مللادی صللد ق م  آیزادی به معنای سابق در مورد تراوشات فکری بیش ایز فراورد
زنچه را یزاییده فکللر ماسللت متعلللق بلله خودمللان اسللت و ایز دیگللران  دلیل آن نیز واضح است: آ
زهایم در صورتی که در مورد کالاهای مادی چنین نیست. وقللتی مقللدار معینللی کللال مث ًل  نگرفت
 «غذا» باید تقسیم شود. اصل مسلم «عدالت» است. این به معنای تساوی مطلللق نیسللت. یللک
زهقلدر  کارگر بیش ایز یک پیرمرد مریض بستری به غذا احتیاج دارد، شعار قدیمی «به اهر کلس ب
زنجا اشکالی است که مخالفین سوسیالیسللم زنجا کام ًل صاد ق است. باری در ای  احتیاجش» در ای
زهداری ایلن زیکنند و آن موضوع «محرک» اسلت. در تحلت حکلومت سلرمای  خیلی بدان تکیه م
 «محرک» عبارت ایز گرسنگی و در لوای حکومت کمونیسم، این محرک یعنللی نیللروی مجللایزات
زناهللا را قبللول زچیک ایز ای  پلیسی، ولی یک سوسیالیست که به اصول دموکراسی معتقد است؛ اهی
زهخوبی کار کنللد و زیتواند ب زهنظر من یک مؤسسه صنعتی به صرف منفعت عمومی نم  ندارد. اما ب
 در شرایط عادی چیزی که بیشتر جنبه شخصی داشته باشلد لیزم اسلت. اعتقلاد شخصلی ملن
زیتواند و باید با سوسیالیسم توأم شود. مسأله اسللتخراج زهجمعی م  آنست که محرک منفعت دست
زگاهای زلسلن زلسنگ را در نظر بگیریم. دولت در اول اهر سال باید معلوم کنلد کله یزغا  معدن یزغا
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 مختلفه را به چه قیمتی خوااهد خرید و روش کار را به عهده صنعت استخراج یزغال واگذار کنللد
 تا در نتیجه این تصمیم اصلحاتی در سیستم کار ایجاد شلود. در نلتیجه کلار کملتر، محصلول
زیداهللد زنرا منفعلت شخصلی تشللکیل م زهدست خوااهد آمد. این محرک اساسلی کله آ  بیشتری ب
زهبار نخوااهد آورد، و اهنگام ملی شدن صنایع یزغال این زیاهای سابق را ب  برقرار خوااهد ماند ولی بد

زیتواند در تمام معادن یزغال مؤثر باشد. محرک م

زچکللدام ااهمیللتی نللدارد، عامللل مهللم  در مورد کالاهای فکری، نه عللدالت و نلله محللرک، اهی
 «فرصت» است. البته فرصت شامل ادامه یزندگی نیز اهست لذا ایز این حیث با کالی مادی سر و
زهای به کسب مللال  کار دارد. ولی بسیاری ایز مردانی که دارای قدرت خلقه عظیمی اهستند علق

زنگونه اشخاص مثل  زیکنند. اگر اعدام ای   پللس ایز1سللقراطندارند و به معاش مختصری کفایت م
زیشود ولی چنانچه اولیاء امللور در  تمام شدن آثارشان صورت گیرد ضرر بزرگی متوجه جامعه نم
زیشللود. زناها جلوگیری نمایند، جامعه یزیان بزرگللی متحمللل م  اهنگام حیات ایشان ایز ادامه کار آ
زناهللا را زنکه توافللق آ زهصورت آن باشد که افتخارات بزرگی در مقابل ای  حتی اگر این جلوگیری ب
زناها نسبت داهند. اهیچ اجتماعی بدون وجللود اشللخاص یللاغی و شورشللی ترقللی  جلب کنند بدا
زیسایزد. زلتر م زهوطور رویز افزون وجود اشخاص شورشی و یاغی را مشک زیکند و تکنیک جدید ب نم

زیکنم که حل کامل مسأله ممکللن  مشکلت این مسأله بسیار است، در مورد علم من فکر نم
زیتوانیللد در  باشد. در آمریکا اگر شما ایز لحاظ سیاسی با سللایرین اهمللااهنگی نداشللته باشللید نم
 قسمت فیزیک اتمی کار کنید. در روسیه نه تنها شما باید ایز لحاظ سیاسی با سایرین اهمااهنگی
 داشته باشید بلکه ایز لحاظ علمی نیز این اهمااهنگی لیزم است. و اهمااهنگی علمللی عبارتسللت ایز

زنکه شما عقاید و نظریات غیر علمی    را بپذیرید. اشکال ایز مخارج که فراوان ماشللین2استالینای
زهملوجب آن چنلانچه شخصلی را زیشود. قانونی وجود دارد و یا وجود داشت کله ب  علمی ناشی م
 بابت دیونی که دارد تحت تعقیب قرار داهند، ابزار کار او را نباید ضبط کنند. ولی اهنگللامی کلله
زناها پوند اریزش داشته باشد وضع او با افزارمند قرن اهجداهم کام ًل فر ق دارد. ابزار کار وی میلیو

  مبللدع و مبتکللر نظریلله مخصوصللیسللقراط، ایز فلسفه قرن پنجم قبل ایز میلد اسللت، Socrates سقراط1
درباره دانش بشری بود و برای کلیه علوم روشی خاصی داشت و موجد عقاید اخلقی است.

زیداند کله بهللترین مللردم در زتاها را دولتی م زیداند و بهترین دول  استقرار دولت را منوط بر فضایل و مکارم م
زنناپللذیری بله زهای بود و اعدام غیرقللانونی او خسللارت جبرا  آن حکومت کنند، بر روی اهم دارای قدرت خلق

عالم انسانیت وارد کرد یزیرا باعث شد که تألیفی ایز وی باقی نماند.
۲Josef Stalin زنشناسان1941، یعنی مرد فولدی، در اوایل زتشناسان و روا زتویزیر شد. با نظریه یزیس   نخس

زینمود. در خصوص صفات ارثی و اکتسابی مخالفت م

تأثیر علم بر اجتماع84



زنکله خواسللتار وفللاداری زهخلاوطر آ زیتوان ب زهنظر من در وضع فعلی دنیا؛ اهیچ حکومتی را نم  ب
  مطللالبه2جیمللز اول ایز 1گی فاوکسللسیاسی دانشمندان فیزیک اتمی است سریزنش کرد و اگر 

زیکنم که تقاضای او را با سللردی تلقللی زیباشد، فکر م زیگفت ایز ابزار کار وی م زیکرد و م  باروت م
زتاهللا زکدانللان اتمللی امللرویزه بیشللتر صللاد ق اسللت. چنللانچه دول زیکرد و این امر در مورد فیزی  م
زناها تا حدودی اوطمینان داشلته باشللند ولللی  بخوااهند اشخاص را ارتقاء رتبه داهند باید قب ًل به آ
زیاسللاس زنکه ایز دانشمندان بخوااهند تا عقاید سیاسی خود را با دیگللران وفللق داهنللد کللام ًل ب  ای
زیتوان به قابلیت اشخاص پی برد. لذا بایللد برحسللب  است. خوشبختانه در مورد علم به آسانی م
زناها بللا عقایللد سیاسللی زناها مجال داده شود نه برحسب موافقت آ  استعداد و لیاقت اشخاص به آ
زهای رعایت شده است ولی معلوم نیست که  عمومی. در کشوراهای اروپای غربی این اصل تا اندایز
زتاهای علمی شللدید جریللان یابللد ایز زناهمیشگی باشد و ممکن است در مواقعی که رقاب  رعایت آ

رعایت اصل مزبور خودداری شود.

زنپذیر اسللت یزیللرا ایز دولللت  در اهنر و ادبیات چنین نیست. ایز یک وطرف آیزادی بیشتری امکا
زیشود. ولی ایز وطرف دیگللر تعییللن اسللتعداد و زهاهای پر خرج و عریض و وطویل نم  تقاضای دستگا
زلتر است اهنرمندان و نویسندگان متقدم بدون استثنا در مورد نسللل جللوان و  لیاقت بسیار مشک
 متأخر در اشتباه اهستند؛ دانشمندان قدیمی تقریب ًا اهمیشه اهنرمنللدان و نویسللندگان جدیللد را
زیشود که ایز میان این اهنرمنلدان اشلخاص خلوش زیکنند. در صورتی که بعد ًا معلوم م  محکوم م
زیشود. به اهمین دلیل مؤسساتی ایز قبیل فراهنگستان فرانسه  3ذو ق، با قریحه سرشار نیز یافت م

زهای اهم در بر ندارند. برای تشخیص لیاقت4و یا آکادمی سلطنتی انگلیس   اگر مضر نباشند؛ فاید
زنکه اهنرمند یا نویسنده تللا سللنین پیللری  و استعداد اهنری روش محسوسی وجود ندارد. مگر ای
 صبر کند، تا اغلب آثار وی به منصه ظهور رسیده و لیاقت و اسللتعدادش معلللوم گللردد. جللامعه
زیتواند به اهنرمند مجال اهنرنمایی داهد و صبر و حوصله در پیش گیرد اگللر کسللی ادعللا  فقط م
زیتواند او را به صرف این ادعا نقللاش زیخوااهد نقاشی کند، جامعه نم  کند که نقاشی بلد است و م
زهدیده قبول بنگرد. به نظللر مللن تنهللا راه  بشناسد و آثار او را اهر قدر که یزشت و منحوس باشد ب
 حل آنست که اهنرمند برای امرار معاش خود کار دیگللری در پیللش گیللرد تللا در اهنللر خللویش

1Guy Fawkes) زکاها1570 - 1696 گی فاوکس زگاهای مذاهبی قرن شانزداهم و اهفداهم، کاتولی  ) در جن
زناها کار صوابیست لذا    سر دسته کسانی بود که باگی فاوکسعقیده داشتند که قتل پادشاه مخالف مذاهب آ

زیخواستند پارلمان انگلیس را منفجر کرده و   را ایز بین ببرند.جیمز اولتووطئه باروت م
2 James I.
3 French Academy.
4 Royal Academy.
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 مهارت حاصل کند، باید کار او فقط قسمتی ایز وقتش را بگیرد و اوقللات بیکللاری را صللرف اهنللر
زنصورت چون درآمد کمی خوااهد داشت باید یزندگی ساده و مختصری  خویش نماید، البته در ای
زیشللود و آن عبللارت ایز ایللن اسللت کلله مث ًل یللک زهتری نیللز پیللدا م  در پیش گیرد. راه حل ساد
زگاهای موسیقی در پیش گیللرد، زهنویس ابتدا بایزیگر شود و یک آاهنگسایز ابتدا اجرا آاهن  نمایشنام
 ولی در اهر صورت اهنرمند یا نویسللنده در اهنگللام جللوانی بایللد کللار خلقلله خللود را ایز ماشللین
 اقتصادی دور نگاه دارد و به کاری مشغول شود که اریزش آن در نظر اولیللاء امللور معلللوم باشللد،
 یزیرا اگر بخوااهد ایز خلقیت خود برای امرار معاش اسللتفاده کنللد تحللت سانسللور جللااهلنه ایللن
زیتوان انتظار زیشود. حداکثر چیزی را که م  مقامات قرار می گیرد و به ذو ق و کار او لطمه وارد م

داشت که این خود امتیایز بزرگی است آنست که شخص را برای کار خوب مجایزات نکنند.

هتاهای خیالی]]4[[ . دول
زتاهای خیالی زیگفتند این1شکل و ساختمان مدینه فاضله یا دول   در گذشته مورد تحقیر بود و م

 نوع شهراها پنااهگاه احمقانه اشخاصی است که تاب مقاومت در جهان واقعی را ندارنللد. ولللی در
زهاهای زهقدری تحت تأثیر الهاماتی نظیللر مللدین زهقدری سریع است و ب  یزمان ما تحولت اجتماعی ب
زمبخش زهای را کلله الهللا زتاهای خیالی است که پیش ایز سابق لیزم است منابع عمد  فاضله و حکوم

زناها را تشخیص داهیم.    بللامللارکساین تحولت است مورد بررسی قرار داهیم و مبنای عاقلنه آ
زیگرفللت و زتاهای خیالی را به باد مسخره م زنکه خودش افکار مدینه فاضله و سایزندگان حکوم  ای

زیکرد؛ با وجود این خود و شاگردش  زیرفتند. 2لنیناستهزاء م زهشمار م زناها ب   ایللنلنین در یزمره آ

1Utopiasبعضی ایز فلسفه در اعصار مختلف وطر ح یک دولللت خیللالی را کلله بللر پللایه مسللاوات و فضللایل ، 
زتاهای خیالی را در  زهاند. نظیر این نوع دول   تحت عنوانجمهوریت افلوطوناخلقی استوار باشد مجسم ساخت

Ideal City زهنام توماس مور و در آثار  Companella Thomas کامپللانل و کشللور خیللالی Utopia ب
زییابیم. اهدف این شهراهای خیالی کم و بیش نزدیللک بله اهللم وفارابیکشیش ایتالیایی و مدینه فاضله    را م

زیباشلد.   ملارکسخواستار الغای مالکیت شخصلی و ایجلاد اصلول اشلتراکی نسلبت بله املوال و خلانواده م
زتاهای پیش ایز خود را سوسیالیست تخیلی یا  زیخواند.Socialiste Utopisteسوسیالیس  م

۲Lenin زتاها1917، در مارس   در روسیه حکومت جمهوری اعلم شد دسته افراوطی و تندرو یعنللی کمونیسلل
زهریاست  زهدسللت گرفتنللد. تروتسکی و لنینب   کلله تئوریسللین و ایز شللاگردان مکتللبلنیللن یزمام حکومت را ب

  بود در آغایز امر رژیمی مرکب ایز عقاید آنارشیسمی و سوسیالیستی برقرار نمود که به تدریج مبللدلمارکس
زتاهای کوچک موافقت کرد. 1921به کمونیستی واقعی شد ولی در سال  زمکم متللوجهلنین با اعاده مالکی   ک

زهداری مطلق به اصول کمونیستی بدون رعایت سیر تکامل غیرممکن است لذا  شد که انقلب ایز اصول سرمای
زهجمعی پرداخللت. در ایللن رژیللم وسللایل تولیللد ایز قبیللل  ←بلله مرحللله اول یعنللی اصللول اشللتراکی دسللت
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زهصورت یک حکومت نیرومنللد و قللوی زهفرد را داشت که چنین دولت خیالی را ب  مزیت منحصر ب
 افلوطللون که خواست 1ایجاد کند، وی در تاریخ بیشتر ایز اهر کس به حکومت و سلطنت فلسفه

زنکه نتایج مطلوبی حاصل نشده است، اشتبااهات فکری    ومارکسبود؛ نزدیک شده است علت ای
  است. گرچه مبنای این اشتبااهات را باید در احساسات دیکتللاتوری ایللن دو نفللر جسللتجولنین

زتاهای غرب زیشوند که نظریلله قللاوطع و2کرد. دموکرا زهوسیله دوستان خود، متهم م   اغلب حتی ب
زیتوان پاسخ داد و لللذا مللن زهسادگی م زهنظر من ایراد را ب  الهام بخشی در برابر کمونیسم ندارند. ب
زیکنللم و معتقللدم زنکه در عقاید یزیر چندان پافشاری کنم، یک جامعه خوب را معرفی م  بدون آ

زتاهای سوسیالیست باشد. زیتواند رااهنمای دموکرا که این تعریف م

]]5[[ اجتماع خوب: . مشخصات یک 

 ) ایز بدبختی که مستحق آن نیسللت تللا2) مفید باشد، (1در یک اجتماع خوب یک انسان باید: (
زهحال دیگللران ضللرر نللدارد مجللال داشللته3حد امکان مصون بماند، (  ) برای ابرایز ابتکاراتی که ب

زهحال دیگران مضر نیسللت بلله منصله ظهللور  باشد. این مجال به او داده شود تا ابتکاراتی را که ب
زیتوانللد زچکدام ایز این سه شرط جنبه اوطل ق ندارد. بدین معنی که یک دیوانه نم  برساند. ولی اهی
زیاها و زیتوان او را مجایزات کرد. در یک جنگ بدبخت زهحال جامعه مفید باشد. ولی بدین علت نم  ب

زتاهای  هنغیر حقفلک زتاهایم زیآمد و غیرقابل اجتناب است. در مواقعی کلله مصللیب   به وجود م
زیآورد حتی یک اهنرمند بزرگ باید کار خود  بزرگ ایز قبیل حریق، توفان، سیل و وطاعون روی م
زهمباریزه برخیللزد. در حللال ایللن سلله لیزم بلله منزللله رااهنمللا  را یزمین بگذارد و علیه این بلیات ب

زیروند. زهشمار نم زیباشند و ایز امور مطلق و صرف ب م

زهام1(  ) یک فرد آدمی باید مفید باشد، در این مورد من رابطه فرد و اجتماع را در نظر داشللت

زهاها و مزارع و معادن در دست دولت است. کارگران به نسبت کار انجام شده و مایحتاج خود مللزد  → کارخان
زناهللا دولللت اتحللاد زهاهای کارگری و داهقانی اسللتوار اسللت کلله مجمللوع آ زیگیرند. اصول حکومت بر اتحادی  م
زیداهند ولی در رأس این انجمن مجلس مرکزی یعنی (کنگره ملی سویت) قرار  جمااهیر شوروی را تشکیل م

دارد. اصول عقاید وی را لنینیسم گویند.
1 Plato's Philosopher King.

 نحو روش دموکراسی کشوراهای انگلستان و فرانسه و آمریکا را دموکراسی غربی گویند و رژیللم کشللوراهایی۲
 نامنللد. در دموکراسللیکنند دموکراسی شرقی میاها پیروی میمانند شوروی و کشوراهایی که ایز سیاست آن

غربی آیزادی سیاسی و در شرقی آیزادی اقتصادی ااهمیت بیشتری دارد.
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زهام. یک شاعر بزرگ یا یک    ممکللن1ادونتیستو قضاوت اجتماع را در مورد انسان مفید، پذیرفت
  مفیدترین کاریست که2است شخص ًا فکر کنند که نوشتن اشعار موعظه درباره تعطیل رویز شنبه

زناها موافق نباشد باید برای معیشت خللود زیتوانند انجام داهند؛ ولی اگر اجتماع با نظر آ  ایشان م
زیدانند و سرودن شعر و فعللالیت مللذاهبی را منحصللر بلله زنرا مفید م  کاری پیدا کنند که عموم آ

اوقات فراغت خود نمایند.

زفاهای عمده قوانین اجتماعی انگلستان بوده است.3لوید جرج) ایز یزمان 2(   امنیت یکی ایز اهد
زهبار بیللاورد. (البتلله زیاهایی ب زیکند و نباید بدبخت  بیکاری، مریضی یا کهولت مجایزات را ایجاب نم
زهکللار کللردن زیاها جلوگیری کرد) جللامعه حللق دارد ایز افللرادی کلله قللادر ب زیتوان ایز این بدبخت  م
 اهستند کار بخوااهد؛ ولی موقعی که افراد بخوااهند کار کننلد یعنللی اراده و تصلمیم کلار کلردن
زناها بتوانند کاری انجام داهنللد و خللواه نتواننللد.  داشته باشند باید ایز آنان پشتیبانی کند. خواه آ
زیتللوان کسللی را  امنیت جنبه قانونی نیز دارد یعنی بدون حکم محکملله و یللا مجللویز قللانونی نم

توقیف و یا اموال او را مصادره کرد.

زلتری اسللت ولللی ااهمیللت و اریزش آن ایز دو3(  ) تأمین فرصت و مجال ابتکار؛ مسللأله مشللک
زیداهنللد  مسأله دیگر کمتر نیست. مفید بودن و امنیت، اساس تئوری سوسیالیسللم را تشللکیل م

  ایز آثاریوتوپیا برای ابتکارات اریزشی ندارد. کتاب تأمین فرصتولی جامعه سوسیالیستی بدون 
زباهللای معللروف سوسیالیسللتی5جمهللوریت افلوطللون و کتاب 4توماس مور   را کلله اهللر دو ایز کتا

زیکنند در نظر بگیرید و فرض کنیللد کلله در  اهستند بخوانید. جوامعی را که این کتاب مجسم م
زناهللا بیللزار شللده و اقللدام بلله زهیزودی خوااهیللد دیللد کلله ایز آ زینمایید. ب  چنین جوامعی یزندگی م

1Adventistزهیزودی واقع خوااهللد شللد و رویز زهای ایز مذاهب مسیحی است که معتقدند رجعت عیسی ب  ، شعب
زیگویند. زناها را «شنبه نگهداران» م زیرسد. چون برای رویز شنبه ااهمیت خاصی قائلند آ رستاخیر فرا م

2 Sabbath.
3Lloyd George زلاهای زتویزیر انگلستان در سا .1922 - 1916، نخس
4Thomas More) پاپ1535 - 1480  به مذاهب  ولی چون  بود  انگلستان  پادشاه  مشاور  و   ) صدراعظم 

زیکرد اعدام شد. فلسللفه کشللور خیللالی زیاهای پادشاه انگلستان مقاومت م زیعدالت  تمایل نداشت و در مقابل ب
زهنللام «1516 فراموش شده بود احیا کرد. در سال افلوطونکه بعد ایز   جزیللره خیللالی کتاب مشهور خود را ب

More's Utopiaزیاها منتشر کرد. وی در این کتاب مالکیت فردی را که منشأ عللدم  » یا بهترین جمهور
 مساوات در تویزیع ثروت است رد کرد و تئوری یک دولت خیالی را که مبتنی بر مسللاوات و اشللتراک باشللد
زهجز افراد مریض و عاجز باید کار کنند و اهللر شللخص حرفله اجللدادی  وطر ح کرد. در این دولت خیالی اهمه ب

خود را تعقیب کند.
5 Plato's Republic.
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زچگونه تأمینی برخوردار نیستند ممکن است فکر زیکنید و افرادی که ایز اهی  خودکشی یا وطغیان م
زناهللا را قللانع خوااهللد کللرد. ولللی در واقللع بلله اصللطل ح  کنند اجتماعاتی نظیر این دو جللامعه آ

زهاهایی زهنوردی، این جوامع چون اردوگا زیکننلد1کو زهنوردان در سر راه خود تعبیه م   اهستند که کو
 ولی بایز اهم صعوداهای خطرناکی در پیش دارند. حس استقبال ایز خطللر و مللاجراجویی، فطللری
زیتواند مدت مدیدی ثبات و استحکام خللود زنرا ایز نظر دور بدارد نم  انسان است و اجتماعی که آ

را حفظ کند.

زناهللا زهیزور توقع انجللام خللدمت دارد و بلله آ  یک اجتماع دموکراتیک علمی که ایز افراد خود ب
زیکند، در صورتی کلله ممکللن زیاهای فردی را ممنوع و محدود م زیداهد، بسیاری ایز آیزاد  امنیت م
زیاها جللوگیری نشللود. اهشللتاد  است در یک اجتماعی که مانند آن منظم نشده باشد ایز این آیزاد

زربیلتسال قبل  زهآاهن 3جی گلد و 2واند   را داشتند و اهر یللک اورا ق4اری اهر دو ادعای مالکیت را
زهای قاضی فاسد و ناصلالح در زیداد دارا بودند. اهر کدام عد زناها را نشان م  چاپی که میزان سهام آ
زناها زناها صادر نمایند و بالخره اهر یک ایز آ  اختیار داشتند که حاضر بودند اهر حکمی را به نفع آ
زهآاهللن زیالیه را  بر قسمتی ایز بورس سهام تسلط داشت. در یک رویز معین اهر یک قطاری ایز منته
زهای مزدور بود در بین راه با اهم تلقی کردند زمکشان حرف زهراه انداختند، این دو ترن که پر ایز آد  ب
 و بین این دو دسته جنگی در گرفت که شش ساعت وطول کشید. ظااهر ًا ایز ایللن جریللان آقایللان

زهآاهن  زیخواستند ایز را زناهایی که م زیاها مگر آ   استفاده کنند خوشحال بودند، من اهللماریآمریکای
زیکردنللد کلله ایللن امللر زعذلللک اهملله فکللر م  که این خبر را در رویزنامه خواندم محظوظ شللدم م
زیاها را باید با ساختن بمب اهیدروژنی ارضا کللرد. زنگونه ماجراجوی  افتضاحی بیش نبود. امرویزه ای
زیکند. اگر یزمانی قرار باشللد کلله  ولی این کار اهم یزیانش بیشتر است و اهم انسان را کمتر ارضا م

زیاهایی که مخرب و مضر نیستند توأم کرد. دنیا ایز صلح برخوردار شود باید صلح را با ماجراجوی

زتاهللا و مشللاجرات؛ بللدون اسللتفاده ایز وسللایل  برای حل این مسأله باید ترتیبی داد کلله رقاب
زگترین مزایای دموکراسی است که در چنین سیسللتمی اگللر زنپذیر باشد. این ایز بزر  مخرب امکا

1 Base Camp.
۲Vanderbilt.زهآاهن آمریکا فعالیت کرد زهدار آمریکایی قرن نویزداهم که در توسعه شبکه را ، سرمای
3Jay Gouldزیفروختنللد و سللپس خودشللان زنتر ایز قیمت واقعللی م زهآاهن را گرا  ، ایز کسانی بود که سهام را

زیخریدند. زنتر، ایز اهمان مردم م اریزا
4Erie Railroad زهاهمین نام معروف است.نیویورک و شیکاگو، خطی است بین زهآاهن ب . کمپانی این را
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 را تللرور نخوااهیللد 2چرچیل یا مستر 1اتلیشما ایز سوسیالیسم یا کاپیتالیسم متنفر باشید؛ آقای 
زیتوانید زیاهای انتخاباتی ترتیب داهید و یا اگر این اهم شما را ارضا نکرد م زیتوانید سخنران  کرد، م
زیاهای لیبرال سابق باقی است  کاری بکنید که خود به نمایندگی پارلمان برسید. مادامی که آیزاد
زیتوانللد غریللزه زتاهللا م زیتوانید درباره چیزی که مایل باشللید تبلیللغ کنیللد، ایللن چنیللن فعالی  م
 جنگجویی اغلب مردم را ارضا کند. احساسات خلقه که جنبه جنگجویی ندارد، مانند احساسات
زناها راه حل دیگری موجللود اسللت و زیشود. برای آ  اهنرمندان و نویسندگان بدین وطریق ارضا نم
 تنها راه حل این مسأله در یک دولت سوسیالیستی این است که شما بتوانیللد ایز اوقللات فراغللت
زتاها گللاه  خود اهر وطور که مایل باشید آیزادانه استفاده کنید این تنها راه حل است یزیرا این فعالی
زهخصوص اهیچ رااهللی بللرای قضللاوت زینهایت اریزنده است، ولی جامعه در مورد یک کار اهنری ب  ب
زهکار جللاودانی اسللت. لللذا زیاریزش و یا نبللوغ و شللا زیشود که آیا این اثر اهنری ب  ندارد و معلوم نم
زهصورت منظللم و سیسللتماتیک در آورد. بخشللی ایز زتاها را نباید کنترل کرد و یا ب زنگونه فعالی  ای
زهخودی انسان واگللذار زهای ایز آن بایستی به غریزه احساسات خود ب  یزندگی، شاید اهم بخش عمد
 شود. وگرنه چنانچه قرار باشد که اهمه امور یزندگی تحت اسلوب واحدی درآید خفقان فکللری و

روحی پدید خوااهد آمد.

1Mr. Attlee زلاهای زتویزیر انگلستان در سا .1952 تا 1945، نخس
2 Mr. Churchill.
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فصل پنجم

علم و جنگ
زکتر شده است. این ارتباط با عمل  زهتدریج بیشتر و نزدی   شروع شد.ارشمیدشارتباط با جنگ ب

  قبللل ایز میلد در212 بود کمک کرد تا در سال سیراکیویزوی به پسرعمویش که حاکم مستبد 
زیاها ایز شهر دفاع کند. در کتاب    شللر ح مبسللووطی1پلوتللارک به قلم مارسلوس یزندگیمقابل روم

زناهای جنگی  زیخورد. ایللن شللر ح کللام ًل رمانتیللکارشمیدسدرباره اختراعات و ماشی زهچشم م   ب
زیباشد. قطعه ذیل شرحی است که زهآمیز م زهای و مبالغ  است و روشن است که تا حد یزیادی افسان

 نقل کرده است.پلوتارک تاریخ نویسنده و مترجم انگلیسی در ترجمه خویش ایز 2نورث

. اختراعات ارشمیدس]]1[[
زنکه جنگ شروع شود) (قبل ایز ای

زهکللار زناهایی بسایزد که اهم در حمله و اهم در دفللاع ب  «پادشاه ایز ارشمیدس استدعا کرد که ماشی
زناهای فللراوانارشمیدسآید، در اهر نوع محاصره و حمله قابل استفاده باشد، لذا    برای او ماشللی

زیکرد یزیرا بیشتر دوران حکومت وی به صلللح3اهیرونساخت لکن شاه  زهای نم زچیک استفاد   ایز اهی
زناها و مهمات در آن یزمان (اهنگللامی کله   سللیراکیویزگذشت و جنگی درگیر نشد. لکن این ماشی

زناهایارشللمیدس کمک شایان توجهی کرد. وقللتی سیراکیویزدر محاصره افتاد) به نجات    ماشللی
زگاهای بللزرگ و ویزیللن بللا زیشمار گلوله در اهوا باریدن گرفت و سللن زهکار انداخت انواع ب  خود را ب
زهشهر حمله کنند زیخواستند ب زهنظام دشمن که م  صدااهای وحشتناک و نیروی عظیم بر سر پیاد

1Plutarch's Life of Marcellus 135 میلدی متولد شد و در سال 45، مورخ یونانی در حدود سال 
زیشود بعضی بیشتر و بعضی دارای ااهمیت کمللتری اسللت. دسللته  در گذشت. آثار وی به دو دسته تقسیم م
 اول شر ح حال امپراتوران و سرداران و بزرگان روم و یونان اسللت. و قسللمت دیگللر را آثللار اخلقللی وی نللام

زهاند.    را محاصره کرد. ااهللالی شللهر ایزسیراکیویز، شهر کارتاژ سردار رومی که در جنگ دوم Marcellusبرد
  درصللدد دفللاعارشمیدس با تسلیم موافقت نکرد و با کمک اهیرونفرط وحشت حاضر به تسلیم شدند. ولی 

زناهایی که    با عدم مللوفقیتمارسلوس سال حملت 3 ساخته بود تا مدت ارشمیدسایز شهر برآمد و با ماشی
مواجه گشت.

۲North زییزیسته. پلوتارک، مؤلف انگلیسی و مترجم آثار   بللزرگشکسپیر به انگلیسی که در قرن شانزداهم م
زناهللا را مبنللای بعضللی ایز زهاهللای او اسللتفاده یزیللاد کللرده و آ زهنویس معللروف انگلیسللی ایز ترجم  و نمایشللنام

زهاهای خود قرار داده است. نمایشنام
3Hieron زیکلرد و پلاس حرملت او را نگلاهارشلمیدس کله بلا سلیراکیویز، پادشاه مستبد   محبللت بسلیار م

زهواسطه اختراعات و اکتشافات وی بود. زیداشت، علت این احترام ب م



زیکوبیدنللد و خللرد زییافتند در اهللم م زهاها اهرچه در سر راه خود م زگاها و گلول  فرو ریخت. این سن
زیسویزاندند یزیرا اهیچ موجود یزمینی در مقابل چنان سنگینی تاب مقاومت نداشت، زیکردند و م  م
زیخواسللتند ایز راه زیاهای جنگی دشمن کلله م  تا سرانجام صفوف دشمن در اهم ریخت. و اما کشت
زیشد بلله زناها راها م زینصیب نماندند. قطعات سنگین الوار که ایز ماشی زهشهر حمله برند نیز ب  دریا ب
زیشدند. و امللا بلله بعضللی دیگللر ایز زیاها غر ق م زیاها اصابت می کرد و بدین ترتیب کشت  بدنه کشت
زباهللایی را کلله ماننللد زززکاهای آاهنی و قل زیاهای دشمن را بدین وطریق غر ق کردند که چنگ  کشت
زنرا بللال زیانداختنللد و آ زکلک ساخته شده بود (جرثقیل) بلله لبلله جلللوی اهللر کشللتی م  منقار ل
زیرفلت و در نلتیجه کشلتی غلر ق زیکشیدند و بدین ترتیب قسمت عقب کشتی در آب فلرو م  م
زناهایی ساختند که ایز داخل به اهمدیگر مربوط بودند و در جهللت مقابللل زیشد. اهمچنین ماشی  م
زیاها را بللر زیخوردند و بدین وطریق کشت زخفلک چرخ م زناها در اهوا مانند چر زیکردند و ای  اهم کار م
زیبردنللد و زینمودنللد و ایز بیللن م زهتکلله م زناها را تک زیکردند و آ زهاهای کنار دریا پرتاب م  روی صخر
زیشللدند. گللااهی نیللز کشللتی را ایز میللان آب بیللرون  اهمه اشخاصی که در آن بودند نیز کشته م
زیکشیدند و منظره کشتی و سرنشینان آن در حالی که میان دریا و آسمان معلق بودند اهملله  م
زیکردند و سرنشللینان آن را زیانداخت سرانجام کشتی را در اهوا واژگون م زهوحشت م  دشمنان را ب
زیکردنللد و یللا بللا راهللا کللردن زییزدند و خرد م زهکناره دریا م زیریختند و کشتی خالی را ب زهدریا م  ب

زیکردند.» زیانداختند و غر ق م زهدریا م زباها کشتی خالی را ب قل

زیاهللا غللالب شللدند و خللود زکاهللای علمللی روم زهکللار بسللتن اهملله ایللن تکنی  لکن با وجللود ب
زیتوانید در مخیله خللودارشمیدس زهدست یک سربایز ساده ایز پیاده نظام روم کشته شد. شما م   ب

زهاند با اسللتفاده زهقدر خوشحال شدند وقتی دیدند که بار دیگر توانست  مجسم کنید که رومیان چ
زنآلت جدیدشللان  ایز قوا و تجهیزات باستانی بر این دانشمندان با مواهای بلنللد و آن اهملله ماشللی

فائق شوند: با اهمان نیرواهای قدیمی که عظمت امپراتوری خود را مدیون آن می دانستند.

زناها بقاء امپراتوری  زعاهذا علم در جنگ نقش قاوطعی داشته است. باروت یونانی قر  1بیزانتینم

1Byzantine تئودوسللیوس، امپراتوری Theodosius 395 وآرکللادیوس بعللد ایز میلد بیللن دو پسللرش  
  قسمت شرقی (عبارت بود ایز آسیای صغیر، مصر، مقللدونیه و یونللان)آرکادیوس قسمت شد. سهم اهنوریوس

  یا روم شلرقی کله بله ایلن املپراتوری اوطل قبیزانتین پایتخت آن گردید و اصطل ح بیزانتیومگردید و شهر 
زنجا ناشی گردیده است. امپراتوری  زیشود ایز ای زیمانللدهبیزانتینم زکاهزار سال دوام یافت و آخرین باق   قریب ی

زنترین نام در وطول تاریخ 1435ان با فتح قسطنطنیه در سال  زکاها ایز بین رفت. درخشا زهوسیله تر  بیزانتین ب
زیباشد و آخرین امپراتوران آن  527 - 565 (ژوستینینو ایز امپراتوران به نام ان   بالئوگوس کنستانتین) م

زکاها کشته شد. امپراتوری روم شرقی خدمات بسللیاری بلله  زیباشد که پس ایز دفاع قهرمانانه در برابر تر ←م
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زیاریزش کردن کمانداران  را تضمین کرد، توپخانه سیستم فئودالیته را ایز بین برد و با تضعیف و ب
زگترین مردان تجدید حیللات1ژاندارکانگلیسی،  زهای به وجود آورد. بزر زهصورت خدای افسان   را ب

زهدستگاه صاحبان قدرت آن رویز تقرب یابند به مهارت خود در تهیلله زنکه ب  علمی و ادبی برای ای
زیشدند. اهنگامی که    پادشللاهدوک خواسللت در دربللار لئوناردو داوینچیوسایل جنگی متوسل م

زهدسللت آورد، نللامه بلنللدبالیی دربللاره اصلللحاتی کلله در فللن قلع و2میلن   برای خود شغلی ب
زهای اهللم بلله اهنللردوکاستحکامات به فکرش رسیده بود به    نوشت؛ در جمله آخر مختصر اشللار

زیکنم کهدوکنقاشی خویش نمود. وی سرانجام در دستگاه  زهدست آورد اما من فکر نم   شغلی ب
  بللزرگدوک خواسللت در دربللار گللالیله تا آخر نامه را خوانده باشد. اهمچنین یزمللانی کلله دوک

زهاهللای تللوپ3توسکانی زباهایی بود که دربللاره مسللیر گلول   استخدام شود امید و اتکایش به حسا
 کرده بود. در انقلب کبیر فرانسه نیز مصونیت دانشمندانی که ایز تیغه گیوتین در امللان ماندنللد،
زناها در فنون جنگی بود. در مورد دنیلای آن وطلرف اهلم ملن  مدیون تشریک مساعی و مهارت آ

زیدانم. در خلل جنگ    وطللرف5فللارادی بللرای اسللتفاده ایز گللایز سللمی، 4کریمهفقط یک نمونه م
 مشورت قرار گرفت. وی جواب داد که این کللار علمللی اسلت. امللا ایز جهللت انسلانیت بایلد او را
زیثبات و نابسامان عقاید او حاکم بود، ولی آن رویزگللاران سللپری  محکوم دانست. در آن رویزگار ب

شده است.

.S→ ادبیات و معماری نمود. کلیسای سن صللوفیا   Sophiaنماینللده کامللل معمللاری آنللان اسللت. افللراد  
زکاها به اروپا فرار کردند و مقدمات  دانشمند که به تحقیق و تتبع مشغول بودند بسیارند که پس ایز تسلط تر

زهگذاری نمودند. دوره رنسانس را پای
1Joan  of  Arcزنیزاده بود. وی معتقد بود کلله خللوابی زیگویند داهقا  ، نام دختر قهرمان فرانسوی است که م

زیاها نجات بخشد و با اهمیللن ایمللان بلله   شللارل اهفتللمدیده است و به او امر شده فرانسه را ایز تسلط انگلیس
زهای در اختیار او گذارد تا 1412نزدیک شد و در فوریه    را ایز انگلیس پس بگیرد. ایمانارلئآن این پادشاه عد

زساهلا بله  و اعتقاد راسخ این دختر باعث شد که فتوحات بسیار نصیب او گردیلد و قیلام مللی را علیله انگلی
زهجرم اعتقاد به سحر و جادوگری محاکمه و1431وجود آورد. در سال  زساها اسیر شد و او را ب زهدست انگلی   ب

زهیزنده سویزاندند و ایز این پس جزء قدیسین و به نام « » معروف گردید.ژان مقدسمحکوم نمودند و یزند
2 Duke of Milan.
3 Grand Duke of Tuscany.

 اهای غربی ایز این پیشللرفتکرد. ملت پیشروی میبالکان، روسیه به سرعت در نیکلی اولدر یزمان سلطنت 4
 اهای گوناگون با این کشور وارد جنگ شللدند. ایز جمللله ترکیلله در اواسللط قللرنبه وحشت افتادند و به بهانه

 اهللای کریمللهنویزداهم و سپس فرانسه و انگلیس به پشتیبانی ترکیه با روسیه وارد جنگ شدند که بلله جنگ
 ادامه داشت، سرانجام با شکست روسیه پایان یافت.1856معروف شد و این جنگ تا سال 

5Faraday.زکدان انگلیسی در قرن نویزداهم ، فیزی

93 علم و جنگ



هحاهای علمی:]]2[[ . نقش سل
زگلیکاهنویز کسانی اهستند که مانند    را بلله یزبللان رمانتیللک عصللرکریملله خللاوطره جنللگ 1کین

 پهلوانی احیا کنند. اما جنگ جدید موضوعی کام ًل متفللاوت اسللت. بللدون شللک اهنللویز افسللران
زیداهند.  رشید و مردان شجاعی وجود دارند که مانند عهد باستان مرگ شرافتمندانه را ترجیح م

 لشللکر اما در جامعه امرویزی چنین افرادی ااهمیت سابق را ندارند. یک دانشللمند فیزیللک اتمللی
زهکللار بللردن آخریللن زفنظر ایز ب زشتلر اسللت. تللایزه صلر  امرویز ایز چندین لشکر پیلاده نظلام بلا اریز
زیکند صللنایع سللنگین اسللت نلله زنچه امرویزه موفقیت را در جنگ تضمین م ز حاهای علمی، آ  سل

  در نظللر بگیریللد.2پرل اهاربورقشون قهرمان. مث ًل موفقیت ایالت متحده آمریکا را پس ایز واقعه 
زعاهللذا زیاها ایز خللود نشللان دادن نداشللته اسللت؛ م  اهیچ ملتی تاکنون آن روحیه قهرمانی که ژاپن
زیاها به علت تفو ق تولید صنعتی آمریکا مغلوب شدند. در جهان امرویز فولد، نفت و اورانیللوم  ژاپن

زیشود، نه رو ح سلحشوری. باعث پیرویزی در جنگ م

زگاهای قدیم کشتار نماید ز حاهای علمی جنگی مدرن اهنویز اهم نتوانسته است بیش ایز جن  سل
زیشود. تا اهمین ز حاها جبران م زه وطب و بهداشت تلفات جانی این سل  یزیرا در اثر پیشرفت و توسع
زتاهای وطللاعون بلله مراتلب بیشللتر ایز عملیلات جنگللی دشللمن بللود. وقللتی  اواخر تلفات و مصیب

  تللن ایز لشللکریانش در یللک شللب185,000 را محاصره کرد اورشلیم 3)سناشریب (یا سناخریب
زناها جسداهای مرده بودنللد.» (کتللاب زناها صبح یزود برخاستند. به بین آ  مردند، «و اهنگامی که آ

  در آتللن نیللز وبللا نقللش قللاوطعی در تعییللن سرنوشللت جنللگ4)35 آیلله 19دوم شااهان، فصل 
زگاهای متعدد بین 5پلوپونیزین زییللافت.کارتاژ و سیراکیویز داشت. جن   معمو ًل با وطاعون خللاتمه م

1William Alexander Kinglake) 809 - 891.مورخ و سیا ح انگلیسی است (
۲Pearl Harborزناها را ایز زنجا شبیخون یزده و عده یزیادی آمریکایی و ناوگان آ زیاها بدا  ، یا بندر مروارید: ژاپن

زیاها وارد جنگ شدند و شاید وقتی که بمب اتمی را بللر زیاها با ژاپن  بین بردند. در نتیجه اهنگامی که آمریکای
زیکردند: ناکایزاکی و بندر اهیروشیما زیافکندند این جمله را تکرار م   و اینRemember Pearl Harbor م

زیاها بود. خود تلقین و تحریکی برای تقویت روحیه سربایزان آمریکایی جهت ادامه جنگ علیه ژاپن
3Sennacherib 702، پادشاه معروف آشور که ایز سال -   را فتللحفنیقیه قبل ایز میلد سلطنت کرد. 681 

زتالمقدسکرد و    را در محاصره قللرار داد و کاراهللای بللزرگ اقتصللادی و اجتمللاعی نمللود. ایز قبیللل حفللربی
زلاهای بزرگ و ساختن قصر بزرگی در  زهدست دو نفر ایز پسراهایش کشته شد.نینواکانا  و سرانجام ب

4 II Kings, XIX, 35.
5Peloponnesian war زگاهای بین - 404 است که ایز سال اسپارت و آتن، جن   ادامه داشللت، در431 

زگاها که منجر به عهدنامه  زهدست آورده بودند راضیNiciasدوره اول این جن زنچه ب   گردید اهر دو وطرف ایز آ
← مزایللای اسللپارت قبللل ایز میلد بسللته شللد ولللی در دوره دوم جنللگ، 421بودند. این عهدنامه در سال 
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زنکه کام ًل ارتش 1بارباروسا   را مغلوب کرد تقریب ًا تمام لشکریان او بر اثر مرض2لومبارد پس ایز ای
  فللرار کنلد. تعللداد مللرگ و میللر درآلللپد مجبور شد که مخفیانه ایز راه جبال نابود شدند و خو

زیاها به مراتب بیللش ایز تلفللات در دو جنللگ بللزرگ قللرن مللا بللوده اسللت. مللن  چنین لشکرکش
زگاهای آینده تلفات کمتر ایز دو جنگ اخیر خوااهد بود و این موضوع را زیخوااهم بگویم در جن  نم
زهحال علم خسارات و تلفات جنگ را افزایش زیگویم که تا ب زهیزودی بیان خوااهم کرد. من فقط م  ب

زیکنند. نداده است و این مطلبی است که بسیاری ایز مردم درک نم

زناها بلیای جنگ بسیار افزایش یافته اسللت. زهاهای دیگری وجود دارد که ایز لحاظ آ  لکن جنب
زهوطور مداوم ایز سال    در جنگ بللوده اسللت. سللرانجام اهللم کللام ًل1815 تا 1792فرانسه تقریب ًا ب

زنچه در سراسر اروپای مرکللزی1815مغلوب گردید، اما مصیبت مردم فرانسه پس ایز سال    به آ
زهمراتب1945ایز سال    تاکنون اتفا ق افتاده است قابل مقایسه نیست. ملت امرویزی اهنگام جنگ ب

زنکننده زشاهایی کلله تضللمی  بیشتر ایز دوران ماقبل صنعتی دارای سایزمان و تمرکز در مورد کوش
زیتر بللوده و بیشللتر ایز عهللد  زنکه شکسللت جللد زیباشد. نتیجه آ   مللوجبنللاپلئونپیرویزی است م

زیگردد. نابسامانی و ایز اهم گسیختگی امور و فساد اخلقی اجتماع م

هگاهببای دوران گذشببته هیتوان قاعده کلی وضع نمود بعضببی از جن  اما در این خصوص اهم نم
هناهای وسببیع  نیز به اهمان اندازه جنگ دوم جهانی سبببب تخریببب و اضببمحلل تمببدن سببرزمی
هیاهببا از آن هیشد. آفریقای شمالی اهنوز نتوانسببته اسببت کببامروایی را کببه تحببت حکببومت روم  م
هیاهایی که دوره حمله مغول  برخوردار بود تجدید کند. ایران اهرگز نتوانسته است مصائب و خراب
هکاها نیز امر چنیببن اسببت. اهمببواره دو ههبار آورد جبران نماید. در مورد سوریه و دوره تسلط تر  ب
هنکه ملت مغلوب را دچار مصیبت و بدبختی کببرده،  نوع جنگ در دنیا وجود داشته است؛ یکی آ
هیرسببد کببه مببا ههنظر م ههسر برده است. بدبختانه ب هنکه ملت مغلوب در بحران و ناراحتی ب  دیگر ای

ههایم که شکست در جنگ نتیجه شق اول را دارد. ههای از تاریخ شد اکنون وارد دور

زهدست آورد. در آغایز سردار آتن  زهنللاماسللپارت معروف بللود ولللی در پایللان سللرکرده پریکلس→ بسیاری ب   ب
زیساندر زهاهای آن را در اهم کوبید و موقت ًا بر آتن به Lysander لی زنجا را فتح کرد و دیوار  آتن حمله برد و آ

تفو ق یافت.
1Barbarosse ریلش قرملز فردریک امپراتور آلمان به فردریک اول به معنای ریش قرمز است و بارباروسا،لل 

معروف بوده است.
۲Lombard League زنجا منظورلمباردی یا مربوط به لمباردی، ااهل   که در شمال ایتالیا واقعست و در ای

 است.لمباردیارتش 
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. بمب اتمی:]]3[[
زهای شللده و نتایللج زتاهای تللایز  بمب اتمی و حتی بیشتر ایز آن بمب اهیدروژنی سبب ایجاد وحشلل
 علللم را در یزنللدگی بشللر بیللش ایز پیللش در معللرض تردیللد قللرار داده اسللت. حللتی بعضللی ایز

زبنظران برجسته که  زهاند کلله خطللر محللو1اینشتینصاح زهشمار آنان است خاوطر نشللان سللاخت   ب
زیکنم که در جنللگ آینللده چنیللن زیکند. من شخص ًا فکر نم  حیات این سیاره خاکی را تهدید م
زنصللورت زیافتد در آ  خطری وجود داشته باشد؛ ولی اگر جنگ دومی پس ایز جنگ آینده اتفا ق ب
زگاهایی در آینده یکللی ایز ایللن دو زشبینی وقوع جن  خطر محو حیات کام ًل محتمل است. اگر پی
زهدست خود حیات خویش را نابود کند، یا باید ایز  شق را بپذیریم: یا ما باید اجایزه داهیم که بشر ب
زفنظر کنیم. مخصوصلل ًا ایز ایللن نللوع آیزادی زیاها که خیلی اهم مورد علقه ما است صر  بعضی آیزاد
زهاها را بکشیم. به نظر من محتمل است کلله زیداهد اهر وقت دلمان خواست بیگان  که به ما اجایزه م
 بشر شق اول را ترجیح داهد و خود را نابود سایزد. انتخاب راه اول البته بدین جهت است که: مللا
زهعبارت دیگر غفلللت مللا ایز زییزنیم، که ابد ًا درصدد پیمودن چنین رااهی نیستیم. ب  خود را گول م
زیکنیلم کلافی اسلت ملا را در آن مسلیر قلرار داهلد. یزیلرا  وطریق خطرنلاکی کله در آن سلیر م

زتاها زناهللایی کلله بلله راه2(میلیتاریس   در دو جهت مخالف اهر دو خوااهند گفت) پیرویزی نهللایی آ
زیروند بدون مصیبت و جنگ جهانی قطعللی اسللت. شللاید مللا اکنللون در آخریللن دوره  درست م

1Albert Enistein) زیدان معروف آلمانی و متخصص علم فیزیک در عصر حاضر1879 - 1955  ریاض  ( 
زتاهای 1933بود. در سال  زکدانان یهودی بلله آمریکللا مهللاجرت کللرد. وی اولیللناهیتلر در اثر مخالف   با فیزی

زهکار بردن اورانیوم را به عنوان تبدیل به یللک منبللع مهللم انللرژی پیشللنهاد کللرد و  عالمی است که تئوری ب
  اکتشافات اساسی در تئوری ریاضی حرکت1905ساختن بمب اتمی و اهیدروژنی را ممکن ساخت. در سال 

زهای ایز اشعه نورانی را بر بعضللی ایز مللواد بتابللانیم  برونی و اثر فتوالکتریک را انجام داد. وی گوید: اهرگاه دست
زیکنللد عبللارت ایز تللأثیر انللرژی زیکند و در واقع تأثیری که نور بر روی ماده م  مواد مزبور الکتریسیته صادر م

زهای وسللعت بخشللید و راه رااینشتیننورانی است  ز قالعللاد زهوضع خار   با اکتشافات خود قلمرو علم فیزیک را ب
 برای پیشرفت مکانیک استدللی اهموار کرد و توانست بقای معظم فرضلیه نسلبیت را کله جانشلین نظریله
زیکند (انرژی  جاذبه عمومی نیوتن شده است به وجود آورد تعادل بین جرم و انرژی را در معادله یزیر بیان م

)E=mc2مساویست به جرم ضرب در مجذور سرعت سیر نور 
 فرضیه نسبیت او با متحد ساختن ماده و انرژی ثبات انرژی را در جهان معلوم کرد. بللدین وطریللق کلله انللرژی در

زهصورت عادی انرژی وجود دارد. زهصورت ماده و در بعضی نقاط ب بعضی نقاط ب
۲Militarism) یا Militaries.یعنی نظامی و مقصلود ایز میلیتاریسلم اسلتقرار یللک رژیللم نظلامی اسللت ( 

زینامند. میلیتاریست به کسانی که جنللگ تهللاجمی راMilitaristوطرفداران تفو ق حکومت سپااهیان را (  ) م
زیشود. قدرت میلیتاریسم متکی بر تشکیلت وسیع جاسوسی و ضد جاسوسی و زیکنند نیز اوطل ق م  تجویز م

زیباشد. تسلیحات م
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زیکنیم و اگر چنین باشد ما محو و نابودی حیات را مدیون علم اهستیم. حیات بشر یزندگی م

. اطاعت از قانون:]]4[[
 لکن اگر نژاد انسانی تصمیم داشته باشد به یزندگی در این جهان ادامه داهد باید در نحوه تفکللر،
 احساسات، و رفتار خویش تغییرات بسیار مهمی بداهد. ما باید یاد بگیریم که سللخنانی ایز قبیللل
 «اهرگز!! مرگ ایز ننگ بهتر است» را تکرار نکنیم. ما باید یاد بگیریم که ایز قانون اوطللاعت کنیللم
زناها بیزار و متنفریم و اعتقاد داریم که ایز حللق و زهدست بیگانگانی که ایز آ  حتی وقتی که قانون ب
زهاند  بر ما تحمیل شود، بگذارید چند مثال حسی ذکر کنم. یهودیان و اعللراب  عدالت بویی نبرد
 باید موافقت کنند که اختلفشان به حکمیت رجوع شود و ایز آن حکمیللت اوطللاعت کننللد. اگللر
زسجمهلور آمریکلا  نتیجه مجادله یهود و عرب به ضلرر یهودیلان تملام شلود در آن صلورت رئی
زیکه وی ایز این حکمیت کلله یللک  موفقیت آینده حزب مخالف را بیمه کرده است؛ یزیرا در صورت

زنالمللی است پشتیبانی کند آراء یهودیان ایالت    را ایز دست خوااهد داد. ایز وطرفنیویورکمقام بی
 دیگر اگر نتیجه مباریزه بین یهود و عرب به نفع یهودیان تمام شود ممالک مسلللمان خشللمگین
زهعنللوان مثللال ممکللن زناها حمایت خوااهند کللرد. ب  خوااهند شد و دیگران که سوءنیت دارند ایز آ

زناهای 1آیراست در نظر بگیریم که    بلله او داده شللود.2اولستر تقاضا کند که حق تعقیب پروتستا
  حمللایتاولستر پشتیبانی خوااهد کرد در صورتی که بریتانیا ایز آیردر این مورد ایالت متحده ایز 

زیتواند باقی بمانللد و انجللام وظیفلله کنللد. زنالمللی م زیکند. آیا با چنین اختلفاتی یک مقام بی  م
زیتوانند راجع به 4 و پاکستان3مثال دیگر اهندوستان زناهاکشمیر نم   توافق کنند بنابراین یکی ایز آ

 ایز روسیه باید حمایت کند و دیگری ایز آمریکا. بدیهی است وطرفداران اهللر یللک ایز ایللن دو نظللر
زمتر است. بنابراین زیکنند که قضیه مورد بحث ایز ادامه حیات در روی کره یزمین مه  چنین فکر م

زنکه نژاد انسانی در پی ادامه حیات باشد بسیار ضعیف است. امید ای

1Eire» زیشد یکی  » که ایالت مستقلی بلود و دیگللر قسللمت شللمالی ایرلنلدایر، ایرلند به دو بخش تقسیم م
زتالحمایه انگلیس بود. ااهالی اولستریعنی «   پروتسللتان بودنللد، یزیللرا سللکنه آن ایز مهللاجریناولستر» که تح

 » کاتولیک باقی مانلده بللود. ایز ایلن جهللتایراسکاتلندی و پیرو کلیسای انگلستان و پروتستان بودند لکن «
زشاهایی وجود داشت. زناها کشمک بین آ

2 Protestant's of Ulster.
3 India.

  بین پاکستان و اهندوستان کشمکش و یزد و خللورد وجللود دارد. پاکسللتانکشمیراها است بر سر مسأله سال4
  جزئللی ایز اهندوسللتانکشمیرکند که خاک  را به پاکستان دارد و اهندوستان ادعا میکشمیرادعااهای الحا ق 

است.
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زیرغم علم برقللرار بمانللد بشللر بایللد راه کنللترل  اما در صورتی که قرار باشد یزندگی انسان عل
 احساسات حاد خود را یاد بگیرد. در صورتی که این امر در گذشته چندان ضروری نبوده اسللت.
زناهلا قلانون غیرعلادلنه و ظالملانه باشلد.  مردم باید قانون را مراعات کنند، اهر چنلد بله نظلر آ
زناها فقط خواستار حداقل عدالت اهستند باید وقتی کلله یللک مقللام زیکنند آ زتاهایی که فکر م  مل
زیخوااهم بگویم کلله زیکند تسلیم شوند و دست ایز اصرار بردارند. نم زیوطرف این خواسته را رد م  ب
زیخوااهم تذکر بداهم که اگر این کار عملللی  این کار آسان است یا حتم ًا عملی خوااهد شد فقط م
 نشود و روحیه اوطاعت ایز قانون به وجود نیاید نژاد انسانی ایز بین خوااهد رفت و ایللن نللابودی در

نتیجه علم خوااهد بود.

زل  و یا مرگ ظرف پنجاه سال آینده بشر باید راه خود را به روشنی انتخاب نماید یعنی ایز عق
  اهمللان اوطللاعت صللمیمانه ایز قللانونی اسللت کلله مقامللاتعقلیکی را برگزیند. منظللور مللن ایز 

زیکنم بشر مرگ را انتخاب خوااهد کرد. امیدوارم اشللتباه زنالمللی تهیه کرده باشند. من فکر م  بی
کرده باشد.
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فصل ششم

هشاها علم و ارز
زهای که ظااهر ًا متناسب با علم بوده اهرچند وقت یک بار تغییراتللی کللرده اسللت.    و1نیللوتنفلسف

زهعنللوان زیپنداشتند که علم دلیلی برای وجود خداوند ب  اغلب معاصرین انگلیسی وی این وطور م
زیداهد. اوست که قانون جاذبه عمومی و سایر قللوانین وطللبیعی را کلله زهدست م زنگذار بزرگ ب  قانو

زیرغم اکتشافات  زهاند وضع کرده است. عل   اهنویز انسللان2کپرنیکدانشمندان انگلیسی کشف نمود
زناهللا کلله3مرکز اخلقی کائنات و منظور آفرینش الهی زیشد. در میان فلسفه فرانسه؛ آ    تصور م

 بیشتر وطرفدار اصلحات و ایز نظر سیاسی سرگرم مباریزه با کلیسا بودنللد نظریلله دیگللری اتخللاذ
زیتللوان زیگفتنللد م زنگذار نیستند، ایز وطرف دیگر م  کردند به نظر ایشان؛ قوانین دال بر وجود قانو
زناهللا را بله  حرکات و سکنات انسانی را با استفاده ایز قلوانین ملادی تلوجیه کلرد؛ ایلن نظریله آ

زناهللا منظللوری در4ماتریالیسم زهنظللر آ   راهبری کرد و لذا معتقد شدند که اختیار وجللود نللدارد. ب
زیااهمیت و ناچیز است. عظمت این جهان ایشللان  کائنات نهفته نیست و انسان خود یک پدیده ب
 را تحت تأثیر قرار داد و لذا احساس عجز و خفتی که در نتیجه عدم اعتقاد به خداوند قدیمی و
 کهنه شده بود جای خود را به خفت و عجزی که نتیجه احساس عظمللت جهللان بللود تفللویض

زهخوبی بیان شده است.5لئوپاردیکرد. این نظریه در قطعه شعری که   سروده ب

ههام احساسببات مبرا نسببت ببه ههحال شبنید  قطعه شعر مزبور بیش از اهر شعر دیگری که تا ب

1Newton مراجعه شود.۲3، به پاورقی صفحه  
.مراجعه شود ۲7 به صفحه۲

3 God Purpose.
4Materialismزیداند و فعل و انفعالت مغزی  ، ماتریالیسم، فلسفه مادی یا ماتریالیسم فکر را یزاییده ماده م

زیآورد. زهشمار م زهاهای مادی و تصویری ایز ارتباوطات موجود در وطبیعت ب و قضایای ذاهنی را نیز پدید
 رو ح نیز مادی و تمام خصوصیات ماده را داراست. این فلسفه مبتنی بر سه اصل است، ماده بللا وجللود یکللی
 است. ماده تطور و تکامل ذاتی دارد. اهمه اجزاء ماده در یکدیگر مؤثرند. محللک تشللخیص حقیقللت در نظللر

اینان تجربه و عمل است.
  ومللارکسماتریالیسم دیالکتیک ترکیبی است ایز فلسفه مادی قرن اهجداهم و منطللق اهگللل کلله ایللن دو را 

  به یکدیگر مربوط ساختند و این اصطل ح را در مقابل ماتریالیسم متافیزیک یعنی اصول مادی متکیانگلس
زیدانللد بلکلله زناها نم  به وطریز فکر متافیزیکی قرار دادند این نظریه رژیم سیاسی جوامع را تابع اراده و اختیار آ
زبناپللذیر تولیللد اقتصللادی زیداند و سلایزمان جللامعه را نللتیجه اجتنا  تابع قوای تولیدی و وضعیت اقتصادی م
زهجای عقللل و اراده آیزاد زیآورد. ماتریالیسم دست تقدیر و مشیت الهی را ایز سر انسان برداشته و ب زهحساب م  ب

زیکند. و تکامل انسان، خدای اقتصاد را حاکم، مقدرات تاریخ بشری معرفی م
5Count Giacomo Leopardi شاعر معروف ایتالیایی.1797-1837 جاکومو لئوپاردی، کنت 



هیکند: جهان و عواطف بشری تشریح م

1.]] ابدیت1[[

ز ا ا  ر هی  ا ن ت لتی فق  ا ز  ا می  عظی ین قسمت  ن چ ه  نک ری  حصا تین  ا و  روک  ت ه م پ ت تین  ا » 
است. ه  د و ب ز  تی عز شه  د همی ن گینک م ر  و د ان من  رگ د تی د

ه نک ا  ر می  عظی هی  ا ن ت لتی ر من قضای  ا ک ف ا م،  ا گه شد ه  ر ی خ و  ه  شست ن ه  نک ر  و گنط ی من همی  ول
است. ه  ت ف ه ن فق  ا پشت  ر  د

ا ر م  ب ل ق و  د  ر ا د د  و وج ر آن سمت  د ه  نک ا  ر قی  ی و عمی ن آسما امش  آر و   و سکوت 
. د ر ی گیرگ م ا  ر ف دی  ی م ا ا ن و  أس  تی

ا تین صد ا ر  ا ی ت خ گیا ب گیرسد  م وشم  رگ ه  ب ا  ه ر خسا شا ز لی  ا د  ا ب ه صدای وزش  نک می  ا گ ن و ه   
م. ن گینک م اس  ی ق م  ی ا آن سکوت عظ ب ا  ر

م. ور گیآ م طر  ا خ گه ب ا  ر دتیت  ب ا و سپس   

. د گیشو م ظرم مجسم  ر ن د و هر صدای آن  ضر  ا ح عصر  و  ه  ذشت رگ رون  و ق ر  عصا ا

. د گیشو م غرق  ی  ب ا د ر رگ ین  ن چ ر  د رم  ک ف

« است. رتین  شی در  گهق چ ا  تی ر د تین  ا ر  د ی  گ ست شک شتی  نک و 

. ارزش علم از نظر مارکس]]2[[
 ولی این احساس دیگر قدیمی شده است، علم در سابق وسیله برای شناخت جهان بللود ایز ایللن
زیتللوان زهعلت پیشرفت تکنیک، اریزش عللالم ایز آن جهللت اسللت کلله م  لحاظ اریزش داشت؛ ولی ب

زهوسیله آن جهان را تغییر داد. این نظریه جدید زماکنون در سراسر آمریکا و روسلیه عم ًل2ب   که اه

زهوسیله 1 .R. ترجمه این شعر ب  C.  Trevelyan زیباشد. چاپخللانه دانشللگاه کمبریللجلئوپاردی ایز ترجمه   م
1941.

 گوید بللا تغییللر وضللع قللوای تولیللد، سللایزمانداند و می، سایزمان اجتماعی را تابع قوای تولیدی میخانفپله۲
اجتماعی اهم جبر ًا تغییر خوااهد کرد.
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زیشود در مبنای نظر به اغلب فلسفه جدی زیداهللد. اولیللن بللار درایز آن استفاده م  د را تشللکیل م
زهعنوان مارکس توسط 1845سال  زیگوید:1تزاهایی درباره فوئرباخ ب  اعلم شد. وی چنین م

 این مسأله که آیا حقیقت خارجی زاییده فکر انسانی است یک مسأله تئوریک نیسببت بلکببه
 مسأله عملی است، حقیقت یعنی واقعیت و قدرت فکر بایستی در عمل نشان داده شود، درببباره
 واقعیت و عدم واقعیت فکری کببه از مرحلببه عمببل دور اسببت مباحثبباتی جریببان دارد کببه ایببن
 مباحثات صرف ًا جنبه درسی و بحث را دارند.... فلسفه فقط دنیببا را بببه اشببکال مختلببف تعبببیر

ههاند ولی وظیفه اصلی تغییر جهان است. کرد

. ارزش علم از نظر جان دیویی]]3[[
  که بلله عقیللده عمللوم2جان دیوییایز نقطه نظر فلسفه فنی این تئوری به بهترین وجهی توسط 

زهترین فیلسوف آمریکاست تکمیل شده است. برجست

 حقیقییتاین فلسفه دارای دو جنبه تئوریک و اخلقی است: و ایز نظر تئوریک فلسفه مزبور 
زیکند و  زیسایزد. اگللر شللما معتقللد بودیللد کللهفایدهرا تجزیه و تحلیل و رد م   را جایگزین آن م

1 Theses on Feuerbach.
۲John Dewey متولد شد، ایز علمای بزرگ تعلیم و تربیللت آمریکللا اسللت ویاتایزونی در 1859، در سال  

  متکللی بللر آیزادی و دموکراسللی و تفکللر وجان دیویی است اساس مکتب فلسفی اهگلشیفته افکار فلسفی 
زهای ایز پراگماتیسللم، و مبتنللی بللر یللک زیداند. فلسفه وی شعب  تعقل و فایده است. فعالیت را جواهر یزندگی م
زیگیرد. وی معتقد است که علم انسان زنکه انسان تحت تأثیر محیط قرار م زتشناسی است و آن ای  اصل یزیس
زنرا مشااهده  باید بر حقایق یزندگی ارتباط داشته باشد و به معرفت علمی توجه بیشتر دارد و راه رسیدن به آ

زیتوان به (رفتارگران  زنرو فلسفه او را م زیداند. ایز ای  ) شبیه دانسللت. افکللار فللرد راBehaviorismو تجربه م
زیدانللد کلله مللوجب زیآورد، اختراعات و اکتشافات را وقتی مفیللد م زهشمار م  در پرتو انعکاسی ایز افکار جامع ب
 بسط دموکراسی باشد. اهدف وی اصل ح جامعه با در نظر گرفتن تغییللرات و احتیاجللات بللزرگ اجتمللاعی و
زیباشللد. وی ایز  فرااهم نمودن یزمینه مساعد برای ابللرایز تمللایلت و اسللتعداداها و پللرورش غرایللز اجتمللاعی م

زتاهای فراهنگللی  زیاهللا او را جللزءتروتسللکی و لنیللنپیشللرف زینمللود و بلله اهمیللن جهللت آمریکای   تمجیللد م
زیآوردند. در تعلیم و تربیت افکار انقلبی داشت و این موضوع در کتللاب زهشمار م زیخوااهان دست چپی ب  آیزاد

تأثیرDemocracy and Education و How we thinkاو موسوم به  او  افکار    کام ًل مشهود است. 
  نفللر ایز نویسللندگان کتللابی8 به اتفللا ق 1914عمیقی در تحول اوضاع سیاسی آمریکا داشته است. در سال 

The برتراند راسلتحت عنوان   Bertrand  Russellزینمااهللا و   منتشر کرد وی در این کتللاب بلله روحان
زهشدت حمله کرد. سیاستمداران تهی مغزی که فیلسوف نامی انگلیس را تخطئه کرده بودند ب
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زیکردنللد یزیللرا او عبور کرده است معمو ًل ع2روبیکن ایز 1قیصر  قیده شما را حق و درست تلقللی م
زناهللاروبیکنواقع ًا ایز  زنوطلور نیسلت، آ زیگوینلد کله ای   عبور کرده اسلت. فلسللفه ملورد بحللث م

زیگویند اهرگاه شما بگویید عقیده شما حق است به مثابه آنست که شما آن عقیده را بیشتر ایز  م
زنکلله بسللیاری ایز عقایللد زنجا اعتراض دارم و آن ای زیدانید من در ای  عقیده مخالف به نفع خود م
زنکه مدت مدیدی مورد قبول بودند سرانجام معلوم شده که در  مربوط به وقایع تاریخی پس ایز آ
زیخوااهللد امتحللان تاریللخ بداهللد عقایللد  قبول عقاید راه خطا پیموده شده است و اهر کس کلله م
 غلطی را که مورد قبول اهمگان است بیش ایز عقاید حقیقللی کلله اهنللویز صللحت آن اعلم نشللده
زهای در یک یزمللان زنکه ممکن است عقید زیداند، ولی این اعتراض را به بیان ای زهنفع خود م  است ب

زهاند. در غلط و در یزمان دیگر صحیح   نقللش3تروتسللکی درست بللود کلله 1920 باشد رفع کرد
زهای در انقلب روسیه داشت ولی در سال   جللرج درست نبود، نتایللج ایللن نظریلله را 1930عمد

» مورد بررسی قرار داده است.1984 در کتابی به اسم «4ارول

زیگیرد و در واهللله اول بهللترین الهللام را بلله  این فلسفه به چند وطریق مختلف ایز علم الهام م
زیاهللایجان دیوییشکلی که  زیگویللد تئور زیداهیللم. او م   بررسی کرده است مللورد بحللث قللرار م

زییابند و عامل تأیید یک تئوری؛ خوبی و تللأثیر آنسللت چنللانچه پدیللده زهگااهی تغییر م  علمی گا
زنرا کنار گذاشت.   جللانجدیدی پیش بیاید که یک تئوری معین دیگر در آن مؤثر نباشد باید آ

زیگیرد که یک تئوری مانند افزاری اسللت کلله چللون سللایر افزاراهللا را دردیویی   چنین نتیجه م
زینماید مثللل سللایر افزاراهللا خللوبی و بللدی آن ایز کارآمللدی و  تغییر و تبدیل مواد اولیه کمک م
زنوطور که یک افزار ممکن است در یک وقت خللوب و در یللک زیشود اهما  سودمندی آن معلوم م

1Caesar سللردارپمپلله جنللگ داخلللی را علیلله روبیکن قبل ایز میلد، قیصر با عبور ایز رودخانه 49 در سال  
رومی شروع کرد.

۲Rubiocn زهایست در شمال ایتالیا که در یزمان   بللودهCisalpine Gaul ملریز جنللوبی ایللالت سزار رودخان
زهاهای Rugoneاست. نام قبلی این رودخانه  زیباشد. این رودخانه ایز کو   سرچشللمه گرفتلله بلله دریللایآپن م

زیریزد.آدریاتیک  م
3Leon Trotsky) ماه مارس 1879 - 1940  انقلب روسیه در  نویسنده و راهبر  اثنای1917)    یعنی در 

زنالملل اول آتش انقلب در روسیه مشتعل شد و حکللومت تللزاری را واژگللون کللرد در ایللن انقلب  جنگ بی
زهای افراوطی بودند و به حکومت    و تغییرات مختصری که در وضع روسیه پیش آمده بللود راضللیکرنسکیعد

  در حین جنگ در آلمان تبعید و افراوطیونلنین و تروتسکی را واژگون کردند. کرنسکینبودند لذا جمهوری 
زهاش را اعدام کردنللد و جمهللوری را زهدست گرفتند. امپراتور و خانواد زیکردند و یزمام حکومت را ب  را راهبری م

 ایز مقام خود برکنار و ایز روسیه تبعید شد.تروتسکی فوریه 28اعلم نمودند. مدتی نگذشت که در 
4George Orwell) 1950 - 1903.زهنویس انگلیسی زنسرا و مقال ) داستا
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 وقت بد باشد، تئوری نیز در یک یزمان خوب و در یزمان دیگر بد اسلت، ملادام کله خلوب اسلت
زنرا  زیتوان آ زهکار برد. حقیقتم  دیویی دانست ولی کلمه حقیقت را به معنای معمول آن نباید ب

زیداهد که عبارت  زهجای آن قرار داهد.1قاطعیت تضمین شدهترجیح م  را ب

زیخللوااهیم بللدانیم؟ فقللط  منبع دیگر تئوری عبارت ایز تکنیک است. درباره الکتریسیته چه م
زیخوااهیم بدانیم که چگونه ایز آن باید استفاده کرد اگر بخوااهیم بیش ایز این چیزی بللدانیم در  م
زیشویم. علم را باید ستایش کرد یزیرا در مقابل وطبیعت بلله مللا نیللرو زیموردی وارد م  متافیزیک ب
زیگیرد لذا تعبیر و تفسیری که علم را به تکنیللک زیداهد و این نیرو ک ًل ایز تکنیک سرچشمه م  م
زهای را که اهمللان عقایللد زیکااهد بلکه فقط بار مرد زهاهای مفید علم نم زیداهد چیزی ایز جنب  تنزل م
زهمند باشللید ایللن تفسللیر زیدارد و چنانچه به تکنیک علق  قرون وسطایی است ایز دوش علم بر م

زتبخش و قانع کننده است. برای شما رضای

زهوطلللرف زتوطلبی یکلللی دیگلللر ایز علللواملی اسلللت کللله شلللخص را ب عاملللل قلللدر
زیکند و این عامل ایز عامل دوم کام ًل جللدا نیسللت. اغلللب2.]] فلسفه پراگماتیسم4[[   جلب م

 مردم دارای امیال مختلف اهستند. لذات یزیبایی و لذات تفکللری؛ علیللق و عواوطلف خصوصللی و
 بالخره قدرت، در یک فرد انسانی اهر یک ایز این امیال ممکن است بر سایرین برتری یابللد. اگللر

زتوطلبی شود، شخص وطرفدار نظریه  زنوطور کللهمارکستفو ق و برتری نصیب قدر زیشود و اهمللا   م
زهموجب این نظریه فهمیدن این جهان مهم نیست بلکلله تغییللر دادن آن ااهمیللت دارد.  گفتیم ب
زیاهای قدیمی مربوط به علم و دانش توسط اشخاصی ابداع شد که به تفکر علقه داشتند و  تئور
زهای بیش نیست؛ مکانیسللم، قللدرت زهنظر فلسفه ماشینی امرویزی ذو ق احمقان  این علقه و تفکر ب
زتداران قللدرت را زیداهد و لذا این جنبه علم است که دوسلل زهدرجات یزیادی افزایش م  انسانی را ب
1 warranted assertibility.

۲Pragmatismپراگماتیسم یعنی احترایز ایز لفاظی و تعیین اریزش اهر اصل فلسللفی ایز روی تللأثیر و اریزش ، 
 عملی که در یزندگی افراد ممکن است داشته باشد. مکتب پراگماتیسم یا اصالت عمللل افکللار را بنللابر تللأثیر
زیگوید ایلن افکلار وقلتی اریزش دارد کله در راه بهبلود وضلع یزنلدگی جلامعه ایز آن زیسنجد و م  عملی آن م
 استفاده شود و اهر روشی که عم ًل برای بشر مفید نباشد و در اکتشافات علمی و عملی نتوان ایز آن اسللتفاده
زیداند که انسان در پرتو آن زهای م زیفایده است. این مکتب وطرفدار عمل و تجربه است. فکر را نیز وسیل  کرد ب
 خود را با مقتضیات محیط منطبق سایزد. کشف یک عمل حیاتی است که با جسم ارتباط دارد. پراگماتیسللم

زیخوااهد  زیداند که دائم ًا م زنرو اراده، منبلعقدرتشخصیت انسان را مرکز نیرویی م   خللود را ابللرایز دارد. ایز ای
زنکه فعالیت [ح...ت؟] که برای شخص بللا اریزش و مفیللد اسللت.قدرتاصلی این  زیشود. دیگر ای   محسوب م

زشروان این مکتب  زه [مقصود؟] است. ایز پی   وویلیللام جیمللز، جللان دیللوییسوم علم است که وسیله ایصال ب
 را باید نام برد.شیلر
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زینماید و اگر قدرت تنها مطلوب شللما باشللد تئللوری پراگماتیسللم درسللت زهوطرف خود جلب م  ب
زهنظللر شللما بللا علللم زنکه یزوائللدی را کلله ب زیداهد، بدون ای زهشما م زیخوااهد ب  اهمان چیزی را که م
زیداهللد. یزیللرا اگللر زهشما قللدرت م زهای ندارد به شما تحمیل نماید حتی بیش ایز حد انتظار ب  رابط

زهوسللیله آن1اختیار پلیس را در دست داشته باشید یک قدرت خدایی زیکند کلله ب زهشما اعطا م   ب
زیتوانید ایز خود،  زهمردم تحمیلللحقیقتم زهعنوان حقیقت ب زیتوانید اهر چیزی را ب   بسایزید شما م

زیتوانیللد بلله زیتوانید خورشید را سرد کنید ولی با استفاده ایز تئوری پراگماتیسم م  کنید شما نم
زنکه به اهمه بگویید حسللاب  عبارت «خورشید سرد است» جامه حقیقت بپوشانید مشروط بر ای

زمالکاتبین است. شاید  زیتوانست بیش ایز ایللن کللاری2یزئوسمخالفین با کرا   خدای خدایان اهم نم
انجام داهد.

زنرا فلسفه ماشینی نامید چون واقعیت را که تصور اساسی برای  این فلسفه که ممکن است آ
زهاها ممتایز اسللت، اگللر زیکند، ایز عقل سلیم و سایر فلسف  تعریف و تحدید «حقیقت» است انکار م
زمالیام معمللول بللوده اسللت  بگویید قطب جنوب سرد است بر وطبق عقاید و نظریاتی که ایز قللدی

 ) قرار دارد یعنی قطب جنللوب واقعلل ًا سللردیک واقعیتاظهار شما صحیح است یزیرا بر اساس (
زنکه مردم بدان عقیللده دارنللد یللا در اعتقللاد بللدان سللودی زهعلت آ  است؛ این واقعیتی است نه ب
زتاهللا مللوقعی کلله زنکه این مطلب یک «واقعیت» اسللت. واقعی زهخاوطر آ  متصور است، بلکه فقط ب
 ارتباوطی به انسان و امور انسانی نداشته باشد نماینده محدودیت قدرت انسانی اهستند. ما خللود
زیتللوانیم تشللخیص زنرا فقللط بللا مشللااهده م زییابیم و نوع آ زهخصوص م  را در جهانی ایز یک نوع ب
زیتوانیم تغییراتی در سطح یا نزدیک سللطح  داهیم نه به اظهار عقیده شخصی. صحیح است که م
زیتوانیم در جای دیگر این تغییرات را وارد سایزیم. جناب پراگماتیسللت  یزمین ایجاد کنیم ولی نم
زیخوااهد در جای دیگر تغییری وارد سایزد بنابراین سللطح یزمیللن را بلله زچوقت نم  یا مرد عمل، اهی
زیگیرد ولی حتی در روی یزمین نیز قدرت ما محدود است. در اوطللراف و  عنوان کائنات در نظر م
 جوانب ما حقایقی مستقل ایز تمایلت ما وجود دارد و عدم توجه به این حقایق؛ نللوعی دیللوانگی
زیاهای تکنیک علمللی حاصللل زشبینی یا خودگرایی است. این نوع جنون در نتیجه پیرویز  خود بی

زهترین مثال آن در  زیکنداستالینشده است و تایز   دیده شد. وی معتقد بود که: «وراثت جرأت نم

1 Godlike.
۲Zeusزهاهللای زیباشللد. در منظوم زگترین خدایان اهلنی و خدای روشنایی، آسمان صاف و صائقه م  ، یزئوس بزر

زهعنوان پادشاه بشیر و سلطان خدایان که مقام او بر فرایز آسمان درخشان است یللادیزئوس» ایز ایلیاد «اهومر   ب
 معرف خدای واحد بود.یزئوسشده. استقرار نظم و عدالت در جهان نیز در اختیار وی بود. در نظر رواقیون 

زنجا این مفهوم ایز حدود اساوطیر خارج شده در قلمرو حکمت الهی و فلسفه قدیم قرار گرفته است. در ای
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زنگونه که  زیخواست خدای دریا2داردانل در 1هخشایارشاایز قوانین شوروی سرپیچی کند.» اهما   م
زناهای دریایی مقاومت نماید. مطللالب ذیلل را در سللال3پویزئیدون   را تنبیه کند و در مقابل وطوفا

 نگاشتم:1907

 «تئوری پراگماتیسم درباره حقیقت، ذات ًا با اعمال یزور بستگی دارد اگر حقیقتی غیر انسللانی
 موجود باشد که یک نفر بداند و فرد دیگر ایز آن اوطلعلی نداشلته باشلد بلرای فیصلله دادن بله
زیتللوان ایز آن زیتوانیم بگوییم که اهمیشه خارج ایز این دو نفر عاملی اهست کلله م زناها م  مجادله آ
زتآمیز اختلفات لاقل ایز لحاظ زهعنوان داور استفاده کرد بدین ترتیب باید گفت که حل مسالم  ب
زمیک ایز وطرفین است تنها راه زنکه حق با کدا  تئوری ممکن است. و بالعکس اگر برای تشخیص ای
 این باشد که صبر کنیم ببینیم که پیرویزی نهایی با کیست دیگر اهیچ اصلی غیللر ایز اعمللال یزور
زنالمللللی چللون غالبلل ًا وطرفیللن زیماند در مورد موضللوعات بی  …برای حل این اختلفات باقی نم
زیباشللند ایللن ملحظللات زهحد کافی نیرومند و مستقل ایز کنترل یللک عامللل خللارجی م  دعوی ب
زنالمللی اهمچنین امید بلله آرامللش و صلللح داخلللی زهسزایی دارند. امیدواری به صلح بی  ااهمیت ب
 بستگی به این دارد که (با توجه به صحت و سقم مناقشللات موجلود) یلک نیلروی فعلاله افکلار
 عمومی به وجود آید تا صحت و سقم مناقشات وطرفین را تأیید یللا تکللذیب کنلد. بنللابراین اگللر
زیشود، باید اضافه کنیم که توسل به قللدرت خللود  بگوییم که مناقشات با توسل به قدرت حل م
زنکلله  متکی به عدالت است، وگرنه چنین اظهار نظری گمراه کننللده خوااهللد بللود. ولللی بللرای آ
 بتوانیم افکار عمومی مورد بحث را ایجاد کنیم، باید میزانی ایز عدالت موجود باشد که علت اراده
 و خواست جامعه باشد؛ نه معلول آن، ولی فلسفه پراگماتیسم با چنین میزانی مغایرت دارد. لللذا
زهمللااهیتی کله دارد زیشللود ولللی بنللا ب  این فلسفه گرچه در ابتدا با آیزادی و عدم تعصب شللروع م
زیتوانللد زیشود، فلسفه پراگماتیسم با توسعه خللود م زهیزور و استبداد اهمراه م  توسعه آن با توسل ب
 اهم در دموکراسی داخلی و اهم در امپریالیسم خارجی مؤثر واقع شود، لذا پراگماتیسللم بیللش ایز

زیداهد. اهر فلسفه دیگری که تاکنون ابداع شده است با مقتضیات یزمانی وفق م

1Xerxes ،زهیزیان خود وطوفانی دید برآشفت و تایزیانه بر امواجخشایارشاه   اهنگام جنگ با یونان چون دریا را ب
نواخت.

زتاها می توانند سیر تاریخ را عوض کنند. اگر تایزیانه خشایارشاه توانست متلوطم امواج را فرونشاند، شخصی
2 Hellespont.

3Poseidon بللود. بنللابر روایللات او رانپتون خدای دریا در نظر یونانیان و خدای دریای رومیان پویزئیدون،لل  
زیدانستند. یزئوسبرادر    نه تنها حکومت امواج را در دست داشت بلکللهپویزئیدون فرمانروای آسمان و یزمین م

ایجاد رگباراهای توأم با رعد و بر ق در اختیار او بود.
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هنچه در کره زمین متصور است در سطح  خلصه: پراگماتیسم مطلوب کسی است که تمام آ
هتاهای غیر انسببانی کببه  آن جستجو کند و پیشرفت و موفقیت خود را حتمی بداند و از محدودی
 در برابر قدرت انسان وجود دارد آگاه نباشد، و جنگ را با اهمه خطرات آن دوست داشببته باشببد
ههآاهببن تصببور  زیرا واقع ًا شکی در پیروزی خود ندارد. چنین کسی مذاهب را مثل الکتریسیته و را
هفاهای عببالیه ههخبباطر اهببد هیدانببد نببه ب هنرا وسیله آسایش و کمک در امببور دنیببوی م هیکند و آ  م
هیکنند زندگی هناها که حس م هلخوااهی انسان است. ولی برای آ  مذاهب، که برای ارضاء حس کما
هیشبااهت بببه زنببدگی در یببک زنببدان هگتر نداشته باشد ب ههدنیای بزر ههای ب  در این جهان اگر روزن
هناهببا هیدانند بببرای آ ههقدرت کامله در انسان را تفرعن و نخوت م هناها که اعتقاد ب  نیست؛ یا برای آ
هیشود نببه هساها حاصل م هیباشد که در نتیجه تقوی و تسلط بر اهو  که طالب یک آزادی عارفانه م
 تسلط ناپلئونی بر کشوراهای جهان. و خلصه بببرای کسببانی کببه انسببان را شایسببته پرسببتش و
هیدانند؛ جهان پراگماتیسببم بسبیار کوچبک و نباچیز اسبت. گبویی کبه ایبن فلسبفه  ستایش نم
هیسازد و یا از بین بردن شببکوه و هیداهد از آن خارج م  چیزاهایی را که به زندگی ارزش و اعتبار م

هیکااهد. هیبیند از اعتبار و ارزش انسان نیز م جللی که انسان در این جهان م

. علم و خوشبختی]]5[[
هیاهایی را  اینک ببینیم اجما ًل؛ علم تا چه اندازه بر خوشبختی و سعادت بشر افزوده و چه بدبخت

هیکند. که از قدیم وجود داشته است تشدید م

زهخوشبختی و سعادت واقعی رااهی وجود دارد، نهاداهای زیخوااهم بگویم که برای نیل ب  من نم
زهتدریللج  اجتماعی ما اهرچه باشد مرگ و مرضی نیز در پی خوااهد داشت (اگر چه ایز میللزان آن ب
زیشود) و نیز پیری و جنون و بالخره خطر و یا کسالت و بیزاری ایز یزندگی؛ گریبللان مللا را  کم م
 خوااهد گرفت. مادام که خانواده به شکل فعلی باشللد شکسللت و محرومیللت عشللقی؛ یزورگللویی
زیاهای زهای جللایگزین خللانواده شللود بللدبخت  والدین و ناسپاسی فریزند وجود دارد و اگر چیللز تللایز
زییزحمت زیرنج و نعمت ب زهبار خوااهد آورد که شاید بدتر ایز بلاهای فعلی باشد. عیش ب  نوظهوری ب
زهایم ولللی زیاهای خود مبالغه کنیم به استقبال ناامیدی شتافت  ممکن نیست و چنانچه در امیدوار
زشبینللی کنللم کلله زیخوااهم پی زیتوانیم به خیلی چیزاها امیدوار باشیم در سطور ذیل نم  عاقلنه م
 چه چیزاهایی در آینده روی خوااهد داد، ولی بهترین چیزاهایی را که ممکن است انتظللار داشلت
زهعلوه خوااهم گفت که این چیزاهای خوب اگر ایز وطرف تعداد بسیاری  خاوطرنشان خوااهم کرد و ب

زهدست خوااهد آمد. ایز مردم درخواست شود ب
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همالیام  علوم ممکن است وقتی که عاقلنه از آن استفاده نشود دو بلی بببزرگ را کببه از قببدی
هیخوااهم امکانات مساعد هنجا من م  وجود داشته است «جنگ و استبداد» تشدید کند. ولی در ای

را در نظر بگیریم و به امکانات نامساعد کاری ندارم.

ههچیزاهببای خببوب بیافزایببد. اجببازه  علوم می تواند دو فایده برساند: از چیزاهای بد بکااهببد و ب
داهید که نخست، فایده اول را در نظر بگیریم.

ه قالعاده کار را از بین ببرد. در جوامع اولیببه قبببل از پیببدایش  علم قادر است فقر و ساعات فو
 زراعت برای امرار معاش اهر کس دو مایل مربع یا بیشتر زمین لزم داشت، امر معاش زیاد قابل
هیشبدند در آن زمببان؛ حیببات انسببانی  اطمینان نبود و مسلم ًا عده زیادی در اثر گرسنگی تلف م

هیباشند. مخلوطی از بدبختی و لذت بدون دردسر بوده است که اهنوز اهم سایر جانوران دارا م

هیشببد و ااهمیببت آن از صببنایع  پیدایش کشاورزی یک پیشرفت فنی برای بشببر محسببوب م
 ماشینی امروز کمتر نبود. روشی که مورد استفاده از کشاورزی بببود مببوجب عبببرت بببه زنببدگی
هگاهببای هیشود بردگی، بیکاری، قربانی انسان، سلطنت اسببتبدادی و جن  برای قرن ما محسوب م
ههجای بال بردن سببطح زنببدگی افببراد کشبباورزی  بزرگ در نتیجه ظهور کشاورزی ایجاد شدند ب
هیبرد. هینمود و تنها سطح زندگی طبقه حاکمه کوچکی را بال م  فقط به افزایش جمعیت کمک م
ههای را ههطور کلی شاید بدبختی انسان را بیشتر کرد. و بعید نیست که صنعت اهم، چنبان نبتیج  ب

ههبار آورد. ب

 خوشبختانه در غرب جنبش صنعتی با رشد دموکراسی اهمراه بوده است اکنون اگر جمعیت
زنچلله کلله بللرای زیتواند خیلی بیش ایز آ  به سرعت بیش ایز اندایزه افزایش نیابد یک فرد انسانی م
زهاش ضلروری اسلت تولیلد نمایلد. در یلک دموکراسلی یزیلرک و  رفع حوائج اولیه خود و خانواد
زیتوان ایز افزایش قدرت مولده کار برای  بااهوش که عاری ایز افکار و عقاید جامد و لیتغیر باشد م
 بال بردن سطح یزندگی استفاده نمود. این کار در بریتانیا و آمریکا تا حدودی انجام شده است، و
زیرفت. استفاده ایز این قدرت مولده زهخاوطر جنگ نبود سطح یزندگی بیش ایز این بال م  شاید اگر ب
 که نتیجه صنایع است در ارتقاء سلطح یزنلدگی تللاکنون بلله سلله عاملل بسللتگی داشللته اسلت:
زهاهای صنفی و کارگری، کنترل موالید. این عوامل اهر سه خصومت و دشمنی  دموکراسی، اتحادی
زهجللا  وطبقه ثروتمند را برانگیخته است. اگر در وطی صنعتی شدن جهان این سه عامللل را بلله اهم
زنکه خطر جنگ ایز میان برود، فقر وفاقه ایز بین خوااهد رفت و سللاعات  تعمیم داهیم مشروط بر آ
 کار اضافی لزومی نخوااهد داشت. ولی بدون این سه چیز؛ تحللولت صللنعتی؛ رژیللم وحشللتناکی
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  مصللر را بنللا کردنللد بلله وجلود خوااهلد آورد،2 بللا اسلتفاده ایز آن ااهلرام1مانند روشی که فراعنه
زهاهمین ترتیب افزایش یابد ایز بین بردن فقلر و تقلیلل سللاعات کلار  مخصوص ًا اگر میزان موالید ب

غیرممکن خوااهد شد.

 با توسعه پزشکی، علم تاکنون نعمت بزرگی به بشریت اعطا کللرده اسللت. در قللرن اهجللداهم
زناها قبل ایز رسیدن به سن رشد تلف شللوند. ایز اوایللل قللرن  مردم منتظر بودند که اغلب اوطفال آ
 نویزداهم در اثر واکسیناسیون وضع بهتر شد و این بهبودی ایز آن موقللع تللاکنون اداملله داشللته و

 1948 در اهزار بود] و در 80 [3 تلفات نویزادان در انگلستان و ولز1920اهنویز اهم ادامه دارد. در 
  (اهللر1948 نفر بوده است. اهمچنین میزان مرگ و میر عمللومی در سللال 34[در] اهر اهزار نفر 

 ] حداقل مقداری بوده است که تا آن تاریخ ضبط شده بود. بهبود و سلمت8/10 در اهزار) [10
 و بهداشت که در اثر علم پزشکی ممکن است عاید گردد حللدود مشللخص نللدارد. اهمچنیللن بللا

زیاهوش کننده ایز میزان رنج و الم انسان نیز کاسته شده است. کشف مواد ب

زنپذیر نبود اگر نوول  زاهللای [رمللان] قللرن4بدون علم تقلیل میزان کاراهای خلف قانون، امکا
زناهللای تاریللک،لنللدناهجداهم را بخوانید شهر  زهنظللر شللما خیلللی عجیللب خوااهللد بللود: خیابا   ب

زناهای پیاده و سواره؛ عدم موجودیت تشکیلتی که بتوان نام پلیس بدان اوطل ق کرد، اهملله  رااهز
زهای به  ایز خصوصیات این شهر در قرن اهجداهم است و برای جبران این اهمه مفاسد تلش بیهود
زیرحمللانه چیللز دیگللر نبللود. زیآمد که محصول آن جز یک قللانون جزایللی وحشللیانه و ب  عمل م
زتاهای علمی زتاها ایز پیشرف زنشناسی جنایی و مجایزا زتنگاری، روا زناها، تلفن، انگش  روشنایی خیابا
زچیک زینماید؛ میزان جرایم خیلی کم شده است، اهی  است که پلیس را در تقلیل جنایات کمک م

زیکردند که تقلیل جرایم تللا ایللن حللد امکللان5ایز سایزندگان مدینه فاضله «عصر تعقل»   تصور نم
داشته باشد.

 اکنون فواید مثبت را در نظر بگیریم. او ًل در نتیجه افزایش قدرت مولده کار، تعلیم و تربیت
 توسعه فراوانی پیدا کرده است. تعلیمات عمومی در آمریکا پیش ایز اهر جای دیگر باریز و آشللکار

  سوار یک تاکسینیویورکاست در این کشور حتی تعلیمات دانشگااهی نیز مجانی است. اگر در 

1 Pharaohs.
2 Pyramids.

3Wales.یکی ایز ایالت غرب انگلستان ،
4 Novel.

5Age of Reason،.اشاره به عصر افلوطون است 
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  فلسفه اسللت، بللا شلما در اوطلراف فلسلفه شلروع بلله بحلث1شوید خوااهید دید که راننده دکتر
زیبرد، ولی در انگلستان اهم مانند آمریکا بهبودم زهوطوری که خطرات رانندگی را ایز یاد م  زینماید ب

زهعنوان مثللال شللرحی را کلله  زهسرعت ادامه دارد. ب   دربللاره2گیبللونوضع تحصیلی قابل توجه و ب
 نوشته است مطالعه کنید.آکسفورددانشگاه 

زیآیلد. اکنلون یلک جلوان لیلق زتاهای بیشتری پدید م  اهمراه با توسعه تعلیم و تربیت فرص
زیتواند بدون داشتن امتیایزات به اصطل ح    یعنی (ثروت موروثی) به مقامی که در نظللرطبیعیم

زهمنصه ظهور رساند. اهنویز اقدامات بیشللتری در ایللن زیخوااهد برسد و استعداد خود را ب  دارد و م
زهعمل آورد و دلیل فراوانی وجود دارد کلله در انگلسللتان و آمریکللا انجللام ایللن زیتواند ب  یزمینه م
 اقدامات را عملی بدانیم. در گذشته ائتلف استعداد ایز قرار معلوم وحشتناک بللوده اسللت. وقللتی

زیکنیم صداها  زیبایست در گذشته وجود داشته ولی فرصت تکلم نداشته باشللند3میلتونفکر م   م
زنکلله زناهای امرویزی اهم با وجلود ای زیلریزم. متأسفانه میلتو زهسر ببرند بر خود م  و لذا در گمنامی ب

زیبرند ولی عصر ما عصر شعر و شاعری نیست. زهسر م مهر خاموشی بر لب ندارند در گمنامی ب

 بالخره امروزه رفاه و آسایش بیشببتری وجبود دارد و اگببر خطبر جنببگ در بیببن نبببود ایببن
هیداشت. خوشبختی دامنه بیشتری م

ههای تأمل کنیم و ببینیم که چه نوع اخلقی باید در مردم به وجود آید تا وضع  بگذارید لحظ
خوب و پایداری ایجاد شود.

1 Ph.D.
۲Gibbon's account of oxford، و مورخ انگلیسی.) نویسنده1737 - 1794 (ادوارد گیبون 
3Milton) انسانیت در قرنمیلتون)، 1674 - 1608  عالم  ایز مظااهر  انگلستان و یکی  ادبیات  ایز ستارگان    

زیشناسللد یزیللرا جهللان ادب وی را ایز مفللاخر زیرود. عظمت وی قرون و اعصار و اقلیم را نم زهشمار م  اهفداهم ب
زیآورد.  زهشمار م زهسلک روحانیون درآید لکن ایز این نظر منصرف شللد ومیلتونبشریت ب   نخست میل داشت ب

 پیشه شاعری را برگزید و در عین حال مشرب پیوریتن داشت و در مذاهب بسیار متعصب بود، دارای وطبعی
زیگذرانید، مقالتی سیاسللی و اجتمللاعی  روان و به موسیقی نیز علقه داشت بیشتر اوقات خود را به عزلت م
زهای به چاپ رسللانید مللورد  نیز به رشته تحریر در آورده است. چون یک بار بدون اجایزه اداره مطبوعات رسال

زهای تحت عنوان «  » منتشر کرد. وی بللاآیزادی مطبوعاتتعقیب قرار گرفت، این اقدام او را برانگیخت و رسال
زتوطلبان مخالف بود لذا با  زیکرد تا کرامولسلطن   را ایز سلللطنتچارلز اول برای برقراری جمهوری اهمکاری م

زهای در توصیف جمهوریت به رشللته تحریللر در آورد، بللا بلله سلللطنت رسللیدن   دوم چللارلزخلع کردند. رسال
زهاهللای معللروف او میلتون  رو ح، بهشللت موجللود مجدد ًا تحت تعقیب قللرار گرفللت و یزنللدانی شللد، ایز منظوم

زمشده فردوس و ولدت مسیح، اندواهناک زیتوان نام برد.گ  را م
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زیداهیم؛ بسیاری ایز مردم بلله دانسللتن حقللایق  ابتدا حالت فکری لیزم را در مورد بحث قرار م
 مهم مشتا ق اهستند و مردم بسیاری اهم اهستند که خود را تسلیم تصللورات و خیللالت خللویش
زینمایند. در دنیللای فعلللی دو مسلللک تغییللر ناپللذیر وجللود دارد یکللی کاتولیکیسللم و دیگللر  م
زهحدی اعتقاد داشته باشید که حاضللر بشللوید در راه  کمونیسم. به اهر یک ایز این دو عقیده اگر ب
زهای خوااهید داشت و حتی مرگ را اهم اگر سریع باشللد بللا  آن کشته شوید یزندگانی سعادتمندان
زهمسلک خللود بخوانیللد، زیتوانید سایرین را ب  آغوش بایز و خوشحالی استقبال خوااهید کرد شما م
زهوطللور زرانگیزیللد؛ و ب  ارتش به وجود آورید نفرت دیگران را نسبت به مرام مخللالف و پیللروان آن ب
زیتللوانم بللا منطللق خشللک و زیپرسند که آیا م  کلی (ظااهر ًا) فرد بسیار مؤثر باشید. غالب ًا ایز من م
زناها که در جستجوی راه نجاتی اهستند کاری انجام داهم البته مقصود ایز این زیرو ح خود برای آ  ب
 راه نجات دنیایی است که مثل خانه شخصی راحت و بللی درد سللر و در حصللاری ایز یللک مللرام
زنکه شخصی خود را ایز قید تعصللبات راهللایی بخشللید  رویه تغییر ناپذیر محصور باشد، پس ایز ای
 چه سعادتی که قابل مقایسه با احساس خوشبختی یک پیرو متعصللب مسلللک و مرامللی باشللد

زیتوانم به او عرضه بدارم؟ م

زهاهای مختلف دارد: او ًل رفااهیتی که مورد نظر است چون مقید به عقل  جواب این سؤال جنب
زیباشد کمتر ایز رفااهیت و سعادتی است که ما ایز پیروی مسلک بدون عقلل و دلیلل و  و منطق م
زهمردم عرضه بدارم که قابل مقایسه بللا زیتوانم لذت و آسایشی ب زیکنم م  انتظار داریم. من ادعا نم
زعآوری مال و ثروت بیوه یزنان و یتیمان  لذتی باشد که ایز مشرب و یا مخدرات یا گردآوری و جم
زنچه مورد نظر من است تأمین خوشبختی برای یک فلرد نیسلت بلکله تللأمین سلعادت  باشد. آ
زتاهای  برای نوع بشر است، اگر شما واقع ًا خواستار سعادت نوع بشر باشید باید ایز بعضی انواع لللذ
زفنظر کنید. اگر فریزند شما مریض باشد و شما پدر آگاه و اهوشیاری باشللید تشللخیص  پست صر
زیپذیرید اهر چند درباره نتیجه آن اوطمینللان نداشللته باشللید و یللا آن تشللخیص  یک وطبیب را م
زبنمای ناوارد را بپذیریللد و  مأیوس کننده باشد؛ اگر برعکس شما عقیده امیدوار کننده یک وطبی
زبنمای نادان بللرای شللما حاصللل  بالنتیجه فریزند شما بمیرد شادی و رضایتی که ایز دلداری وطبی
زیتواند عذر گناه باشد. اگر مللردم بللا اهمللان اصللالتی کلله فریزنللدان خللود را دوسللت زیگردد نم  م
زیدادنللد و در واقللع زیداشتند نسبت بلله سیاسللت علقلله نشللان نم زیدارند انسانیت را دوست م  م
زناهای وااهی و تسلی بخش بللود کلله بللرای گللول یزدن و سللرگرم زناها چون داستا  سیاست برای آ

زیکردند. زیبرند لذا ایز فریب خوردن در سیاست اهم اجتناب م زهکار م کردن ب
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. تعصب]]6[[
زنبخش اسللت ایللن ضلرر مللوقعی کللهتعصبثانی ًا اهر مرام و مسلکی که با    توأم باشد مضر و یزیا

زیشود یزیرا نتیجه این رقللابت زهخوبی آشکار م  متعصبین با گروه مخالف خود به رقابت برخیزند ب
 نفرت و مشاجره است و این نظر حتی موقعی که فقط متعصللبین یللک مللرام در عرصلله جللدال
زنکلله زهعلللت ای زیوریزنللد ب  یزندگی باشند صاد ق است. در این صورت ایشللان بللا آیزادی مخللالفت م
زناها متزلزل شود؛ با پیشرفت فکری بایستی حتم ًا مخالفت کننللد. زهاهای حکومت آ زیترسند پای  م
زهای کلله زنوطور که معمول است چنین رژیمی دارای یک سیستم کلیسایی باشد به دست  اگر اهما
زیداهد البته حرفه ایللن زناها وطرفداری ایز وضع فکری موجود را اقتضا کند قدرت فراوانی م  حرفه آ
زیکند که بر پایداری وضع فکری اظهار اوطمینان کننللد. در صللورتی  دسته در عین حال اقتضا م

که حقیقت ًا چنین اوطمینانی وجود ندارد.

ههایاهر رویه    شامل نفرت است من وقتی یکللی ایز وطرفللداران متعصللب یللک یزبللانمتعصبان
زیشناختم که یزبللان «آیللدو» زنالمللی را م زیداد؛ وقللتی کلله بلله2 را بلله «اسللپرانتو»1بی   ترجیللح م

زیکردم زیدادم ایز انحرافی که وطرفداران (اسپرانتو) را فراگرفته بود وحشت م  مکالمات وی گوش م
زنقدر فاسللد زتاها آ زیکرد که اسپرانتیس زهام خطور نم زچوقت به مخیل  البته تا قبل ایز مکالمه وی اهی
 باشند خوشبختانه دوست من نتوانست اهیچ حکومتی را متقاعد سایزد و لذا وطرفللداران اسللپرانتو
 توانستند به موجودیت خود ادامه داهند ولی اگر این آقا رئیس دولتی بود که بر دویست میلیون

زااها سرنوشت وحشتناکی داشتند. زیکرد اسپرانتیس نفر حکومت م

زمفرمللاتعصباهنگامی که    در یک مرام داخل شود عامل نفرت بیش ایز اهللر چیللز دیگللر حک
زیگویند وطرفدار وطبقه کارگر اهستند غالب ًا در واقع دشمن وطبقلله ثروتمنللد زیشود. مردمی که م  م
زیگویند: «شما باید اهمسایه خود را مثل خود دوست بداریللد» زیباشند. برخی ایز مردمی که م  3م

زنگللونه زیداهند که کسانی را که چنین نباشللند مللورد تنفللر قللرار داهنللد. چللون ای زهخود حق م  ب

1Idoجهانیللاننللام یزبللان «آیللدو» بهتری بهصورت سللاده اسپرانتو تجدید نظر شده و به یزبان1907 ، در سال 
عرضه شد.

۲Esperanto زناهوف توسط دکتر 1887، یک یزبان اختراعی که در سال   بلله وجللود آمللد.Zamenhof یزام
زیترین کلمللات زنالمللی قرار داهد. اسپرانتو یزبانی بود مرکب ایز معمول زیخواست این یزبان را یک یزبان بی  وی م

زمترین السنه اروپایی. وطرفداران این یزبان را  زیگفتند.Esperantistsایز مه  م
زیگوید:3 م انجیل که  در  زهای  به جمل  ، اهمسایهThou Shall Love the neighbor as thyself اشاره 

خود را مثل خود دوست بدارید.
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زهای که ایشان زیداهند ایز مرام و روی زیکننللد مهللر واشخاص اکثریت بزرگی را تشکیل م   دنبللال م
زیشود. زهای عاید نم محبت قابل ملحظ

 گذشته ایز این عیوب خاص، قبول کردن یک مرام بدون چون و چرا فقط بلله اسللتناد گفتلله
زهاش متوقلف کلردنمراجع   مخالف رویه علمی است و اگلر چنیللن مراملی توسللعه یابللد نلتیج

  شامل اظهاراتی اسللتانگلس و مارکس بلکه سخنان انجیلپیشرفت علمی خوااهد بود. نه تنها 
زیکنللد و زیگوید که خرگوش نشخوار م زناها کام ًل واضح و آشکار است. انجیل م  که عدم صحت آ

زیگفت که اتریش در جنگ انگلس زناها فقط اظهاراتی علیه اصولیین1866 م   فاتح خوااهد شد. ای
 و استدللیان است. ولی موقعی که بخوااهند کتاب مقدس را اثبات کنند و نظریات اصللولی را رد
زیافتد. و آن کتاب بلله جللامعه روحللانیت ملبللس زشاها و راهبرنمااها م زهدست کشی  نمایند قدرت ب

زیشود  زیکنللد و چنللانچه در تعللبیر و1ماتریالیسم دیالکتیکم   اهر ده سال به ده سال فللر ق م
تفسیر آن تأخیری شود مجایزات آن با مرگ یا اردوگاه کار است.

ز مشللااهده و زهحرف بزرگان جللای خللود را بلله زیاهای علمی نتیجه آن است که استناد ب  پیرویز
  و موثق در امورمراجع مستنداستقراء داده است. اهر تلشی که برای یزنده کردن رو ح تقلید ایز 

 عقلنی انجام شود به منزله یک اقدام ارتجاعی است. باید دانسللت کلله ایز مبللانی نظریلله علمللی
زیشللود کلله شللرایط موجللود  آنست که اظهارات علمی ادعای قطعیت ندارد بلکلله فقللط گفتلله م
زگترین موااهبی که علم به کسانی کله بلا رو ح دانلش آشلنا زحترین نظریه است. یکی ایز بزر  صحی

زناها را ایز حمایت  زیکند آنست که آ زیاسللاس اسللتقطعیت ذاهنیاهستند عطا م   که مواهللوم و ب
زیدارد. به اهمین دلیل است که علم اهرگز وطرفدار تعصب و آیزار کسی نیست. برکنار م

زماهای مختلف است اهمین مرض در اعصارتعصبیکی ایز مفاسد بزرگ عصر ما    نسبت به مرا
زیشللوند. زلاهای بللاریزی محسللوب م  دیگر اهم بوده است: امپراتوری سابق روم و قرن شانزداهم مثا
زیپیمود و اهنگامی که در قرن سللوم تللاخت و تللایز و  موقعی که امپراتوری روم راه اضمحلل را م
زیکردنللد  اهجوم بربراها ایجاد وحشت و فقر می نمود؛ مردم امنیت را در جهان دیگری جستجو م

1 Dialectical Materialism.
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زنرا در دنیای ابدی 1فلووطین   درمسیحیون «بهشللت خورشللید» و  در2میتر، پیروان افلوطون آ
زنکلله در عقایللد زهخللاوطر آ زناها امنیت و آرامش را وطلب می کردند: مسیحیون فائق شدند، ب  آسما
زهخاوطر انحرافات جزئی در مذاهب بلله زیوریزیدند. پس ایز پیرویزی ب  خود بیشتر ایز دیگران تعصب م
زیگفتنللد کلله زنجا که ایز اهجوم بربراها غافل ماندند و فقللط م  تعصب و آیزار یکدیگر پرداختند تا آ

زتاها اهستند که معادل قدیمی 3آریاییاین مهاجمین ایز اقوام    اسللت. در واقللع شللو ق و4تروتسکی
زنوطور که در یزمان زیشد محصول ترس و ناامیدی بود اهما  اهیجان مذاهبی که در آن یزمان ابرایز م
زسالعمللل در مقابللل زتاها مشهود است ایللن عک  ما چنین شور و اهیجانی ایز مسیحیون یا کمونیس
زیترسللند خللود زسالعمل غیر منطقی اهمان چیللزی را کلله ایز آن م  خطر، منطقی نیست، این عک
زیداهللد و تعصللب، بیللش ایز اهللر عامللل زیآورد. ترس ایز بمب اهیدروژنی تعصب را شللدت م زهبار م  ب
 دیگری ممکن است به استعمال بمب اتمی منجر شود. با وطریز فکر موجود رستگاری اخروی که
زناهللا داده شللود ولللی در روی یزمیللن بللا راه و  مسیحیون وطالب آنند ممکن است در بهشت بلله آ

زهاند امکان ندارد. روشی که آنان در پیش گرفت

زهای نیز درباره رابطه محبت با شرافت و صداقت فکری بیان کنم. زیخوااهم چند کلم  اکنون م

1Plotinus) 205 -270 زیباشد پیرو مشرب فلسفی   است. وی اهمراهافلوطون) مؤسس نحله افلوطونی نو م
Gordian با ایران وارد جنگ شده بود و به ایران آمد. در اوایل جللوانیشاپور اول امپراتور روم که در یزمان  

زهروم مراجعت کرد و ایز کاراهای  خیلی مایل به مداخله در امور سیاسی بود ولی پس ایز کشته شدن امپراتور ب
زهگیری اختیار کرد و به اندیشللله   جهانسیاسی کناره گرفت و به تعلیم فلسفه پرداخت پس ایز چندی گوش

 پلللوتن رساله به رشته تحریللر درآورد. سللیر افکللار فلسللفی 54 و تفکر مشغول شد و افکار خود را در ابدی
زیشللد.وحدت وجود یا pantheismمبنی بر    است و بیشتر به سیر و سلوک و کشف و شهود متوسللل م

فلسفه او که ایز عرفان اهندی و ایرانی متأثر شده است مشرب اشرا ق و عرفان است.
۲Mithra  یا Mitraزهاهللای پادشللااهان  ، نللام خللدای قللدیم ایرانیللان و یللا مهرپرسللتان بللوده اسللت در کتیب

زیشود وی موکل مهر و محبللت، نگهبللان راسللتی و عهللد ومهر» آمده است. امرویز میثراهخامنشی «   گفته م
زهای او را  زهانللد کلله پرسللتش آنونوس آریناپیمان، مظهر روشنایی و خورشید تمام ایز معانی آنست. عد   نامید

زهاند  زنرا چنین ثبت نمود زهاها ساخته بودند و آ  Dao - soli. Mithreaدر رم معمول بود و برای آن قربانگا
زهشکل مرد جوانی است که مانند ایرانیان چیللزی دور سللر پیچیللده اسللت و گللاوی را بلله یزمیللن  صورت او ب
 انداخته و یزانو بر آن نهاده و با یک دست شاخ گاو را پیچیده و با دست دیگر خنجر فرو برده است به معنللی

زبالنوع منور به منزله  زیداننللد].Apolloدیگر او را ر   یونللان کلله بللا خللدای آسللمان رابطلله نزدیللک دارد [م
میترائیسم آیین مهرپرستی را گویند.

3 Arianne.
4 Trotskyites.
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زیکند. اگللر شللما سادیسللم زسالعمل و نظریات مختلفی م  1مشااهده ناراحتی و بدبختی ایجاد عک

زدرأی زیاعتنللا خللو زیبرید. اگللر کللام ًل ب زتفرسا لذت م  داشته باشید ایز مشااهده بدبختی و رنج وطاق
زنقدر اهللم زهخود خوااهید گفت وضع آ زیکنید. اگر پیرو احساسات باشید ب  باشید به آن توجهی نم
زیآییللد و زمدردی واقعللی احسللاس کنیللد در پللی چللاره بللر م  بد نیست؛ ولی اگر در خود یللک اه
زنرا ایز بین ببرید. در این صورت کسی کلله پیللرو احساسللات اسللت، زیخوااهید علت را یافته و آ  م
زیگوید که شما یک متفکر خونسرد اهستید یزیرا اگر شخصی واقع ًا ایز مشللااهده رنللج و بللدبختی  م
زنرا ایز نظر علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داهد. پیللرو احساسللات زیتواند آ  دیگران متأثر شود نم
زیداهللد کلله نللاراحتی و زقتر اسللت. بللرای اثبللات آن ترجیللح م  مدعی است که قلبش ایز شما رقی

زنکه خودش را ناراحت کند. در کتاب «   یزن2»گیلبرت و سللالیوانبدبختی ادامه داشته باشد تا ای
زیگوید: زشقلبی وجود دارد که م خو

فت: گیرگ م وقری  م ای  دم آق ی ز شن و ر تیک  »

؛ د ن گیشو م دو شقه  ه  نک ی  ن ا ر ا ک ت تی ا ن ج

، د ن ن گینک م ن حساس  ا ا  ر فولدی  ده  شن نک ه  غ ی ت د هم  ا تی ز

، د ن گیشو م مه  ی ن و  د  ، د ن ن نک د  ر د حساس  ا ه  گننک آ دون  ب و 

« . گهحال شما ب شا  خو شد  ا ب ین  ن چ ر  رگ ا

هناها که مونیخ را وادار به تسلیم نمودند چنین وانمببود کردنببد کببه: 1(الببف) ههاهمین ترتیب آ  ب
هناها هیبرند. رفقای آ هیاها قصد کشتار اهمگانی نداشتند. 1(ب) یهودیان از قتل عام شدن لذت م  ناز
هساها اهیچ چیز را بیشتر از  نیز عقیده دارند که: 1(الف) در روسیه کار اجباری وجود ندارد. 1(ب) رو
هنوقببت «متفکریببن و هناهببا آ هناهای قطبببی دوسببت ندارنببد. ای  کار کردن تا حد مببرگ در زمسببتا

هنفکران خونسرد» نیستند! روش

زنشناسی عصر ما که بسیار موجب ناراحتی است و بیللش ایز اهللر چیللز زهاهای روا  یکی ایز پدید
زیداننللدولو غیرمنطقیدیگر مستمسک کسانیست که وجود یک مسلک یا مذاهب (  ) را لیزم م

1Sadismدلی و لذت بردن ایز شکنجه کردن کسی کللهرحمی و سنگرانی وحشیانه و آمیخته با بی، شهوت 
 رحمی که ایز شللکنجه دادن (مللورد شللهوت) لللذتران بیرانی است سادیسم [گویند] و شهوتمورد شهوت

شود.برد سادیست گفته میمی
2 Gilbert and Sullivan.
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زیداند که چگونه وقتی بعضی ایز افراد اجتماعات اولیه که بللا  میل به فنا و مرگ است. اهر کس م
زهعلللت ایز دسللت زیبرند و پس ایز مللدتی فقللط ب زیشوند ایز علیق دنیوی م  سفیدپوستان محشور م
زهرفته اهمین زیمیرند. در اروپای غربی یزندگی در شرایط تهدید و خطر رفت زهیزندگی م  دادن امید ب
زیکند. روبرو شدن با حقایق دردناک است و راه نجات معلوم نیست. دلتنگللی  احساس را ایجاد م
زهاهای زیخوااهنللد شللان زیگیرد. اهمه م  برای ووطن جای انرژی و فعالیتی را که متوجه آینده است م
 خود را بال بیندایزند و بگویند: «اگر ما ایز بمب اهیللدروژنی بمیریللم ایز ایللن اهملله یزحمللت راحللت
زسالعملللی کله زیشلبااهت بله عک زسالعمل محصول خستگی و ضعف است و ب زیشویم». این عک  م
زشبینی منطقی زیدادند نیست فقط به نیروی شهامت، امید و خو زیاها در قبال بربراها نشان م  روم

زیتوانیم با این احساس روبرو شویم. اکنون ببینیم چه دلیلی برای امیدواری در دست است. م

هچیک از جوامع گذشببته در اهیببچ ههای کنار بگذاریم اهی  او ًل: چنانچه خطر جنگ را برای لحظ
ههعلوه اهر وقببت ههاند. ب  عصری به اندازه آمریکا و انگلستان از خوشبختی و سعادت برخوردار نبود
هنچه داریم مهم است و باید در حفببظ هییابد بنابراین آ  جنگ در پیش نباشد بهبود وضع ادامه م

آن بکوشیم.

 عصر ما به چند چیز احتیاج دارد و بایستی ایز چند چیللز دوری کنللد. در ایللن عصللر مللا بلله
زیبایسللت زهدانللش احتیللاج داریللم و م زمدردی و خیراندیشللی نیایزمنللدیم؛ در ایللن عصللر مللا ب  اه
زیاساس را ایز مغز خود خارج کنیم؛ بالتر ایز اهمه ما نیایزمند به شللجاعت زهاهای خوشایند و ب  افسان
زناها اجتناب کرد چیزاهللایی اسللت  و امیدواری و حس خلقیت اهستیم. اما چیزاهایی که باید ایز آ
زیجهللت و زیرحمللی، حسللد، رقللابت، ب  که عصر ما را به لبه پرتگاه کشانیده است و عبارتنللد ایز: ب

  چیللزی اوطمینللان داشللتن و بللالخره چیللزی را کللهقاطعیت ذاهنیبدون دلیل به صللحت و 
زهاند.1وطرفداران فروید زنرا میل به فنا و مرگ نامید  آ

 ولی ریشه این مسأله چیز خیلی ساده پیش پا افتاده و قدیمی است. در حقیقت ایببن عامببل
هیترسم با استهزاء خردمنببدان ههقدری معمولی و ساده است که من از گفتن آن شرم دارم زیر م  ب
هینمایم  محبت است، محبببت و  –بدبین روبرو شوم؛ منظورم -ببخشید که به یذکر آن مبادرت م
هیشود. اگر محبببت در شببما وجببود داشببته باشببد ههشکلی که در دیانت مسیح دیده م همدردی ب  اه
 غرض و منظوری برای ادامه زندگی و اهمچنین رااهنمایی برای فعببالیت خببود خوااهیببد داشببت،
 وقتی شما به نیروی محبت متکی باشید دلیلی برای ابراز شهامت و لببزوم صببداقت و انصبباف در
 طرز فکر خود دارید، اگر این چنین احساس داشته باشید اهمه آن چیزاهایی را که دین به شببما

1 Freudians.
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هچوقببت هیداهد خوااهید داشت اگرچه ممکن است از خوشبببختی و سببعادت محببروم باشببید. اهی  م
ههشببما روی هیداهنببد ب  یأس و ناامیدی کسانی که بدون اهدف و منظور ببه زنببدگی خبود ادامببه م

هیتوانید کاری انجام داهید. نخوااهد آورد، زیرا شما اهمیشه برای تقلیل و کااهش آلم انسانی م

زبآلودی که فع ًل خیلی رایلج اسللت، اسللاس زیخوااهم تأکید کنم که آن یأس خوا  مخصوص ًا م
زیرود؛ در بللالی زبالعبوری بللال م  منطقی ندارد. انسان مثل کسی که ایز مناوطق خطرناک و صللع
زیدارد سللقووطش  این سراشیب فلت سبز و خرمی وجود دارد در اهر قدمی که این شللخص بللرم
زیگلردد، زلتر م زیشود و در اهر قدمی خستگی و کسالت او بیشتر و بللال رفتلن مشلک زشتر م  موح
زنرا زهپایان راه نمانده، ولللی شخصللی کلله در حللال صللعود اسللت آ  بالخره فقط یک قدم بیشتر ب
زهقدری خسته زیتواند ببیند ب زگاها را که به محاذات سرش قرار دارد نم زهسن زیداند یزیرا وراء تخت  نم
زیخوااهد، اگر به او اجایزه داده شود، استراحت را در مللرگ  است که اهیچ چیز غیر ایز استراحت نم

زییابد.  زیگوید: «یک تلش دیگللر. شللاید ایللن آخریللن تلش باشللد.» «امیدم  » جللوابیأس م
زهای کلله بللبینی تللرا در چلله مللوقعیت زهحال به حرف امید گللوش نللداد زیداهد: «احمق! آیا تا ب  م
زیگوید: «تا وقتی که یزندگی ادامه دارد امید باقیسللت» زشبین م  1خطرناکی قرار داده است.» خو

زیغرد که: «تا یزندگی ادامه دارد درد و رنج باقی است» زهنورد خسته آخریللن2بدبین م   آیا این کو
زناها که تا چند سال آینللده زیشود؟ ایز میان ما آ زنکه به قعر دره سرایزیر م زینماید؛ با ای  تلش را م

یزنده باشند جواب این سؤال را خوااهید فهمید.

زیگذاریم وضع کنونی چنین است: علم نوید خوشبختی و سعادت بزرگللی را  تشبیه را کنار م
زیداهد، خوشبختی و سعادتی که قب ًل اهرگز برای بشریت میسللر نبللوده اسللت. شللرط  به انسان م
 رسیدن به این سعادت عبارتست ایز: الغاء جنگ، تقسیم متساوی قدرت نهایی، و محدود کللردن
زهمرحله امکان نزدیک شده اسللت. در  ایزدیاد جمعیت، اکنون بیش ایز اهر موقع دیگر این شرایط ب
 کشوراهای صنعتی غرب تقریب ًا ایزدیاد جمعیت صفر است. وقتی علت یکی باشد معلول نیز یکللی
زناهای مللذاهبی دخللالت نکنللد در  خوااهد بود یعنی در سایر کشوراها نیز اگر دیکتاتوراها و میسیو
زیتوان ایز افزایش جمعیت جلوگیری کرد. تقسیم متساوی قدرت نهایی چه  حین صنعتی شدن م
 ایز لحاظ اقتصادی؛ چه ایز لحاظ سیاسی در بریتانیا تقریب ًا عملی شللده اسللت و سللایر کشللوراهای
زهتدریللج بلله ایللن اهللدف زیشوند. اگر بگوییم ما ب زهسرعت به این اهدف نزدیک م  دموکراتیک نیز ب
زهایم. ولی من مللایلم کلله صلحت ایللن زهگویی کرد زیرسد که گزاف زهنظر م زیشویم چنین ب  نزدیک م

زیکنم. زنوطور فکر م مطلب را مورد تأیید قرار داهم ذی ًل توضیح خوااهم داد که چرا ای

1 While there is life there is hope.
2 While there is life there is pain.
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]]7[[ ز جنگ: ا ما جلوگیری  ا و   .

 سابق ًا تعداد کشوراهای کام ًل مستقل یزیاد بود که در اهر لحظه ممکن بود با یکللدیگر بلله جنللگ
زشاهای مجامعی ایز قبیللل  زیشللد. یزیللرا دولجامعه مللبرخیزند و کوش   بلله شکسللت منجللر م

زفاهللا اهللم زیوطر زیدادنللد و ب زهداوری یک وطلرف ثللالث تللن در نم  متخاصم چنان مغرور بودند که ب
زیآورنللد. اکنللون فقللط زنقدر تنبل بودند که برا اجرای تصمیمات این مجامع اقدامی به عمل نم  آ
ز روسیه (و اقمارش)، آمریکا (و اقمارش) اگر اهللر یللک ایز ایللن  دو دولت کام ًل مستقل وجود دارد:
 دو، بر دیگری تفو ق یابد یا ایز راه غلبه در جنگ و یا ایز راه تفو ق تسلیحاتی بدیهی اسللت جبهلله
زگاهای بعدی را زیتواند گسترش داهد و بدین وطریق امکان جن  فاتح نفوذ خود را بر تمام جهان م
 غیرممکن سایزد. در ابتدا این اعمال نفوذ در برخی مناوطق با اعمال یزور توأم خوااهد بود ولی اگر
زهرضایت خوااهد داد در زهیزودی جای خود را ب  کنترل قدرت در دست ملل غربی باشد اعمال یزور ب

زهنفع بشر کار کند. زیتواند کام ًل ب زلترین مسائل حل شده؛ و علم م این صورت مشک

هیکنم دلیلی بببرای عببدم ثبببات آن وجببود داشببته  اگر چنین رژیمی مستقر شد، من فکر نم
هتطلبی، رقببابت، هیگردد به طور کلی عبارتست از: قدر ههدار م هنچه موجب مخاصمات دامن  باشد. آ
هتاهای یّری برای خود نخوااهد داشت زیرا تمببام قببدر هتطلبی از لحاظ «ملی» مف  ترس و تنفر. قدر
ههنحببو مببؤثری توسببط قببانون هنالمللی متمرکز شده اسببت. رقببابت ب  مهم نظامی در یک ارتش بی
ههعلوه با کنترل حکومت از حدت آن کاسته خوااهد شد. ترس به شدت و حببدتی کببه  تعدیل و ب
هیکنیم وجود نخوااهد داشت زیرا دیگر خطببر جنببگ در بیببن نیسببت. ببباقی  ما اکنون احساس م
ههتوزی که ریشه عمیقی در انسان دارند. اهر مطلبی که در غیاب اهمسببایگان هیماند تنفر و کین  م
هنآمیز باشد اهمه ما هیاساس و بهتا هناها گفته شود اهر قدر اهم که ب  ما برای از بین بردن حیثیت آ
هیدانستند کببه هیاها متنفر بودند و نم هیکنیم؛ بعد از جنگ اول بسیاری از مردم از آلمان  تصدیق م
هیخوااهنببد قبببول ههضرر خودشان تمام خوااهد شد. اعضاء کنگببره آمریکببا نم هناها ب  شدت عمل با آ
ههکشوراهای اروپای غربی کمک کند. آمریکا  کنند که این کشور برای حفظ موجودیت خود باید ب
ههجببای  مایل است بدون خرید کال از کشوراهای دیگر کالی خود را بفروشببد در نببتیجه غالببب ًا ب
هیتواننببد نفعببی را کببه هیاها نم  فروختن باید کالی خود را بلعوض تحویل داهد؛ خیلی از آمریکای
هیشود نادیببده انگارنببد و اهمیببن بببدخوااهی یکببی از بببدترین هتکنندگان این کالاها م  عاید دریاف
هنگونه  خصایص انسانی است و اگر قرار باشد ثبات یک دولت جهانی حفظ گردد باید از شدت ای

صفات بدخوااهانه کاسته شود.

زهسللرعت  من معتقدم که می توان ایز شللدت بللدخوااهی کاسللت و حللتی ایللن عمللل خیلللی ب
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زهسرعت موجبللات رفللاه مللادی را فرااهللم خوااهللد کللرد و زنپذیر است استقرار و ادامه صلح ب  امکا
 رفااهیت مادی بیش ایز اهر چیز دیگر احساسات دوستانه را پدید خوااهد آورد. فکر کنیللد کلله در

زیرحمی و شقاوت پدید آمد، علللت عمللده کللم1ویکتوریاعهد    در بریتانیا چه نقصان بزرگی در ب
زهنظللر مللن اگللر زیرفت. ب زیرحمی آن بود که میزان ثروت در تمام وطبقات رو به افزایش م  شدن ب
 خطر جنگ ایز بین  برود ثروت عمومی افزایش خوااهد یافت و اهمان نتیجه حاصل خوااهللد شللد.
زهحصللول ایللن نللتیجه کمللک کنللد. بایللد  امیدواری یزیادی اهست که عوض شدن نوع تبلیغللات ب

  غیرقانونی شمرده شللود و در مللدارس بلله اوطفللال درس2اهرگونه تبلیغات افراوطی ناسیونالیستی
زناهللای قللدیم و نشللان  دشمنی و نفرت ایز ملل دیگر را نداهند. روشن کردن مفاسد و بلیللای یزما
زیتوان گفللت کلله فقللط  دادن مزایای راه و روش نوین بقیه کار را درست خوااهد کرد. با جرأت م

زهوسیله بمب اتمی خوااهند بود. معدودی دیوانه، وطرفدار انهدام جهان ب

زنچه بر سر راه قرار دارد موانع مادی یا فنی نیست بلکه صللفات و امیللال انسللانی: ایز قبیللل  آ
زیکنم که ایللن صللفات زتوطلبی، نفرت و تعصب است. این حقیقت را انکار نم  سوءظن، ترس، قدر
زیتوانللد بللا ایز  در شر ق بیش ایز غرب رایج است ولی مسلم ًا در غرب اهم وجود دارد. نژاد انسانی م
زماکنون قدم بزرگی در راه یک جهان بهتر بردارد  بین بردن سوءظن متقابل بین شر ق و غرب، اه
زلاهللایی کله تللاکنون زءظن چه باید کرد. ولی اغللب راه ح زیدانم برای ایز بین بردن این سو  من نم
زهنظر من عاقلنه نبوده است. در این اثنا تنها کاری که باید انجام داد جلللوگیری  پیشنهاد شده ب

زهمرور یزمان    مسلللتقر شلللود.حکومت عقلایز انفجار، و امیدواری به این حقیقت است که باید ب
زبتر و یا خیلی بدتر ایز گذشته باشد در اهللر صللورت ظللرف چنللد  آینده نزدیک یا باید خیلی خو

زیپذیرد. زشبینی تحقق م سال آینده معلوم خوااهد شد که کدام پی

1Victorian Age) 1901 - 1811 بریتانیای کبیر و1901 تا سال 1837 ایز سال ویکتوریا) ملکه   ملکه 
 امپراتوریس اهندوستان نیز بوده است.1901 تا 1876ایرلند و ایز سال 

۲Nationalismزلوطلبی داخلی و  وطرفداری ایز اصول ملیت را ناسیونالیسم و  ، احساسات ملی و حس استقل
زینامند، نوعی علقه به اهمین که در دوران فئودالیته مفهوم نبللودNationalistاهواخواه چنین رژیمی را    م

 و در آغایز دوران بورژوایزی پیدا شده و در پایان این دوران یعنی در دوران کاپیتالیسللم بلله «جهللان ووطنللی»
زیگردد. تبدیل م
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1فصل هفتم

هیتواند پایدار باشد؟ آیا یک جامعه علمی م
زهای کلله در آن زیخوااهم یک مسأله کام ًل علمی را مطللر ح نمللایم. آیللا جللامع  در این فصل آخر م

زیتواند مانند مصر قدیم  زهخود گرفته م   و استحکام خللودبثباتتکنیک و وطریز فکر صورت علمی ب
زنکه در داخل آن قوایی وجود دارد که لزوم ًا بللاعث فسللاد و انفجللار  را تا مدتی حفظ کند و یا ای

زیشود؟ آن م

زهای را  زیدانللم کلله اوطلعللاتعلمیبدو ًا توضیحاتی درباره این مسأله خوااهم داد: من جامع   م
 علمی و روشی که بر اساس آن اوطلعات قرار دارد در یزندگی رویزمللره، اقتصللادیات و تشللکیلت
 سیاسی جامعه تأثیر داشته باشد. البته این تأثیر درجات و مراحلی دارد. علم در مراحل ابتلدایی
زهمطالعات علمی علقه داشتند تللأثیر داشللت. ولللی اخیللر ًا  فقط بر روی عده قلیلی دانشمند که ب

زیداهد. یزندگی رویزمره را با سرعت رویزافزونی تغییر و تحت تأثیر قرار م

زنجا کلمه  زیبللرم.بثباتمن در ای زهکار م زهاهمان معنی که در فیزیک معمول است ب   و دوام را ب
زیکنللد دارای    اسللت. ولللی پللس ایزبثباتیک فرفره تا یزمانی که بیش ایز سرعت معینی دوران م

زیکند. یک اتم که رادیواکتیو نیسللت تللا ملوقعی زیداهد و سقوط م  مدتی ثبات خود را ایز دست م
زناهللا سللال  که یک دانشمند اتمی به آن دست نزده است؛ در حال ثبات است. یک سللتاره میلیو
زهای کله ملا ایجلاد زیپرسیم آیا جلامع زیشود و اهنگامی که م  ثابت است و بالخره رویزی منفجر م

زیکنیم دارای ثبات است یا خیر؟ منظورم ایز ثبات اهمان معنای فیزیکی آنست. م

 مایلم تأکید کنم که این مسأله کللام ًل واقعللی و دور ایز احساسللات اسللت یعنللی درصللدد آن
 نیستم که بیان کنم آیا جامعه ما با ثبات باشد بهتر است یا نباشللد؟ چللون مسللأله اخیللر بحللث
زیخلوااهم ایلن واقعیللت را زیآورد و خارج ایز حدود بحث علمی اسللت. ملن م زهمیان م زشاها را ب  اریز
 سؤال کنم که آیا احتمال بقاء یک جامعه علمی وجود دارد و یا این امر غیرمحتمل اسللت؟ اگللر
زیتللر شللود یزیللرا اهمللواره زهوطور رویز افللزون علم زهای محتمل باشد بنابراین باید ب  بقاء چنین جامع
زییابد. و اما اگر ثبات و بقاء آن ممکن نباشد دو فرض وجود دارد: یا فسللاد  ذخایر علم افزایش م
زیشود و یا زمکم سرد م زنوطور که خورشید در اثر تشعشع ک زیبرد، اهما  تدریجی جامعه را ایز بین م
زهاهمللان گللونه کلله در فضللای لیتنللااهی زیآیللد ب  یک انقلب و تحول ناگهانی در جللامعه پدیللد م
زهسبب یک زیشوند و آن وقتی است که ب زهچشم دیده م زهگااهی ب  ستارگانی وجود دارند که فقط گا
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زیگللردد. جللامعه مللا اهللم در صللورت عللدم بقللاء زناها ایجاد م  تحول ناگهانی التهاب عظیمی در آ
 سیستم علمی ممکن است به این سرنوشت دچار شود یعنی یا یک تغییر و تحللول ناگهللانی در
زهرفته گرمای خود را در اثر تشعشع ایز دسللت زنکه مانند خورشید که رفت  آن به وجود آید و یا ای
زتخوش یک فساد تدریجی گردد. حالت اول ناشی ایز خستگی و حالت دوم ناشی ایز زیداهد دس  م

زینتیجه است. زگاهای ب انقلبات و یا جن

هیگیببرد. علمببای ههخود م  وقتی مقیاس زمان را در نظر بگیریم این مسأله کام ًل جنبه یذاهنی ب
هناها سال دیگر قابل سکونت خوااهد بود. انسببان هیگویند که به احتمال قوی زمین میلیو  اهیأت م
 تقریب ًا یک میلیون سال است که بر روی زمین سکونت دارد، لذا اگر کاراها بر وفببق مببراد پیببش

هیتر از گذشته وی خوااهد بود. رود آینده بشر طولن

زیکنیم که مهارت انسان در تهیه وسایل زیتوان گفت که ما در عصری یزندگی م زهوطور کلی م  ب
زفاهای ما احمقانه باشد اهر پیشللرفت زفاها ایز ممیزات آنست. اگر اهد  و حماقت وی در انتخاب اهد
زنآور است. بقاء انسان تاکنون مراهون نادانی او زفاها به وجود آید یزیا  فنی که برای نیل به این اهد
زیتللوان داشللت.  بوده؛ ولی چنانچه علم و قدرت با حماقت توأم شود اوطمینانی به بقللای بشللر نم

زهکار برد بدیندانش یعنی قدرت زیتوان ب  ؛ لکن این قدرت را اهم در راه خیر و اهم در راه شر م
زمآاهنگ با پیشرفت علم، حکمت و عقللل خللود را نیللز توسللعه نداهللد؛  معنی که چنانچه انسان اه

افزایش دانش موجب افزایش حرمان و اندوه وی خوااهد شد.

باتی» هیث ب «علل 

هیتوان به سه دسته تقسیم کببرد. علببل مببادی، علببل  علل ممکنه ناپایداری عالم بشریت را م
هیداهیم. هنشناسی. نخست علل مادی را مورد بررسی قرار م هتشناسی، علل روا زیس

.]] علل مادی1[[
زتالرضللی و زمتر منللابع تح زهاند با شدت اهرچه تما  روشی را که صنایع و کشاوریزی در پیش گرفت

زهجز سواحل دره  زیکند. ب   کلله دارای شللرایطنیلوطبیعی را که سرمایه بزرگ انسانی است تلف م
 استثنایی است؛ ایز وقتی که بشر برای اولین بار یزمین را شخم یزده است تضللییع منللابع وطللبیعی
 برای وی امری عادی و وطبیعی بوده است، در آن یزمان که جمعیت کللم و متفللر ق بللود؛ پللس ایز
زیکردنللد فقللط ایز زیشد تنها کاری که م زناها کم م زلخیزی مزارع آ زنکه قوه خاک و قدرت حاص  ای
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زیکردند. بعداها معلوم شد که اجساد مردگان در تقویت خاک تأثیر زهای به نقطه دیگر کوچ م  نقط
زنجا قربانی کردن انسللان معمللول شللد. ایللن عمللل دو فایللده داشللت. او ًل میللزان  دارد و ایز اهمی
زیکرد. بعداها این کار مللورد نفللرت قللرار زنخوراها کم م زیداد ثانی ًا ایز تعداد نا  محصول را افزایش م
زنقدراها مخرب نبودند که بایزماندگان را ایز زگاها اهم آ  گرفت و جای خود را به جنگ داد. لکن جن
 مشقت و ناراحتی نجات داهند. ایز بین بردن قوه خاک تا دوره ما ادامه داشته است. سللرانجام بللا

  در آمریکا توجه اهمه بدین مسأله معطوف شد. اکنون معلوم شده استDust-Bowl«1ظهور «
زمآور منابع تولید مواد غذایی چه رااهی را باید در پیش گرفللت  که برای جلوگیری ایز تقلیل سرسا
زهقللدری مللورد تقاضللا و  ولی معلوم نیست که ایز این راه استفاده خوااهد شد یا خیر. مواد غذایی ب
زیباشد که فقللط یلک حکلومت عاقلل و زهحدی یزیاد م  منفعت فوری آن که فروشندگان وطالبند ب
زتاها ایز عقل و زتاهای جهان حکوم زهعمل آورد و در اغلب قسم زیتواند اقدامات لیزم را ب  نیرومند م
زماکنللون ایللن مسللأله را زهای نشد و اه زه مسأله جمعیت اشار زهاند. در این بحث ب زیبهر  قدرت توأم، ب

زیداهم. نیز مورد بررسی قرار م

زیاهامواد خام، مانند مسأله کشاوریزی وضع وخیمی دارد. ایز عهد    تا این اواخللر ایز معللدنفنیق
زنکه قلع 2کورنوال زیشد، نتیجه آ   تمام شده است. دنیا با امیدواری تمللامکورنوال قلع استخراج م
زهقلع  زهیزودی تماممالیا چشم دوخته است، ولی بدین امر توجه ندارد که منابع قلع 3مالیاب   نیز ب

زیشود و دیر یا یزود سایر منابع قلع اهم مصرف خوااهد شد. اهمین مسأله در مللورد اغلللب مللواد  م
 خام صاد ق است. نفت در حال حاضر یکی ایز مواد حیاتی است. با تکنیک فعلی اهیچ ملتی بدون
زیتواند ایز لحاظ صنعتی پیشرفت و یا در اهنگام جنگ ایز خللود دفللاع کنللد. منللابع نفللت  نفت نم
زیمانلده نفلت رخ زگاهایی کله بلرای تصلرف منلابع باق زیروند و حتی جن زهنابودی م زهسرعت رو ب  ب

زیداهد به اتمام سریع این ذخایر کمک خوااهد کرد. حتم ًا خوااهند گفت که    جللایانرژی اتمیم
زنکه تمام منابع اورانیوم   که فع ًل وجللود دارد بللرای5 و ثوریم4نفت را خوااهد گرفت. ولی پس ایز آ

زیاهای دریا استفاده شد چه خوااهند کرد؟ زناها و مااه کشتن انسا

زیکنللد زنکه صنایع و کشاوریزی مادام که ایز کوداهای مصنوعی استفاده م  حقیقت انکارناپذیر آ

 اهای شدید قشرباشد که باد و وطوفانبخشی ایز خاک نواحی کویر در کناره غربی صحاری آمریکا و کانادا می1
 فوقانی خاک را با خود به مزارع دیگر برده و بدین وسیله اراضلی مزبلور اسلتعداد پلرورش غلله و نباتلات را

نداشتند.
2 Cornwall.
3 Malaya.
4 Uranium.
5 Thorium.
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زناها موجود نیست بللدون شللک در  نیایز به منابع انرژی و موادی دارد که جانشین دیگری برای آ
 صورت لزوم، علم درصدد کشف منابع جدیدی برخوااهد آمد ولی ایللن کللار در محصللولی کلله ایز
زیآید نقصان ایجاد خوااهد کرد و در اهر صورت یللک درمللان زهدست م  مقدار معینی یزمین و کار ب

  یزندگی کرده است و تا موقعی که صنعتی است1موقتی خوااهد بود. دنیا تاکنون به اتکاء سرمایه
 باید با این سیستم یزندگی کند و این خود یکی ایز علل ناپایداری جهان است؛ ولی ایز عللی است

زیاها تأثیر خود را آشکار نخوااهد ساخت. که به این یزود

هتشناسی2[[ .]] علل زیس
زیپردایزیم. اگر ایزدیاد تعداد یک نوع موجود یزنللده زتشناسی این مسأله م زهاهای یزیس  اکنون به جنب
 را دلیل موفقیت بیولوژیکی آن بدانیم بایستی گفت این موقعیت به میزان قابل تللوجهی نصللیب
 انسان شده است. احتما ًل در اوایل پیدایش بشر، نسل انسانی ایز انللواع کمیللاب مخلوقللات بللوده
زتاها بللا ابزاراهللای مختلللف و زهوسللیله دسلل  است. دو امتیایز وی که عبارتند: استعداد کار کللردن ب
زهتدریج پیشللرفت زمنوعان، عواملی است که ب زهاه زهوسیله یزبان ب  توانایی انتقال تجارب و اختراعات ب
زیشللد  کرده است یزیرا در اوایل، وسعت و تعداد ابزار و آلتی که ایز نسلی به نسل دیگر منتقللل م
زهای به وجود آمده و تکامل یللافته اسللت. زهعلوه معلوم نیست یزبان در چه دور  چندان یزیاد نبود ب
 تأثیر این عوامل اهرچه باشد، سه پیشرفت عمده در یزندگی انسان، باعث افزایش نوع بشللر شللده
زناهللا، دوم: اتخللاذ روش کشللاوریزی و سللوم: انقلب  است: اول: رام کردن جانوران و اسللتفاده ایز آ
زهگانه، نوع بشر بر انواع جانوران بزرگ وحشی فزونی یافت. زتاهای س  صنعتی. با استفاده ایز پیشرف
زیباشد، پسللتانداران بللزرگ ایز لحللاظ  کثرت گوسفندان و مواشی مدیون توجه و مراقبت انسان م

زنکه نژاد گاومیش وحشی زیتوانند با انسان رقابت کنند. چنا زهاضللمحلل]2[کثرت و تعداد نم   رو ب
است.

زهجلز در دوران زنرا اقلامه ملی کنلم اینسلت: عللم وطلب ب  تز بعدی من که با بیم و اهلراس آ
زیتواند اهمیشه جمعیت دنیا را افزایش داهد. بدون شک چنانچه علم وطب راه مباریزه  کوتااهی؛ نم
زیدانسلت؛ اروپللا در نیمله دوم ایلن قلرن، جمعیلت بیشلتری  با وطاعون را در قلرن چهللارداهم م

 سیستم اقتصادی ممالک متحده و کانادا و آلمان غربی و سایر کشوراهای غربی کاپیتالیسم است. در چنیللن1
 چه را که در جللامعهداری آناها و وسایل تولید در انحصار اقلیت ممتایزه باشد. رژیم سرمایهسیستمی سرمایه

کند.آسا ایز بیخ و بن برمیثبات و استحکام دارد سیل
2 [Buffalo.]
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زیداشت ولی این نقصان جمعیت که بر اثر وطللاعون پیللش آمللده بللود بللا افزایللش وطللبیعی آن  م
زهیزودی به سر حدی که  زتاهللای پزشلکیملالتوسب زشبینلی کلرده بلود رسلید. در چیلن اهیأ   پی

زنکلله زیدادنللد؛ نللتیجه آ زهخللرج م  آمریکایی و اروپایی برای تقلیل تلفات کودکان فعالیت یزیادی ب
زیشللدند. زیغذایی در سنین پنللج و شللش سللالگی تلللف م  عده بیشتری ایز اوطفال ایز گرسنگی و ب
زیتوان با اوطمینان و یقین گفت کله علللم وطللب فایللده یزیللادی بللرای انسللان دارد. در  بنابراین نم
زهمیزان تولید مللواد غلذایی اسللت. ولللی  مواردی که میزان موالید کم باشد جمعیت فقط متکی ب

  را ثابت کرده است. اما تا ایللن اواخللر در1تئوری مالتوسعجالت ًا کم شدن موالید در غرب خلف 
 مللالتوستمام جهان نظریه مزبور صاد ق بود و اهنویز اهم در کشوراهای پر جمعیت شللر ق نظریلله 

زیکند. صد ق م

 علم برای افزایللش جمعیللت چلله کللرده اسللت؟ در واهللله اول بللا اوطلع و دسللت یللافتن بلله
ز حنژاد, علم؛ بر محصول یللک سللاعت کللار انسللانی و یللک زنآلت، کوداهای شیمیایی و اصل  ماشی
 جریب یزمین افزوده است. این تأثیر مستقیم و بلواسطه علم است. ولی علوه بر این، علم تللأثیر
 دیگری نیز داشته است که شاید در حال حاضر ااهمیت آن بیشللتر باشللد. بللا پیشللرفتی کلله در
زیتواند] بیش ایز میزان احتیاج؛ مواد غذایی تهیه  وسایل نقلیه حاصل شده اکنون یک منطقه  [م
 کند و منطقه دیگر بیش ایز مقدار لیزم، محصولت صنعتی و مواد خام تولید نماید بدین ترتیللب
زیتواند بیش ایز میزان تولید مواد غذایی جمعیللت داشللته  یک ناحیه ایز کشور مث ًل در کشور ما م
 باشد. اگر فرض کنیم که کال و اشخاص در عبور و مرور آیزادی کامل داشللته باشللند فقللط لیزم
زنکه منلاوطقی  است که تمام جهان برای تغذیه تمام جهان، مواد غذایی تهیه کنند، مشروط بر ای
زهوطرف دیگر کالیی بداهند که  که کمبود مواد غذایی دارند بتوانند در قبال دریافت مواد غذایی ب
زیتواند وجود داشته باشد. در روسیه پس ایز  مورد قبول او باشد. اما در مواقع بحرانی این وضع نم
زیتوانستند با  جنگ جهانی اول داهاقین فقط به اندایزه رفع احتیاج خود مواد غذایی داشتند و نم
زنرا با مصنوعات شلهر معاوضله نماینللد. در آن موقلع و بللار دیگلر در  میل خود اهیچ بخشی ایز آ

زیشد ادامه یزندگی1930قحطی سال  زهای که ایز وطرف حکومت اعمال م زهقوه قهری   تنها با توسل ب
زناهللا داهقللان ایز زناها میسر گشت. در این قحطی در نتیجه دخالت حکللومت میلیو  برای شهرنشی

زیشد. زهشهرنشینان وارد م زیکرد؛ این تلفات ب زیوطرفی اختیار م گرسنگی مردند. اگر حکومت ب

زیکنم اغلب مورد توجه واقع نشده است و آن زیشود که فکر م  یک نتیجه ایز این بحث عاید م
زنکه: صنعت چیزی تج زنکه در خللدمت کشللاوریزی باشللد. در اهنگللام قحطللیای  ملی است مگر آ

1Malthus doctrine مراجعه کنید.۲9، به صفحه 
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زیرود ادامه یزنلدگی بلرای کللارگران مؤسسللات صلنعتی فقلط در زهفروش نم  محصولت صنعتی ب
 صورتی میسر است که تولیدکنندگان مواد غذایی تحللت فشللار قللرار گیرنللد و تعللداد یزیللادی ایز
زهصورت یک امر عادی و معمللولی درآیللد چنیللن  کشاوریزان ایز گرسنگی تلف شوند، اگر قحطی ب

زیتوان استنباط کرد که ایز حجم صنایع کاسته و تحول صنعتی کله در وطلی    سللال اخیلر150م
ادامه داشته است متوقف شود.

زشاهللای زیتوان با متللداها و رو  ولی ممکن است بگویید که قحطی یک امر استثنایی است و م
زهعسل دوره صللنعتی نامیللد زنرا ما زیتوان آ  استثنایی با آن مباریزه کرد. این مطلب در مدتی که م
زهنحو باریزی کاسته نشود نظریله مزبلور  صاد ق بوده است ولی چنانچه ایز میزان افزایش جمعیت ب

زیشللود.58,000اهمیشه صد ق نخوااهد کرد. در حال حاضر رویزانه    نفر بر جمعیت دنیللا اضللافه م
زهای در زچیک ایز دو جنگ جهانی اهللم تللأثیر عمللد زگاها نیز ادامه داشته و اهی  این افزایش وطی جن
 تقلیل آن نکرده است. تا ربع آخر قرن نویزداهم این افزایش بیشتر در کشوراهای راقیه [پیشرفته]
 بوده است. ولی اکنون بایسللتی گفللت کلله ایزدیللاد جمعیللت منحصللر ًا در کشللوراهای فقیللر روی
زیداهد. ایز این کشوراها در چین و اهند افزایش جمعیللت ایز لحللاظ عللدد و در روسللیه ایز لحللاظ  م

زیکنم وسیاست جهانی   حائز ااهمیت است ولی عجالت ًا من درباره مباحث بیولوژیکی صحبت م
زهمسائل سیاسی کاری ندارم. ب

فزایش جمعیت]] ا ] ]

زبناپللذیر آن چیسللت؟ مسلللم ًا سللطح یزنللدگی در  اگر افزایش جمعیت کنترل نشود نتیجه اجتنا
زمیزمان با تنزل سللطح زیبرند پایین خوااهد آمد. اه زهسر م  کشوراهایی که اکنون در رفاه و آسایش ب

زهمراتللب کمللتر خوااهللد شللد    بایسللتی ایز سللاختن1دیللترویتیزندگی بایزار محصللولت صللنعتی ب
زلاهای شخصی دست بردارد و در عوض وسایل نقلیه باری بسایزد. اشیایی ایز قبیلل کتلاب؛  اتومبی
 پیانو، ساعت ایز تجملت کمیاب و در انحصار کسانی قرار خوااهد گرفللت کلله ارتللش و پلیللس را

زمگیر شده و  زیکنند و بالخره فقر و بدبختی عال   بللدون مللانع و رادعللی در2قانون مالتوساداره م
زمفرما خوااهد شد. چون دنیا ایز لحاظ تکنیک صورت واحدی خوااهد یافت؛ اهر وقللت  اهمه جا حک

1Detroit و یکی ایز مراکز مهم صنعتی و تجارتی کشور آمریکاست. تخصللصمیشیگان جز ایالت دیترویت،لل  
 ،کللادیلک، بیللوک، پونتیللاک، شللورلت، کرایسلللر، مرکوری، فورداین شهر در ساختن انواع اتومبیل ایز قبیل 

زیباشد.پاکارد، دوج  و انواع دیگر اتومبیل م
۲Malthus doctrine مراجعه کنید.۲9، به صفحه 
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زییابد و بالعکس در اهنگام بللدی محصللول،که محصول کشاوریزی خوب باشد ج  معیت افزایش م
زهاهایی تبدیل خوااهد زیمیرند، اغلب مراکز شهری و صنعتی به بیغول  عده یزیادی در اثر گرسنگی م
زتبار اجللداد خللود یعنللی زهسرنوشللت مشللق زناها اگر تا آن موقع یزنللده باشللند ب  شد که ساکنین آ

زیگردند، دنیا    نوینی خوااهد یافت ولی این ثبات به قیمللت ایزبثباتداهقانان قرون وسطی دچار م
زیبخشند تمام خوااهد شد. زهیزندگی انسانی اریزش م دست دادن اموری که ب

زهخاوطر آن اجایزه پیش آمدن چنین وضعی را  آیا تنها کثرت عدد تا این اندایزه مهم است که ب
زیموردی که در ضمیر اهللر کللس زتاهای ب زیتوان کرد؟ اگر ایز عداو  بداهیم؟ مسلم ًا خیر، پس چه م
زناهللا زفنظر کنیم جواب این سؤال خیلی روشن است. مللی که اکنون جمعیللت آ  وجود دارد صر
زیرود باید تشویق شوند که با اسللتفاده ایز وطللر ق مشللابه در کشللوراهای زهسرعت رو به افزایش م  ب
زیتواند در وطول یک نسل  غربی ایز ایزدیاد نسل جلوگیری کنند. تبلیغات تربیتی به کمک دولت م

 ودین این مهم را جامه عمل بپوشاند. اما دو نیللروی بللزرگ بللا ایللن سیاسللت مخللالف اسللت: 
زهخللودناسیونالیسم زهنظر من تمام کسانی که قدرت روبرو شدن با حقایق را دارند بایسللتی ب  . ب

 آیند و اعلم کنند که مخالفت با کنترل موالید اگر به پیرویزی انجامد در حدود پنجاه سال دیگر
زهبار خوااهد آورد. زیاها را برای انسان ب زکترین بدبخت وحشتنا

زهاهللای زیخوااهم بگویم جلوگیری ایز تولید نسل تنها راه کنترل ایزدیاد جمعیت است. را  من نم
زیداننللد. جنللگ زهاهللا را بهللتر م  دیگری اهم وجود دارد که ظااهر ًا مخللالفین بللا وطریللق اول، آن را

زنوطوری که گفته شد در این مورد چندان مؤثر نیست؛ یک جنللگ میکللروبی   شللاید تللأثیر1اهما
 بیشتری داشته باشد. اگر ممکن بود که در اهر نسل یک وطاعون میکروبی ایجاد کرد بایزماندگان
زنکه دنیا را ایز نوع بشر لبریز نماینللد. در ایللن زهآسانی، توالد و تناسل کنند بدون آ زیتوانستند ب  م
زهوطلبی زهدار سللاخته و غللرور و جللا  وطریقلله چیللزی نیسللت کلله وجللدان متللدینین را جللریح
زهای ناگوار باشلد وللی بللالخره زتاها را در اهم شکند. وضع حاصله ممکن است تا اندایز  ناسیونالیس
زیاعتنللا  که چه؟ اشخاصی که واقع ًا در سطح عالی وطریز فکر قرار دارند بلله خوشللبختی سللایرین ب

زهاهر حال من ایز موضوع    و پایداری دور شدم و بایستی درباره آن صحبت را ادامهبثباتاهستند، ب
داهم.

  یک جامعه ایز نظر جمعیت سه راه وجللود دارد: اول: کنللترل موالیللد، دوم:بثباتبرای حفظ 
زهاسللتثنای معللدودی کلله زگاهای مخرب و سوم: بدبختی اهمگللانی ب  کشتن اوطفال یا در واقع جن
زهوسللیله زشاهللا قب ًل عملللی شللده اسللت: روش نخسللت ب  قدرت را در دست دارند. تمللام ایللن رو

1 Bacteriological war.
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زیاهای استرالیا روش دوم توسط  زکاهابوم زتاها و 1آیزت   و روشجمهللوری افلوطللون  و حکللام2اسپار
زتاهای غربی زنکه اینترناسیونالیس زنرا در تمللام دنیللا برقللرار3سوم: چنا   امیدوارند بتواننللد رویزی آ

زیشود. نباید تصور کرد که مردم اهندوستان زماکنون در روسیه شوروی ایز آن استفاده م  سایزند، اه
زناهللا زهمللزاج آ زیآید. بلکه حقیقت این اسللت کلله اسلللحه غللرب ب  و چین ایز گرسنگی خوششان م
زشآینللد نیسللت. ایز ایللن سلله وطریقلله فقللط روش کنللترل موالیللد زناها خو  سایزگار نبوده و برای آ
زیرحمی یزیاد و بدبختی نسل انسان جلوگیری کند. مادام که یک حکللومت جهللانی زیتواند ایز ب  م
 در دنیا وجود ندارد رقابت برای کسب قدرت مابین کشوراهای مختلف وجود دارد و چون ایزدیاد
زهبار می آورد، قدرت ملی تنها راه جلوگیری ایز گرسنگی اسللت؛ لللذا  جمعیت؛ خطر گرسنگی را ب
زیاهایی به زهبند زکاها و دست زناهایی که غذای کافی در اختیار دارند بلو  در میان ملل گرسنه علیه آ

زینماید. وجود خوااهد آمد، اهمین مطلب پیرویزی کمونیسم را در چین توجیه م

زیکند که دنیای علمی بدون یک حکومت جهانی    نخوااهللد داشللت.بثباتاین حقایق ثابت م
زنچلله مسللتقیم ًا ایز زهگیری عجولنه بوده است لکللن آ زعاهذا ممکن است گفته شود که این نتیج  م

زیشود این است که در دنیا باید یک    به وجود آید که موالیدحکومت جهانیبحث فو ق عاید م
 را کنترل کند وگرنه اهرچند وقت یک بار جنگی بزرگ درگیر خوااهد شد که وطرف مغلوب بایللد
زهجرم شکست، ایز گرسنگی بمیرد. این وضللعیت اهمللان اسللت کلله فع ًل در جهللان وجللود دارد.  ب
 ممکن است بعضی معتقد باشند که این وضع ادامه خوااهد یافت و دلیلی بللرای عللدم ثبللات آن
 موجود نیست. ولی من خود معتقدم که ادامه این وضعیت امکان نللدارد؛ مللا تللاکنون دو جنللگ
زهایم که اهر یک باعث پایین آمدن سطح تمدن شده است؛ جنگ بعد ممکن اسللت  بزرگ را دید
زقتری ایز این لحاظ داشته باشد. اگر در یکی ایز مراحل؛ یک دولت یا گرواهللی ایز  اثرات بسیار عمی
زتاها فائق نشوند و یک دولت جهانی مجهز به نیرواهای مسلح انحصللاری بلله وجللود نیاورنللد  دول
زهقدری پایین بیایللد زگاهای متوالی ب زیتوان چنین نتیجه گرفت که سطح تمدن در اثر جن  وطبع ًا م
زیشللود و یلک بللار دیگلر، زهوطور کلی علم نلابود م زگاهای مدرن علمی ایز بین برود، چون ب  که جن

زیپیمایللد تللاHomo sapiensانسان  زیگردد و اهمللان راه دشللوار را م زهعهد تیر و کمان بایزم   ب
دوباره به سرانجامی ناچیز و پوچ برسد.

زهاهای انسللانی صللورت گیللرد لللزوم برقللراری حکللومت  اگر بخوااهیم حل مسأله جمعیت ایز را

زکاها1 زیاها در سللال آیزت زخپوستان بودند که اهنگام اهجللوم اسللپانیای زهای ایز سر   نللواحی مرکللزی در1519، وطایف
کردند.مکزیک فرمانروایی می

2 Spartans.
3Western Internationalists.زنالمللی  وطرفداران اصالت مصالح بی
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زیگیریللم و1داروینجهانی ایز اصول  زیشللود: دو گللروه جللداگانه را در نظللر م زهخوبی استنباط م   ب
زناها ثابت و آن دیگللری دائملل ًا رو بلله افزایللش باشللد؛ در ایللن زیکنیم که تعداد یکی ایز آ  فرض م
زیتر خوااهد شللد و پللس ایز زهمرور یزمان قو  صورت گروه اخیر (اگر در سایر شرایط مساوی باشد) ب
زیبندد و لذا عده کثیری ایز افراد این گللروه ایز  پیروی، جریان مواد غذایی را بر روی دسته دیگر م

زیروند زنرو مللی که ایز نقطه نظر جهانی بدون جهت بللر تعللداد جمعیتشللان افللزوده2بین م   ایز ای
زیشود مکرر ًا پیرویز خوااهند شد و این نوع جدید  زیباشد. و با وسایل مدرن امرویزیتنازع بقام   م

زیتوانللد زییزنللد نم زناها خیلی یزیادتر است؛ دنیایی که به این تنایزع بقا دامن م  که قدرت تخریبی آ
 و پایدار باشد.بثابت

هنشناسی3[[ .]] علل ناپایداری از نظر روا
زهنظللر مللن نظیللر شللرایط مللادی وبثباتشللرایط  زنشناسللی ب   یللک جللامعه علمللی ایز نظللر روا

زعالوصف زلتر است م زهای مشک زتشناسی پیشرفت نکرده است، ناچار بحث در این باره تا اندایز  یزیس
زیکنیم. ما کوشش خود را م

. مکتب تحلیل روحی]]4[[
زیپنداشتند که اگر شما برای شخصللی کللام ًل واضللح نماییللدکه3وطرفداران مذاهب عقل   چنین م

زیآورد احتمللا ًل ایز انجللام زهبللار م زیشود و مصللیبت و الللم ب زهیزیان وی تمام م  انجام اعمال معینی ب

1Darwinism principles اختصار بیان شد برای مزید اوطلع اضافه  به۲5 صفحه پاورقی، داروینیسم در  
زیشود. وطبق اصول داروین که در کتاب    بیان کرده ، موجود جاندار اهمواره تحولOrigin of speciesم

زهسوی تکامل پیشرفته است. یافته و متنوع شده و ب
زیکنللد و چللون ایزدیللادTransformismeبا قبول اصل تبدل    بشر برای بقا و ایزدیاد نللوع خللود کوشللش م

زیباشند. و بدین وسیله اصللل زناها که ثروتمندند قادر به ادامه حیات م زیشود در نتیجه آ  جمعیت باعث فقر م
زهوحللدت را زیکنند و راه حصول ب زیپذیرد این اصل جریان عالم را بر نظام معینی مسجل م  بقا انسب تحقق م

زیسایزد. ممکن م
 1946اهللای سللال جا و ظالمانه است. اما اگر به رویزنامهممکن است برخی تصور نمایند که این اظهارات نابه۲

 اها منعکس شده بود مبنی بر اینکلله کللارگراناهای بسیاری ایز آناندایزید متوجه خوااهند شد که نامه بینظری
 توانند یزندگی و انجام وظیفه کننللد. در اهمیللن رویزنللامه نوشللته کالری در رویز نمی2,500انگلیسی با جیره 

 کالری رویزانه برای یک آلمانی کام ًل نامعقول است. (مؤلف)1,200شده بود که درخواست بیش ایز 
3 Rationalist.
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زنشناسان در عین حال معتقد بودند که میل به بقاء  اعمال اجتناب خوااهد کرد. این دسته ایز روا
زهویژه ایز نقطه نظر تحلیل روحی   نظریه بنتام1در اهمه افراد سوای یک اقلیت ناچیز وجود دارد. ب

زیرونللد، اکنللون زهدنبال منافع خللود م زنکه اغلب اشخاص ایز وطر ق کم و بیش معقول ب  مبنی بر ای
 دیگر در بین ااهل بصیرت برخلف سابق وطرفداران یزیادی ندارد. در صورتی کله سللابق ًا در میلان
زنگونه اشخاص؛ وطرفداران یزیادی داشت. علت عمده آن، نتایجی اسللت کلله ایز تحلیللل روحللی  ای
زهدست آمده است؛ ولی در میان اشخاصی که با سیاست سر و کار دارنللد، عللده کسللانی کلله ایز  ب
زهمیزان کافی استفاده کننللد یزیللاد زهاهای اجتماعی ب زنشناسی جدید برای تعبیر و تفسیر پدید  روا

زنباره اقدام کنم. زیخوااهم در ای نیستند و من با قید احتیاط اینک م

زهوطرف جنگ سوم پیللش زیگیریم. اهم اکنون دنیا ب زهعنوان مثال وضع فعلی دنیا را در نظر م  ب
زیکنیللد، زیوطرف در سیاست بحث م زیرود. فرض کنیم که شما با یک شخص عادی و عاقل و ب  م
زباهای اتمی نهفته است. معنای اشغال اروپای غربللی زیداهید که چه قدرتی در بم  برایش شر ح م
زساها چیست؟ و چگونه فراهنگ و اهنر در نتیجه این تسلط ایز بیللن خوااهللد رفللت، و زهوسیله رو  ب
زهبار خوااهد آورد. اهمه ایللن مطللالب را برایللش شللر ح و  چه بدبختی و مصیبتی برای ملل غربی ب
زهدسللت آیللد تللا چلله حللد مللوجب زیداهید که این پیرویزی اگرچه نسبت ًا سللریع ب  ضمن ًا توضیح م
زهاهللای شللما را ک ًل زتاهای نظامی خوااهد بود. وطللرف گفت  پیدایش فقر و تنگدستی و ایجاد حکوم
زفاهللای خللود زیخواسللتید ایز حر زهای را کلله م زیبینید آن نللتیج زعالوصف چون م زیکند م  تصدیق م
زیبرد. وقللتی زیلریزد ولی روی اهم رفته ایز این احساس لذت م زهاید ایز سخنان شما بر خود م  نگرفت
زیگوییلد وی بللا خللود زهاهم خللوردن تشللکیلت و ایجللاد اهللرج و مللرج سللخن م زینظمی، ایز ب  ایز ب
زیاندیشد که: «بسیار خوب، در این صورت من اجباری نخوااهم داشت که اهر رویز صبح در اداره  م
زنکه وطللرف شللما در زیگویید و ضمن آ  حاضر شوم» به تفصیل ایز کشتار افراد غیرنظامی سخن م
زقتر احسللاس دیگللری وجللود زینماید در قشراهای عمی  قشر فوقانی مغزش کام ًل احساس ترس م
 دارد «خوب، شاید یزن من اهم کشته شود در این صورت روی اهم رفتلله چنللدان بللد نیسللت» و

1Psychoanalysis زنرا کشف کرد.یزیگموند فروید، روش تحلیل روحی است که   دانشمند معروف اتریشی آ
زیروند. تمام زهدنبال تشفی خود م زهاهدف ب زشاهای وطبیعی بدون تصرف فکر و توجه ب زیگوید: کش  این مکتب م
زناهللا بللا زیکنند و اهللر آن کلله فعللالیت آ  غرایز ناشی ایز محرک درونی است و برای پیدا کردن لذت فعالیت م
زیشوند ولی بایز فعالیت خود را ناخودآگاه ادامه  مخالفت روبرو شود وایزده شده و ایز راه صحیح خود منحرف م
زشاهای ارضللا زتاها و امراض روحی نتیجه جبری این کشلل زناها و عصبی زیروند وطغیا زهدنبال لذات م زیداهند و ب  م

زشاهای ارضللافرویدنشده است.  زیکند. اول ثبات قوه یا بقای اهیجانات کشلل زقاها سه نیرو بیان م   برای این سائ
نشده. دوم مقدار نیرو. سوم این نیرو که در حال حاضر در کدام نقطه ذاهن است.

تأثیر علم بر اجتماع1۲8



زیجوید: بالخره به حماسه قدیمی یزیر یا اهجوی شبیه به آن توسل م
! شو تیک  زد ن ا  ن ف ی  شت نک و ای   ! ز ی خ ر ب ان  وز د  ا ب ای  »

م» تی ر ا سپ ب ان  ج م  تی ر ا د تن  ه  ب نگ  ه ج ر ز ه  نک ی  ل ا ح ر  د قل  لا ا  ت

هیانگیزد. و خشم شما را بیش از پیش برم

زهقللدری متللداول زنشناسی دو نقص یا مرض متضللاد در دنیللا وجللود دارد و ب  ایز نقطه نظر روا
زیباشللند. ایللن دو عبارتنللد ایز  زمفرما م   وخشماست که اهر یک بر عوامل مهمی در سیاست حک

هیقیدی زیاها است. و نمونه نقص دوم؛ وطریز فکری اسللت کللهب ز نایز  . مثال کلی عیب اول، وطریز فکر
زناها کاسللت.  در فرانسه پیدا شد و در حین جنگ و قبل ایز آن ایز مقاومت این کشور در برابر آلما
زهنظللر مللن علللت وجللودی زفتری وجللود دارد. ب زهصورت خفی  این دو مرض در سایر کشوراها نیز ب
زیاهایی است که در نتیجه پیشرفت و توسعه صنایع به وجود آمللده زهبند  نقایص مورد بحث، دست
زییزنند کلله ضللرر آن مطمئنلل ًا قبللل ایز اهملله  است. ملل جهان در نتیجه خشم دست به اعمالی م
زیاعتنللا زیاها ب زهجلللوگیری ایز مفاسللد و بللدبخت زیقیدی، ملل را نسبت ب زیشود. ب  متوجه خودشان م
زیدارد. چون وطللبیعت اشللخاص بللا روش زتاهای سنگین بایز م زناها را ایز تقبل مسئولی زیسایزد و آ  م
ز قالللذکر زیآید که نتیجه آن عیوب فو زیقراری و اضطرابی پیش م زمآاهنگ نیست، ب زناها اه  یزندگی آ

است.

زیباشد. زت که تغییر شرایط مادی خیلی سریع م زیقراری و عدم آرامش آنس  یکی ایز علل این ب
زهادامه یزندگی در یک محیط اروپایی شوند غالب ًا ایز فرط نللاراحتی و  وحشیانی که ناگهان مجبور ب
زیتوانند اختلف فاحشی را که بین محیط جدید و محیط زیمیرند یزیرا نم  عدم سایزش با محیط م

  در ژاپن قیافه اشخاصی که با من وطرف صحبت بودند1921قبلی وجود دارد تحمل کنند. سال 
زیکردم معرف یک ناراحتی شدید عصللبی  و اهمچنین سیمای کسانی را که در خیابان ملقات م
زیسللایزند، ایللن زناها خللود را بللرای اهیسللتری و امللراض روحللی آمللاده م  بود و گویی که اعصاب آ
 ناراحتی را چنین توجیه کردم: در ضمیر غیر استشعاری ملت کهنسال ژاپن تخیلت و رویااهایی
زنکله شهرنشللینان  نقش بسته بود که در تمام شئون یزنلدگی وی ریشله دوانیللده بلود و حللال آ
زیاها را تقلیللد کننللد. ایللن علدم زیکردند که اهرچه بیشتر روش یزندگی آمریکای  استشعار ًا تلش م

  جبر ًا در اشخاص تنبل و ضللعیف تولیللد1تعادل میان ضمیر استشعاری و ضمیر غیر استشعاری

زیدانسللتندفرویدقبل ایز 1 زهاهای فکری را منبعث ایز ضمیر خودآگاه یا وجدان صللریح م زنشناسان کلیه پدید   روا
  مؤسس مکتب تحلیل روحی این نکته را کشف کرد که محتویات ذاهن به وطبقات مختلف تقسیمفرویدولی 
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زهسرعت صللنعتی زیکند. کشوراهایی که ب  یأس و در اشخاص فعال و قوی تولید خشم و عصیان م
زهاحتمال قوی در روس زیشوند دچار چنین وضعی می گردند. ب  یه نیز اهمین وضللع بللا شللدت وم

حدت یزیادتری موجود است.

زیتر است اوضاع با چنان  ولی در کشوراهایی نظیر انگلستان که سابقه صنعتی شدن آن قدیم
زهعنللوان مثللال تغییللرات و زتکننده اسللت. ب زنشناسی ناراح زیکند که ایز لحاظ روا  سرعتی تغییر م
 تحولتی را که در وطول حیات من به وقوع پیوسته است در نظر بگیریم: در یزمللان کللودکی مللن
زیشد.  تلفن تایزه پیدا شده و کمیاب بود. در اولین مسافرتم به آمریکا حتی یک اتومبیل دیده نم

  ساله بودم که اهواپیما را دیدم. رادیو و سینما، یزندگی جوانان امرویز را کام ًل ایز یزندگی دوران39
  اهنگامی که من برای اولیللنو اما در مورد زندگی اجتماعی:جوانی من متمایز ساخته است. 

یّم سیاسی پیدا کردم    اهنللویز بللا تشللریفات خشللن و خشللک عهللد2دیللزائیلی و 1گلدستونبار ش
زچگللونه3ویکتوریا زیرسللید و اهی زهنظللر م زیشدند، امپراتوری بریتانیا جللاودانی ب   با یکدیگر مواجه م

  بلود4تهدیللد و خطلری علیلله سللیادت بحللری انگلیللس متصللور نبللود. کشللور غنللی و اشللرافی
زیشد. زینام و نشان محسوب م زیاهای ب زهای ایز ناراض سوسیالیسم اهوس یزودگذر عد

زیشود. م
1(Conscious.ضمیر خودآگاه یا استشعاری ،
۲(Subconscious.ضمیر نیمه خودآگاه یا نیمه استشعاری ،
3(Unconscious.ضمیر ناخودآگاه یا غیر استشعاری و یا وجدان مغفوله ،

زناها را روان خودآگاه گویند ولی چون محتویات ذاهن بسللیار  دسته اول در صحنه روشن ذاهن قرار دارند و آ
زهای ایز عناصر ایز صحنه روشن زنرو وعد زناها را ندارد ایز ای  یزیاد است و ضمیر استشعاری مجال گنجایش تمام آ
زیگیرنللد و ضللمیر ناخودآگللاه را زیشوند و بدین وطریق در وطبقات غیرقابل استشعار ذاهن قرار م  ذاهن خارج م
زهخللود زیتوان توجیه کرد و گااهی خللود ب زهظااهر نم زیداهند. بسیاری ایز حرکات و رفتار انسان را که ب  تشکیل م
زشاهای وطللبیعی واپللس یزده کلله در  بدون اراده حتی در خواب ایز انسان سر می یزند عبارتست ایز انبعاث کشلل

ضمیر غیر استشعاری متمرکز شده است.
 محتویات روان خودآگاه یا استشعاری اندکی ایز معلومات ما را در بر دارد در حالی که ضللمیر استشللعاری یللا

عقل لشعوری منبع اصلی و نهفته دانش ما است.
1William Earl Gladstone) 1898 - 1809 (گلدستون) زلاهای   -1868 سیاستمدار انگلیسی بین سا

زتویزیری انگلستان رسید.1894 زهمقام نخس ) چهار بار ب
۲Benjamin Disraeli Earl of Beaconsfield )1881 - 1804 (زننویسدیزائیلی   سیاستمدار و داستا

زلاهای 1857انگلیسی در سال  زتویزیر انگلستان بود.1874 - 1880 و اهمچنین بین سا  نخس
3 Victorian Solidities.
4 Aristocratic.

تأثیر علم بر اجتماع130



  با این تجربیات و سوابق در جهانی که دستخوش بمب اتمی، کمونیسللم و تفللو ق1پیرمردی
زیپندارد. تجربه که سابق ًا شخص را در تحصیل عقل سیاسی یللاری  آمریکا است؛ خود را بیگانه م
زهصورت مانع و رادعی درآمده، یزیرا ایز شرایط کلام ًل متفلاوتی اخلذ شلده اسلت. زیکرد اکنون ب  م
زهمرور یزمان اندوخته بودند احترام خاصللی داشللتند زهخاوطر عمل و حکمتی که ب  سابق ًا پیرمردان ب
زهمرور یزمان و با تأنی تقریب ًا محال است چون تجربیات اخللذ شللده  ولی اکنون اندوختن حکمت ب
زیشللوند. علللم بللا وجللود زناها جایگزین شوند فرسوده و کهنلله م زنکه در ذاه زهمجرد ای زهیزودی و ب  ب
زنکه تغییرات سطحی و ظللااهری را تسللریع کللرده اسللت اهنللویز رااهللی بللرای تسللریع تحللولت  آ
زیتواند سریع ًا تغییراتی در ضمیر غیر استشللعاری و نیملله زنشناسی پیدا نکرده و مخصوص ًا نم  روا
زیتوانللد در شللرایطی  استشعاری انسان ایجاد نماید ضمیر غیر استشعاری در غالب مردم فقللط م

زهشرایط عهد کودکی آرام و آسوده باشد. مشابه ب

 با این اهمه تنها سرعت تغییر و تحول نیست که موجبات نارضایی روانی را ایجاد می نمایللد
 بلکه تبعیت رویزافزون فرد ایز تشکیلت نیز یکی ایز علل مهم نارضایی روحی است که ااهمیت آن
زعذلک تللاکنون ایللن تللابعیت فللرد ایز تشللکیلت یکللی ایز مشخصللات  بیش ایز عامل قبلی است. م
زنآلت سللنگین زهای کلله محتللوی ماشللی زبناپذیر جامعه علمی تلقی شده است. در کارخللان  اجتنا
زمآاهنللگ تمللام کللارگران و کارمنللدان دارد زهفعللالیت اه  قیمت است و پیشرفت کللارش بسللتگی ب
زیبایسللت کنللار گذاشللت. در زنکه ایز ناحیه مدیران کارخللانه باشللد م  احساسات شخصی را مگر آ
 ساعات کار فرصتی برای تنبلی و یا ماجراجویی نیست و حتی در خارج ایز سللاعات بللرای اغلللب
زیگیللرد، و زهمحل کار و بالعکس وقللت م زتاهایی وجود ندارد. رفتن ایز منزل ب  اشخاص چنین فرص
زیمانللد. یللک جللامعه کللام ًل زهدل بزند وقللت یللا پللولی نم  در پایان رویز برای تفریحی که چنگی ب
زنچه که دربللاره کللارگران گفللتیم کللم و بیللش در زیشبااهت به یک کارخانه نیست و آ  متشکل ب
زیکند. اغلب مردم، وقللتی دیگللر خیلللی زیداهند صد ق م  مورد افرادی که این جامعه را تشکیل م
زیدارنللد و زهشللورش برم زیشوند اشخاص فعال سللر ب زکنواختی یزندگی خسته م  جوان نیستند ایز ی
زیشوند. جنگ اگر پیللش بیایللد خلود راه فلراری اسلت. مللایلم زلسرد م  اشخاص آرام مأیوس و د

زتتر اهسللتند2گالوپمؤسسه    سؤال یزیر را در معرض افکار عمومی قرار داهد: «آیا اکنون خوشبخ
زیکنللم کلله  یا در اهنگام جنگ؟» بایستی اهم یزنان و اهم مردان با این سؤال پاسخ داهنللد. فکللر م

زیدانند. زتتر م زهای حال خود را بدبخ اکثریت قابل ملحظ

باشد.خودش میمنظور مؤلف اشاره به1
۲Gallup  poll مؤسسه معروف آمارگیری و سرشماری در آمریکا است که ایز راه تسللت و سللؤالتگالوپ،لل  

پردایزد.سنجش افکار عمومی مردم آمریکا میبه
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هیکنبد کبه کمببتر سیاسبتمداران بببه آن تبوجه هنشناسی ایجاد م  این وضعیت یک مسأله روا
ههاهای ههطببرح نقشبب هیتوان ب هینمایند. وقتی اغلب اشخاص به حفظ صلح تمایلی نداشته باشند نم  م
هیداننببد کبه در هیکنند و یا شبباید نم  مفصل در این مورد امیدی داشت چون خود مردم قبول نم
ههاهایی را هیشود کببه نقشبب هیداهند ضمیر غیر استشعاری ایشان باعث م  حقیقت جنگ را ترجیح م

هیرسد ترجیح داهند. ههای نم هناها به نتیج هفاهای ادعایی و صوری آ هیرغم اهد که عل

زهمراتلب بیللش زنجا است که در جوامع متشکل امرویزی اهمبستگی افراد ب  اشکال مسأله در ای
زساهللای  ایز دوره ماقبل صنعتی است و این حقیقت باعث شده است که بیش ایز پیش امیال و اهو
 افراد تحت کنترل قرار گیرد ولی ایز وطرف دیگر کنترل امیال و آریزواها اگللر بیللش ایز حللد معیللن
زیشللود لللذا بللرای  باشد خیلی خطرناکست یزیرا منجر به تخریب، شقاوت و اهرج و مرج وطلللبی م
زناهللا آیزادی فللردی بیشللتری زنکه مردم علیه موجودیت خود قیام نکنند باید کاری کرد کلله آ  ای

زهوطلور کللی ایز آن: او ًل:داشته باشند. شرط ثبات یک جامعه علمی آنست که   صلاحبان قلدرت ب
  صاحبان:رضایت داشته باشند و در عین حال در معرض خطر انقلبات پیرویزمندانه نباشند. ثانی ًا

زناهللا نظیللر 2اهیتلر و 1قیصرقدرت مانند  زیاهای خطرنللاک اقللدام نکننللد. ای   وسللیل به ماجراجوی
زناها جان3چریبدیس زنشناسی اهستند و مشکل بتوان ایز میان آ   در شق خطرناک یک مسأله روا

زساهای مخرب، انگیزه آن نباشللد در بعضللیماجراجوییبه سلمت برد    ایز نوعی که امیال و اهو
موارد عیبی ندارد.

تیجه: ن

  یک جامعه علمی، به شرایطی بستگی دارد که وطللی بحللث خللود انللواعبثباتمعلوم شد که 
زناها را بررسی نمودیم حال ببینیم روی اهم رفتلله چلله نتللایجی ایز ایللن اهملله تحقیقللات عایللد  آ

زیشود. م

1 Kaiser.
2 Hitler.

3Scylla and Charybdis مسینا صخره خطرناکی است در تنگه سیل،لل Messinaکلله بیللن ایتالیللا و  
  واقع استچریبدیس در سمت ایتالیا و روبروی آن در وطرف سیسیل گرداب سیلسیسیل قرار دارد. صخره 

زهاند. زهعنوان دو دیو معرفی شد این دو صخره و گرداب خطرناک در اساوطیر قدیم ب
  قرار گرفتن میان دو سختی و کنایه ایز آنست که انسان مجبور باشد ایز دوچریبدیس و سیلمنظور ایز مابین 

 خطر و مصیبت حتم ًا یکی را که احتمال نجات در آن بیشتر است انتخاب کند و برای اجتناب ایز یک خطللر
زلالضررین را برگزیند. زشتر رود و به اصطل ح اق به استقبال خطر اوطمینان بخ
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هیکنیم که، استفاده از خاک و مواد اولیه بایببد طببوری ههشرایط مادی ملحظه م  او ًل با توجه ب
هناها را پیوسته با اختراعات و اکتشافات تازه جبران نماید.  باشد که پیشرفت علوم بتواند فقدان آ
 لذا پیشرفت علوم نه تنها از شرایط پیشرفت اجتماعی است بلکببه حببتی بببرای حفببظ رفببااهیت
 کنونی از ضروریات است. فرض کنیم اگر تکنیک پیشرفت نکند مواد خامی کبه تکنیبک ببه آن
هنکه مببواد خببام خیلببی سببریع تمببام نشببود هیشود. برای ای  احتیاج دارد در مدت کوتااهی تمام م
هناها نباید از طریق رقابت آزاد صورت گیببرد بلکببه لزم اسببت مببواد خببام  تصاحب و استفاده از آ
ههبنببدی و مقببدار ایببن هنالمللببی و بببر اسبباس دوام رفببااهیت صببنعتی جیر  توسط یببک قببدرت بی
ههزودی تمام شود ههبندی متناوب ًا نظارت شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است مواد خام ب  جیر
 و نتوان احتیاجات صنایع فعلی را برای اهمیشه تأمین نمود. اهمین مطلبب در مبورد خباک نیبز

صاد ق است.

هنکه نقصان مبواد غبذایی جنبببه دائمببی و اهمیشبگی  ثانی ًا با توجه به مسأله جمعیت، برای آ
 نداشته باشد و از کمبود روز افزون آن جلوگیری شود باید در کشاورزی از طرقی استفاده شببود
ههعلوه لزمسببت ازدیبباد جمعیببت اهمیشببه بببا  که موجب از بین رفتن استعداد خبباک نگببردد؛ ب
هچیببک از هیگیرد متناسب باشد. در حال حاضببر اهی ههطریق فنی صورت م  افزایش مواد غذایی که ب
هنکه نیروی مولببده خبباک هیشود. جمعیت دنیا رو به افزایش است و حال آ  این شروط رعایت نم
هییابد. بدیهی است چنین وضعی قابل دوان نبببوده و دیببر  برای تولید مواد غذایی مرتب ًا کااهش م

یا زود منجر به بدبختی خوااهد شد.

ههاهایی برای جلوگیری از ازدیاد جمعیببت در نظببر گرفببت.  در خصوص حل این مسأله باید را
 اگر بخوااهیم این مسأله را از رااهی غیر از جنگ، طاعون و قحطی حل کنیببم، بایسببتی بببه یببک
هنالمللی در بدو امر بایببد مببواد غببذایی را بببه هنلمللی متوسل شویم این قدرت بی  مرجع مقتدر بی
 نسبت جمعیت کشوراها تقسیم نماید. و اگر جمعیت کشوری افزایش یابد نباید بدین علت مواد
 غذایی بیشتری دریافت کند. بدین ترتیب اهر کشور مجبور خوااهد شد که میزان جمعیت خببود

را ثابت نگاه دارد.

هتاها واگببذار ههخود مل  چگونه باید از افزایش جمعیت جلوگیری کرد؟ این موضوع را بایستی ب
هنکببه راه فببو ق یعنببی دخببالت یببک قببدرت  کرد تا درباره آن تصمیم بگیرنببد. ولببی بببا وجببود ای
هعالوصف در حال حاضر هنالمللی تنها راه حل منطقی برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت است م  بی
ههدار چنببان وظببایف ههخصببوص اگببر عهببد هنالمللببی، ب  مطلق ًا عملی نیست و تشکیل یک قدرت بی
هماکنبون بخوااهنبد  نامطلوبی باشد از محالت است. در واقع دو اشکال متضاد وجبود دارد. اگبر اه
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ههطور تساوی تقسیم کنند به ملل غربی لطمه خوااهد خورد و در حقیقت  مواد غذایی در دنیا را ب
ههنظر خودشان، مردن از گرسنگی است. از طببرف دیگببر مللببی کببه هیشوند که ب ههوضعی دچار م  ب
هناهببا فقیببر و ههمواد غذایی فراوان احتیاج دارنببد در عیببن حببال مللببی اهسببتند کببه جمعیببت آ  ب
هناها ثابت بماند لطمه زیادی به آنها خوااهد خورد و متحمببل رنببج همالتزاید است. و اگر جیره آ  دای

هنرو در شرایط موجود، تمام دنیا با راه حل مخالف است. هیشوند. از ای فراوان م

ههخودی خود حل شود.  با این حال در آینده خیلی دور ممکن است مسأله افزایش جمعیت ب
ههالحال کم است ملل غربی تقریبب ًا جمعیبت خبود را ثبابت نگبباه  میزان موالید در کشوراهای مرف
ههاند. اگر ملل شر ق به اندازه ملل غرب، صنعتی و از رفااهیت برخوردار شوند مسببأله ازدیبباد  داشت
ههعنببوان مسببأله یببا هنرا ب  جمعیت ممکن است تغییر پیدا کند و در سطحی واقع شود که نتوان آ
 مشکل لینحلی در نظر گرفت در حال حاضر روسیه، چین و اهندوستان از مراکز بببزرگ فقببر و
هیروند اگر این کشوراها مانند آمریکا از رفااهیت و آسایش عمومی برخوردار ههشمار م  تولید نسل ب

هناها دنیا را تهدید نکند. شوند در این صورت ممکن است جمعیت اضافی آ

زیتوان گفت اگر تمام کشوراهای دنیا ایز رفااهیت و آسایشی که اکنون در آمریکا زهوطور کلی م  ب
  و پایداری جهان علمی را تهدید نخوااهد کللرد.بثباتوجود دارد برخوردار شوند مسأله جمعیت، 

زیتللوان بللدین   بهشتولی اشکال قضیه در ایللن اسللت کلله بللدون کنللترل جمعیللت چگللونه م
  نائل شد؛ در وضع فعلی نیل بدین اهدف بدون یک قیام وحشتناک عملی نخوااهد بوداقتصادی

زهداری متوسللل شللوند ممکللن زتاهای آسیایی به تبلیغات وسیع و دامن  فقط در صورتی که حکوم
زتاهای آسیایی فقللط در  است تغییری در عادات بیولوژیکی ملل آسیایی پیدا شود ولی اغلب دول
 شرایط شکست و مغلوبیت جنگی ممکن اسللت بلله چنیللن امللری مبللادرت وریزنللد اگللر عللادات
 بیولوژیکی ملل آسیا چنین تغییری نیابد، آسیا روی آسایش و رفااهیت اقتصادی را نخوااهد دید،
زناهای زنرا ایز بیلن بلبرد و سلریزمی زنکه غرب را شکست داهد و قسمت مهمی ایز جمعیلت آ  مگر آ
 تحت اشغال غرب را تصرف کند و برای مهاجرت ملل آسیایی آماده سایزد ایللن سرنوشللت بللرای
زیرسللد. زهنظللر نم زشآیند نیست، ولی امکان وقللوع آن اهللم چنللدان بعیللد ب  ملل غربی چندان خو
 اعتقادات و امیال غیرمنطقی ایز موانع حساسی است که در راه حل این مشللکل وجللود دارد، تللا
زهاها تنها اقلیت بسیار ناچیزی برای بررسللی و زلکرد زنفکران و تحصی زنجا که حتی در میان روش  آ
زنکه زیداهد و این خود دلیلی است بر ای زهای ایز خود نشان م  حل منطقی این مسأله، مختصر علق

 علمی سرنوشت خوبی نخوااهد داشت.جهان

زنشناسی مورد بررسی قرار داهیلمبثباتبالخره چنانچه پایداری و    جهان علمی را ایز نظر روا
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زیتلوان زنجا نیلز رفلااهیت ملادی ایز شلروط لیزم اسلت. در ایلن صلورت م  خوااهیم دید که در ای
 تعطیلت وطولنی با پرداخت تمام حقو ق به کارگران و کارمندان داد در رویزاهایی که محللدودیت

زهاهای    و مللدارس ملللی بللرای تفریللح درکمبریللج و آکسفوردپولی وجود نداشت معلمین دانشگا
زهاهای  زیکردنللد. در آلپکو  صلح ایز خطر مرگ استقبال و بدین وطریق عمللر خللود را وطللولنی م

زهوطریللق علمللی صللورتپایدار   در صورتی که جمعیت بیش ایز اندایزه نباشد و تولید محصولت ب
زهعلوه زیاها برای اهمه میسر نباشد. ب زشگذران زنگونه تفریحات و خو  گیرد اهیچ دلیلی نیست که ای

زهدولت واگذار شود. سیستم حکومت فدرال   وسعت بیشتری1باید قسمی ایز مؤسسات خصوصی ب
زهاهای انگلسللتان زهاها نظیللر دانشللگا  یابد و نوعی استقلل و خودمختاری که در برخللی ایز دانشللگا
زیکنللم یزیللرا در  وجود دارد حفظ گللردد. ولللی بیللش ایز ایللن دربللاره موضللوع فعلللی صللحبت نم

زیاهای خود تحت عنوان «فرد و دولت» زهام.2سخنران  به اندایزه کافی درباره آن صحبت کرد

زیگیریم: ثبات جهان علمی را تحت شرایط معینللی زهام چنین نتیجه م زنچه تاکنون گفت   ایز آ
زیتوان حفظ کرد: او ًل  یک حکومت واحد در جهان به وجود آید که نیرواهای مسلللح را مطلقلل ًا: م

 در اختیار داشته باشد تا بدین وسیله بتواند صلح را در دنیا مسللتقر سللایزد. ثانیلل ًا: مللردم جهللان
زهسر برند تا اهیچ قسمتی ایز جهللان بله قسلمت دیگلر رشلک زهوطور کلی در رفااهیت و آسایش ب  ب
زهوطللوری کلله  نبرد. ثالث ًا: در صورت تحقق شرط ثانی ایز میزان موالید در اهمه جا کاسللته شللود، ب
زنکه افراد بشر، چه اهنگام کللار و  جمعیت در تمام دنیا ثابت یا تقریب ًا ثابت بماند. شرط چهارم: آ
زنجللا کلله مشللی زهمنصه ظهللور برسللاند، و تللا آ  چه اهنگام تفریح بتوانند ابتکارات فردی خود را ب

زیکند قدرت، مابین افراد تقسیم گردد. سیاسی و شبکه اقتصادی جامعه اقتضا م

زنپذیر نیست و لذا باید انتظار حتمللی داشللت کلله زیاها امکا  تحقق شرایط مذکور به این یزود
زناهای شدید و تحمل رنج و الم فراوان    و آرامش خود را بایز یابللد. بللابثباتدنیا پس ایز وطی بحرا

زیتللوان زیداده است، م زنکه تاکنون بحران و بدبختی بخشی ایز یزندگی انسان را تشکیل م  وجود ای
زشبینی کرد انسان برگفت که در آینده اهر چند فع ًل آینده را با روشنی و ا زیتوان پی  وطمینان نم

زیمانده باشد در یزمره علم  فقر و جنگ غلبه خوااهد کرد. در آن آینده اگر ترسی اهم در جهان باق
زضشناسی   محسوب خوااهد شد. رااهی بس وطولنی در پیش داریم ولللی درایزی راه دلیللل آن3مر

زیشود که امید به پیرویزی نهایی را نادیده انگاریم و ایز دست بداهیم. نم

1Federal مراجعه شود.81، به پانویس صفحه  
2 Authority and the Individual.
3 Pathological.
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PREFATORY NOTE

This book is based upon lectures originally given at Ruskin College, 
Oxford, England. Three of these Chapter I, "Science and Tradition," 
Chapter II, "General Effects of Scientific Techniques," and Chapter VI, 
"Science and Values"-were subsequently repeated at Columbia 
University, New York, and published by the Columbia University 
Press. None of the other chapters have been published before in the 
United States. The last chapter in the present book, "Can a Scientific 
Society be Stable?" was the Lloyd Roberts Lecture given at the Royal 
Society of Medicine, London.





Table of  Contents

CHAPTER I: S cience and Tradit ion.................................................................143

CHAPTER II: General  Effects  of S cientif ic  Technique ...............................155

CHAPTER III: S cientif ic  Technique in an Oligarchy ...................................173

CHAPTER IV: Democracy and S cientif ic  Technique ....................................183

CHAPTER V: S cience and War..........................................................................193

CHAPTER VI: S cience and Values....................................................................199

CHAPTER VI: Can a S cientif ic  S ociety  Be Stable?! .....................................213

ABOUT THE AUTOUR ....................................................................................... 227





CHAPTER I: 
Science and Tradition

AN has existed for about a million years.  He has possessed 
writing for  about 6,000 years,  agriculture somewhat longer, 
but perhaps not much longer. Science, as a dominant factor in 

determining the beliefs of educated men, has existed for about 300 years; 
as a source of economic technique, for about 150 years. In this brief period 
it has proved itself an incredibly powerful revolutionary force. When we 
consider how recently it has risen to power, we find ourselves forced to 
believe  that  we  are  at  the  very  beginning  of  its  work  in  transforming 
human life. What its future effects will be is a matter of conjecture, but 
possibly a study of its effects hitherto may make the conjecture a little less 
hazardous.

M

The  effects  of  science  are  of  various  very  different  kinds.  There are 
direct intellectual effects: the dispelling of many traditional beliefs, and the 
adoption of others suggested by the success of  scientific method. Then 
there  are  effects  on  technique  in  industry  and  war.  Then,  chiefly  as  a 
consequence  of  new  techniques,  there  are  profound  changes  in  social 
organization  which  are  gradually  bringing  about  corresponding  political 
changes. Finally, as a result of the new control over the environment which 
scientific  knowledge  has  conferred,  a  new  philosophy  is  growing  up, 
involving a changed conception of man's place in the universe.

I shall deal successively with these aspects of the effects of science on 
human life. First I shall recount its purely intellectual effect as a solvent of  
unfounded traditional  beliefs,  such  as  witchcraft.  Next,  I  shall  consider 
scientific technique, especially since the industrial revolution. Last, I shall 
set  forth  the  philosophy  which  is  being  suggested  by  the  triumphs  of 
science, and shall contend that this philosophy, if unchecked, may inspire a 
form of unwisdom from which disastrous consequences may result.  The 
study of anthropology has made us vividly aware of the mass of unfounded 
beliefs  that  influence  the  lives  of  uncivilized  human  beings.  Illness  is 
attributed to sorcery, failure of crops to angry gods or malignant demons. 
Human sacrifice is thought to promote victory in war and the fertility of 
the soil; eclipses and comets are held to presage disaster. The life of the  
savage  is  hemmed in  by  taboos,  and the  consequences  of  infringing  a 
taboo are thought to be frightful.

Some parts of  this primitive outlook died out early in the regions in 
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which civilization began. There are traces of human sacrifice in the Old 
Testament,  for  instance  in  the  stories  of  Jephthah's  daughter  and  of 
Abraham and Isaac, but by the time the Jews became fully historical they 
had  abandoned  the  practice.  The  Greeks  abandoned  it  in  about  the 
seventh  century  B.C.  But  the  Carthaginians  still  practiced  it  during  the 
Punic Wars. The decay of human sacrifice in Mediterranean countries is 
not attributable to science, but presumably to humanitarian feelings.  In 
other respects,  however,  science has  been the chief  agent in dispelling 
primitive superstitions.

Eclipses  were  the  earliest  natural  phenomena  to  escape  from 
superstition into science. The Babylonians could predict them, though as 
regards  solar  eclipses  their  predictions  were  not  always  right.  But  the 
priests  kept  this  knowledge  to  themselves,  and  used  it  as  a  means  of 
increasing their hold over the populace. When the Greeks learned what 
the  Babylonians  had  to  teach,  they  very  quickly  arrived  at  astonishing 
astronomical discoveries. Thucydides mentions an eclipse of the sun, and 
says that it occurred at the new moon, which, he goes on to observe, is  
apparently  the only  tIme at  which such a  phenomenon can  occur.  The 
Pythagoreans, very shortly after this time, discovered the correct theory of 
both solar and lunar eclipses, and inferred that the earth IS a sphere from 
the shape of its shadow on the moon.

Although,  for  the best minds,  eclipses  were thus brought  within  the 
domain of science, it was a long time before this knowledge was generally 
accepted. Milton could still speak of times when the sun

In dim eclipse, disastrous twilight sheds

On half the nations, and with fear of change

Perplexes monarchs.

But in Milton this had become only poetic license. It was very much 
longer before comets were brought within the compass of science; indeed 
the process was completed only by the work of  Newton and his  friend 
Halley.  Caesar's  death was foretold by a  comet;  as  Shakespeare makes 
Calpurnia say:

When beggars die, there are no comets seen;

The heavens themselves blaze forth the death of princes.

The  Venerable  Bede  asserted:  "comets  portend  revolutions  of 
kingdoms, pestilence, war, winds, or heat." John Knox regarded comets as 
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evidence of divine anger, and his followers thought them "a warning to the 
King to extirpate the Papists." Probably Shakespeare still held beliefs of a 
superstitious kind about  comets.  It  was  only when they were found to 
obey the law of gravitation, and when some at least were found to have 
calculable orbits, that educated men in general ceased to regard them as 
portents.

It  was  in the time of  Charles II  that scientific  rejection of  traditional 
superstitions became common among educated men. Charles II perceived 
that science could be an ally against the "fanatics," as those who regretted 
Cromwell  were called. He founded the Royal  Society, and made science 
fashionable. Enlightenment spread gradually downwards from the Court. 
The House of Commons was as yet by no means as modern in outlook as 
the  King.  After  the  plague  and  the  Great  Fire,  a  House  of  Commons 
Committee  inquired  into  the  causes  of  those  misfortunes,  which  were 
generally attributed to divine displeasure, though it was not clear to what 
the  displeasure  was  due.  The  Committee  decided  that  what  most 
displeased the Lord was the works of Mr. Thomas Hobbes. It was decreed 
that no work of his should be published in England. This measure proved 
effective: there has never since been a plague or a Great Fire in London. 
But  Charles,  who  liked  Hobbes  because  Hobbes  had  taught  him 
mathematics, was annoyed. He, however, was not thought by Parliament 
to be on intimate terms with Providence.

It was at this time that belief in witchcraft began to be viewed as a  
superstition. James I was a fanatical persecutor of witches. Shakespeare's 
Macbeth  was  a  piece  of  government  propaganda,  and  no  doubt  the 
witches in that play made it more acceptable as a piece of flattery of the 
monarch.  Even Bacon pretended to believe in witchcraft,  and made no 
protest  when  a  Parliament  of  which  he  was  a  member  passed  a  law 
increasing  the  severity  of  the  punishment  of  witches.  The  climax  was 
reached  under  the  Commonwealth,  for  it  was  especially  Puritans  who 
believed in the power of Satan. It was partly for this reason that Charles II's 
government, while not yet venturing to deny the possibility of witchcraft, 
was much less zealous in searching it out than its predecessors had been. 
The last witchcraft trial in England was in 1664, when Sir Thomas Browne 
was a  witness  against  the  witch.  The  laws  against  it  gradually  fell  into 
abeyance, and were repealed in 1736-though, as late as 1768, John Wesley 
continued  t~  support  the  old  superstition.  In  Scotland  the  superstition 
lingered longer: the last conviction was in 1722.
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The victory of humanity and common sense in this matter was almost 
entirely  due  to  the spread of  the scientific  outlook-not  to  any  definite 
argument, but to the impossibility of the whole way of thinking that had 
been  natural  before  the  age  of  rationalism  that  began  in  the  time  of 
Charles II, partly, it must be confessed, as a revolt against a too rigid moral  
code

Scientific medicine had, at first, to combat superstitions similar to those 
that inspired belief in witchcraft. When Vesalius first practiced dissection 
of corpses, the Church was horrified. He was saved from persecution, for a 
time, by the Emperor Charles V, who was a valetudinarian, and believed 
that no other physician could keep him in health. But after the Emperor 
died, Vesalius was accused of cutting people up before they were dead. He 
was ordered, as a penance, to go on a pilgrimage to the Holy Land; he was 
shipwrecked, and died of exposure. In spite of his work and that of Hervey 
and  other  great  men,  medicine  continued  to  be  largely  superstitious. 
Insanity, in particular, was thought to be due to possession by evil spirits, 
and was therefore treated by subjecting the insane to cruelties which it 
was  hoped  the  demons  would  dislike.  George  III,  when  mad,  was  still 
treated on this principle. The ignorance of the general  public continued 
even longer.· An aunt of mine, when her husband quarreled with the War 
Office, was afraid that the worry would cause him to develop typhus. It is  
hardly till the time of Lister and Pasteur that medicine can be said to have 
become  scientific.  The  diminution  of  human  suffering  owing  to  the 
advances in medicine is beyond all calculation.

Out of the work of the great men of the seventeenth century a new 
outlook on the world was developed, and it was this outlook, not specific 
arguments,  which  brought  about  the  decay  of  the  belief  in  portents, 
witchcraft, demoniacal possession, and so forth. I think there were three 
ingredients in the scientific outlook of the eighteenth century that were 
specially important:

(I)  Statements  of  fact  should  be  based  on  observation,  not  on 
unsupported authority.

(2)  The inanimate world  is  a  self-acting,  self-perpetuating  system,  in 
which all changes conform to natural laws.

(3) The earth is not the center of the universe, and probably Man is not 
its purpose (if any); moreover, "purpose" is a concept which is scientifically 

146



CHAPTER I: SCIENCE AND TRADITION

useless.

These items make up what is called the "mechanistic outlook," which 
clergymen  denounce.  It  led  to  the  cessation  of  persecution  and  to  a 
generally  humane  attitude.  It  is  now  less  accepted  than  it  was,  and 
persecution  has  revived.  To  those  who  regard  its  effects  as  morally 
pernicious, I commend attention to these facts.

Something must be said about  each of  the above ingredients of  the 
mechanistic outlook.

(I) Observation versus Authority: To modern educated people, it seems 
obvious that matters of fact are to be ascertained by observation, not by 
consulting ancient authorities. But this is an entirely modern conception, 
which hardly existed before the seventeenth century. Aristotle maintained 
that women have fewer teeth than men; although he was twice married, it 
never occurred to him to verify this  statement by examining his  wives' 
mouths. He said also that children will be healthier if conceived when the 
wind is in the north. One gathers that the two Mrs. Aristotles both had to 
run out and look at the weathercock every evening before going to bed. He 
states that a man bitten by a mad dog will  not go mad,  but any other 
animal will (Hist. An. 7o4a); that the bite of the shrewmouse is dangerous 
to horses, especially if the mouse is pregnant (ibid., 604b); that elephants 
suffering from insomnia can be cured by rubbing their shoulders with salt,  
olive oil, and warm water (ibid., 60sa); and so on and so on. Nevertheless, 
classical dons, who have never observed any animal except the cat and the 
dog, continue to praise Aristotle for his fidelity to observation.

The conquest of  the East by Alexander caused an immense influx of 
superstition  into  the  Hellenistic  world.  This  was  particularly  notable  as 
regards astrology, which almost all later pagans believed in. The Church 
condemned it, not on scientific grounds, but because it implied subjection 
to Fate. There is, however, in St. Augustine, a scientific argument against 
astrology quoted from one of the rare pagan skeptics. The argument is 
that twins often have very different careers, which they ought not to have 
if astrology were true.

At the time of the Renaissance, belief in astrology became a mark of the 
free thinker: it must be true, he thought, because the Church condemned 
it. Free thinkers were not yet any more scientific than their opponents in 
the matter of appeal to observable facts.

147



                                      THE IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY

Most of us still believe many things that in fact have no basis except in 
the assertions of the ancients. I was always told that ostriches eat nails, 
and, though I wondered how they found them in the Bush, it did not occur 
to me to doubt the story. At last I discovered that it comes from Pliny, and 
has no truth whatever.

Some things are believed because people feel as if they must be true, 
and in such cases an immense weight of evidence is necessary to dispel the 
belief. Maternal impressions are a case in point. It is supposed that any 
notable  impression  on  the  mother  during  gestation  will  affect  the 
offspring. This notion has scriptural warrant: you will remember how Jacob 
secured speckled kine. If you ask any woman who is not a scientist or an 
associate of scientists, she will overwhelm you with incidents in proof of 
the superstition. Why, there was Mrs. So-and-So, who saw a fox caught in 
a trap, and sure enough her child was born with a fox's foot. Did you know 
Mrs. So-and-So? No, but my friend Mrs. Such-and-Such did. So, if you are 
persistent, you ask Mrs. Such-and-Such, who says: "Oh no, I didn't know 
Mrs. So-and-So, but Mrs. What's-Her-Name did." You may spend a lifetime 
in the pursuit of Mrs. So-and-So, but you will never catch up with her. She 
is a myth.

The  same  situation  occurs  in  regard  to  the  inheritance  of  acquired 
characters. There is such a strong impulse to believe in this that biologists 
have the greatest difficulty in persuading people of the contrary. In Russia 
they have failed to convince Stalin, and have been compelled to give up 
being scientific in this matter.

When  Galileo's  telescope  revealed  Jupiter's  moons,  the  orthodox 
refused to look through it,  because they knew there could not be such 
bodies, and therefore the telescope must be deceptive.

Respect  for  observation as  opposed to tradition is  difficult  and (one 
might almost say) contrary to human nature. Science insists upon it, and 
this  insistence  was  the  source  of  the  most  desperate  battles  between 
science and authority. There are still a great many respects in which the 
lesson  has  not  been  learned.  Few  people  can  be  convinced  that  an 
obnoxious habit-e.g.  exhibitionism-cannot be cured by punishment.  It  is 
pleasant to punish those who shock us, and we do not like to admit that 
indulgence in this pleasure is not always socially desirable.

(2)  The autonomy of  the physical  world:  Perhaps the most powerful 
solvent of the pre-scientific outlook has been the first law of motion, which 
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the world owes to GaliIeo, though to some extent he was anticipated by 
Leonardo da Vinci. The first law of motion says that a body which is moving 
will  go  on  moving  in  the  same  direction  with  the  same  velocity  until 
something stops it. Before Galileo it had been thought that a lifeless body 
will not move of itself, and if it is in motion it will gradually come to rest. 
Only  living  beings,  it  was  thought,  could  move  without  help  of  some 
external agency. Aristotle thought that the heavenly bodies were pushed 
by gods. Here on earth, animals can set themselves in motion and I can 
cause motion in dead matter. There are, it was conceded, certain kinds of  
motion  which  are  "natural"  to  dead  matter:  earth  and water  naturally 
move downwards, air and fire upwards; but beyond these simple "natural" 
motions  everything  depends  upon  impulsion  from  the  souls  of  living 
beings.

So long as this view prevailed, physics as an independent science was 
impossible, since the physical world was thought to be not causally self-
contained.  But  Galileo  and  Newton  between  them  proved  that  all  the 
movements  of  the  planets,  and of  dead  matter  on  the  earth,  proceed 
according  to  the  laws  of  physics,  and  once  started,  will  continue 
indefinitely. There is no need of mind in this process. Newton still thought 
that a Creator was. necessary to get the process going, but that after that  
He left it to work according to its own laws.

Descartes held that not only dead matter,  but the bodies of animals 
also, are wholly governed by the laws of physics. Probably only theology 
restrained him from saying the same of human bodies. In the eighteenth 
century  French  free  thinkers  took  this  further  step.  In  their  view,  the 
relation of mind and matter was the antithesis of what Aristotle and the 
scholastics had supposed. For Aristotle, first causes were always mental, as 
when an  engine  driver  starts  a  freight  train  moving  and the  impulsion 
communicates itself from truck to truck. Eighteenth-century materialists, 
on the contrary,  considered all  causes material,  and thought  of  mental 
occurrences as inoperative by-products.

(3) The dethronement of "purpose": Aristotle maintained that causes 
are of four kinds; modern science admits only one of the four .  Two of 
Aristotle's four need not concern us; the h two that do concern us are tee 
"efficient" and the "final" cause. The "efficient" cause is what we should 
call simply "the cause"; the "final" cause is the purpose. In human affairs 
this distinction has validity. Suppose you find a restaurant at the top of a 

149



                                      THE IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY

mountain. The "efficient" cause is the carrying up of the materials and the 
arranging of them in the pattern of a house. The "final" cause is to satisfy 
the hunger and thirst of tourists. In human affairs, the question "why?" is 
more naturally answered, as a rule, by assigning the final cause than by 
setting out the efficient cause. If you ask "why is there a restaurant here?" 
the natural answer is "because many hungry and thirsty people come this 
way."  But  the answer  by  final  cause  is  only  appropriate  where  human 
volitions are involved. If you ask "why do many people die of cancer?" you 
will  get no clear answer, but the answer you want is one assigning the 
efficient cause.

This  ambiguity  in  the  word  "why"  led  Aristotle  to  his  distinction  of 
efficient and final causes. He thought-and many people still think-that both 
kinds are to be found everywhere: whatever exists may be explained, on 
the one hand, by the antecedent events that have produced it, and, on the 
other hand, by the purpose that it serves. But although it is still open to 
the philosopher or theologian to hold that everything has a "purpose," it 
has been found that "purpose" is not a useful  concept when we are in 
search of scientific laws. We are told in the Bible that the moon was made 
to give light by night. But men of science, however pious, do not regard 
this as a scientific explanation of the origin of the moon. Or, to revert to 
the question about cancer, a man of science may believe, in his private 
capacity, that cancer is sent as a punishment for our sins, but qua man of 
science he must ignore this point of view. We know of "purpose" in human 
affairs, and we may suppose that there are cosmic purposes, but in science 
it is the past that determines the future, not the future the past. "Final" 
causes, therefore, do not occur in the scientific account of the world.

In  this  connection  Darwin's  work  was  decisive.  What  Galileo  and 
Newton had done for astronomy, Darwin did for biology. The adaptations 
of animals and plants to their environments were a favorite theme of pious 
naturalists  in  the  eighteenth  and  early  nineteenth  centuries.  These 
adaptations  were  explained  by  the  Divine  Purpose.  It  is  true  that  the 
explanation was sometimes a little odd. If rabbits were theologians, they 
might think the exquisite adaptation of weasels to the killing of rabbits 
hardly a matter for thankfulness. And there was a conspiracy of silence 
about  the  tapeworm.  Nevertheless,  it  was  difficult,  before  Darwin,  to 
explain the adaptation of living things to their environment otherwise than 
by means of the Creator's purposes.
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It was not the fact of evolution, but the Darwinian mechanism of the 
struggle for existence and the survival of the fittest, that made it possible 
to explain adaptation without bringing in "purpose." Random variation and 
natural  selection  use only  efficient  causes.  This  is  why many men who 
accept the general fact of evolution do not accept Darwin's view as to how 
it comes about. Samuel Butler, Bergson, Shaw, and Lysenko will not accept 
the dethronement of purpose though in the case of Lysenko it is not God's 
purpose, but Stalin's, that governs heredity in winter wheat.

(4) Man's place in the universe: The effect of science upon our view of  
man's place in the universe has been of two opposite kinds; it has at once 
degraded and exalted him. It  has degraded him from the standpoint of 
contemplation, and exalted him from that of action. The latter effect has 
gradually come to outweigh the former, but both have been important. I 
will begin with the contemplative effect.

To get this effect with its full impact, you should read simultaneously 
Dante's Divine Comedy and Hubble on the Realm of the Nebulae-in each 
case with active imagination and with full receptiveness to the cosmos that 
they portray. In Dante, the earth is the center of the universe; there are  
ten concentric  spheres,  all  revolving about  the earth;  the wicked,  after 
death, are punished at the center of the earth; the comparatively virtuous 
are purged on the Mount of Purgatory at the antipodes of Jerusalem; the 
good,  when purged, enjoy eternal  bliss  in one or other of  the spheres, 
according  to  the degree  of  their  merit.  The  universe  is  tidy  and small:  
Dante visits all the spheres in the course of twenty-four hours. Everything 
is contrived in relation to man: to punish sin and reward virtue. There are 
no mysteries, no abysses, no secrets; the whole thing is like a child's doll's  
house, with people as the dolls. But although the people were dolls they 
were important because they interested the Owner of the doll's house.

The modern universe is a very different sort of place. Since the victory 
of the Copernican system we have known that the earth is not the center 
of the universe. For a time the sun replaced it, but then it turned out that  
the sun is by no means a monarch among stars, in fact, is scarcely even 
middle class. There is an incredible amount of empty space in the universe. 
The distance from the sun to the nearest star is about 4.2 light years, or 25  
X 1012 miles. This is in spite of the fact that we live in an exceptionally  
crowded  part  of  the  universe,  namely  the  Milky  Way,  which  is  an 
assemblage of about 300,000 million stars. This assemblage is one of an 
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immense number of similar assemblages; about 30 million are known, but 
presumably  better  telescopes  would  show  more.  The  average  distance 
from  one  assemblage  to  the  next  is  about  2  million  light  years.  But 
apparently they still feel they haven't elbow room, for they are all hurrying 
away  from each  other;  some are  moving  away  from us  at  the  rate  of  
14,000 miles a second or more. The most distant of them so far observed 
are believed to be at a distance from us of about 500 million light years, so 
that what we see is what they were 500 million years ago. And as to mass:  
the sun weighs about. 2 X 1027 tons, the Milky Way about 160,000 million 
times as much as the sun, and is one of a collection of galaxies of which 
about 30 million are known. It is not easy to maintain a belief in one's own 
cosmic importance in view of such overwhelming statistics.

So  much for  the contemplative  aspect  of  man's  place  in  a  scientific 
cosmos. I come now to the practical aspect.

To the practical man, the nebulae are a matter of indifference. He can 
understand astronomers' thinking about them, because they are paid to, 
but  there  is  no  reason  why  he  should  worry  about  anything  so 
unimportant. What matters to him about the world is what he can make of 
it. And scientific man can make vastly more of the world than unscientific 
man could.

In the pre-scientific world, power was God's. There was not much that 
man  could  do  even  in  the  most  favorable  circumstances,  and  the 
circumstances  were  liable  to  become  unfavorable  if  men  incurred  the 
divine displeasure. This showed itself in earthquakes, pestilences, famines, 
and defeats in war. Since such events are frequent, it was obviously very 
easy  to  incur  divine  displeasure.  Judging  by  the  analogy  of  earthly 
monarchs, men decided that the thing most displeasing to the Deity is a 
lack of humility.  If  you wished to slip through life without disaster,  you 
must be meek; you must be aware of your defenselessness, and constantly 
ready to confess it. But the God before whom you humbled yourself was 
conceived in the likeness of man, so that the universe seemed human and 
warm and cozy, like home if you are the youngest of a large family, painful 
at times, but never alien and incomprehensible.

In  the  scientific  world,  all  this  is  different.  It  is  not  by  prayer  and 
humility  that  you  cause  things  to  go  as  you  wish,  but  by  acquiring  a 
knowledge of natural  laws. The power you acquire in this  way is  much 
greater  and  much  more  reliable  that  that  formerly  supposed  to  be 
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acquired  by  prayer,  because  you  never  could  tell  whether  your  prayer 
would be favorably heard in heaven. The power of prayer, moreover, had 
recognized limits; it would have been impious to ask too much. But the 
power  of  science  has  no  known  limits.  We  were  told  that  faith  could 
remove  mountains,  but  no  one  believed  it;  we  are  now  told  that  the 
atomic bomb can remove mountains, and everyone believes it.

It is true that if we ever did stop to think about the cosmos we might 
find it uncomfortable. The sun may grow cold or blow up; the earth may 
lose its atmosphere and become uninhabitable. Life is a brief, small, and 
transitory phenomenon in an obscure corner, not at all the sort of thing 
that one would make a fuss about if one were not personally concerned. 
But it  is monkish and futile---so scientific man will  say-to dwell  on such 
cold and unpractical thoughts. Let us get on with the job of fertilizing the 
desert, melting Arctic ice, and killing each other with perpetually improving 
technique. Some of our activities will do good, some harm, but all alike will  
show our power. And so, in this godless universe, we shall become gods.

Darwinism has had many effects upon man's outlook on life and the 
world,  in  addition to  the extrusion  of  purpose of  which I  have already 
spoken.  The  absence of  any  sharp  line  between men and apes  is  very 
awkward for  theology.  When did  men get  souls?  Was the Missing Link 
capable of sin and therefore worthy of hell? Did Pithecanthropus Erectus 
have moral responsibility? Was Homo Pekiniensis damned? Did Piltdown 
Man go to heaven? Any answer must be arbitrary.

But Darwinism-especially when crudely misinterpreted -threatened not 
only  theological  orthodoxy  but  also  the  creed  of  eighteenth-century 
liberalism. Condorcet was a typical liberal philosopher of the eighteenth 
century; Malthus developed his theory to refute Condorcet; and Darwin's 
theory  was  suggested  by  Malthus's.  Eighteenth-century  liberals  had  a 
conception of man as absolute, in its way, as that of the theologians. There 
were the "Rights of Man"; all men were equal; if one showed more ability 
than another, that was due entirely to a better education, as James Mill 
told his son to prevent him from becoming conceited.

We must ask again:  Should Pithecanthropus,  if  still  alive,  enjoy "The 
Rights of Man"? Would Homo Pekiniensis have been the equal of Newton 
if  he  could  have  gone  to  Cambridge?  Was  the  Piltdown  Man  just  as 
intelligent as the present inhabitants of that Sussex village? If you answer 
all all these questions in the democratic sense, you can be pushed back to 

153



                                      THE IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY

the anthropoid apes, and if you stick to your guns, you can be driven back 
ultimately on to the amoeba, which is absurd (to quote Euclid). You must 
therefore admit that men are not all congenitally equal, and that evolution 
proceeds by selecting favorable variations. You must admit that heredity 
has a part in producing a good adult, and that education is not the only 
factor to be considered. If men are to be conventionally equal politically, it  
must be not because they are really equal biologically, but for some more 
specifically  political  reason.  Such  reflections  have  endangered  political 
liberalism, though not, to my mind, justly.

The  admission  that  men are  not  all  equal  in  congenital  endowment 
becomes  dangerous  when  some  group  is  singled  out  as  superior  or 
inferior.  If  you say that  the rich are  abler  than the poor,  or  men than 
women, or white men than black men, or Germans than men of any other 
nation, you proclaim a doctrine which has no support in Darwinism, and 
which is almost certain to lead to either slavery or war. But such doctrines,  
however unwarrantable, have been proclaimed in the name of Darwinism. 
So has the ruthless theory that the weakest should be left to go to the 
wall, since this is Nature's method of progress. If it is by the struggle for  
existence that the race is improved-so say the devotees of this creed-let us  
welcome wars, the more destructive the better. And so we come back to 
Heraclitus,  the  first  of  fascists,  who said:  "Homer  was  wrong  in  saying 
'would that strife might perish from among gods and men.' He did not see 
that he was praying for the destruction of the universe. . . . War is common 
to all, and strife is justice. . . . War is the father of all and king of all; and  
some he has made gods and some men, some bond and some free."

It would be odd if the last effect of science were to revive a philosophy 
dating from 500 B.C. This was to some extent true of Nietzsche and of the 
Nazis, but it is not true of any of the groups now powerful in the world. 
What is true is that science has immensely increased the sense of human 
power. But this effect is more closely connected with science as technique 
than with science as philosophy.  In this  chapter I  have tried to confine 
myself to science as a philosophy, leaving science as technique for later 
chapters. After we have considered science as technique I shall return to 
the philosophy of human power that it has seemed to suggest. I cannot 
accept this philosophy, which I believe to be very dangerous. But of that I  
will not speak yet.
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cience ever since the time of the Arabs, has had two functions: (I) to 
enable us to  know things, and (2) to enable us to  do things. The 
Greeks, With the exception of Archimedes, were only interested in 

the first  of  these.  They had much curiosity about the world,  but,  since 
civilized people lived comfortably on slave labor, they had no interest in 
technique.  Interest  in  the  practical  uses  of  science  came  first  through 
superstition and magic.  The Arabs  wished to discover the philosopher's 
stone, the elixir of life, and how to transmute base metals into gold. In 
pursuing investigations having these purposes, they discovered many facts 
in chemistry, but they did not arrive at any valid and important general 
laws, and their technique remained elementary.

S

However, in the late Middle Ages two discoveries were made which had 
a profound importance: they were gunpowder and the mariner's compass. 
It is not known who made these discoveries-the only thing certain is that it  
was not Roger Bacon.

The main importance of gunpowder, at first, was that it enabled central 
governments to subdue rebellious barons. Magna Carta would have never 
been won if John had possessed artillery. But although in this instance we 
may side with the barons against  the king,  in  general  the Middle  Ages 
suffered from anarchy, and what was needed was a way of establishing 
order and respect for law. At that time, only royal power could achieve 
this. The barons had depended upon their castles, which could not stand 
against  guns.  That  is  why the  Tudors  were  more  powerful  than  earlier 
kings. And the same kind of change occurred at the same time in France 
and Spain.  The modern power of  the State  began in  the late  fifteenth 
century and began as a result of gunpowder. From that day to this, the 
authority  of  States  has  increased,  and  throughout  it  has  been  mainly 
improvement in weapons of war that has made the increase possible. This 
development was begun by Henry VII, Louis XI, and Ferdinand and Isabella. 
It was artillery that enabled them to succeed.

The mariner's compass was equally important. It made possible the age 
of discovery. The New World was opened to white colonists; the route to 
the East round Cape of Good Hope made possible the conquest of India, 
and brought about  important  contacts between Europe and China.  The 
importance  of  sea  power  was  enormously  increased,  and  through  sea 
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power  Western  Europe  came  to  dominate  the  world.  It  is  only  in  the 
present century that this domination has come to an end.

Nothing  of  equal  importance  occurred  in  the  way  of  new  scientific 
technique until the age of steam and the industrial revolution. The atom 
bomb has caused many people during the last seven years to think that 
scientific technique may be carried too far. But there is nothing new in 
this. The industrial revolution caused unspeakable misery both in England 
and in America. I do not think any student of economic history can doubt 
that the average of happiness in England in the early nineteenth century 
was lower than it  had been a hundred years  earlier;  and this  was due 
almost entirely to scientific technique.

Let us consider cotton, which was the most important example of early 
industrialization.  In  the  Lancashire  cotton  mills  (from  which  Marx  and 
Engels derived their livelihood), children worked from twelve to sixteen 
hours a day; they often began working at the age of six or seven. Children 
had to be beaten to keep them from falling asleep while at work; in spite 
of this, many failed to keep awake and rolled into the machinery, by which 
they were mutilated or killed. Parents had to submit to the infliction of 
these atrocities upon their children, because they themselves were in a 
desperate  plight.  Handicraftsmen had been thrown out  of  work  by the 
machines; rural laborers were compelled to migrate to the towns by the 
Enclosure  Acts,  which  used  Parliament  to  make  landowners  richer  by 
making  peasants  destitute;  trade  unions  were  illegal  until  1824;  the 
government  employed  agents  provocateurs  to  try  to  get  revolutionary 
sentiments out of wage-earners, who were then deported or hanged. Such 
was the first effect of machinery in England.

Meanwhile the effects in the United States had been equally disastrous.

At the time of the War of Independence, and for some years after its 
close, the Southern States were quite willing to contemplate the abolition 
of slavery in the near future. Slavery in the North and West was abolished 
by a unanimous vote in 1787, and Jefferson, not without reason, hoped to 
see it abolished in the South. But in the year 1793 Whitney invented the 
cotton gin,  which enabled a Negro to clean fifty pounds of  fiber a day 
instead of  only  one,  as  formerly.  "Laborsaving"  devices  in  England had 
caused children to have to work fifteen hours a day; "laborsaving" devices 
in America inflicted upon slaves a life of toil  far more severe than what 
they had to endure before Mr. Whitney's invention. The slave trade having 
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been abolished in 1808, the immense increase in the cultivation of cotton 
after that date had to be made possible by importing Negroes from the 
less southerly States in which cotton could not be grown. The deep South 
was  unhealthy,  and  the  slaves  on  the  cotton  plantations  were  cruelly 
overworked. The less Southern slave States thus became breeding-grounds 
for the profitable Southern graveyards. A peculiarly revolting aspect of the 
traffic  was  that  a  white  man  who  owned  female  slaves  could  beget 
children by them, who were his slaves, and whom, when he needed cash, 
he could sell  to the plantations,  to become (in all  likelihood) victims of 
hookworm, malaria, or yellow fever.

The ultimate outcome was the Civil War, which would almost certainly 
not have occurred if the cotton industry had remained unscientific.

There were also results in other continents. Cotton goods could find a 
market  in  India  and  Africa;  this  was  a  stimulus  to  British  imperialism. 
Africans had to be taught that nudity is wicked; this was done very cheaply 
by missionaries. In addition to cotton goods we exported tuberculosis and 
syphilis, but for them there was no charge.

I have dwelt upon the case of cotton because I want to emphasize that 
evils due to a new scientific technique are no new thing. The evils I have 
been speaking of  ceased in time:  child  labor  was abolished in  England, 
slavery was abolished in America, imperialism is now at an end in India.  
The evils that persist in Africa have now nothing to do with cotton.

Steam, which was one of the most important elements in the industrial  
revolution,  had  its  most  distinctive  sphere  of  operation  in  transport-
steamers  and  railways.  The  really  large-scale  effects  of  steam 
transportation did not develop fully till after the middle of the nineteenth 
century, when they led to the opening of the Middle West of America and 
the use of its grain to feed the industrial populations of England and New 
England. This led to a very general increase of prosperity, and had more to 
do than any other single cause with Victorian optimism. It made possible a 
very rapid increase in population in every civilized country -except France, 
where the Code Napoleon had prevented it by decreeing equal division of 
a  man's  property  among  all  his  children,  and  where  a  majority  were 
peasant proprietors owning very little land.

This development was not attended with the evils of early industrialism, 
chiefly,  I  think,  because  of  the  abolition  of  slavery  and  the  growth  of 
democracy. Irish peasants and Russian serfs, who were not self-governing, 
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continued to suffer. Cotton operatives would have continued to suffer if 
English landowners had been strong enough to defeat Cobden and Bright.

The next important stage in the development of scientific technique is 
connected with electricity and oil and the internal-combustion engine.

Long before the use of electricity as a source of power, it was used in 
the telegraph. This had two important consequences: first, messages could 
now  travel  faster  than  human  beings;  secondly,  in  large  organizations 
detailed control  from a center became much more possible than it had 
formerly been.

The  fact  that  messages  could  travel  faster  than  human  beings  was 
useful, above all, to the police. Before the telegraph, a highwayman on a 
galloping horse could escape to a place where his crime had not yet been 
heard of, and this made it very much harder to catch him. Unfortunately, 
however,  the  men  whom  the  police  wish  to  catch  are  frequently 
benefactors  of  mankind.  If  the  telegraph had existed,  Polycrates  would 
have  caught  Pythagoras,  the  Athenian  government  would  have  caught 
Anaxagoras, the Pope would have caught William of Occam, and Pitt would 
have caught Tom Paine when he fled to France in 1792. A large proportion 
of the best Germans and Russians have suffered under Hitler and Stalin;  
many  more  would  have  escaped  but  for  the  rapid  transmission  of 
messages.  The increased power of  the police therefore,  is  not wholly a 
gain.

Increase of central control is an even more important consequence of 
the  telegraph.  In  ancient  empires  satraps  or  proconsuls  in  distant 
provinces could rebel,  and had time to entrench themselves before the 
central  government  knew  of  their  disaffection.  When  Constantine 
proclaimed himself Emperor at York and marched on Rome, he was almost  
under the walls  of  the city before the Roman authorities knew he was 
coming. Perhaps if the telegraph had existed in those days the Western 
world would not now be Christian. In the War of 1812, the battle of New 
Orleans was fought after peace had been concluded, but neither army was 
aware  of  the  fact.  Before  the  telegraph,  ambassadors  had  an 
independence which they have now completely lost, because they had to 
be allowed a free hand if swift action was necessary in a

Crisis.

It was not only in relation to government, but wherever organizations 
covering  large  areas  were  concerned,  that  the  telegraph  effected  a 
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transformation. Read, for instance, in Hakluyt's  Voyages, the accounts of 
attempts  to  foster  trade  with  Russia  that  were  made  by  English 
commercial interests in the time of Elizabeth. All that could be done was to 
choose an energetic and tactful emissary, give him letters, goods, money, 
and  leave  him  to  make  what  headway  he  could.  Contact  with  his 
employers was possible only at long intervals, and their instructions could 
never be up to date.

The effect of the telegraph was to increase the power of the central  
government  and  diminish  the  initiative  of  distant  subordinates.  This 
applied  not  only  to  the  State,  but  to  every  geographically  extensive 
organization. We shall find that a great deal of scientific technique has a  
similar  effect.  The result  is  that  fewer  men have executive  power,  but 
those few have  more  power  than such  men had formerly.  In  all  these 
respects, broadcasting has completed what the telegraph began.

Electricity as a source of power is much more recent than the telegraph, 
and has not yet had all the effects of which it is capable. As an influence on  
social  organization its most notable feature is the importance of power 
stations,  which  inevitably  promote  centralization.  The  philosophers  of 
Laputa could reduce a rebellious dependency to submission by interposing 
their  floating  island  between  the  rebels  and  the  sun.  Something  very 
analogous can be done by those who control power stations, as soon as a 
community  has  become dependent  upon them for lighting and heating 
and cooking. I lived in America in a farmhouse which· depended entirely 
upon electricity, and sometimes, in a blizzard, the wires would be blown 
down. The resulting inconvenience was almost intolerable. If we had been 
deliberately cut off for being rebels, we should soon have had to give in.

The  importance  of  oil  and  the  internal-combustion  engine  in  our 
present  technique  is  obvious  to  everybody.  For  technical  reasons,  it  is 
advantageous if oil companies are very large, since otherwise they cannot 
afford such things as long pipe lines. The importance of oil companies in 
the politics of the last thirty years has been very generally recognized. This 
applies especially to the Middle East and Indonesia. Oil is a serious source 
of  friction  between  the  West  and  the  U.S.S.R.,  and  tends  to  generate 
friendliness  towards  communism  in  some regions  that  are  strategically 
important to the West.

But what is of most importance in this connection is the development 
of  flying.  Airplanes  have  increased  immeasurably  the  power  of 
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governments. No rebellion can hope to succeed unless it is favored by at 
least  a  portion of  the air  force.  Not  only  has  air  warfare increased the 
power of  governments,  but it  has  increased the disproportion between 
great and small Powers. Only great Powers can afford a large air force, and 
no small Power can stand out against a great Power which has secure air 
supremacy.

This  brings  me  to  the  most  recent  technical  application  of  physical 
knowledge--I mean the utilization of atomic energy. It is not yet possible to 
estimate its peaceful uses. Perhaps it will become a source of power for 
certain  purposes,  thus  carrying  further  the  concentration  at  present 
represented  by  power  stations.  Perhaps  it  will  be  used  as  the  Soviet 
Government  says  it  intends  to  use  it-to  alter  physical  geography  by 
abolishing mountains and turning deserts into lakes. But as far as can be 
judged at present, atomic energy is not likely to be as important in peace 
as in war.

War has been, throughout history, the chief source of social cohesion; 
and since science began, it has been the strongest incentive to technical  
progress. Large groups have -a better chance of victory than small ones, 
and therefore the 'Usual result of war is to make States larger. In any given 
state of technique there is a limit to size. The Roman Empire was stopped 
by German forests and African deserts; the British conquests in India were 
halted by the Himalayas; Napoleon was defeated by the Russian winter. 
And before the telegraph large empires tended to break up because they 
could not be effectively controlled from a center.

Communications have been hitherto the chief factor limiting the size of 
empires. In antiquity the Persians and the Romans depended upon roads, 
but  since  nothing  traveled  faster  than  a  horse,  empires  became 
unmanageable when the <iistan~e from the capital to the frontier was very 
great. This difficulty was diminished by railways and the telegraph, and is 
on  the  point  of  disappearing  with  the  improvement  of  the  long-range 
bomber. There would now be no technical difficulty about a single world-
wide Empire. Since war is likely to become more destructive of human life 
than it has been in recent centuries, unification under a single government 
is  probably  necessary  unless  we are  to  acquiesce in  either  a  return to 
barbarism or the extinction of the human race.

There is, it must be confessed, a psychological difficulty -about a single  
world  government.  The  chief  source  of  social  <cohesion  in  the  past,  I 
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repeat, has been war: the passions that inspire a feeling of unity are hate 
and  fear.  These  depend  upon  the  existence  of  an  enemy,  actual  or 
potential. It seems to follow that a world government could only be kept in 
being by force, not by the spontaneous loyalty that now inspires a nation 
at war. I will return to this problem at a later stage.

So far, I  have been considering only techniques derived from physics 
and chemistry. These have, up to the present, been the most important,  
but biology, physiology, and psychology are likely in the long run to affect 
human life quite as much as physics and chemistry.

Take  first  the  question  of  food  and  population.  At  present  the 
population of the globe is increasing at the rate of about 20 millions a year. 
Most of this increase is in Russia and Southeast Asia. The population of 
Western Europe and the United States is nearly stationary. Meanwhile, the 
food supply of the world as a whole threatens to diminish, as a result of 
unwise  methods  of  cultivation  and  destruction  of  forests.  This  is  an 
explosive  situation.  Left  to  itself,  it  must  lead  to  a  food  shortage  and 
thence to a world war . Technique, however, makes other issues possible.

Vital statistics in the West are dominated by medicine and birth control: 
the one diminishes the deaths, the other the births. The result is that the 
average age in the West increases: there is a smaller percentage of young 
people and a larger percentage of old people. Some people consider that 
this must have unfortunate results, but speaking as an old person, I am not 
sure.

The danger of a world shortage of food may be averted for a time by 
improvements in the technique of agriculture. But, if population continues 
to increase at the present rate, such improvements cannot long suffice. 
There will then be two groups, one poor with an increasing population, the 
other rich with a stationary population. Such a situation can hardly fail to 
lead to world war.  If  there is not to be an endless succession of  wars,  
population will have to become stationary throughout the world, and this 
will  probably  have  to  be  done,  in  many  countries,  as  a  result  of 
governmental  measures.  This  will  require  an  extension  of  scientific 
technique  into  very  intimate  matters.  There  are,  however,  two  other 
possibilities. War may become so destructive that, at any rate for a time, 
there  is  no  danger  of  overpopulation;  or  the  scientific  nations  may be 
defeated and anarchy may destroy scientific technique.

Biology  is  likely  to  affect  human  life  through  the  study  of  heredity. 
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Without  science,  men have  changed domestic  animals  and food plants 
enormously  in  advantageous  ways.  It  may  be  assumed  that  they  will 
change them much more, and much more quickly, by bringing the science 
of genetics to bear. Perhaps, even, it may become possible artificially to 
induce desirable mutations in genes. (Hitherto the only mutations that can 
be artificially caused are neutral or harmful.) In any case, it is pretty certain 
that scientific technique will very soon effect great improvements in the 
animals and plants that are useful to man.

When such methods of modifying the congenital character of animals 
and plants have been pursued long enough to make their success obvious, 
it  is  probable  that  there  will  be  a  powerful  movement  for  applying 
scientific methods to human propagation. There would at first be strong 
religious  and emotional  obstacles to the adoption of  such a policy.  But 
suppose (say) Russia were able to overcome these obstacles and to breed 
a race stronger, more intelligent, and more resistant to disease than any 
race  of  men  that  has  hitherto  existed,  and  suppose  the  other  nations 
perceived that unless they followed suit they would be defeated in war, 
then either the other nations would voluntarily forgo their prejudices, or,  
after  defeat,  they  would  be  compelled  to  forgo  them.  Any  scientific 
technique, however beastly, is bound to spread if it is useful in war-until 
such  time  as  men  decide  that  they  have  had  enough  of  war  and  will 
henceforth  live  in  peace.  As  that  day  does  not  seem  to  be  at  hand, 
scientific breeding of human beings must be expected to come about. I  
shall return to this subject in a later chapter.

Physiology and psychology afford fields for scientific technique which 
still await development. Two great men, Pavlov and Freud, have laid the 
foundation. I do not accept the view that they are in any essential conflict, 
but what structure will be built on their foundations is still in doubt.

I think the subject which will be of most importance politically is mass 
psychology.  Mass  psychology  is,  scientifically  speaking,  not  a  very 
advanced study, and so far its professors have not been in universities: 
they have been advertisers, politicians, and, above all, dictators. This study 
is immensely useful to practical men, whether they wish to become rich or 
to acquire the government. It  is,  of course, as a science, founded upon 
individual  psychology,  but  hitherto  it  has  employed  rule-of-thumb 
methods which were based upon a kind of  intuitive common sense.  Its 
importance  has  been  enormously  increased  by  the  growth  of  modem 
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methods of  propaganda.  Of  these the most influential  is  what is  called 
"education." Religion plays a part, though a diminishing one; the press, the 
cinema, and the radio play an increasing part.

What is  essential  in mass psychology is the art  of  persuasion.  If  you 
compare a speech of Hitler's with a speech of (say) Edmund Burke, you will 
see what strides have been made in the art since the eighteenth century. 
What went wrong formerly was that people had read in books that man is 
a rational animal, and framed their arguments on this hypothesis. We now 
know that limelight and a brass band do more to persuade than can be 
done by the most elegant train of syllogisms. It may be hoped that in time 
anybody will be able to persuade anybody of anything if he can catch the 
patient young and is provided by the State with money and equipment.

This subject will  make great strides when it  is  taken up by scientists 
under a scientific dictatorship. Anaxagoras maintained that snow is black, 
but no one believed him. The social psychologists of the future will have a 
number  of  classes  of  school  children  on  whom  they  will  try  different 
methods of producing an unshakable conviction that snow is black. Various 
results  will  soon  be  arrived  at.  First,  that  the  influence  of  home  is 
obstructive.  Second,  that  not  much  can  be  done  unless  indoctrination 
begins before the age of ten. Third, that verses set to music and repeatedly 
intoned are  very effective.  Fourth,  that  the opinion that  snow is  white 
must be held to show a morbid taste for eccentricity. But I anticipate. It is 
for future scientists to make these maxims precise and discover exactly 
how much it costs per head to make children believe that snow is black, 
and how much less it would cost to make them believe it is dark gray.

Although this science will be diligently studied, it will be rigidly confined 
to the governing class. The populace will not be allowed to know how its 
convictions  were  generated.  When  the  technique  has  been  perfected, 
every government that has been in charge of education for a generation 
will be able to control its subjects securely without the need of armies or 
policemen.  As  yet  there  is  only  one  country  which  has  succeeded  in 
creating this politician's paradise.

The social effects of scientific technique have already been many and 
important, and are likely to be even more noteworthy in the future. Some 
of these effects depend upon the political and economic character of the 
country concerned; others are inevitable, whatever this character may be. 
I propose in this chapter to consider only the inevitable effects.
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The most obvious and inescapable effect of scientific technique is that it 
makes  society  more.  organic,  in  the  sense  of  increasing  the 
interdependence of Its various parts. In the sphere of production, this has 
two .forms. There IS first. the very intimate interconnection of individuals 
engaged m a common enterprise,  e.g.  in a single factory;  and secondly 
there  is  the  relation,  less  intimate  but  still  essential,  between  one 
enterprise and another. Each of these becomes more important with every 
advance in scientific technique.

A peasant  in  an unindustrialized country  may produce almost  all  his 
own food by means of very inexpensive tools. These tools,  some of his 
clothes, and a few things such as salt are all  that he needs to buy.  His  
relations with the outer world are thus reduced to a minimum. So long as 
he produces, with the help of his wife and children, a little more .food than 
the family requires, he can enjoy almost complete independence, though 
at  the  cost  of  hardship  and  poverty.  But  in  a  time  of  famine  he  goes 
hungry,  and  probably  most  of  his  children  die.  His  liberty  is  so  dearly 
bought that few civilized men would change places with him. This was the 
lot  of  most  of  the  population  of  civilized  countries  till  the  rise  of 
industrialism.

Although the peasant's  lot  is  in any case a hard one,  It  IS  apt to be 
rendered harder by one or both of two enemies: the moneylender and the 
landowner. In any history of any period, you will find roughly the following 
gloomy picture: "At this time the old hardy yeoman stock had fallen upon 
evil days. Under threat of starvation from bad harvests, many of them had 
borrowed from urban landowners, who had none of their traditions, their 
ancient piety, or their patient courage. Those who had taken this fatal step 
became,  almost  inevitably,  the  slaves  or  serfs  of  members  of  the  new 
commercial class. And so the sturdy farmers, who had been the backbone 
of the nation, were submerged by supple men who had the skill to amass 
new wealth by dubious methods." You will find substantially this account 
in the history of Attica before Solon, of Latium after the Punic Wars, of  
England in the early nineteenth century, of Southern California as depicted 
in Norris' Octopus, of India under the British Raj, and of the reasons which 
have led Chinese peasants to support communism. The process, however 
regrettable, is an unavoidable stage in the integration of agriculture into a 
larger economy.

By way of contrast  with the primitive peasant,  consider the agrarian 
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interests  in  modern California  or  Canada or  Australia  or  the Argentine. 
Everything is produced for  export,  and the prosperity to be brought by 
exporting depends upon such distant matters as war in Europe or Marshall  
Aid  or  the  devaluation  of  the  pound.  Everything  turns  on  politics,  on 
whether the Farm Bloc is strong in Washington, whether there is reason to 
fear that Argentina may make friends with Russia, and so on. There may 
still be nominally independent farmers, but in fact they are in the power of 
the vast  financial  interests  that  are  concerned in  manipulating  political 
issues. This interdependence is in no degree lessened-perhaps it is even 
increased-if the countries concerned are socialist, as, for example, if the 
Soviet Government and the British Government make a deal to exchange 
food  for  machinery.  All  this  is  the  effect  of  scientific  technique  in 
agriculture. Malthus, at the beginning of the nineteenth century, wrote: 
"In the wildness of speculation it has been suggested (of course more in 
jest  than in  earnest)  that  Europe should grow its  corn in  America,  and 
devote itself solely to manufactures and commerce." It turned out that the 
speculation was by no means "wild."

So much for agriculture. In industry, the integration brought about by 
scientific technique is much greater and more intimate.

One of the most obvious results of industrialism is that a much larger 
percentage of the population live in towns than was formerly the case. The 
town dweller  is a more social  being than the agriculturist,  and is much 
more influenced by discussion. In general, he works in a crowd, and his 
amusements are apt to take him into still  larger crowds.  The course of 
nature,  the  alternations  of  day  and  night,  summer  and  winter,  wet  or 
shine, make little difference to him; he has no occasion to fear that he will  
be ruined by frost or drought or sudden rain. What matters to him is his 
human environment, and his place in various organizations especially.

Take  a  man  who  works  in  a  factory,  and  consider  how  many 
organizations affect his life. There is first of all the factory itself, and any  
larger organization of which it may be a part. Then there is the man's trade 
union and his political party. He probably gets house room from a building 
society  or  public  authority.  His  children  go  to  school.  If  he  reads  a 
newspaper or goes to a cinema or looks at a football match, these things 
are provided by powerful organizations. Indirectly, through his employers, 
he is dependent upon those from whom they buy their raw material and 
those to whom they sell  their  finished product.  Above all,  there  is  the 
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State, which taxes him and may at any moment order him to go and get 
killed in war, in return for which it protects him against murder and theft 
so long as there is peace, and allows him to buy a fixed modicum of food.

The capitalist in modern England, as he is never weary of telling US, is  
equally  hemmed  in.  Half,  or  more  than  half,  of  his  profits  go  to  a 
government that he detests. His investing is severely controlled. He needs 
permits for everything, and has to show cause why he should get them. 
The government has views as to where he should sell.  His raw material  
may be very difficult to get, particularly if it comes from a dollar area. In all  
dealings with his employees he has to be careful  to avoid stirring up a 
strike. He is haunted by fear of a slump, and wonders whether he will be 
able to keep up the premiums on his life insurance. He wakes in the night 
in a cold sweat, having dreamed that war has broken out and his factory 
and his house and his wife and his children have all been wiped out. But, 
although his liberty is destroyed by such a multiplicity ~f organizations, he 
is busy trying to make more of them: new armed units, Western Union, 
Atlantic Pact,  lobbies, and fighting unions of manufacturers. In nostalgic 
moments he may talk about  laisser faire, but in fact he sees no hope of 
safety except in new organizations to fight existing ones that he dislikes, 
for he knows that as an isolated unit he would be powerless, and as an 
isolated State his country would be powerless.

The increase of organization has brought into existence new positions 
of  power.  Every  body has  to  have  executive  officials,  in  whom,  at  any 
moment,  its  power  is  concentrated.  It  is  true  that  officials  are  usually 
subject  to  control,  but  the  control  may be  slow and distant.  From the 
young lady who sells stamps in a post office all the way up to the Prime 
Minister, every official is invested, for the time being, with some part of 
the power of the State. You can complain of the young lady if her manners 
are bad, and you can vote against the Prime Minister at the next election if 
you  disapprove  of  his  policy.  But  both  the  young  lady  and  the  Prime 
Minister can have a very considerable run for their money before (if ever) 
your discontent has any effect. This increase in the power of officials is a 
constant source of irritation to everybody else. In most countries they are 
much  less  polite  than  in  England;  the  police,  especially  in  America  for 
instance,  seem to think you must be a rare exception if  you are not a 
criminal. This tyranny of officials is one of the worst results of increasing 
organization, and one against which it is of the utmost importance to find 
safeguards  if  a  scientific  society  is  not  to  be  intolerable  to  all  but  an 
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insolent aristocracy of Jacks-in-office. But for the present I am concerned 
with description, not with schemes of reform.

The power of officials is, usually, distinct from that of people who are 
theoretically  in  ultimate  control.  In  large  corporations,  although  the 
directors are nominally elected by the shareholders, they usually manage, 
by various  devices,  to  be in  fact  self-perpetuating,  and to  acquire  new 
directors, when necessary, by co-option more or less disguised as election. 
In  British  politics,  it  is  a  commonplace  that  most  Ministers  find  it 
impossible to cope with their civil  servants,  who in effect dictate policy  
except on party questions that have been prominently before the public. 
In many countries the armed forces are apt to get out of hand and defy the 
civil authorities. Of the police I have already spoken, but concerning them 
there  is  more  to  be  said.  In  countries  where  the  communists  enter 
coalition governments, they always endeavor to make sure of control of 
the police. When once this is secured, they can manufacture plots, make 
arrests, and extort confessions freely. By this means they pass from being 
participants in a coalition to being the whole government. The problem of 
causing the police to obey the

law is a very difficult one; it is, for example, very far from being solved 
in America, where confessions are apt to be extorted by "third degree" 
from people who may well be innocent.1

The increased power of officials is an inevitable result of the greater 
degree of organization that scientific technique brings about. It  has the 
drawback that it is apt to be irresponsible, behind-the-scenes, power, like 
that  of  emperors'  eunuchs  and  kings'  mistresses  in  former  times.  To 
discover  ways  of  controlling  it  is  one  of  the  most  important  political 
problems of our time. Liberals protested, successfully, against the power of 
kings and aristocrats; socialists protested against the power of capitalists.  
But unless the power of officials can be kept within bounds, socialism will 
mean little more than the substitution of one set of masters for another: 
all the former power of the capitalist will be inherited by the official. In 
1942, when I lived in the country in America, I had a part-time gardener, 
who spent the bulk of his working day making munitions. He told me with 
triumph that his union had secured the "closed shop." A little while later 
he told me, without triumph, that the union dues had been raised and that 
the extra money went wholly to increase the salary of the secretary of the 

1 See Our Lawless Police, by Ernest Jerome Hopkins, N.Y., Viking Press.
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union. Owing to what was practically a war situation between labor and 
capital,  any  agitation  against  the  secretary  could  be  represented  as 
treachery. This little story illustrates the helplessness of the public against 
its own officials, even where there is nominally complete democracy.

One of the drawbacks to the power of officials is that they are apt to be  
quite  remote  from  the  things  they  control.  What  do  the  men  in  the 
Education Office know about education? Only what they dimly remember 
of their public school and university some twenty or thirty years ago. What 
does the Ministry of Agriculture know about mangel-wurzels? Only how 
they are spelled. What does the Foreign Office know about modern China? 
After  I  had returned from China in 1921, I  had some dealings with the 
permanent officials who determined British Far Eastern policy, and found 
their ignorance unsurpassed except by their conceit. America has invented 
the phrase "yes-men" for those who flatter great executives. In England we 
are more troubled by "no-men," who make it  their  business to employ 
clever ignorance in opposing and sabotaging every scheme suggested by 
those who have knowledge and imagination and enterprise. I  am afraid 
our "no-men" are a thousand times more harmful than the American "yes-
men."  If  we  are  to  recover  prosperity,  we  shall  have  to  find  ways  of 
emancipating  energy  and  enterprise  from  the  frustrating  control  of 
constitutionally timid ignoramuses.

Owing  to  increase  of  organization,  the  question  of  the  limits  of 
individual  liberty  needs  completely  different  treatment  from  that  of 
nineteenth-century writers such as Mill. The acts of a single man are as a 
rule unimportant, but the acts of groups are more important than they 
used to be. Take, for example, refusal to work. If  one man, on his own 
initiative, chooses to be idle, that may be regarded as his own affair; he 
loses his wages, and there is an end of the matter. But if there is a strike in  
a vital industry, the whole community suffers. I am not arguing that the 
right to strike should be abolished; I  am only arguing that,  if it is to be 
preserved, it must be for reasons concerned with this particular matter, 
and  not  on  general  grounds  of  personal  liberty.  In  a  highly  organized 
country there are many activities which are important to everybody, and 
without which there would be widespread hardship. Matters should be so 
arranged that large groups seldom think it to their interest to strike. This 
can be done by arbitration and conciliation, or, as under the dictatorship of 
the proletariat, by starvation and police action. But in one way or another 
it must be done if an industrial society is to prosper.
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War  is  a  more  extreme  case  than  strikes,  but  raises  very  similar 
questions of principle. When two men fight a duel, the matter is trivial, but 
when  200  million  people  fight  200  million  other  people  the  matter  is 
serious.  Arid  with  every  increase  of  organization  war  becomes  more 
serious. Until  the present century, the great majority of the population, 
even in nations engaged in such contests as the Napoleonic Wars, were 
still occupied with peaceful pursuits, and as a rule little disturbed in their 
ordinary habits of life. Now, almost everybody, women as well as men, are 
set to some kind of war work. The resulting dislocation makes the peace, 
when it comes, almost worse than the war. Since the end of the late war,  
throughout  Central  Europe,  enormous  numbers,  men,  women,  and 
children,  have  died  in  circumstances  of  appalling  suffering,  and  many 
millions of survivors have become homeless wanderers, uprooted, without 
work,  without hope,  a burden equally to themselves and to those who 
feed them. This sort of thing is to be expected when defeat introduces 
chaos into highly organized communities.

The right to make war, like the right to strike, but in a far higher degree,  
is very dangerous in a world governed by scientific technique. Neither can 
be simply abolished, since that would open the road to tyranny. But in 
each  case  it  must  be  recognized  that  groups  cannot,  in  the  name  of 
freedom,  justly  claim the  right  to  inflict  great  injuries  upon  others.  As 
regards war, the principle of unrestricted national sovereignty, cherished 
by liberals in the nineteenth century and by the Kremlin in the present day, 
must be abandoned. Means must be found of subjecting the relations of 
nations to the rule of law, so that a single nation will no longer be, as at 
present,  the judge in  its  own cause.  If  this  is  not  done,  the world  will  
quickly return to barbarism. If that case, scientific technique will disappear 
along  with  science,  and  men  will  be  able  to  go  on  being  quarrelsome 
because their quarrels will no longer do much harm. It is, however, just 
possible that mankind may prefer to survive and prosper rather than to 
perish  in  misery,  and,  if  so,  national  liberty  will  have  to  be  effectively 
restrained.

As we have seen, the question of freedom needs a completely fresh 
examination. There are forms of freedom that are desirable, and that are 
gravely threatened; there are other forms of freedom that are undesirable, 
but that are very difficult  to curb.  There are two dangers,  both rapidly 
increasing. Within any given organization, the power of officials, or of what 
may  be  called  the  "government,"  tends  to  become  excessive,  and  to 
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subject  individuals  to  various  forms  of  tyranny.  On  the  other  hand, 
conflicts between different organizations become more and more harmful 
as organizations acquire more power over their members. Tyranny within 
and conflict without are each other's counterpart. Both spring from the 
same source: the lust for power. A State which is internally despotic will be 
externally warlike, in both respects because the men who govern the State 
desire the greatest attainable extent and intensity of control over the lives 
of  other  men.  The  resultant  twofold  problem,  of  preserving  liberty 
internally and diminishing it externally, is one that the world must solve, 
and solve soon, if scientific societies are to survive.

Let  us  consider  for  a  moment the social  psychology  involved in  this 
situation.

Organizations are of two kinds, those which aim at getting something 
done, and those which aim at preventing something from being done. The 
Post Office is an example of the first kind; a fire brigade is an example of  
the second kind. Neither of these arouses much controversy, because no 
one objects  to letters'  being carried,  and incendiaries dare  not  avow a 
desire to see buildings burnt down. But when what is to be prevented is 
something done by human beings, not by Nature, the matter is otherwise. 
The  armed  forces  of  one's  own  nation  exist-so  each  nation  asserts-to 
prevent aggression by other nations. But the armed forces of other nations 
exist-or so many people believe-to promote aggression. If you say anything 
against the armed forces of your own country, you are a traitor, wishing to  
see your fatherland ground under the heel of a brutal conqueror. If, on the 
other hand, you defend a potential enemy State for thinking armed forces 
necessary to its safety, you malign your own country, whose unalterable 
devotion to peace only perverse malice could lead you to question. I heard 
all this said about Germany by a thoroughly virtuous German lady in 1936, 
in the course of a panegyric on Hitler.

The same sort of thing applies, though with slightly less force, to other 
combatant  organizations.  My Pennsylvania  gardener  would not  publicly 
criticize  his  trade  union  secretary  for  fear  of  weakening  the  union  in 
contest  with  capitalists.  It  is  difficult  for  a  man  of  ardent  political 
convictions to admit either the shortcomings of politicians of his own Party 
or the merits of those of the opposite Party.

And so it comes about that, whenever an organization has a combatant 
purpose, its members are reluctant to criticize their officials, and tend to 
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acquiesce in usurpations and arbitrary exercises of power which, but for 
the war mentality, they would bitterly resent. It is the war mentality that 
gives  officials  and  governments  their  opportunity.  It  is  therefore  only 
natural that officials and governments are prone to foster war mentality.

The only escape is to have the greatest possible number of disputes 
settled by legal process, and not by a trial of strength. Thus here again the 
preservation of internal liberty and external control go hand in hand, and 
both equally  depend upon what is prima facie a  restraint upon liberty, 
namely  an  extension  of  the  domain  of  law  and  of  the  public  force 
necessary for its enforcement.

In what I have been saying so far in this chapter I feel that I have not 
sufficiently emphasized the gains that we derive from scientific technique. 
It is obvious that the average inhabitant of the United States at the present 
day  is  very  much richer  than the  average  inhabitant  of  England in  the 
eighteenth century, and this advance is almost entirely due to scientific 
technique.  The gain  in  the case  of  England is  not  so great,  but  that  is 
because we have spent so much on killing Germans. But even in England 
there  are  enormous  material  advances.  In  spite  of  shortages,  almost 
everybody has as much to eat as is necessary for health and efficiency. 
Most people have warmth in winter and adequate light after sunset. The 
streets, except in time of war, are not pitch dark at night. All children go to 
school. Everyone can get medical attendance. Life and property are much 
more secure (in peacetime) than they were in the eighteenth century. A 
much smaller percentage of the population lives in slums. Travel is vastly 
easier, and many more amusements are available than in former times. 
The improvement in health would in itself be sufficient to make this age 
preferable to those earlier times for which some people feel nostalgic. On 
the  whole,  I  think,  this  age  is  an  improvement  on  all  its  predecessors 
except for the rich and privileged.

Our advantages are due entirely, or almost entirely, to the fact that a 
given amount of labor is more productive than it was in pre-scientific days. 
I  used  to  live  on  a  hilltop  surrounded by  trees,  where  I  could  pick  up 
firewood with the greatest ease. But to secure a given amount of fuel in 
this  way  cost  more  human  labor  than  to  have  it  brought  across  half 
England in  the form of  coal,  because  the coal  was  mined and brought 
scientifically, whereas I could employ only primitive methods in gathering 
sticks.  In old days,  one man produced not much more than one man's 

171



                                      THE IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY

necessaries; a tiny aristocracy lived in luxury, a small middle class lived in 
moderate comfort, but the great majority of the population had very little 
more than was required in order to keep alive. It is true that we do not 
always spend our surplus of labor wisely. We are able to set aside a much 
larger  proportion  for  war  than our  ancestors  could.  But  almost  all  the 
large-scale  disadvantages  of  our  time  arise  from  failure  to  extend  the 
domain  of  law  to  the  settlement  of  disputes  which,  when  left  to  the 
arbitrament  of  force,  have  become,  through  our  very  efficiency,  more 
harmful  than  in  previous  centuries.  This  survival  of  formerly  endurable 
anarchy must be dealt with if our civilization is to survive. Where liberty is 
harmful, it is to law that we must look.
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CHAPTER III: 
Scientific Technique in an Oligarchy

 MEAN by "oligarchy" any system in which ultimate power is confined 
to a section of the community: the rich to the exclusion of the poor, 
Protestants to the exclusion of Catholics, aristocrats to the exclusion 

of  plebeians,  white  men to the exclusion of  colored ~~n,  males  to  the 
exclusion of females, or members of one polmcal party to the exclusion of 
the rest.  A system may be more oligarchic  or  less so,  according to the 
percentage of the population that is excluded; absolute monarchy is the 
extreme  of  oligarchy.  Apart  from  masculine  domination,  which  was 
universal  until  the present century,  oligarchies in the past were usually 
based  upon  birth  or  wealth  or  race.  A  new  kind  of  oligarchy  was 
introduced by the Puritans during the English Civil War. They called it the 
"Rule of the Saints." It consisted essentially of confining the possession of 
arms to the adherents of one political creed, who were thus enabled to 
control the government in spite of being a minority without any traditional 
claim  to  power.  This  system,  although  III  England  It  ended  with  the 
Restoration, was revived in Russia in 1918, in Italy in 1922, and in Germany 
in 1933. It is now the only vital form of oligarchy, and it is therefore the 
form that I shall specially consider.

I

We  have  seen  that  scientific  technique  increases  the  importance  of 
organizations, and therefore the extent to which authority impinges upon 
the life  of  the individual.  It  follows that  a  scientific  oligarchy has  more 
power than any oligarchy could have in  pre-scientific  times.  There is  a 
tendency,  which  is  inevitable  unless  consciously  combated,  for 
organizations  to  coalesce,  and  so  to  increase  in  size,  until,  ultimately, 
almost all become merged in the State. A scientific oligarchy, accordingly, 
is  bound  to  become  what  is  called  "totalitarian"  ,  that  is  to  say,  all  
important  forms  of  power  will  become  a  monopoly  of  the  State.  This 
monolithic system has sufficient merits to. be attractive to many people, 
but  to  my mind its  demerits  are  far  greater  than  its  merits.  For  some 
reason which I  have failed to understand,  many people like the system 
when it is Russian but disliked the very same system when it was German. I  
am compelled to think that this is due to the power of labels; these people 
like whatever is labeled "Left" without examining whether the label has 
any justification.

Oligarchies, throughout past history, have always thought more of their 
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own advantage than of  that of  the rest  of  the community.  It  would be 
foolish to be morally indignant with them on this account; human nature,  
in the main and in the mass, is egoistic, and in most circumstances a fair 
dose  of  egoism  is  necessary  for  survival.  It  was  revolt  against  the 
selfishness  of  past  political  oligarchies  that  produced  the  Liberal 
movement  in  favor  of  democracy,  and  it  was  revolt  against  economic 
oligarchies that produced socialism. But although everybody who was in 
any degree progressive recognized the evils of oligarchy throughout the 
past history

of mankind, many progressives were taken in by an argument for a new 
kind of oligarchy. "We, the progressives" -so runs the argument- "are the 
wise and good; we know what reforms the world needs; if we have power,  
we  shall  create  a  paradise."  And  so,  narcissistically  hypnotized  by 
contemplation  of  their  own  wisdom  and  goodness,  they  proceeded  to 
create a new tyranny, more drastic than any previously known. It is the 
effect of science in such a system that I wish to consider in this chapter.

In the first place, since the new oligarchs are the adherents of a certain 
creed, and base their claim to exclusive power upon the rightness of this 
creed, their system depends essentially upon dogma: whoever questions 
the  governmental  dogma  questions  the  moral  authority  of  the 
government, and is therefore a rebel. While the oligarchy is still new, there 
are sure to be other creeds, held with equal conviction, which would seize 
the government if they could. Such rival  creeds must be suppressed by 
force, since the principle of majority rule has been abandoned. It follows 
that  there  cannot  be  freedom  of  the  press,  freedom  of  discussion,  or 
freedom  of  book  publication.  There  must  be  an  organ  of  government 
whose  duty  it  is  to  pronounce  as  to  what  is  orthodox,  and  to  punish 
heresy.  The  history  of  the  Inquisition  shows  what  such  an  organ  of 
government must inevitably become. In the normal pursuit of power, it 
will  seek out more and more subtle heresies. The Church, as soon as it 
acquired political power, developed incredible refinements of dogma, and 
persecuted  what  to  us  appear  microscopic  deviations  from  the  official 
creed. Exactly the same sort of thing happens in the modern States that 
confine political power to supporters of a certain doctrine.

The  completeness  of  the  resulting  control  over  opinion  depends  in 
various ways upon scientific technique. Where all  children go to school, 
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and all schools are controlled by the government, the authorities can close 
the  minds  of  the  young  to  everything  contrary  to  official  orthodoxy. 
Printing is impossible without paper, and all paper belongs to the State. 
Broadcasting  and  the  cinema  are  equally  public  monopolies.  The  only 
remaining  possibility  of  unauthorized  propaganda is  by  secret  whispers 
from one individual to another. But this, in turn, is rendered appallingly 
dangerous by improvements in the art of spying. Children at school are 
taught  that  it  is  their  duty  to  denounce  their  parents  if  they  allow 
themselves subversive utterances in the bosom of the family. No one can 
be sure that a man who seems to be his dearest friend will not denounce 
him to the police; the man may himself have been in some trouble, and 
may know that if  he is  not  efficient as a  spy his  wife and children will 
suffer.  All  this is  not imaginary; it  is  daily  and hourly reality.  Nor,  given 
oligarchy, is there the slightest reason to expect anything else.

People still shudder at the enormities of men like Caligula and Nero, but 
their  misdeeds fade into insignificance beside those of  modern tyrants. 
Except among the upper classes in Rome, daily life was much as usual even 
under the worst emperors. Caligula wished his enemies had but a single 
head; how he would have envied Hitler the scientific lethal chambers of 
Auschwitz! Nero did his best to establish a spy system which would smell  
out  traitors,  but  a  conspiracy defeated him in the end.  If  he  had been 
defended by the N.K.V.D. he might have died in his bed at a ripe old age. 
These are a few of the blessings that science has bestowed on tyrants.

Consider next the economic system appropriate to an oligarchy. We in 
England  had  such  a  system  in  the  early  nineteenth  century;  how 
abominable it was, you can read in the Hammonds' books. It came to an 
end, chiefly owing to the quarrel between landowners and industrialists. 
Landowners  befriended  the  wage-earners  in  towns,  and  industrialists 
befriended  those  in  the  country.  Between  the  two,  factory  Acts  were 
passed  and  the  Corn  Laws  were  repealed.  In  the  end  we  adopted 
democracy, which made a modicum of economic justice unavoidable.

In Russia the development has been different. The government fell into 
the hands of the self-professed champions of the proletariat,  who, as a 
result of civil war, were able to establish a military dictatorship. Gradually 
irresponsible power produced its usual effect. Those who commanded the 
army and the police saw no occasion for economic justice; soldiers were 
sent to take grain by force from starving peasants, who died by millions as 
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a result.  Wage-earners,  deprived of the right to strike, and without the 
possibility of electing representatives to plead their cause, were kept down 
to bare subsistence level. The percentage difference between the pay of 
army officers and that of privates is vastly greater in Russia than in any 
Western country.  Men who hold important positions in business live in 
luxury; the ordinary employee suffers as much as in England one hundred 
and fifty years ago. But even he is still among the more fortunate.

Underneath the system of so-called "free" labor there is another: the 
system of forced labor and concentration camps. The life of the victims of 
this system is unspeakable. The hours are unbearably long, the food only 
just enough to keep the laborers alive for a year or so, the clothing in an  
arctic winter so scanty that it would barely suffice in an English summer. 
Men and women are seized in their  homes in the middle of  the night; 
there is no trial, and often no charge is formulated; they disappear, and 
inquiries  by  their  families  remain  unanswered;  after  a  year  or  two  in 
Northeast  Siberia  or  on the shores  of  the White  Sea,  they die  of  cold,  
overwork,  and  undernourishment.  But  that  causes  no  concern  to  the 
authorities; there are plenty more to come.

This  terrible  system  is  rapidly  growing.  The  number  of  people 
condemned to forced labor is a matter of conjecture; some say that 16 per 
cent of  the adult  males in the U.S.S.R.  are involved,  and all  competent 
authorities (except the Soviet Government and its friends) are agreed that 
it is at least 8 per cent. The proportion of women and children, though 
large, is much less than that of adult males.

Inevitably, forced labor, because it is economical, is favorably viewed by 
the authorities, and tends, by its competition, to depress the condition of  
"free" laborers. In the nature of things, unless the system is swept away, it  
must  grow until  no  one  is  outside  it  except  the  army,  the  police,  and 
government officials.

From the standpoint of  the national  economy,  the system has  great 
advantages. It has made possible the construction of the Baltic-White Sea 
canal and the sale of timber in exchange for machinery. It has increased 
the surplus  of  labor  available  for  war  production.  By the terror  that  it 
inspires  it  has  diminished  disaffection.  But  these  are  small  matters 
compared to what-we are told-is to be accomplished in the near future. 
Atomic energy is to be employed (so at least it is said) to divert the waters  
of the River Yenisei, which now flow fruitlessly into the Arctic, so as to 
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cause them to bestow fertility on a vast desert region in Central Asia.

But if,  when this work is completed, Russia is still  subject to a small  
despotic aristocracy, there is no reason to expect that the masses will be 
allowed to benefit. It will be found that radioactive spray can be used to 
melt the Polar ice, or that a range of mountains in northern Siberia would 
divert the cold north winds, and could be constructed at a cost in human 
misery which would not be thought excessive. And whenever other ways 
of disposing of the surplus fail, there is always war. So long as the rulers  
are comfortable, what reason have they to improve the lot of their serfs?

I  think  the evils  that  have grown up in  Soviet  Russia  will  exist,  in  a 
greater or less degree, wherever there is a scientific government which is 
securely  established  and  is  not  dependent  upon  popular  support.  It  is 
possible nowadays for  a government to be very much more oppressive 
than  any  government  could  be  before  there  was  scientific  technique. 
Propaganda  makes  persuasion  easier  for  the  government;  public 
ownership of  halls  and paper  makes counterpropaganda more difficult; 
and  the  effectiveness  of  modern  armaments  makes  popular  risings 
impossible. No revolution can succeed in a modern country unless it has  
the support of at least a considerable section of the armed forces. But the 
armed forces can be kept loyal by being given a higher standard of life than 
that of the average worker, and this is made easier by every step in the 
degradation of ordinary labor. Thus the very evils of the system help to 
give it stability. Apart from external pressure, there is no reason why such 
a regime should not last for a very long time.

Scientific societies are as yet in their infancy. It may be worth while to 
spend a few moments in speculating as to possible future developments of 
those that are oligarchies.

It is to be expected that advances in physiology and psychology will give 
governments much more control over individual mentality than they now 
have  even  in  totalitarian  countries.  Fichte  laid  it  down  that  education 
should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, 
they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or  
acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. But in his 
day this was an unattainable ideal: what he regarded as the best system in 
existence produced Karl Marx. In future such failures are not likely to occur 
where there is dictatorship. Diet, injections, and injunctions will combine, 
from a very early age, to produce the sort of character and the sort of  
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beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of 
the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are 
miserable, all will believe themselves happy, because the government will 
tell them that they are so.

A totalitarian government with a scientific bent might do things that to 
us would seem horrifying. The Nazis were more scientific than the present 
rulers of Russia, and were more inclined towards the sort of atrocities than 
I  have  in  mind.  They  were  said-I  do  not  know  with  what  truth-to  use 
prisoners in concentration camps as material for all kinds of experiments, 
some involving death after much pain. If  they had survived, they would 
probably have soon taken to scientific breeding. Any nation which adopts 
this  practice will,  within a generation,  secure great military advantages. 
The system, one may surmise, will be something like this: except possibly 
in the governing aristocracy, all but 5 per cent of males and 30 per cent of 
females will be sterilized. The 30 per cent of females will be expected to 
spend the years from eighteen to forty in reproduction, in order to secure 
adequate cannon fodder. As a rule, artificial insemination will be preferred 
to the natural  method. The unsterilized,  if  they desire the pleasures of 
love, will usually have to seek them with sterilized partners.

Sires will be chosen for various qualities, some for muscle, others for 
brains. All will have to be healthy, and unless they are to be the fathers of 
oligarchs  they  will  have  to  be  of  a  submissive  and  docile  disposition. 
Children  will,  as  in  Plato's  Republic,  be  taken  from  their  mothers  and 
reared  by  professional  nurses.  Gradually,  by  selective  breeding,  the 
congenital  differences between rulers and ruled will  increase until  they 
become almost different species. A revolt of the plebs would become as  
unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of 
eating mutton. (The Aztecs kept a domesticated alien tribe for purposes of 
cannibalism. Their regime was totalitarian.)

To those accustomed to this system, the family as we know it would 
seem  as  queer  as  the  tribal  and  totem  organization  of  Australian 
aborigines seems to us. Freud would have to be rewritten, and I incline to 
think that Adler would be found more relevant. The laboring class would 
have such long hours of work and so little to eat that their desires would 
hardly extend beyond sleep and food. The upper class, being deprived of 
the  softer  pleasures  both  by  the  abolition  of  the  family  and  by  the 
supreme duty of devotion to the State,  would acquire the mentality of 
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ascetics: they would care only for power, and in pursuit of it would not 
shrink  from  cruelty.  By  the  practice  of  cruelty  men  would  become 
hardened, so that worse and worse tortures would be required to give the 
spectators a thrill.

Such possibilities, on any large scale, may seem a fantastic nightmare. 
But I firmly believe that, if the Nazis had won the last war, and if in the end  
they  had  acquired  world  supremacy  they  would,  before  long,  have 
established just such a system as I have been suggesting. They would have 
used Russians and Poles as robots, and when their empire was secure they 
would have used also Negroes and Chinese. Western nations would have 
been converted into becoming collaborationists, by the methods practiced 
in France from 1940 to 1944. Thirty years of these methods would have 
left the West with little inclination to rebel.

To  prevent  these  scientific  horrors,  democracy  is  necessary  but  not 
sufficient. There must be also that kind of respect for the individual that  
inspired  the  doctrine  of  the  Rights  of  Man.  As  an  absolute  theory  the 
doctrine cannot be accepted. As Bentham said: "Rights of man, nonsense; 
imprescriptible  rights  of  man,  nonsense on  stilts."  We must  admit  that 
there are gains to the community so great that for their sake it becomes 
right to inflict an injustice on an individual. This may happen, to take an 
obvious example, if a victorious enemy demands hostages as the price of 
not destroying a city. The city authorities (not of course the enemy) cannot 
be blamed, in such circumstances, if they deliver the required number of  
hostages. In general, the "Rights of Man" must be subject to the supreme 
consideration of the general welfare. But having admitted this we must go 
on to assert, and to assert emphatically, that there are injuries which it is 
hardly ever in the general interest to inflict on innocent individuals. The 
doctrine  is  important  because  the  holders  of  power,  especially  in  an 
oligarchy, will be much too prone, on each occasion, to think that this is 
one of those cases in which the doctrine should be ignored.

Totalitariansim has a theory as well as a practice. As a practice, it means 
that a certain group, having by one means or another seized the apparatus 
of  power,  especially  armaments  and  police,  proceed  to  exploit  their 
advantageous position to the utmost, by regulating everything in the way 
that gives them the maximum of control over others. But as a theory it is 
something different: it is the doctrine that the State, or the nation, or the 
community is capable of a good different from that of individuals, and not 
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consisting  of  anything  that  individuals  think  or  feel.  This  doctrine  was 
especially advocated by Hegel, who glorified the State, and thought that a 
community should be as organic as possible. In an organic community, he 
thought,  excellence  would  reside  in  the  whole.  An  individual  is  an 
organism,  and  we  do  not  think  that  his  separate  parts  have  separate 
goods: if he has a pain in his great toe it is he that suffers, not specially the  
great toe. So, in an organic society, good and evil will belong to the whole 
rather than the parts. This is the theoretical form of totalitarianism.

The  difficulty  about  this  theory  is  that  it  extends  illegitimately  the 
analogy between a social organism and a single person as an organism. 
The government, as opposed to its individual members, is not sentient; it 
does not rejoice at a victory or suffer at a defeat. When the body politic is 
injured, whatever pain is to be felt must be felt by its members, not by it as 
a whole. With the body of a single person it is otherwise: all pains are felt  
at the center. If the different parts of the body had pains that the central 
ego did  not  feel,  they  might  have their  separate  interests,  and need a 
Parliament to decide whether the toes should give way to the fingers or 
the fingers to the toes. As this is not the case, a single person is an ethical 
unit.  Neither  parts  of  a  person nor  organizations  of  many persons  can 
occupy the same position of ethical importance. The good of a multitude is 
a sum of the goods of the individuals composing it, not a new and separate 
good. In concrete fact,  when it  is  pretended that the State has a good 
different from that of the citizens, what is really meant is that the good of  
the government or of the ruling class is more important than that of other 
people. Such a view can have no basis except in arbitrary power.

More important than these metaphysical speculations is the question 
whether a scientific dictatorship, such as we have been considering, can be 
stable, or is more likely to be stable than a democracy.

Apart from the danger of war, I see no reason why such a regime should 
be unstable. After all, most civilized and semi civilized countries known to 
history have had a large class of slaves or serfs completely subordinate to 
their owners. There is nothing in human nature that makes the persistence 
of  such  a  system  impossible.  And  the  whole  development  of  scientific 
technique has made it easier than it used to be to maintain a despotic rule 
of a minority. When the government controls the distribution of food, its 
power is absolute so long as it  can count on the police and the armed 
forces.  And  their  loyalty  can  be  secured  by  giving  them  some  of  the 
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privileges of the governing class. I do not see how any internal movement 
of revolt can ever bring freedom to the oppressed in a modern scientific 
dictatorship.

But when it comes to external war the matter is different. Given two 
countries with equal natural resources, one a dictatorship and the other 
allowing individual  liberty,  the one allowing liberty  is  almost  certain  to 
become superior to the other in war technique in no very long time. As we  
have  seen  in  Germany  and  Russia,  freedom  in  scientific  research  is 
incompatible with dictatorship. Germany might well have won the war if  
Hitler could have endured Jewish physicists. Russia will have less grain than 
if  Stalin  had not  insisted upon the adoption of  Lysenko's  theories.  It  is  
highly probable that there will soon be, in Russia, a similar governmental 
incursion into the domain of nuclear physics. I do not doubt that, if there is 
no war during the next fifteen years, Russian scientific war technique will,  
at the end of that time, be very markedly inferior to that of the West, and 
that  the  inferiority  will  be  directly  traceable  to  dictatorship.  I  think, 
therefore, that, so long as powerful democracies exist, democracy will in  
the long run be victorious. And on this basis I allow myself  a moderate 
optimism as to the future. Scientific dictatorships will perish through not 
being sufficiently scientific.

We may perhaps go further: the causes which will make dictatorships 
lag behind in science will also generate other weaknesses. All new ideas 
will  come  to  be  viewed  as  heresy,  so  that  there  will  be  a  lack  of 
adaptability  to  new  circumstances.  The  governing  class  will  tend  to 
become lazy as soon as it feels secure. If, on the other hand, initiative is 
encouraged in the people near the top, there will be constant danger of 
palace revolutions. One of thc troubles in the late Roman Empire was that 
a successful general could, with luck, make himself Emperor, so that the 
reigning Emperor always had a motive for putting successful generals to 
death. This sort of trouble can easily arise in a dictatorship, as events have 
already proved.

For these various reasons, I do not believe that dictatorship is a lasting 
form  of  scientific  society-unless  (but  this  proviso  is  important)  it  can 
become world-wide.
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CHAPTER IV: 
Democracy and Scientific Technique

HE word "democracy" has become ambiguous. East . of the Elbe it 
means  "military  dictatorship  of  a  minority  enforced by  arbitrary 
police power."  West of the Elbe its meaning is less definite, but 

broadly speaking it  means "even distribution of ultimate political  power 
among all adults except lunatics, criminals, and peers." This is not a precise 
definition,  because  of  the  word  "ultimate."  Suppose  the  British 
Constitution  were  to  be  changed  in  only  one  respect:  that  General 
Elections should occur once in thirty years instead of once in five.  This 
would so much diminish the dependence of Parliament on public opinion 
that  the  resulting  system  could  hardly  be  called  a  democracy.  Many 
socialists would add economic to political power, as what demands even 
distribution in a democracy.  But we may ignore these verbal  questions. 
The  essence  of  the  matter  is  approach  to  equality  of  power,  and  it  is 
obvious that democracy is a matter of degree.

T

When  people  think  of  democracy,  they  generally  couple  with  it  a 
considerable  measure  of  liberty  for  individuals  and  groups.  Religious 
persecution, for instance, would be exeluded in imagination, although it is 
entirely compatible with democracy as defined a moment ago. I incline to 
think that "liberty,"  as the word was understood in the eighteenth and 
nineteenth centuries, is no longer quite the right concept; I should prefer 
to substitute "opportunity for initiative." And my reason for suggesting this 
change is the character of a scientific society.

It  cannot  be  denied  that  democracy  no  longer  inspires  the  same 
enthusiasm  as  it  inspired  in  Rousseau  and  the  men  of  the  French 
Revolution.  This  is,  of  course,  mainly  because  it  has  been  achieved. 
Advocates of a reform always overstate their case, so that their converts 
expect the reform to bring the millennium. When it fails to do so there is  
disappointment, even if very solid advantages are secured. In France under 
Louis XVI  many people thought that all  evils proceeded from kings and 
priests,  so  they  cut  off  the king's  head and turned priests  into hunted 
fugitives. But still they failed to enjoy celestial bliss. So they decided that 
although kings are bad there is no harm in emperors.

So it has been with democracy. Its sober advocates, notably Bentham 
and his school, maintained that it would do away with certain evils, and on 
the whole they proved right. But its enthusiasts, the followers of Rousseau 
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especially,  thought  that  it  could achieve far  more than there was good 
reason to expect. Its sober successes were forgotten, just because the evils 
which  it  had  cured  were  no  longer  there  to  cause  indignation. 
Consequently people listened to Carlyle's ridicule and Nietzsche's savage 
invective against it as the ethic of slaves. In many minds the cult of the 
hero replaced the cult of the common man. And the cult of the hero, in 
practice, is fascism.

The cult of the hero is anarchic and retrograde, and does not easily fit in  
with the needs of a scientific society. But there is an opposite tendency, 
embodied in  communism,  which,  though also antidemocratic,  is  in  line 
with the technical developments of modern industry, and therefore much 
more worthy of consideration. This is the tendency to attach importance 
neither to heroes nor to common men, but to organizations. In this view 
the individual  is  nothing  apart  from the social  bodies  of  which he is  a  
member. Each such body-so it is said-represents some social force, and it is 
only as part of such a force that an individual is of importance.

We have thus three points of view, leading to three different political 
philosophies. You may view an individual, (a) as a common man, (b) as a 
hero, (c) as a cog in the machine. The first view leads you to old-fashioned 
democracy, the second to fascism, and the third to communism. I  think 
that democracy, if it is to recover the power of inspiring vigorous action, 
needs to take account of what is valid in the other two way of regarding 
individuals.

Everybody exemplifies all  three points of view in different situations. 
Even if you are the greatest of living poets, you are a common man where 
your ration book is concerned, or when you go to the polling booth to  
vote. However humdrum your daily life may be, there is a good chance 
that you will  now and again have an opportunity for heroism: you may 
save someone from drowning, or (more likely) you may die nobly in battle. 
You are a cog in the machine if you work in an organized group, e.g. the 
army or  the mining industry.  What science has  done is to increase the 
proportion of your life in which you are a cog, to the extent of endangering 
what is  due to you as a hero or as a common man. The business of  a  
modern advocate of democracy is to develop a political philosophy which 
avoids this danger.

In a good social system, every man will be at once a hero, a common 
man, and a cog, to the greatest possible extent, though if he is anyone of 
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these in an exceptional degree his other two roles may be diminished. Qua 
hero, a man should have the opportunity of initiative; qua common man, 
he should have security; qua cog, he should be useful. A nation cannot 
achieve great excellence by anyone of these alone. In Poland before the 
partition, all were heroes (at least all nobles); the Middle West is the home 
of the common man; and in Russia everyone outside the Politburo is a cog. 
No one of these three is quite satisfactory.

The  cog  theory,  though  mechanically  feasible,  is  humanly  the  most 
devastating of the three. A cog, we said, should be useful. Yes, but useful 
for  what? You cannot  say useful  for  promoting initiative,  since the cog 
mentality  is  antithetic  to  the  hero  mentality.  If  you  say  useful  for  the 
happiness of the common man, you subordinate the machine to its effect 
in human feelings, which is to abandon the cog theory. You can only justify 
the cog theory by worship of the machine. You must make the machine an 
end in itself, not a means to what it produces. Human beings then become 
like slaves of the lamp in The Arabian Nights. It no longer matters what the 
machine produces, though on the whole bombs will be preferred to food 
because they require more elaborate mechanisms for their production. In 
time men will come to pray to the machine: "Almighty and most merciful 
Machine, we have erred and strayed from thy ways like lost screws; we 
have put in those nuts which we ought not to have put in, and we have left  
out those nuts which we ought to have put in, and there is no cogginess in 
us" -and so on.

This really won't do. The idolatry of the machine is an abomination. The 
Machine as an object of adoration is the modern form of Satan, and its 
worship is the modern diabolism.

Not  that  I  wish,  like  the  Erewhonians,  to  prohibit  machines.  The 
Egyptians worshiped bulls, which we think was a mistake, but we do not 
on that account prohibit bulls. It is only when the Machine takes the place 
of God that I object to it. Whatever else may be mechanical, values are 
not, and this is something which no political philosopher must forget.

But it is time to have done with these pleasant fancies and return to the 
subject of democracy.

The  main  point  is  this:  Scientific  technique,  by  making  society  more 
organic, increases the extent to which an individual is a cog; if this is not to  
be an evil, ways must be found of preventing him from being a mere cog.  
This means that initiative must be preserved in spite of organization. But 
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most initiative will be what may be called in a large sense "political," that is 
to say, it will consist of advice as to what some organization should do. 
And if there is to be opportunity for this sort of initiative, organizations 
must, as far as possible, be governed democratically. Not only so, but the 
federal principle must be carried so far that every energetic person can 
hope to influence the government of some social group of which he is a 
member.

Democracy,  at  present,  defeats  its  object  by  the  vastness  of  the 
constituencies  involved.  Suppose  you  are  an  American,  interested  in  a 
Presidential election. If you are a Senator or a Congressman, you can have 
a considerable influence, but the odds are about 100,000 to I that you are 
neither. If you are a ward politician you can do something. But if you are 
an ordinary citizen you can only vote. And I do not think there has ever 
been  a  Presidential  election  where  one  man's  abstention  would  have 
altered the result.  And so you feel as powerless as if  you lived under a 
dictatorship.  You  are,  of  course,  committing  the  classical  fallacy  of  the 
heap, but most people's minds work that way.

In England it is not quite so bad, because there is no election in which 
the whole nation is one constituency. In 1945 I  worked for a candidate 
who  got  a  majority  of  forty  six,  so  if  my  work  converted  twenty-four 
people  the  result  would  have  been  different  if  I  had  been  idle.  If  the 
Labour Party had got a majority of one in Parliament I might have come to 
think myself quite important; but as it was I had to content myself with the 
pleasure of being on the winning side.

Things would be better if people took an interest in local politics, but 
unfortunately few do. Nor is this surprising, since most of the important 
issues are decided nationally, not locally. It is to be regretted that there is 
so little civic pride nowadays. In the Middle Ages each city wished to be 
pre-eminent  in  the splendor  of  its  cathedral,  and we still  profit  by  the 
result. In our own time, Stockholm had the same feeling about its Town 
Hall,  which is  splendid.  But  English  large  towns  seem to  have  no such 
feeling.

In industry there is room for a great deal of devolution. For many years 
the  Labour  Party  has  advocated  nationalization  of  railways,  and  most 
railway employees have supported the Party in this. But now a good many 
of them are finding that the State is, after all, not so very different from a 
private  company.  It  is  equally  remote,  and  under  a  Conservative 
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government it will be equally likely to be on bad terms with the unions. In  
fact  nationalization needs to be supplemented by a measure of  limited 
self-government for  the railways,  the railway government being elected 
democratically by the employees.

In  all  federal  systems,  the  general  principle  should  be  to  divide  the 
affairs of each component body into home affairs and foreign affairs, the 
component  bodies  having  free  control  of  their  home  affairs,  and  the 
federal body having authority in matters which are foreign affairs for the 
components  but  not  for  it.  It,  in  turn,  should  be  a  unit  in  a  wider 
federation, and so on until we reach the world government, which, for the 
present, would have no foreign affairs. Of course it is not, always easy to 
decide whether a matter is purely local or not, but this will be a question 
for the law courts, as in America and Australia.

This  principle  should  be  applied  not  only  geographically,  but  also 
vocationally.  In  old  days,  when  travel  was  slow  and  roads  often 
impassable,  geographical  location  was  more  important  than  it  is  now. 
Now, especially in a small country like ours, there would be no difficulty in 
allocating certain governmental functions to bodies like the trade unions, 
which  classify  people  by  their  occupation,  not  by  their  habitation.  The 
foreign relations of an industry are access to raw material, quantity and 
price of finished product. These it should not control. But everything else it  
should be free to decide for itself.

In such a system, there would be many more opportunities of individual 
initiative than there are at present, although central control would remain 
wherever it is essential. Of course the system would be difficult to work in 
time of war, and so long as there is imminent risk of war it is impossible to

escape from the authority of the State except to a very limited degree. 
It is mainly war that has caused the excessive power of modern States, and 
until the fear of war is removed it is inevitable that everything should be 
subordnated to short-term efficiency. But I have thought it worth while to 
think for a moment of the world as it may be when a world government 
has ended the present nightmare dread of war.

In addition to the kind of federalism that I have been speaking of, there 
is,  for  certain  purposes,  a  somewhat  different  method  which  can  be 
advantageous. It is that of bodies which, though really part of the State,  
have a very considerable degree of independence. Such are, for example, 
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the  universities,  the  Royal  Society,  the  B.B.C.,  and  the  Port  of  London 
Authority.  The smooth working of  such bodies  depends upon a certain 
degree of homogeneity in the community. If the Royal Society or the B.B.C. 
came to contain a majority of  communists,  Parliament would no doubt 
curtail  its  liberties.  But  in  the  meantime  both  have  a  good  deal  of  
autonomy,  which  is  highly  desirable.  Our  older  universities,  being 
governed by men with respect for learning, are,. I am happy to observe, 
much more liberal  towards academically distinguished communists than 
the universities of America, in which men of learning have no voice in the 
government.

Art and literature are peculiar in the modern world in that those who 
practice  them  retain  the  individual  liberty  of  former  times,  and  are 
practically untouched by scientific technique unless they are drawn into 
the cinema. This is more true of authors than of artists, because, as private 
fortunes  dwindle,  artists  become  increasingly  dependent  upon  the 
patronage of public bodies. But if an artist is prepared to starve, nothing 
can prevent him from doing his best. However. the position of both artists 
and  authors  is  precarious.  In  Russia  they  are  already  mere  licensed 
sycophants. Elsewhere, before long, with conscription of labor, no one will 
be  allowed  to  practice  literature  or  painting  unless  he  can  get  twelve 
magistrates or ministers of religion to testify to his competence. I am not  
quite sure that the aesthetic  taste of  these worthy men will  always be 
impeccable.

Liberty, in the old-fashioned sense, is much more important in regard to 
mental  than to material  goods.  The reason is  simple:  that  in  regard to 
mental  goods  what  one  man  possesses  is  not  taken  from  other  men, 
whereas with material goods it is otherwise. When a limited supply of (say) 
food has to be shared out, the obvious principle is justice. This does not  
mean exact equality: a navy needs more food than a bedridden old man. 
The principle must be, in the words of the old slogan, "to each according to 
his  needs."  There  is  here,  however,  a  difficulty,  much  emphasized  by 
opponents  of  socialism;  it  is  that  of  incentive.  Under  capitalism,  the 
incentive is fear of starvation; under communism, it is the fear of drastic 
police punishment. Neither is quite what the democratic socialist wants. 
But I do not think industry can work efficiently through the mere motive of 
public spirit; something more personal is necessary in normal times. My 
own  belief  is  that  a  collective  profit  motive  can  be,  and  should  be,  
combined with socialism. Take, say, coal mining. The State should decide, 

188



CHAPTER IV: DEMOCRACY AND SCIENTIFIC TECHNIQUE

at the beginning of each year, what prices it is prepared to pay for coal of 
various qualities. Methods of mining should be left to the industry. Every 
technical  improvement would then result  in more coal  or  less work for 
miners. The profit motive, in a new form, would survive, but without the 
old evils.  By devolution,  the motive could be made to operate on each 
mine.

In regard to mental goods, neither justice nor incentive is important; 
what  is  important  is  opportunity.  Opportunity,  of  course,  includes 
remaining alive, and to this extent involves material goods. But most men 
of  great  creative  power  are  not  interested  in  becoming rich,  so  that  a 
modest subsistence would suffice. And if these men are put to death, like 
Socrates when their work is done, no harm is done to anyone. But great 
harm is done if, during their lifetime, their work is hampered by authority,  
even if the hampering takes .the form of heaping honors upon them as the 
price of  conformity.  No society  can be progressive  without  a  leaven of 
rebels, and modern technique makes it more and more difficult to be a 
rebel.

The difficulties of the problem are very great. As regards science, I do 
not  think  that  any  complete  solution  is  possible.  You  cannot  work  at 
nuclear physics in America unless you are politically orthodox; you cannot 
work at any science in Russia unless you are orthodox, not only in politics, 
but also in science, and orthodoxy in science means accepting all Stalin's  
uneducated  prejudices.  The  difficulty  arises  from  the  vast  expense  of 
scientific apparatus. There is, or was, a law that when a man is sued for 
debt he must not be deprived of the tools of his trade, but when his tools 
cost many millions of pounds the situation is very different from that of  
the eighteenth-century handicraftsman.

I do not think that, in the present state of the world, any government 
can be blamed for demanding political orthodoxy of nuclear physicists. If 
Guy Fawkes had demanded gunpowder on the ground that it was one of 
the tools of his trade, I think James I's government would have viewed the 
request somewhat coldly,  and this applies with even more force to the 
nuclear physicists of our time: governments must demand some assurance 
as to who they are going to, blow up. But there is no justification whatever 
for demanding scientific orthodoxy. Fortunately, in science it is fairly easy 
to estimate a man's ability. It is therefore possible to act on the principle 
that a scientist should be given opportunity in proportion to his ability, not 
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to his scientific orthodoxy. I think that on the whole, in Western Europe, 
this principle is fairly well observed. But its observance is precarious, and 
mightly easily cease in a time of acute scientific controversy.

In art and literature the problem is different. On the one hand, freedom 
is  more  possible,  because  the  authorities  are  not  asked  to  provide 
expensive apparatus. But on the other hand merit is much more difficult to 
estimate. The older generation of artists and writers is almost invariably 
mistaken  as  to  the  younger  generation:  the  pundits  almost  always 
condemn  new  men  who  are  subsequently  judged  to  have  outstanding 
merit.  For this reason such bodies as the French Academy or the Royal 
Academy are useless, if not harmful. There is no conceivable method by 
which the community can recognize the artist until he is old and most of 
his work is done. The community can only give opportunity and toleration.  
It can hardly be expected that the community should license every man 
who  says  he  means  to  paint,  and  should  support  him  for  his  daubs 
however execrable they may be. I think the only solution is that the artist 
should support himself by work other than his art, until such time as he 
gets  a  knighthood.  He  should  seek  ill-paid  half-time  employment,  live 
austerely,  and  do  his  creative  work  in  his  spare  time.  Sometimes  less 
arduous solutions are possible: a dramatist can be an actor, a composer 
can be a performer. But in any case the artist or writer must, while he is  
young, keep his creative work outside the economic machine and make his 
living by work of which the value is obvious to the authorities. For if his  
creative work affords his official means of livelihood, it will be hampered 
and impaired by the ignorant censorship of the authorities. The most that 
can be hoped-and this is much-is that a man who does good work will not 
be punished for it.

The construction of Utopias used to be despised as the foolish refuge of 
those who could not face the real world. But in our time social change has 
been so  rapid,  and so largely  inspired by utopian aspirations,  that  it  is 
more necessary than it used to be to consider the wisdom or unwisdom of 
dominant aspirations. Marx, though he made fun of utopians, was himself 
one of them, and so was his disciple Lenin. Lenin had the almost unique 
privilege of actually constructing his Utopia in a great and powerful State;  
he was the nearest approach known to history to Plato's philosopher king. 
The  fact  that  the  result  is  unsatisfactory  is,  I  think,  mainly  due  to 
intellectual  errors  on  the  part  of  Marx  and  Lenin-errors  which  remain 
intellectual  although  they  have  an  emotional  source  in  the  dictatorial 
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character  of  the  two men.  Western  democrats  are  constantly  accused, 
even by many of their friends, of having no inspiring and coherent doctrine 
with which to confront communism. I think this challenge can be met. I will  
therefore repeat, in a less argumentative form, the conception of a good 
society by which I believe that democratic socialism should be guided.

In a good society, a man should (1) be useful, (2) be as far as possible 
secure from undeserved misfortune, (3) have opportunity for initiative in 
all ways not positively harmful to others. No one of these three is absolute. 
A lunatic cannot be useful, but should not on that account be punished. 
During a war, undeserved misfortunes are unavoidable. In a time of great 
public disaster, even the greatest artist may have to give up his own work 
in order to combat fire or  flood or pestilence.  Our  three requisites are 
general directives, not absolute imperatives.

(1) When I say that a man should be "useful," I am thinking of him in 
relation to the community, and am accepting the community's judgment 
as to what is useful. If a man is a great poet or a Seventh-Day Adventist, he 
personally may think that the most useful thing he can do is to write verses 
or preach that the Sabbath should be observed on Saturday.  But if  the 
community does not agree with him, he should find some way of earning 
his living which is generally acknowledged to be useful, and confine to his  
leisure hours his activities as a poet or a missionary.

(2) Security has been one of the chief aims of British social legislation 
since the great days of Lloyd George. Unemployment, illness, and old age 
do not deserve punishment, and should 'not be allowed to bring avoidable 
suffering. The community has the right to exact work from those capable 
of  work,  but  it  has  also  the  duty  to  support  all  those  willing  to  work, 
whether  in  fact  they  are  able  to  work  or  not.  Security  has  also  legal  
aspects: a man must not be subject to arbitrary arrest or to confiscation of 
his property without judicial or legislative sanction.

(3)  Opportunity  for  initiative  is  a  more  difficult  matter,  but  not  less 
important. Usefulness and security form the basis of the theoretical case 
for socialism, but without opportunity for initiative a socialist community 
might  have  little  merit.  Read  Plato's  Republic and  More's  Utopia both 
socialist works-and imagine yourself living in the community portrayed by 
either. You will see that boredom would drive you to suicide or rebellion. A 
man who has never had security may think that it would satisfy him, but in  
fact-to borrow an  analogy  from mountaineering-it  is  only  a  base camp 
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from  which  dangerous  ascents  can  begin.  The  impulse  to  danger  and 
adventure  is  deeply  ingrained  in  human  nature,  and  no  society  which 
ignores it can long be stable.

A  democratic  scientific  society,  by  exacting  service  and  conferring 
security, forbids or prevents much personal initiative which is possible in a 
less well-regulated world. Eighty years ago, Vanderbilt and Jay Gould each 
claimed ownership of the Erie Railroad; each had a printing press to prove 
how many shares he owned; each had a posse of corrupt judges ready to 
give any legal decision demanded of them; each had physical control of a 
portion of the rolling stock. On a given day, one started a train at one end 
of the line, the other at the other; the trains met in the middle; each was  
full  of hired bravos, and the two gangs had a six hour battle. Obviously 
Vanderbilt and Jay Gould enjoyed themselves hugely; so did the bravos; so 
did the whole American nation except those who wanted to use the Erie 
Railroad. So did I when I read about the affair. Nevertheless, the affair was 
thought to be a scandal.  Nowadays the impulse to such delights has to 
seek satisfaction in the construction of hydrogen bombs, which is at once 
more harmful and less emotionally satisfying. If the world is ever to have 
peace,  it  must  find  ways  of  combining  peace  with  the  possibility  of 
adventures that are not destructive.

The solution lies in providing opportunities for  contests that are not 
conducted by violent means. This is one of the great merits of democracy. 
If you hate socialism or capitalism, you are not reduced to assassinating 
Mr.  Attlee or Mr. Churchill;  you can make election speeches, or,  if  that 
doesn't satisfy you, get yourself elected to Parliament. So long as the old 
Liberal  freedoms  survive,  you  can  engage  in  propaganda  for  whatever 
excites  you.  Such  activities  suffice  to  satisfy  most  men's  combative 
instincts. Creative impulses which are not combative, such as those of the 
artist and the writer, cannot be satisfied in this way, and for them the only 
solution, in a socialist State, is liberty to employ your leisure as you like.  
This is the only solution, because such activities are sometimes extremely 
valuable,  but  the  community  has  no  way  of  judging,  in  a  given  case, 
whether  the  artist's  or  writer's  work  is  worthless  or  shows  immortal 
genius. Such activities, therefore, must not be systematized or controlled.  
Some part of life -perhaps the most important part -must be left to the 
spontaneous action of individual impulse, for where all is system there will 
be mental and spiritual death.
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CHAPTER V: 
Science and War

HE connection of science with war has grown gradually more and 
more intimate. It began with Archimedes, who helped his cousin 
the tyrant of Syracuse to defend that city against the Romans in 

212  B.C.  In  Plutarch's  Life  of  Marcellus there  is  a  highly  romantic  and 
obviously largely mythical account of the engines of war that Archimedes 
invented. I quote North.

T
 (Before war had begun)

The king prayed him to make him some engines, both to assault and 
defend,  in all  manner  of  sieges and assaults.  So Archimedes made him 
many engines, but King Hieron never occupied any of them, because he 
reigned the most  part  of  his  time in  peace without  any wars.  But  this 
provision and munition of engines served the Syracusans marvellously at 
that time (when Syracuse was besieged). When Archimedes fell to handle 
his engines, and to set them at liberty, there flew in the air infinite kinds of  
shot, and marvellous great stones, with an incredible great noise and force 
on the sudden, upon the footmen that came to assault the city by land, 
bearing down and tearing in pieces all those which came against them, or 
in what place soever they lighted, no earthly body being able to resist the 
violence of so heavy a weight: so that all  their ranks were marvellously 
disordered. And as for  the galleys that gave assault  by sea, some were 
sunk with long pieces of timber, which were suddenly blown over the walls 
with force of their engines into their galleys, and so sunk them by their  
overgreat weight. Other being hoist up by their prows with hands of iron, 
and hooks made like cranes' bills, plunged their poops into the sea. Other 
being  taken  up  with  certain  engines  fastened  within,  one  contrary  to 
another, made them turn in the air like a whirligig, and so cast them upon 
the rocks by the tour walls, and splitted them all to fitters, to the great 
spoil and murder of the persons that were within them. And sometimes 
the ships and galleys were lift dean out of the water, that it was a fearful 
thing to see them hang and turn in the air as they did: until that, casting 
their men within them over the hatches, some here, some there, by this 
terrible turning, they came in the end to be empty, and to break against 
the walls, or else to fall  into the sea again, when their engine left their 
hold.
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In  spite  of  all  this  scientific  technique,  however,  the  Romans  were 
victorious, and Archimedes was killed by a plain infantry soldier. One can 
imagine the exultation of Roman Blimps at the proof that once more these 
newfangled devices of long-haired scientists had been defeated by the old 
tried traditional forces by means of which the Empire's greatness had been 
built up.

Nevertheless science continued to playa decisive part in war. Greek fire 
kept the Byzantine Empire in existence for centuries. Artillery destroyed 
the feudal  system, and by making English archery obsolete created the 
myth of Joan of Arc. The greatest men of the Renaissance commended 
themselves  to  the  powerful  by  their  skill  in  scientific  warfare.  When 
Leonardo wanted to get a job from the Duke of Milan, he wrote the Duke a 
long letter about his improvements in the art of fortification, and in the 
last sentence mentioned briefly that he could also paint a bit. He got the 
job, though I  doubt if  the Duke read as far as the last sentence. When 
Galileo wanted employment under the Grand Duke of Tuscany, it was on 
his calculations of the trajectories of cannon-balls that he relied. In the 
French Revolution, such men of science as were not guillotined owed their 
immunity  to  their  contributions  to  the  war  effort.  I  know  of  only  one 
instance on the other side. During the Crimean War Faraday was consulted 
as to the use of poison gas. He replied that it was entirely feasible, but was  
to be condemned on grounds of humanity. In those inefficient days his 
opinion prevailed. But that was long ago.

The Crimean War could still be celebrated by Kinglake in the romantic 
language of the ages of chivalry, but modern war is a very different matter. 
No doubt there are still gallant officers and brave men who die nobly in the 
ancient  manner,  but  it  is  not  they  who  are  important.  One  nuclear 
physicist is worth more than many divisions of infantry. And apart from 
applications of the latest science, what secures success in war is not heroic 
armies but heavy industry. Consider the success of the United States after 
Pearl Harbor. No nation has ever shown more heroism than was shown by 
the Japanese, but they were defeated by American industrial productivity. 
It is to steel and oil and uranium, not to martial ardor, that modern nations 
must look for victory In war.

Modern warfare, so far, has not been more destructive of life than the 
warfare of less scientific ages, for the increased deadliness of weapons has 
been offset  by the improvement in medicine and hygiene.  Until  recent 
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times,  pestilence  almost  invariably  proved  far  more  fatal  than  enemy 
action. When Sennacherib besieged Jerusalem, 185,000 of his army died in 
one night, "and when they arose early in the morning, behold they were all  
dead corpses" (II Kings xix. 35). The plague in Athens did much to decide 
the Peloponnesian War. The many wars between Syracuse and Carthage 
were usually  ended by  pestilence.  Barbarossa,  after  he  had completely 
defeated the Lombard League, lost almost his whole army by disease, and 
had to fly secretly over the Alps. The mortality rate in such campaigns was 
far greater than in the two great wars of our own century. I do not say that 
future wars will have as Iowa casualty rate as the last two; that is a matter 
to which I will come shortly. I say only, what many people do not realize, 
that up to the present science has not made war more destructive.

There are, however, other respects in which the evils of war have much 
increased. France was at war, almost continuously, from 1792 to 1815, and 
in the end suffered complete defeat, but the population of France did not, 
after  18  I  5,  suffer  anything  comparable  to  what  has  been  suffered 
throughout Central Europe since 1945. A modern nation at war is more 
organized,  more  disciplined,  and more completely  concentrated  on  the 
effort  to  secure  victory,  than  was  possible  in  pre-industrial  times;  the 
consequence  is  that  defeat  is  more  serious,  more  disorganizing,  more 
demoralizing  to  the  general  population,  than  it  was  in  the  days  of 
Napoleon.

But even in this respect it is not possible to make a general rule. Some 
wars  in  the past  were quite  as  disorganizing  and as  destructive  of  the 
civilization of devastated areas as was the Second World War. North Africa 
has  never  regained  the  level  of  prosperity  that  it  enjoyed  under  the 
Romans.  Persia  never  recovered from the  Mongols  nor  Syria  from  the 
Turks.  There  have  always  been two  kinds  of  wars,  those  in  which  the 
vanquished  incurred  disaster,  and  those  in  which  they  only  incurred 
discomfort. We seem, unfortunately, to be entering upon an era in which 
wars are of the former sort.

The atom bomb, and still more the hydrogen bomb, have caused new 
fears,  involving new doubts as to the effects of  science on human life. 
Some eminent authorities, including Einstein, have pointed out that there 
is a danger of the extinction of all life on this planet. I do not myself think 
that this will happen in the next war, but I think it may well happen in the 
next but one, if that is allowed to occur. If this expectation is correct, we 
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have to choose, within the next fifty years or so, between two alternatives. 
Either we must allow the human race to exterminate itself, or we must 
forgo certain liberties which are very dear to us, more especially the liberty 
to kill  foreigners whenever we feel so disposed. I think it probable that  
mankind will choose its own extermination as the preferable alternative. 
The choice will be made, of course, by persuading ourselves that it is not 
being made, since (so militarists on both sides will say) the victory of the 
right is certain without risk of universal disaster. We are perhaps living in 
the  last  age  of  man,  and,  if  so,  it  is  to  science  that  he  will  owe  his  
extinction.

If, however, the human race decides to let itself go on living, it will have 
to make very drastic changes in its ways of thinking, feeling, and behaving.  
We must learn not to say: "Never! Better death than dishonor." We, must 
learn to submit to law, even when imposed by aliens whom we hate and 
despise,  and  whom  we  believe  to  be  blind  to  all  considerations  of 
righteousness. Consider some concrete examples. Jews and Arabs will have 
to agree to submit to arbitration; if the award goes against the Jews, the 
President of the United States will have to insure the victory of the party to 
which he is opposed, since, if he supports the international authority, he 
will  lose the Jewish vote  in  New York State.  On the other hand,  if  the 
award  goes  in  favor  of  the  Jews,  the  Mohammedan  world  will  be 
indignant,  and  will  be  supported  by  all  other  malcontents.  Or,  to  take 
another instance, Eire will demand the right to oppress the Protestants of 
Ulster, and on this issue the United States will support Eire while Britain 
will  support  Ulster.  Could  an  international  authority  survive  such  a 
dissension?  Again:  India  and  Pakistan  cannot  agree  about  Kashmir, 
therefore  one  of  them  must  support  Russia  and  the  other  the  United 
States. It will be obvious to anyone who is an interested party in one of  
these disputes that the issue is far more important than the continuance of 
life on our planet. The hope that the human race will allow itself to survive  
is therefore somewhat slender.

But if human life is to continue in spite of science, mankind will have to 
learn  a  discipline  of  the  passions  which,  in  the  past,  has  not  been 
necessary. Men will have to submit to the law, even when they think the 
law unjust and iniquitous. Nations which are persuaded that they are only 
demanding the barest justice will have to acquiesce when this demand is 
denied them by the neutral authority. I do not say that this is easy; I do not  
prophesy that  it  will  happen;  I  say only  that  if  it  does not  happen the 
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human race will perish, and will perish as a result of science.

A clear  choice must be made within  fifty  years,  the choice  between 
Reason and Death. And by "Reason" I mean willingness to submit to law as 
declared by an international  authority.  I  fear that mankind may choose 
Death. I hope I am mistaken.
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CHAPTER VI: 
Science and Values

HE philosophy which has seemed appropriate to science has varied 
from  time  to  time.  To  Newton  and  most  of  his  English 
contemporaries science seemed to afford proof of the existence of 

God as the Almighty Lawgiver: He had decreed the law of gravitation and 
whatever other natural laws had been discovered by Englishmen. In spite 
of Copernicus, man was still the  moral center of the universe, and God's 
purposes were mainly concerned with the human race. The more radical 
among the French philosophes, being politically in conflict with the Church, 
took a different view. They did not admit that laws imply a lawgiver; on the 
other hand, they thought that physical laws could explain human behavior. 
This  led them to materialism and denial  of  free will.  In  their  view, the 
universe has no purpose and man is an insignificant episode. The vastness 
of  the  universe  impressed  them  and  inspired  in  them  a  new  form  of 
humility to replace that which atheism had made obsolete. This point of 
view is well expressed in a little poem by Leopardi and expresses, more 
nearly than any other known to me, my own feeling about the universe 
and human passions:

T

THE INFINITE1

Dear to me always was this lonely hill
And this hedge that excludes so large a part
Of the ultimate horizon from my view.
But as I sit and gaze, my thought conceives
Interminable vastnesses of space
Beyond it, and unearthly silences,
And profoundest calm; whereat my heart almost
Becomes dismayed. And as I hear the wind
Blustering through these branches, I find myself
Comparing with this sound that infinite silence;
And then I call to mind eternity,
And the ages that are dead, and this that now

1 Translation by R. C. Trevelyan from Translations from Leopardi; Cambridge 
University Press, 1941.
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Is living, and the noise of it. And so
In this immensity my thought sinks drowned:
And sweet it seems to shipwreck in this sea.

But this has become an old-fashioned way of feeling. Science used to be 
valued  as  a  means  of  getting  to  know  the  world;  now,  owing  to  the 
triumph of technique, it is conceived as showing how to change the world. 
The new point of View, which IS adopted in practice throughout America 
and  Russia,  and  in  theory  by  many  modern  philosophers,  was  first 
proclaimed by Marx in 1845, in his Theses on Feuerbach. He says:

The question whether objective truth belongs to human thinking IS not 
a question of theory, but a practical question. The truth, i.e. the reality and 
power, of thought must be demonstrated in practice. !he contest as to the 
reality or  non-reality of  a thought which is  1solated from practice,  is  a 
purely  scholastic  question.  .  .  .  Philosophers  have  only  interpreted  the 
world in various ways, but the real task is to alter it.

From the point of view of technical philosophy, this theory has been 
best  developed  by  John  Dewey,  who  is  universally  acknowledged  as 
America's most eminent philosopher.

This philosophy has two aspects, one thoretical and the other ethical. 
On the theoretical side, it analyzes away the concept "truth," for which it  
substitutes  "utility."  It  used  to  be  thought  that,  if  you  believed Caesar 
crossed  the  Rubicon,  you  believed  truly,  because  Caesar  did  cross  the 
Rubicon. Not so, say the philosophers we are considering: to say that your 
belief is "true" is another way of saying that you will find it more profitable 
than the opposite  belief.  I  might  object  that  there  have  been cases  of 
historical  beliefs  which,  after  being generally  accepted for  a  long time, 
have in the end been admitted to be mistaken. In the case of such beliefs, 
every  examinee  would  find  the  accepted  falsehood  of  his  time  more 
profitable than the as yet unacknowledged truth. But this kind of objection 
is swept aside by the contention that a belief may be "true" at one time 
and "false" at another. In 1920 it was "true" that Trotsky had a great part 
in the Russian Revolution; in 1930 it was "false." The results of this view 
have been admirably worked out in George Orwell's " 1984."

This philosophy derives its inspiration from science in several different 
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ways. Take first its best aspect, as developed by Dewey. He points out that 
scientific theories change from time to time, and that what recommends a 
theory is that it "works." When new phenomena are discovered, for which 
it no longer "works," it is discarded. A theory-so Dewey concludes-is a tool 
like another; it enables us to manipulate raw material. Like any other tool, 
it is judged good or bad by its efficiency in this manipulation, and like any 
other tool, it is good at one time and bad at another. While it is good it  
may  be  called  "true,"  but  this  word  must  not  be  allowed  its  usual  
connotations. Dewey prefers the phrase "warranted assertibility" to the 
word "truth."

The second source of  the theory is  technique. What do we want to 
know about electricity? Only how to make it work for us. To want to know 
more  is  to  plunge  into  useless  metaphysics.  Science  is  to  be  admired 
because it gives us power over nature, and the power comes wholly from 
technique. Therefore an interpretation which reduces science to technique 
keeps all  the useful part, and dismisses only a dead weight of medieval  
lumber.  If  technique is  all  that  interests you,  you are likely to find this 
argument very convincing.

The third attraction of pragmatism-which cannot be wholly separated 
from the second-is love of power. Most men's desires are of various kinds. 
There  are  the  pleasures  of  sense;  there  are  aesthetic  pleasures  and 
pleasures  of  contemplation;  there  are  private  affections;  and  there  is 
power. In an individual, anyone of these may acquire predominance over 
the others. If love of power dominates, you arrive at Marx's view that what 
is important is not to understand the world, but to change it. Traditional  
theories of knowledge were invented by men who loved contemplation-a 
monkish taste, according to modern devotees of mechanism. Mechanism 
augments human power to an enormous degree. It is therefore this aspect 
of science that attracts the lovers of power. And if power is all you want 
from science, the pragmatist theory gives you just what you want, without 
accretions that to you seem irrelevant. It gives you even more than you 
could have expected, for if you control the police it gives you the godlike 
power of making truth. You cannot make the sun cold, but you can confer 
pragmatic "truth" on the proposition "the sun is cold" if you can ensure 
that everyone who denies it is liquidated. I doubt whether Zeus could do 
more.

This engineer's  philosophy,  as it  may be called, is  distinguished from 
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common sense and from most other philosophies by its rejection of "fact" 
as a fundamental concept in defining "truth." If you say, for example, "the 
South  Pole  is  cold,"  you  say  something  which,  according  to  traditional 
views, is "true" in virtue of a "fact," namely that the South Pole is cold. And 
this is a fact, not because people believe it, or because it pays to believe it;  
it just is a fact. Facts, when they are not about human beings and their 
doings, represent the limitations of human power. We find ourselves in a 
universe of a certain sort, and we find out what sort of universe it is by  
observation, not by self-assertion. It is true that we can make changes on 
or near the surface of the earth, but not elsewhere. Practical men have no 
wish to make changes elsewhere, and can therefore accept a philosophy 
which treats the surface of the earth as if it were the whole universe. But 
even on the surface of the earth our power is limited. To forget that we 
are hemmed in by facts which are for the most part independent of our 
desires is a form of insane megalomania. This kind of insanity has grown up 
as a result of the triumph of scientific technique. Its latest manifestation is 
Stalin's refusal  to believe that heredity can have the temerity to ignore 
Soviet  decrees,  which  is  like  Xerxes  whipping  the  Hellespont  to  teach 
Poseidon a lesson.

"The pragmatic theory of truth [I wrote in 1907] is inherently connected 
with the appeal to force. If there is a non-human truth, which one man 
may  know  while  another  does  not,  there  is  a  standard  outside  the 
disputants,  to which, we may urge, the dispute ought to be submitted; 
hence a pacific and judicial settlement of disputes is at least theoretically 
possible.  If,  on  the  contrary,  the only  way of  discovering  which  of  the 
disputants is in the right is to wait and see which of them is successful, 
there is no longer any principle except force by which the issue can be 
decided. . . . In international matters, owing to the fact that the disputants 
are  often  strong  enough  to  be  independent  of  outside  control,  these 
considerations become more important. The hopes of international peace, 
like the achievement of internal peace, depend upon the creation of an 
effective force of public opinion formed upon an estimate of the rights and 
wrongs of disputes. Thus it would be misleading to say that the dispute is  
decided by force, without adding that force is dependent upon justice. But 
the possibility of such a public opinion depends upon the possibility of a 
standard of justice which is a cause, not an effect, of the wishes of the 
community; and such a standard of justice seems incompatible with the 
pragmatist philosophy. This philosophy, therefore, although it begins with 
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liberty and toleration, develops, by inherent necessity, into the appeal to 
force and the arbitrament of  the big battalions.  By this development it  
becomes  equally  adapted  to  democracy  at  home  and  to  imperialism 
abroad. Thus here again it is more delicately adjusted to the requirements 
of the time than any other philosophy which has hitherto been invented.

"To sum up: Pragmatism appeals to the temper of mind which finds on 
the surface of this planet the whole of its imaginative material; which feels  
confident of progress, and unaware of non-human limitations to human 
power; which loves battle, with all the attendant risks, because it has no 
real doubt that it will achieve victory; which desires religion, as it desires 
railways and electric light, as a comfort and a help in the affairs of this  
world,  not  as  providing  non-human  objects  to  satisfy  the  hunger  for 
perfection. But for those who feel that life on this planet would be a life in 
prison if  it  were ,not for the windows into a greater world beyond; for 
those to whom a belief in man's omnipotence seems arrogant; who desire 
rather the stoic freedom that comes of mastery over the passions than the 
Napoleonic domination that sees the kingdoms of this world at its feet-in a 
word, to men who do not find man an adequate object of their worship, 
the pragmatist's world will seem narrow and petty, robbing life of all that 
gives it. value, and making man himself smaller by depriving the Universe 
which he contemplates of all its splendor."

Let us now try to sum up what increases in human happiness science 
has rendered possible, and what ancient evils it is in danger of intensifying.

I do not pretend that there is any way of arriving at the millennium. 
Whatever our social institutions, there will be death and illness (though in 
a diminishing quantity); there will be old age and insanity; there will  be 
either danger or boredom. So long as the present family survives, there 
will  be unrequited love and parents'  tyranny and children's  ingratitude; 
and if something new were substituted for the family, it would bring new 
evils, probably worse. Human life cannot be made a matter of unalloyed 
bliss,  and  to  allow oneself  excessive  hopes  is  to  court  disappointment.  
Nevertheless  what  can  be  soberly  hoped is  very  considerable.  In  what 
follows, I am not prophesying what 'Will happen, but pointing out the best 
that may happen, and the further fact that this best will  happen if it is 
widely desired.

There are two ancient evils that science, unwisely used, may intensify:  
they are tyranny and war. But I am concerned now rather with pleasant 
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possibilities than with unpleasant ones.

Science can confer two kinds of benefits: it can diminish bad things, and 
it  can increase  good things.  Let  us  begin with  the  former.  Science can 
abolish  poverty  and  excessive  hours  of  labor.  In  the  earliest  human 
communities, before agriculture, each human individual required two or 
more square miles to sustain life. Subsistence was precarious and death 
from starvation must have been frequent. At that stage, men had the same 
mixture of misery and carefree enjoyment as still  makes up the lives of 
other animals.

Agriculture was a technical advance of the same kind of importance as 
attaches to modern machine industry. The way that agriculture was used is 
an awful warning to our age. It introduced slavery and serfdom, human 
sacrifice,  absolute  monarchy  and  large  wars.  Instead  of  raising  the 
standard of life, except for a tiny governing minority, it merely increased 
the population. On the whole, it  probably increased the sum of human 
misery. It is not impossible that industrialism may take the same course.

Fortunately, however, the growth of industrialism has coincided in the 
West with the growth of democracy. It is possible now, if the population of 
the world does not increase too fast, for one man's labor to produce much 
more than is  needed to provide a bare subsistence for  himself  and his 
family. Given an intelligent democracy not misled by some dogmatic creed, 
this possibility will  be used to raise the standard of life. It  has been so 
used, to a limited extent, in Britain and America, and would have been so 
used more effectively but for war. Its use in raising the standard of life has 
depended mainly upon three things: democracy, trade unionism, and birth 
control. All three, of course, have incurred hostility from the rich. If these 
three  things  can  be  extended  to  the  rest  of  the  world  as  it  becomes 
industrialized, and if the danger of great wars can be eliminated, poverty 
can be abolished throughout the whole world and excessive hours of labor 
will  no  longer  be necessary  anywhere.  But  without  these  three  things, 
industrialism will create a regime like that in which the Pharaohs built the 
pyramids. In particular,  if  world population continues to increase at the 
present rate, the abolition of poverty and excessive work will  be totally 
impossible.

Science has already conferred an immense boon on mankind by the 
growth of medicine. In the eighteenth century people expected most of 
their children to die before they were grown up. Improvement began at 
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the beginning of the nineteenth century, chiefly owing to vaccination. It 
has continued ever since and is still continuing. In 1920 the infant mortality 
in  England  and  Wales.  was  80  per  thousand,  in  1948  it  was  34  per 
thousand.  The  general  death  rate  in  1948  (10·8)  was  the  lowest  ever 
recorded up to that date. There is no obvious limit to the improvement of 
health that can be brought about by medicine. The sum of human suffering 
has also been much diminished by the discovery of anesthetics.

The general diminution of lawlessness and crimes of violence would not 
have been possible without science. If you read eighteenth-century novels, 
you get a strange impression of London: unlighted streets, footpads and 
highwaymen, nothing that  we should count  as  a  police force,  but,  in a 
futile  attempt  to  compensate  for  all  this,  an  abominably  savage  and 
ferocious criminal law . Street lighting, telephones, finger-printing, and the 
psychology of crime and punishment are scientific advances which have 
made it possible for the police to reduce crime below anything that the 
most utopian philosopher of the "Age of Reason" would have imagined 
possible.

Coming now to  positive  goods,  there  is,  to  begin with,  an  immense 
increase of education which has been rendered possible by the increased 
productivity of labor. As regards general education, this is most marked in 
America, where even university education is free. If I took a taxi in New 
York,  I  would  often  find  that  the  driver  was  a  Ph.D.,  who would  start 
arguing  about  philosophy  at  imminent  risk  to  himself  and  me.  But  in 
England as  well  as  in  America  the  improvement  at  the highest  level  is 
equally remarkable. Read, for instance, Gibbon's account of Oxford.

With this goes an increase of opportunity. It is much easier than it used 
to be for an able young man without what are called "natural" advantages 
(i.e. inherited wealth) to rise to a position in which he can make the best 
use of his talents. In this respect there is still much to be done, but there is  
every reason to expect that in England and in America it will be done. The 
waste of talent in former times must have been appalling; I  shudder to 
think  how many "mute  inglorious  Miltons"  there  must  have  been.  Our 
modern  Miltons,  alas,  remain  for  the  most  part  inglorious,  though  not 
mute. But ours is not a poetic age.

Finally, there is more diffused happiness than ever before, and if the 
fear of war were removed this improvement would be very much greater 
than it is.
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Let  us  consider  for  a  moment  the  kind  of  disposition  that  must  be 
widely diffused if a good world is to be created and sustained.

I will begin with the intellectual temper that is required. There must be 
in many a desire to know the important facts, and in most an unwillingness 
to give assent to pleasant illusions. There are in the world at the present 
day two great opposing systems of dogma: Catholicism and Communism. If 
you  believe  either  with  such  intensity  that  you  are  prepared  to  face 
martyrdom, you can live a happy life, and even enjoy a happy death if it  
comes quickly. You can inspire converts, you can create an army, you can 
stir up hatred of the opposite dogma and its adherents, and generally you 
can seem immensely effective. I am constantly asked: What can you, with 
your cold rationalism, offer to the seeker after salvation that is comparable 
to the cozy homelike comfort of a fenced-in dogmatic creed?

To this the answer is many-sided. In the first place, I do not say that I 
can offer  as  much happiness as  is  to  be obtained by the abdication of 
reason. I do not say that I can offer as much happiness as is to be obtained 
from drink or drugs or amassing great wealth by swindling widows and 
orphans. It is not the happiness of the individual convert that concerns me; 
it is the happiness of mankind. If you genuinely desire the happiness of 
mankind, certain forms of ignoble personal happiness are not open to you. 
If your child is ill, and you are a conscientious parent, you accept medical 
diagnosis, however doubtful and discouraging; if you accept the cheerful 
opinion of a quack and your child consequently dies, you are not excused 
by the pleasantness of belief in the quack while it lasted. If people loved 
humanity  as  genuinely  as  they  love  their  children,  they  would  be  as 
unwilling  in  politics  as  in  the  home  to  let  themselves  be  deceived  by 
comfortable fairy tales.

The next point is that all fanatical creeds do harm. This is obvious when 
they  have  to  compete  with  other  fanaticisms,  since  in  that  case  they 
promote hatred and strife.  But  it  is  true even when only  one fanatical 
creed is in the field. It cannot allow free inquiry, since this might shake its  
hold.  It  must  oppose  intellectual  progress.  If,  as  is  usually  the  case,  it 
involves  a  priesthood,  it  gives  great  power  to  a  caste  professionally 
devoted to maintenance of the intellectual status quo and to a pretense of 
certainty where in fact there is no certainty.

Every fanatical creed essentially involves hatred. I knew once a fanatical  
advocate of an international language, but he preferred Ido to Esperanto. 
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Listening  to  his  conversation,  I  was  appalled  by  the  depravity  of  the 
Esperantists, who, it seemed, had sunk to hitherto unimaginable depths of 
wickedness. Luckily, my friend failed to convince any government, and so 
the Esperantists survived. But if he had been at the head of a State of two 
hundred million inhabitants, I shudder to think what would have happened 
to them.

Very  often  the  element  of  hatred  in  a  fanatical  doctrine  becomes 
predominant. People who tell you they love the proletariat often in fact 
only hate the rich. Some people who believe that you should love your 
neighbor as yourself think it right to hate those who do not do so. As these 
are the vast majority, no notable increase of loving-kindness results from 
their creed.

Apart from such specific evils, the whole attitude of accepting a belief 
unquestioningly on a basis of authority is contrary to the scientific spirit, 
and, if widespread, scarcely compatible with the progress of science. Not 
only  the  Bible,  but  even  the  works  of  Marx  and  Engels,  contain 
demonstrably false statements. The Bible says the hare chews the cud, and 
Engels said that the Austrians would win the war of 1866. These are only 
arguments against fundamentalists. But when a Sacred Book is retained 
while  fundamentalism  is  rejected,  the  authority  of  The  Book  becomes 
vested in the priesthood. The meaning of "dialectical materialism" changes 
every decade, and the penalty for a belated interpretation is death or the 
concentration camp.

The triumphs of science are due to the substitution of observation and 
inference for  authority.  Every attempt to revive authority in intellectual 
matters is a retrograde step. And it is part of the scientific attitude that the 
pronouncements of science do not claim to be certain, but only to be the 
most  probable  on  present  evidence.  One  of  the  greatest  benefits  that 
science confers  upon those who understand its  spirit  is  that  it  enables 
them to live without the delusive support of subjective certainty. That is 
why science cannot favor persecution.

The desire for a fanatical creed is one of the great evils of our time. 
There have been other ages with the same disease: the late Roman Empire 
and the sixteenth century are the most obvious examples.  When Rome 
began  to  decay,  and  when,  in  the  third  century,  barbarian  irruptions 
produced  fear  and  impoverishment,  men  began  to  look  for  safety  in 
another world. Plotinus found it in Plato's eternal world, the followers of 
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Mithra in a solar  paradise,  and the Christians in heaven. The Christians 
won,  largely  because their  dogmatic  certainty  was the greatest.  Having 
won, they started persecuting each other for small deviations, and hardly 
had leisure to notice the barbarian invaders except to observe that they 
were Arians-the ancient equivalent of Trotskyites. The religious fervor of 
that  time was a product of  fear  and despair;  so is  the religious fervor-
Christian or communist of our age. It is an irrational reaction to danger, 
tending  to  bring  about  what  it  fears.  Dread  of  the  hydrogen  bomb 
promotes fanaticism, and fanaticism is more likely than anything else to 
lead to actual use of the hydrogen bomb. Heavenly salvation perhaps, if  
the fanatics are right, but earthly salvation is not to be found along that 
road.

I  will  say a few words about the connection of love with intellectual 
honesty.  There  are  several  different  attitudes  that  may  be  adopted 
towards the spectacle of intolerable suffering. If you are a sadist, you may 
find pleasure in it; if you are completely detached, you may ignore it; if you 
are a sentimentalist, you may persuade yourself that it is not as bad as it  
seems; but if you feel genuine compassion you will try to apprehend the 
evil truly in order to be able to cure it. The sentimentalist will say that you 
are  coldly  intellectual,  and  that,  if  you  really  minded  the  sufferings  of 
others, you could not be so scientific about them. The sentimentalist will  
claim to have a tenderer heart than yours, and will show it by letting the 
suffering continue rather than suffer himself.

There is a tender hearted lady in Gilbert and Sullivan who remarks:

I heard one day                 The fatal steel 
A gentleman say               But come in twain
That criminals who           Without much pain.
Are sawn in two                If this be true
Do not much feel              How lucky for you.

Similarly, the men who made the Munich surrender would pretend, (a) 
that  the  Nazis  didn't  go  in  for  pogroms,  (b)  that  Jews  enjoyed  being 
massacred. And fellow-travelers maintain, (a) that there is no forced labor 
in  Russia,  (b)  that  there  is  nothing  Russians  find  more  delectable  than 
being  worked  to  death  in  an  arctic  winter.  Such  men  are  not  "coldly  
intellectual."
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The most disquieting psychological  feature of  our time,  and the one 
which affords the best argument for the necessity of some creed, however 
irrational,  is  the  death  wish.  Everyone  knows  how  some  primitive 
communities,  brought  suddenly  into  contact  with  white  men,  become 
listless, and finally die from mere absence of the will to live. In Western 
Europe, the new conditions of danger which exist are having something of 
the  same  effect.  Facing  facts  is  painful,  and  the  way  out  is  not  clear.  
Nostalgia takes the place of energy directed towards the future. There is a 
tendency to shrug the shoulders and say, "Oh well, if we are exterminated 
by hydrogen bombs, it will save a lot of trouble." This is a tired and feeble 
reaction, like that of the late Romans to the barbarians. It can only be met 
by courage, hope, and a reasoned optimism. Let us see what basis there is 
for hope.

First: I have no doubt that, leaving on one side, for the moment, the 
danger  of  war,  the  average  level  of  happiness,  in  Britain  as  well  as  in 
America, is higher than in any previous community at any time. Moreover 
improvement continues whenever there is  not  war.  We have therefore 
something Important to conserve.

There are certain things that our age needs, and certain things that it 
should avoid.  It  needs compassion and a  wish that  mankind should be 
happy; it needs the desire for knowledge and the determination to eschew 
pleasant myths; it needs, above all, courageous hope and the impulse to 
creativeness. The things that it must avoid, and that have brought it to the 
brink of catastrophe, are cruelty, envy, greed, competitiveness, search for 
irrational subjective certainty, and what Freudians call the death wish.

The root of the matter is a very simple and old-fashioned thing, a thing 
so simple that I am almost ashamed to mention it, for fear of the derisive  
smile with which wise cynics will greet my words. The thing I mean-please 
forgive me for mentioning it- is love, Christian love, or compassion. If you 
feel this, you have a motive for existence, a guide in action, a reason for 
courage, an imperative necessity for intellectual honesty. If you feel this, 
you have all that anybody should need in the way of religion. Although you 
may not find happiness, you will  never know the deep despair of those 
whose life is aimless and void of purpose; for there is always something 
that you can do to diminish the awful sum of human misery.

What I do want to stress is that the kind of lethargic despair which is 
now not  uncommon,  is  irrational.  Mankind  is  in  the position of  a  man 
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climbing a difficult and dangerous precipice, at the summit of which there 
is  a  plateau  of  delicious  mountain  meadows.  With  every  step  that  he 
climbs, his fall, if he does fall, becomes more terrible; with every step his 
weariness increases and the ascent grows more difficult. At last there is 
only  one  more  step  to  be  taken,  but  the  climber  does  not  know this,  
because he cannot see beyond the jutting rocks at his head. His exhaustion 
is so complete that he wants nothing but rest. If he lets go he will find rest  
in death. Hope calls:  "One more effort-perhaps it  will  be the last  effort 
needed." Irony retorts: "Silly fellow! Haven't you been listening to hope all 
this time, and see where it has landed you." Optimism says: "While there is 
life there is hope." Pessimism growls: "While there is life there is pain."  
Does the exhausted climber make one more effort, or does he let himself  
sink into the abyss? In a few years those of us who are still alive will know 
the answer.

Dropping metaphor, the present situation is as follows: Science offers 
the possibility of far greater well-being for the human race than has ever 
been known before. It offers this on certain conditions: abolition of war, 
even  distribution  of  ultimate  power,  and  limitation  of  the  growth  of 
population.  All  these are much nearer to being possible than they ever 
were before. In Western industrial countries, the growth of population is 
almost nil; the same causes will have the same effect in other countries as 
they become modernized, unless dictators and missionaries interfere. The 
even  distribution  of  ultimate  power,  economic  as  well  as  political,  has 
been nearly achieved in Britain, and other democratic countries are rapidly 
moving towards it. The prevention of war? It may seem a paradox to say 
that we are nearer to achieving this than ever before, but I am persuaded 
that it is true. I will explain why I think so.

In the past, there were many sovereign States, any two of which might 
at any moment quarrel. Attempts on the lines of the League of Nations 
were bound to fail, because, when a dispute arose, the disputants were 
too proud to accept outside arbitration, and the neutrals were too lazy to 
enforce it. Now there are only two sovereign States: Russia (with satellites) 
and the United States (with satellites).  If  either becomes preponderant, 
either  by  victory  in  war  or  by  an  obvious  military  superiority,  the 
preponderant Power can establish a single Authority over the whole world, 
and thus make future wars impossible. At first this Authority will, in certain 
regions, be based on force, but if the Western nations are in control, force 
will as soon as possible give way to consent. When that has been achieved, 
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the most difficult of world problems will have been solved, and science can 
become wholly beneficent.

I  do  not  think  there  is  reason  to  fear  that  such  a  regime,  once 
established, would be unstable.  The chief  causes of  large-scale violence 
are: love of power, competition, hate and fear. Love of power will have no 
national  outlet  when  all  serious  military  force  is  concentrated  in  the 
international army. Competition will be effectively regulated by law, and 
mitigated by governmental controls. Fear-in the acute form in which we 
know  it-will  disappear  when  war  is  no  longer  to  be  expected.  There 
remains hate and malevolence. This has a deep hold on human nature. We 
all  believe  at  once  any  gossip  discreditable  to  our  neighbors,  however 
slender  the  evidence  may  be.  After  the  First  World  War  many  people 
hated  Germany  so  much  that  they  could  not  believe  in  injury  to 
themselves as a necessary result of extreme severity to the Germans. One 
sees in Congress a widespread reluctance to admit that self-preservation 
requires help to Western Europe. America wishes to sell without buying,  
but finds that this often involves giving rather than selling; the benefit to 
the  recipients  is  felt  by  many  to  be  almost  unendurable.  This  wide 
diffusion of malevolence is one of the most unfortunate things in human 
nature, and it must be lessened if a world State is to be stable.

I  am  persuaded  that  it  can  be  lessened,  and  very  quickly.  If  peace 
becomes secure there will be a very rapid increase of material prosperity, 
and this tends more than anything else to provide a mood of kindly feeling. 
Consider the immense diminution of cruelty in Britain during the Victorian 
Age; this was mainly due to rapidly increasing wealth in all classes. I think  
we may confidently expect a similar effect throughout the world owing to 
the increased wealth that will result from the elimination of war. A great 
deal,  also,  is  to  be  hoped  from  a  change  in  propaganda.  Nationalist 
propaganda, in any violent form, will have to be illegal.' and children in 
schools  will  not  be  taught  to  hate  and  despise  foreign  nations.  Active 
instruction in the evils of the old times and the advantages of the new 
system would do the rest. I  am convinced that only a few psychopaths 
would wish to return to the daily dread of radioactive disintegration.

What stands in the way? Not physical or technical obstacles, but only 
the evil passions in human minds: suspicion, fear, lust for power, hatred, 
intolerance. I will not deny that these evil passions are more dominant in  
the East than in the West, but they certainly exist in the West as well. The 
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human race could, here and now, begin a rapid approach to a vastly better 
world, given one single condition: the removal of mutual distrust between 
East and West. I do not know what can be done to fulfill this condition. 
Most  of  the  suggestions  that  I  have  seen  have  struck  me  as  silly. 
Meanwhile the only thing to do is to prevent an explosion somehow, and 
to hope that time may bring wisdom. The near future must either be much 
better or much worse than the past; which it is to be will be decided within 
the next few years.
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CHAPTER VI: 
Can a Scientific Society Be Stable?!1

N THIS final  chapter I  wish to consider a purely scientific question, 
namely: Can a society in which thought and technique are scientific 
persist for a long period, as, for example, ancient Egypt persisted, or 

does  it  necessarily  contain  within  itself  forces  which  must  bring  either 
decay or explosion?

I
I  will  begin  with some explanation of  the question with which I  am 

concerned.  I  call  a  society  "scientific"  in  the degree to  which scientific  
knowledge,  and technique based upon that  knowledge,  affects its  daily 
life, its economics, and its political organization. This, of course, is a matter 
of degree. Science in its early stages had few social effects except upon the 
small  number of  learned men who took an interest  in it,  but  in recent 
times it has been transforming ordinary life with ever-increasing velocity.

I am using the word "stable" as it is used in physics. A top is "stable" so 
long as it rotates with more than a certain speed; then it becomes unstable 
and the top falls over. An atom which is not radioactive is "stable" until a 
nuclear physicist gets hold of it. A star is "stable" for millions of years, and 
then one day it explodes. It is in this sense that I wish to ask whether the 
kind of society that we are creating is "stable."

I want to emphasize that the question I am asking is purely factual. I am 
not considering whether it is better to be stable or to be unstable; that is a 
question of values, and lies outside the scope of scientific discussion. I am 
asking  whether,  in  fact,  it  is  probable  or  improbable  that  society  will 
persist  in  being  scientific.  If  it  does,  it  must  almost  inevitably  grow 
progressively  more  and  more  scientific,  since  new  knowledge  will  
accumulate. If it does not, there may be either a gradual decay, like the 
cooling of the sun by radiation, or a violent transformation, like those that 
cause novae to appear in the heavens. The former would show itself in 
exhaustion, the latter in revolution or unsuccessful war.

The problem is extremely speculative, as appears when we consider the 
time scale. Astronomers tell us that in all likelihood the earth will remain 
habitable for  very many millions of  years.  Man has  existed for  about a 
million years. Therefore if all goes well his future should be immeasurably 

1 This chapter  was first  delivered as the Lloyd Roberts Lecture  given at  the 
Royal Society of Medicine, London, on November 29, 1949.
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longer than his past.

Broadly speaking, we are in the middle of a race between human skill as 
to means and human folly as to ends. Given sufficient folly as to ends, 
every increase in  the skill  required to achieve them is  to  the bad.  The 
human race has survived hitherto owing to ignorance and imcompetence; 
but, given knowledge and competence combined with folly, there can be 
no certainty of survival. Knowledge is power, but it is power for evil just as 
much as for good. It follows that, unless men increase in wisdom as much 
as in knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrow.

CAUSES OF INSTABILITY

Possible  causes  of  instability  may  be  grouped  under  three  heads: 
physical, biological, and psychological. I will begin with the physical causes.

PHYSICAL

Both industry and agriculture, to a continually increasing degree, are 
carried on in ways that waste the world's capital of natural resources. In 
agriculture this  has always been the case since man first tilled the soil, 
except in places like the Nile Valley, where there were very exceptional  
conditions. While population was sparse, people merely moved on when 
their former fields became unsatisfactory. Then it was found that corpses 
could be used as fertilizers,  and human sacrifice became common. This 
had  the  double  advantage  of  increasing  the  yield  and  diminishing  the 
number  of  mouths  to  be  fed;  nevertheless  the  method  came  to  be 
frowned upon, and its place was taken by war. Wars, however, were not 
sufficiently  destructive  of  human  life  to  prevent  the  survivors  from 
suffering,  and the exhaustion of  the soil  has  continued at  a  constantly 
increasing rate right down to our own day. At last the creation of the Dust 
Bowl in the United States compelled attention to the problem. It is now 
known what must be done if the world's supply of food is not to diminish 
catastrophically.  But  whether  what  is  necessary  will  be  done  is  a  very 
doubtful question. The demand for food is so insistent, and the immediate 
profit so great, that only a strong and intelligent government can enforce 
the required measures; and in many parts of the world governments are 
not  both  strong  and  intelligent.  I  am  for  the  present  ignoring  the 
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population problem, which I shall consider presently.

Raw  materials,  in  the  long  run,  present  just  as  grave  a  problem  as 
agriculture. Cornwall produced tin from Phoenician times until very lately; 
now  the  tin  of  Cornwall  is  the  world  contents  itself  with  exhausted. 
Lightheartedly, observing that there is tin in Malaya, forgetting that that 
too will be used up presently. Sooner or later all easily accessible tin will 
have been used up, and the same is true of most raw materials. The most 
pressing,  at  the  moment,  is  oil.  Without  oil  a  nation  cannot,  with  our 
present techniques, prosper industrially or defend itself in war. The supply 
is being rapidly depleted, and will be used up even more swiftly in the wars 
that are to be expected for possession of such supplies as will remain. Of 
course I  shall  be told that atomic energy will  replace oil  as a source of 
power. But what will happen when all the available uranium and thorium 
have done their work of killing men and fishes?

The indisputable fact is that industry-and agriculture in so far as it uses 
artificial  fertilizers-depends upon irreplaceable  materials  and sources  of 
energy. No doubt science will discover new sources as the need arises, but 
this will involve a gradual decrease in the yield of a given amount of land 
and labor, and in any case is an essentially temporary expedient. The world 
has  been living on capital,  and so long as  it  remains  industrial  it  must  
continue to do so. This is one inescapable though perhaps rather distant 
source of instability in a scientific society.

BIOLOGICAL

I come now to the biological aspects of our question. If we estimate the 
biological success of a species by its numbers it must be admitted that man 
has been most remarkably successful.  In his  early days man must have 
been a very rare species'. His two great advantages-the capacity of using 
his hands to manipulate tools, and the power of transmitting experience 
and invention by means of language-are slowly cumulative: at first there 
were few tools and there was little knowledge to transmit; moreover, no 
one knows at what stage language developed. However that may be, there 
were three great advances by means of which the human population of 
the globe  was  increased.  The  first  was  the  taming of  the animals  that 
became domestic;  the second was the adoption of agriculture; and the 
third was the industrial revolution. By means of these three advances men 
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have become enormously more numerous than any species of large wild 
animals.  Sheep and  cattle  owe their  large  numbers  to  human care;  as 
competitors with man large mammals have no chance, as appears from 
the virtual extinction of the buffalo.

It  is  with  trepidation  that  I  advance  my  next  thesis,  which  is  this.  
Medicine cannot, except over a short period, increase the population of 
the world. No doubt if medicine in the fourteenth century had known how 
to combat the Black Death the population of Europe in the latter half of 
the  fourteenth  century  would  have  been  larger  than  it  was.  But  the 
deficiency was soon made up to its Malthusian level by natural increase. In 
China, European and American medical missions do much to diminish the 
infant death rate; the consequence is that more children die painfully of 
famine  at  the  age  of  five  or  six.  The  benefit  to  mankind  is  very 
questionable. Except where the birth rate is low the population in the long 
run depends upon the food supply and upon nothing else. In the Western 
world the fall in the birth rate has for the time being falsified Malthus's 
doctrine. But until lately this doctrine was true throughout the world, and 
it is still true in the densely populated countries of the East.

What has science done to increase population? In the first place, by 
machinery, fertilizers, and improved breeds it has increased the yield per 
acre and the yield per man-hour of labor. This is a direct effect. But there is  
another which is  perhaps more important,  at  least  for  the moment.  By 
improvement in means of transport it has become possible for one region 
to  produce  an  excess  of  food  while  another  produces  an  excess  of 
industrial products or raw materials. This makes it possible-as for instance 
in our own country for a region to contain a larger population than its own 
food  resources  could  support.  Assuming  free  mobility  of  persons  and 
goods, it is only necessary that the whole world should produce enough 
food  for  the  population  of  the  whole  world,  provided  the  regions  of 
deficient food production have something to offer which the regions of 
surplus food production are willing to accept in exchange for food. But this 
condition is apt to fail in bad times. In Russia, after the First World War, 
the  peasants  had  just  about  the  amount  of  food  they  wanted  for 
themselves, and would not willingly part with any of it for the purchase of 
urban products.  At  that time,  and again during the famine in the early 
thirties, the urban population was kept alive only by the energetic use of 
armed force. In the famine, as a result of government action, millions of 
peasants died of starvation; if the government had been neutral the town-
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dwellers would have died.

Such considerations point to a conclusion which, it seems to me, is too 
often ignored. Industry, except in so far as it ministers directly to the needs 
of agriculture, is a luxury: in bad times its products will be unsalable, and 
only  force  directed  against  food-producers  can  keep industrial  workers 
alive, and that only if very many food-producers are left to die. If bad times 
become common, it must be inferred that industry will dwindle and that 
the  industrialization  characteristic  of  the  last  150  years  will  be  rudely 
checked.

But bad times, you may say, are exceptional, and can be dealt with by 
exceptional  methods.  This  has  been  more  or  less  true  during  the 
honeymoon period of industrialism, but it will not remain true unless the 
increase  of  population  can  be  enormously  diminished.  At  present  the 
population of the world is increasing at about 58,000 per diem. War, so 
far,  has  had  no  very  great  effect  on  this  increase,  which  continued 
throughout each of the world wars. Until the last quarter of the nineteenth 
century  this  increase  was  more  rapid  in  advance  countries  than  in 
backward  ones,  but  now  it  is  almost  wholly  confined  to  very  poor 
countries. Of these, China and India are numerically the most important,  
while Russia is the most important in world politics. But I  want, for the 
present,  to confine myself,  so far  as  I  can,  to  biological  considerations, 
leaving world politics on one side.

What  is  the  inevitable  result  if  the  increase  of  population  is  not 
checked? There must be a very general lowering of the standard of life in 
what are now prosperous countries. With that lowering there must go a 
great diminution in the demand for industrial products. Detroit will have to 
give up making private cars,  and confine itself to lorries. Such things as 
books, pianos, watches will become the rare luxuries of a few exceptionally 
powerful men-notably those who control the army and the police. In the 
end there will be a uniformity of misery, and the Malthusian law will reign 
unchecked.  The  world  having  been  technically  unified,  population  will 
increase  when  world  harvests  are  good,  and  diminish  by  starvation 
whenever they are bad. Most of the present urban and industrial centers 
will  have  become derelict,  and  their  inhabitants,  if  still  alive,  will  have 
reverted to the peasant hardships of their medieval ancestors. The world 
will have achieved a new stability, but at the cost of everything that gives 
value to human life.
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Are mere numbers so important that, for their sake, we should patiently 
permit such a state of affairs to come about? Surely not. What, then, can 
we do? Apart from certain deep-seated prejudices, the answer would be 
obvious.  The  nations  which  at  present  increase  rapidly  should  be 
encouraged to adopt the methods by which, in the West, the increase of 
population has been checked. Educational propaganda, with government 
help, could achieve this result in a generation. There are, however, two 
powerful  forces  opposed to  such  a  policy:  one  is  religion,  the  other  is 
nationalism. I think it is the duty of all who are capable of facing facts to 
realize, and to proclaim, that opposition to the spread of birth control, if 
successful, must inflict upon mankind the most appalling depth of misery 
and degradation, and that within another fifty years or so.

I do not pretend that birth control is the only way in which population 
can be kept from increasing. There are others, which, one must suppose, 
opponents of birth control would prefer. War, as I remarked a moment 
ago,  has  hitherto  been  disappointing  in  this  respect,  but  perhaps 
bacteriological war may prove more effective. If  a Black Death could be 
spread  throughout  the  world  once  in  every  generation  survivors  could 
procreate  freely  without  making  the  world  too  full.  There  would  be 
nothing in this to offend the consciences of the devout or to restrain the 
ambitions  of  nationalists.  The  state  of  affairs  might  be  somewhat 
unpleasant, but what of that? Really high-minded people are indifferent to 
happiness, especially other people's. However, I am wandering from the 
question of stability, to which I must return.

There  are  three  ways  of  securing  a  society  that  shall  be  stable  as 
regards population. The first is  that of birth control,  the second that of 
infanticide or really destructive wars, and the third that of general misery 
except for a powerful minority. All these methods have been practiced: the 
first, for example, by the Australian aborigines; the second by the Aztecs, 
the Spartans, and the rulers of Plato's Republic; the third in the world as  
some Western internationalists hope to make it and in Soviet Russia. (It is  
not to be supposed that Indians and Chinese like starving, but they have to 
endure it because the armaments of the West are too strong for them.) Of 
these three, only birth control avoids extreme cruelty and unhappiness for 
the majority of human beings. Meanwhile, so long as there is not a single 
world  government  there  will  be  competition  for  power  among  the 
different  nations.  And  as  increase  of  population  brings  the  threat  of 
famine, national  power will  become more and more obviously the only 
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way  of  avoiding  starvation.  There  will  therefore  be  blocs  in  which  the 
hungry nations band together against those that are well fed. That is the 
explanation of the victory of communism in China.

These considerations  prove that  a  scientific  world  society  cannot  be 
stable unless there is a world government. It may be said, however, that  
this is a hasty conclusion. All that follows directly from what has been said 
is 'that, unless there is a world government which' secures universal birth 
control, there must from time to time be great wars, in which the penalty 
of defeat is widespread death by starvation. That is exactly the present 
state  of  the world,  and some may hold that  there  is  no reason why it 
should  not  continue  for  centuries.  I  do  not  myself  believe  that  this  is 
possible. The two great wars that we have experienced have lowered the 
level of civilization in many parts of the world, and the next is pretty sure 
to achieve much more in this direction. Unless, at some stage, one power 
or group of powers emerges victorious and proceeds to establish a single 
government of the world with a monopoly of armed force, it is clear that 
the level  of  civilization  must  continually  decline  until  is  until  science is 
scientific warfare becomes impossible-that extinct. Reduced once more to 
bows and arrows, Homo sapiens might breathe again, and climb anew the 
dreary road to a similar futile culmination.

The need for a world government, if the population problem is to be 
solved  in  any  humane  manner,  is  completely  evident  on  Darwinian 
principles. Given two groups, of which one has an increasing and the other 
a stationary population, the one with the increasing population will (other 
things being equal) in time become the stronger. After victory, it will cut  
down  the  food  supply  of  the  vanquished,  of  whom  many  will  die.1 

Therefore there will be a continually renewed victory of those nations that, 
from a world point of view, are unduly prolific. This is merely the modern 
form  of  the  old  struggle  for  existence.  And  given  scientific  powers  of 
destruction,  a  world  which  allows  this  struggle  to  continue  cannot  be 
stable.

1 Some  may  think  this  statement  unduly  brutal.  But  if  they  will  look  up 
newspapers of 1946 they will find, side by side, indignant letters saying that 
British labor could not be efficient on a diet of 2,500 calories, and that it was 
preposterous to suppose that a German needed more than 1,200 calories.
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PSYCHOLOGICAL

The psychological conditions of stability in a scientific society are to my 
mind quite as important as the physical and biological conditions, but they 
are much more difficult to discuss, because psychology is a less advanced 
science  than  either  physics  or  biology.  Nevertheless,  let  us  make  the 
attempt.

The old rationalist psychology used to assume that if you showed a man 
quite  clearly  that  a  certain  course  of  action  would lead to  disaster  for 
himself he would probably avoid it. It also took for granted a will to live, 
except in a negligible minority. Chiefly as a result of psychoanalysis this  
Benthamite belief that most men pursue their own interest in a more or 
less reasonable way has  not  now the hold on informed opinion that  it 
formerly  had.  But  not  very many people,  among those concerned with 
politics, have applied modern psychology to the explanation of large-scale 
social  phenomena.  This  is  what  I  propose,  with  much  diffidence,  to 
attempt.

Consider, as the most important illustration, the present drift towards a 
third  world  war.  You are  arguing,  let  us  say,  with an  ordinary cheerful 
nonpolitical and legally sane person. You point out to him what can be 
done by atom bombs, what Russian occupation of Western Europe would 
mean  in  suffering  and  destruction  of  culture,  what  poverty  and  what 
regimentation would result even in the event of a fairly quick victory. All  
this  he fully  admits,  but nevertheless you do not achieve the result  for 
which you had hoped. You make his flesh creep, but he rather enjoys the 
sensation. You point out the disorganization to be expected, and he thinks: 
"Well,  anyhow,  I  shan't  have  to  go  to  the  office  every  morning."  You 
expatiate on the large number of civilian deaths that will take place, and 
while in the top layer of his mind, he is duly horrified, there is a whisper in 
a deeper layer: "Perhaps I shall become a widower, and that might not be 
so bad." And so, to your disgust, he takes refuge in archaic heroism, and 
exclaims:

Blow wind! come wrack!
At least we'll die with harness on our back

or whatever more prosaic equivalent he may prefer.
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Psychologically, there are two opposite maladies which have become so 
common  as  to  be  dominant  factors  in  politics.  One  is  rage,  the  other 
listlessness. The typical example of the former was the mentality of the 
Nazis; of the latter, the mentality in France which weakened resistance to  
Germany  before  and  during  the  war.  In  less  acute  forms  these  two 
maladies exist in other countries, and are, I think, intimately bound up with 
the  regimentation  which  is  associated  with  industrialism.  Rage  causes 
nations to embark on enterprises that are practically certain to be injurious 
to themselves;  listlessness  causes  nations  to be careless  in  warding off 
evils,  and generally disinclined to undertake anything arduous. Both are 
the outcome of a deep malaise resulting from lack of harmony between 
disposition and mode of life.

One  cause  of  this  malaise  is  the  rapidity  of  change  in  material 
conditions.  Savages  suddenly  subjected  to  European  restraints  not 
infrequently die from inability to endure a life so different from what they 
have been accustomed to. When I was in Japan in 1921 I seemed to sense 
in the people with whom I talked, and in the faces of the people I met in  
the streets, a great nervous strain, of the sort likely to promote hysteria. I 
thought  this  came  from  the  fact  that  deep-rooted  unconscious 
expectations were adapted to old Japan, whereas the whole conscious life 
of town-dwellers was devoted to an effort to become as like Americans as 
possible.  Such  a  maladjustment  between  the  conscious  and  the 
unconscious was bound to produce discouragement or fury, according as 
the person concerned was less or more energetic. The same sort of thing 
happens wherever there is rapid industrialization; it must have happened 
with considerable intensity in Russia.

But even in a country like our own, where industrialism is old, changes 
occur with a rapidity which is psychologically difficult. Consider what has 
happened during my lifetime. When I  was a child telephones were new 
and  very  rare.  During  my  first  visit  to  America  I  did  not  see  a  single 
motorcar. I was thirty-nine when I first saw an airplane. Broadcasting and 
the cinema have made the life  of  the young profoundly  different  from 
what it was during my own youth. As for public life, when I first became 
politically  conscious  Gladstone  and  Disraeli  still  confronted  each  other 
amid Victorian solidities,  the British Empire seemed eternal,  a threat to 
British naval supremacy was unthinkable, the country was aristocratic and 
rich and growing richer, and socialism was regarded as the fad of a few 
disgruntled and disreputable foreigners.
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For an old man, with such a background, it is difficult to feel at home in 
a  world  of  atomic  bombs,  communism,  and  American  supremacy. 
Experience, formerly a help in the acquisition of political sagacity, is now a 
positive hindrance, because it was acquired in such different conditions. It 
is now scarcely possible for a man to acquire slowly the sort of wisdom 
which  in  former  times  caused  "elders"  to  be  respected,  because  the 
lessons  of  experience  become out  of  date  as  fast  as  they  are  learned. 
Science, while it has enormously accelerated outward change, has not yet 
found any way of  hastening psychological  change,  especially  where the 
unconscious  and  subconscious  are  concerned.  Few  men's  unconscious 
feels at home except in conditions very similar to those which prevailed 
when they were children.

Rapidity of change, however, is only one of the causes of psychological 
discontent. Another, perhaps more potent, is the increasing subordination 
of  individuals  to  organizations,  which,  so  far,  has  seemed  to  be  an 
unavoidable  feature  of  a  scientific  society.  In  a  factory  containing 
expensive  plant,  and depending  upon the  closely  co-ordinated  labor  of 
many people, individual impulses must be completely controlled except by 
the men constituting the management. There is no possibility, in working 
hours, of either adventure or idleness. And even outside working hours the 
opportunities are few for most people. Getting from home to work and 
from work to home takes time; at the end of the day there is neither time 
nor money for anything very exciting. And what is true of workers in a 
factory  is  true,  in  a  greater  or  less  degree,  of  most  people  in  a  well-
organized  modem  community.  Most  people,  when  they  are  no  longer 
quite young, find themselves in a groove-like the man in the limerick, "not 
a bus, not a bus, but a tram." Energetic people become rebellious, quiet 
people become apathetic. War, if it comes, offers an escape. I should like a 
Gallup poll on the question: "Are you more or less happy now than during 
the war?" This question should be addressed to both men and women. I 
think it would be found that a very considerable percentage are less happy 
now than then.

This state of affairs presents a psychological problem which is too little 
considered  by  statesmen.  It  is  hopeless  to  construct  schemes  for 
preserving peace if most people would rather not preserve it. As they do 
not admit, and perhaps do not know, that they would prefer war, their  
unconscious will lead them to prefer specious schemes that are not likely 
to achieve their ostensible purpose.
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The difficulty of the problem arises from the highly organic character of 
modern  communities,  which  makes  each  dependent  upon  all  to  a  far 
greater  degree  than  in  pre-industrial  times.  This  makes  it  necessary  to 
restrain  impulse  more  than  was  formerly  necessary.  But  restraint  of 
impulse,  beyond  a  point,  is  very  dangerous:  it  causes  destructiveness, 
cruelty, and anarchic rebellion. Therefore, if populations are not to rise up 
in a fury and destroy their own creations, ways must be found of giving 
more scope for individuality than exists  for most people in the modern 
world. A society is not stable unless it is on the whole satisfactory to the 
holders of power and the holders of power are not exposed to the risk of 
successful  revolution.  But  it  is  also  not  stable  if  the  holders  of  power 
embark  upon  rash  adventures,  such  as  those  of  the  Kaiser  and  Hitler. 
These are the Scylla and Charybdis of the psychological problem, and to 
steer  between  them  is  not  easy.  Adventure,  yes;  but  not  adventure 
inspired by destructive passions.

CONCLUSIONS

Let us now bring together the conclusions which result from our inquiry 
into the various kinds of conditions that a scientific society must fulfill if it  
is to be stable.

First, as regards physical conditions. Soil and raw materials must not be 
used up so fast that scientific progress cannot continually make good the 
loss  by  means  of  new inventions  and discoveries.  Scientific  progress  is 
therefore  a  condition,  not  merely  of  social  progress,  but  even  of 
maintaining the degree of prosperity already achieved. Given a stationary 
technique, the raw materials that it requires will be used up in no very long 
time. If raw materials are not to be used up too fast, there must not be 
free  competition  for  their  acquisition  and  use  but  an  international 
authority to ration them in such quantities as may from time to time seem 
compatible  with  continued  industrial  prosperity.  And  similar 
considerations apply to soil conservation.

Second, as regards population. If there is not to be a permanent and 
increasing shortage of food, agriculture must be conducted by methods 
which are not wasteful of soil, and increase of population must not outrun 
the  increase  in  food  production  rendered  possible  by  technical 
improvements. At present neither condition is fulfilled. The population of 
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the world is increasing, and its capacity for food production is diminishing. 
Such  a  state  of  affairs  obviously  cannot  continue  very  long  without 
producing a cataclysm.

To deal with this problem it will be necessary to find ways of preventing 
an increase in world population. If this is to be done otherwise than by 
wars,  pestilences,  and famines,  it  will  demand a powerful  international 
authority. This authority should deal out the world's food to the various 
nations in proportion to their population at the time of the establishment 
of  the  authority.  If  any  nation  subsequently  increased its  population  it 
should not on that account receive any more food. The motive for not 
increasing population would therefore be very compelling. What method 
of preventing an increase might be preferred should be left to each State 
to decide.

But although this is the logical solution of the problem, it is obviously at 
present totally impracticable. It  is  quite hard enough to create a strong 
international authority, and it will become impossible if it is to have such 
unpopular  duties.  There are,  in  fact,  two opposite  difficulties.  If  at  the 
present  moment  the  world's  food  were  rationed  evenly  the  Western 
nations would suffer what to them would seem starvation.  But,  on the 
other  hand,  the  poorer  nations  are  those  whose  population  increases 
fastest,  and  who  would  suffer  most  from  an  allocation  which  was  to 
remain constant. Therefore, as things stand, all the world would oppose 
the logical solution.

Taking  a  long  view,  however,  it  is  by  no means impossible  that  the 
population problem will in time solve itself. Prosperous industrial countries 
have low birth rates; Western nations barely maintain their numbers. If the 
East were to become as  prosperous and as  industrial  as  the West,  the 
increase  of  population  might  become  sufficiently  slow  to  present  no 
insoluble problem. At present Russia, China, and India are the three great 
reservoirs of procreation and poverty. If those countries reached the level 
of  diffused well-being now existing in  America  their  surplus  population 
might cease to be a menace to the world.

In general terms, we may say that so far as the population problem is 
concerned  a  scientific  society  could  be  stable  if  all  the  world  were  as 
prosperous  as  America  is  now. The  difficulty,  however,  is  to  reach this 
economic  paradise  without  a  previous  success  in  limiting population.  It 
cannot be done as things are now without an appalling upheaval.  Only 
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government  propaganda  on  a  large  scale  could  quickly  change  the 
biological  habits  of  Asia.  But  most  Eastern  governments  would  never 
consent to this except after defeat in war. And without such a change of 
biological habits Asia cannot become prosperous except by defeating the 
Western  nations,  exterminating  a  large  part  of  their  population,  and 
opening the territories now occupied by them to Asiatic immigration. For 
the  Western  nations  this  is  not  an  attractive  prospect,  but  it  is  not 
impossible that it may happen. Irrational passions and convictions are so 
deeply involved in the problem that only an infinitesimal minority, even 
among highly educated people, are willing even to attempt to consider it 
rationally. That is the main reason for a gloomy prognosis.

Coming,  finally,  to  the  psychological  conditions  of  stability,  we  find 
again that a high level of economic prosperity is essential. This would make 
it possible to give long holidays with full pay. In the days before currency  
restrictions  dons  and  public  schoolmasters  used  to  make  their  lives 
endurable by risking death in the Alps. Given secure peace, a not excessive 
population, and a scientific technique of production,  there is no reason 
why such pleasures should not be open to everybody. There will be need 
also of devolution, of a great extension of federal forms of government, 
and of  keeping  alive  the kind of  semi-independence that  now exists  in 
English universities. But I will not develop this theme, as I have dealt with it 
in my Reith lectures on "Authority and the Individual."

My conclusion is  that a scientific  society  can be stable given certain 
conditions. The first of these is a single government of the whole world, 
possessing  a  monopoly  of  armed  force  and  therefore  able  to  enforce 
peace. The second condition is a general diffusion of prosperity, so that 
there is no occasion for envy of one part of the world by another. The third 
condition  (which  supposes  the  second  fulfilled)  is  a  low  birth  rate 
everywhere, so that the population of the world becomes stationary, or 
nearly so. The fourth condition is the provision for individual initiative both 
in work and in play, and the greatest diffusion of power compatible with 
maintaining the necessary political and economic framework.

The world is a long way from realizing these conditions, and therefore 
we must expect vast upheavals and appalling suffering before stability is 
attained. But, while upheavals and suffering have hitherto been the lot of  
man, we can now see, however dimly and uncertainly, a possible future 
culmination in which poverty and war will have been overcome, and fear,  
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where it survives, will have become pathological. The road, I fear, is long, 
but that is no reason for losing sight of the ultimate hope.
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