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پيشرفت و اخالق
رضا داوري اردكاني1

ما به تأمل و تحقيق در مسائلى مثل نسبت علم و پيشرفت و اخالق نياز داريم و راه علم ما بدون اين 
تأمل ها به آسانى پيموده نمى شود. تا آنجا كه اطالع دارم در كشور ما در اين حوزه و در اين قلمرو كمتر تحقيق 
شده است. شايد نيازى حس نمى كرديم و هنوز هم آنچنان كه بايد احساس نياز نمى كنيم. اگر هم در اين باب 
كسى چيزى بگويد مى گويند اين حرفها فلسفه است و ما به فلسفه نياز نداريم و بايد از حواشى بپرهيزيم و به 
اصل مطلب بپردازيم يعنى اين قبيل مسائل را حواشى و مطالب تفننى مى دانيم. ولى پرسش از مشكل هاى 
راه، حاشيه نيست بلكه اصل و مقدمه است. رهبر معظم انقالب چه تذكر خوبى دادند كه طرح پيشرفت را 
كارى عظيم و مستلزم داشتن شجاعت و جرأت خواندند. يعنى به صرف اينكه دور هم بنشينيم و از پيشرفت و 
لزوم آن بگوييم اين كار به سامان نمى رسد بلكه بايد خود را براى كارى بزرگ آماده سازيم پس اگر گفتار من 

پيچيدگى مطلب را نشان مى دهد نبايد حمل بر بدبينى و مايه آزردگى خاطر شود.
درباره علم و پيشرفت چندان مشكل نداريم؛ اصًال ترديد نداريم كه علم، الزمه پيشرفت است. پيشرفت، 
بى علم ميسر نمى شود و علم جديد هم با طرح اصل پيشرفت به مرحله كارسازى و سازندگى رسيده است 
اما آيا پيشرفت علم، يك امر قهرى و ضرورى بوده است؟ آيا پيشرفت بر وفق دترمينيسم (يا به اصطالح نه 
چندان مناسب جبر تاريخى) صورت گرفته است؟ آيا در آستانه جنگهاى ايران و روس در عصر قاجار ما مستعد 
برداشتن گامهاى بلند در راه علم بوديم و عوامل بيرونى ما را متوقف كرد؟ ظاهراً از نظرهاى مقبول و ممتنع 
آن زمان بر نمى آيد كه چنين آمادگيهايى بوده است. ما در اين باره بحث نكرده ايم شايد دلمان نمى خواهد و 
به اعتبارى حق هم داريم كه دورانهاى تاريخ علم را متفاوت بدانيم و به اوصاف خاص هر دوره كارى نداشته 
باشيم. پس اكنون در تفاوت ماهوى ميان فيزيك نيوتن و فيزيك بطلميوس بحث نمى كنيم اما آيا نبايد الاقل 

1. استاد دانشگاه تهران
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بپرسيم كه چگونه است كه در طى هزاران سال، علم، به كندى رشد و تحولى كند داشته اما در طى دويست 
سال و مخصوصاً در پنجاه سال اخير اين تحول چندان سرعت پيدا كرده است كه علم از ابتداى تاريخ تا دهه 
ششم و هفتم قرن بيستم به اندازه اين نيم قرن رشد نكرده است به هر حال در اينكه علم پيشرفت كرده و 
پيشرفت بدون علم حاصل نمى شود و اصل پيشرفت در دوره جديد مطرح شده است ترديدى نيست. پيشرفت 
تاريخى اصل مقوم جهان تجدد است و اين پيشرفت تا قرن هيجدهم هرگز در هيچ جا مطرح نبوده است. زمان 

پيشرفت زمان تجدد است.
شايد اولين كسى كه پيشرفت تاريخى را مطرح كرده است فونتنل باشد. در هيچ نوشته و اثرى قبل از قرن 
هفدهم نمى بينيم كه كسى از پيشرفت تاريخى (پيشرفت ضرورى در زمان) سخن گفته باشد. تعبير و معناى 
ترقى هميشه بوده و همواره آنچه بالقوه بوده به فعليت مى رسيده است. اما پيشرفت تاريخى به فعليت رسيدن 
امر بالقوه نيست. اين پيشرفت پيشرفتى بى نهايت در زمان و تاريخ است. پيشرفتى كه مقصد و پايان آن معلوم 
نيست. نكته ديگر اينست كه آيا اين پيشرفت شامل همه چيز و از جمله اخالق و هنر و فلسفه و سياست هم 
مى شود يا قلمروهاى خاص دارد به هرحال امر محرز اين است كه علم و تكنولوژى پيشرفت كرده است پس 
بايد تحقيق كنيم كه علم چگونه پيشرفت كرده و شرايط پيشرفت آن چه بوده است؟ يعنى چه شده است كه 
نه فقط در قرون شانزدهم و هفدهم طرح جديدى در علم درافكندند و علِم قدرت و تصرف را بنا كردند بلكه 
اين علم قدرت و تصرف مدام در پيشرفت بود و همچنان نيز پيش مى رود. آيا مى دانيم كه اين تحول علمى 
چگونه صورت گرفته است؟ اگر كسى بگويد كه طرح علم جديد و تحول آن مسبوق به تفكر و فلسفه است، 
سخنش نه درست است و نه نادرست، چرا كه فيلسوفان درك و دريافتى از پيش آمد جهان جديد داشته و به 
جهان و انسان نظرى داشته اند كه با نظم جديد و تجدد متناسب بوده است. فيلسوفان، انسانى را تعريف كرده 
اند كه مى تواند از طريق علم به قدرت برسد و از جهان و طبيعت براى خويش بهره بردارى كند. وقتى دكارت 
من متفكر را به عنوان سوژه مطرح كرد، قصدش بيان تعريف صورى تازه از انسان نبود. ما گاهى مى گوييم 
اگر انسان را تعريف كنيم مى توانيم مبناى تازه اى براى علوم انسانى خاص خود داشته باشيم. غرب در تاريخ 
جديد نيامده است كه مثًال تعريف ارسطو را كنار بگذارد و تعريف تازه اى بياورد و از اين تعريف احكام و قضاياى 
علم استنباط كند. شهيد مطهرى كتابى نوشته اند در بيان «انسان در قرآن» اگر تعريف انسان مشكل را حل 
مى كند، بياييم اين كتاب تحقيقى را راهنما قرار دهيم و مشكالت علوم انسانى را حل كنيم. حقيقت اينست 
كه مسئله، مسئله تعريف نيست. براى رسيدن به علم و ورود در عمل اساسى بايد خود و امكانات خود را در 
شرايط تاريخى بشناسيم و بدانيم كى هستيم و چه مى خواهيم و چه مى توانيم بدانيم و انجام دهيم. غرب 
جديد با اين خودآگاهى شروع شده است، نه اينكه صرفاً بگويد كه انسان مثًال حيوان ابزارساز است. انسان چه 
حيوان ابزار ساز باشد چه حيوان ناطق در كار و بار ما اثرى ندارد، زيرا هر نظرى به هر صورت كه اظهار شود 
و هر حرفى به زبان آيد بالفاصله به عمل نمى پيوندد. يكى از مباحث ديگرى كه بايد درباره آن تحقيق شود 
اين است كه كدام نظرها به عمل پيوسته است و مى پيوندد؟ نسبت نظر و عمل چگونه است؟ اين نسبت امر 
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پيچيده اى است؟ اخالق چه نسبتى با پيشرفت دارد؟ عنوان سخن من چنانكه عرض كردم «پيشرفت و اخالق» 
است. اين «واو» ميان پيشرفت و اخالق خيلى اهميت دارد و بايد ديد كه معنايش چيست. آيا منظور اينست 
كه اخالق هم مثل علم پيشرفت كرده است؟ آيا دين و هنر و فلسفه (- منظورم از فلسفه و دين و علم، فضل 
فلسفه و اطالعات دينى نيست) هم پيشرفت كرده است؟ علم دين پيشرفت مى كند، اما تحقق حقيقت دين 
و كمال آن به صدر تاريخ دين تعلق دارد. دين و فلسفه و هنر پيشرفت نمى كند هرچند كه هميشه تناسب و 
تعادلى ميان دين و علم و هنر و معارف و اخالق وجود دارد. توجه كنيم كه فردوسى، معاصر ابن سينا و ابن سينا 
معاصر بيرونى است. اين تناسب ها را همه جا در تاريخ ما و در همه تاريخ ها مى توان ديد، اما نمى توان گفت كه 
شعر فردوسى، علت پيشرفت علم بوده است. اينها با هم متناسبند يعنى نظام تاريخ چنان است كه در شئون 
آن، تعادل وجود دارد و اگر تعادل نباشد بايد فكر كرد كه اين بى تعادلى از كجاست؟ و گرنه اصل را بايد بر اين 
بگذاريم كه تعادل وجود دارد. در هر تاريخى و چنانكه ذكر خواهد شد در سير تاريخ غربى اين تعادل وجود 
دارد. آيا اخالق پيشرفت كرده است؟ دقيق تر بپرسيم آيا با پيشرفت علم، اخالق هم پيشرفت كرده است؟ 
در غرب معدود كسانى هستند كه پاسخشان مثبت است و بسيار كسان هستند كه خالف اين را مى گويند. 
نامدارترينشان، ژان ژاك روسو است. به نظر او تمدن بشر را فاسد كرده است. اصًال تجاوز به طبيعت و اينكه بنا 
بر استخدام بى حد و نهايت از طبيعت گذشته شود با اخالق نمى سازد. در انديشه قديم طبيعت دشمن تلقى 
نمى شد و مردمان با طبيعت در صلح و صفا زندگى مى كردند. مقابل قرار دادن انسان و طبيعت و شىء شدن 
طبيعت و منبع انرژى شدن و مورد بهره بردارى قرار گرفتن بى نهايت طبيعت، امرى است كه ما هنوز به مهابت 
آن نينديشيده ايم. به هرحال كسانى هستند كه معتقدند كه اين رويه و اين شيوه و شيمه الاقل به اصالح بشر 
و كمال معنوى او مدد نمى رساند. اينجا مقام اثبات و رد رأى ژان ژاك روسو و امثال او نيست. من هم برآن 
نيستم كه بگويم تمدن اخالق بشر را فاسد كرده است و قصد چون و چرا كردن درنظر كسانى كه مى گويند 

حرص و ولع و ظلم و تعدى در زمانهاى اخير افزايش يافته است ندارم.
مسئله اى را مطرح مى كنم كه كاش دوستان اهل فلسفه من بيشتر در اينجا بودند و نظر مرا نقد مى كردند 
نامدارترين فيلسوف اروپا «كانت» است. كانت سه كتاب يا سه نقد (كتاب چهارمى را نيز به اين سه كتاب 
مى توان افزود كه در نقد اعتقادات است و كانت نام آن را «دين از حدود عقل صرف» گذاشته است) مهم نوشته 
است كه به تعبير عادى و معمولى بايد نام آنها را سه كتاب دوران ساز بگذاريم، يكى درباره علم و فهم است. 
نقد دوم در باب اخالق است و باالخره كتاب سوم نقد حكم نام دارد و درباره ذوق و هنر و حكم است. كسانى 
معتقدند كه با نقد علم و اخالق و هنر بناى نظرى تجدد گذاشته شده است. اين سه نقد از هم جدا نيستند 
هرچند كه در بحث و نظر علم از اخالق جدا است. هنر هم با علم و اخالق اشتباه نمى شود. هيچكدام از اين 
سه با هم اشتباه نمى  شوند. اين هر سه وجود خاص دارند و در همه جا هم وجود داشته اند. در همه تاريخ ها اين 
هر سه بوده است. اصًال جامعه بى اخالق و بى هنر در تاريخ نداريم. جامعه كم علم داريم اما جامعه بى هنر و 
بى اخالق و بى دين نداريم. كانت در مبحث اخالق تحت تأثير ژان ژاك روسو بود و بسيار چيزها از ژان ژاك 
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روسو آموخت. پيداست كه ژان ژاك روسو اسوه اخالقى كانت نبود، بلكه از نظر اخالقى او تأثير پذيرفت و اصًال 
نظر اخالقى روسو كانت را تكان داد. در طى دويست سال تاريخ غربى قبل از كانت همه فليسوفان مى خواستند 
اخالق بنويسند اما ننوشتند. اسپينوزا كتابى بنام اخالق نوشت و مطالب متافيزيك را در آن درج كرد. اين يك 
آرزو بود كه عالم غربى صاحب كتاب اخالق شود و باالخره اين طور شد. كتابى نوشته شد كه متضمن يك 
طرح اخالقى متناسب با جهان متجدد بود. ما در گفتارهاى رسمى سياسى وقتى از غرب حرف مى زنيم غرب 
را فاسد مى دانيم و بيشتر مرادمان اينست كه به فضيلت هاى مورد نظر ما اعتقاد و اعتنا ندارد و گرنه بازار غرب 
از بازار ما سالم تر است مردم اروپاى غربى و آمريكا كمتر از ما دروغ مى گويند تقلبشان هم كمتر است اداراتشان 
هم گرچه از فساد برى نيست اما ابتاليشان به فساد ادارى در حّد ابتالى ما نيست. البته آنها هم ما را فاسد 
مى دانند. در كتاب حاجى باباى اصفهانى، نويسنده تمام رذائل را به ايرانى ها نسبت داده است ما چون فكر 
مى كنيم كه جواب «هاى» «هوى» است گاهى پاسخ مى دهيم اين مقابله به مثل حرف ديگرى است ولى در 
عالم علم اين قبيل نزاع ها جايى و وجهى ندارد. غرب اخالق خودش را دارد. ما چرا مى گوييم غرب فاسد است؟ 
در تاريخ غرب، در واقع دو صورت اخالق در مقابل هم قرار گرفته است. رنسانس كه شروع شد در طى دويست 
سال نه فقط علم و فلسفه ارسطويى بلكه تمام اخالق سقراطى - افالطونى، ارسطويى مورد چون و چرا قرار 
گرفت. اخالق فضايل  كه اخيراً دوباره در غرب به آن توجه شده است- از قلمرو فلسفه حذف شد در اخالق 
قديم اگر مى پرسيديم اخالق چيست بسيار كسان پاسخ مى دادند كه اخالق متصف شدن آدمى به فضايل است، 
اما در تاريخى كه سازندگى و قدرت و حقوق بشر اصل قرار گرفت. پس از مدتها انتظار، اخالق جديدى به وجود 
آمد كه نام و عنوانش «اخالق آزادى» و «اخالق تكليف» است. اخالق كانت، اخالق تكليف است شايد بگويند 
كه اخالق دينى ما هم اخالق تكليف است! اين مطلب درستى است اصًال تاريخ غربى از روى نظام دينى 
گرده بردارى شده است. به عبارت ديگر تاريخ جديد غربى وجه سكوالر مسيحيت است. اخالق كانت، اخالق 
تكليف است. اين اخالق به اخالق متكلمان اشعرى و معتزلى نزديك است اال اينكه در آن، ميزان تكليف انسان 
است اما در اخالق دينى منشاء تكليف خداست. منشاء و تعيين كننده تكليف كانت بانگ باطن من است. هر 
انسانى تكليف را حس مى كند و همه بايد به اين تكليف عمل كنند. اين اخالق غربى است. همه كم و بيش 
آزادند كه هر طور مى خواهند زندگى كنند. در اين اخالق، فضايل جايى ندارد پس ما با مالكهاى خودمان به 
آنها مى گوييم بى اخالق و الاباليگرى هايى را كه مى بينيم بر فساد حمل مى كنيم. تجدد تا قرن نوزدهم در طى 
دو قرن اخالق خاص داشته و كم و بيش از نظم و درستى و اتقان در كار برخوردار بوده است. چيزى كه ما 
كمتر داريم. ما كمتر از آنها راست مى گوييم. كمتر در كارها اتقان داريم. كمتر به كار و وظيفه اهميت مى 
دهيم. بنابراين وقتى مى خواهيم درباره خودمان در مقايسه با عالم توسعه يافته غربى حكم كنيم، بايد فكر 
كنيم كه چه اختالف ها داريم و نزاع بر سر چيست؟ چه شد كه اينطور شد؟ اخالق ما اخالق فضيلت است. آيا 
علم جديد و تمدن جديد با اخالق فضيلت چه مناسبت دارد و چرا وقتى تجدد آمد اخالق فضيلت كنار رفت. 
عالم جديد، عالم دنيادارى است. عالم تصرف در دنيا و تمتع است. عالم تمتع رغبت و تمايلى به اخالق فضايل 
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ندارد. ما به اخالق فضايل توجه كرديم و به اخالق آزادى كه اخالق منفى است بى اعتنا مانديم. به علم و 
تكنولوژى هم كه رو كرديم به شرايط و مبادى آن كارى نداشتيم و فكر نكرديم كه شايد اخالق ديگرى براى 
پيشرفت ضرورى باشد پيداست كه براى پيشرفت بايد قواعد كار و عمل را دقيقاً رعايت كرد و هر كسى خود 
مسئول كار خويش است و به اين جهت اين اخالق با حقوق پيوند بسيار نزديكى پيدا مى كند. يعنى اگر كسى 
به وظيفه خود عمل نكند ممكن است موأخذه هم بشود. پس عجيب نيست كه حقوق و سياست در جهان 
جديد جاى اخالق را گرفته است. قبًال اشاره شد كه اخالق آزادى و تكليف در دنياى متجدد شباهتى به اخالق 
تكليف متكلمان دارد. متكلمان معتزلى و اشعرى ما در باب اختيار و مسئوليت و تكليف بحث ها و اختالفها 
داشتند كه با آمدن اخالق يونانى و تثبيت فضايل چهارگانه اش در عالم نظر بحث هاى بسيار مهم متكلمان 
تقريباً فراموش شد. نمى خواهم بگويم كه اگر آن بحث ها عمق و وسعت بيشتر پيدا مى كرد نامداران ما صاحب 
اخالقى شبيه اخالق كانت مى شدند اخالق متكلمان و تكاليفش را خدا معين مى كرد نه اينكه مالكش 
وجدانهاى اشخاص باشد اخالق تكليف اخالق جامعه جديد و متجدد بود هر جامعه اى اخالقى دارد كه با نظام 
آن متناسب است بنابراين اخالق فضيلت يونانى براى جامعه جديد اخالق خارجى و بيگانه بود. وقتى ژان ژاك 
روسو كه معلم و پيشرو كانت در اخالق بود مى خواست اخالق آزادى را بنياد بگذارد حس مى كرد كه شايد 
اخالقش اخالق بى اخالقى باشد منتهى گناه اين بى اخالقى را به گردن علم و تمدن مى انداخت روسو قرار داد 
اجتماعى را بنياد اخالق و آزادى مى دانست و فكر نمى كرد كه اخالق عمل به همه وظايف باشد زيرا اين از 
عهده همه بر نمى آيد اما همه مى توانند اراده به خير داشته باشند پس بنياد اخالق اراده به خير است. اين را 
كانت از روسو آموخت به اينكه شاگرد در عمل از استاد بسيار اخالقى تر بود، در اينجا نبايد اهميت داد زيرا 
اخالق آزادى اخالق سرزنش و اندرز نيست روسو نه فقط خود را از هيچ بابت مستحق سرزنش نمى دانست 
بلكه در صدر كتاب اعترافات خود نوشت: خدايا! همه خالئق را دربارگاه كبريايى ات حاضر كن، آنگاه من اين 
اعترافات را مى خوانم تا ببينيم كسى جرئت دارد بگويد من از اين آدم بهتر بوده ام؟ روسو پيشرو كانت در فهم 
جامعه و اخالق جديد با اين داعيه قلم به دست گرفته و اعترافات نوشته است. كانت هم با اينكه خود مردى 
اخالقى بود اخالق سختگيرانه اش را در تناسب با عالم علم و تكنولوى جديد تدوين كرد. او اين هنر را داشت 
كه عقل را محدود كند و حدود علم و امكانهاى آنرا معين كند و به ما بگويد علم چيست و ما را به كجا 
مى رساند؟ علم چه به ما مى دهد؟ اين را هم گفت كه قلمرو علم، قلمرو ضرورت است. منتهى اين علم در 
هوايى رشد و پيشرفت مى كند كه هواى هنر و اخالق و آزادى است توجه كنيم كه تباين ميان ضرورت علم و 
آزادى اخالق ظاهرى است، زيرا عقل عملى كه آزاد است همان عقلى است. كه در علم به صورت فاهمه جلوه 
مى كند. ضرورت علم به آزادى اخالق نياز دارد.  به عبارت ديگر علم به عقلى بازمى گردد كه بصورت فاهمه 
درآمده است يعنى فاهمه شأنى از عقل است. عقل وقتى با ابژه ها مواجه مى شود فاهمه اى مى شود كه به عالم 
صورت مى بخشد. فاهمه صورت بخش عالم است. علم در نظر كانت صورتى است كه به ماده برآمده از احساس 
اطالق شده است. تا قبل از كانت كسى نگفته بود كه علم جهان را تغيير مى دهد در تمام فلسفه هايى كه از 
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زمان يونانيان تا رنسانس مى شناسيم علم، علم به اعيان موجودات است اما كانت گفت علم تأليفى است از 
صورتهاى ادراكى ما و ماده اى كه از بيرون مى گيريم. علم در نسبت ما با جهان پديد مى آيد. هنر هم محصول 
نبوغ است. حكم اخالق نيز از باطن ما برمى آيد مى بينيم كه منشاء علم و اخالق و هنر، انسان شبه متعالى است 
علم و هنر و اخالق جديد با هم تناسب دارند ما هم كه پيشرفت مى خواهيم و بخصوص در زمانى كه مى بينيم 
اخالق فضيلت را چنانكه بايد رعايت نمى كنيم بايد به اخالق آزادى كه به درستى و اتقان كار و رعايت قانون 
وقع مى گذارد رو كنيم. در هر عالمى علم و اخالق و هنر متناسبند اخالق و هنر تجدد همين اخالق و هنرى 
است كه در غرب جديد و در جهان علم تكنولوژيك ظهور كرده است. اكنون مسئله ما اينست كه آيا مى توان 
علم را با اخالق فضيلت جمع كرد؟ بايد در اين باب فكر كرد ولى ظاهراً اخالق يونانى نه با سياست جديد 
مى سازد و نه علم و تكنولوژى به آن تعلق مى تواند داشته باشد. يكى از معاريف ما مى گفت كه تكنيك و اتقان 
هم ريشه هستند. من اهل اتيمولوژى نيستم تكنيك و اتقان هم ريشه باشند يا نباشند در اينجا مهم نيست. 
امر محرز اين است كه تكنيك اتقان دارد و اين اتقان بايد رعايت شود و با اخالقى از سنخ اخالق كانتى حفظ 
مى شود زيرا تا اعتقاد به نظم و قانون نباشد و مردم پايبندى به اداى وظيفه و رعايت قانون نداشته باشند 
پيشرفت حاصل نمى شود، البته راه ما از راه اين اخالق چنانكه قبًال اشاره شد چندان دور نيست چرا كه ما 
اخالق تكليف داشته ايم و داريم. اخالق ما فقط اخالق ابوعلى مسكويه و خواجه نصيرالدين طوسى نيست كه 
مأخوذ از كتاب ارسطو باشد. پيداست كه اخالق فضيلت يونانى در جاى خود و در زمان پيش از تجدد اهميت 
بسيار داشته است و هيچكس نمى تواند مثًال اخالق كانت را از آن برتر بداند. بحث در اينجا اينست كه كدام 
اخالق با نظام تجدد و پيشرفت علمى تكنيكى تناسب دارد ما هم اگر در سابقه تاريخى خود به جستجوى 
اخالق تكليف بپردازيم به بحثهاى بسيار مهمى مى رسيم كه ميان معتزليان و اشعريان و متكلمان شيعه در باب 
و  فخررازى  و  غزالى  امثال  آثار  در  حتى  بحثها  اين  است.  بوده  دائر  فعل  اداى  در  انسان  اختيار  و  قدرت 
مالعبدالرزاق الهيجى دنبال شده است. اخالق اشعريان متأخر هم با اينكه ماده دينى داشت صورتش اخالق 
فضيلت ارسطويى بود به هرحال ما مى توانيم از طريق رسوخ و نفوذ در اخالق تكليف خودمان و با توسل به 
اخالق منفى اى كه به آن اشاره شد و رعايتش براى پيشرفت ضرورى است راهى به نظمى باز كنيم كه انشااله 
در آن فضيلت هم حفظ  شود يعنى نظامى كه هم جانب علم دنيا در آن محفوظ است و هم جانب دين و اخالق. 
مختصر بگويم در زمان ما چون پيشرفت نكردن نشانه ضعف و قصور است و از پيشرفت نمى توان صرفنظر كرد 
بايد به موانع راه پيشرفت و شرايط آن انديشيد و اگر عوارضى اين راه را سد كرده است آنها را از سر راه برداشت. 
من نمى گويم پيشرفت علمى- تكنيكى ضرورتاً با پيشرفت اخالقى مالزمت دارد اما بدانيم كه در شرايط كنونى 
بدون رعايت بعضى قواعد اخالقى راه پيشرفت گشوده نمى شود. اينكه در جهان كنونى ميان پيشرفت و اخالق 
تا چه اندازه تعادل و تناسب وجود دارد بحثى است مربوط به پايان تاريخ پيشرفت و وضع پايان را با آغاز اشتباه 

نبايد كرد. 
والسالم
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