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ضعف فرماندهی در
جنگ افغانستان
محمدرضا هویدا
در رفتارهای ایاالت متحده امریکا ،ناتو و نیز حوادث و رخدادهای
افغانستان هیچ نشــانه ای از پایان جنگ به مشاهده نمی رسد.
صلح با طالبان ،که از جهات مختلفی توسط دولت افغانستان مورد
تاکید واقع شده و در گفتگوهای چهار جانبه پیگیری می شود ،و
تالشــهای دیگری از مجاری دیگر ،نیز به دنبال آن است ،سرابی
بیش نخواهد بود.
مدیریت جنگ در افغانستان ناتوانی خود را در مهار جنگ نشان
داده اســت .به صورت طبیعی نیز ،زمانی که در عرصه سیاست
آشوب باشــد و مرجع واحدی در تصمیم گیریهای سیاسی وجود
نداشته باشــد و اختالفات را بتوان در موضع گیری ها و تصمیم
گیری های سیاسی به وضوح مشاهده کرد ،امکان فعالیت نظامی
واحد ،جدی و موثر را در عرصه نظامی نیز نباید داشــت .وجود
حکومتی در قالب حکومت وحدت ملی باعث شد ،تا این حکومت
چنان به خود مشــغول باشــد که نتواند ،کارکردهای حکومت
گذشــته را بررســی و تحقیق کند .حکومت وحدت ملی نتیجه
مستقیم حکومت قبلی بوده و تمامی مشکالت موجود به صورت
مســتقیم از حکومت قبلی بازمانده است .شکی در این نیست که
مدیریت انتخابات نیز چنین حکومتی را به وجود آورده است .تمام
برنامه ها طوری چیده شده بود که چنین حکومتی به وجود بیاید.
اما ادامه راه این حکومت را نمی توان مربوط به هیچ کســی جز
دولتمردان در حکومت وحدت ملی دانست.
می توان به قاطعیت گفت کــه مدیریت جنگ علیه تروریزم در
بیش از ســیزده سال گذشــته ،کارآمدی و موثریت الزم را برای
چنین جنگی نداشــته اســت .این ناکارآمدی نه تنها در دولت
افغانستان ،بلکه در نیروهای خارجی حاضر در جنگ علیه تروریزم
در افغانســتان بیشتر و جدیتر بوده اســت .فرماندهان نظامی و
تئوریســین های نظامی ناتو و ایاالت متحده امریکا جنگی را در
حال باختن هســتند که در آغاز ،در مدت زمان بسیار کمی برده
بودند ،از گروهی شبه نظامی ای شکست می خورند که در حمالت
اولیه در مرز نابودی قرار گرفته بودند ،به کسانی باج می دهند که
و برای صلح مقابل شان زاری و التماس می کنند ،که زمانی جایی
و راهی برای پناه و فرار نداشتند .استراتیژی نظامی ناتو و امریکا
در این جنگ ،سبب تقویت طالبان شده است .لذا نمی توان تنها
به مقامات نظامی افغان و طراحان استراتیژی جنگ در افغانستان
خرده گرفت و انتقاد کرد که جنگ را مدیریت نتوانسته اند.
در همین ســالهای نزدیک ،فرماندهان نظامــی ناتو و امریکایی
بودند که از نیروهای نظامی افغانستان تعریف و تمجید می کردند
و اطمینان می دادند که آنها هیچ مشــکلی در مبارزه با تروریزم
و طالبان ندارند .به همان اندازه کــه ورود و حمله نیروهای ناتو
به افغانستان ســریع بود ،خروج آنها از افغانستان نیز سریع بود.
تمام هشدارها به عواقب خروج سریع نیروهای ناتو از افغانستان
نادیده گرفته شــد و زمینه تقویت گــروه طالبان را فراهم آورد.
حضور داعش در افغانســتان نیز بی ارتبــاط به خروج نیروهای
نظامی خارجی از افغانستان نیست .افغانستان تا هنوز نیز متکی
بر اطالعات استخباراتی و اطالعاتی کشورهای بزرگ دوست خود
می باشد .گروه داعش تنها در خالء استخباراتی بزرگ منطقه ای
و بین المللی توانسته است در افغانستان وارد شود .حتا خبرهای
رسانه ای از ورود این گروه در مناطق مختلف کشور نادیده گرفته
شده و هیچ اقدام موثری تا هنوز برای مقابله با داعش انجام نشده
است.
استراتیژیست های نظامی افغانســتان و خارجی در افغانستان،
ناتوان از مدیریت جنگ در کشــور هستند .شکی در این نیست
که طالبان هر چند قوی باشــند ،نه از نظر افراد و تجهیزات و نه
از نظر پایگاه اجتماعی و مشروعیت در حدی نیستند که بتوانند
با دولت افغانســتان و حامیان بین المللی اش مقابله بتوانند .تنها
عاملی که باعث تقویت طالبان شــده ،بی برنامگی و ضعف های
دولت افغانستان و حامیان بین المللی اش در حکومتداری و جنگ
علیه تروریزم و طالبان است.

تبلیغات و سربازگیری گروه داعش در افغانستان
سال گذشته ،گروه موسوم به دولت اسالمی
شــاخه والیت خراسان خود را رسما اعالن
نمود .از آن زمان تا کنون ،این گروه بخش
از خاک افغانســتان در والیت ننگرهار را
تصرف نموده است .از آغاز فعالیت تا کنون
این گروه به سربازی و آموزش آن ها در این
والیت پرداخته است .بخش مهم از نیروهای
این گروه را اعضای گروه طالبان تشــکیل
می دهد .چرا اعضای گروه طالبان به داعش
پیوســت /می پیوندد؟ داعش از چه ابزار
ها و مکانیســم ها برای جلب اعضای گروه
طالبان استفاده نموده است؟ آیا امکان رشد
و گسترش داعش در افغانستان وجود دارد؟
پاسخ به این سوال ها سخت و دشوار است
اما سعی می کنم در حد امکان به سال های
مذکور پاسخ دهم.
همزمان با آغاز فعالیت داعش در افغانستان
تبلیغات منفی آن ها علیه گروه طالبان نیز
آغاز شــد .یکی از انتقاد های جدی گروه
داعش از مال محمد عمر ،رهبر پیشین گروه
طالبان بود .گــروه داعش ،مال عمر را متهم
به محدود کردن جهــاد در چارچوب تنگ
ملی می کرد .آن ها این مسئله را به عنوان
یک نقطه ضعف گروه طالبان به حساب می
آورد .آن ها سعی داشــتند این مسئله را
پررنگ نمــوده و از آن برای جدایی اعضای
گروه طالبان و جلب و جذب آن ها استفاده
نماید .این انتقاد تا زمانی که خبر مرگ مال
عمر منتشر نشده بود ،از سوی گروه داعش
در رســانه های اجتماعی بازتولید می شد.
در کنار آن یک نوع مقایســه میان ابوبکر
البغدادی و مال محمد عمر نیز ترتیب داده
بود و آن را به خورد مردم می داد که در آن
مقایسه تصویر منفی از مال عمر ارائه نموده
بود.
زمانی که خبر مرگ مال عمر منتشــر شد.
تبلیغات گروه داعش نیــز تغییر کرد .در
واقع ،نقطه حملــه گروه داعش تغییر کرد.
اگر در قبل از خبــر مرگ رهبر طالبان مال
عمر سوژه تبلیغات منفی آن ها بود بعد از
خبر مرگ مال عمــر آن ها تبلیغات خود را
متوجه گروه طالبان نمودند .آن ها بیان می

از نظر اسپینوزا این کوتاه سازی غیرمنطقی
است ،ولی به فعالیتی رایج تبدیل میشود،
و ما دائما جمله هایی مانند «من مسئولیت
این خطا را به عهــده میگیرم» را بیان می
کنیم – حتی اگر چنیــن مدعاهایی صرفا
به عنوان گونه ای از ساماندهی معنا داشته
باشــند .هنگامی که جورج بوش مسئولیت
ســومدیریت عواقب طوفان کاترینا را به
عهده گرفت ،او و عموم مردم می دانستند
که علل حقیقی این ســومدیریت بســیار
پیچیده تر هستند.
این پاسخ همچنان ممکن است نتواند عده
ای را قانع کند .ممکن اســت بپرسند :من
احساس میکنم میتوانستم انتخابی متفاوت
از آنچــه که کرده ام ،بکنــم ،پس چرا من
منبع این تصمیم نیستم؟ ولی در آن لحظه
تنها یک انتخاب واقعی وجود داشت ،و آن
انتخاب توسط علت های قبلی دیکته شده
بود .اگر شــما می بایســت با مجموعه ای
مشابه از گزینه ها دوبار مواجه شوید ،ممکن
اســت هر بار انتخابی متفاوت انجام دهید؛
ولی این تنها به این معناســت که در فرجه
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داشتند که گروه طالبان قابل اعتماد نیست.
زیرا ،خبر مرگ رهبر خود را برای ســال ها
از پیروانش مخفی نگه داشته اند .در واقع،
انتشار خبر مرگ مال عمر فرصت جدید برای
گروه داعش برای تبلیغات منفی علیه گروه
طالبان خلق کرد .زمانی که مال اختر محمد
منصور ،رهبر جدید گــروه طالبان انتخاب
شدند گروه داعش او را با ابوبکر البغدادی
مقایسه نمودند و اختر منصور را به عنوان
یک فرد عادی بــه معرفی گرفتند .تا مدت
های زیادی این مسائل ابزار تبلیغاتی مهم
گروه داعش علیه طالبان بودند.
تبلیغــات منفی گروه داعــش علیه گروه
طالبان موفقیت آمیز بوده اســت .آن ها
توانســت افراد ناراض گــروه طالبان را
جذب نماید و از شناخت آن ها برای حمله
بر مواضــع گروه طالبان اســتفاده نماید.
اکنــون بخش مهم اعضــای گروه داعش
در افغانســتان اعضای جدا شده و ناراض
گروه طالبان می باشد .اگر چه ژنرال جان
کمبل ،فرمانده کل نیروهای بین المللی در
افغانستان بیان داشته بود که گروه داعش

تصمیم گیری بیــن دو انتخاب رویدادهای
جدیدی رخ داده اند – شــاید صرفا در مغز
شما – که شما را مجبور به تغییر انتخابتان
کردند .فارغ از اینکه چگونه انتخاب هایان
را انجام می دهید ،همه اعمال شما همچنان
توسط علت های قبلی تعیین می شوند.
نامه نگاری های بین اینشتین و دوستش اتو
یولیوس برگر در مورد مسئولیت هیتلر در
قبال جنایت های جنگ جهانی دوم نشان
دهنده پیشنهاد اینشــتین برای مواجهه
بــا عواقب اخالقی عدم وجــود اراده آزاد
هســتند .از آنجایی که اعمال هر شخصی
توســط فاکتورهای قبلی تعیین می شوند،
هیتلر نمی توانســت کاری به غیر از کاری
که انجام داده اســت انجام دهد ،بنابراین
اســتدالل های اخالقی که به عنوان مثال
برای تبری مجانیــن از مجازات به کار برده
می شــوند – نمی توانند جلوی این کار را
بگیرند یا نمی دانستند چه کار می کنند -
میتوانستد در مورد هیتلر نیز اعمال شوند.
به عبارت دیگر ،تمایزی که حقوق دانان بین
یک بیمار روانی که تفاوت غلط و درست را
نمی داند و شخصی که به صورت غیراخالقی
عمل می کند ولی می داند که کار او اشتباه
است ،از نظر اینشتین اهمیتی ندارد ،چرا که
هر دو این اشخاص کاری را انجام می دهند
که باید بر اساس هم آمیزی نهایی رویدادها
در مغزشــان انجام می دادند ،که خود این
رویدادها بــدون هیچ انعطافی معلول علت
های قبلی هستند.
بنابراین بــه جای تمرکز بر مجازات جزایی،
اقدام قانونی باید به وســیله سعادت بشر
هدایت شود؛ سعادت بشــریت اعمالی را
که مانــع ویرانی زندگی دیگران توســط
هیتلرهای آینده می شــود توجیه می کند.
همانطور که جامعه ممکن اســت به شکلی
موجه جلوی یک شــخص روانگسیخته را
بگیرد و مانع آسیب زدن به دیگران توسط
وی شود .اینشــتین همچنین عدم وجود
اراده آزاد را به عنــوان عاملی برای بیدار
شدن ما می دانست تا خودمختاری مفروض
خــود را خیلی جدی نگیریــم :آنچه ما به
عنوان خودمختاری با تعصب از آن محافظت
می کنیم و زیرکانه ترویج میکنیم در واقع
نتیجه هزاران عاملی اســت کــه ما صرفا
آگاهی مبهمی از آنها داریم.
افرادی که برای نخســتین بار با این منطق
مواجه می شوند هراســان می شوند –اگر
اراده آزاد نداریم چه بر سر آزادی که اینقدر
الف آن را می زدیم خواهد آمد؟ در واقع اگر
بین دو نوع آزادی تمایز قائل شــویم نیازی
به نگران شدن نیست :آزادی از علت های
قبلی ،و آزادی از ارعــاب .ایده «اراده آزاد
مطلق» فرض را بر این میگذارد که انتخاب
های ما توسط علت های قبلی تعیین نشده
اند؛ ولی در واقع عده بسیار کمی از ما چنین
نظری درباره آزادی داریم .ما اغلب هنگامی
که ارعاب می شویم احساس میکنیم آزادی
را از دست داده ایم ،یعنی هنگامی که مجبور
می شــویم کاری را انجام دهیم یا به گونه
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در صدد تبدیل کــردن ننگرهار به مرکز
فعالیت های منطقه ای اســت و نیروهای
این گروه از عراق و ســوریه به افغانستان
می آید .با این حال تا کنون ،اعضای مهم
گروه داعش افــراد و اعضای ناراض گروه
طالبان می باشد.
گــروه داعش امــا ،تنها به رســانه های
اجتماعی بــرای تبلیغات منفی علیه گروه
طالبان اکتفا نکرد .آن ها ایستگاه رادیویی
راه انداخت .این مسئله ابزار مهم تبلیغاتی
برای گروه داعش شــد .بــا وجود اینکه
رادیو آن ها تخریب شد اما در مدت کوتاه
توانست استفاده نماید .تا این جای به نظر
می رســد که گروه داعش بــرای جلب و
جذب نیرو از تبلیغات استفاده نموده است.
ابزار دیگر گروه داعش برای سرباز گیری
پرداخت پول بود .این مشــوق خوب برای
گرایش و پیوســتن مردم افغانســتان به
گروه داعش بود .زیــرا ،بیکاری و فقدان
زیرساخت های اقتصادی موجب شده است
که شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای
اولیه خود نباشــد .این فرصت خوب برای

گروه داعش ایجاد کرده است تا به آسانی
نیروگیری نماید.
با وجود تالش های گروه داعش برای جا باز
کردن در افغانستان و گرفتن جایگاه گروه
طالبان اما ،این گروه از همان آغاز فعالیت
با مشکالت جدی مواجه شد .گروه داعش
با خشونت تمام عمل نمود .این خشونت ها
برای مردم افغانستان یک امر جدید بود.
قبال با خشونت به پیمانه خشونت داعش
مواجه نشده بود .در عین حال ،خشونت ها
بیشتر دامنگیر قوم و قبیله اعضای گروه
داعش می شد .این مسئله ،به نوعی افراد
جذب شــده در گروه داعش را به تردید
انداخت .جدا از این مســئله ،گروه داعش
با برخورد تند و جدی نیروهای بین المللی
و نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شده
است .چندی پیش ،پنتاگون دستور حمله
به مواضع داعش را صــادر نمود .در عین
حال ،اراده جدی برای سرکوب گروه داعش
در کابــل نیز وجود دارد .همین مســائل
موجب شده است که این گروه سرکوب و
منکوب گردد .اکنون گروه داعش در چند

اخالق از منظر اینشتین
چینگ هونگ وو /برگردان :زهیر باقری نوع پرست قسمت دوم

ای باشــیم که خالف ارزش های ما است.
مشخصه هر شخص این است که چیزهای
به خصوصی را دوســت دارد و چیزهای به
خصوص دیگری را دوست ندارد .این ارزش
ها ممکن است بر اثر گذر زمان تغییر کنند،
ولی در دوره های بی واسطه ثابت هستند.
از این رو بازتعریف «انتخاب آزاد» به عنوان
انتخابی که با ارزش هــای مورد تایید هر
شخص قابل جمع است معنادار است.
اینشتین در عمل و نظر نشان داد که این
کاربــرد اراده آزاد را قبــول دارد .آزادی
فردی که او از آن در سرتاســر زندگیش
علیه اقتدارگرایی پشتیبانی کرد با توصیف
«آزادی از ارعاب» همخوان اســت .جالب
توجه است که همکار و زندگی نامه نویس
اینشتین ،آبراهام پایس در کتاب خود می
نویســد که اگر قرار بود یک توصیف یک
خطی از اینشــتین ارائه بدهد ،میگفت که
اینشتین آزادترین شخصی است که تا به
حال دیده اســت .پایس در ادامه توضیح
می دهد که منظورش این است که به نظر
می آمد اینشتین بیش از همه بر سرنوشت
خود تسلط داشت .مشــخصا این مفهوم
آزادی به آزاد بودن از ارعاب اشــاره دارد
و نــه آزاد بودن از علت های قبلی .به طور
خالصه ،اینشتین برای آزادی فردی ارزش
قائل بود ،ولــی از ماهیت محدود و گذرای
«خویشتن» غافل نشد.
در راستای این دیدگاه نسبت به آزادی به
عنوان توانایی برآوردن ارزش های فردی،
اینشتین جوامع را ترغیب کرد تا برای هر
فرد فضایی وســیع فراهم کنند تا هر فرد
ایده ای به خصــوص را تا غایت عقالنیش
کاوش کند« :چه کاری هنری یا دســتاورد
مهم علمی ،آنچه مهم و باشــکوه است از
شخصیت منزوی حاصل می شود».
هرچند توجیهی که او کــه ارائه می کرد

برای ترویــج آرزوهای افراد منزوی جهان
بــود – او خود را در گروه این افراد منزوی
می دانست – ولی فایده متعاقب آن برای
جامعه به عنوان یک کل بود .شــاید تحت
تاثیر اسپینوزا ،و همچنین تفکرات بودایی،
اینشــتین از «اسارت هوس ،امیال و ترس
هایی» که شخص از آنها رنج می برد سخن
می گفت .چنین اسارتی ارعاب است ولی
توســط خودمان و نه دیگران اعمال می
شود.
این اسارت چگونه بوجود می آید؟ اگر ارزش
های یک شخص به شدت خودمحور باشند،
بازتاب دهنده ماهیت حقیقی او نیستند،
ماهیتی که شامل آگاهی نسبت به مرتبط
بودن با دیگر افراد است .بنابراین ،هرچند
انتخاب هــای خودخواهانه ای که او انجام
می دهد به شکلی سطحی آزادانه هستند
– به این معنــی که با مجموعه ارزش های
فعلی او همخوان هستند – ولی با ماهیت
حقیقی او در هارمونی نیستند و این تعارض
درونی نوعی ارعاب است .رهایی از اسارت
خودخواهی به ترمیم معنای ارتباط داشتن
با باقی جهان می انجامد ،و شــاید شخص
بتواند ارزش های اصلی خود را با کاوشــی
عمیق تر درون خود بازبینی کند .بنابراین،
پیشنهاد اینشتین این بود که کوشش های
شخصی توسط ایده آل ترویج سعادت به
عنوان یک کل هدایت شوند .البته سعادت
کل شامل نفع شخصی مشروع نیز می شود
و تالش برای بدست آوردن تعادل بین این
دو هرگز آسان نیست .تالش های ما الجرم
به موفقیت کامل نخواهند رسید .از این رو
بهتر است خودمان را خیلی جدی نگیریم.
به نظر می آید اینشتین کم و بیش از تجویز
اخالقی خود پیروی می کرد :فعالیت های
اخالقی او به شکل گســترده ای متوجه
مســائل عمومی مانند خلع سالح و دولت

جبهه می جنگد .با گروه طالبان ،نیروهای
امنیتی افغانســتان و نیروهای بین المللی
مستقر در افغانستان .این مسئله دشواری
های زیادی برای ادامه فعالیت گروه داعش
خلق نموده است.
گــروه داعش در کنار آن بــا چالش عمده
دیگری نیز مواجه است .جامعه افغانستان
قومی و قبیلهایی اســت .اما گروه داعش
داعیه جهــاد بین المللی و جهانی را مطرح
می کند .این مسئله سازگاری با بافت قومی
و قبیله ای افغانستان ندارد .داعش اگر در
صدد ایجاد خالفت اســامی است با داعیه
کنونی خود قادر به نفــوذ و ماندگاری در
افغانستان نیست .زیرا ،نیروهای قبیله در
برابر آن می ایستد .اگر بپذیریم که داعش
به دنبال ایجاد خالفت اسالمی نیست و تنها
به دنبال تخریب است در آن صورت ،احتمال
آن وجــود دارد که این گــروه برای مدت
محدود قادر به فعالیت و نفس کشیدن در
افغانستان باشد .اشتباه است اگر بپنداریم
که گروه داعش با داعیه جهاد جهانی بتواند
در بافت قومی و قبیله ای افغانســتان خود
را سازگار نماید .زیرا ،نه امکان تغییر بافت
جامعه افغانستان به زودی ممکن است و نه
آن ها می تواند از داعیه خالفت اســامی
فراکشوری دست بکشد .بنابراین ،از چالش
های فراروی گروه داعش تناقض در اندیشه
و ساحه عمل آنهاست.
در پایان یکبار دیگر باید متذکر شد که گروه
داعش از آغاز فعالیت خود در افغانســتان
تبلیغات وســیعی علیه گروه طالبان به راه
انداخت .تبلیغات آن ها تــا اندازه زیادی
موفقیت آمیز تمام شد .زیرا ،آن ها توانست
اعضای ناراض گروه طالبان را جذب نماید.
با این حال ،داعش با چالش های متعدد در
افغانستان مواجه است که ادامه و ماندگاری
این گروه را در افغانســتان با خطر مواجه
می ســازد .با توجه به وضعیت این گروه در
عراق و ســوریه و حمالت سنگین نیروهای
بین المللی و نیروهای امنیتی افغانســتان
بر مواضع این گروه به نظر می رسد که این
گروه از گسترش قلمرو خود باز ماند.

جهانی میشــد .ولی در مســائل شخصی
نیز او ســعی می کرد به توصیه خود عمل
کند :او گاهی تصویر قدیــس گونه ای که
از خودش درســت کرده بودند را مسخره
می کرد .هرچند او ســعی می کرد مسائل
خانوادگی اش را شخصی نگه دارد ،به شکلی
اندوهناک تایید کرد که در دو ازدواج خود
ناموفق بود و نتوانست به هماهنگی خانگی
دست پیدا کند.
تنفر اینشتین از خودبینی شامل خودبینی
قبیله ای در شکل شووینیسم نیز می شود.
او در سال  1932در سخنرانی خود خطاب
به مجمع حقوق بشــر آلمــان گفت « :من
مخالف هرگونه شووینیســم هستم ،حتی
اگر در ظاهر میهن پرستی صرف باشد ».این
دیدگاه او چگونــه با کار کردن برای نیروی
دریایی آمریکا و نامــه اش به روزولت در
مورد بمب همخوانی دارد؟ در نگاه اینشتین،
همکاری با متفقین تالشــی بود برای پایان
بخشــیدن به خطری که توسط یک دیوانه
(هیتلــر) برای جامعه جهانی ایجاد شــد.
هرچند به محض اینکه مشخص شد هیتلر با
دست یابی به بمب اتمی فاصله زیادی دارد،
اینشتن از مشارکت خود در تولید بمب های
کشتار جمعی پشیمان شــد .او در نامه ای
به یولیوس برگر می نویســد« :ما گناه کار
هستیم».
برخی که از رویکرد معتدل اینشــتین به
اخالق خوششــان می آید ممکن است به
واســطه این سخن اینشــتین «اخالق از
باالترین درجه اهمیت برخوردار است -برای
ما ،نه برای خدا» از او رویگردان شوند.
اینشتین قبول داشت که مفاهیم دین و خدا
نزد او غیرمعمول بودند .برای او احســاس
دینی شامل حرمت و حیرت نسبت به عمیق
ترین رازهای هســتی می شد ،مانند اینکه
چرا قوانیــن طبیعی جهانی و دقیقی وجود
دارد .بسیاری نسبت به داللت ظاهری این
ســخن که تنها دانشمندان صالحیت کامل
برای ورود به دین کیهانی اینشتین را دارند
احســاس ناراحتی می کنند ،ولی در واقع،
اینشــتین به هیچ عنوان مبلغ تکیه صرف
دین بر عقل نیست.
اینشــتین در جوانی حریصانه نوشته های
دیوید هیوم را می خوانــد ،که تاثیر آن را
میتوان در تمایزی که اینشتین بین «هست»
قابل مشاهده واقعیت های فیزیکی و «باید»
اخالقی قائل می شــد ،مشــاهده کرد .از
آنجایی که علم تنها درباره «هست» است،
او پذیرفت که در کنار عقل ،تحصیل ارزش
های ما شامل شــهود و همچنین سرمشق
هایی که معلم های اخــاق ما فراهم کرده
اند می شود .عالوه بر این ،رابطه انسانی ای
که اخالق با آن ســر و کار دارد اغلب شامل
چنان متغیرهایی اســت که تحلیل عقالنی
را بیقواره میکند .آنطور که اینشــتین می
نویسد «هنگامی که تعداد فاکتورها در یک
مجموعه پدیداری بیــش از اندازه زیاد می
شــوند ،روش علمی در اغلب موارد ناموفق
خواهد بود».
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