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چه  یدتر از آن قی مف هیچ تحقی

هدفش شناخت سرشت و حدود معرفت 

انسان باشد، نمی توان پیشنهاد 

        .کرد

 ( دکارت)

 

 پیشگفتار 

تاب  هدف ین ک بها باحثی  پرداختن  م

مل  سان و تکا سی ان ستی شنا باره ه در

مدنیت بر پایه دستاوردهای بزرگ علمی 

در حوزه های زیست شناسی، علوم اعصاب 

و جامعه شناسی و یافتن پاسخ های برای 

صر  سان معا ستی ان کری و چی های ف چالش 

ست حث  .ا تا مبا ست  بوده ا بر آن  تالش 

ساده و دور از  بانی  به ز شده  ئه  ارا

طور اختصار مورد کنکاش قرار تّکلف به 

 . گیرند

قت  شتار در حقی ین نو جره و ا شودن پن گ

صر و  ندازی مخت شم ا شردهچ عروج  ف بر 

انسان در روند تکامل و جایگاه ذهن و 

اندیشه بشری در ساختار مدنیت و جامعه 

می باشد، بی آنکه نسبت به چالش های 

 فرهنگییی و جامعییه شناسییی معاصییر کییه

هروزی انسان اند، موانعی جدی در راه ب

 . بی تفاوت مانده باشد

که  مروز  هان ا می ج شتاب عل پر  صر  در ع

هر روز پرده ای از رازها هستی به کار 

تری  سان، دف عروج ان ستان  می رود، دا
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شته  فردا را ننو نوز  ست و ه شوده ا گ

 . اند

 دکتر ذبیح مدرسی
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 پیدایش کائنات

آدم و )در مورد چگونگی تکوین هستی و خلفت انسان 

هیای فلسیفی پیوسته بین الهیون و میادیون چیالش( حوا

بزرگی وجود داشته است که از دوران یونان قدیم و حتی 

جا  ست و از آن ته ا مروز ادامه یاف به ا تا  بل از آن  ق

یک  هان  های ج یت  هم واقع قادی، و ف یت انت که عقالن

کافوی  به ت کدام  ست، هنوز هیچ پذیر ا یان نا ند پا فرآی

 . اّدله نرسیده اند

 دانش بشری بااّما تا آنجا که به علم مربوط است، 

مان  چه ز نات و تاریخ یدایش کائ مان پ حدود ز یین  تع

ند  هر چ ست،  مات را زدوده ا ین ابها شی از ا حداقل بخ

 . این پایان کار نیست

 

 مهبانگ 

هون  مدتًا مر نات ع یدایش کائ بی پ مان تقری یین ز تع

نگ  ستیون هاوکی سی ا سته انگلی کدان برج های فیزی تالش 

(Stephen w.Hawking ) گیری از قوانین می باشد که با بهره

خیود ( Big Bang)کوانتوم و نسبیت انشتین نظریه مهبانگ 

 . مطرح ساخت 1974را در سال 

 15براساس نظر مهبانیگ پییدایش کائنیات در حیدود 

میلیارد سال قبل به وقوع پیوسته است و یک میلیارد 

 . سال طول کشیده است تا نخستین کهکشان به وجود آمدند
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 پیدایش منظومه شمسی 

که خود یکی از چند ده ( milky way)کهکشان راه شیری 

 11در . میلیون کهکشانی است که در عالم وجیود دارنید

میلیون سال بعید از  5و به عبارتی )میلیارد سال قبل 

 . به وجود آمده است( مهبانگ

 411شان مارپیچی راه شیری بیه تنهیایی از این کهک

با همه عظمتش میلیارد ستاره تشکیل شده است و خورشید 

 . تنها یکی از ستاره های راه شیری است

میلیارد سال قبل منظومه شمسی در اثر برخورد  5در 

اجرام آسمانی که حول محور خورشید قرار و بهم پیوستن 

پا به عرصه حیات نهاد، منظومه ای که از نه . داشتند

ستاره  سوّمین  مین،  کره ز ست و  شده ا شکیل  ستاره ت

سیال نیوری  15111 و خورشیددر فاصیلهمنظومه شمسی است 

قرار شیری  شان  مین دارد و  کهک یک دور در ز سال  هر 

 . ی چرخدمدار بیضوی شکل خود حول خورشید م

 

 کره زمین 
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یزش  عت دل انگ گون و طبی سمان نیل با آ مین  کره ز

کان  که ام ست  بوده ا فرد  به  صر  گی منح ند ویژ دارای چ

 . تحول و ظهور حیات را برایش مهیا کرده است

سال نوری زمین بیا خورشیید  15111نخست آنکه فاصله 

شرایطی را به وجود آورده که میزان تابش اشعه خورشید 

 در سطح کره زمین ایجاد کرده است به آن دمای مناسبی 

مین  کره ز فی  کافی و دارای از طر به  یروی جاذ ن

دور ( اتمسفر)برای حفظ و نگهداری جو موثری بوده که 

ند و می ک یت  مین کفا مین را از  ز سفر ز ین اتم جود ا و

اشعه های کیهانی و نور مستقیم تابش اثرات زیان آور 

 .خورشید مصون نگهداشته است

همچنین وجود اتمسفر حول کره زمین عاملی است که 

با  ضا را  نده در ف های پراک سنگ  شهاب  خورد  بر  طر  خ

با جو زمین به حداقل رسانده و در صورت بر خورد آنها 

اصطکاک و گرمایش شدید، گداخته و متالشی زمین در اثر 

 . می شوند

مدت یک میلیارد سال طول کشیده است تا کره گداخته 

سته  با ه سیاره ای  به  گردد و  سرد  تدریج  به  مین  ز

وسته کربنی و اتمسفری که آن گداخته سیلسیکاتی و یک پ

 .را احاطه کرده بود، تبدیل شود

 

 تشکیل ملکول های آلی 

، میلیارد سیال قبیل 4اشاره رفت  در همانگونه که 

کره زمین سیاره ای با هسته گداخته مرکزی و یک پوسته 

متییان، آمونیییاک،  کربنییی و جییوی مملییو از گازهییای

گاز کر یدروژن،  هار بنه که م ست  بوده ا خار آب  یک و ب

زمین، شرایط را برای ( جو)شدن این گازها در اتمسفر 

 . تحوالت بعدی مهیا کرده است
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اثر  های گازی شناور در زیر اتمسفر زمین در ملکول

بیه ( ultraviolet)بنفش رافینور شدید خورشید و پرتوهیای 

مرور شکسته شده و ترکیب گردیدند و به عناصر پیچیده 

لی را  های آ کول  لین مل ند، و او تری در آمد مل  تر وکا

 . که در ترکیب موجودات زنده وجود دارد، شکل دارند

ولکول ها به همراه رگبارهیای سال این م 511در طی 

سرد  های  یه  خار آب در ال تراکم ب شی از  سای نا سیل آ

اتمسفر بر زمین باریدند و طی میلیون ها سال در اثر 

عل  طوالنی اف عاالت  لی مو انف های آ کول  شکیل مول کان ت

یات و  شکل ح ترین  ساده  مدن  ید آ تر و پد یده  پیچ

کره  بل در  سال ق یارد  سه میل نی در  جودات ذره بی مو

زمین مهیا گردید و به عبارتی فرآیند تشکیل حیات خلق 

 . الساعه نبوده و میلیون ها سال زمان برده است

در مقالیه ای  2118ماه میی  21قابل ذکر است که در 

توسط دانییل گیبسیون ( Nature) طبیعت ه در مجله علومک

(Daniel Gibson )ساخت اولین انتشار یافت DNA  مصنوعی با

توسط  (Mycoplasma Genitalium)شبیه سازی از نوعی باکتری 

شرایطوم لی در  یا اد آ طالع جهان به ا شگاهی را  ن آزمای

رساند که ویژگی های یک موجود زنده از جمله توانایی 

ساعد،  شرایط م که در  شان داد  شت و ن خود را دا یر  تکث

بدین  ست، و  سر ا جان می بی  مواد  یات از  کار ح ساز و 

 . ترتیب پرده ای از رازهای جهان به کنار رفت

 

 نشانه های حیات 

یج ظر را خالف ن ید بر  های پد یانوس  یات در اق ، ح

ساحل و  کم  فای  یاد در ژر مال ز به احت له  مد، بک نیا

مرداب ها و قسمت هایی که در مدت روز گرم بودند و در 

 . شب سرد، شکل گرفت
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 های موجود در رژفای کم ساحل که لپاره ای از ملکو

داشیتند میل به آب  ،از ترکیبات اسیدهای آمینه بودند

ک شتند،  هی ندا مدّور و و گرو شکلی  گروه دوم  ین  ه ا

با آب  شان  نی  سطح بیرو تا  ند  ند یافت له مان در گلو

شد ماس با ما . ت شد و ا شته با به آب ندا شان راه  درون

برای اولین بار در تاریخ آفرینش پدیده ای شکل گرفت 

درون بود که هم درون داشت و هم بیرون و تکامل همین 

 . را تا پیدایش حیات رهنمون کردکه گلبول های کوچک 

شان بود که مزیت این گلوله های نیمه نفوذپذیری 

های ریز به درونشان  لکولوپاره ای از م اجازه می داد

دام بیفتند و واکنش های شیمیایی را و به  راه یافته

البته بسیاری موارد واکنش های شیمیایی . پدید آورند

محیط پیرامون پخش  غشاء را می ترکاند و مولکول ها در

می شد و بر عکس در بسیاری موارد این فعل و انفعاالت 

شدند و می  شاء  شدن غ تر  قاوم  جب م بدین  شیمیایی مو

یب های  ترت یب  که ترک ند  هایی دوام آورد طره  ها ق تن

بیرونی بود، یعنی همان  شیمیایی درونشان مناسب شرایط

که  نده، هایی  شاء گذرا خارجی را از غ مواد  ستند  توان

بییه درون خییود بکشییانند و دیگرانییی هییم بودنیید کییه 

ستند  خی توان ند و بر گه دار خود ن گی را درون  مواد رن

با جذب نور، فوتون ها را تبدیل به الکترون کرده و 

فراهم  کنش خود  تری را در درون  یده  یری پیچ های تخم

میلیون سال بیه  511 سازند و این فعل و انفعاالت حدود

تا نهایتًا درون این قطره ها زنجیره ای . طول انجامید

RNA (Ribonucleic Acid )از مولکول های ویژه یعنی زنجیره 

که مرکب از چهار باز ویژه بودند، شکل گرفت که دارای 

قدرت شگفت انگیز تولید خود به خود گردید، به معنایی 

س طره تق به دو ق ست  طره توان یک ق طره که  شود و ق یم 
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اما ایین هماننید سیازی . مشابه باشد RNAجدید دارای 

 . هنوز به معنای داشتن حیات و موجود زنده نبود

ادامیه  RNAواکنش هیای شییمیایی همچنیان در درون 

یافت و ضوابط تولید به مرور کامل و کامل تر شدند به 

دو به دو جفت شدند و میارپی   RNAگونه ای که تارهای 

دوگانه محکمتری که توسط بازهای عالی به هم پیوسته 

را RNA (Deoxy Ribonucleic Acid )بونیید، یعنییی سییاختمان 

نی  نده یع جود ز گی مو سه ویژ که دارای  ند  جود آورد بو

سه  مان  ید، ه خودش گرد ید  نی، اداره و تول تأمین ایم

ساختار اول ست و  سلول ا صه  که مشخ صلی  مام ا یه ت

 . موجودات زنده از باکتری تا انسان بر آن استوار است

 3به این ترتیب اولین نشانه هیای حییات در حیدود 

 . میلیارد سال پیش روی کره خاکی زمین پدیدارگشتند

بعدها همین سلول های اولیه با جذب اشعه خورشید و 

ند ید کرد سیژن تول هوا اک جود در  یک مو . گاز کربن

ح ورا آفرید و ازن به نوبه خود به سط اکسیژن هم ُازن

باالیی جّو رفت و مانع تابش بیش از حد اشعه فرابنفش 

گردید، یعنی حیات خود ساز و کار امنیت وجودی خود را 

 . فراهم آورد

در یک جمع بندی کلی می توان گفت گرچه در طبیعت 

وجود حاالت نامنظم عمومًا بیش از حاالت منظم است ولی 

نیسییت، مطییابق قییانون « همیشییه»معنییای  بییه« عمییدتاً »

احتماالت، با وجود بی نظمی در بخشی از جهان، احتمال 

ساختار  جود دارد و در  گر و شی دی ظم در بخ قراری ن بر

عت  یات، روال طبی یدایش ح لقپ کار  خ بوده و  ساعه ن ال

 . طبیعت مرحله به مرحله پیش رفته است

ا اتم ها مولکول ها را تشکیل می دهند، مولکول ه

بازهییا را مییی سییازند، بازهییا راهنمییای سییاخته شییدن 

هسییتند و آمینواسیییدها ( مییواد آلییی)آمینواسیییدها 
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پروتئین را می سازند و پروتئین ها در ساختمان سلول 

 . به کار می روند

سلول ها به نوبه خود ابتدا جانوران ساده و سپس 

در مراحل بعدی جانوران پیچیده تری را تشکیل می دهند 

طوالنی و  ندی  طی فرآی یات را  که ح ست  مان ا ین ه و ا

آهسته ولی پیوسته از پله های تکامل انواع باال برده 

 . است
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 ساختار اصلی حیات 

تک  نده از  جودات ز مه مو یات در ه صلی ح ساختار ا

کیه  DNA (Deoxy Ribonucleic Acid)تیا انسیان توسیط سلولی 

خل  که در دا یرد  می گ صورت  ست  یک ا سید نوکلئ نوعی ا

سلول ها به شکل سازه ای بنام کروموزوم قرار دارند و 

ثی  عات ژنتیکی وار مدت اطال طوالنی  سازی  یره  قش آن ذخ ن

 . می باشد

مرهون تیالش هیای دو دانشیمند در  DNAاختمان کشف س

انگلیس به نام های کریک و واتسون می دانشگاه کمبریج 

در مقالیه ای  1953آورییل  25باشد که نخستین بیار در 

که در « ساختمان مولکولی اسیدهای نوکلئیک»تحت عنوان 

جیایزه نوبیل  1912در سال . مجله علمی طبیعت منتشر شد

 . رمشترک به آنان تعلق گرفتدر رشته پزشکی به طو

DNA واحدهایی از قند و فسیفات  از نظر شیمیایی از

صورت د سط ب که تو ند  شده ا شکیل  مارپی  ت یره  و زنج

به  "گوانین و سیتوزین "،"آدنین و تیمین "بازهای آلی

را می توان به پله  DNAهم متصل می گردند؛ به عبارتی 

 –ای مارپیچی بلندی تشبیه کرد که جفت بازهای آدنیین 

سییتوزین پلیه هیای آن را میی  –تیمین و یا گیوانین 

های  ین باز نوع ا سیار مت ناوب و ب یب مت که ترت سازند 

، ژن های تمام موجیودات زنیده را DNAآلی روی مارپی  

 . می سازند

ه بیر روی جفت کروموزوم می باشد ک 23انسان دارای 

ژن قرار گرفته است و برای انتقیال  31111هر کروموزوم 

بارتی  به ع ند و  می کن لت  ندین ژن دخا ثی چ صفت ار هر 

مجموع ژن هایی را که در هر واحد کروموزوم ناقل صفات 

 . می نامند( Genum)ارثی والدین هستند، ژنوم 
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رسیمًا  2111با شناخته شدن ژنوم انسان که در سیال 

ژنییوم انسییان و % 99یقییت کییهو اییین حق اعییالم گردییید

سان از  کی ان ختالف ژنتی شد و ا می با شابه  شامپانزه م

برگ تاییدی بر نظریه . اجدادش تنها یک درصد می باشد

 . تکامل انواع داروین زد

 

 فرآیند جهش های ژنی و تکامل 

مل  ها، تکا ماهی  مین از  کره ز جودات  تدریجی مو

ستانداران تا پ ندگان  ستان، خز سا دوزی سان برا  سو ان

و امکان بقاء رده هیای ( Natural selection)انتخاب طبیعی 
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که با شرایط محیطی و تغییرات کره زمین سازگار اصلح 

 . بوده اند، صورت گرفته است

تکامل از طریق انتخاب طبیعی و بقای اصلح یک فرآیند 

 : دو مرحله ای است

 ( mutation)مرحله نخست تنّوع ژنی در اثر جهش  -اول

وجودات نسبتًا ثابت و پایدار هرچند ساختار ژنتیک م

سی از  طایی در رونوی نوعی خ به  توان  هش را می  ست، ج ا

. که عامل توارث است، بیه حسیاب آورد DNAمولکول های 

در اثر تأثیرات  یاهاتفاقی است و گ یاین جهش ها گاه

عوامل محیطی می باشد، ولی اغلب این جهش های نادر و 

اقی بدون توجه به سازگاری آن موجود با محیط صورت اتف

می گیرد، و جهش هایی که موجب تغییر بنیادی در ویژگی 

های فیزیکی یک موجود زنده گردند، کمتر سازگار بوده 

مک  جود ک یدار آن مو قای پا به ب ست  کن ا ندرت مم به  و 

لذا بنظر می رسد بیشتر تغییرات تکاملی بر اثر . کنند

گییرد کیه در کوچک صورت مییجی جهش های انباشتگی تدری

بب تغییراتییی در فرآینییدی طییوالنی مییدت و تییدریجی سیی

هیای آن موجیود شیده و بقیای آنیرا ارگانیسم و ویژگی

 . تضمین می کند

ادن به این تنووع مرحلۀ دوم تکامل طبیعی نظم د –دوم 

 به وسیله انتخاب

بابد سب  نی متنا های ژ هش  شه ج که همی نا   ین مع

نیازهای جاری آن جاندار و یا وضعیت محیطی وی نیست و 

عی  خاب طبی که انت ست  ندارد و اینجا با آن  باطی  ارت

خذ و  سودمند ا یرات  شده و تغی مل  نه وارد ع پیروزمندا

می گردد در  تداوم  تر  سب  شرایطی منا ندار در  قای جا ب

حذف  به  سودمند  یرات نا که تغی می حالی ختم  ندار  آن جا

 . گردد
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ین ا نیبر ا هش ژ که ج مان  هر ز ید ساس  سب  جد و منا

این صفات ارثی به رده های بعدی جاندار . صورت گیرد

ساختار ژنتیکی تازه خود منتقل گردیده و نوع جدید با 

گرددو دارای ویژگی هایی می گردد که نسبت به تکثیر می

  .رده قبلی متکامل تر است 
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 مراحل تکامل مغز 

های  نه  هور گو یات و ظ تداوم ح مل در  ند تکا فرآی

جدیدتر میلیون ها سال طول کشیده تا به انسان و مغز 

شده  ختم  ستی  نه ه ترین گو ته  مل یاف نوان تکا به ع او 

 . است

بیه خیوبی مغز انسیان ( Anatomic)در بررسی تشریحی 

نشییانه هییای مراحییل تکییاملی موجییودات از خزنییدگان و 

بل رهگیری و شناخت می باشد و پستانداران تا انسان قا

 . تاریخچه تکامل انواع را به روی ما می گشاید

له  سه مرح شامل  سان  غز ان مل م نیم تکا می دا مروزه  ا

 : اصلی بوده است

 Reptilian Brainمغز خزندگان   .1

ابتدایی ترین و قدیمی ترین بخش مغز انسان است که 

در مرکز آن قرار گرفته و در طول تکامل تغییر زیادی 

ساختمانی  شتراک  هره داران ا مام م با ت ست و  ته ا نیاف

 . دارد

این بخش از مغز مرتبط با فعالیت هایی است وظیفه 

که برای حفظ بقا مثل تنظیم تنفس، ضربان قلب و کنترل 

 . درجه حرارت بدن الزم است
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 (Mammalian Brain) مغز پستانداران .2

ظاهر و در ا ستانداران  که در پ غز  خش از م ین ب

دارای تشکیالتی است که . مراحل تکامل رشده یافته است

هایی مانند گوارش، غدد داخلی، تعادل مایعات فعالیت 

خون را  شار  حرارت و ف جه  بت در ظیم ثا سیله بدن، تن بو

و هیپوتاالموس کنترل میی ( Autonomic system)سیستم نباتی 

 . کند

همچنییین مغییز پسییتانداران دارای تشییکیالتی ماننیید 

می باشیند ( Amygdaloid nuclear)هیپوکامپ و هسته بادامی 

نایی ید در  که توا جارب جد قایع و ت هداری و فظ و نگ ح

 . است، وجود دارداین بخش که مربوط به حافظه 

این تشکیالت جانور را قادر می سازد که در موارد 

خطر با بهره گیری از این حافظه خود را حفظ کند و از 

طریق ارتباطات گسترده ای که از طریق میلیون ها راه 

غز دارد  کزی م خش مر با ب که  صبی  شتر ع گاهی بی سبب آ

هایی  کنش  شده و در وا طرافش  حیط ا خود و م جود از  مو

که برای ( Fight or flight)مانند خشم، خطر و جنگ یا گریز 

 . بقای جانور نقش ویژه ای دارند، دخالت می کند
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 (Human Brain)مغز انسان  .3

قشر خاکستری نیمکره  در سومین مرحله تکامل مغز ؛

به حداکثر رشد و تکامل رسیید و ( Neo Cortex)های مغزی 

به صورت دو نیمکره مغزی مجزا ولی مرتبط به هم که با 

طات غز ارتبا های م خش  به  سایر ب ند و  سترده ای دار گ

انسیان را در حجم مغز را شامل میی شیود،  %85تنهایی 

 .، قرار دادیجایگاه هوشمندترین موجود هست

ره ضمن هماهنگی با نیمکمغزی در انسان هر نیمکره 

دیگر و سایر بخش های سیستم عصبی مرکزی، به باالترین 

هر  سیده و  مین ر کره ز جودات  کاملی در رده مو حل ت مرا

بخش از آن ها ویژگی های بسیار پیچیده و تخّصص یافته 

سی  مورد برر ضیل  به تف عد  صول ب که در ف ند  ای دار

خواهند گرفت و در حقیقت زیر بنای همه رشته هایی که 

الق می گردد مرهون تکامل این بخش از مغز دانش بشری اط

 . انسان است

چه  گریم چنان غز بن به م قًا  گر عمی یب ا ین ترت به ا

 51نیمکییره هییای مغییزی را کییه ( contex)قشییر خاکسییتری 

میلیون سال پیش به وجود آمده و در انسان به حداکثر 

به  ندازه گر به ا غزی  با م یم  بر دار ست،  سیده ا شد ر ر

روبه رو می شویم، حال اگر بقیه مغز پیشین را که از 

نظر تکاملی میلیون ها سال زودتر به وجود آمده، حذف 

ن به ا ست  غزی ا ند م باقی ما چه  نیم، آن یک ک غز  دازه م

مارمولک و این یافته ها مهر تأییدی است که چگونه طی 

ساده  شکال  سال ا ها  به میلیارد مل  ند تکا حیات، در رو

خ تر  مل  یده و کا نواع پیچ ست وا شده ا ند  در تم  فرای

مل قات تکا شرف مخلو گاه ا سان در جای نواع ان قرار  ا

  .  گرفت
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 شجره نامه انسان

وط به ه زمین را مربدر کرپیدایش نشانه های حیات 

اگر کل زمان حییات  دانندو میلیارد سال قبل می 3حدود 

ساعت فرض کنیم ظهور انسان در چند ثانییه آخیر  24را 

 .بوده است

 

 : میمون ماداگاسگار

میلیون سال پیش موجود کوچکی به نام میمیون  51در 

بر می گردیم که عالوه بیر ( lemor)ماداگاسگار یا لمور 

سد  یز  شرات ن تان از ح یوه درخ عداد م کرد و ت می  جوع 

عییدد کییه امییروزه در اکثییر  32هییای آن از دنییدان

پستانداران عالی وجود دارد، بیشتر بوده است و فسیل 

ین  ست و ا شده ا یدا  پاریس پ حومر  چی  سوبات گ آن در ر

لمور فسیل شده تعدادی از خصوصیات اصلی میمون ها را 

ست که . دارا شته، بل گال ندا جه و چن که پن له این از جم

ن قادر است تا اندازه دارای ناخن است و انگشت شست آ

ترین  قدیمی  جود  ین مو شود و ا خم  ست  بر روی د ای 

 .پستاندار در رده های باالتر تکاملی محسوب می شود

 

 : اجداد اولیه

ش هایی را ن سیل  عدی ف های ب ته  که یاف هد  می د ان 

تا  شاهد ست  بوده ا ها  مون  کاملی در رده می یرات ت تغی

میلیون  5ن به نهایتًا اولین نشانه های مربوط به انسا

سییال قبییل بییه فسیییل میمییون جنییونی اسییترالوپیتکوس 

Australupithecus  می رسد که موجودی گییاهخوار بیوده و از

 Australupithecusده های آن به میمون جنوبی آفریقیازیر ر

Africanum  میلیون سال قبل بوده  2می رسیم که مربوط به

ست و دارای  بوده ا شتخوار  کوچکتر و گو فک  و دارای 
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توانایی ساختن ابزارهای نوک تیز از قطعات سنگی بوده 

 . است

نشان داده اند که اغلب آن یرین شناسی یافته های د

مردنید و چیون هماننید همیه ها قبل از بیست سالگی می

آنها دارای طفولّیت طوالنی بوده اند میمون ها نوزادان 

در نتیجه تعداد افراد نابالغ که پدر و مادر خود را 

هداری  بوده و نگ یاد  بین آنها ز ند در  می داد ست  از د

مر ین ا بوده و ا له  گروه و قبی هده  بر ع کان   " از کود

 . "قدم بزرگی را در راه تکامل نشان می دهد

 

 (Homoerectus)انسان ایستاده 

ما هنیوز انسیان  ، میلیون سال قبل 2توان گفت می 

با  بل  سال ق یون  یک میل که در  بودیم، در حالی شده  ن

پدیییدار شییدن موجییودی بییه نییام انسییان ایسییتاده 

(Homoerectus ) نخستین نشیانه هیای نیژاد انسیانی شیکل

ست  ین دوران در د یادی از ا عات ز ند اطال هر چ فت،  گر

 . نیست

 

 نئاندرتال انسان 

هزار سال پیش، پس از دومین عصیر یخبنیدان  211در 

کیه در ( Neanderthal)فسیل انسان نئانیدرتال کره زمین، 

گرم بوده کیه  1211پیدا شد که دارای مغزی حدود آلمان 

 .به مغز انسان امروزی نزدیک است

 

 عصر یخبندان 

فرهنگ های انسانی که امروز بهتر شناخته شده اند 

هیزار سیال اخییر  51تیا 111یعنی به عصر یخبندان سوم 

مربییوط مییی شییود و در اییین دوران بییود کییه انسییان 
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نئاندرتال در صعود از پلکان تکامل نقش مهمی را ایفا 

 . کرد

ندرتال را  سان نئا سوم ان ندان  صر یخب کرد ع بور  مج

بر هان روی  نات  که از گیا شکار حیوا به  ند و  گردا

بپردازد و ساختن ابزارهایی از سنگ چخماق که احتماالً 

کار می برد و  دیگر بهبرای صاف کردن و ساختن ابزار 

شیایی یزه و ا ته و  ساختن ن کار رف به  شکال  برای  که 

زویین های ماهیگیری که از خارهای بزرگی پوشانده شده 

 . است رتی عصر حجریا به عبا است، مربوط به این دوران

له  بال گ به دن سان  که ان بود  گر آن  حل دی راه 

مهاجرت کند و هرگز آن ها را از نظر دور ندارد و در 

این نوع زندگی به تدریج عادت های گله های مهاجر را 

 . رفتارهای آن باشدفراگرفته و قادر به پیش بینی 

این روش دارای کیفیت هایی بود که به گله بانی و 

که در عهدهای بعدی جزء فرهنگ انسانی درآمد،  چوپانی

شد می با یک  عی و . نزد خاب طبی صل انت خالف ا بر  یرا  ز

فرا  تار  نوع رف سانی یک نگ ان ین، فره صلح دارو قای ا ب

نسبت به رفتارهای دیگر گفتنی است که از نظر اجتماعی 

 . ارجحیت دارد

در هر حال دنبال کردن گله دارای کیفیت هایی بود 

ب بانی اکه  له  پانی گ جزء  و چو عدی  هدهای ب که در ع

هم  نوز  شد و ه می با یک  مد، نزد سانی درآ نگ ان فره

بقایییای اییین نییوع زنییدگی در شییمالی تییرین نقطییه 

دییده میی شیود کیه ( Lump)اسکاندیناوی در قبال المپ 

گوزن های قطبی را شبیه آنچه اجدادشان در دوران عصر 

 . یخبندان عمل می کردند، تعقیب می کنند

 (Homo sapiens)انسان دانا 
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آفریقا، فسیل رده هایی از انسان نئاندرتال که در 

 Homo)می زیست و بنام انسان دانا  اروپا و شرق آسیا

sapiens ) ،ت آمده است و تنها زمانیکه بدساطالق شده است  

هزار سال پیش به  31انسان دانا نشانه های خود را در 

های  بر دیوار هایی  قش  یر اغصورت ن سکونی اش نظ های م ر

و چنید جیای دیگیر در اسیپانیا و  (Altamira)آلتامیرا 

جنوب فرانسه بر جای گذاشت می توان به عالئمی از آنچه 

ین  برد و ا پی  ست،  شته ا می گذ شکارچی  سان  هن ان در ذ

اولین نشانه های تالش انسانی برای انتقال تجارب خود 

ها روی شی  ین نقا ست و ا عدی ا های ب سل  ها  به ن غار

 : گویای این پیام ابدی اند

 «این نشانه من است، من انسان هستم»

 

 

 تکامل زیستی و فرهنگی نژاد انسان 

تاریخ تکامل بشری را به دو مرحله می توان  بطور کلی

 : تقسیم کرد

  سیر تکامیل زیسیتی از  –مرحله اولAustralapethicus 

قای  سترالوپیتکوس آفری سان ا هور ان تا ظ کزی  مر

میلییون سیال بیه طیول  2کیه ( Homo erectus)دانا 

 .انجامید

  

  که بعد از گذار تکامل فرهنگ انسانی  –مرحله دوم

کردن  لی  به اه شکار  شینی و  های غارن از دوران 

حیوانات و زراعت و شهرنشینی می انجامد که تنها 

 .هزار سال از آن می گذرد 11
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مام  سان در ت گی، ان مل فرهن بل از تکا که تاق قاطی  ن

بو شده  نده  شکلپراک به  شکارچی  د ، نده و  جودی چر مو

لی ،بود کردن  و لی  با اه بل  سال ق هزار  حدود ده  در 

بعضی حیوانات و کشت چند نوع گیاه از کوچ نشینی دست 

نرا  ید آ قت با که در حقی خت  عت پردا به زرا شید و  ک

بارتی  به ع یا  شاورزی  قالب ک ستی»ان قالب زی ید  «ان نام

 . وعظیم ترین جهش در عروج انسان صورت گرفت

ستی، قالب زی ین ان ند ا شینی  در رو غاز شهرن مدنیت آ و 

سنگی  فوظر ثل گشت و ابداع و اختراعات کوچک و ظریف م

سفالی،  شیر ،دم آهنگری، و  سار،  شم گره، اف ناب،  ط

همان نقشیی را ایفیا کردنید کیه امیروزه بیا  … ،کفش

ضائی و  لوم ف می، ع کی ات های فیزی ستگاه  ترین د بزرگ

 .قابل قیاس است  رایانه های عظیم 

و کشفیات جدید عامل رشد فرهنگ پیدایش این اختراعات  

و ایده های جدیدی شد که در آن هر ابزار نوئی قدرت 

سترش  گر را گ سایل دی بزار و و بارت دادا به ع هر و  ی 

گام ید،  تراع جد قدرت اخ کردن  هایی و رام  برای ر ی 

تدریجًا  کرد و  یا  سان مه برای ان عت را  های طبی یه  پا

مدنّیت و فرهنگ انسانی شکل گرفت و در قیاسی استعاره 

سیاعت در نظیر بگییریم،  24ای اگر کل زمیان آفیرینش 

انسان و همه تمدن و فرهنگ انسانی در چند ثانیه آخر 

دیدگاه هایی که آفرینش همه هستی و  حادث شده است و

موجودات را برای خدمت به انسان می انگارند در برابر 

که از  سالی  یارد  ند میل مین و چ کره ز نات و  مر کائ ع

عابیری بسیار ساده انگارانه ت. پیدایش حیات می گذرد

 .   اند

 آمده اول ز اقلیم جماد              

 وز جمادی در نباتی اوفتاد                
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 سالها اندر جمادی عمر کرد         

 وز جمادی یاد ناورد از نبرد            

 وز نباتی چون به حیوان اوفتاد        

 یاد نامدش حال نباتی هی              

 باز از حیوان سوی انسانیش        

 می کشد آن خالفی که دانیش           

 همچنین اقلیم تا اقلیم رفت        

 و دانا و زفتشداکنون عاقل تا            

 (مولوی )      

 

                  

 

 

 

 

 دکتر ذبیح مدرسی 
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 مغز و ذهن 

 عملکرد نیمکره های مغزی 

گرم وزن دارد، به عبارتی  1511مغز ما بطور متوسط 

آید، مغز حدود ییک پینجم وزن وقتی نوزادی به دنیا می

او را شامل می شود و مغز انسان رشد یافته ترین مغز 

 . در بین موجودات جهان است

بطورکلی نمیکره چپ مسئول کنترل حرکات و حس های 

کره  که نمی ست، در حالی بدن ا ست  سمت را بدن در  لف  مخت

هده دارد به ع چپ را  مه  ترل نی ست کن حال . را با این

کره  مال دو نیم طور اع کدام ب هر  بوده و  شابه ن کامالً م

صص  یژه ای تخ کات و مال و ادرا برای اع یزی  شگفت انگ

یافته اند و بطور مکمّل و هماهنگ نقش خود را ایفا می 

 . کند

( Right handed)درصد افراد راسیت دسیت  81بطور مثال 

هستند که در اکثریت آنان مراکز مربوط به درک و فهم 

صحب تی  کز حرک نان کالم و مرا چپ آ کره  کردن در نیم ت 

بارزتر  طور  ست ب کره را که نیم ست در حالی شده ا قع  وا

حوه  ست و در ن شده را دارا شته  مات نو نایی درک کل توا

نین  گذارد، همچ می  تأثیر  کالم  جانی  ساس و هی براز اح ا

تشییخیص اشییکال هندسییی و فضییایی، موزیییک و درک عییالی 

 . ردمفاهیم هنری توسط نیمکره راست مغز صورت می گی

از طرفی بررسی منطقی و ارتباط سیستماتیک مسائل و 

رویدادها و تجزیه و تحلیل آن ها در نیمکره چپ صورت 

می گیرد، در حالیکه نیمکره راست با توانایی ویژه ای 

در درک فضایی اشیاء و تصاویر و محتوای احساسی جمالت 

شیینیداری نقییش ویییژه ای در ابییراز احساسییات و حییاالت 

 .ان ایفا می کندهیجانی انس

www.takbook.com



 

28 

کز  چپ را مر کره  توان نیم می  لی  ندی ک یک جمعب در 

سم  کز تج ست را مر کره را قی و نیم سبات منط کر و محا تف

 .قلمداد کرد( pleasure)خالق و لذت 

 مغز و یادگیری 

ثرات  صور در ا جودات مح مه مو ند ه یز مان سان ن ان

های  خی رفتار سبب بر که م شد  می با تی  کی و وراث ژنتی

گردد می  سان  یزی در ان ین . غر یادگیری ا نایی  ما توا ا

می کان را  پا را  ام موروثی  حدود  صار م که از ح هد  د

فراتر نهد و بر توانایی های ذهنی خود بیافزاید، به 

ای وراثتی ساخته شده است، عبارتی مغز بر مبنای ژن ه

اّما از گهواره تا گور با رویدادهای مختلف تغییر می 

ما را  بالقوه  نات  قط امکا کی ف ستعداد ژنتی ند و ا ک

مهیا می کند ولی محتوای واقعی فعالیت هایمان امری 

ثر  که اک نای  ین مع به ا ست  پذیر ا موختنی و تغییر آ

ی هستند حیوانات بعد از تولد و رشد دارای اعمال غریز

یزی در  طور غر که ب ند بل ته ا یاد نگرف ها را  که آن 

طول  که در  ست  یل ا مین دل ست و به شته ا جود دا غزش و م

 . هزاران سال اعمال او هیچگونه تغییر محسوسی نمی کند

جارب  موزش و ت یادگیری و آ سان  که در ان در حالی

زندگی نقشی فعال در عملکرد مغز دارند و می توان با 

ندی از هره م سیله  ب غز بو های م ندی  بر توانم ها  آن 

کس  بر ع فزود و  ته های آن ا بین یاخ طات  فزایش ارتبا ا

شد  یادگیری مهیا نبا موزش و  برای آ طی  شرایط محی گر  ا

توانایی های بالقوه مغز شکوفا نخواهد شد به عنوان 

م  سالگی تکّل سیزده  تا  یت  کودکی از طفول گر  ثال ا م

غیر ممکن خواهد  نیاموزد، فرا گرفتن این عمل برایش

شد و اگر کودکی با مقداری اسباب بازی و اشیاء دیگر 

بازی نکرده باشد، هرگز قادر به ساختن اشیاء پیچیده 

 . تر نخواهد بود
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  حواس پنجگانه

یرون از  هان ب با ج سان  باط ان ها راه ارت تن

نه  حواس پنجگا یق  شنوایی، )خود از طر نایی،  بی

مس شایی و ل یایی، چ که( بو شد  حل درک و  می با م

تجزیه و تحلیل آن هادر مغز قرار دارد، که به 

رغم همۀ پیچیدگی هایشان، این حواس در مقایسه 

با برخی حیوانات ضعف های بارزی نیز دارند و 

به  ند،  می کن ها ادراک  فاوت از آن  هان را مت ج

عنوان مثال قدرت بینایی در عقاب، توانایی جهت 

شخیص انع قدرت ت ندگان،  صدا در یابی در پر کاس 

 . ها نمونه های از این تفاوت استخفاش

در چنین شرایطی اعمال ما نتیجه اطالع رسانی 

مداوم توسط حواس پنج گانه، محفوظات قبلی که 

توسط والدین و تجربیات کودکی، مدرسه و جامعه 

نش و آموزش شد،  و دا می با یم،  ته ا که گرف هایی 

براین اساس نحوۀ تعلیم و تربیت و دانش ما از 

نقشیی اساسیی در  ؛ عرف و سنن درست یا نادرسیت 

فاهیم و ع مام م ند و ت ما دار گرش  کرد و ن مل

معیارها در محور وجود ماّدی انسان و در مغز او 

  .شکل می گیرد
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 تفاوت مغز انسان و حیوان 

یات  به تجرب یب دادن  ظم و ترت مداوم و ن یادگیری 

گذشته یکی از ویژگی های انسانی است که دوراندیشی و 

 . آینده نگری او را سبب می شود

کنترل اعمال و عضالت انسان تنها بخش محدودی برای 

می از  خش مه شود و ب می  ته  کار گرف به  سان  غز ان از م

و ما قبل پیشیانی ( frontal lobe)مغز که در قطعه پیشانی 

(prefrontal ) قرار دارند با سایر مراکیز مهیم ادراکیات

صیت و  ند شخ که فرآی ستند  مرتبط ه غز  تی م سی و حرک ح

آنجا شکل می گیرد که ما را قادر  ادراکات عالی ما در

می سازد آینده نگر باشیم و با توجه به پاداشی که در 

آینده خواهیم گرفت، اعمال کنونی خود را تنظیم کنیم؛ 

این همان فرآیندی است که دانشجو را به تحصیل علم، 

دانشمند را به تحقیق و کشاورز را به کشت محصول راغب 

 . می کند

انات هی  کیفیت ابتدایی دیگری در حالی که در حیو

که قابل قیاس با چنین نقشی باشد وجود ندارد، مگر در 

حیواناتی که در مدارج باالی پلکان تکامل قرار دارند 

و آسیب های قطعی پیشانی مغز سبب ( مانند میمون ها)

سبت  عاطفی ن فاوتی  بی ت گی و  فتن خود انگیخت بین ر از 

 . به خود و دیگران می شود

آیند منحصر به فرد یعنی توانایی طرح نقشه این فر

عه  گردد و جام می  نده دور  پاداش در آی عث  که با هایی 

( postponement Grafication)شناسییان بنییام تییأخیر لییذت 

اند، ویژگی بیارزی اسیت کیه رفتیار میا را از نامیده

واکنش های غریزی جدا می سازد و منشاء آینده نگری در 

 . انسان است

خواهیم گر ب کامپیوتر  ا با  خود را  غز  بارًا م اج

که  چرا  یم  شکاری دار فاوت آ با آن ت نیم،  سه ک مقای
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حل  یک راه  مواره  ساله ای ه هر م حل  برای  کامپیوتر 

دقیق و مشخص دارد، در حالیکه در زندگی واقعی انسانی 

فردی  به  صر  یق و منح حل دق سائل دارای راه  گز م هر

جار نش و ت شی، دا ضریب هو ساس  ستند و برا شخص، نی ب هر 

 . راه حل های گوناگون وجود دارد

که از  ستیم  یادگیری ه شین  یک ما ما  قت  در حقی

گهواره تا گور اینکار را بوسیله مناطق مشخصی از مغز 

به  موزش و کسب تجر ند آ هیم و در فرآی می د جام  خود ان

های جدید که به افزایش ارتباطات بین سلول های مغزی 

(Synapse ) توانایی مغز خود میمی انجامد، بر افزاییم و

متناسب با دانش و تجارب خود دست به انتخاب می زنیم 

 . و جهان بینی حود را شکل می دهیم 
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 خواب و تعبیر رویا 

بازنگری  یدن و در  خواب د نیم  می بی شری  چه ب تاریخ

رویاهای شبانه نقشی بارز در باور انسان ها بر بقای 

هر  ست،  کرده ا فا  جان ای سم از  گان و جدایی ج روح مرد

ند  کرده ا شخص  صاب م لوم اع سی و ع ست شنا لم زی ند ع چ

خییواب دیییدن منحصییر بییه انسییان نبییوده و در همییۀ 

تکامل قرار پستاندارانی که در رده های باالتر پلکان 

دارند خواب دیدن و رؤیا وجود دارد و بخشی از فرآیند 

 . افزایش مهارت های زیستی آنان است

( Biological clock)در مغز انسان ییک سیاعت بیولوژییک 

حل  ظیم مرا تونین تن هورمن مال سطه  با وا که  جود دارد  و

خواب  یک  که  ست بطوری هده دار ا یداری را ع خواب و ب

به دو مرحله کلی تقسیم کرد که در طبیعی را می توان 

 . یک خواب شبانه چندین بار بطورتناوب تکرار می شود

در مرحله اول خواب به تدریج عضالت بدن شل شده و  .1

ضربان قلب و تنفس کند می گردند و امواج مغزی 

ریتم های کندتری که مؤید استراحت سلول های مغز 

کند است، بخود می گیرد که به نام خواب با اموج 

(slow waves sleep )اطالق می شود . 

REM (Rapid Eye Movement )در مرحله دوم کیه بنیام  .2

لی  ته و لج گرف لت ف بدن حا ضالت  شود ع می  نده  خوا

حرکات سریعی در کره چشم ها ایجاد شده و ضربان 

قلب و تنفس نوساناتی مثل حاالت بیداری و هیجان 

مدتًا در نی که ع خواب  له از  ین مرح ند، ا مه دار

از کیل خیواب را % 21دوم شب صورت می گیرد حدود 

به  چه  مه آن ستکه ه هم آن ته م شود و نک می  شامل 

عنوان خواب دیدن و رؤیا می بینیم در این مرحله 

 . از خواب صورت می گیرد
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له از  ین مرح شخص را در ا گر  ستکه ا لب آن ته جا نک

خواب بیدار کنیم به سرعت وضعیت هشیاری و انطباقی را 

ثر که د فی اک می آورد و از طر ست  به د یداری دارد  ر ب

رویاها و خواب هایی که به خاطر می آوریم آنهایی است 

یده  خواب د شدن در  بل از بیدار  ئل صبح و ق که در اوا

 . ایم

توای  که مح ند  شان داده ا صاب ن لوم اع عات ع مطال

ید،  خاطرات، عقا لی،  جارب قب با ت موالً  فراد مع خواب ا

بان، عال نگ، ز فرد فره های  ها و باور ستگی  یق، دلب

ارتباط تنگاتنگی دارند، به عنوان مثال در افراد کور 

توای  صی در مح هره مشخ یا چ صحنه ای  خاطره و  هی  

ماس و  حس ت صوات،  که ا ندارد در حالی جود  شان و رؤیای

 . تجارب احساسی آنان در رؤیای آنان نمود می یابند

 

 محتوای رویاها 

که  ست  شان داده ا سانه ن جامع و کارشنا سی  یک برر

خرین روز  که در آ قایعی  کار و و با اف ها  توای رویا مح

ته  یک هف که از  جاربی  یدادها و ت تاده و رو فاق اف ات

ته  ست و نک مرتبط ا مده  پیش آ یدن  خواب د تر از  بل  ق

کلیدی در آنستکه رویدادهای یک هفته اخیر نقشی در آن 

ید مر مؤ ین ا ند و ا قه  ندار ضبط و طب حل  ستکه مرا آن

یاز  مان ن ته ز یک هف به  هم  جارت م خاطرات و ت ندی  ب

غز  ندگار در م ظه ما شی از حاف نوان بخ به ع تا  ند  دار

 . ضبط شوند

لذا خواب و رویا هی  ارتباطی با عوامل فوق طبیعی 

و منشاء غیبی نداشته و ناشی از عملکرد مغز می باشند 

لف حافظه و خاطرات که با بکار انداختن شبکه های مخت

و بییا بکییارگیری دلبسییتگی هییا و باورهییا و ضییمیر  
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ناخودآگاه هر فرد،بخش های وسیعی از مغز را در مرحله 

فعال می سازد و لذا هی  نقشی در پیش گیویی  REMخواب 

ها  خواب  یل  یه و تحل ندارد و تجز نده  یدادهای آی رو

برای  یدی  ند کل می توا ها  بره تن شکان خ سط روانپز تو

 . چالش های فکری وضمایر ناخودآگاه فرد باشد شناخت

بر این اساس رؤیاهای انسان های اولیه از مردگان 

یات و  برای ح سان  پذیری ان شاء باور که من شان  و اجداد

یات  بر ح ین ارواح  گذاری ا ثر  گان و ا قای ارواج رفت ب

زندگان بوده است کامالً منشأیی انسانی داشته و خواب و 

ها فرآیند مغز می باشد که درون رؤیا تنها یکی از صد

 . جسم ماّدی ما به وقوع می پیوندد
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 غریزه و انسان

د  بدو توّل نات در  سایر حیوا ند  یز همان سان ن ان

های  نای الگو به مع صی  یزه اختصا نه غر دارای هیچگو

های  کاس  عه ای از انع بوده و مجمو تاری ن یدۀ رف پیچ

یز ا ستی و غرا های زی عدادی نیاز عالوه ت به  یه ساده  ول

ویژگی های ذاتی فرد را تشکیل می دهد و وجه تمایز وی 

برای  سان  غز ان شگرف م ستعداد  جودات ا سایر مو با 

حوزه  یق در  عات عم ست و مطال به ا سب تجر یادگیری و ک

 »روانشناسی رفتارگرا و علوم اعصاب نشیان داده اسیت 

خوش  سات  یا احسا پاداش و  سب  با ک مراه  که ه جاربی  ت

 . « می در یادگیری دارندآیند باشد نقش مه

و ( Jim old)مطالعات دانشمندانی ماننید جییم اولید 

شین  ئدۀ پی غز در قا شی از م شان داد در بخ کارانش ن هم

سیستمی که کالبدشناسی وجیود دارد کیه ( Limbic lobe)آن 

چه در  شابه آن لذت م ساس  جاد اح جب ای یک آن مو تحر

گردد و می  شود،  می  یری  فت گ شامیدن و ج  خوردن، آ

شویق را  لذت و ت شریحی  سیرهای ت سی م صب شنا عات ع مطال

 . در مغز نشان داده اند

مع  نی در جوا ناع روا ضایت و اق ساس ر فی اح از طر

سب  بر ح که  ست  موختنی ا سابی و آ مری اکت سانی ا ان

جب   ها مو یروی از آن  که پ عه  یج آن جام های را الگو

می گردد، « تنبیه»و مقابله با آنها مستوجب « تشویق »

یرا ا شد ز می با فاوت  گر مت عه دی تا جام عه ای  ز جام

یدادها  قی و رو یل منط یر و تحل برای تغی غز  نایی م توا

ما  های متفاوت  شت  ست و بردا ستوار ا یات آن ا بر تجرب

فردی  فاوت  مل ت مان عا یدادهای پیرامون هان و رو از ج

 . بین انسان هاست
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 جهان در مغز 

ناشیی از درون میا ( egoو بیه تعبییر فرویید )من 

عملکرد ذهنی است که خود مرهون مغزی ساخته و پرداخته 

هم ( انتخاب)ژن های وراثتی و محیط اطراف ماست و حس 

مانند بسیاری از کارهایی که مغز انجام می دهد الگوی 

ند  که در فرآی ست  نی ا مل ( من)ذه حیط و عوا با م

نایی را  ین توا ما ا به  یرد و  می گ گذار آن شکل  تأثیر

ک هد  ترین را می د سب  ندگی منا های ز نه  بین گزی ه از 

 .انتخاب کنیم

مییییییا رزا ت ا ییییییث و عیییییی  وییییییا دییییییا      امیییییی  م   یییییی   ریییییی  دتیییییییا  ا یییییی  د انسییییییا   ییییییا  ر از طرفییییییا رییییییاوراورت د دهییییییاد  ا یییییی   ا  ا

د  یییییی    ر یتیییییی  داا عییییییا ت  ر ج امیییییی  ا یییییی ا   میییییی   اویییییی د   ا یییییی   دییییییر  یییییی    د اج مییییییانا مارییییییی    ا یییییی    دمیییییی    ییییییا د

گییییییرد  د جام ییییییی     ر رظییییییر کیییییی  ا ییییییرا   میییییی   ییییییی   د  یییییی    دهییییییاد   یییییییا   یییییی اردر  یییییی    دظییییییا غ دمخییییییای  د ع یییییی    ا یییییی  

 جمییییییییی    ر اا  تییییییییی  از انسیییییییییا   یییییییییا  ا ییییییییی   ا   یییییییییات وردیییییییییر ج امییییییییی    مییییییییی   د دقریبیییییییییا  ر م هیییییییییاد  گر رییییییییی    ارات ارزش خییییییییی  

 .م ا  ا   اا  ث  حاص  طب عا ا   دهاد  ا    ا   ا ث   ر د  رد  ر ز دمرک  ا ر   ک    گخ  

هان   سانی از ج هی  دو ان که  ست  بدان معنا ین  ا

پیرامون خود برداشتی کامالً مشابه و یکنواخت ندارند و 

تفسیر آنان بر اساس الگوهای ذهنی مغز آنان متفاوت 

و ( unique)یگانیه  بوده و هر انسان به عنوان موجیودی

منحصر به فرد و متمایز از دریچه ذهن خود به جهان می 

نگرد و به عبارت دیگر به اندازه نفوس انسانی جهان 

 . های متفاوت و نگرش های متفاوت وجود دارد

 

 تفاوت شخصیتی دوقلوها 

در مطالعاتی که روی دوقلوهای با جنسیت مشابه یک 

ص ژنتیکی کامالً مشیابه که ازنظر خوا( Monozygot)تخمکی 

یک  نان در  گر آ شده ا شان داده  ست ، ن شده ا ند  یکدیگر

موزش  سان آ طور هم قًا ب ند و دقی شد یاب سان ر حیط یک م

سات و  چه احسا شند گر باس بپو سان ل تی یک ند و ح ببی

رفتاری مشابه دارند اما همین دوقلوها یک جنس از نظر 
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 (ب شخصیتی متفاوت بوده و معمیوالً یکیی از آنهیا غالی

(dominant) در حالیکه دیگیری بیشیتر عیاطفی(emotional ) و

تی در دو  ستکه ح ید آن که مؤ بود  هد  پذیرتر خوا تأثیر

شابه و  صیتی م کدام شخ ها هیچ شباهت  مه  با ه ها  لو  ق

 . تفسیری یکسان از جهان ندارند

 اخالق و جامعه 

نایی  ند توا می ک جزا  یوان م سان را از ح چه ان آن

قت  ست و در حقی به ا سب تجر موختن و ک برای آ شگرف او 

 . آدمی برآیندی از عوامل ارثی و محیطی است( من)

نه  گذارد، هیچگو می  هان  به ج پا  کودکی  که  مانی  ز

دانش ازلی در ذهن ندارد و عوامل ارثی نیازهای زیستی 

را ( temperament)ادیییش و فیزیولوژیییک و نهییاد مییادر ز

برای برنامه ریزی های آینده پایه ریزی کرده و کودک 

هان  با ج سته  عاملی پیو نه در ت حواس پنجگا یق  از طر

جامعه، )خارج شروع به آموختن می کند و عوامل محیطی 

با تأثیراتی که در یادگیری ( فرهنگ، تاریخ و سنت ها

سانه  سه و ر ستان، مدر لدین، دو یق وا های او از طر

گروهی دارند پایه های جهان بینی و ذهن او را شکل می 

 . دهند

نظریات زیست شناسی تاریخ موید آنست که نابرابری 

با  که  تاریخی  هه  هر بر شده در  سبب  سان ها تی ان ذا

ید  شرایط جد یدایش  گی و پ صادی ،فرهن شرایط اقت یر  تغی

ید  های جد یاز  سخگوی ن عه پا لی جام های قب ساختار  که 

برای گذار از « رهبر»،یا « مرد بزگ»،« خالق فرد»نباشد

های  نو آوری  به و  به تجر یاز  که ن هش  له و ج ین مرح ا

ساختار شکن می باشد به عنوان قدرت سازنده جای خود 

را در تاریخ پیدا می کندکه خود محصول و مظهر رویداد 

نوین  شرایط  بان  حال نماینده و ز عین  تازه و در  های 

حران ها نیاز به او افزایش می است و با باال گرفتن ب
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یابیید و او و همپیمانییانش را بییه قییدرت و عظمییت مییی 

ساند که در .ر نه  مان گو بوده وه صرف ن لول  ما او مع ا

پیرامون او حوادثی زخ می دهد ،با دخالت و نظرات او 

کرات وی  صمیمات و تف ته و ت یدی گرف سیر جد حوادث  یز  ن

بارتی به ع تاریخ دارد  سیر  بر م یادی  ین  تاثیر ز ا

لول  مل مع خود عا که  شمارند  بی  لل  لول ع ها مع صیت  شخ

عادی  یام  که در ا ند،در حالی بوده ا عدی  سیار ب های ب

این رهبران بی بهره و بالقوه باقی می ماندند و چه 

بسا اگر ناپلئون در عصر دیگری ظاهر شده بود بیش از 

 .یک گروهبان ساده ارتش فرانسه باقی نمی ماند

ات جامعه شناسی نشان داده است از سوی دیگر مطالع

در جوامع بشری تمایل به کسب قدرت و مقام در افرادی 

در (Dominant)با شخصییت هیای محاسیبه گیر و اقتیدارگر 

مقایسه با افراد عاطفی بیشتر است و در چنین جوامعی 

این افراد با سوء استفاده از دیگران زمینه را برای 

ماعی باالتر  یت اجت ثروت و موقع سب  ند و ک می کن فراهم 

قوانین و  تدوین  غی،  سایل تبلی یری از و هره گ با ب

قی  های اخال شند معیار می کو شار،  های ف گروه  جاد  ای

به آن  ند و  سترش ده خود را گ غراض  منش و ا با  سب  متنا

عادی  مردم  برای  تا  ند  شرعی ده قانونی و  ظاهری 

 . باورپذیر گردیده و به عرف جامعه تبدیل شود

انت فیلسوف شهیر آلمانی در برابر زمانی امانوئل ک

ستی  حت سرپر شریت ت گی از ب خش بزر چرا ب که  سؤال  ین  ا

جواب ساده است، چرا که »: دیگران باقی می مانند، گفت

نی  کر نک خودت ف که  پذیرفتی  تی  شته … وق تابی دا و ک

تو  جای  به  که  شی  ند و کشی تو درک ک جای  به  که  شی  با

مه که برنا شکی  شد و پز شته با جدان دا تو را  و غذایی 

از این قبیل، دیگر نیازی به فکر کردن … تعیین کند و 
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و تعقل نداری و برای دیگران آسان است که خود را قّیم 

 «.تو قرار دهند و معیارهای خود را به کرسی بنشانند

 !آسمان بار امانت  نتوانست  کشید     

 قرعه فال به نام من دیوانه زدند     

 «افظ ح»                  

تی  که ح ست  ید آن ا شری مؤ تاریخ ب لی  سی تحلی برر

مؤمنین  سیر  با تف سب  سمانی متنا یان آ های اد معیار

ثال  نوان م به ع ند،  بوده ا حول  یر و ت ستخوش تغی د

مارتین لوتر، کشیش آلمانی علیه سوء استفاده کلیسای 

اصیالح گیری »دست به اعتراض زد که به  1519کاتولیک در 

ستان فت« پروت فدهم  شهرت یا شانزدهم و ه قرن  طی  که 

ید و  پا گرد خونینی در ارو های  نگ  شاء ج میالدی من

با  نگ  به ج خدا  نام  به  ها  ستان  ها و پروت یک  کاتول

یکدیگر پرداختند و این سؤال برای مسیحیان از هر دو 

بران  کدامیک از ره سیر  ستی تف که برا شد  طرح  سوء م

هایی چالش  ست؟ و  ست ا قدس در تاب م شان از ک از  روحانی

این دست هنوز هم در ادیان زنده جهان امروز مطرح است 

نه  مذهبی نمو یادگرایی  کس بن بر ع یا  نی  شنگری دی و رو

 : های بارز آن است و به قول حافظ

 جنگ هفتیادودو ملیت همه راعذر بنه 

 چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

 

 

   بخش سوم 

 اریکۀ خدایان 

 ( مادر خدایان)ترس و مرگ  .11
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 و جانجسم  .17

 انسان و خدایان .18

 کاهنین و مبلغین دینی  .19
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 اریکۀ خدایان 

 ( مادر خدایان)ترس و مرگ 

در دنیای قدیم مردم از علل بروز بسیاری از حوادث 

هر  برای  یال  عالم خ چار در  ند، نا بر بود بی خ عی  طبی

برای  شیدند و  می ترا یل  لت و دل یدادی ع عه و رو واق

ست  خود د خاطر  ّلی  ها و تس سکین درد قوای ت من  به دا

زده و به امیید ( super natural)مرموز و ماوراء الطبیعه 

عت و  ظاهر طبی ستش، م جادو و پر نواع  به ا قای روح،  ب

 . شدنداشیاء و خدایان متوصل می

جودات  مه مو به ه بوط  سأله ای مر مرگ م قت  در حقی

زنده است وانسان هم در زندگی، بیماری، جوانی، بلوغ، 

با  مرگ  یان سالخوردگی و  لی از م ست و سهیم ا نات  حیوا

مرد و  هد  که خوا ند  می دا سان  ها ان جانوران، تن مه  ه

 . تنها اوست که باید پایان محتوم خویش را انتظار کشد

بال  به دن که  سان  برای ان شه  مرگ همی مین رو  از ه

جییاودانگی اسییت یییک مسییأله مّهییم بییوده اسییت و بقییول 

که ترس نخستین مادر خیدایان  –حکیم رومی  –لوکرتیوس 

است، از میان اقسام ترس ها، خوف از مرگ مقام مهمتری 

دارد و بقول اریک فروم این آگاهی از مرگ متضمن نوعی 

جدایی و بیگانگی انسان از سایر عناصر طبیعت گردیده 

و برای گریز از تنهایی به جادو و خدایان متوصل شده 

 . است

جادو در تدایی،  مع اب به  در جوا ندگی  ظاهر ز مه م ه

یع  شناخته و مط شواری  به د که  یده ای  ظاهر پیچ صوص م خ

 . اراده انسانی می شوند، راه دارند

مثالً انسان در همان حال که عمالً می کارد و آبیاری 

بارآوری  برای  که  جادویی  سم  به مرا ند  می ک و درو 

بهترکشت الزم است، تن در می دهد و بر این باور است 
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نیرویی در همه چیزهای طبیعت جریان دارد  که چیزی یا

 . و با جادو این نیروها را به کمک می گیرد

 

 : جسم و جان

رفته رفته انسان ساده اندیش ابتدایی برای تبیین 

مظاهر گوناگون طبیعت اعتقاد می یابد هر چیزی دارای 

جان یا همزادی مستقل است و به تدریج می پذیرد جان 

بوده و دارای  شیاء  سم و ا ستقل از ج جدا و م یزی  چ

 . ماهیتی متفاوت است

یز  سم او ن قای ج قوام و ب که  باور  ین  پذیرش ا

سته  تی واب ست و مرگ وق سمانی ا یر ج عاملی غ روح یعنی 

حادث می شود که روح از جسم جدا گردد و به اصل خود 

شود صل  شدن . وا ئل  تدایی و قا یان اب کوین اد سرآغاز ت

 . به بقای روح است

سان از  حدت ان ید و جدایی و تجر سبب  ها  ین باور ا

سمانی  خش ج به دو ب ستی  ید و ه عت گرد نی)طبی و ( زمی

تقسیم شد و دین به شکل شبکه ای از ( نیآسما)روحانی 

مود  سان ن ندگی ان ناگون در ز یده و گو قادات پیچ اعت

یافت که انسان برای یاری جستن و راحت بخشی زندگی و 

فوق  های  ین نیرو من ا به دا ست  ید د حش با جاودانگی رو

 . طبیعی و فرازمینی دراز کند

 

 

 انسان و خدایان 

سید که نیرو یا از زمانی که انسان به این باور ر

چیزی در همه اشیاء و مظاهر طبیعت وجود دارد، تعداد 

اشیاء پرستیدنی زیادی می شود و این خدایان بی شمار 

 : را می توان به طور خالصه در شش دسته قرار داد
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 پرستش اشیاء .1

 (otemismT)پرستش اشیاء را بطور کلی تیوتم پرسیتی  .2

یوان،  موالً ح توتم مع بدوی،  یل  که در قبا ند  می نام

نی  مذهبی و دی نگ  که ر بوده  خاص  شیئی  یا  یاه و  گ

حد ساختن افراد قبیله با یکدیگر  داشته و برای مّت

عاملی مؤثر بوده است و اهمیتی نمادین برای قبیله 

و گییروه داشییته و ایمییان بییه آن متضییمن اعمییال و 

ین ت که در ا ست  بوده ا شریفاتی  حس ت عی،  شریفات جم

همبستگی گروهی تأیید و تقویت می شده است و مردمان 

نخستین می کوشیده اند احساس تنهایی خود در برابر 

با  خود  سازی  با همانند عت را  ند طبی قوای نیروم

 . قبیله در شکل آیین های مذهبی جبران نمایند

سک  یوانی از سو هر ح فت  توان گ می  طه  مین راب در ه

در گوشه ای از ... یل و گاو هندی مصری گرفته تا ف

 . زمین به عنوان خدا پرستش می شده است

 Phallicism) ( آالت تناسلی .3

انسان اولیه که از نحوه تشکیل جنین در اثر تخمک 

گذاری زن و نطفه مرد آگاهی نداشته و تنها چیزی که 

می دیده، آلت تناسلی مرد و زن بوده که مشترکًا در 

عمل تولید مثل دخالت دارند به ناچار می پنداشته 

در جوف آنها ارواحی وجود دارد که با تولید مثل، 

میسّییر سییاخته و مایییه بقییای قبیلییه و جامعییه را 

مام  که در ت ست  مین رو ستند، از ه مین ه صلخیزی ز حا

ملت های کهن همچون مصر، هند، بابل، یونان، رم و 

ستیده  می پر سلی را  شکلی آالت تنا به  یک  هر  شور  آ

 . اند

 اجرام آسمانی  .4
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پرستش ماه، خورشید، ستارگان که سبب حاصلخیزی زمین 

ند بوده ا یره  های ت شب  شنایی در  نوان  و رو به ع

مظاهر خدایانی آسمانی که صاحب قدرت و نیروهای فوق 

العاده اند در بیشتر اقوام و ملل ابتدایی مطرح و 

 . مورد پرستش بوده اند

 خدایان زمینی  .5

ناتوانی انسان ها در تبیین علل رعد و برق، طوفان  .1

و غییره … و سیل، زلزله، آتش فشان وحیوانات درنده 

باعث شد برای این مظاهر طبیعت نیروهایی الهی در 

نظر گیرند و با پرستش این نیروها خود را از خشم 

مذهبی  های  یین  نان آ برای آ ند و  صون دار نان م آ

 . برگزار نمایند

 (Mythes) خدایان انسانی  .7

از آنجا که بنیاد آیین هایی چون توتم پرستی برترس 

شرفت  با پی بود  شده  هاده  که ن شینی  مدنیت و شهرن

شاورزی  نات و ک کردن حیوا لی  به اه فق  سان مو ان

گردید، حیوان پرستی رفته رفته کمتر شد و خدایان 

های  نه  ند و نمو خود گرفت به  سانی  لب ان نگ و قا ر

بارز آن در اساطیر یونانی و رومی بخوبی مشخص است 

شاهان و  ستش  لب پر یزدی را در غا فره ا ین  گاه ا و 

 . اندکردهنوان نمایندگان خدا جستجو میفراعنه  به ع

 خدایان آسمانی  .8

عادل  که م مه ای  یه کل های اول بان  سیاری از ز در ب

یا روح و « مرد مرده»خدا به کار می رفته به معنی 

در  spiritشبح بوده است و هم امروز هم کلماتی مانند 

در زبان آلمانی هم به عنیوان  Geistزبان انگلیسی و 

 .روح  و هم به معنای شبح استعمال می شوند 
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انسان اولیه از اینکه در خواب، اشباحی به نظرش می 

رسید، مخصوصًا وقتی اشباح کسانی بود که به یقین می 

دانسته از دنیا رفته و مرده اند، سخت در اندیشه و 

شد و می  شت  ترس و وح چار  فت و د می ر فرو   شگفتی 

اعتقاد به حیات دیگری برای مردگان به اندازه ای 

شدید بوده است که همه مردم از مردگان می ترسیدند 

 . و می کوشیدند وسایل خشنودی آنان را فراهم سازند

مورد  کان  ستش نیا شکل پر به  ستی  تدریج روح پر به 

توجه قرار گرفت و معتقد شدند این ارواح بر امور 

ی آنان را تضمین می کنند زندگان نظارت داشته و بقا

به  مرده  یای  کان و اول ستش نیا هم پر مروز  تی ا و ح

یایش  عا و ن جام د گان و ان بور مرد به ق جه  صورت تو

برای آنان تداوم دارد و از میان رفتگان، مردان و 

زنان مشخص که امتیازات خاص دارند مورد تقدیس قرار 

ند یز از . می گیر پدر ن نوان  به ع خدا  به  قاد  اعت

تش آباء و اجداد سرچشمه گرفته است و هنوز هم پرس

نه  مادی پدرگو خدا ن نداران  سیاری از دی یت ب در ذهن

برای  گرد و  می ن خود  ندگان  تار ب بر رف که  دارد 

ساس  خوب اح مال  شده و از اع ئل  بت قا بد عقو مال  اع

رضایت کرده و آغوش رحمت خود را می گشاید، پدری که 

سمان خود در آ که  تدار در اری ست و  با اق سته ا نش

لشییکری از مالئییک و مقییربین در پیشییگاهش آمییادۀ 

 . فرمانبری و اجرای منویات او هستند

در جهان امروز هم هنوز نشانه های سحر و خرافات در 

اشکال مختلفی مثل اعتقاد به فال قهوه، پیشگویی از 

کردن  یزان  فال ورق، آو نی،  کف بی لد،  ماه تّو روی 

ود را نشان می دهد و خ... اشیاء برای چشم زخم و 

زیر شالودۀ هر تمدنی، خواه در  »: بقول ویل دورانت
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قدیم، خواه جدید، دریایی از سحر و خرافه پرستی و 

 «جادو جریان داشته و هنوز هم جریان دارد

 

 

 

خدایان یونان قدیم
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 کاهنین و مبلغین دینی 

هر  که در  شد  یز نبا غه آم یر مبال ین تعب شاید ا

کوین و له از ت که  مرح ند  بوده ا سانی  یان ک مل اد تکا

تحت عنوان ساحر، کاهن و عالم دینی با ادعای آگاهی 

از آداب و وظایف دینی به وسیله فکر و دعاهایی مجرب 

خدایان  نده  خود را نمای شیدند  می کو مذهبی  سم  و مرا

در جلوه گر کنند و گاه برای حفظ موفقیت و مقام خود 

صددکشف گیاهان دارویی ورصد حرکات ستارگان و نیروهای 

لف  شیمی، مخت شکی،  لوم پز که از دل آن ع ند  بوده ا

 . کیمیاگری و علم نجوم به وجود آمده است

این کاهنان نیز مانند ساحران با ادعای نزدیکی به 

خدایان و گاه با کمک گرفتن از علوم کشف شده که آنرا 

از مردم پنهان می داشته اند به تدریج جایگاه مهمی 

مدنیت  مل  تاریخ تکا طول  ند و در  یدا کرد مردم پ نزد 

مان و  قدرت حاک با  نی  جال دی قدرت ر گاه  که  شاهدیم 

 . ی زده استدستگاه دولت پهلو م

باید اذعان نمود که سازنده ادیان اولیه و عقاید 

ی بوده است که از ترس نیروهای یدینی فطرت انسان ها

ناشناخته و اضطراب آور و احساس عجز در برابر طبیعت 

او را بر می انگیخته تا به جایی تکیه کند و پیدایش 

عقاید دینی اختراع یا ناشی از حیله گری خدمتگزاران 

بد و کاهنان نبوده است و همان گونه که مرد سیاسی معا

از تمایالت فطری و عادات بشری برای تحکیم موفقیت خود 

و  ه است، کاهن نیز برای تأمین معاشاستفاده می کرد

ستفاده  خود ا صد  ین برای مقا خویش از د یت  بود موفق به

 . می کرده است

نان  مین کاه تاریخی ه های  هه  سیاری از بر ا در ب اّم

ده اند که مبادی تعلیم و تربیت را به مردم تلقین بو

کرده و گاه بنای سست اخالقی را با ستونی از عالمی ما 

یرٍاث  قاء م برای ارت عاملی  ند و  شته ا پا گذا سر  فوق 

هر چند گاه این طبقه روحانی . فرهنگی بشر بوده اند

برای بقا و دوام خود در کنار حاکمین و جباران تاریخ 

www.takbook.com



 

49 

ریف علوم و اصول آزادی اقدام مردم و تحبه نقض حقوق 

 . اند کرده
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 دین و چالش های جهان امروز 

 

سیاستمدار و متفکر انگلیسی  – نظریه بیکن

(1651-1521)  

اندکی فلسفه ممکن است  ):استفرانسیس بیگن گفته 

(.انسان را بی دین کند  

اّما مطالعه مستمر و بی مانع فلسفه منجربه درک 

زیرا . جهان و رابطه دین و فلسفه می شود  بهتری از

آسمانی راهای کتب  فیلسوف اگر چه نمی تواند جزئیات  

  که اّما در می یابد. ظاهریشان بپذیرد  در مبانی

این تعلیمات مورد نیاز است تا مردمی که در نتیجه 

مشکالت زندگی فقط به طور گهگاه و سطحی و مخاطره آمیز 

به جهان هستی می نگرند، از دستورات اخالقی پیروی 

 متعهدو فیلسوف  ...... کرده و تقوا را پیشه کنند 

مباحثات خود را به و  نمی گوید   سخن دین  خالف   بر

دیشمندان محصور کرده و افکار خود را در متعلمان و ان

.نمی کندغ یمیان عامه تبل  

 دین و سرشت آدمی

 

 در ارتباط با فطرت انسان و نیاز به دین بطور عام

موجودات   خالف  ما بر  که داشت   می توان اذعان  ،

دیگر، از توانایی ها و ناتوانی های خود آگاهیم و می 

دانیم که سرانجام می میریم و می دانیم تا چه حد از 

هستی   نا هماهنگی  و این  متفاوتیم  دیگر حیوانات 

د جمو  متفکر و اندیشمند  موجودی  به عنوان  انسانی

نیازهایی است که به مراتب واالتر و عالی از غرایز و 

نیازهای حیوانی اوست و سر سپردگی به یک هدف یا فکر 

کمال گرایی  جلوه ای از   برتر از انسان  نیروی  یا

.انسان در فراگرد هستی اوست  

 به ی انسانجامعه  اند داده نشان  تاریخی مطالعات

 جستجوی در پیوسته خود زیستی و بیولژیک تکامل فراخور

 بشری موجودات سخن دیگر به ، است بوده زندگی ی معنا
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 دینی انسان ، هوشمند انسان و هستند روحانی ،جانوران

 آنستکه بشری ذهن های ویژگی از یکی واقع در. هست نیز

است مادی جهان از فراتر که آورد تصور به را مفاهیمی  

م خود انگیزه ای از طرفی آگاهی انسان از مرگ محتو

وعده می مهم برای پیروی از آیین هایی بوده است که 

دهند مرگ در حکم پایان کار نیست و این گفته آیین 

رشت آدمی است، های الهی که پرسش خداوند فطری و درس

و بر این باور بناست  انعکاسی از آرمان نامیرایی بشر

.برای انسان است  ری ضامن زندگی ابدیکه خدا باو  

نابرابری  آنجا که  همچنین باید اذعان کرد از  

که   تفاوت ذاتی انسان ها عاملی است  و استعداد ها 

بسیاری ازافراد بشری را از رسیدن به آرمان های خود 

باز می دارد،دین به عنوان تنها پناهگاه فوق طبیعی و 

قابل دسترس به محرومان،رنجدیدگان،بیماران وسالمندان 

دارای  روانشناسی   بخشیده و از نظر و تسلی  آرامش 

مقابله با ناامیدی و سرخوردگی جایگاه پر اهمیتی در 

.آنان می باشد  

در همه ادوار تاریخی، دین چه در اشکال اولیه و بدوی 

کننده در   خود نقشی تقویت  آن و چه در شکل امروزین

پیروان آن   گروهی  همبستگی  و بهم پیوستگی اجتماعی 

بر   عقل گرا  م آنکه دیدگاه هایبه رغ  و  داشته است

ولی در   زندگی ما چیره شده است های  بسیاری از جنبه

موضوعاتی  –  معنا و هدف زندگی برابر سئواالتی مانند 

ساکت می –بوده است   دین ه همیشه اساسک  از آن مانند 

نگرش و انسان گرایانه  ظریاتطرفی ن  از. می مانند   

در   عالی انسان را  تعالی و اهداف  فیلسوفان مادی

.کرده اندهانی بدون خدا ترسیم ج  

ر دیدگاه ماتریالیستی همه چیز از ماده و حرکات آن منشاء می گیرد و ماده ،منبع و فرجامین د
و   غرایز و ذهن  فرایند  تانی  کهکشا  منظومه های  ،از همه چیز در جهان هستی می باشد

مادر  ) عبارتی  و به  صمیمانه ترین و گستاخانه ترین احساسات آدمیان اندیشه ورز از ماده
ین ماده موجد روح بوده و روح هرگز جدا از ماده وجود ندارد ا بنابر. ناشی می شوند  (طبیعت
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د تکامل ماده وسازمان یافتگی جانوری و پیچیده  و در واقع روح محصول عالی ترین فراین
   .                                                         ترین شکل فعالیت انسانی است

حی نمی تواند جدا از ماده ین بدین معناست که طبیعت مستقل از روح وجود دارد و هیچ رو ا
وجود داشته باشد و این جهان مادی میلیارد ها سال پیش از آنکه بشریت یا هر موجود زنده 
دیکری پا به عالم وجود بگذارد ،وجود داسته اشت و وجود هرگونه خدایان ،الوهیت ،ارواح یا 

و   وجوداتو تکامل م  ،جامعه  را که بر کنش های طبیعت  جوهر های غیر مادی دیگر
                                                       .انسان ها موثر بوده باشد نفی می نماید

بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک جهان پیوسته در حال دگرگونی و تغییر بوده و هیچ چیز بطور 
و در مسائل جوامع بشری ، بر خورد و   و در جهان هستی  وجود وجود نداردیدار مطلق و پا

و بالندگی و  سرچشمه پویش   (تز )بر پدیده های کهن   (آنتی تز )تضاد نیرو های نو 
               . و یپروزی گریز ناپذیر پدیدار های نو بر کهنه است( سنتز )تکوین شرایط نوین 

  

 این  جهان زین جنگ قائم می بود

د در عناصر  در نگر ،تا حل  شو  

 پس  نیای  خلق  بر اضداد  بود

 الجرم جنگی شدند در ضر و سود

(مولوی )   

 عمدتا محدود به دیدگاه ها  نحال اینبا ای

بین توده محافل روشنفکری  بوده و در خواص و

مردمی مهجور مانده اند و همین عوامل زمینه را 

برای بقاء و دوره های احیای دینی مهیا کرده 

                                        .اند

در یک جمع بندی کلی و فشرده ادیان زنده و 

پر طرفدار جهان را می توان به دو گروه تقسیم 

                                       :کرد
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 ادیان الهی  .1

شامل یهودیت، مسیحیت و اسالم که خواستگاه کلیه این 

ادیان جدید تر ملهم از ادیان در خاورمیانه بوده و 

هریک بر ادیان قدیمی تر بوده و در سیر تاریخی خود 

. ندگذاشته ا متقابل دیگری تأثیر  

 ادیان اخالقی  .2

، واا کیا  (Buddhism)آیاین واوییی   ،(Taoism)، آیین تااوو(Confucianism)شامل آیین کنفوسیوس 

 (که وه خدییان متعدییعتقای ییرند)تساهل آیین هندو 

 های معیار معاصر یورین یر خصوص وه روشنگری های نهضت و وزرگ فالسفه ظهور وا یست مشخص آنچه
 حقوق"،" وریگ  لغو" مثل یخالقیات پیشرفت و یست یافته یرتقا جویمع یز وسیاری فرهنگ  و ،یخالق  فکری

 و فالسفه رهبری وه وشریوستانه های حرکت مرهون عیدتا" آزیری کویک وا مبارزه و کویکان حقوق"،" زنان

 .یند ییشته آنها تکوین یر ناچیزی نقش رسی  مذیهب و وویه یجتیاع  مصلحان

 مراحل تاریخی تکوین ادیان

آیین های  بر اساس اصول و  ادیان و باور های دینی

پیوند های معنوی در میان  اخالق و مذهبی خود منادی

پیروان خود بوده اند اما با نگاهی اجمالی به گذار 

شکار،زراعت "مراحل   اقتصادی و فرهنگی نوع بشر از

می بینیم بسیاری از " ،انقالب صنعتی و عصر اطالعات 

به   مرحله ای  قوانین اخالقی  و باور های دینی از

:مرحله دیگر دگرگون شده است   

شجاعت ،ستیزه گری،قدرت جنسی در :عصر شکار ر د.1

مردان وتوانایی باروری در زنان برای موالید بیشتر 

و نگهداری  از کودکان معیار های اساسی و مهم برای 

تنازع بقاء ودوام گروه محسوب می شدند و از آنجا 

که مردان با خطرات بیشتری رودر رو بوده اندکه گاه 

، تعدد و حتی  جامیده استزودرس آنان می ان  به مرگ

محسوب می  طبیعی  پسندیده و   امری  اشتراک زوجات

گردیدو اوراد جادوگران و ومناسک مذهبی نیز پاسدار 

.این اصول بوده اتد  

سختکوشی از شجاعت ،نظم و :عصر کشاورزی  در.2

صرفه جویی از خشونت و صلح طلبی برای خفظ کشت و 
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ا کهزرع از جنگ حیاتی تر شد و از آنج اطفال بیشتر  

برای کار در مزرعه ممر عایدی اقتصادی 

  تنظیم خانواده اخالق و بودند،دلبستکی خانوادگی 

و پاکدامنی زنان جوان امری گریز   شده  شمرده

ناپذیر گردید ،چرا که از دست دادن آن یا فرزند بی 

 پدر آوردن معادل بدنامی وبی پناهی و طرد از جامعه

.                                           بود

            

بر همین اساس اخالقیات جامعه کشاورزی ،خویشتن داری 

و ازدواج زود هنگام و فرزند بسیار آوردن و اجتناب 

از طالق را به عنوان فضایلی اخالقی و ارزشمند 

پاسداری می کردو نهاد های مذهبی پر شکوه ترین عصر 

ر چنین دورانی تجربه کرده و نقشی بارز در خود را د

تدوین قوانین و حتی ارکان حکومتی ومشروعیت حکام 

.داشته اند  

با بزرک تر شدن :دوران انقالب صنعتی در .3

شهرها وتغییر ساختار اقتصادی جامعه،خانواده پدر 

ساالر دوران کشاورزی اقتدارخود را از دست داد و با 

رکس در کارخانه ای که بر مهاجرت افراد به شهر ها،ه

پا شده بود می توانست بطور فردی کار کند و دستمزد 

بگیرد و یا در بخشی از ساختار دیوان ساالری وسیع 

                    .جامعه شهری مشغول به کار شود

در چنین سیستمی کودکان دیگر منبع در آمد مالی 

و نبودندوبا کشترش شهر هاو اتکای هر فرد بر خودش 

بدون حمایت مستمر خانواده،رسیدن به بلوغ اقتصادی 

که فرد توانایی اداره یک خانواده را داشته باشد 

دیر رس و به نوعی در تشکیل ازدواج موانع بیشتر 

                                             .شد

از طرفی زنان به عنوان بخشی از نیروی کار از قید 

ورزی رهایی یافتند و مرسوم کشا  جامعه و بند های 

توانایشان ساخت   شدن روش های جلوگیری از بارداری

که مقاربت را از بارداری جدا کنند،از طرفی مردان 

پوشش   ،در نبودن نظارت خانواده و روستا  جوان با

پنهان  غریبگی در شهر هامی توانستند گناه خود را 

و  ی بدین سان با تغییر ساختار های اقتصاد .سازند
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مکانیکی شدن تولید در جوامع صنعتی ،اخالقیات دوران 

جنبه های روحانی خود را از   بیش بیش از   کشاورزی

و با تغییرات ثانویه در فرهنگ و باور های  دست داد

کاسته   قدرت نهاد های مذهبی روز به روز  مردمی از

.شد  

در دوران معاصر با آگاهی :عصر اطالعات .4

از جهان هستی و شناخت بیشتر از فزاینده انسان 

قوانین حاکم بر جهان هستی و گسترش غیر قابل مهار 

به عنوان ساختار   اطالعات دین و نهاد های مذهبی

به تدریج جایگاه سنتی خود را به "پیش مدرن "  هایی

واگذار   نهاد های متناسب با پارادایم مدرنیته

       .                                کرده اند
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 اصول بنیادین ادیان 

رغم   به تا امروزین   آسمانی اولیه ادیان   همه 

بر سه اصل  –اختالفات عقیدتی و آیین و مناسک آنها 

.اساسی قابل تبیین اند  

مفاهیمی در باره ی آفرینش جهان و طبیعت و  .1

عت و  فوق طبی ما  های  سیله نیرو به و سان  ان

 چند و چونی این نیروها 

احکییامی در بییاره روابییط و ظییایف متقابییل  .2

 انسان و نیروهای مافوق 

کام  .3 فاهیم و اح فق آن م شعایری موا سک و  منا

که سبب هماهنگی و ارتباط پیروان آن ادیان 

  .می گردد

 

تسلیم و تمکین در برابر یک   از دیدگاه روانشناسی

مرجع نیرومند و متعالی یکی از راههایی است که انسان 

نهایی و ضعف و محدویت هایی که بر او روا از احساسی ت

و   ، گرچه استقالل می کند و ضمن تسلیم  می شود فرار

و  می دهد  یک فرد از دست   تمامیت خود را به عنوان

حمایت شدن  انینی الزامی می شود، اّما احساستابع قو

بوسیله یک نیروی پر هیبت و توانا و امید به پاداشی 

ابدی از رنج و محنت او می کاهد و در برابر مصایب 

. خود را تنها حس نمی کند  

جبروت   و قدرت   خدا مظهر  ساالر  پدر ادیان  در 

که بر   برتر است  ی ویک قدرت نامرئ  به  و اذعان 

امینش بی چون و چرا و سرنوشت انسان تسلط داشته و فر

واجب الطاعت است و عنصر اصلی این ادیان تسلیم کامل 

اّما تراژدی ادیان . در برابر یک قدرت ما فوق بشر است

قدرت   با  تاریخی  در ادوار مختلف بزرگ در آنستکه 

گرفتن کاهنان، کشیشان و متولیان دین، یک بوروکراسی 

و تحریف اصول نقص مذهبی بر آن ها حاکم شده و خود به 

اند اینجا دیگر خدا نیست که مورد آزادی همت، گمارده 
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ام خدا پرسش است بلکه گروهی هستند که مدعی اند به ن

" ید و دین صورتی، دینویی به خود گرفته و سخن می گوی

. می نشیند خدااریکه بر  ملت" پدر محبوب" یا" پیشوا   

 

 دین در جهان امروز 

عدم مرکزیت زمین که توسط گالیله اظهار   و اثبات آنها مثل  ارائه نظریات علمی جدید

شد و نظریه تکامل و بنیاد انواع داروین و کشفیات انسان در قلمرو فضا و شناخت کهکشان 

ها و تغییرات زمین شناس ی کره زمین و پیشرفت در علوم عصب شناس ی و ماهیت فعالیتهای 

از   که بسیاری   دیگر عواملی هستند  یاتمغز و جایگاه ذهن و خواب و رویا و صدها کشف

و جدایی روح از جسم ( آدم و حوا)باورهای دینی در زمنیه های خلقت جهان، آفرینش انسان 

که  مدون انسانی تاییدی است   در طول تاریخ بی طرفانه   نگاهی و  را به چالش کشیده اند

امواج خروشان   ناش ی از  نامیسو  آتشفشان ها، ، طوفان ،گردباد ، زمین لرزه  عواملی مثل

بصورت ادواری حیات انسان و   آنفلونزا و ایدز طاعون و   مثل  بیماری های مسری  دریا،

حیوان را به نابودی کشانده اند و اگر جنگ ها وجنایت ها و نسل کش ی ها را برآن بیفزاییم 

روز آنها مومن و ،آنگاه همه شواهد حاکی از سرنوشتی کور و یا بی طرف خواهد بودکه با ب

غیرمومن ،پیر و جوان،فقیر وغنی همه گرفتار مصایب آن می شوند و عالم هستی نه تعصبی به 

دخالت مستقیمی می کند ...دینداران دارد و نه به زیان ظاملینی چون چنگیز و استالین و هیتلر

هبی تا گرایش های مذ  باعث شده و درک مسایلی از این دست   معاصر فهم  ،در دوران

بخصوص در جوامع متمدن تر دستخوش تغییر و تحول عظیمی گردد و  پایبندی به شعائر و 

سیری نزولی یافته است در حالیکه هنوز در  اقشار تحصیل کرده   به خصوص در  احکام دینی

جوامع کم تر توسعه یافته و اقشار کم در آمد و کم سواد هنوز دین جایگاه مهمی در زندگی 

                                                                                                                         .عی آنان داردفردی و اجتما

نمونه جالب و  ، جوامع بشری تا عصر حاضر تاریخی   این تفاسیر در ارزیابی  با همه 

حیات اخالقی خود را حفظ کرده  مهم از جامعه ای که توانسته باشد بدون کمک دین

باشد،وجود ندارد و بطوریکه می توان اذعان کردهنوز هم بنیان های اخالقی درجوامع 

و  چپاول یز غرا  نیستند که قادر باشند آن حد کافی   در –  مستقل از دین –امروزی 
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یت ، بی پرخاشگری،حرص وآز و شهوترانی انسان را مهار کنند و از سقوط تمدن به ورطه جنا

                                                                     .عفتی وخیانت ،دروغ و آز و خود محوری جلوگیری کنند

  

در دوران معاصر گرچه با آگاهی فزاینده انسان از جایگاه حقیر خود در برابر جهان 

و در جوامع  هستی و وسعت شگرف کائنات به کاهش دین باوری شتاب بخشیده

توسعه یافته با افزایش قدرت قانون و نهاد های مدنی وحمایت های سازمان های 

تامین اجتماعی،دین جایگاه خود را به گروه های بدیل متناسب با پارادایم های 

مدرنیته سپرده است اما با بروز پدیده هایی چون جنگ و ویرانی شهر ها،رواج فقر 

قوانین مدنی و عدم پاسخگویی دانش و مدنیت به نیاز ،بالیای طبیعی و یا شکنندگی 

های اخالقی انسان ها،می توان دوران احیای دینی را انتظار داشت و به عبارتی هر 

زمانی که نهاد های مدنی توان پاسخگویی نیاز های مادی و معنوی توده ها را نداشته 

دین همچون ققنوس ی  ، شدافتاده با  اخالق  بر دوش  جامعه  بار انتظام  و یا  باشند

                                           .از خاکستر خود سر بر می آورد و گرایش به دین احیا می شود

حت   ر  عر صی ث د  ر ات م ر   ا   م و  ریم کا   ره   نیا   ات مذ ب  د ک یسا  ر 

د مرااب  رد و  گست ش   دام ل و   سم     ا     ر ان  مث  و  م ادب   ج ام  صی ت  گرا  

نیا   ا ث د  ارا ا م  ای  چ   دجرب   ات  ه  ت د   ن  ک  وا ممار ث د مرااب  د     م 

 ر زر    انسا    ما     ات خاص حاص  م    ر   و   ی ا  و     ات داز    د انس   ار 

.  رب    ا ث  ر گ  دتیا  لت راد         ب    ن  بخرت   د  ر ح ا .ا هات رق  کیی   

فروید به درستی به این نتیجه رسیده بود که هر نوع سرکوب خشونت آمیز دین ،می تواند نتایج وخیم 

  .ومخرب داشته باشد

در تاریخ بشری اغلب سرکوب دین به بنیاد گرایی مذهبی انجامیده است و بر عکس ، اشکال افراطی و نا 

  .و انکار خدا دامن زده استمناسب توحید گرایی ، به رشد گرایش ها مادی 

 

لذا باید اذغان کرد اگر غایت دین را برگزاری شعایر و پیروی تام از رهبران مذهبی فرض کنیم، باید گفت 

را اذعان به عظمت و "ایمان "اگر  اما   روبه روست  در آینده با چالش های بزرگی  به این اهداف  وصول 

پیچیدگی هستی، احترام به حقوق دیگران و ایثار و فداکاری در راه اهداف انسانی و بهبود زندگی اجتماعی و 
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تالش برای صلح وعدالت و حفظ محیط زیست به عنوان اهداف معنوی ادیان در نظر گیریم، می توان 

هادینه کردن نظم اخالقی در جوامع بشری به حیات خود ادامه پذیرفت آینده دین درخشان و امیداوار و در ن

.خواهد داد  
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 موانع ساختاری جامعه مدنی 

اگر دم   را رظم  اج مانا  ر رظر گ   م ک   را ی       الا و   اخالا ا    رین   ر یت   د     د ل   د بیب    

ما ت د م ی ت زر    انسا  وا    داریخ و  ما م   م ز دم   حاص   م ارت د   ادن  ا ث ک  دقریبا  م  انسا   اد 

 ث  و   ی ا  مثال رم از دم      ران   د  معرت  بیر  گر ث د    م    ر د ل       ه م و    د م  اث مخت ک بخرت ا

دا  رداز   ات  م   گر    د    را  دم   د  ر یگ ا ران   از گیج ی    ب   از   ح ا را  کر  مس م    را  و  اردپا می ق  

 .در  اخث نیضث ر  ار  ش    ر اردپا بیر  گر ث د  ررا واردر از  اردپا گخت ش  ا ر  د   مری ا 

وا ا   حال دم   امرت راک  رب    د م  د ا  ار ظار  ا ث  ر  ر   عر د  رزم ن  وا مه ا      اخ ار  ات میا    

 . و  د ام  خ   ا ام      د زم ی  ر   د   الا انسا  را  را م  از 

 مانا د  ر ت  زا ت     د   ا   چ م ت  دج    ار  ک  از    ادر   ات دم    بخرت ک  و  اد ر ی  امییث اج  

ار  خ  م اکم اضای   ارات   ئث میعه  وراورت زرا  د مر ا  دا ار   حما ث از  خار ا   د اطهال د  خع   نیا  

  ات مر م  االر د  حع مث  م کراد ک دمی    مر م را م      رد گر ا  وا   ؟

م ردث   رب    د مهمت       ادر   ر م ت   نس ع   رع   مهم د ک   ت  نس ع  دم    ر   چ جام   ات صر ا امرت   

مان       اهقرای  ا   م  اث ارز می  بخرت      د ورات حهظ د والی     د ار قال ا  و  ر بتا   ر یت     اس   د 

 ش  زا  اا عا ت جام   خ   د نس  ب  ت دالش ب  داه  ات و ار ورر  د زم ی  وار      را از را       م د دربیث    گر 

 .اطال ا  د دبا ال    ر یت  د اا عا ت  ر    املا   ازر    وا    گر م ث  ا د دالش  ات صلح  د  ار   را م  ازر 

 

 جامعه و مدرنیته 

انسان عمومًا موجودی اجتماعی است که از زمان تولد 

لیذا نسیبت . های دیگر استتا دم مرگ وابسته به انسان

به دیگران احساس تعلق کرده و می کوشد توجه و موافقت 

یق  سانی از طر هر ان ند و  لب ک خود ج سوی  به  ها را  آن

روابط یا مناسبات اجتماعی با دیگران هستی و حیات را 

 . تجربه کرده و دارای باورها و هوّیت مشخصی می گردد

ساختاری  لذا آنچه را که جامعه می نامیم برآیند

هداف و  پی ا که در  ست  هایی ا سان  مل ان یت و تعا فعال

 .انگیزه های خود دست به عمل می زنند

از طرف دیگر جامعه در اثر فرآیند توسعه و تحول  

در دوره های زمانی طوالنی تغییر کرده و خود با محرک 
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سرتاسر حییات اجتمیاعی و مسیایل مربیوط بیه " تغییر"

عیارهای جدید در برابر سنت آدمیان را متحول کرده و م

 . های پیشین قد علم می کنند

مل  ند تکا ها در فرآی ها و باور ساس ارزش  ین ا بر ا

بوده  پذیر  شه نا نوع و خد چه مم گاه آن کرده و  یر  تغی

می  جایگزین  گری  های دی با معیار بازد و  می  نگ  ست ر ا

 . شود

 

 

 مدرنیته و احساس تنهایی 

یر پ  یافتن ییگری  موجویی یست که   و یگانه  یگانه موجویی یست که م  ییند تنهاست  ینسان

تجل  ینسان . طبیعت یو میل و عطش تحقق وخشیدن خویش یر ییگری ری یر خوی نهفته ییری. یست

ری وه کار م  گیریم تا یز وند تنهای   ما هیه نیروهاییان . یری غروت و وازجستن روزگار وصل یست

یز سوی  آگاه  ورخویشتن : ، یحساس تنهای  ما یهییت و معنایي یوگانه ییرییز هیین رو. رها شویم

 .یست، و یز سوی ییگر آرزوی گریز یز خویشتن

 (Octavio Paz) یکتاویو پاز

 

 

صنعتی، قالب  پیش از ان تا  تر و  های دور شته   در گذ

قومی و  ,پایبندی به سنت ها و قوام نهادهای خانوادگی 

مذهبی و حضور دولت های اقتدارگرا به نوعی سبب تعامل 

به  ست و  بوده ا ها  سان  یت در ان ساس امن هی و اح گرو

سته  می کا هایی وی  ساس تن ها از اح ند  ین پیو نوعی ا

   .است
حالیکه با دوره رنسانس و نهضت های اصالحی قرن  در

و بعد از آن و ظهور متفکرینی چون جان الک، ولتیر،  11

نت  ئل کا سو وامانو تالش ...ژان ژاک رو کرین،  ودیگرمتف

با  هاد و  سترش ن به گ فردی رو  های  هت آزادی  ها در ج

گام نهادن جوامع پیشرفته به دنیای مدرن عواملی مثل 

ن پیرایی و کاهش نفوذ نهادهای مذهبی انقالب صنعتی، دی

و به رسمیت شناخته شدن آزادی های فردی، چالشی عظیم 

به  ین آزادی  که ا چرا  فت  قرار گر سان  پیش روی ان در 
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سایه  فرد در  که  بوده  ندهایی  ست دادن پیو مت از د قی

ست و  کرده ا خاطر  لق  یت و تع ساس امن ها اح یت آن  حما

سان از ا جدایی ان ساس  جه آن اح یک و نتی طات نزد رتبا

 .و احساس تنهایی بوده است( communical life)مشترک 
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 جهانی شدن و هویت زدایی 

در عصر حاضر با گسترش شبکه های ارتباطی و تعامل 

فرهنییگ هییا از طریییق اینترنییت و مییاهواره و تبییادالت 

ست،  سترش یافته ا کده جهانی گ لب ده که در قا صادی  اقت

تقابل بین سنت و مدرنیته، بی جوامع در حال توسعه در 

آنکه مراحل گام به گام توسعه را پیموده باشند، گاه 

ضعیف  صورت ت مدرن ب مع  شناختی جوا عوارض روان یر  درگ

شده و  خود  یدتی  گی و عق خانوادگی، فرهن های  بنیاد

خود را موجودی اساسًا "نسل جوان "افراد جامعه بخصوص 

گویی جهان  مستقل و مجزا از سنت ها می بیند چنان که

هان  خودی و ج عه  نامرئی از جام یواری  درون او را د

بیرون مجزا کرده است و این بیگانگی عاملی برای بروز 

احساسات ناخوشایند از قبیل اضطراب، افسردگی و خصومت 

ند از  می ک سعی  شکارا  فرد آ گردد و  می  یدی  و ناام

احساس تنهایی و بیگانگی خود با درگیر شدن در فعالیت 

خدر، های  مواد م صرف  ثل م نده م مدهوش کن خش و  لذت ب

الکل، تماشای تلویزیون و فیلم های سینمایی و اعتیاد 

که  بی آن هد  تی، بکا نه ای و اینترن های رایا بازی  به 

به دنبال بنانهادن و آغاز کردن روابط گرم و صمیمانه 

گیرددو اگیر میی" خودبیگیانگی " باشد و دچار نوعی از

نه ای نباشد که پاسخگوی نیاز ها شرایط اجتماعی به گو

مادی و معنوی آنان در جامعه باشد زمینه برای انواع 

 . ناهنجاری های رفتاری مهیا میشود

یر  مه گ های ه شی  بر ناخو هایی در برا سان  نین ان چ

مثل مد گرایی افراطی،مقابله با (Psychic Epidemic)روانی 

عترض  هنجار های اجتماعی،لمپنیسم وپیروی از گروههای م

کور  های  نبش  ها و ج کنش  شکل آن در وا بارزترین  که 

صورت  ند و ب سیب پذیر سیار آ ند، ب می یاب لی  سی تج سیا

با  که  مده  عی درآ های جم کنش  پذیر از  یک نا حد تفک وا
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یدایش  به پ فراد  تک ا تک  هی  فردی و گرو یت  حو هو م

توده ای " سان  ند " ان که برآی شود  می  له وار ختم  و گ

شات گ گاهی اغتشا نبش آن  هور ج یا ظ بانی و  هی و خیا رو

هایی است که اگر بر مبنای آگاهی و شناحت نباشد ، از 

دل آن ها گاه نظام هایی توتالیز با ظاهری نو ظهور 

 . می کنند

 لیبرالیسم و چالش های آن 

در نگاهی به آراء و نظرات اندیشمندان و فیلسوفان 

 ،تاریخ بشری از زردشیت، سیقراط و افالطون،اسیپینوزا 

یامبران  سیوس و پ بودا و کنفو تا  ته  چه گرف نت و نی کا

ها نیت های خیرخواهانه برای متعدد در بطن این اندیشه

تاریخ  ند  ما برآی ست ا ته ا سان نهف سعادت ان هروزی و  ب

می  سخن  غارت  جاوز و  شی و ت نگ و آدمک صدها ج شری از  ب

حت  که ت سلمانان  با م صلیبی  بار  های خون نگ  ید و ج گو

مذهب واقعی و عدالت دویست سال به طول عنوان گسترش 

انجامید نمونه هایی است که نشان می دهد به چه میزان 

صله  ها فا یانگزاران آن عی بن یات واق شری از ن مال ب اع

 . داشته است

ستعداد    شدنابرابری ا شاره  قبال ا که  نه  همانگو

هاامری ذاتی و سرشتی است اما حق هر انسانی است که 

ف و آرمان های متعالی خوداز راه برای رسیدن به اهدا

پرورش و  کان  قت وی ام ستعداد و لیا به ا که  هایی 

 .آزمایش می دهد گام بر دارد

نوع و  قدر ت سانی ،آن مدون ان تاریخ  عه  در مطال

گوناگونی وجود دارد که برای هر ادعا و نتیجه دلخواه 

در رابطه با نظام های سیاسی و حکیومتی چیه بیه  از آن

اریستوکراسی )ویا حکومت اشراف (راسی تئوک)شکل مذهبی

و (اولیگارشییی )و حکومییت صییاحبین مکنییت و اصییناف (

ستی و  به ....... سوسیالیست جود دارد، هایی و نه  نمو
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عنوان نمونه دیربازترین نظام سوسیالیستی شناخته شده 

در قرن سیزدهم میالدی در سیر ( Inca  (به دست اینکا ها

ی شود بر پا گشت و خوانده م" پرو "زمینی که امروز 

سیردار ( Pizzaro) میالدی که به دست پیزارو 1533تا سال 

 .اسپانیایی به نابودی کشیده شد ،تداوم داشته است

میالدی که آزادی های فردی و بیه رسیمیت  11از قرن 

عه  فرد در جام سم)شناختن  قرار ( لیبرالی جه  مورد تو

فت که . گر چرا  هاد،  سان ن بر روش ان ظیم  سئولیتی ع م

حامی این پیام بود که انسان نه تنها مسئول خود که 

مسئول همگان و جامعه بشری است و انسان آزاد است ضمن 

گران در  با دی مل  خود، وارد تعا یت و آزادی  فظ فرد ح

سارتر پل  یر ژان  به تعب شود و  ثر و آزاد  ضایی متک : ف

هی  چیز برای ما خوب نمی تواند بود، مگر آنکه برای »

و در حقیقت باید همیشه پرسید …………« د همگان خوب باش

 اگر همگان چنین کنند، چه پیش خواهد آمد؟ 

برای  بزرگ  شی  ست چال ین د ظیم و از ا هایی ع سش  پر

ست بوده ا سان  قط . ان عه را ف ستکه جام قت آن ا حقی اّم

سیاری  ند و ب نداده ا شکیل  شمندان ت گان و اندی فرهیخت

یز از با گر فروم  یک  یر ار به تعب ها  سان  ین  از ان ا

با  هانی  فرینش ج برای آ خود  سئولیت  بار م آزادی از 

بر  سان  هادن ان شی از وان ضطراب نا شری و ا های ب معیار

با  ند و  خودش گریزان های  یار  گزینش مع کر و  ساس ف ا

می  نان  جای آ به  که  تدارگرا،  های اق ظام  پذیرش ن

یاز  یت و ن یش امن یردو در ازا می گ صمیم  شد و ت اندی

می ک تامین  سؤلیت مادی او را  ین م بار ا یر  ند، از ز

 .شانه خالی می کنند

گرایش به ایجاد جوامع توده وار و دموکراسی توده 

طی و  یان افرا قل گرا صّورات ع ست در ت ید نخ ای را با

با  که  کرد  یدا  سه پ قالب فران کری ان بان ف سله جن سل
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سان  با فرآیند هم شهروندان  بری  حد برا بیش از  ید  تأک

ان ها زمینه را برای نظام انس"انکار فردیت "سازی و 

نبش  ین ج جارب ا ساختند و از ت فراهم   تالیتر  های تو

سم و  چون فاشی تاتوری  های دیک ظام  توده وار، ن های 

نازیسم و نظام های کمونیستی سابق با شعار برابری و 

بر  سر  ها  سان  سازی ان سان  هدف هم با  قه  بی طب ظام  ن

برابر  آوردندو هستی انسان به عنوان موجودی مستقل در

 . کلیتی همگن در جوامع بسته به فراموشی سپرده شد

برابری "تجارب تاریخی نظام های توتالیتر با شعار 

چه "آزادیهای فردی "به قیمت قربانی کردن " انسان ها 

های  ظام  چه در ن سه  و  قالب فران پاریس وان مون  در ک

بلشیویک هیا در  1917توتالیتر بعد از انقالب کمونیستی 

سیه و  ند،اما رو بوده ا شت  به شک کوم  مار آن مح اق

های  لت  ثر دو تا اک شد  عاملی  جارب  ستاوردهمین ت د

سرمایه داری و  شد  به ر ها دادن  ضمن ب صنعتی  شرفته  پی

اقتصاد آزاد،برای کاهش فاصله طبقاتی و خطر فروپاشی 

های کارگری و  سندیکا  شناختن  سمیت  به به ر نار  ،در ک

ین که بر دوش طبقات اصناف ،با دریافت مالیات های سنگ

سابقه  بی  خدمات  یه  کان ارا لت ام ست،برای دو فه ا مر

کم در  قات  به طب فاهی  شی و ر مانی ،آموز شتی ،در بهدا

ندی از  نوعی فرای به  سازدکه  مد را فراهم سرمایه "آ

سم  ین " داری و سوسیالی شاهدیم ا مروزه  شد و ا می با

می  صالحاتی اقلی با ا تدریجی و  شکل  به  صادی  گوی اقت ال

نظام های کمونیستی سابق مثل چین با موفقیت نسبی  در

 .دنبال می شود
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 رسانه های جمعی و تلقین پذیری انسان 

نام و  هر  با  ما و  هان  حاکم در ج های  ظام  یه ن کل

سیستم حکومتی که دارند برای حفظ ارکان نظام خود در 

یک اصل مهم اشتراک دارند و آن تبلیغ است که از سرشت 

انسان ها سرچشمه می گیرد و همه آن ها می تلقین پذیر 

یری از  هره گ با ب خود را  ظر  مورد ن های  شند معیار کو

مک  با ک سترده  باطی گ غاتی و ارت لف تبلی های مخت روش 

یده  فاق و عق شی از و نوان بخ به ع عی  باط جم سایل ارت و

عمومی در آوردند تا مورد اعتنای جامعه قرار گیرد و 

ا که آنچه را با تعابیری به ارزش اجتماعی بدل شود چر

به  سان  یک ان ندگی  صف ز نا در و بی مع نا و  با مع چون 

ارتباطی ناگسستنی با الگوها و فرهنگ و . کار می رود

معیارهای جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند 

ها را در ذهن انسیان و با تلقین می توان معنا و ارزش

 . ها باز تعریف کرد

یم در نظام های دموکراتیک نیز در اینجاست که شاهد

باط  سائل ارت مذهبی، و سی و  های سیا گروه  ها،  لت  دو

هیر کیدام تیالش ( NGO)جمعی و سازمان های غیردولتیی 

دارند با تبلیغات و برجسته کردن برخی معیارها، نقش 

ندگی  به ز نا دادن  سازی و مع خود را در الگو یژه  و

سان  بدین  ند،  فا کن سان ای نا»ان زش و در ار« با مع

اهمیتی است که دیگران برای کیستی و ارزش کارهای وی 

 . قایل می شوند

این شگرد و الگوسازی را در جوامع پیشرفته و صنعتی و 

مدرن دوران معاصر را می توان در پرستش قدرت، موفقیت 

و شهرت، مدگرائی و الگو برداری از  ستارگان سینما و 

اشکال مختلف  موزیک، تجمل گرایی و ثروت اندوزی که به

تبلیغ می شود مالحظه کرد و در ذهن آدم ها آرمان ها و 

عقایدی را حک می کنند که فرد معنای سعادت و کمال را  

رسیدن به این اهداف  تعبیر می کند و او آزاد است در  

در چارچوب این مقررات سمت و سوی زندگی  فردی خود را 
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، شکل دهد متناسب با بت هایی که در ذهنش حک کرده اند

 . و فردیتش به رسمیت شناخته شود

 :انسان ارتباطی

. هاي مختلف است هاي متعدد در زمینه ها در دو سه قرن اخیر، وقوع انقالب ترین پدیده یكي از مهم

ماهیت انسان   كه  شده است  موجب قرن اخیر   در دو سه  هاي رخ داده از انقالب  كدام ماهیت هر

از انسان صنعتي سخن به میان  18و 17هاي قرون  براي نمونه انقالب. اي خاص تعریف شود گونه به

به پیدایش انسان سیاسي منجر شد؛ اما در نیمه  21و اوایل  19هاي قرن  آورده؛ در حالي كه انقالب

با ظهور انسان و   هستیم شاهد ظهور انسان ارتباطي  دوم قرن بیستم و همزمان با انقالب ارتباطات

سخن از افكار   امروزه  و  اي فراتر رفته و منطقه  نژادي  دایره افكار عمومي از قلمروي  ارتباطي

اي به افكار عمومي جهاني از آن  تبدیل افكار عمومي نژادي یا منطقه. آید عمومي جهاني به میان مي

سیاست داخلي   به اندازه  كشورها  رجيبرخالف گذشته، سیاست خا  امروزه  جهت اهمیت دارد كه

 .حائز اهمیت است در جهان براي افكار عمومي

كننده  از سوي دیگر باید به این نكته اشاره كرد كه اگر تا دیروز افكار عمومي تنها نقش هدایت

شونده به خود  داشتند، امروزه افكار عمومي به واسطه پدید آمدن امپریالیسم خبري، جنبه هدایت

 .اند هگرفت

 :نقش رسانه ها

و به واسطه   در همه جا هستند  قاعده حضور  تابع آن جهت حائز اهمیت است كه  ها از  نقش رسانه

المللي و ملي به وجود  همین قاعده و به گردش درآوردن اطالعات، تغییرات شگرفي در معادالت بین

دهي  اي در عصر حاضر كه در واقع نقش اصلي را در شكل سخن گفتن از دیپلماسي رسانه. آورند مي

ر عصر حاضر  را د  رسانه  بخشي از اهمیت كاركرد  كند، تنها گیري افكار عمومي ایفا مي و جهت

را تسخیر   مردمان جوامع مختلف  و افكار  اراده  كنند مي  خبري تالش   هاي  رسانه. دهد نشان مي

و سیاست   اي در علوم ارتباطات جنگ رسانه  امروزه از  و به آنها سمت و سو دهند و به همین دلیل

نیز تعبیر   گاه از آن به جنگ رواني  اي كه ، جنگ رسانهعمواق  در بسیاري از. آید سخن به میان مي

 .كند هاي نظامي بر كشورها تحمیل مي هایي به مراتب فراتر از جنگ شود، هزینه مي

 

روی دیگر سکه آنست که در این جنگ رسانه ای وبت 

سازی هایشان دست حاکمین نظام های به ظاهر دموکراتیک 

می  باز  نان  هانی آ هداف ن برای ا هانی را  ند ج و قدرتم

سم و گذا با تروری بارزه  چون م ناوین  حت ع تا ت رد، 
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توسعه دموکراسی برای حفظ منافع ملی و اهداف پنهانی 

سلطه گری خود از دست یازیدن به دخالت های مستقیم و 

غیر مستقیم و به صورت تهاجم فرهنگی و حتی جنگ ابائی 

گری  سلطه  ید و  بل تهد بر ط نان  شند و همچ شته با ندا

سیییاری از نظییام هییای مییدعی بکوبنییدو تنهییا تفییاوت ب

مان  ستکه حاک تالیتر در آن های تو ظام  با ن سی  دموکرا

چنین نظام هایی قوانین حقوق بشر رادر چارچوب منافع 

هر  با  تی و  هر دول ند و  می کن سیر  خود تف شور  لی ک م

شروع  شان م نداز نظر تامین ک نافع را  ین م که ا ظامی  ن

تالیت ظام تو یک  ن که در  ست در حالی فاع ا بل د ر وقا

یت  لی در الو نافع م بیش از م مان  قای حاک نافع و ب م

قدرت،  یت در  هداف اقل ظام و ا تداوم ن قرار داردو 

 .  معیار ارزش هاست 

گيرينتيجه

بددددشك فددددعوميددددارطرددددكرييدددداواتريدددد  ددددشويديددددرش  يا ددددترشورو كج دددددشوش  ن ددددايدددداواتريدددد 

نردددكشطينددديوميدددار.ويبدددرر ددديتوجترددداطيك يا ددديشورشنظددداردبدددروطرددداا ن دددالتددداهير ابدددار  ظددده

 نچدددهوردددركار ابدددا.رفدددا شريدددرش... اكرمروندددشك  التدددكو شرنتددداياونت ابدددادلنظر دددنجيطردددكريروري

 ايشو  دددديك ددددارجيتاردددداو دددددلن دددديوميددددارطرددددكريبددددهطنددددكو يددددعطاردددداي يددددشيشرتددددشكي  يا ددددد

بددداكجدددكشرتا تدددادكت  ي دددادرتتدددششميروردددك وميدددارطردددكريويددد ر ك ددده رچندددا شر ا ددد .يفكر ا دددد

ردددرش  اكردددا»يدددهيدددعطارددداردددب  ك دددينيركرندددششرركندددش يا ددديرتدددر و ددددكويددد بدددشو ط ددددو دددد

ينندددشبب يدددهبرو دددان نچدددهيدددهط يدددشرشورندددششر ددددبرو دددان نچدددهيدددهشر ددددو ددددلطردددانري ريفددده

«.يننشو دلطراري
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 آرمان گرایی و توتالیتر 

خان،  چون چنگیز هایی  هره  شری چ تاریخ ب چه در  گر

چون  گر  نه دی صدها نمو قدونی و  سکندر م نگ، ا تیمورل

پیدا شده اند که با لشکرکشی و غارت هیتلر و استالین 

قدرت  تالیتر و  های تو ظام  گذاران ن یان  شی بن و آدمک

گرا بوده اند اما مطالعات جامعه شناسی مؤید آن بوده 

اند که بسیاری از جنبش های ایدئولوژیک و آرمان گرا 

که با شعار عدالت و برابری بر سرکار آمده اند، به 

نیان بیه نظیامی تمامییت آ( utopia)تدریج مدینه فاضله 

خواه و توتالیتر ختم شده است چرا که به زعم رهبران 

فکری این نهضت ها باید هرچه سریعتر برای رسیدن به 

غایت نهایی اقدام کرده و موانع را از پیش رو برداشت 

که هدف وسیله را توجیح می  –که نتیجه آن پراگماتیسم 

مرکیز و بوده و در نهایت منجیر بیه حکیومتی مت –کند 

که  ست  شده ا تدارگرا  یل و اق عده ای قل سط  ند تو نیروم

هیچگونه انتقادی را تحمل نکرده و با بسیج توده ها و 

مل  گران ع ست دی به خوا جه  بدون تو ستقیم و  شکل م به 

سر از  سرانجام  ند و  می نمای سرکوب  خالف را  کرده و م

های  مان  ت و آر با نّی که  ند  می آور بادی در  جا آ ناک

م یه مرد کامالً اول ند،  هاده ا نا ن ظام را ب که آن ن ی 

 . متفاوت است

توتالیتارسیم بر آن است تا کّلی همگن و یگانه 

یافته تشکیل دهد و افراد جامعه به صورت تبدیل شوند 

که تابع خواست دولتمردان بوده و در برابر کنش های 

 . معین، واکنش معین و از پیش تعریف شده ای نشان دهند

صیت حقوقی و فردی انسان را از بین چنین نظامی شخ

و ( خودی)می برد و انسان ها را به دو نوع مشروع 

تقسیم می کند و عده ای را شامل ( غیرخودی)غیرمشروع 

حمایت قوانین کشور قرار می دهد و عده ای را مشمول 

 : و به قول حافظ. قاعده و رویه حقوقی نمی داند

 شاه تیرکیان سیخن مدعیان می شوند

 ی از  مظلمه خون سیاووشش  بادشرم
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 : همگن سازی توده ها در جامعۀ بسته

که  جا  سته از آن مع ب تالیتر و جوا های تو ظام  در ن

اهداف حاکمین و رهبران فکری آن ایجاد جامعه ای همگن 

یج  های را چارچوب  تر از  فرد فرا گر  ست ،ا سان ا و یک

بیندیشد با موانعی جدی روبه رو می شود و امکان ترقی 

و را در سطوح عالی تر سد می کنند در حالیکه در یک ا

 . جامعه باز و آزاد اندیش چنین موانعی در کار نیست

نظام های بسته همزیستی با مخالفین و منتقدین را 

فرت دارد و  خود ن جز  به  یزی  هر چ بد و از  می تا بر ن

که در  هزی  شکل و مج سیار مت سات ب ظور مؤس ین من برای ا

خوانده می ( Pressure Groups)ای فشار جامعه شناسی گروه ه

کردن  نگ  نان هماه هدف آ که  می آورد  جود  به و شوند 

عقاید عمومی با مقاصد خودشان است و در کنار آن برای 

نیل به اهداف خود روش های متنوع دیگری را نیز بکار 

 : می گیرد که برای نمونه

 : تدابیر اقتصادی .1

به  صادی  یازات اقت با دادن امت شار  های ف گروه 

جماعت انسانی مورد نظر، آنان را به فرمان خود در 

خدمت  که در  گانی  به نخب هادادن  با ب ند و  می آور

نظام حاکم هستند پایه های قدرت خود را استحکام 

 . می بخشند

 : تدابیر حقوقی .2

گروه های فشار می کوشند خواست و ارادۀ آنان به 

وسیله قوانین و مقرراتی که به تصویب می رسد بر 

 . مردم تحمیل گردد و گردش اطالعات را محدود سازند

 : تدابیر تخریبی .3

و ارگان های تبلیغی   و انهدام نهادها  ، خرابکاری گروه های فشار در نهان یا آشکار با تهدید
همت می گمارند و مانع آگاهی مردم از نظرات و مواضع منتقدین خود می  گروه های مخالف

گردند و با محدودیت حقوق مدنی و گاه ارعاب و آزارهای فیزیکی سبب قطع ارتباط  آنان با 
 .بدنه اجتماع و هوادارانشان می شوند
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 : تدابیر تبلیغی .4

گروه های فشار با قبضه کردن وسائل ارتباط جمعی   

یری از اصل تلقین پذیری انسان ها بر و با بهره گ

اثر تکرار و یادر اشکال مختلف هنری در قالب 

فیلم، شعر، موسیقی و ادبیات ،نظرات و خواست 

   . حاکمین رادر ذهن مردم القا می نمایند

 

از آنجا که احساس آرامش و رضایت در جوامع انسانی 

امری آموختنی است که بر حسب الگوهای رایج آن جامعه 

ها  با آن له  شویق و مقاب جب ت ها مو یروی از آن که پ

مستوجب تنبیه می گردد، نظام های حاکم با بهره گیری 

هیای از این اصل روانشناختی، اهداف خود را بیا شییوه

 . مختلف تبدیل به ارزش و الگو می نمایند

www.takbook.com



 

76 

خود ) قل  ستفاده از ع جرأت ا

را داشته باش، این است شعار 

 (روشنگری 

 امانوئل کانت 

 جامعه مدنی 

انسان به عنوان موجودی متفکر و هوشمند این فرصت 

را دارد که هستی خود را طراحی کند و به عنوان فردی 

ضور  با ح گران و  با دی گرا  ثرت  عاملی ک ماعی در ت اجت

 . دیگران به شکل گیری خود حقیقی و اصیل نایل گردد

هر فیردی بیر اسیاس عوامیل ( who is)ذهنیت و کیستی 

به  صر  ست منح ته ا که گرف هایی  موزش  حیط و آ یک، م ژنت

کدیگر  به ی شبیه  ستی  توان دوکی می  گز ن ست و هر فرد ا

نا  ستی ها های اگزیستانسیالی یدگاه  ساس د بر ا فت و  یا

آرنت هر انسانی مبین آغازی تازه در جهان است و می 

 . تواند طرحی نو در افکند

دفش یکسان سازی و نادیده گرفتن لذا هر نظامی که ه

حقوق فردی و آزادی انتخاب انسان ها باشد راه را بر 

ین  ندد و ا می ب سان  ستی ان ستعدادها و کی شکوفایی ا

ست  به د تالیز  های تو ظام  که در ن ست  ضلی ا مان مع ه

 . فراموشی سپرده می شود

تاب  پوپر در ک کارل  ظر  شمنان "از ن باز و د عه  جام

تانه عدالت و جامعه باز سه خواست نظریه بشر دوس"  آن

 : عمده دارد

یژه  .1 یازات و حذف امت نی  ساوات یع صل م یروی از ا پ

 برخی طبقات و گروه ها 

که  .2 یدگاهی  فت باد فردی و مخال قوق  به ح ترام  اح

انسان را محکوم به جزم اندیشی و پذیرش بی چون 

 . و چرای احکام نظام حاکم می کند

قصود دولت باید پیروی از این اصل که تکلیف و م .3

پاسییداری از حقییوق و آزادی شییهروندان باشیید و 
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یل  بدون تحم قدرت  جایی در  که جاب شرایطی  جاد  ای

های  با راهکار مردم و  به  سنگین  های  نه  هزی

گان  گردش نخب کان  یرد و ام صورت گ یک  دموکرات

 . فراهم باشد

ین  جای ا به  ست  تر ا باز به عه  یک جام قع در  در وا

ید حک سی با چه ک که  سش  ندپر مت ک تازه ای  -و سش   –پر

های  ست نهاد کن ا نه مم که چگو نیم  طرح ک بارت م بدین ع

سیاسی را به نحوی سازمان دهیم که بتوانیم از اینکه 

سانند،  سیب بر حد آ بیش از  ناالیق  یا  بد  نان  حکمرا

 . جلوگیری کنیم

شرط  ید و  بی ق مت  عی، حکو سی واق قت دموکرا در حقی

دۀ آن نظامی است که اکثریت بر اقلیت نیست، بلکه شالو

صمیم  یت ت چه اقل شد وگر یز با ها ن یت  قوق اقل حافظ ح

اکثریت را به خاطر ادامه کار نهادهای دموکراتیک می 

پذیرنیید ولییی اییین آزادی را دادنیید کییه بییا وسییایل 

به  ند و  یان کن خود را ب تراض  مدنی اع یک و  دموکرات

 .روشنگری بپردازند

می رسد که گرچه در معدود مواردی اینگونه بنظر   

ند  مت هانیازم پذیر حکو طاف نا سیده و انع های پو هاد  ن

سییرنگونی و قهییر انقالبییی مییی باشییند امییا در بیشییتر 

مواردبا جنبش های مدنی صلح آمیز نتایج بدست آمده می 

تواندبدون انقالب و از طریق توسعه تدریجی و جذب بخشی 

 از بدنه طبقات ناراضی و یامصلحت طلب طبقه حاکم

صالح ختم  به ا عه  صادی جام مدنی و اقت های  ساختار 

گردد،بییه عنییوان مثییال حاصییل انقییالب خییونین فرانسییه 

سوداگر  قه  به طب مین دار  شرافیت ز قدرت از  گذاری  وا

بییوده اسییت در حالیکییه همییین نتییایج در (بییورژوازی)

خوردن  برهم  خونریزی و  بدون  نوزدهم ، قرن  ستان  انگل

 .آرامش عمومی حاصل گردید
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جار حال ت هر  شان در  ماعی ن های اجت نبش  طوالنی ج ب 

گاهی و  شالوده آ بر  که  توده ای  های  یزش  ست خ داده ا

ستفاده  سوء ا برای  نه را  شد زمی مدنی نبا های  راهکار

می  سوار  موج  ین  بر ا بی  شعارهای انقال با  که  سانی  ک

قدرت  برای  نه  صورت پیروزی زمی کرده و در  یا  شوند مه

ک سازد  می  یا  گان مه هی از خبر سته گرفتن گرو ه پیو

 . امکان لغزش آنان به سوی خود کامکی وجود دارد

لذا بنظر می رسد بجای روش های انقالبی و پرهزینه، 

شکیل  صورت ت به  مدنی  های  له نهاد به مرح له  صالح مرح ا

احزاب، گردش آزاد اطالعات به منظور شفاف سازی عملکرد 

شکل  شوراها و ت ثل  ظارتی م های ن یت نهاد مان و تقو حاک

صنف قادریم های  شونت  بدون خ تدریجی و  سی  با مهند ی و 

راهکارهای مناسب را بر حسب شرایط جامعه مهیا کرده و 

سانی و  قوق ان به ح ها  سان  تدریجی ان موزش  از راه آ

ساالر را در  مردم  های  گام نهاد به  گام  خود،  شهروندی 

چارچوب دیگر نهادها جا بیندازیم و با هزینه کمتر در 

 . یش برویمراه اهداف مورد نظر پ

 

 : آینده بشر

آنچه را امروز تحت عنوان تمدن انسانی از آن یاد 

می کنیم حاصل آزمون و خطا و تجارت گرانسنگی  که در 

مروزیش  نای ا به مع سان  ساله ان هزار  تاریخ ده  طول 

 . حاصل شده است

موش  که فرا ست  ضروری ا ته  ین نک سخن ا یان  در پا

و ماوراء طبیعی نکنیم همه نظام های عقیدتی و سیاسی 

گر روزی  ند و ا می یاب هوم  نا و مف سان مع ضور ان با ح

به  تا  سانی  هر ان که  کاری  برود هر یان  شر از م نوع ب

حال کرده و هر چیزی که آدمیان به خاطرش زیسته یا بر 

 . سرش جنگیده اند پوچ و بی معنا خواهد شد
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نگاهی به حوادث تلخی مانند جنگ جهانی اول و دوم 

یات  های و جنا هه  کان در د نگ بال ند ج عدد مان گی مت جن

آخر قرن بیستم و کشتکارهایی که هنوز هم ادامه دارند 

نشان از شکنندگی وجدان فردی انسان ها و وابستگی ان 

هی،  ید گرو شه در عقا که ری نی  های بیرو سم  به مکانی

سخ  ست، دارد و پا ها ا لت  یا دو یه ای و  مذهبی، قبل

را اطاعت کرده ام تاییدی کلیشه ای اینکه من دستورات 

هایی کیه است که تا زمانیکه آگاهی و شعور جمعی انسان

براساس باورهای غلط و استحاله روانی آنان بنا شده، 

تغییر نکند، تکرار حوادث تأسف بار غیر ممکن نیست و 

یان  یت بن شالوده از بربر بر  شری  مدن ب سته ت نوز پو ه

ه بسیار است شده است و برای عروج انسان، راه نپیمود

و انسان بودن مسؤلیتی عظیم را می طلبد و در اینجاست 

که روشنفکران و گروه های مرجع به عنوان طالیه داران 

سانی  مدنی وان قوق  بادی ح ثر و م عه ای متک پایی جام بر

 .رسالتی دو چندان دارند

لل    چه در م فراد و  چه در ا ندگی  صورت ز هر  در 

تغییر و تحول است و ادعای جاودانگی ندارد و دستخوش 

خود و  بال  پذیری در ق سئولیت  نای م به مع بودن  سان  ان

جامعییه و کییل بشییریت اسییت ، بییه قییول ویییل دورانییت 

سعادتمند انسانی است که تا قبل از مرگ ،تا آنجا که )

به  ندو  نی ک سه چی شری خو مدن ب یراث ت ند از م می توا

بلوغ فکری شایسته انسان برسد و این میراث گران بها 

به نسل های بعدی انتقال دهد،مرگ هم امری طبیعی را 

کر  ست و ف شودنی ا گام نرسد،بخ به هن نا  گر  که ا ست ، ا

 .( کمال یافته از رو در رویی با آن پریشان نخواهدشد 

  

 طیران مرغ دیدی، تو ز پای بند شهوت

 به در آی ، تا ببینی طییران آدمییت
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