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» مقدمه « به عنوان 
اگرموضوع کتاب يا سايتی درباره سکس يا زندگی پنهان سوپر استار ها  باشد ،استقبال برای خريد و يا دانلود مطلب از 

کمتر  لیدر تيراژ های باال چاپ ميشوند و» کتابهای زرد روانشناسی «همانگونه که  هزاران نفر هم بيشتر می شود ،
و اين همان گاهی و بينش را می افروزند جرقه ای از آ پرداخته ومباحث جدی تر کتابخوانی به سراغ کتابی می رود که به 

» .خود کرده را تدبير نيست«:  سعدیبقول  وپاشنه ی آشيل نسل ماست 
بينش   در طلب آموختن  نباشيم و و اگر» .محک زدو رفتارش   عقايدهر انسانی را بايد با  ارزش« : ن معتقد بودآيزا برلی

سهم  بشری خود را محک  واقعی نزنيم در بازی های گرگم به هوای زمانه بازنده ايم وبازندگان در نظام هستی و جوامع
. ندارندچندانی 

 
 

تا در طلب گوهر کانی ،کانی           
تا در هوس لقمه نانی ، نانی           

اين نکته ی رمز اگر بدانی ،دانی                        
هر چيز که  در جستن آنی ، آنی                        

) موالنا (                              
 

 ذبيح مدرسی
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در جهان امروز فصل اول –  
 
 

 کنکاشی در باره هويت ايرانی                                         

ايرانی کيست ؟ نوادگان  کوروش  و داريوش ؟ مجموعه ای از قوميت های مختلف  فارس  و آذری  و عرب  و کرد  و   
متعصب ؟ کشوری با تاريخ  چند هزار ساله يا مردمانی که  بيش از نيمی  شيعيانیبلوچ وترکمن و لر ؟ ملتی چند مذهبی يا 

از تاريخ  مُدون  آن تحت سلطه ی نوادگان  اسکندر و حکام عرب و مغول و ترک بوده است ؟                               
                                                  

***** 

وقتی در باره ملتی صحبت می کنيم بی اختيار ويژگی هايی برای آن مردم در ذهنمان متبلور می شود  که در آن عشق به   
سرزمين پدری و مادری ؛وطن پرستی و حفظ وحدت و تماميت ارضی ؛ تکريم بزرگان سياسی و فرهنگی وارباب معرفت 

                                                                            .           بخشی تفکيک ناپزير از آن محسوب می شود 

در طول تاريخ در اثر تهاجمات اقوام و جنگ و جابجائی در ارکان قدرت ،بار ها مرز ها عوض شده و ويا کشور ها و 
ين نظر فقط کشور های معدودی فرهنگی جديدی شکل گرفته اند ،بر ا دولت های جديدی تاسيس شده و منا سبات تاريخی –

.                                    مانند ايران ،مصر،هند ،چين ،کره و ويتنام دارای پيشينه سياسی بالنسبه دائمی و قديمی اند
                                                              

خشی از هويت ملی در آيد ،به شکل عنصری مهم و فعال عامل وحدت به عنوان ب» مذهب «مطالعات نشان داده اند اگر   
و در دوره بعد از اسالم و » زرتشتی  هويت ايرانی –«و يکپارچگی ملی می شود به گونه ايکه در ايران پيش از اسالم 

و به رغم  به عنوان بخشی از ناسيوناليسم ايرانی شکل گرفته اند» شيعی  هويت ايرانی –«بخصوص از دوران صفويه 
تالش هائی که توسط تجدد طلبان از عصر مشروطه شروع شد و در عصر پهلوی برای پيوند ناسيوناليسم تاريخی ايرانی 
به عصر هجامنشيان صورت پذيرفت ،با ظهور انقالب اسالمی بار ديگر مذهب به عنوان رکنی پايدار و تفکيک ناپذير از 

                                                                     .        هويت ايرانی بر کرسی قدرت نشست

مانند ديگر پديده های اجتماعی مقوله ای تاريخی است که در سير حوادث و مشی تاريخی » هويت جمعی «با اين وجود 
ين مناسبات برخی فراموش پديدار می شود ،رشد می کند ودر هر دوره تاريخی خاطراتی بر آن افزوده شده و با دگرگونی ا

اما نبايد از نظر دور داشت که هويت جمعی  يک . می شوند و برخی خاطرات فراموش شده باز سازی و احياء می شوند
معنا می » فرهنگی  تاريخی –«بوده و در طيف وسيع تری شامل هويت » مذهبی  ملی –«ملت امری  فراتر از هويت 

شبه ملی و تخيلی است که در بر گيرنده همه اقوام و آحاد جامعه نيست و اقليت های هويتی » مذهبی  هويت ملی –«يابد و
قومی و مذهبی مانند کرد ؛بلوچ ؛ ترکمن ؛عرب ؛ لر و ترک بنا بر سنت ها و آيين و باور های خود با آن رقابت می کنند 

را  به تقويت محافل جدائی طلب می و پافشاری بر آن و تبعيض ها قوميتی و مذهبی توسط نيرو های افراطی و راست گ
.   انجامد  
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يکی از ويژگی های نظام های ايدئولژيک و مذهبی آنست که خود را در جايگاه حق و در مبارزه دائم با باطل  قلمداد می 
ينشی در  توده ها و عوام  منجر به سياه  و سفيد ديدن و  مطلق نگری است ،نگرشی که از موضع کنند  که رسوخ  چنين ب

انوشيروان يا عادل بود يا ظالم ؛ رضا شاه يک قهرمان بود يا يک  نوکر سر سخت ! موافق يا مخالف صد در صدی است 
ب و جهان خارج اقدامی ضروری است يا مناسبات با غر! روشنفکر کسی است که يا خدمت کرده  يا خيانت ! انگليس 

!    رهبران فرشته ای معصوم اند يا جبار و دشمن مردم ! انحرافی نا بخشودنی   

چنين نگرش های مطلق نگرانه سبب اشتقاق و چند پارچگی گرديده و راه را برای اصالحات و تکثر گرائی سد می      
برای ارزيابی پديده ها کافی نيست و پيوسته طيفی از ) لط و درست غ(کنند زيرا در جهان واقعی دو رنگ سياه  و سفيد 

حقايق  خاکستری ميان سياه مطلق و سفيد مطلق  قرار دارند  و نمی توان همه چيز را بطور يکجانبه و برای هميشه به دو 
ود ندارد ، پس اين قطب سياه و سفيد تقسيم کرد  و مثال نتيجه بگيريم چون در کشور های غربی  دموکراسی کامل  وج

نظام ها  ديکتاتوری اند  و دموکراسی و حقوق بشر افسانه ای در کتاب هاست ،بر اين اساس مطلق نگری جاده يکطرفه 
.ايست که سر ديگرش به انحطاط و فروپاشی ختم خواهد شد  

مانند آمريکا (نمی رسد در دوران معاصر بسيارند ممالک  پيشرفته ايکه عمرشان از  زمان استقالل  حتی به چند قرن 
و ظهور اين ملت ها در واقع زاييده  نوسازی از باال بوسيله دولت هائی  ناسيوناليستی است ...) ؛کانادا ؛استراليا ؛نيوزلند

که بوسيله رسانه های گروهی و تبليغات  گسترده و در چا رچوب برنامه ها و اهدافی مشترک و سکوالر به رغم اينکه  
يعی از اقوام و مذاهب و فرهنگ های گوناگون بوده اند ،  به هويت ملی خود شکل داده اند ، به عبارت شامل گسترده وس

ديگر مردم و اقوام گوناگون دولت ملی و ناسيوناليسم را بوجود نياورده اند بلکه قدرت يافتن دولتی ملی با آرمان های 
هويتی «ه است و نمی توان بر مبنای معيارهای رايج ناسيوناليستی است که موجب قوام و يکپارچگی اين ملت ها شد

.                                                                                              برای آنها تصور کرد» تاريخی   

وقايع  تاريخی از عهد باستان تا  حمله اسکندر مقدونی   کشاکشدر هر حال آنچه ما را  به عنوان ايرانی و يک  ملت در 
،تهاجم اعراب و يورش مغوالن و سر برآوردن ترکان سلجوقی و حمله متفقين  تا امروز حفظ کرده است،حاصل مجاهدت 

هويت «ها ،اشتراکات تاريخی و فرهنگی و جغرافيائی مردمی است که فراتر از هر قوميت و مذهب  و حکومتی ، 
.                                  ما  را سامان  داده اند ، حکومت ها می ميرند اما ملت ها جاودانه اند » فرهنگی  خی –تاری

                                               

فراتر از دين و بی دينی حقيقتی  
کل گيری تدريجی مدنيت در اين کره خاکی دينداری و بی دينی دو روی يک سکه و حاصل روند انديشه بشری در طول ش

است و هر انسانی اين استحقاق را دارد که بر مبنای دانش و تجربه و سطح آگاهی اش در جامعه ای متکثر و نقد گرا ،راه 
 در واقع از اختالفات بين ُمؤمنين با الادريون و بی خدايان ، تفسيری ديگر از حقيقت است .و روش زندگيش را تعيين کند 

، به عبارتی هيچ انديشه و مرامی حق ندارد خود را حقيقت محض اعالم کرده و برداشت ديگر انسان ها را از زندگی 
. آرمان های انسانی را يک سره غلط و غير قابل دفاع بداند و 

انسان و  اشياء  ، مهمترين  تفاوت   و انسان تنها موجودى است که در باره معناى وجود پرسش مى کند« :از نظر هايدگر 
،در واقع اگر ماهيت همه اشياء ، مقدم  بر وجودشان  است، در ».آنهاست)  اگزيستانسيال(در  جايگاه ماهيتی و وجودی  

گيرد و با عمل خود به اش قرارمیشود، يعنی اين  وجود اوست که مقدم  بر ماهيتخصوص آدمی اين  قضيه برعکس می
جدای از هر مذهب و عقيده ای در اثر تعامل فرد با ديگران معنا می يابد » جدانو« و ندای ماهييتش معنا می دهد

بطوريکه روابط منفعل با ديگران و چيزى که  در دنياى معاصر  به معناى  پيروى از کار هاى يکنواخت هرروزه و شبيه 
تباط فعال و انتخاب اصيل سبب افراد ديگر بودن است سبب روزمرگی واز خود بيگانگی می شود ، ولی در نقطه مقابل ار
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بروز تفکر و آگاهی می شوند و نبايد چنين تلقی شود که اخالق و وجدان صدايی است که از قدرتی  خارج و ورای او بر 
 .می خيزد

عامل صف بندی و تحريف حقوق و توتاليترحاکم  های که در نظام مطلق نگری و خود را در جايگاه حق ديدن عاملی است
. مخالفان شده است 

ارتقای سطح آگاهی  انسانی تر و برای  ديدگاهی عرضه کند که   ممکن است در مواردی مامخالف   که حتی بايد پذيرفت
نياز زمانه  فکری و احزاب و نهاد های مدنی مهمترين  تضارب آرا و تشکل های  جامعه مفيد تر و عملی تر باشد و لذا 

اما روا نيست به هيچ آيين و مذهب و انديشه ،نظراتش را مطرح کند وسع فکريش   هر کس محق است به اندازه وماست 
.  شود توهينفلسفی  

وجود هم هيچ مذهب و آيينی  نبايد انکار نمودو از طرفیحق انسان ها را برای انتخاب که بخشی از حقوق مدنی آنهاست ، 
متناسب با درک و فهم آدمی اصولی  در همه آيين هاخود را دموکراسی و يا حتی بسط آن قرار داده باشد وندارد که رسالت 

. بر جسته تر و در اصولی تفسير هائی تازه تر جايگزين شده اند
در  ،نبوده است   رخ داده است ، تعارضات بين دينداری و بی دينی در تاريخ بشری  همه جناياتی که  مساله مهم آنستکه 

برابری و برادری آغاز شد شاهديم که رهبران بزرگ فکريش که روبسپيريکی از جلوه های  انقالب کبير فرانسه که با پيام
اين   را بر نمی تافتند و انتقاد و عقيده مخالف زيرا    زدند با گيوتين دست   به کشتار ها و اعدام هائی آنست ، مشخص 

. اختالفات دينی نبود تخاصمات که حتی خودی هائی مثل دانتون را به به تيغه گيوتين سپرد به هيچ وجهه 
در نظام استالينيستی که کامال ماهيتی ضد دينی داشت ،ميليون ها انسان دراردوگاه های سيبری تبعيد يا به جوخه اعدام 

بسياری نقاط ديگر جهان و حتی کودتا عليه دولت مردمی عراق  و نظام سکوالرآمريکا در ويتنامسپرده شدند و جنايات 
. بشری است  يکجانبه نگری و بی اخالقی هایمصدق نمونه هائی از 

برای  زمينه بهتری  تکثر گرا درجوامع و است  بی دينی  ر از تعارضات دين وفرات  لذا مشکالت جوامع انسانی چيزی
زشگرد ها و تهاجمات فرهنگی،اقتصادی غافل ماندن ا  و می گرددرا فراهم   دنیو بنياد های جامعه ممشارکت شهروندان 

که در صدد يک پارچه سازی جهان برای فروش و سود بيشتر و ايجاد جامعه ای همگون و مصرفی و تبليغاتی امپرياليسم  
و اعتراضاتی مثل آنچه در وال استريت آمريکا بروز کرد و به شدت سرکوب شد ، نمونه هائی  اشتباه فاحشی استاست ،

         .با به رسميت شناختن حقوق برابرشهروندان نيست مساویسکوالريتی حکومت ها هميشه است که نشان می دهند  
                        

روشنگری و تفکيک تعارضات اصلی جامعه از مسائل فرعی است و نکته کليدی آنستکه جايگاه روشنفکر در وحله اول 
نيز از .... مثل سوئد و آلمان و ژاپن و غيره نمونه هائی از جوامع مدنی  مردم دنيا ديندار هستند و آمار اغلب   گرنه طبق

و اعتقاد دينی داشتن  ،رند همين مردم تشکيل شده اند و ديندار و ال ادری و بی خدا در کنار هم زندگی مسالمت آميزی را دا
بين  نگرش متفاوترا در جای ديگری بايد جستجو کرد وعقب ماندگی   يا نداشتن و اخالق مغايرتی با هم ندارند و عوامل

 .و نبايد به هيزم اين آتش دامن زدبی دينی مشکل واقعی نيست  يا و مذاهب

              قومی متفکرند اندر ره دين

     در راه يقين قومي به گمان فتاده                                   

           ميترسم از آنكه بانگ آيد روزي 

   كي بيخبران راه نه آن است و نه اين                                  

)  خيام (
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 تمدن گريزی و شرارت

، قتل  و آدمکشی ، تروريسم  و جنگ  های وحشيانه عقيدتی و ) ديگر آزاری (،  تجاوزات جنسی ،ساديسم  کودک آزاری 
کوچک از اعمال   تنها نمونه هائی  برمه و منطقه خاورميانه بالکان ، رواندا ،  اخير در جنگ  کشی های دهه های  نسل

بشر با   اين وقايع در حالی رخ می دهد که اهد آن هستيم ور جهان امروز ش است که در گوشه و کنا  وحشيانه  و شقاوتی
می خوانيم وارد قرن بيست و » تاريخ تمدن «پشت سر گذاشتن تحوالت تاريخی و جهش های علمی بزرگ و هر آنچه بنام 

 يکم ميالدی شده است، پس عوامل و ريشه های اين شرارت و بربريت و خشونت ها از کجاست ؟  

ديگر هرگز :(در واکنش به هولوکاست اعالم کرد » سازمان ملل متحد «يستم و بعد از جنگ جهانی دوم در اواسط قرن ب  
نسل کشی و کشتار بيش از هفت  مثل جنايات شرم آور آمريکا در ويتنام  و  اما وقايعی.) شاهد چنين جناياتی نخواهيم بود 

و مرگ هزاران )  آفريقا (و هشتصد هزار قربانی در رواندا هزار نفر در سربرنيسکا در شبه جزيزه بالکان در قلب اروپا 
فلسطينی در حمالت اسرائيل و کشتار های قومی و عقيدتی در برمه وجنايات منتشر شده از لشکر کشی آمريکا و کشور 

مان ها های غربی به افغاتستان و عراق وحمايت گسترده ی آنان از تروريست های القاعده و داعش خط بطالنی بر اين آر
.                                                                                   کشيد و روی  سياه طينت آدمی را آشکار ساخت 

       

در يک نگاه کلی  بنظر می رسد در کشور های توسعه يافته و غربی  که از رفاه  بيشتری  برخوردارند ،ديدگاه های    
و مدارا و صلح طلبی جايگاه ويژه ای را در افکار عمومی بخود اختصاص داده اند ،اما بحران های مالی  بشر دوستانه

دهه اخير ناقوس پايان دوران طالئی سرمايه داری و رفاه عمومی را به صدا در آورد و تظاهرات ويرانگر و خشونت بار 
ی آينده ای روشن و کم دغدغه با چالشی جدی مواجه نمود و بعد از آن روی ديگر سکه را هويدا کرد و اعتماد مردم را برا

با گسترش فقر و بی خانمانی، آمار فزاينده جرم و جنايت هشداری جدی برای زمامداران اين کشور ها بود تا جائيکه به 
رسيده عنوان نمونه در انگليس  ششصدو بيست چهار مورد قتل کشف شده فقط در سال دوهزار و يازده ميالدی به ثبت 

.                     است  

و متخصصين   منظور مهار ابعاد مختلف اجتماعی آن پيوسته يکی از دغدغه های محققين  علل خشونت به  ريشه يابی  
ت الاستعداد های ژنتيک و اختال علوم رفتاری بوده است ،برخی معتقدند آموزش های غلط  ، والدين غير مسئول و خشن ،

گروه های فشار و   فقر و مشکالت معيشتی ، تاثير رسانه های گروهی ، تاثيرات محيطی و فرهنگی وخلقی و شخصيتی ،
همساالن ،اعتياد به مواد مخدر وبد رفتاری و تحقير افراد از جمله عواملی هستند که فرد را مستعد رفتار های تهاجمی و 

ه ابعاد وسيع تر واکنش های توده ای مثل ارتکاب يا خشونت بار می نمايد ،اما همه اين ها يک روی سکه است و وقتی ب
مباشرت در اعمال وحشيانه مثل نسل کشی ،جنايات جنگی ،اعمال تروريستی و خشونت های سازمان يافته بنگريم ، مساله 
از صورت فردی و شخصيتی فراتر رفته و ابعاد اجتماعی هولناک تری بخود می گيرد ،آنچه بديهی است در طول هزاران 
سالی که  از سکنی گزينی و تمدن بشری می گذرد موعظه های اخالقی و مذهبی و عقيدتی در مهار شرارت و بی رحمی 

و شقاوت های انسانی به توفيق چشمگيری دست نيافته است و ريشه های شر و خشونت های گروهی را بايد در جای 
. ديگری جستجو کرد   

 

 

                                                           

:                                                                           کنکاشی در ريشه های خشونت   
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در مباحث آکادميک و دانشگاهی عموما بر عوامل بر عوامل خطر سازی که فرد را مستعد رفتار های ويرانگرانه و   
تهاجمی می سازد تکيه کرده و فهرست بلند باالئی از مکانيسم های مولد جرم و خشونت بر اساس داده های آماری فهرست 

باشد ، اما  از   جرم و خشونت می توانند مفيد و کاربردی ه های فردی تبيين و انگيز  داده ها برای  اين  گرچه می کنند ،
توضيح و تفسير انگيزه های جنايات سازمان  يافته  و مباشرت  در اعمال تروريستی و جنايات جنگی و نسل کشی ناتوانند 

                                                           . 

مجازات و   را مستوجب  مرتکبين  به   خشونت و  بی رحمی  همه فرهنگ ها ، مجرمين  و  در  قضاوت های اخالقی  
درهر جامعه ای به منظور حمايت از »  بنيان های اخالقی «  اينجاست که  کيفر اعمالشان می دانند اما نکته مهم و کليدی

گونه ايکه با تخلفات اعضای وابسته متناسب است ،به » گروه محور « اعضای آن جامعه تدوين شده و به عبارت ساده تر 
با شرايطی که آن خطا صورت گرفته برخورد ماليم تری دارند در حاليکه مبانی اخالقی قضاوتشان برای افراد غير خودی 

به عنوان مثال  در  جنگ ايران و  عراق ، رييس جمهور وقت  (  و خارج از جامعه خويش، خشن و سخت گيرانه است  
ه  فرمانده ی ناو جنگی آمريکائی که با  شکيک موشک سبب  سقوط  هواپيمای مسافربری  ايرانی با  دويست و آمريکا ب

هشتاد و پنج مسافرگرديد نشان درجه يک لياقت عطا می کند اما در مورد  مسببين  ليبيائی سقوط  هواپيما بوئينگ  
،با ! ) يافت  پنج ميليارد  دالر خسارت را دنبال می کند مسافربری  آمريکائی ، اشد  مجازات ،حمله به خاک ليبی و در

اين دو گانگی و گروه محوری معيار های اخالقی و  نقش تاثير گذار  کشور های  نظامی قدرتمند در فرايند تصميمات بين 
شده است و روز به روزکاسته  » حقوق بشر «و ضمانت های اجرائی قوانين » سازمان ملل متحد « المللی ، از اعتبار 

.    مرجعيت آن را برای حل مناقشات کم اثر تر شده است   

از طرف ديگرگروه محوری معيار های اخالقی شمشيری دولبه است که از يک طرف جوامع غير همسو را به  سوی  
نوان ضديت و دشمنی ، بيزاری و خشونت  سوق  می دهد و زمينه توجيح پذيری رفتار های  خصمانه  و خشن را تحت  ع

دفاع از خود و منافع سرزمين مادری يا مبانی عقيدتی مهيا ساخته و در برخورد ها و مناقشات نظامی از عاملين خشونت 
و جنايات جنگی حمايت کرده و آنان را شايسته تقدير و حمايت می داند و همين حمايت و تشويق سبب انسجام و همبستگی 

ی گردد  و رهبرانشان را نيز در حاشيه امن و مبرا از هر اتهام و نقدی قرار بيشتر افراد در اعمال روش های وحشيانه م
لبه  تهاجم ختم نشده و  نظامی و حمايت از جنبش های افراطی و تروريسم فقط به کشور مورد  می دهد ، اما دخالت های
شونت و بيدادگری انگيزه های که خ  افراد دامن کشور های مداخله گر را خواهد گرفت و اين  ديگر شمشير دير يا زود 

بر می گردند   روزی به کشور مبداء روحی ساخته است ،  را دچار بحران های  ساديسمی آنان را تقويت کرده و يا آنان
و   کشی  آمار آدم  افزايش نگران کننده ق می کنند  وتزری  روحی خود را به جامعه تجارب خشن و صدمات   وماحصل
که گريبان   حداقل بهائی است  بيماران روانی و ،خودکشی کودک آزاریتجازوات جنسی ، مسلحانه ،های خشن و برخورد

اين تناقضات نسل   گواهی می دهند و از دل  اين ادعا  متجاوزين را می گيرد و آمار های رسمی اين کشور ها بر صحت
                                         .دينه شده استهائی پروده می شوند که تمايل به خشونت و اعمال ساديسمی در آنها نها

                

هر چند شناخت منشاء و ريشه های قساوت و سنگدلی و خشونت گامی اخالقی و رو به جلوست اما راه حل مساله نيست و 
شوند که خشونت و  هدايت  معيار های اخالقی ،افکار عمومی به سمتی با يکسان سازی  تالشی همه جانبه را می طلبد تا 

از هر گونه  تشويق کنيم تا   و عقيدتی را  و رهبران سياسی محکوم شوند  شکل و چهره ای   نسل کشی و جنايت در هر
مشارکت در اعمال تروريستی و خشونت بار احتراز کنند و مشارکت در چنين اقداماتی برايشان گران و مشکل ساز گردد 

   .
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  جهان امروز ومدينه فاضله 
                                                                                                       

 خدايا کدام پل             

 در کجای جهان ،      

 شکسته است

 که هيچکس به خانه اش نمی رسد

)گروس عبدلملکيان  ) 

 
می اندازد که از همه عوامل برای رسيدن به آن ايده يا اتوپيا اين صرافت  افراد راتالش  برای ساختن مدينه ی فاضله ، 

و اين افتادن در گردابی  آيندهمگام و هم عقيده نيستند از در مبارزه و رودر روئی در  آنانو با کسانی که با  کننداستفاده 
اديان  بنياد گرا و امپرياليسيتی گرفتار آنند و با قرار دادن خود در جايگاه حق در  است که همه نظام های ايدئولژيک و

از جمله عوامل تاثير  می باشند و اين نگرشو مبارزه  با ديگر نظام های فکری و مذهبی و سياسی مخالف صدد خذف 
. همه کشمکش ها و خشونتی است که در جهان  امروزشاهد آنيم گذار در
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ام های افراطی از فاشيسم و نازيسم گرفته تا گروه هائی مثل القاعده و امارت اسالمی يا داعش در خاور ميانه و ظظهور ن 
مداخالت امپرياليسم جهانی چه در جنبه های خبری و تلقينی آنها و چه مداخالت نظامی در کشور های ديگر ناشی از 

برد  و  به عبارتی بازی دو طرفه برد -( رای گفتگو و مصالحه همين ديدگاه های اتوپيائی و يکطرفه ايست که راه را ب
در جهانی متکثر  و جامعه ای چند صدائی می بندد و تمام نظام های تماميت خواه و با لباس ) امياز دادن و امتياز گرفتن 

 . عاريتی دموکراتيک تجلی آن در جهان معاصرند 

که قتل شيعه و ايزدی و مسيحی را ) داعش سابق  / امارت اسالمی(نده یبروزقايعی مانند جنايات فجيع گروه خود خوا    
بستری از فقر فرهنگی وبنياد گرائی های   به زعم کمک های خارجی مؤيد عبادت می شمارند و رشد قارچ گونه آنان که 

يک «با شعار   غزه که گروه های افراطی در  اسرائيل و مقاومت پرهزينه آپارتايد   جنگی رژيم  جاهالنه است و جنايات
.                           ،جايگاه انسان امروزی و تمدن را به چالش کشيده اند».پايان تلخ بهتر از يک تلخی بی پايان است 

                            

در مصر بهار عربی با کودتای نظامی سرکوب می شود ،در ليبی ديکتاتوری سقوط می کند و جايش را شورشيانی قبيله  
قطر و   توسط عربستان و  منطقه خاورميانه  گروه های افراطی بخش عمده هزينه های  می کنند ،  گرا و افراطی اشغال

عنوان دوستان استراتژيک آمريکا و جهان صنعتی و غرب   نها به،ولی سران  آ همقطاران ارتجاعی آنان تامين می شود
مورد تکريم و ستايش قرار می گيرند و از جيب آنان صنايع نظامی و غير نظامی غرب رونق می گيرد وگوئی بر دهان 

                          .                                              دولت های مدعی دموکراسی و حقوق بشر مال بند بسته اند
               

در آمريکا در حاليکه رئيس جمهوری رنگين پوست بر مسند قدرت است ،تبعيض نژادی و برخورد با رنگين پوستان  
.                هنوز رؤيای دکتر مارتين لوترکينگ را در هاله ای از ابهام قرار داده است  

به عنوان يکی از افتخارات منشور سازمان ملل » قرار داد حقوق بشر «ه از امضای اين وقايع در حالی رخ می دهند ک
متحد بيش از شش دهه می گذرد و گوشی شنوا برای فرياد های معترضانه آزاديخواهان جهان نه در کشور های توسعه 

                                             .                       يافته و نه در کشور های رو به رشد يا عقب افتاده وجود ندارد
                                             

تداوم رشد گرايش های افراطی و تبعيض نژادی و آپارتايد و فاصله غنی و فقير ويروس خطرناکی است که در هيچ مرزی 
             .    ا نيز آشفه خواهد کردمهار نمی شود و دير يا زود خواب نظام های بظاهر مرفه و پيشرفته ر

ساختن مدينه فاضله در جهانی متغير که زمانی به نام دين مخالفان را به شکنجه و مرگ محکوم می کنند و زمانی برای    
مرتکب شده اند ، و زمانی بری  بزرگی  تحقق برابری و مساوات تحت عنوان دوران گذار ديکتاتوری پرولتاريا ،جنايات 

محقق نشدنی و دور از دسترس  گسترش بازار سرمايه داری از نظام های وابسته و غير مردمی حمايت می شود ، امری 
.  است 

مبارزه برای ريشه کنی : تر آنستکه اهداف قابل وصول تری مثل  منطقی مدينه فاضله  ،  ترسيم چنين شرايطی به جایدر
فرهنگ و دانش عمومی و تقويت  کيفيت زندگی طبقات ضعيف ، تالش برای ارتقاء  بيسوادی و فقر و گرسنگی  و بهبود 

و  سياسی گارگران ، ژورناليست ها ،اصناف و احزاب   سنديکاهای مستقل رسميت شناخته شدن  نهاد های مدنی مثل به 
و برای تحقق آنها تالش نمائيم به شرط آنکه باب گفتگوی دو طرفه را باز  گيردقرار کارانجمن  های مختلف را در دستور

.  چرا که بدون آزادی ، عدالت قابل تحقق نيست  باشد ،ياد گيری از ديگران و حتی مخالفانمان مهيا   نگهداريم تا امکان

                                                                



11 
 

 با اين حالاين ديدگاه ها حاصل تالش مستمر بزرگ مردانی چون پوپر و آيزا برلين  و معتقدين به پلوراليسم می باشد ،  
.   هيچکس کالم آخر را نگفته است و اين از زيبائی های جهان بشری است 

 

 

 

 

 

   انسان عروج  فرزانگی و فصل دوم –

 

 وادی حيرت و تجربه                                                                          

                                                                         

 بعد ازين  وادی حيرت آيدت                                                                         
 کار دايم درد و حسرت آيدت                                                         

                  هر نفس اينجا چو تيغی باشدت                                                  
 هر دمی  اينجا دريغی  باشدت                                                        

)                                                                عطار نيشابوری (  

 

که  گوئی تجسمی » متشخص «مفهوم عام  و   را در آن» خدا « بزرگی  بوده  اند که   در دنيای علم و فلسفه انديشمندان 
از موجودی با همه ی ويژگی هائی انسانی و تجسد يافته  است که با خصلت هائی چون خشم و غضب ،بخشش و مهربانی 

تشويق و مخالف خود را به   به دسته ی ديگر بوده و چون والدی ابناء خود را به کاری  و بغض نسبت  ،عالقه به گروهی
، اما او همچون ». خدای متشخص را باور ندارد« :انيشتين همواره می گفت .تهديد می کند ،باور نداشته اند  عقوبتی سخت

اين واژه را مانند کانت  در رابطه )  ويتکشتاين ، فرويد ، يونگ ، پيکاسو ( بسياری از متفکران پيشرو هم عصرش نظير
عقل مآل انديش از درک آن عاجز است، بکار می برد ، در واقع با حقايق بزرگی که در آنسوی ادراک آدمی جای دارد و 

وادی . بزرگ از افالطون تا کانت و هگل از آن سخن گفته اند   است که فيلسوفان» احساس حيرت «اين واژه بيدار کننده 
          :  ويد حيرت در عرفان شرقی  نيزريشه ای کهن دارد و خواجه عبدهللا انصاری در  فرازی از مناجات نامه اش گ
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                          .مركب وا ايستاد، و قدم بفرسود، همراهان برفتند و اين بيچاره را جز حيرت نيفزود ! الهی

!                                                                           آويختم چون پروانه در چراغ » حيرت«در آتش   

                                                                          !و ابراهيم از بتخانه! آيدابوجهل، از كعبه می! الهی 

در اثر تفکر و مراقبه و گوئی با ندائی درونی در ورای احساسات و   ايست  که  ناگهان  در حکم دروازهگاه وادی حيرت 
.            می شوند و حقيقت مبهمی را آشکار می کنند » درکی شهودی « استدالالت رايج منشاء   

ن  درگيرمسائلی چون مطلق بودن زمان انيشتين  در خاطراتش می نويسد پيش از ارائه نظريه نسبيت فعاليت ذهنی ام چنا 
خود آنرا توصيف کرده و مورد قبول همه مجامع آکادميک بود، که نه می توانستم » اصول «و مکان که نيوتون در کتاب 

تا اينکه در  که تا مرز فروپاشی روانی پيش رفته بودم  ،  بخوابم و نه غذائی بخورم و چنان افکارم پراکنده و مغشوش بود
دست يافته بودم » انديشه خدايان «شبی راه حل بطور ناگهانی برايم آشکار شد  و از خوشحالی از جا جستم، گوئی به نيمه 

                                                                  .برايم آشکارشد» نسبی بودن زمان و مکان  «و راه حل فرضيه 
                                                            

است  که سالک ورای » فقر و فنا «شيخ عطار اين وادی را ششمين مرحله سلوک هفت شهر عشق ميداند و وادی هفتم  
اداراکات مادی در نسيم اثيری اين وادی از هر آنچه رنگ تعلق پذيرد ،آزاد می شود و به يگانگی مطلقی ميرسد که در 

.            يا آگاهی مطلق و رهائی از چرخه تکرار است» نيروانا «ن به مکتب هندو مويد رسيد  

                                                             بعد از اين وادی فقر است و فنا   

روا                                                   گفتن  کی بود اينجا سخن  

وشی بود                                                                      عين اين وادی فرام  

                                            گنگی ،و کری ،و بيهوشی بود

 چارلز داروين و فارغ از هر تجربه عينی و مستدل چنين ابياتی می) تکامل انواع (وقتی موالنا چندين قرن قبل از نظريه 
:                                                                                                                     سرايد    

                                                                 شدم  نامی  مردم و  از جمادی

 وز نما مردم به حيوان سرزدم                                            

شدم                                                                           مردم از حيوانی و آدم  

       پس چه ترسم ، کی ز مردن کم شدم
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حقيقتی پنهان  ، » قياسی  دانش تجربی و استدالل  «گونه فراتر از هر  که  »شهودی یدرک « به  اذعانجز دانش بشری 
  داللت بر ابعاد ، به مسلک و آيينی خاص نمی باشد  دست که مختص  و تجاربی از اين توجيحی ندارد می کند را هويدا 

.  دارد» انسان «ذهن موجودی ناشناخته بنام   وسيع  

 

 اين سخن ناقص بماند و بيقرار

 دل  ندارم ، بيدلم ، معذور دار 

)مولوی (  

 

 واپسين انسان

اثر نيچه                                                                                         چنين گفت زردشت –برداشتی از  

می کوشد با اراده ی نيرومندش نقش خود را بر جهان بکوبد و بر خالف  پندار های ماورائی و الهوتی جهان را  ابر انسان
همانگونه که هست ،تحويل بگيرد و متحول کند  وبرای اخالقی بودن فرزانگی را پاس بدارد وبا اعتدال بر عواطف پست 

باشد ، که اين امور مستلزم باژگونی ارزش های  ونه برابری – راد–غلبه يابد و طالب عدالت متناسب با لياقت و استعداد اف
                   . بر معيار های پوسيده پا می فشارند واپسين انسان – سنتی و دير پاست ،  افراد وامانده و حقيقت گريز –

         

                                             اهداف واپسين انسان                                                    
           

گستره ی حيات واپسين انسان ها محدود است به  چهار ديواری خانه اش ، شغل و در آمدش ،خانواده اش و سالمتی اش 
؛هيچ چيز و به دنبال همدستانی مثل خودش می گردد » چشمک ميزند «؛کسی که با ايما و اشاره های مبتذالنه يک ناقال 

نمی تواند او را از پوچی حقيرش برهاند و با به حق دانستن خود از همه می خواهد با او در اين منجالب  فرو روند ، گاه 
خدا را هم منکر می شود ولی اينکار نه برای خلق ارزش های تازه که به معنای مجاز شمردن هر چيز برای اهداف 

          .                      حقيرانه اوست 

:                                                                                               اخالق واپسين انسان 
           

 فرزانگی                     

همه چيز را می دانند  واپسين انسان ها از فرزانگی ، چشم پوشی می کنند تا وانمود کنند که خيلی چيز ها را تجربه کرده و
و با پناه بردن به پيش داوری هايی سنتی و حاضر و آماده ، خيال خودشان را راحت می کنند و حاضر نيستند به خاطر 

هدفی مبارزه کنند و داشتن آرامش و امنيت مهمترين خواست آنان است ،زرنگ اند و احسان و سخاوت ايشان متکبرانه و 
                                .  ريشخندشان تمامی ندارد 
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 شجاعت                           

و   حقيقت ندارند ؛  زيرا کشف حقيقت عينی اغلب سخت و دشوار است  برای شناخت عالقه ای  انسان ها چندان   واپسين
حتی کار  و تالش برای ايشان فرصتی برای کشف و مبارزه نيست که با آن بتوان از خويش فرا گذشت و نقش خود را در 
جهان حک نمود ،اين ها کار را فقط يک مشغوليت و سرگرمی می دانند ، اما مواظب اند که اين سرگرمی زياد خسته کننده 

             .                                    نشود 

 اعتدال         

واپسين انسان ها اعتدال را کنار گذاشته اند ،برای روز دل خوش کنک های خود و برای شب هم سرگرمی های خودشان 
را دارند  و از هر تالشی برای عدالت رو گردانند و فقط يک رمه بی چوپان می خواهند که آرامش آنها را بر هم نزند ،اما 

گناه و جرمی است که »  بد گمان شدن «س می شمارند و آنرا بجای عدالت اشتباه می گيرند و بنظرشان تندرستی را مقد
.                                          بايد محکوم گردد و از هر ريسکی رو گردانند ،آنان طالب يک آرامش گوسفندی اند 

                          

                                        !       نسان يا واپسين انسان و آرامش گوسفنديش ؟انتخاب با شماست ؛ ابر ا

                 خدای گونه ابرمرد ،

               قاصدی بايد

    تا جهل مردمان حقيقت گريز را 

 آن سوتر از تعبد به يقينی نيامده

 از  دخمه های تعصب ،

....رها کند  

)ذبيح مدرسی(   

                                                                  

 

                                                                                                                  



15 
 

تفُردتفاوت احساس تنهائی و   

بين دو طيف   متمايزی بوده و در  طبيعتی اجتماعی دارند مغدالک دارای شخصيت های  موجودات انسانی  با وجود آنکه
.برونگرا و درونگرا جای می گيرند  

برای  برونگرايان  همه چيز از محرک های بيرونی و در اشتراک با ديگران ، معنا می يابد ،  ولی منبع الهام درونگرايان 
. خلوت و انفراد آنهاست   

ان موجودی اجتماعی است به درجاتی از کنش و تعامل با ديگران  نياز دارد و اگر فردی بيش از اندازه از از آنجاکه انس
.ديگران و جامعه فاصله بگيرد با از دست دادن ارتباطات و مهارت های اجتماعی اش مشکالت شروع می شوند   

ا جدائی از جمع و خلوت و تنهائی تجسم می يابند اما در نگاهی  بيرونی انفراد و احساس تنهائی مشابه  می نمايند و هردو ب
برای   انفراد و خلوت گزينی تشخيص  احساس  تنهائی از   وجود دارد و  ماهوی  ميان اين دو تفاوت  از نظر روانشناسی

.بازيابی خود از اهميت ويژه ای بر خوردار است   

 

Loneliness احساس تنهائی 

احساس تنهائی وضعيت نا مطلوبی است که با حس منزوی شدن از ديگران خود را نشان می دهد و فرد خود را نا اميد ، 
بريده  از مردم و بی اهميت و نامطلوب دانسته  و احساس کمبود و بی کفايتی و حتی نا اميدی ونفرت دارد ، چنين فردی  

و دوستشان دارد ، احساس عزلت و پس زدگی داشته و با اين پندار که ممکن است  حتی  در ميان  مردمی که  می شناسد 
به عنوان (مورد توجه  نيست در گير ياس و نااميدی شود و در يک سيکل معيوب بيشتر در انزوا و تنهائی خود غرق شود 

مشغول بوده و به رغم  نمونه چنين فردی ساعات متمادی تا دير وقت به تماشای تلويزيون و يا گشت و گداز های اينترنتی 
، کمک کردن  به افراد .) تمايلش برای به انجام رساندن کاری ،در حسرت آن مانده و با بی عملی وقتش را هدر می دهد

.منزوی از آنجا که ممکن است به افسردگی شديد دچار شوند ، کاری  سخت ولی از اهميت ويژه ای  بر خوردار است   

 

 

 

 

Solitude   تّفرد-

بر عکس احساس تنهائی ، وضعيت مثبت و سازنده  ايست که با انتخاب آن بازيابی فرد مهيا شده  و به رغم  تنهائی ،  تّفرد
از بودن  با خود احساس رضايت کرده و فرصتی برای  شنيدن نداهای درونی خود برای تسکين آالم و شناخت خود می 

کدامند ، پا سخ گويد و الويت های زندگيش را معين کند  و از روز داند تا به سوالتی مانند اينکه اهداف واقعی زندگيش 
.مرگی های رايج فاصله بگيرد و ساز زندگی خود را کوک کند  

بر خالف انزوا و حس تنهائی ، افراد خالق  انفراد را سکوی پرشی برای بازآفرينی  خود و شکوفائی و خالقيت قلمداد 
رک زيبائی هستی و آرامش درون و پر کردن جام زندگی برای  شور و سرمستی کرده و آنرا تجربه ای خوشايند برای د

.می دانند و از آن لذت می برند و تاريخ علم و هنر و تمدن  مرهون  اين انفراد و شکوفائی است   
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.سازدسخن آخر آنکه انفراد عامل اصالح  و تمديد قوای جسمی و روانی است و احساس تنهائی آنها را تهی و خالی می   

 

 

 

 

 

Solitude restores body and mind , Loneliness depletes them. 

 

 

 

 

 

 

                                                             چهره پنهان خالقيت و جنون                           
        

شخصيت نرمال و طبيعی کيست آيا هرکس که انديشه و عملش فراتر از توده ها باشد ،غير طبيعی است و مرز بين جنون 
                                         و نبوغ چيست و چه کسی آنرا ترسيم نموده است ؟  

». زرتشت ديگر نه با توده جمعيت ، بل با همدالن سخن خواهد گفت«   

نيچه گفت زرتشت –چنين   
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» جنون مقدس «آنرا    اند که فالسفه يونان باستان  گونه ای زيسته  در تاريخ بشری کم نيستند افراد خالق و نوابغی که به
آيا همه نويسندگان بزرگ « :در پاسخ سوالی که  آندره موروا نويسنده شهير فرانسوی. ناميده و فيضی ملکوتی دانسته اند

» .خير ،درست تر آنستکه بگوئيم آنها ذهن نا آرامی  داشتند و گرنه نويسنده نمی شدند «:،می گويد » روان پريش اند؟ 
،در واقع اين فشار درونی و رنج و پريشانی است که نبوغ را شکوفا و هنرمند را می آفريند و اگر اين نبود بزرگانی چون 

.                        ی خويشتن را وقف نوشتن نمی کردند داستايفسکی ،بالزاک ،تولستوی و نيچه ،فلوبر، ارنست همينگو
                         

چگونه می توانست  نبود ، آفريننده   عقده ها درونی است و اگر اين کمبود تاوان   خالقيت و آفرينش« : فرويد معتقد بود 
و عذاب نباشد   پريشان در رنج  وعی بيماری و ذهنکه از ن  هنرمند واقعی يافت نمی شود  اثری خلق کند ؟ در واقع هيچ

حتما  رمان های جاودانه را نداشت ،  عالج و درمان بوده است و اگر توان نوشتن برای داستايفسکی   بدين معنا نوشتن ؛
»                .ديوانه می شد و يا دست به خودکشی می زد   

آن گونه که بيماری از هرسو سالمتی را تهديدمی کند ، جنون نيز از هر « :ويتگشتاين فيلسوف برجسته اطريشی می گويد 
»                                                      .سو عقل و نبوغ را احاطه کرده است   

ه است و بازنگری و مطالعات بنيادين انجام شده بر در دهه های اخير علوم اعصاب و روانسناسی گام های شگفتی بر داشت
روی افراد نخبه و برجسته در زمينه های ادبی و هنر و فلسفه مويد آن بوده است که در اين افراد اختالالت خلقی و روان 

زوا طلب پريشی شيوع باالئی داشته است ،به عنوان مثال اميل دورکيم جامعه شناس برجسته فرانسوی به شدت افسرده و ان
والديمير   کسلر ،  آرتور گاری ،  رومن وولف ،  ارنست همينگوی ، ويرجينيا  بزرگی چون  نويسندگان  است و بوده 

با خودکشی خود، از تحمل بار   شديدی بوده اند که در نهايت ماياکوفسکی ،سيلوين پالت و صادق هدايت دچار افسردگی 
                                                                                                .              سنگين هستی رها شده اند

      

هر چند گام های عظيمی که درقلمروی دانش و علوم اعصاب در چند دهه اخير صورت گرفته است دانش ما را در زمينه 
اما  داده است ،  شيميائی مغز افزايش های پيچيده عصبی –مغز و شناخت مدار   نقشه برداری از مناطق علوم اعصاب و

درمان شوند که خالقيت آنان که ناشی از فرايند   بغرنج مواجه اند که چگونه اين افراد خالق  متخصين هنوز با اين مشکل
. های پيچيده ای از عوامل وراثتی ومحيطی است،محفوظ بماند  

 

                                                                                                  

از روان   دچار درجاتی  و حتی فرويد و کارل گوستاو يونگ  ونگوگ و نيچه و ادگار آلن پو  بغ بزرگی چون ونسانانو
به من « :گفته بود پريشی بوده اند،اما اگر اين ديوانگی مقدس نبود آيا نبوغشان شکوفا می شد ؟  زمانی ارنست همينگوی 

»     .می گويند مشروب نخور ، آنها نمی فهمند که بدون آن قادر به نوشتن نيستم   

به سر پرستی پروفسور »جان هاپکينز  «در تحقيقاتی که در سال دوهزار و هشت ميالدی در دانشگاه علوم پزشکی        
اختالالت خلقی در سی و هشت در صد آنان  صورت گرفت ، پنجاه نويسنده و هنرمند انگليسی   ردفيلد جاميسون بر روی

 ه استانجام پذيرفت نشان داد  وئد توسط موسسه تحقيقاتی کارولينسکامورد تاييد قرار گرفت و در تحقيق مشابهی که در س
به   )افسردگی  شيدائی-(دوقطبی   بازيگران و رقصندگان حرفه ای اختالالتو که در ميان نويسندگان ،طراحان ،عکاسان 

ع بيشتری شيو  از جمعيت عمومی است و الکليسم و مصرف مواد توهم زا و خودکشی در آنانبيش ميزان هشت در صد 
.                 دارد  
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در ذهنيت بسياری از مردم رسيدن به پول و ثروت و اشتهار و محبوبيت قرين با خوشبختی و سعادت است اما  نگاهی به 
خدر يا خودکشی مرگ هنرمندان و خوانندگان وبازيگران برجسته هاليوود در همين دهه اخير در اثر سوء مصرف مواد م

 )بازيگر(فيليپ هوفمن و رابين ويليايمز  و هيث لجر و) خواننده (و ويتنی هوستون و امی واين هاس  جکسونمانند مايکل 
که مرگشان به جهت موقعيت رسانه ای آنان خبر ساز بوده است بار ديگر اين سوال را مطرح می سازد که گرچه برخی  

با   اما در برخی اين توانائی  دون مشکالت روانی ظاهر شودب  افراد اين استعداد سرشتی را دارند که هنر و خالقيت آنان
منصه ظهور می   به » اختالالت دو قطبی و روان پريشی ، افسردگی ، ، سايکوزاضطرابی اختالالت «ويژگی هائی مانند

با جمعيت عمومی   اختالالت خلقی و روان پريشی در مقايسه داشته اند ،  بيشتری  در نوابغی که استعداد  رسند و عموما
                                                                                       . شيوع بيشتری  داشته است 

خالقيت و نو آوری به سيالبی مهيب با مسيری نا شناخته « اسکات باری کوفمن روانشناس معاصر آمريکائی معتقد است 
ايده های خالقانه و ابتکاری باشد که ديگران را شگفت  منشاء فتار و افکار های عجيب می تواندمی ماند که گاه بيشترين ر

»                                                              .زده می کند   

ی نمی کنند و اگر نوابغ به تشنگانی می مانند که هر گز سيراب نمی شوند و برای ماموريتی که برای خود قائلند عقب نشين
قادر به پيشروی بيشتر نبودند با فرو افتادن در وادی روان پريشی، قربانی نگاه دگر گونه و بينش متفاوت خود خواهند شد 

.     و جنون مترصد جايگاهی است که استعداد و خالقييت در بستر آن آرميده است  

نه انديشيدن يک اختالل دماغی  و روان پريشی است يا دوباره به سوال اول برگرديم ،شخص طبيعی کيست ؟ آيا دگرگو
سيمرغان بلند پروازی است که   که فقط بخش کوچکی از آن جايگاه  بايد طبيعی بودن را مشمول طيف وسيع تری بدانيم

.  رنج و سرمستی را پذيرفته اند  

 حيلت ره کن عاشقا ، ديوانه  شو، ديوانه  شو

و ،   پروانه  شووندر  دل  آتش بيا  ، پروانه  ش  

 هم خويش را بيگانه کن ، هم خانه را ويرانه کن

 آنگه  بيا با عاشقان هم خانه  شو، هم خانه شو

)موالنا (  

 

:و ذهن تک بعدی  تیصخش دشر  

زمانی جان الک گفته بود ذهن  يک  کودک  مشابه  لوح سفيدی است که تعامل وی   با جامعه و تجربه های زندگيش  به 
پا به جهان می گذارد   و شخصيتش  می انجامد ،هر  چند  بايد اذعان  داشت  هر کودکی که  گيری عقايد و  اعمال  شکل

وی  موثرند  و موجودات  انسانی از دريچه  ذهن  خود به جهان   حامل  ژن هائی است  که در نهاد  و سائق های  فردی
.می نگرد و لذا گوناگونی عقايد و باور ها امری طبيعی است  

بياموزد و به   مغر انسان  مشابه  يک  ماشين  ياد گيری  است  که  از بدو  تولد  تا  زمان  مرگ اين توانائی را دارد که 
ذخيره تجربه ها و آموخته هايش که در بخش هائی از مراکز حافظه  در مغز  ذخيره  می  فرد اين امکان را می دهد که از

شوند برای تصميم گيری  و رفتار و باور هايش  بهره گيرد وهرچه يادگيری ، تجربه و بکارگيری مجدد آنها بيشتر باشد 
.،بر ظرفيت و توانائی مغز افزوده می شود  
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در نظر گيريد  که  از محدوده ی  روستايش  دورتر نرفته و  تعليم و تربيتش مبتنی بر  با اين مقدمه  کودکی روستائی  را
باورتکوين  که  توسط  اطرافيانش در  باره  نحوه  کشت  و  برداشت ، دامداری ، آموخته ها  و باور هايی  سنتی است   

نت ها و عدم شک  ورزيدن  به تابو هائی است و تقيد به س  انسان به  فرمان خدای قادر  خلق الساعه جهان و موجودات و
. که  تقدس  آنها سينه  به  سينه به او منتقل  شده  است   

بر اين اساس بسياری  از اعمال و باور های  چنين انسانی قابل پيش بينی است ، ا ز چنين انسانی توقع مراعات موازين 
سنتی  و بسته تر باشند ،همگونی  در آراء و عقايد بارز تر برابری حقوق زن و مرد  دور از ذهن است وهر چه  جوامع  

و تقيد به آداب و رسوم  محکم تر است ، تا جائی که در نظام های بسته و توتاليتر با محدود کردن دسترسی شهروندان به 
يکنواخت و غير   اطالعات وتلقين مکرر انديشه های حاکم  بر آنند  توده هايی  همگن  به  وجود آورده  و  ذهنيت هائی

پرسشگر را سامان  دهند  تا جائی که گوئی همه از داخل لوله باريکی که در جهتی خاص تعبيه شده  به جهان می نگرند و 
، در چنين  جوامعی بر معيار های اخالقی که امری  نسبی بوده  و از .با اين ديد  لوله  ای جهان بينی خود را شکل دهند

.          تغيراست ، برخوردی متعصابه وسختگيرانه دارند  و ديدگاه های مخالف را بر نمی تابندجامعه تا جامعه  ديگر م
                                            

در نتيجه فهم اينکه چرا افرادی با ديدگاه های افراطی قومی و مذهبی حاضرند به خود بمب بسته و در راه  اهدافی که  
. ای  از تقدس  پيچيده  شده است ، خود را  منفجر کنند ،  کار سختی نيست  برايشان در هاله  

اجماال می توان گفت معيار های زندگی برای کودکانی که در محيط اجتمائی عقب افتاده ؛ فقير و جرم خيز رشد و نما می 
رار دارد  کامال  متفاوت است  و  تری   ق  در محيط  زيستی ؛ فرهنگی  و   آموزشی  مناسب  و غنی کنند با  فردی  که 

فقر اقتصادی و فرهنگی  و   قدرت ، زاييده  زورگيری ، دزدی و خالفکاری و مزدوری برای اربابان تجاوز، لمپنيسم  ،
.                          ذهنيت های رشد نيافته و متحجر است   

و بينابينی  مانند  شرايط  اقتصادی و   کتور های جانبیفا ،»زيستی و ژنتيک  « در هر جامعه انسانی  عالوه بر عوامل 
فرهنگی ،  احساس آرامش  و امنيت  و تعليم  و تربيت  در باروری  ذهن  و رشد  شخصيت افراد نقش برجسته ای دارند 

با  فقر و  و مبارزه با جرم و جنايت و فحشا ، نه بر اساس افزايش زندان ها محاکمات سختگيرانه ، که در گروی  مبارزه 
.   تبعيض ، امنيت وعدالت اجتماعی ، خرافات زدائی ، تعليم و تربيت و پذيرش جامعه ای چند صدائی است   

زندگی   و خودشکوفائی  انسان هاست  و چيزی که  زندگی  و حيات فرصت  کوتاهی  برای  تعالی روح ، سازندگی
مثل خوردن و خوابيدن ، توليد مثل و قلمروی زيستی  و   مشترک آنها  مجزا می کند وجوه  انسانی را از ساير پستانداران

حق  طبيعی  ) حقوق بشر (موازين   برخورداری از است و برای تنازع بقاء  نيست ، هر انسان موجودی  يگانه   مبارزه
دن  به معنای تنزل مقام در هر جامعه ای همگنی  تام  و تقليد  کورکورانه  و به  مثابه گوسفندی  در صف گله بو اوست ،

.انسانی  و مغاير با خود شکوفائی افراد است   

 هيچ صيادی

 از جويبار حقيری

 که به مردابی می ريزد

 مرواريدی صيد نخواهد کرد

)فروغ فرخزاد(   
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