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 گفتارپیش

بده زنددگی اجبمداعی     تدریج بهگونه بشر  ،زیرحدود ده هزار سال پیش با ابداع کشاو
و ی خدا ی   ،داش  دنبال به ییها مزی روی آورد. اجبماعی شدن حیات ان؟ان با خود 

 هدای  جنگتمدن آغاز شد.  گیری شکلنیز پس از  داری بردهنبود. پدیده نیز از اشکال 
. ندنیز با روی آوردن به زندگی اجبماعی وارد زندگی بشر شد شده سازماندهیبزرگ و 
این قدرن   های ان؟انهزاران سال سپری شد تا رسیدیب به قرن بی؟  و یکب.  ،سپس

مانندد برابدری و عددا   ه؟دبند و بدا       هایی ارزش  طر دار ها آنب؟یاری از  کب دس )
شفاهی از  طور بهیا حداقل  دنوعان خود موا ق نی؟بندو اسبثمار هم داری بردهجنگ و 

مانندد   هدایی  پدیدده . ایدن در حدا ی اسد  کده     گویندد  می هایی ارزشاعبقاد به سنین 
. جندگ  اندد  و ثاب  در جوامع بشری بوده اریبرای هزاران سال یک رویه ج داری برده

 .کنند میامری طبیعی تلقی  را آنرواج داشبه که ب؟یاری  ها ان؟اننیز سنان در بین 
بدرای    کنندد  مدی که در این زمان زنددگی   هایی ان؟انهمه   زوماًمدرن )نه  بشر

 راه زیدادی را پیمدوده اسد  و در قدرن    رسیدن به این مقطع از زندگی اجبماعی خود 
کده بدرای    اندد  در پیش گر بده جدید  ر بارهایی ها ان؟انی؟  و یکب تعداد زیادی از ب

 بود. نپذیر بنیعجیب و  ها آننیاکان 
و با نددگی حیدات اجبمداعی     که برای بقدا  پردازیب می نیروهاییدر این کباب به 

 ان؟ان مدرن ضروری ه؟بند.
 . داده شده اس  توضیح کبابآخر در صفحه  «ها کائنات»درباره ترکیب  :نکته

 سعید جواهری نیکو

8931آبان                                                                                                   



 

 

 

 

 مقدمه

تواند وجود خود و تعامل خود با زنددگی را   یمبشر تنها موجودی اس  که اگر بخواهد 

د و جایگاه خود در ه؟بی بپدردازد. سدایر جاندداران از    مهندسی کند و به بازتعریف خو

این ویژگی محروم ه؟بند. اجداد ما نیز تا همین دیروز از این قابلی  محدروم بودندد؛   

بشدر مددرن را نداشدبند.     این میزاان ا  وودگگزا ی  از آن،  تدر  مهبزیرا امکانات ما و 

دارد تعریدف از خدود را   ایب که ضدرورت   بار در جایگاهی قرار گر بهیننخ؟ب اکنون هب

 شود. یمضرورتی که به بقای پایدار ما در این سیاره  یبا مربوط  د تغییر دهیب

شدود.   در این کباب به مباحثی در خصوص بازتعریفمان در ه؟دبی پرداخبده مدی   

این مضمون بده ایدن    گوید. اشارۀ یمسخن « من کیستم درمانی»کباب، از مضمون 

ما م؟بقیماً به این ب؟بگی دارد که ما در ذهن خود سه حقیق  اس  که ا کار و ر بار 

ی عمدل  ا دزار  ندرم تصویری از خویشبن خویش داریب. این تصویر، هرسه باشد، ب؟ان 

کند که در ما نصب شده اسد  و جهد  اح؟اسدات، ا کدار و ر بدار مدا را تعیدین         یم

 کند. یم

خر خواندد. کوتداه   توان در عصر یک جمعه زیبا و آرام از اول تا آ یماین کباب را 

در آن در خدود   شدده  ارائه های دادهدهد تصویر واضحی از  یمبودن آن به شما امکان 

 نگه دارید.

 امیدوارم که از خواندن کباب  ذت ببرید.



 

 

 

 

 آیا کمک به همنوعانمان درست است؟

میل بده کمدک بده      زوماًب کمک کنب  سرا ب؟یاری از مردم نوعسرا من باید به هم»

نوعانمان سطوری اسد   سده جدور کمکدی     کمک به هم اصالًان خود ندارند  نوعهم

  کندد  نمدی انبظدارات نادرسد  ایجداد     ،مفید اس   سه جور کمکی در شخص مقابل

 ،کمدک بشدود   راحبدی  بهسطور جلوی سواری رایگان دیگران را بگیریب  اگر به ا راد 

 هدا  آن شدود  مین باعث . کمک به دیگراکنند نمیو دیگر کار  شوند می بدعادت ها آن

 « د...شونانگل جامعه 

هدب در م؟دیر رشدد قدرار بگیرندد و       هدا  آن شود میکمک به دیگران باعث » یا

 شدود  مدی باعث  ها ان؟انمک به سایر ک»یا  «شهروندان خوبی برای جامعه خود شوند

د روی پای خود بای؟بند و بدرای  نهب از سرخه باطل  قر نجات پیدا کنند و ببوان ها آن

قیر بدودن یدک    » اینکه یا «خود، خانواده خود و جامعه خود شهروندان بهبری باشند

بده اشخاصدی کده در     بایدد  هدا  ان؟دان سایر  ،در نبیجه شخص تقصیر خودش نی؟ ؛

؟د   کمدک   )که تقصیر خودشان هب نی اند آمده دنیا به درآمد کب قیر یا  های خانواده

بدرای   تواندد  نمی ،ند  قیر اگر هب بخواهدیک شهرو»یا « شوندکنند تا از بند  قر رها 

بایدد   ،سدبب  همدین  بده  .در نبیجه، سیز خوبی در  قدر نی؟د    جامعه خود مفید باشد؛

و  هدا  گفبده و ب؟یاری از  «کننده  قر را کمک کنیب تا نجات پیدا ا راد مببال ب تک تک

 نظرات دیگر.


