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چکیده

همچنان که بسیاری از متفکران اذعان دارند، تمدن مدرن، دارای یک روی درخشاان و ییشارهته و یاک    

مقاله، بررسی رویة چالش خیز و بحرانی آن و نیاز سساتیوی    روی تاریک و بحرانی است. موضوع این

نیاز ایان اسات کاه     نوشتار شناختی آن است. هدف از این  ویژه انسان های نظری و به ها و خاستگاه ریشه

طور محساو  و   ضرورتِ درانداختن طرحی نو و الگویی سدید )مبتنی بر مبانی و اصولی دیگرسان(، به

یاییری  الگاوی مدرنیتاه و منکاران تحاو  و       ویژه معتقدان باه دربسات   به ملمو  هویدا شود و همة ما

 روش باا  یاژوهش  ایان  تری، این ضرورت را احسا  کنیم. طور ملمو  بازاندیشی در توسعة غربی، به

هاا و   و به این نتییه نایل شده اسات کاهب بحاران    تألیف ای کتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی ا اسنادی

کند، اموری اتفاقی یا ناییوسته نیستند؛ بلکه  هراگیر که اینک تمام مناسبات انسانی را تهدید میهای  چالش

، رساد  به نظار مای  همگی ریشه در اصو  و مبادی معرهتی و اندیشگی عصر سدید دارند. بر این اسا ، 

قا ، مدعی  ساتیز و  زمان آن هرا رسیده است که انسان  امروز به اهق و راهی متفاوت بیندیشد. البته این م

سامت   گیری حکیمانه از تیارب مدرن، در عین حرکت سسورانه باه  یرهیز مطلق نیست؛ بلکه داعی  بهره

 اهقی هرامدرن است.

 مدرنیته، بحران، انسان شناسی، ییشرهت، الگوی نوین ییشرهت کلیدواژگان:
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مقدمهوبیانمسئله.1

چارا  ی مختلف این اسات کاهب   ها دیشمندان امروز، در رشتهرایج در میان آثار بسیاری از انیرسش یک 

آساا و از   سهان امروز ما، از سویی دنیایی است سرشار از دساتاوردهای ییشارهته و تیهیازات معیازه    

 یهاا  اا باا وساود تا ش      تمدّن کناونی  ها؟! ها و بحران گرهتار انواع یریشانی   سویی دیگر دنیایی است

 یهاا  آهات گرهتاار   نیچنا  نیا ا چارا ا    یو مدن یعلمعییب   یها رهتشیهمه ی نیچندصد ساله و با ا

دامان بحرانای دیگار     از دامن یک بحران به»و به تعبیر مارتین هیدگر  شده است؟ روزاهزونگوناگون و 

 ییاوچ هایی چونب سارگردانی هکاری،    ها و بحران آهت (Heidegger, 1962, pp: 2-30)؟ .«غلتد می

هار  و مار  سنسای،     ،یخانوادگ یهرویاشسقوط اخ قی،  ،یخ ء عاطف ،یروان یها یماریب ،یهلسف

 یگر و سلطه تعماراس ،ی و هاصلة طبقاتیعدالت یب ،یا و منطقه یسهان یها سنگ ،یطیمح ستیز بیتخر

  I...و

کنناد؛   تشبیه می« ای با دو روی متناقض سکّه»کنونی را به   از اندیشمندان، تمدّن بر همین اسا ، برخی

که تماام    و رویی تاریک مشکل بوده است گیشته یها نسل یبراهم آن  لیّتخحتّی که رخشان، رویی د

  !دهد کننده سوق می ای نگران سمت آینده به  دستاوردهای درخشان را نیز

، حتّی سخن از ها در این میان، کسانی چون اشپنگلر، نیچه، هیدگر، گنون، توین بی و بسیاری از یُست مدرن

آورند و برخی معتقدند اگر تدابیری اساسی اندیشیده نشود، این تمدّن هم، با  رویاشی به میان میانحطاط و ه

بارای   های بزرگ ییشین دچاار خواهاد شاد.    سرنوشت تمدّن  ای نه چندان دور به ش، در آیندها همة بزرگی

 نیا ا یزیا هاا، باه هرور   هنشاناین  ةهم که رسد می یس از ذکر شواهد هراوان، به این نتییه رنه دومن نمونه، 

 .میرا دگرگون ساز مان یها روش درنگ، یکه ب مگر آن کند، ین اشاره متمدّ

بسیاری از اهاالی علام و اندیشاه، در     ذهنها است که  هر حا ، آنچه مسلّم است این است که اکنون سا  به

و هسات. در ایان میاان    بوده « اوضاع متناقض»سویی برای این  یابی و چاره های مختلف، درگیر ریشه شاخه

مباانی   ریشاه در هاا،   نابساامانی  نیاز ا یا گسترده سهماند کهب  نظران، بر این مسئله دریاهته بسیاری از صاحب

 در های  ب اسات  معتقد دویاسکیه شناختی آن ا دارد. روژه  ویژه مبانی انسان هکری و معرهتی تمدن مدرن ا به 
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 ماا  مقصاد  و چیسات؟  بارای  دنیاا ب که است نشده غفلت ها یرسش این از «مند نظام طور به» گونه این تمدّنی،

 آنچاه . نادارد  عرضاه  برای مشخّصی شناسی انسان عصر از اسا ، این اندیشة وی تصریح به... . کیاست؟

 تعریاف  یاک  ییشانهاد  از حتّی که  ها اخت ف و ها شوریدگی درگرداب است نظریّاتی و مفاهیم تنها هست،

 (. 18 و 17 ب1371 دویاسکیه،)ناتوانند  نیز( درآهرینش) انسان سایگاه بارة در هماهنگ

در  (From Knowledge to Wisdom« )گایر از داناش باه حکمات    »نیکوال  ماکسو  ، در کتااب  

 ةهما   مییاگار بگاو   سات ین زیآم اغراقهای همین وضعیّت متناقض است. به تعبیر ویب  سستیوی ریشه

رهتاه    هنّااوری، یایش  داناش و  که بشر سدید، هرچند در  این علّت استبه  ،مشک ت سارى سهان ما

« مصیبت هکری و هلسافی »وی این دوراهتادگی را یک  1است.دوراهتاده  است، امّا از حکمت و اندیشه

یاک   دهاد و آنهاا را باه    نامد و مثل بسیاری از متفکّران دیگر، دانشگاهیان سهان را مخاطب قرار می می

 خواند. اهشان هرامیانق ب اساسی در اهکار و اهد

له این است که اگر سهان و روابط انسانی، آکنده از بحران است و اگر این وضعیتِ بحرانی، ئاکنون مس

شناختی آن( است، بنابر  ویژه مبانی انسان و مبانی حاکم بر تمدن سدید )بهها  برآمده از الگوها و یارادیم

خوبی  مبانی و اصولی دیگرگون، ضرورت خود را بهاین، درانداختن طرحی نوآورانه و الگویی سدید با 

نشان خواهد داد و راه را بر منکران  این گونه تحولها و نوآوریها خواهد بست. البته، ناگفته ییداست که 

 نه و است مقدور نه واکنشی، چنین. شد روبرو مطلق ستیز و یرهیز با توان نمی مدرنیته، تیربة برابر در

 هاا  در  از آکنده تواند می که ساله است چندصد و ارزشمند تیربة یک یدیده، نای. معقو  نه و مقبو 

 حقیقات  این به را ما مدرنیته، بحرانی  و تاریک ویةرُ در باشد. اما تعمق راهگشا و سودمند های آموزه و

 در را خاود  ییشارهت  و توساعه  راه تواناد  نمای  ایران، کشور ویژه به و اس م سهان که شود می رهنمون

هاای   ضعف وها  قوت بر ما چیرگی و آگاهی در واقع هرچه. کند سستیو مدرن الگوی از مطلق ییروی

، این زعم ما به .شد خواهدتر روشن سدید، الگویی و نو طرحی درانداختن ضرورتِ شود، بیشتر مدرنیته

اصو  معرهتای و  تواند و باید متکی به مبانی و  می ا  کم در سغراهیای ایران اس می ا دست الگوی نوین

 انسان شناختی  وحیانی باشد. 

                                                                                                                                       
1. nasour.net/1390.10.14/653.html  



 پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی –دو فصلنامه علمی   124

 

 1399نهم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان سال 
 

هایپژوهشاهدافوپرسش.2

های انساان شاناختی    های مدرنیته و ریشه ها و آسیب هدف اصلی این یژوهش، شناسایی و تبیین بحران

، ضرورت طراحی و تدوین یک الگوی نوین برای ییشرهت، رخ از نقاب برگیرد؛ راهآن است، تا از این 

و رواباط  هاا   بانی معرهتی و انسان شناختی متفاوت، که الزمة آن بُاروز بحاران در مناسابت   الگویی با م

انسان نباشد و ییشرهتی حکیمانه و عادالنه را برای بشر به ارمغان آورد. سهت نیل به این هدف ییگیری 

 ضروری خواهد بودب ها  این یرسش

 تمادن  ایان  آیاا  و بارد  مای  سر به طلوبیم و ایدئا وبیش  کم شرایط در مدرن تمدن آیا پرسش نخست:

 در ؟برسد خودهای  آرمانبه  وخود عمل کند  یشعارها وها  وعده به قبولی، قابل حد در است توانسته

 انسان دیدکه خواهیم نیست؛ مثبت یرسش، این یاسخ بسیاری، یندار برخ ف که دید خواهیم مقاله این

 در اکناون،  انگیز، در عین حاا (  حیرتهای  ییشرهتسدید )با وسود دستاوردهای چشمگیر و  سهان و

 محیطی، زیست سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، سنسی، اخ قی، روانی، معنوی، معرهتی،های  عرصه تمام

 و گسترده های بحران این آیاب که است این دوم یرسش. برد سر می به «بحران» در شرایط... و المللی بین

 و اصاو  » باا  شرایط این میان ییوسته و ای شبکه نظام نوعی یا هستند ستهناییو و اتفاقی اموری هراگیر،

 یاساخ   الهای،  و معناگرا ویژه اندیشمندان از منظر بسیاری از اندیشمندان، به دارد؟ وسود «مبانی مدرنیته

 ایان  منادِ  نظاام  ارتبااط کاه  کوشش بر آن است  نیز مقاله این در. است دوم دهاع  این یرسش،گزینة قابل

 است این سوم نیز گردد. یرسش آشکار سدید سهان بر حاکم شناختی  انسان و معرهتی مبانی با ایط،شر

 ایان  یاساخ  دارد؟ وساود  «ییشرهت نوین الگوی تدوین ضرورت» باها  بحران این میان ارتباطی چه که

 ییشرهت رایب نوین الگویی طراحی  و تدوین به باور نیاز  ییشب که است این کوتاه ک م یک در یرسش،

 وهاا   ناامُرادی  وهاا   ناکاامی  ایان  باه  نسابت  عمیق آگاهی و التفات( ایرانی ا اس می الگوی سمله از و)

 .ستا ها بحران

پژوهشةپیشین.3

ایرانی ییشرهت را با  ا شناسی الگوی اس می ای که مبانی انسان تحقیقات مقایسه ،مورد یژوهش در زمینة

یکی از ابعاد  نرسیده است. لکن مقاالتی در زمینةیین و نقد نماید به چاپ شناسی مدرنیته تب مبانی انسان
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 شناسای  انساان  مباانی  بر درآمدی»ای با عنوان  در مقاله (1390مورد یژوهش منتشر شده است. ابطحی)

شناسای الگاوی    تحلیلای مباانی انساان    ا با روش توصایفی  کردهت ش  «ییشرهت ایرانی ا اس می الگوی

تبیاین مفهاوم، ماهیات و    ابتدا باه   سهت نیل به این مقصود وید. نمایتبیین  را ی ییشرهتاس می ایران

انسانی و ییشرهت یرداخته و در خ   آن بازشناسای مفهاوم ییشارهت و تعاالی انساان از       ةانواع توسع

یر بر خا ف ساا   رسد که در نهایت ایشان به این نتییه می .داده استمورد توسه قرار را دیدگاه اس م 

ایرانی ییشرهت غایت خویش را در  ا گوی اس میلدانند ا الگوهای توسعه که غایت را در رهاه انسان می

شناسای قرآنای الگاوی     مباانی انساان  » ( در مقالاة 1392نیاا )  هادویداند.  دستیابی به مقام قرب الهی می

عطف بار مفهاوم و سایگااه    ید قرآن را با أیت ش کرده مبانی ییشرهت مورد ت «ایرانی ییشرهت ا اس می

ی نشان داده شود تطبیق ا ای شود که با روش مقایسه ت ش می هدر این مقالانسان مورد بررسی قرار دهد. 

شناسای   اقتصادی که در اقتصاد ک سیک مطرح شده اسات، مبتنای بار مباانی انساان      ةکه الگوی توسع

شناسای الگاوی    یاین مباانی انساان   بارای تع دهاد کاه    نویسنده در ادامه توضیح مای  خاصی بوده است.

آیاات قرآنای را   تاوان   میهای قرآن کریم رهت؛ زیرا  دنبا  دیدگاه بایست به ایرانی ییشرهت، می ا اس می

در تعیاین  ماورد بحا     ةگاه مقالا  تکیه. دانست مهمترین منبع شناخت در انتساب اس میت به این الگو

نویسنده تبیینی از ایرانیت الگوی مورد یاژوهش   ،این ع وه براست.  «هطرت» ةاسی، واژشن انسانمبانی 

هاای اقتصاادی ماورد     با کدامیک از استدال بایستی  ده که این لفظیرا ییش کشیرسش ارائه داده و این 

تواناد از نگااه یاک اقتصااددان، قابال دهااع        تحلیل قرار گیرد. آیا ایرانی بودن یک الگوی ییشرهت، می

 صدد یاسخ به این یرسش نهایی مقاله در در واقع بخش؟ استی قابل تبیین باشد؟ این دهاع با چه منطق

بینی سلطه گارای مدرنیتاه و    سهان»( در مقالة 1394نیا و علی حسینی ) رضا التیامی .است طراحی شده

شناختی مدرنیته باه سهاان و    ت ش کرده نگرش روش «محیط زیستی در سهان های ارتباط آن با بحران

تحلیلی بهره  ا اید. این مقاله که با روش اسنادیاصلی بحرانهای زیست محیطی معرهی نم انسان را عامل

زیسات در بساتر    هکاری و هرهنگای تخریاب محایط    های  ضمن بررسی زمینهکند  برده است ت ش می

دنباا    میهبی و آثار آنها براکولوژی و محیط زیست سهانی، به ،های هرهنگی مدرنیته و نیز تبیین دیدگاه

باشد.  ای  زیستی اس می برای حفظ و تعاد  محیط زیست سهانی و منطقه یین و تدوین الگوی محیطتب

 در این مقاله بحثی نظری و بنیادی است و از رویکرد رئالیسم اس می و معناشناسی سااختارگرا اسا  
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گفتماان  » ة( در مقالا 1382یرویاز منظاور و مهادی حیات )     .اسات  سساته  بهاره  یاژوهش  این انیام

بحاران  هاای   مادرن را از نشاانه   در ت ش هستند کاه ههاور یسات    «مدرنیته گرایان در برابر یست س ما

را خصوصیت هر دو رویکرد غربی معرهی کرده و  «بحران معنا»مدرنیته قلمداد کنند. نویسندگان مقاله، 

لتانده است. ایان  ایی عییبی هرو غمعن هویتی و بی انسان را در گمگشدگی و بی ،معتقدند که بحران معنا

کاه چناین   یار تنااقض اسات؛ چرا   اسا م و مدرنیتاه اماری غلاط و     میاان  گفتگو آن است که بر  لهمقا

شمو  و امار   ضد دکترین که حقیقت سهان یک دکترین استع یى و یک ةچیزی سز مقابل وگویى گفت

اسا مى هام بایاد     ةیشا اندکنند کاه   ، نیست. البته نویسندگان مقاله توصیه میکند استع یى را انکار مى

مدرنیسام، دیادگاهى    یست ةرار دهد و هم بدون اهتادن در ورطسقوط عقل روشنگرى را مورد توسه ق

تا از این طریق تعهد خود را در قبا  وحدت اخ قى نوع بشار تیدیاد    دادهسویانه از انسان ارائه  آشتى

گرایای را   انساان  «آن ای اساطوره  یمباان  و مدرنیتاه  گرایای  انساان » ( در مقالاة 1389صانع یاور )  .نماید

تااأثیر اومانیساتهای دورة رنساانس شاکل      زیار کاه تهغربای دانسا مدرنیتاة اةصتارین شاخ محاوری

هاا   گرایاناه مدرنیتاه غربای را در اساطوره     مورد اشاره ت ش کرده برخی از وساوه انساان   . مقالةگرهت

معرهات   ها در ساه حاوزة   نه مدرنیته را در اسطورهگرایا ییگیری نماید. نویسنده ت ش کرده مبانی انسان

 ذکر این نکته ضروری است که این مقالاه،  شناسی مورد یردازش قرار دهد. شناسی، خداشناسی و روان

 . بندی است گیری و سمع نتییه بدون

 تبیاین « هاای دینای   مدرن و نقد آن از منظر آماوزه  شناسی یست انسان»( در مقالة 1390طاهری سرتشنیزی )

نویسنده بدون ذکار  . است برشمرده الهی و بشری مکاتب تمامی اصلی های دغدغه از یکی را انسان سایگاه

 باه  برخی و هربه را وی انسان، به مستعلی سایگاه اهاضة ضمن مکاتب برخی یرسش تحقیق معقتد است که

 تفاسیر، این دوی هر که اند یرداخته نحیف انسانی بندی صورت به و یرداخته استع یی سایگاه این با معارضه

 عناوان  باه  «مدرنیسام » غرب، هلسفة نویسندة مقاله اعتقاد دارد که در. است داشته همراه به را منفی ییامدهایی

در نهایت مقالاه ساعی   . است شده معرهی دوم سریان نماینده عنوان به «مدرنیسم یست» و او  سریان نمایندة

 اس می،های  آموزه منظر از آن نقد با مدرن، یست انسان های مؤلفه سیبرر ضمن مسئله، این به عنایت دارد با

  .ورزد مبادرت متعاد  ای سوژه ارائة به و ساخته آشکار را آن ضعف نقاط

شناسای غربای و    انساان هاای   توان ادعا نمود که هر چند تحقیقات قابل توسهی در زمینه در میموع می
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مورد یژوهش یاهات نشاد. ایان مقالاه ساعی دارد       ی در زمینةا یژوهش مقایسهاما اس می منتشر شده، 

شناسی مدرنیته را با مستندات و به شکل  شناسی اس می، مبانی انسان ضمن بررسی و تبیین مبانی انسان

 اینفوگراهی به تصویر و نقد بکشاند.

تعریفمفاهیم.4

اوی یک هادف یاا مقصاد    س معنی ترقی، رشد، حرکت و سنابش باه ییشرهت در لغت به پیشرفت:. 1

معنی شاده اسات و در کاربردهاای عماومی آن باا واژگاان  تعالی، ترهیاع، توساعه، بهبااود و رشااد     

عناوان توصایفی از    توان باه  از ییشرهت میاست.  Progress انگلیسی معااد این واژه متارادف اسات. 

محاور   ن یک بینش بسیار انساان ترقی و سعادت انسان نام برد. گرچه برخی ممکن است تصور کنند ای

ترکیب ابعاد مختلف ییشرهت، امید باه زنادگی را    .است. ییشرهت، مفهومی بیش از رشد اقتصادی دارد

شاان   دهناد زنادگی   شاود. ماردم تارسیح مای     اهزایش داده و موسب کاهش مرگ نوزادان و مادران مای 

شود که ماردم بگویناد از زنادگی     باع  میتر. ع وه بر آن امید به زندگی بهتر  تر باشد تا کوتاه طوالنی

  (Veenhover, 1984:152). برند لیت می

ییشرهت های  اتفااق نظاری حتای در محاهال علمای        ةکه در مورد مفهوم و محتوای واژ بپییریمباید 

عه، سا مراد از رشاد و تو  ( هنوز معلوم نیست که15، 1392)مهدوی، ارویایی و آمریکایی وسود ندارد. 

است یا رشد معنوی یا رشد بیولوژیکی یا رشد سیاسی یاا ترکیبای از اینهاا. اماا اگار ماا       رشد هناوری 

معیارهای ییشرهت و رشد یک نظام استماعی را عبارت ازب امکاان ارضاای نیازهاای اساسای، کااهش      

ناوع، تواهاق و وحادت ارزشای،      هم  ییچیدگی استماعی، نظم استماعی م حظات استماعی و کمک به

هاای   رسد هی  یاک از معارف   نظر می های استماعی( بدانیم، به نظر از نابرابری )صرف عیانسیام استما

 )همان( .در ارزیابی این مقوالت اساسی کامیاب و موهق نخواهند بود کمی
تااریخی   لحاا   باه مدرنیتاه  معنای ناو و سدیاد اسات.     در لغت به( Modernity) مدرنیته مدرنیته:. 2

هاای   بیستم را در بر دارد و واسد سنابش  ةیانزدهم می دی تا سد ةبین سد شود که ای اط ق می دوره به

تاریخی نداشته و بیشتر به سبک زندگی تنها سهت کاربرد این اصط ح متعدد هرهنگی و عق نی است. 

هایی از زندگی یا ساازمان   و شیوهها  به اندیشه توان مدرنیته را می سهت شود. از این امروزی اط ق می
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سوانب زنادگی، اعام    ةهای سنتی گردیده و هم ها و شیوه که سایگزین اندیشه دانست عی مربوطاستما

کاه مدرنیتاه    ناد ماداهع مدرنیتاه بار ایان باور     ةساف ه . برخی از هردی و استماعی را در برگرهته است

سامعاه  توان منظاور از مدرنیتاه را    است. به شکل کلی می  ای ناتمام است و هنوز به آخر نرسیده یروژه

انقا ب  و  عصر روشنگری آغاز شده و با رنسانس ةز نظر تاریخی، دوران مدرن با دورادانست.  مدرن

هاایی   فهلّؤمبر  مدرن  تمدّن در شود عنوان گفتار کلیدی غرب تحکیم می به آلیسم آلمانی ایده و هرانسه

  اتصی شدن امور، نظاما کار وتخصّ تقسیم اهزایش سطح رهاه، ،سدید هناوری ،علوم تیربی چونب رشد

، گرایی ی، مادّیگبسندعلم گرایی و  حس ، اقتصادی و اداری، معماری و شهرسازی سدید،سیاسینوین 

 شود. کید میأساالری ت ، سرمایهسکوالریسم لیبرالیسم، ،ماومانیس

پژوهششناسیروش.5

کاار   هالیف شده است. تکنیک با تای  کتابخانهتحلیلی و با استفاده از منابع  ا اسنادیاین یژوهش با روش 

و مناابع ماورد اساتناد در    هاا   رهته در این یژوهش بر مبنای تحلیل مضمون انیاام یییرهتاه اسات. داده   

شناختی آن  های انسان مدرنیته و بحران ن کتب و مقاالت منتشر شده در حوزةتری یژوهش حاضر را مهم

یال  ای تحل شیوه وده و ت ش شده مطالب بهدهد. روش بررسی منابع از نوع تحلیل مضمون ب تشکیل می

طرهای   کیاد بار اصال بای    أواقعی و با تسراسر شکلی  شناختی به انسانگردد تا هویت مدرنیته در حوزة 

ر حقیقات را  است که هر ذهن سساتیوگ ای  گونه گر شود. تحلیل مستند و نظم منطقی یژوهش به سلوه

 ل کرامت و حریت انسانها خواهد نمود.یییرش الگوی نوینی از ییشرهت مبتنی بر اص آمادة

پژوهشهاییافته.6

نگاهیبهکارنامةمدرنیته .6-1

هاا و   وعاده   این مقاله این بود کهب آیا تمدن مدرن توانسته است در حد قابل قبولی، باه  تیرسش نخس

لی بارای  ایادئا وبیش  کم؟ و آیا توانسته است کارنامة برسدخود، های  و آرمانشعارهای خود عمل کند 

بسایاری از اندیشامندان و صااحب نظاران معاصار،       ،خود رقم زند؟ همچنان که ییش از این گفته شد

اسات سرشاار از دساتاوردهای ییشارهته و تیهیازات      یک سو سهانی که سهان امروز ما، از اند  یییرهته

حقیقات را کمتار   هاا! ایان    هاا و بحاران   گرهتار انواع یریشاانی   دنیایی استسویی دیگر آسا و از  معیزه
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معرهتای، معناوی، روانای،    هاای   کند که اکنون انسان و سهان سدید، در تماام عرصاه   متفکری انکار می

اخ قی، سنسی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطای، باین المللای و... )باا وساود بسایاری       

وابط چهارگانة انساان  عبارتی، امروزه تمام ر عین حا ( دچار چالش و آشفتگی است. به ها، در ییشرهت

بارد و   سر می مدرن )یعنی رابطة انسان باخود، با دیگران، با محیط زیست و با خدا( در شرایط بحران به

  .«غلتاد  از دامان یاک بحاران باه دامان بحرانای دیگار مای        »به تعبیر مارتین هیدگر، سهاان سدیاد   
(Heidegger, 1962, pp: 2-30) 

:رانمدرندوهایوبحرانهافهرستیازچالش
نظری مدرنیته و نقدهای بنیاادین آن را در آثاار کساانی چاون نیچاه، ماارکس،       های  و بحرانها  چالش

هیدگر، ماکس و بر، ر نه گنون، لئو اشتراو ، هورکهایمر، آدورناو، تاوین بای، اریاک هاروم، ماارکوزه،       

توان سساتیوکرد. اماا    ، میچامسکی، هابر ما ، مکینتایر، میشل هوکو و سایر متفکّران یُست مدرن و...

عینی و میدانی های  وچالشها  تئوریک و هلسفی، برخی یرسشهای  در این میا  ، به دور از ییچیدگی

گوناگون منعکس شده( ههرسات وار از نظار   های  و ملمو  را )که البته در آثار این متفکران نیز به بیان

 از این قرار استبها  گیرانیم. یرسش می
معناایی، ساردرگمی و    بایش ازگیشاته، گرهتاار یاوچی، یاا ، بای        سدیاد، انساان  چارا در دوران   -

های روانی، عرصه  ها و بیماری باخودبیگانگی شده است؟ و چرا با وسود ییشرهت امکانات، ناآرامی

؟است  را بر انسان تنگ کرده
II

 

)شاکل   IIIود؟شا  مای  تار  روز هراگیار  به گردان، روز چرا در این دوران، مصرف موادّ تخدیری و روان -

 شمار یک(

IVدر سهان امروز، اهزایش روزاهزون خودکشی، چگونه قابل تحلیل است؟ -
 )شکل شماره دو(  

ها، ایان میارا     اگر حیات تمدّن، وابسته به حیات خانواده است، چرا هرهنگ سدید، با انواع روش -

 چندهزارساله را به سراشیب هرویاشی برده است؟ )شکل شماره سه(

  سامت گسساتگی و ذرّه   ، با ترویج هردمحوری و حتّی اگوئیسم، اسازای سامعاه را باه   چرا هرهنگ سدید -

 و خأل عاطفی را هراهم ساخته است؟ Vشدن کشانده و موسبات رشد روزاهزون بحران تنهایی  وار

چنین به ویرانای کشایده    راستی چه خصوصیاتی در تمدّن نوین مستتر است که محیط زیست این هب -

 شده است؟
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تماام ادوار تااریخ باه مصارف و البتاه       حریصانه به انادازة  ان مدرن در یکی دو قرن اخیر،چرا انس -

 «بحاران »و  «هاسعاه »استثمار منابع و معادن زمینی یرداخته تاا ساایی کاه اماروز از ایان رویاه باه        

VIشود؟ محیطی یاد می زیست
  

ای کاه   گوناه  اده بهرا سزء ارکان اصلی خود قرار د «زدگی مصرف»چرا سبک زندگی مدرن، هرهنگ  -

 نماید؟ تر سستیو می انسان مدرن، حتّی هویّت خود را در مصرف بیشتر و زندگی تیمّلی

کشورها، در دو ساه   گرایی، چرا بسیاری از ییشروترین محوری اومانیسم و شعار انسان اصلبا وسود  -

ساایر ملال   گاری، چپااو  و مداخلاه در     یرده، ساعی خاود را در سالطه    وقفه و بی قرن گیشته، بی

 اند؟ مصروف داشته

، چرا انسان مادرن بایش از همیشاة تااریخ، اساتعداد و انارژی خاود را        «عق نیت»با وسود شعار  -

بارتر این که چرا  دهد؟ و مصیبت تولید تسلیحات سنگی و کشتار سمعی اختصاص می وار، به دیوانه

نگای و صانایع ضادّ    سهم بسیار عظیمی از رونق زندگی همین کشورها، از تیاارت تسالیحات س  

 شود؟ بشری هراهم می

 «تیااوز باه کودکاان   » هاای سنسای، کماکاان معضال تیااوز سنسای و حتای        چرا با وسود آزادی -

(Kolivas, 2007, pp: 315-328 ))در حا  اهزایش است؟! )شکل شماره چهار . 

 «عدالت»م نا مدرنیته چیست و چرا ارزشی به در دورة« های طبقاتی هاصله»علّت گسترش روزاهزون   -

VIIدر تمدّن مدرن سایگاه مناسبی ندارد؟
  

ا میلیون گرسنه در سوامع ییشرهته ه را سرلوحه خود قرار داده، وسود ده  انسانتمدنی که محوریت  -

 کند؟ تابد و توسیه می چگونه بر میرا و یک میلیارد در کلّ سهان 

نواع اهکار مااورایی خراهای و   های آن است، گسترش ا در تمدنی که عق نیّت تیربی یکی از آموزه -

ی خوشابخت آراماش و  ناامیدانه های معنوی غیرعق نی چگونه ارزیابی شده و چرا انسان مدرن  هرقه

 کند؟ خود را نزد مدّعیان معناگرایی سستیو میگمشدة 

هاارتباطمبانیفکریمدرنیتهبابحران.2-6

ترده و هراگیر، اموری اتفاقی و ناییوسته هساتند  این بود کهب آیا این بحرانهای گس هیرسش دوم این مقال

رایط با اصو  و مبانی وسود دارد؟ ییش از این اشاره شد ای میان این ش یا نوعی ییوستگی و نظام شبکه

 هاای  بحران معناگرا و الهی، گزینة دوم است. از این منظر،های  از منظر اندیشهویژه  بهکهب یاسخ درست، 
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 و هاا  اندیشاه  کاوزة  از آنهاا،  از تاوسّهی  قابال  سهم بلکه نیستند؛ ناییوسته و فاقیاتّ هایی یدیده یادشده،

 مباانی  باا  خااص  طاور  باه  و) مدرنیتاه  نظاری  مبانی با عبارتی به و اند تراویده برون سدید، های نگرش

لحاا    معناوی، هکار و هرهنگای کاه باه     های  مند دارد. از منظر اندیشه نظام ارتباطی( شناختی آن انسان»

کناد و باه لحاا      تنها به دانش تیربای و خارد ابازاری، بسانده مای      (Epistemolgy) شناسی اختشن

( سهاان و انساان تنهاا در چاارچوب     Humanology) شاناختی  ( و انسانOntology) شناختی هستی

( تمام آما  و غایاات زنادگی را   Teleology) لحا  غایت شناختی  و بهدهد  قرار میناسوتی و دنیوی 

نماید، چنین هکر و هرهنگی، در د  خود، آبساتن ییامادهایی    مادی و این سهانی سستیو میدر حیات 

(، Egoismخواهی، خودخاواهی )  زدگی، زیاده نامبارک و ویرانگر خواهد بود؛ ییامدهایی چونب مصرف

ای، چاه بساا    هقر عاطفی و اخ قی، نابرابری، سنگ، استثمار، یوچی و... . البته چناین نظاماات هکاری   

)همچناان کاه در   ساویی  گیری نیز به ارمغان بیاورند، اما، از  چشمهای  دستاوردهای یرشمار و ییشرهت

اسات و حتای در مظاان     (Crisis) بینیم( چنین گفتمانی، السرم مساتعد اناواع بحاران    تمدن کنونی می

 گرهت.  قرار خواهد (Collapse)هرویاشی 

شناختی، یک انتقاد اصلی منتقدان الهی و معنااگرا ایان    نعنوان مثا ، در حوزة انسا تر، به طور مشخص به

ساحتی  خود به انسان، سهان مقدّ   درون را انکارکرده و آدمای را   است کهب اندیشة سدید، با نگاه تک

او ساریوش  « هاای اصالی    نیازهاا و قابلیّات  »و در واقاع، بار    کند یمدر الیة زیستی و حیوانی خ صه 

هاا،   هاا، تخریاب   هاا، نااآرامی   ها، نارضاایتی  ترین علل این یوچی یکی از اساسیگیارد. از نظر آنان،  می

محیطای را   ی زیسات ها ها و تخریب ها و...، در همین نقطه نهفته است. این متفکّران، حتّی بحران سنگ

  دانند. هم، برخاسته از همین نوع نگاه بشر امروزی، به سهان و انسان می

مناد یرداختاه    طور مکرر و گسترده به این ارتباط نظاام  ایم، به نوشت آورده از سمله، در آثاری که در یی

 نمونهببرای شده است. 

هرهنگ سدید، نفاس )امّااره( را در مرکاز    »گویدب  شنا  آمریکایی می ( سامعهDaniel Bell) دانیل بل

نساانی را باه ورطاة    حیاات ا گمان  بیآزاد و رها که از مبدأ ازلی سدا شده،   قرار داده.. اکنون این نفس 

( ، متفکّار مشاهور هرانساوی در    René Guénon) رنه گنون (155ب 1384)زمانی،  «کشاند. نابودی می

سهان سدید، به بهانة تسلّط بار زماین، از آسامان روگرداناده اسات و معضا ت       »نویسدب  این باره می



 پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی –دو فصلنامه علمی   132

 

 1399نهم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان سال 
 

یشمندان، سهان معاصر بارای  از نگاه این اند .(19)گنون، ص «سا ریشه دارد گستردة کنونی آن در همین

کند  او بازنگری  «معنای زندگی »و « انسان»ی ندارد سز این که در نگاهش به ا نیات از این شرایط، چاره

، نویساندة   (Leo Tolstoy) باه تعبیار تولساتوی    ای را ییش بگیارد.  تازه« سبک زندگی »و یس از آن، 

)خاود   ی زندگ ،  باور نداشته باشد...مقدّ یک امران عنو را به یکه زندگ یبشر تا زمان»ب معروف معناگرا

، «متیادد  انسان معنوی بحران طبیعت؛ و انسان»حسین نصر در کتاب « . تباه خواهد کرد. را گرانیدو( 

ماورد انتقااد قارار    تندی  ن، بهه مقام قدسی طبیعت و هتک حرمت آاعتنایی ب خاطر بی بشر امروزی را به

معتقد است که انسان چون، گنون، شوآن، لینگز، مک اینتایر و... هممتفکرانی  نیز هماهنگ با دهد. او می

زیست خود را نیات دهد مگر از طریق بازیابی ارتبااط میاان آن روح الهای و آگااهی      تواند محیط نمی

بشریت بارای   از نظر این متفکران معناگرا،دوباره نسبت به کیفیت مقد  آثار و اهعا  آن صانع متعا . 

شدن و متیدد گردیدن، تمام توسه خود را به بیرون و خار  از وسود خویش معطوف داشاته  هته ییشر

سبک زندگی و ساختار تمدنشان، بینوایی، حالت درونی نفس کسانی است که  و« برون هشتگی»و این 

های    درروژه دویاسکیه معتقد اساتب   (.1387)نصر،  شده است. ای محیطی موسب چنین بحران زیست

ماا   کهب دنیا برای چیست؟ و مقصد ها غفلت نشده است از این یرسش «مند طور نظام به»گونه  نی، اینتمدّ

آنچاه هسات    .عرضه نادارد ی برای صشناسی مشخّ انسان این عصر، ةاندیش. به تصریح وی کیاست؟..

 عریاف تیاک  از ییشانهاد  حتّای   کاه  هاا،   فو اخت  ها یاست درگرداب شوریدگو نظریّاتی  مفاهیمتنها 

ماالرو   آنادره  (.18 و 17ب 1371 دویاساکیه، ) ناتوانناد  در بارة سایگاه انسان )درآهرینش( نیاز  هماهنگ

 داده یاساخ  "چیسات؟  زندگی معنی" یرسش به که است تاریخ در تمدن نخستین ما تمدن»ب نویسد می

 تماام  که کنیم یم زندگی عصری در ما»ب نویسد می هاو لیروینک (11ب 1374گارودی، ) «!دانم نمیب است

 تا الهیات از دادند، می شکل را غرب عق نی حیات یایه روزگاری که سهانی مسلّط و غالبهای  سیستم

 خواهد سرانیامی به امر این. اند گرهته قرار گسیختگی هم از معرض در و نهاده زوا  به رو ایدئولوژی،

(  233ب 1381یستمن،  )نیل «شد خواهد یدیدار انگاری نیست و گرایی ندانم گرایی، شک آن در که رسید

تصریح می کندب تنها باا زیار و رو     (Leo Strauss. بر همین اسا ، هیلسوف سیاست، لئو اشتراو  )

تاوان راهای بارای نیاات از بحرانهاا       ویژه علوم استماعی آن می کردن اصو  ومبانی هکری مدرن و به

(، متفکّرآلماانی نیاز درباارة    Max Ferdinand Scheler) ماکس شِلر ( 55ب 1398) اشتراو ، یاهت. 

که با مسائل انسان سروکار دارند، بیش از  علوم تخصّصی»دهدب  چنین هشدار می علوم انسانی مدرن، این
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ب 1370)کاسایرر،  « کنناد.  و حیاب ینهان مای  حقیقت انسان باشند، آن را در یردةآنکه روشنگر ذات و 

 ةهما نیاز   ( Nicholas Maxwell)نیکاوال  ماکساو  ،    ( ییش از ایان دیادیم کاه کساانی چاون     47

ایان دور اهتاادگی تاا     1.کنند ارزیابی می را معلو  دور اهتادن از حکمت و خردسهان  مشک ت سارى

 یاک ( سیاسی و هکری نظر )از عصر را، این انسان ( Arthur Koestlerر )سایی است که آرتور کوستل

نادارد.   «زنادگی  معناای » مساألة  بارای  یاسخی هی  امروز، نسانداند! و معتقد استب ا می« یریش روان»

کیاسات؟   باه  آویختاه  و وابساته  که داند نمی هلسفی، لحا  به نه و استماعی لحا  به انسان سدید، نه

(Arthur Koestler, Arrow in the Blue, 1952) همچنااان کااه مااارتین هیاادگر ( Martin 

Heidegger،)  ماا دچاار هقار هکاری      می گفتب صریحد و ینام می« ریهک عصر بی»عصر سدید را نیز

 .(320ب 1395هستیم )هیدگر، 

« هرویاشای »و « بحران»توسه به این نکته نیز ضروری است که حتی با صرف نظر از دو موضوع  نکته:

هاای   و هاصاله هاا   نگر هرق ساحتی و ناهماهنگ، با یک ییشرهت حکیمانه و سامع میان این ترقیاتِ تک

عبارتی، بر اسا  منطق و معیارهای الهی و معناوی، حتای اگار تمادن سدیاد، دچاار        . بهاستاساسی 

هاای   توانستیم آن را در تراز معیارها و آرماان  و تهدیدهای کنونی نبود، باز هم نمیها  یک از بحران هی 

 وحیانی تلقی نماییم و یک تمدن کامروا و متعالی بنامیم.

مدرنیتاه دارای مباانی هراوانای اسات. لکان      مبانی اندیشة مدرن:  نظام معرفتی و تر به نگاهی تفصیلی

شک برخای مباانی دیگار را     رسد چهار مبنای کلی و اساسی بتوان برای آن در نظر گرهت. بی نظر می به

 توان با ارساع به این چهار اصل تفسیر و تحلیل نمود. می

 دیدگاه غالب در هرهنگ امروزی و درشناسی،  از نظر معرهتبسنده:  علم یا گرا حس شناسیِ معرفت. 1

 دانست. در این نوع نگاه، تنها روش  قابل بسنده علمیا « ابزار تک»توان یک رویکرد  را می  نظام آموزشی

هاای عقلای و نیاز مناابع      روشتیربی است. بر ایان اساا     ا  قبو  برای تحقیق و داوری روش حسّی

آیاد. در واقاع ساینتیسام، آمپریسام و      سااب نمای  ح بخاش باه   های معرهت وحیانی و دینی، سزو روش

  اند. شناسانة مدرنیته همین موضع  شناخت  یوزیتیویسم مشعر به

 یهلساف  گااه ییاو   های اساسی مواسه شده با چالش بیستم،قرن  یها انهیم ساینتیستی، از کردیروبا آنکه 

                                                                                                                                       

1. nasour.net/1390.10.14/653.html  )با اندکی تصرّف(. 
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باا  شود، امّاا   می یشمندان مطرح و از آن زمان، رویکردهای سدیدتری در میان اند خود را از دست داده

 هاای  آموزشای و در عرصاه   در نظام همچنانو ساختارهای برآمده از رویکرد میکور،  راتیتأث، این همه

 دهند. گوناگون استماعی و هرهنگی به حیات خود ادامه می 

که در  شناسی هوق العاده مهم و اساسی است. هی  هردی حق ندارد آنگاه کید بر معرهتأدر هر تمدنی ت

شناسی را ناچیز انگارد. چاه اینکاه از یاک زاویاه،      آید نقش شناخت میمیان  نقد تفکر مدرنیته سخن به

شود.  آغاز می "معرهت"ی، از همین مبح  نیدمعنوی و تفکّرمدرن و تفکّر  ترین اخت ف، میان ای ریشه

متدولوژی، به دیدگاه چندابزاری قائال اسات.    در حوزة دینی به سهانی چندالیه قائل است، لیا ةاندیش

حسی، عقلی،   نیازمند ابزارهای چهارگانه ،، بسیاری از متفکّران اس می معتقدند معرهت ناببرای نمونه

حضوری و وحیانی است و نقش حس محدود به سهان مادی است نه موضوعات کلی و هرامادی. لایا  

مرگ و موضاوعاتی  روحمندی انسان، حیات یس از تقد  هستی،  ی سهان،هدهمندیی نظیر ها یرسش

 است.بیرون استحفاهی تیربه  چنینی از حوزة این

شاکلی   در نقطة مقابل، هضای مدرن، تحت تأثیر دو سریان هکری بوده است؛ دو سریانی که هار دو باه  

ی با روش تیربی هم در مورد موضوعات سزئتنها خواسته  سریان می  شوندب یک ابزار محسوب می تک

؛ سریان دیگر نیز در مورد موضاوعات کا ن داوری   ک ن موضوعاتکند و هم در باب  تحقیق و داوری

 داند. مینایییر  و شناخت رینایی تعبارتی اثبا ای، احساسی و شخصی و به صریحی نکرده و آنها را سلیقه

معطاوف باه   اناش  د ،ارزشامند دانش است که این هکری مدرنیته های  ترین آموزه از برسستهباید گفت 

نگاری حاصال    در یرتاو طبیعات  تنهاا    طبیعت را داشته و زیسات مرهاه  تیربه است که توان تسلط بر 

 ( West,1996, p: 11) .شود می

شناسی  به یک هستیخودی خود  بهگرا،  ابزار حس که روش تک روشن است گرا: شناسی مادّی . هستی2

های قرن  تا میانه 18ویژه از قرن  سدید )به   ، در عصرشود. برهمین اسا را منیر میگ بینی مادّی و سهان

که حقایق هساتی را در ساطح عاالم ماادّه      ( ت ش بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان بر این بوده 20

مانناد  نمایناد. مفااهیمی     بر همین مبناا توسیاه و تفسایر   تنها ها و اتفاقات را  کرده و همة یدیده خ صه

از  (Demythologize)زدایای  راز زدایای و قدسایت   (،Reductionism)گرایای   ماتریالیسم، هروکااهی 

با تکیاه بار مبناای چنادابزاری      های دینی همگی به همین موضع مدرنیته اشاره دارند. در اندیشه ،عالَم
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تر و رازآمیزتر از عالم محسو  بوده و از آنیاکه هستی از آهریدگاری حکایم   عالم هستی بسیارگسترده

است، سهان نیز از غایتی متعالی برخوردار است. با ایان نگااه حتای عاالم ماادّه و طبیعات،       برخوردار 

شود. چیزی که در اندیشة مدرن و با نگااه مادیگرایاناه هرگوناه     میشمرده هویّت الهی داشته و مقدّ  

 گفتماان »گفتماان حااکم بار اندیشاة اماروزی،      از اسا ، بندد. از این رو  قدسیت از سهان رخت برمی

خاالق، صاانع، طارّاح    مانناد  گفتمان ییدایش، سخن از مفاهیمی  در«. آهرینش گفتمان»است نه « ییدایش

شاود.   گرهتاه نمای   نظر عنوان آهرینش یا تیلّی  الهی در عبارتی، سهان به هوشمند و... در میان نیست. به

کاه ا همچناان کاه     کردگار باشد؛ بل که هر ورقش معرهت طبیعت، دهتری نیست (37-39 :1374)باربور،

اند ا تنها هایادة مطالعاه و تحقیاق بار روی طبیعات، عباارت اسات از تساّلط و           بسیاری تصریح کرده

های دینی، هرهناگ حااکم بار هضاای      بر همین مبنا، در تمدّن (West,1996, p:11) برداری ازآن. بهره

اناد   کارده  یما احسا   ای بوده که اهراد در ضمن تحقیقات و تحصی ت علمی و تیربی، گونه علمی به

هرهنگ سکوالر حاکم بار علاوم   های  شوند. در حالی که یکی از مولفه نیز آشنا می« آیات الهی»دارند با 

ماده برقرار کارده   ءزدایی از سهان و زدودن هر چیزی است که نوعی ییوند بین ماده و ماورا سدید، آیه

 بخشد.  سهان می الهی به صبغة و

 : تیساحَ تک شناسی انسان. 3
این گفتماان نیاز روشان    « شناسی  انسان»شناسی، حا  نوع  شناسی و هستی با توسّه به دو مبنای شناخت

بر اسا  مبانی را برگزیده است.  1انگاری الیه تکگرایی یا  شناسی مدرن هم، رویکرد مادّی است. انسان

یک سانور  برای نمونهسهانی ) نعنوان یک موسود تنها ای یردازان هرهنگ مدرن، انسان را به هوق، نظریّه

ها و اهاداف   و در نتییه، نیازها، قابلیّت کرده ساز( تعریف هوشمندِ ابزارساز یا یک سانور مدنی و تمدّن

تصوّرات بااطنی و قدسای از انساان را    بیشتر، اند. در اینیا  او را هم در همین اهق ناسوتی منحصر دیده

انساان  "دانساته و معتقدناد    (Kurtz,1994, p: 190) یردازاناه    گاهی مغرورانه و خیا و« گرایانه آرمان»

نیز حتّی بر اساا  مقیاا  زماان  زمینای،       کران سهان بوده و زندگی ذرّاتی ریز )و ناچیز( درگسترة بی

از سملااه  (276ب 1382)نیگاال، ."کیهااانی...  لحظاااتی باایش نیساات، تااا چااه رسااد باار اسااا  زمااان 

                                                                                                                                       
1 .Monism 
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ناختی  مدرنیته اشاره دارد، مفهوم کلیدی اومانیسام اسات. بایاد گفات     ش که به موضع انسان اصط حاتی

.خواهد بود رییی امکان سم،یاومان شتریتنها با شناخت ب مدرن یشناس با انسان تر قیدق ییآشنا
VIII
  

اومانیسمیامحوریّتالیةناسوتیانسان:

ست. یاک تعریاف رایاج    محوری ا ترین زیربنای هکری تمدن امروزی، اصل انسان ترین و اصلی سامع 

اومانیسم، یعنی اعتقاد به محوریّت انسان و احترام و اهتمام باه نیازهاا و   »کهب  دربارة این اصل این است

خاود   خاودی  باه کاه   شود این اسات  گاهی از آن غفلت میروشنی که . نکتة «های او ها و اندیشه خواسته

انساان ناساوتی اسات؛ ناه انساانی کاه        یاا  سااحتی   منظور از انسان در این تعریف، همان انساان  تاک  

از واژة  Humanismکه حتّی از نظر لغوی هم اصاط ح   طور کنند. همان می های معنوی تعریف  اندیشه

خاوبی   بناابراین باه   (1378ب170. )دیاویس،  معنای خاک یا زمین، گرهته شاده اسات   به Humusالتین  

کند؛  منظور  این رویکرد را منعکس نمیدرستی،  بهمحوری  که تعبیر محوریّت انسان یا انسان روشن است

های خود را بر محاور   که برنامه که دین هم معتقد به حرمت و کرامت انسان است و مدّعی است ویژه به

که برخی منابع مرساع نیاز    کرده است. از این رو همچنان های انسان دوساحتی طرّاحی نیازها و خواسته

 شکلی داللت دارند، به
(Luick,1996) محوریّات  »ساای   که در تعریف اومانیسام باه   تر این است دقیق

تاوان آنارا را در    این امری است که مای «. محوریّت سنبة ناسوتی  انسان»بگوییم اومانیسم یعنیب « انسان

کرد. نبایاد   های هرهنگ، هنر، اقتصاد، سیاست، اخ ق( مشاهده تمام تیلّیات اندیشة اومانیسم )در حوزه

کننادة خاوب و باد،     که اهکار و امیا  انسان، محور و تعیین بر این باور استه اومانیسم هراموش کرد ک

 حق و باطل است. با این نکته بح  را ادامه می دهیم.

 نماود کاه اندیشاة     برای توضیح سخن هوق باید یاادآوری  الف( نگاه اومانیسم به معیار خوب و بد: 

ی تمای ت و رهتارهای خویش را بار محاور حقیقات و    سعادت بایست دینی معتقد است که انسان طالب

کند. امری که در اومانیسم کام  عکس است؛ یعنی انسان خود معیار حقیقات و هضایلت    هضیلت تنظیم

که  چیزیکند که هر  عبارتی اومانیسم تصریح می به( 6ب 1373و اشتراو ، 77ب 1344)سارتر، خواهد بود.

کاه تمایال نداشاته باشاد،      ه باشد، همان چیز روا و حق است و هرچیزیانسان یا سامعة انسانی تمایل داشت

شکلی برسسته نزد ه سفه اخا ق ههاور بیشاتری     همان ناروا و ناحق خواهد بود. این نگرش اومانیستی به
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«. درسات یعنای خواساتنی و نادرسات یعنای نخواساتنی      »دارد. س رمی بنتام این اصل را اینگونه بیان کارده  

« خاوب »تری به خود گرهتاه و   آیر شکل وخیم« زبان صدق منطق»( امری که البته در 202، 1367)آرب ستر،

روشنی بنیان اخ ق  معنای احسا  تعبیر می شود. بر همین اسا ، بسیاری از ییشوایان هکری  مدرنیته، به به

گرایای   ان نگرش نسبی( واضح است که این هم83-94ب 1376)هرانکنا، .اند بنا نهاده« منفعت»و « لیّت»را بر 

خاود چیازی    خودی اخ قی است که همه چیز به یسند انسان وابسته است. روشن است که در این آموزه به

معنای تخلّف  شود. سرم هم در اینیا تنها به بسنده می« سرم»مطرح نیست و به اصط حاتی نظیر « گناه»نام  به

معنوی، مصالح ابدی، هرمان الهی و اموری از این قبیل. از قوانین استماعی است، نه تخلّف از هطرت، اخ ق 

کاه   هم امنیّت و مناهع استماعی است. از این روست در واقع، آزادی امیا ، در این نگاه تنها یک مرز دارد آن 

هار دلیال    کناد یاا باه    گرایی( را مفید ارزیابی اگر عرف یا حتّی اکثریّت یا یارلمان، هر عملی )حتّی همینس

میاز اسات بادون احساا  گنااه آن را انیاام داده و بلکاه آن را         هنیار و ارزش شمرده و انسان بپسندد،

 ( Kurtz,1994, p: 52-3) کنند. مصوّب و قانونی

در عصر سدید، دیوید هیوم و ییروان او این تفکّر را تا حدّ زیادی  رابطة عقل و میل: ب( نگاه اومانیسم به 

بر میل وگرایش نبوده، بلکه حتّی خادم آن است. با توسه به مطالب یایش گفتاه،   که عقل، در برا  کرده نهادینه

مفهوم عقل درگفتمان اومانیستی با گفتمان دینی متفاوت است. در نگاه اومانیستی و مادرن، عقال، چراغای    

و  را نشان دهد و برای رسیدن به این اهداف متعالی، در برابر امیاا  دنیاوی خاطّ   « حقایق متعالی»نیست که 

نشان بکشد؛ بلکه عقل، تنها چراغ و ابزار رسیدن به همین امیا  و مناهع دنیوی است. به عبارتی دیگر عقال  

کند، تنها با همین معیارهاای   را مشخص می  اومانیستی تنها مُشعر به آنها است و اگر سایی مرز و چارچوبی

الهای از آنیاا کاه روح،     تفکّرلی که در .( در حا346 و 337ا  334ب 5،  1375)کایلستون،  سهانی است. این

 ابازاری، عقال   عقل) (Reason)الیة یایین عقل  ای است. موسودی دوسطحی است، عقل هم امری دو الیه

نگر و عقل معااد(.   کل ی، عقلعقل قدس) (Intellect) الیة برین عقل ی، عقل سزءنگر و عقل معاش( وستیز

 دانند.  خادم امیا  انسان می گرایان عقل را از این زاویه است که تیربه
 :دنیامحور شناسی غایت. 4

گردد کاه مدرنیتاه، زنادگی را طرحای از یایش       با آنچه که در مبانی اندیشة مدرن آمد، این نکته هویدا می 
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توضایح اینکاه   ؛ است «فیتعر خودْموضوع »طراحی شده با ساختارهای الهی تلقی نکرده، بلکه آن تنها یک 

)  معنای زیسات انساانها اسات    گفته شد اصل اصالت میل و سلیقة انسانی معرّف  ب ییشکه در مطال آنچنان

 گونه طراحی ییشین که صبغة الهی داشته مردود است. هر ( و استناد به77ب 1344و سارتر، 6ب 1373اشتروا ،

زنادگی(،  است )یی بردن به غایات اصایل  « کردنی کشف«  که معنای زندگی در اندیشة دینی در واقع آنچنان

 ( 198ب 1382ام، . )آدامز، ای کند. تعبیر می« کردنی وضع»یا « کردنی سعل»را   اندیشة مدرن آن

مبنای زنادگی را بار    تایییرد  نام قوّه و قابلیت قدسی را در انسان نمی اسا  اندیشة مدرن موضوعی به

ندارد؛ انسان از هماان  نگاه اصل صیرورت و صیرورت انسان موضوعیّت   کند. در این اسا  آن تعریف

ابتدا بالفعل انسان هست. در واقع حرکت، سوهری نبوده، بلکه اصل حرکت به عرضایاتی نظیار موهّاق    

 «انساان شادن  » ةگاه باه محادود   شدن منتهی شده و هی   شدن، ثروتمند شدن، دانشمند شدن، محبوب

 (John C.Luick)ان لوویک شود. این معنای همان عبارتی است که س معنای متعالی آن نزدیک نمی به

رهبران هکری این هرهنگ، مبنایشان این بودکه غایت انسان نه قرب الهی و ناه بهشات   »ابراز داشته که

آدمی ییشنهاد خیا  وخرد قوّةکه  سهانی است های این ابدی است؛ غایت انسان به سرانیام رسیدن یروژه

قارن   یهاا  سات یدر اعتقادناماة اومان  کاه  یحیصار  ریا به تعب( .Luick,1996,v. 4, p: 52) .«داده است

هروید هر  ،تر و در هرازی رادیکا ( 230ب1393)براون، «است... یخودِ زندگ ،یهدف زندگ»آمدهب  ستمیب

در کال آنچاه    (11ب 1383)هاری، داند.  کند را بیمار می انسانی را که دربارة معنای زندگی و مرگ سؤا  

 ،ویمنتسکنمونه، برای .  ن تواهق کرده، نگرش دنیامحوری استبر آ ،آن خداباوریسم حتّی در شکل مدرن

آورده  «نیالقاوان  روح»  در شاود  مواهقان دین محسوب مییکی از با آنکه  امروزی یکی از معماران تمدّن 

، لباا  بپوشاد  ، دیا نما هیغیا ته یعنی کند؛ یکه زندگ به عرصة وسود آمده است نیا یانسان برا» استب

را  یکه و باشد یطور دیاو نبا یندارید نیخود را انیام دهد. بنابرا یاستماع فیوها بقا بکوشد و یبرا

 (765ب 2،  1370)منتسکیو،« ... .دیوادار به تفکّر و تعمّق در اسرار )و باطن( سهان نما

، در دو مصارع کوتااه   «غایات شناسای  »و « شناسای  انسان»اقبا  الهوری، نگاه مدرنیته را در دو مبح  

 ن چنین خ صه کرده استب وگویا ای

 زل استــمن دگي بيــاروان زنـك      در نگاهش آدمي آب و گل است
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«پیشرفتنوینالگویتدوینضرورت».ارتباطبحرانهایمدرنیتهو.3-6
ضرورت تدوین الگاوی ناوین   »ها با  یرسش سوم مقالة حاضر این بود کهب چه ارتباطی میان این بحران

 و تادوین  باه  بااور  نیاز  اسخ این یرسش، در یک ک م کوتاه این است کهب ییشوسود دارد؟ ی« ییشرهت

 نسابت  عمیاق  آگااهی  و التفات( ایرانی اس می الگوی سمله از و) ییشرهت برای نوین الگویی طراحی 

 رواباط  و سهاان  های تمدن مدرن است. در حقیقت، اگر بپاییریم کاه   ها و بحران ها و نامُرادی ناکامی به

 از برآماده  بحرانی، وضعیتِ این بپییریم که سهم قابل توسهی از و است بحران از اکنون آکنده انسانی،

ایان،   بناابر  اسات، ( آن شاناختی  انسان مبانی ویژه به) سدید تمدن بر حاکم مبانی وها  یارادیم و الگوها

 را راه و داد خواهد نشان خوبی به را خود سدید آوردن، الگویی و درانداختن نوآورانه طرحی ضرورت

  .بست ها خواهد نوآوری ها و تحو  گونه این منکران  بر

یاییری  الگاوی توساعة غربای، در حقیقات       توضیح این کهب منکران الگوی نوین و معتقدان به دربست

اعتقاد »اند. آن یشتوانه و ییشفرض عبارت است از  یک یشتوانة سست و ییشفرض نادرست تکیه زده به

در واقع آنان، با تکیه بر آرای کساانی  « بیت الگوی توسعة مدرن و ایدئا  دانستن آن.به موهقیت و مطلو

، سایر مدرنیسام و   (The End of History and the Last Man) چون هوکویاما )متقادم( در کتااب  

دانند. حا ، چندان نیاز به توضایح نیسات کاه باا      می« یایان تاریخ»هلسفة لیبرالیسم را نقطة او  بشر و 

خاوبی   به سدید الگویی و نو طرحی درانداختن هرض، ضرورتِ لز  در این یشتوانه و ابطا  این ییشتز

رخ از نقاب خواهد گشود. این الگوی نوین، بایستی بر یک نظاام هساتی شاناختی و انساان شاناختی       

 متفاوت و متعالی، مبتنی بوده و از یک یایگاه مستحکم عق نی و وحیانی برخوردار باشد.

 مغرب در که انتقادی هراوان  رویکردهای و آثار مطالعة مدرنیته و بحرانی  و تاریک رُویة در ی، تعمقبار

 ویژه به و اس م سهان که شود می رهنمون حقیقت این به را اند، ما سربرآورده مدرنیته موطن در و زمین

کند و ا   سستیو مدرن لگویا از مطلق ییروی در را خود ییشرهت و توسعه راه تواند، نمی ایران، کشور

  دست کم در این سغراهیا ا زمان آن هرا رسیده است که به الگویی نوین اندیشیده شود.

مقایسةنظاممعرفتیمدرنیستیونظاممعرفتیاسالمی:
تارین و   معرهتی الهی، نظام معرهتی وحیانی  اس می است ا که البته به عقیدة ماا نااب   های  یکی از نظام
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کاه ایان مکتاب، بارخ ف مباانی       داد نشان و کرد اثبات توان می خود سای ست. درا ین  آنهاتر معقو 

توان  گفته )یعنی یک یایگاه مستحکم عق نی و وحیانی( برخوردار است و می مدرن از همان توشة ییش

اماداد   عنوان لنگرگاهی ما را برای خرو  از ورطاة بحاران   نشان داد که این یایگاه معرهتی قادر است به

 حساب آید.  بحران به برساند و سنگ بنای یک تمدن حکیمانه و بی

 کنیمب طور اختصار، در سدو  زیر مقایسه می دو نظام معرهتی مادی و الهی )وحیانی( را بهتنها در ادامه، 
 

 وحیانی فکری نظام مدرن فکری نظام ها حوزه

 شناسی معرهت

بسااندگی یااا  اباازاریب علاام دیاادگاه تااک

 دگی )عقل سزءنگر(بسن عقل

 دیدگاه چندابزاریب اعتقاد به چهار ابزارب 

نگاار و سزءنگاار(، حااس وتیربااه،   عقل)کاال

 وحی،علم حضوری

 شناسی هستی

)انکااار هراطبیعاات یااا در   گرایاای مااادّی

 گیاشتن آن( تعلیق

مساکوت  «/ ییادایش »تأکید بر گفتماان  

گیاشتن  بح  از آهریدگار و هدهمندی 

 هستیزدایی از  هستی/ قداست

اعتقاد به سهان هاهر و سهان بااطن )غیاب و   

 شهادت(

اعتقااااااد «/ آهااااارینش»تأکیااااادبرگفتمان 

وسودآهریدگار و هدهمندی  هساتی/ اعتقااد    به

 هستی  قداست  به

 شناسی انسان

الیگاای انسااان/ انسااان  عقیااده بااه تااک

محوری یا اومانیسام )اصاالت دادن باه    

 انسان ناسوتی(/ انسان سایگزین خدا/

 زدایی از انسان/ قداست 

ب  نهااایی او  تعریااف انسااان وقابلیّاات  

سانورهوشمند ابزارساز؛ موسود متمادّن  

 ساز... و هرهنگ 

عقیده به دوالیگی انساان/ اعتقااد باه دوالیاة     

دادن  هاهروباطن)یاسساام و روح(/ محوریّاات

 سانشین خدا/  آدمی/ انسان الیة ملکوتی به 

حقیقاااتِ انساااان، از  کاااه اعتقااااد باااه ایااان

انسان  عالَم است./ تعریف  مقدّسات ترین  مقدّ

 بالقوّه خداگون... موسودی  بنهایی او وقابلیّت 
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 هطرت، عهد،

 اختیار، آزادی

 

 اعتقاد به نظریّة لوح خالی

میان انسان و خدا عهادی در نظرگرهتاه   

شود؛ آزادی و اختیار مبتنی بر مبنای  نمی

اومانیسم است؛ یعنای انساان و سامعاة    

ت به هر اماری آزاد ومختاار   انسانی نسب

اسات )مختاار اسات هار موضااوعی را     

 خوب یا بد بداند(.

 نظریّة هطرت الهی به اعتقاد

عهدی ومسئولیّتی در هطرت انسان هست امّاا  

انسااان نساابت بااه رعایاات آن آزاد و مختااار  

 است/   آهریده شده

 در میاان دوقطاب   انسان  اساساً اختیار وآزادی

اساات باارای  ای بااوده ، وساایلهحااق و باطاال

 شدن او. شدن و ورزیده آزموده

 اخ ق

حق و باطل یاا خاوب و باد، نسابی و     

تابع میل و ارادة انسان)ناسوتی( هستند. 

 / نسبیّت اخ ق.

هاایی مطلاق و میازّا از میال      حقایق و ارزش

انسان وسود دارد. انساان اگرطالاب ساعادت    

اش را بر اساا  محاور    است باید میل و اراده

سب با هطرتِ انسانی و ساعادتِ  حقایق و متنا

 نهایی تنظیم کند.

 حقوق و قانون

دورة مدرن، دوران حقوق بشراست ناه  

 تکلیف بشر. 

منشاااءِ قااانون، تنهااا قاارارداد استماااعی  

بشری است و هی  قانون دیگری معتبار  

 نیست.

اناد) یعنای    حق و تکلیف دو روی یک ساکّه 

تکااالیف بشاار، همااان نیازهااا و حقااوق  روح 

 و هستند(.قدسی ا

بشار نیاز    گیار خداست؛ البتّه خداوند به قانون

گیاری برمحور حاق را   توانایی و اسازة قانون

 در بسیاری از امور داده است.

 معنای زندگی

خوشبختی و هدف، یاک امار نسابی و    

وابسته به میال انساان اسات./ معماوالً     

سعادت و خوشبختی  نهاایی در اماوری   

نه، داشاتن   مثل زیستن  بهینه، لیت بیشای 

شاود./ دیادگاه    بیشینه و... تعریاف مای  

 محور سکونت

دستگاه حکیمانة خلقت برای انسان، هادف و  

کاارده و سااعادت و   غااایتی متعااالی ترساایم 

خوشاابختی نهااایی در رساایدن بااه آن هاادف 

است./ هادف   میانی بهینه، هدف است./ زیستن  

نهایی در کما  انسان، بهشت اخاروی، قارب   

./ شااااااود ماااااای الهاااااای تعریااااااف 

   سکونت درعین حرکت  دیدگاه
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«:سندالگویاسالمیایرانیپیشرفت»شناختیِمبانیانسان

اسات و مادعی    ییشارهت  ایرانی ا اس می در حا  تدوین الگوی« مرکز الگوی اس می ایرانی ییشرهت»

 هکار،  گونااگون  هاای  عرصه در ایران مطلوب تحوالت حرکت که است راهی نقشة است که این الگو،

کناد.   مای  ترسایم  آیناده  قرن نیم در ایرانی ا اس می نوین تمدن چارچوب در را زندگی و معنویت علم،

الگاو، بخشای از مباانی     ساند  ناویس  ییش است. در سند این بنیادین مبانی از یکی شناختی انسان مبانی

 گفته، این گونه منعکس شده استب ییش
و در یرتاو آن، دساتیابی باه مقاام قارب و       هدف از آهرینش انسان، معرهات و عباادت یروردگاار    -

 . اللهی است هًْخلیف

 .حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد هطری و طبیعی و ساحات سسمانی و روحانی است -

الهای اسات منشاأ کرامات ذاتای و نیاز برخاورداری از اوصااف          ةبعد هطری او که ناشی از نفخا  -

طلبای،   گرایای، عادالت   زیباایی  ساویی، خیرخاواهی،   گرایای، حقیقات   ورزی، کما  خدایرستی، دین

چنانکاه بعاد طبیعای او منشاأ دیگار اوصااف و       همهای متعالی است.  خواهی و دیگر ارزش آزادی

نیازهای مادی گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازهاا و تحقاق   

 یابد ت اکتسابی دست میالمعقو  و متعاد  آنها به کما

هاای صاحیح و در چاارچوب     و سعادت اختیاری است که در صورت انتخااب انسان دارای کما   -

 د.نهایی آن واصل شو ةتواند به مرتب ی می نتمسک به هدایت الهی و رشد عق

یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بار بااور، بیانش، مانش،      حیات انسان یس از مرگ تداوم می -

 ت.ق، کنش و رهتار آدمیان در زندگی دنیوی اس اخ

گفته، انسان دارای حقوقی از سملاه حاق حیاات معقاو ، آگااهی، زیسات        ا توسه به مبادی ییشب -

قی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیاین سرنوشات و برخاورداری از دادرسای      معنوی و اخ

 ت.نه اسالعاد

بساتر  انسان موسودی استماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوهایی استعدادهای خود را در  -

1کند. سمعی سستیو می تعامل و مشارکت
 

                                                                                                                                       
1 http://m.olgou.ir/newsletter/ 

http://m.olgou.ir/newsletter/1397/08/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1/
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پیشنهادپژوهشی.7

توان به این موضوع یرداخت کاه چگوناه ایان مباانی انساان شاناختی        یا مقاالتی سداگانه می در مقاله

 هراگیر نباشد.های  تواند الگویی را رقم بزند که الزمة ییشرهت آدمی، هرواهتادن در بحران می

 گیرینتیجه.8

از  باور به تدوین و طراحی الگویی نوین برای ییشرهت )و از سمله الگاوی اسا می ایرانای(    نی . ییش1

 .است «های گوناگون تمدن مدرن بحران» ها و التفات و آگاهی عمیق نسبت به تردیدها و ورشکستگی

یعی عمیاق و  نها را هیاآهایی اتفاقی، ناییوسته، سطحی و گیرا نیستند، بلکه باید  یدیده ها ن بحرا. این 2

 د.ان های مدرنیته برآمده یارادایم ها و اصو  و مند دانست که از اندیشه نظام دار و ریشه

سا  از عق نیت ابزاری و علوم  دیرینه ةیک دستاورد بزرگ تمدنی و یک تیرب. در عین حا  مدرنیته، 3

الَّایینَ   عِبااد  هَبَشِّرْ»  ةبر کریمبا تکیه  کهتوان از در یرهیز و ستیز با آن مواسه شد؛ بل و نمی  بشری است

گراناه داشات و    ن موضعی حکیمانه و گزینشآتوان و باید در برابر  می «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْ َ هَیَتَّب عُونَ أَحْسَنَهُ

از تیارب و مواهب آن بهره برد و در عین حا  سسورانه و خ قانه باه اهقای هرامادرن و باه تمادنی      

 بنا نشده باشد. « خسران»و  «بحران»ی و ییشرهتی که بنیادش در بستر ؛ تمدناندیشیدمتعالی 
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 ها( )شکل شماره یک؛ مصرف روان گردان

 
 )شکل شمار دو؛ میزان خودکشی(

 

 

 

 
 

 )شکل شماره سه؛ میزان متولدین خارج از ازدواج(
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 )شکل شماره چهار؛ میزان جرائم جنسی در کشور سوئد(
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I  .زیر ر.کبتوان به منابع  عنوان نمونه می به 
گنون؛ سیطرةکمیّت، همو؛ یرسشی در باب تکنولوژی، مارتین هایدگر؛ هلسفه و بحران غرب، ادموند هوسر  و  بحران دنیای متیدد، رنه

؛ گرانیو د یرابرت آود سم،یو یست مدرن تهیمدرن یستساحتی، هربرت مارکوزه؛  گارودی؛ انسان تک  دیگران؛ هشدار به زندگان، روژه
؛ عبدالحسین آذرنگ ترسمه وتدوین ،ژی و بحران محیط زیستوتکنول ، رامین سهانبگلو؛امروز شمندانیبا اند یینب گفتگوهانقد عقل مدر

، دانسان و طبیعت، بحران معنوی انسان متیدّ؛ هرویاشی تمدّن غرب، رابرت رینگر؛ آرب ستر یآنتون ،غرب از ههور تا سقوط سمیبرالیل
به مبانى  نتایریرویکرد انتقادى مک، بابک احمدی؛ تهیمدرن یامعمّتمدّن غرب، سیّدمرتضی آوینی؛  توسعه و مبانی ؛حسین نصرسیّد
های این میله، ترسمه آثار  )تمام شماره ها و مقاله 137تا  1ش  ،غرب احتیمیلّة س ؛34ش  ،یاسیعلوم س ،یرنان یعابد ی، علسمیبرالیل

 ... .؛ واست. (های گوناگون  متفکران غربی در زمینه ها و تخصص

II. است شده برابر سه بر اهزون اهسردگی آمار ا ییشرهته ازکشورهای بعضی در حتّی ا اخیر های دهه در ( .www.cdc.gov) 
III.   کنندة  مصرف های اخیر، میلیون نفر در سهان، در سا  243حدود « مخدر و سرم سازمان ملل دهتر مقابله با موادّ»بر اسا  گزارش

% 70ها،  گردان و... نیز چندین برابر این رقم است. بر یایة یکی از یژوهش اند. آمار مخدّرهای قانونی و داروهای روان بودهموادّ مخدّر 
کنند.  کرده یا می مصرف ،یزشک یشده از سو زیتیو ر مواد مخدّدارو یا نوع  کیحداقل  مردم آمریکا،

(www.thesleuthjournal.com؛ www.unod www.unodc.org/unodc/index.html) 
IV . سازمان بهداشت سهانطبق گزارش(یWHO) شده است شتریب%  60در سهان  ی، خودکشهقط در حدود نیم قرن اخیر  .
(www.WHO.int/mental_health/suicide-prevention) 

V. این درمان سهت امروزی بشر راهکارهای از یکی "تنهایی امور وزارت" تاسیس انگلستان، نظیر دنیا ییشرهته کشورهای از برخی در 
 .است ساخته خود بلیه
VI. شوماخر.باستیعنوان نمونه ر. کب کوچک ز به ، 

VII. ب ک.ر بیشتر مطالعة برای. است سهان در نفر میلیارد 3.5 ثروت با یمساو ،(صهیونیست بیشتر) نفر 85 ثروت تنهاب نمونه عنوان به
 سر ؛ سوزان میرند؟، می دیگر نیمی چگونه آلبریتون؛ رابرت آهریند؟، می چاقی و گرسنگی داری سرمایه چگونه بخورند؛ آشغا  بگیار

 .(گارودی  روژه چرا؟ آمریکاستیزی

VIII. است شده  داده توضیح مشروحاً مشکات و عبدالرس «ها واژه هرهنگ» کتاب در مبانی این. 

http://www.cdc.gov/
http://www.thesleuthjournal.com/
http://www.unodc.org/unodc/index.html
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention
http://www.girlguiding.org.uk/home.aspx
http://www.wonderslist.com/
http://www.unodc.org/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention

