
خواهیم  و به کجا میاآمدهاز کجا »در مورد اینکه  ویژهبهپیدایش جهان و  دربارهچند جلد کتاب  تاکنون

ستارگان، زمین »مقاله در روزنامه اطالعات و در بخش هشتم کتاب  11در  و نیز امنوشته «رفت؟

در رابطه با  «؟رودیمجهان به کجا »و همچنین در کتاب  «افسانه زندگی»و نکاتی در کتاب  «یوزندگ

 هامقالهشوید و این  تمیساوبوارد در  گوگلبا دادن نام من به  تواندیم خواننده که امآوردهپیشرفت علم 

 چگونگی پیشرفت»: از آن مطالب را گرد هم آورده و با عنوان یادهیچکرا دانلود کنید. اینک  هاکتابو 

 .کنمیمتقدیمتان « علم در غرب

 

 :علم در غرب چگونگی پیشرفت

 
 نوزایی یا رنسانس -1

میالدی( علم  1220آکسفورد )میالدی( و دانشگاه  1170) سیپار یهادانشگاهدر قرن دوازدهم با ایجاد 

. در این شدیماداره  ساهایکلتحت تعالیم مسیحیت و زیر نظر  هادانشگاهدر اروپا نهادینه شد. البته این 

بر  هانآشروع به ترجمه متون و آموزش فلسفه و اکتشافات یونان باستان کردند. اصول کاری  هادانشگاه

در دانش  نوزایی ینوعبهمکتب اقلیدسی و ارسطویی و نیز تا حدی آشنایی با تمدن اسالمی بود که خود 



 یهاهیپاشده و با پیشرفت علم در کشورهای اسالمی آشنا  هاییاروپابشری به وجود آورد. در همین زمان 

و پزشکی را از ابوعلی سینا و فلسفه ارسطویی را  ثمیه آلاپتیک( را از )جبر را از خوارزمی و نورسنجی 

و به دانشجویان خود  فراگرفته، همراه با اصول مذهب مسیحیت یفاراب یهاتصرفو و دخل  هاترجمهاز 

رفت شیپهبهمراه بود، چندان کمکی  یشیاندکیتار. توسعه و ترویج علم که با دگم مسیحت و آموختندیم

 ویژههبکیمیاگران و پژوهشگران ایرانی  ریتأثفهم و دانش بشری نسبت به جهان ایجاد نکرد. با این وجود 

 یهاروشآنان به تجربه، زمینه را برای نوزایی واقعی که در اواسط قرن پانزدهم و شانزدهم به مدد  یاتکا

 .تجربی اتفاق افتاد، فراهم کرد

رای ی بیعلم شیمی و فیزیک جزو کارهای کیمیاگران بود. این افراد در پی یافتن دارو وسطیقروندر 

 را تبدیل ارزشکمبه نام کیمیا بودند تا فلزات  یامادّهو یا درجستجوی شناخت  هایماریبمداوای تمام 

زندگی حیوانی، »دنیوی بود  یهاجلوهمطالعه در سه بُعد از  هاآنبه طال نماید. موضوع اصلی پژوهش 

بود که به مدد آن بتوانند از  یزیسحرآم ةمادّیافتن  هاآن یمشغولدلو  «زندگی گیاهی و معدنی اجسام

 هانآیعنی یافتن کیمیای سعادت و یا آب حیات. کار ؛ بدن( به نحو ابدی جلوگیری کنندجسم )تجزیه 

، مانند اسید نیتریک و هاآنو یا ترکیباتی از  یرفلزیغجنبه نظری نداشت و تمام عناصر فلزی یا 

ریخته و امیدوار بودند که از این  همیرو، بر شناختندیمیا قلیا را که در آن زمان  کیدسولفوریاس

 با احتراق و هاآننتیجه مطلوب که همان کیمیا بود به دست آید. گاهی از اوقات نتیجه کار  هااختالط

اما کارهای تجربی  ؛ ودادندیمیا انفجار توأم بود که بسیاری جان و یا چشمان خود را در این راه از دست 

. این تجربه دادیمو فراورده را به دست  شوندهبیترک یهامادّهکه وزن  گاهی با وزن کردن توأم بود هاآن

 کنندهشرکتوزن کردن اجسام  ةدیانوزایی گذاشت و از این  ةدورراه بسیار جالبی پیش روی پژوهشگران 

 «رمجقانون بقای »نام به  مواد بود که الوازیه توانست اصل بسیار مشهور خود را کنشبرهمدر کنش و 

 .آورد به دست

برخی از دانشمندان و پژوهشگران واقعی نظیر جابربن حیان طرطوسی موفق به کشفیاتی در علم شیمی 

به  دانبودهشدند، برخی دیگر نظیر ابوعلی سینا و رازی در معالجه امراض به روش علمی بسیار موفق 

 .شدیمپاریس تدریس  یهادانشگاهنحوی که کتاب قانون ابوعلی سینا تا اویل قرن بیستم در 

ابتدا در ایتالیا با ظهور لئوناردو داوینچی آغاز شد. نوزایی در  وسطیقروننوزایی یا رنسانس در پایان 

اواسط قرن پانزدهم و شانزدهم به وقوع پیوست. راهبان پژوهشگر یهودی و روحانیون کنجکاو مسیحی 

و  ستینبوط به افکار خداوند انجیل( مر) دیجدتورات( و میراث ) قیعتبه اتفاق قبول کردند که میراث 

دخل و تصرف کرد. بدین ترتیب برخی از دانشجویان  هاآندر  توانیمو  اندنوشتهرا  هاآنافراد بشر 



ت داده مطالبی خالف دگم مسیحیت بیان داشتند. از آن جمله ا، مخفیانه، به خود جرهادانشگاههمین 

زمین مرکزی )بطلمیوس( کشید. بطلمیوس وجود عالم را به خاطر  ةینظرنیکال کوپرنیک قلم بطالن بر 

یمو سایر اجرام کیهانی را متحرک به دور زمین  پنداشتیمو مرکز دنیا را زمین  دانستیمزمین 

ولی مذهب مسیحیت این ایده را جزو اصول اساسی مذهب خود قرار داده بود. این نظریه به  دانست

سفه مسحیت بود و کسی حق نداشت در مورد آن چون و چرا بگوید. قرن پایه و اساس فل 13مدت 

کوپرنیک عقاید زمین مرکزی بطلمیوس را رد کرد و بجای آن فرضیه خورشید مرکزی را قرارداد و نظریه 

سیحیت میسیون ایزکانخود را منتشر کرد. چهار ماه بعد فوت شد و بدین علت بود که به عقوبت دادگاه 

مشتعل سوزانده نشد. ولی چندی بعد پژوهشگر ایتالیایی ژیوردانو  یهازمیهمحکوم نگردید و بر روی 

در جهان الیتناهی که تا ابدیت گسترده شده است، ممکن نیست که زمین تنها »که گفته بود:  بریو

ت که زمین مرکز عالم . او را به این دلیل که قبول نداش«باشد که زندگی در آن جریان دارد یاارهیس

مشتعل زنده سوز کردند. تیکوبراهه بدون داشتن تلسکوپ  یهازمیهمیالدی بر روی  1600است در سال 

از ماه  ردورتدر مداری بیضوی  داردنبالهرا تشخیص داد و گفت این ستاره  یداردنبالهو یا دوربین ستاره 

پلر ک شد کهبه دور خورشید گردش دارد. بدین وسیله برخی از نظریات بطلمیوس را رد کرد و سبب 

مشهور آلمانی، مدارهای بیضوی را به تمام سیارات منظومه شمسی عمومیت داد و نظریه  اخترشناس

خاصیت  و قراردادمایش کوپرنیک را تأیید کرد. بعد از آن گالیله برای اولین بار نیروی گرانش را مورد آز

یسای واتیکان کل موردقبولدریافت و بدین ترتیب قلم بطالن بر طرز فکر مکتب ارسطویی که  آن رااصلی 

بود با پذیرفتن اعتراف  یقدریعالبود کشید. کلیسا گالیله را ابتدا محکوم به اعدام و سپس چون روحانی 

 .کردند ینینشخانهبه گناه، او را مجبور به 

کارهای کوپرنیک، کپلر و گالیله، دید بشر را نسبت به دنیا و آفرینش عوض کرد. بعد از نبوغ نظری و 

آشکار شد. او نیروی گرانشی و نیروی گریز از  یالدیم 1666عملی گالیله نبوغ تحلیلی نیوتن در سال 

از نظریه  یلی بیشترمرکز را شناخته و قانون عمومی جاذبه گرانشی را کشف کرد. اکتشافات نیوتن که خ

 وانعنبهگرانش گسترش و توسعه پیدا کرد، افکار عمومی زمان خود را آشکارا تحت تأثیر قرار داده و 

و استقبال همگان قرار گرفت. اینشتین قوانین جاذبه عمومی نیوتن  موردقبول هاانساننبوغ  نیترجالب

 هاانسانتکمیل کرده و به نام نسبیت خاص و نسبیت عام انتشار و دید  1916و  1905 یهاسالرا در 

ـ مکان تغییر داد و اولین انقالب علمی قرن بیستم را به وجود آورد و دید ما را  زمانرا نسبت به فضا ـ 

انقالب  باز کرد. دومین هاآنو ستارگان موجود در  هاکهکشانبزرگ یعنی  تینهایبنسبت به اشیاء 

 شرودینگر دانست نیآروپالنک، دوبروی و  توانیمآن را  گذارانیبنمکانیک موجی بود که  ةینظرعلمی، 



 هایسلولو  هااتمکوچک چون تشکیالت درونی مادّه و  تینهایبنیز دید ما را نسبت به اشیاء  هانیاکه 

 .زنده باز نموند

 ترویج علم شیمی و فیزیک -2

بعد از انتشار عقاید گالیله پژوهشگران، چندان توجهی به دستورها و عقاید کلیسا نکرده و به نحو  عمالً

که گالیله سقوط آزاد اشیاء را ثابت نمود، پژوهش در علم را به روش تجربی آغاز  گونههمانتجربی 

 .جهان نهادند ةعرصکردند. از آن به بعد پژوهشگران بسیاری پا به 

 کاربردزیرا ایشان به کمک تجربه و  دانندیمپدر علم شیمی نو را آنتوان لوران الوازیه  زبانانیفرانسو

و قانون بقاء  در آزمایش، سوخت اجسام را در اکسیژن انجام داد کنندهشرکتصحیح تعیین وزن مواد 

جرم در مورد سوختن اجسام را در اکسیژن ثابت نمود و گفت همه چیز در جهان ثابت است و هیچ 

برای بیان بیالن کربن در جهان از همین قانون « ؟رودیمجهان به کجا ». در کتاب رودینمجرمی از بین 

 صورتبهکربنی است که  جرمش برابر با میکشیممدد گرفتم، زیرا کربنی که از درون زمین بیرون 

 .میاکردهبه جو زمین منتقل  کیگازکربن

که  طورهمانچون کاشف اکسیژن بود و  دانندیمژوزف پرسلی را پدر علم شیمی مدرن  زبانانیسیانگل

 ةلیوسکه به  گاز برای ادامه زندگی موجودات، در جو زمین است نیتریالزامکه اکسیژن  دانیدمی

 فسیلی در حال کم یهاسوختاکنون ما با کاربرد  وموجودات میکروسکپی ابتدایی زمین به وجود آمد 

شش  ولمولکبنزین که بسوزد با فرض اینکه این  مولکولکردن مقدار این گاز در جو زمین هستیم. یک 

 .بردیمرا از بین  (O2 مولکول 5/9اتم اکسیژن )و یا  19کربنی باشد 

با کارهای الوازیه و  ترازهمزیرا کارهای او  دانندیمکارل ویلهلم شِل را پدر شیمی مدرن  هایسوئد

 ییهاگزارشاروپاییان زحمات دانشمندان ایرانی را در  .ترکیبات هوا کار کرده است درباره او پرسلی بود.

را به نام دانشمند عرب  هاآن هانوشتهاما در تمام  ،فراموش نکرده سندینویمکه راجع به علم مدرن 

ا و اولین کتاب علمی مشهور دنی اندنوشتهجابربن حیان طرطوسی شرح مفصلی  درباره. کنندیممعرفی 

 یژنهاکسآبو او را کاشف اسید سولفوریک و اسید نیتریک و  نامندیماو را جِبر  هاییاروپا. دانندیمرا از او 

یمو او را معلم ثانی  برندیماز فارابی نام  ویژهبه. همچنین از زکریای رازی و ابوعلی سینا و دانندیم

 .ارسطو را ترجمه و سپس تکمیل کرده است یهانوشتهچون فارابی فلسفه و  نامند

با دانشمندان علم شیمی، پژوهشگران علم فیزیک چون بویل، کولمب، آووگادرو، دالتون و فاراده  زمانهم

در  یپرارزشو کارهای بسیار  اندستهیزیمتا اواسط قرن نوزدهم  1600 هایسالو بسیاری دیگر که در 

 .انددادهپیشرفت علم انجام 



 
این پژوهشگران و هزاران پژوهشگر دیگر در پی یافتن حقایق جهان بودند و عمر و لحظات دلپذیر زندگی 

کشف چگونگی به وجود آمدن اجسام و گیاهان و موجودات  هاآنو قصد  اندکردهرا فدای کشف حقایق 

که زندگی سالم و مرفهی برای بشر تأمین شود. پاستور  اندکردهبوده و ابزار و وسایلی در این راه خلق 

افراد بشر را از  هاونیلیمبه کمک واکسن جان  ازآنجاکرد و  را کشف رداریواگ یهایماریبدلیل بروز 

شر تا ب نجات داد. نیکال تسال و ادیسون برق و هزاران وسیله مختلف خلق کردند رداریواگ یهایماریب

برای رفاه  توانیمزندگی کند. نوبل دینامیت را کشف کرد و خوشحال بود که از این فراورده  یراحتبه

کمک بزرگی به کارگران معدن خواهد کرد. زمانی متوجه شد  هامعدنبشر استفاده کرد و کاربرد آن در 

وقف کسانی که افسرده شده و دارایی خود را  ردیگیمکه بشر اختراع او را برای نابودی و جنگ به کار 

به  دهندیمبشریت  گزارانخدمتبه  سالههمهجایزه نوبل که  ازآنجاکرد و  کنندیمبه بشریت کمک 

یشکوجود آمد. اینشتین، زیالرد اُپن هایمر و پنجاه دانشمند دیگر برای رهایی بشر از دست ظلم و آدم 

ه منهتن شروع و ب ةپروژ ازآنجاآمریکا دادند و  جمهوررئیسهیتلر، پیشنهاد ساخت بمب اتمی را به  یها

 اندهادهنساخت اولین بمب اتمی آزمایشی منجر شد. این دانشمندان از وسیله مخربی که در اختیار بشر 

ر دآمریکا خواستند که بمب را فقط در حضور طرفین درگیر  جمهوررئیساز  یانامهپشیمان شده و طی 



بفهمانند که  هاآنبه  لهیوسنیبدآزمایش کنند تا  هاانساندر صحرایی دور از  هایژاپن ویژهبه جنگ

کالسیک دارند و بدین ترتیب به جنگ خاتمه دهند. سیاستمداران  یافزارهاجنگاز  ترمخرب یالهیوس

 نه یکی بلکه هابمبنرسانده و  جمهوررئیسآن زمان مایل به درگیری و جنگ بودند. نامه را به دست 

دوتا در ناکازاکی و هیروشیما منفجر شد و جان صدها هزار نفر را گرفت. دانشمندان مورد قهر پنتاگون 

 کمونیست بودن و جاسوسی برای عنوانبهپدر بمب اتمی آمریکا را  درواقعقرار گرفتند و حتی اُپنهایمر 

در این دنیای مادّی مصرفی، علم  تأسفانهماز کار برکنار کردند. با این مختصر متوجه شدید که  هاروس

 ورتصبهزمین هستند یا  ةاریّسکه در حال نابود کردن  قرارگرفتهوسیله تأمین امیال افراد مادّی  هاآن

 شخصی درآمد ازآنجاترویج به مصرف و تولید بیشتر و  صورتبهو ساختگی و یا  موردیب هایجنگ

 .اندانداختهزمین را به خطر  ةاریّس ةندیآبیشتر، 

 ةاریّسعلوم شیمی و فیزیک که در آغاز برای آسایش افراد بشر بود اکنون هیوالیی برای آلوده کردن 

 هاسومیجهان ویژهبهدر اطراف شهرهای ما  اندساخته دانانشیمی. پالستیکی که اندشدهزمین 

، هزاران دیندازیبشمال تهران جریان دارند  یهاکوهکه از  ییهارودخانهاست. یک نظر به  شدهپراکنده

را  هاآناگر  غلتندیم همیرو هارودخانهکنسرو در این  یهایقوطو یا  یمعدنآببطری پالستیکی 

در قشر  یاحفرهخواهید داد که  شیافزاگاز کلر را  ویژهبهبسوزانید مقدار گازهای خطرناک جو زمین 

شیمیایی و فیزیکی دارند.  یهافرآوردهافراد بشر احتیاج به  ةهماوُزون جوّ به وجود خواهد آورد. اکنون 

نقاشی، مصالح ساختمانی، عایق و روپوش منازل،  یهارنگمواد غذایی، نساجی، ابزارهای پزشکی، 

همه به مدد علم شیمی و فیزیک در اختیار بشر  .رهیغخودروهای عمومی مترو هواپیما غیره و 

که از  ییو گازهااین اشیاء، مواد معدنی، نفت  کاربردولی ما افراد بشر قرن بیست و یکم در  اندقرارگرفته

، در حال نابود میکنینم، اعتدال را رعایت میسوزانیمو در خودروهای خود  میکشیمدرون زمین بیرون 

زیبای زمین هستیم. با تالش هرچه بیشتر به مبارزه با آن  ةاریّسزندگی یعنی همین  ةگهوارکردن 

 .میکنیماز درون تهی و از بیرون آلوده  آن رانشسته و 

 تمدن جدید و فرهنگ آن در غرب -3

مدرنیته یا تمدن جدید، مفهوم اجتماعی، سیاسی و تاریخی ندارد بلکه روشی از تمدن ویژه ایست که با 

یته مدرن درواقعسنتی پیشین است.  یهافرهنگدیگر بشری مغایرت دارد و متمایز از تمامی  یهاتمدن

را نسبت به شناخت مجموعه چیزهایی که دنیا را تشکیل  هاملتدر اثر پیشرفت علم، بینش برخی از 

داشتند از آن بهره واقعی برده و به مدد آن  آن راکه آمادگی پذیرش  هاییملتعوض کرد و  دهندیم

 .پیشرفت کردند



کپرنیک، گالیله، کپلر و نیوتن در غرب آغاز گردید. قبل از این  یکارها بااولین آثار تمدن جدید 

پژوهشگران بنیاد فکری جهانیان مبتنی بر اهمیت رابطه خدا و انسان در جهان و با توجه به این بود که 

ته بودند را پذیرف ییهاهینظرو  هاهیفرضخاطر بشر آفریده است و بر مبنای این طرز فکر  خالق، دنیا را به

یمکه قبل نیز اشاره کردم ـ گمان  طورهمانـ  ترمهم هاهینظرکه منطبق با حقیقت نبود. از همه این 

که زمین مرکز جهان است و بقیه افالک به دور زمین در گردشند. این نظریه از طرف اغلب ادیان  کردند

 ویژهبه. دید مذاهب شدیمفکری بشر با تکیه به این اصل نادرست بیان  هایتالشبود. تمام  شدهرفتهیپذ

و ادیان دیگر، باور داشتند که افالک آسمانی زمین را احاطه  انیحیمسواتیکان کانون مسیحیت جهان و 

 شوندینمو هرگز محو  اندشدهکه در یک عنصر تباه نشدنی به نام اتر غرق  استسپهر  7کرده و شامل 

. این افالک برحسب نظام صعودی متشکل از کواکب اندنیزمو برخوردار از تحرک دورانی مطلق به دور 

متفاوت  هایسرعتکه با  (شمسی و خود خورشید است ةمنظومسیارات کنونی  که مفهوم آنولگرد )

ثابت،  یسپهرهاو خارج از این  پرکرده. نور اتری فضای آسمانی را چرخندیم یادهیخمدر اطراف محور 

 طیوسقرونفضا، زمان و خأل و جود ندارند. بعدها اختر شناسان ایرانی و عرب با دیدی عرفانی از عالم در 

مکان حقیقت و یا بهتر بگوییم مکان الوهیت خواندند.  آن رابدان اضافه کردند که  تریخارجیک سپهر 

 .کندیمصحبت از این سپهر یا فلک هشتم  رباعیخیام در یک 

 تو خواه فلک هفت شمر خواهی هشت چون چرخ به کام یک خردمند نگشت

 مور خورد بگور و چه گرگ بدشت چه  و آرزوها همه هشت رفت دیچون با

و تمام مبادی علم متکی بر  کردندیمبا این فرض نادرست پژوهش  وسطیقرون آخراندیشمندان دنیا تا 

جهان هنوز بر مبنای عمق این ایده  یهاملتو  از کشورها یاریبسدر  بازهم متأسفانهاین فرضیه بود که 

 درنتیجهو  کنندیمکه فلک هشتم جایگاه خداوند است و رسیدن به حقیقت را رسیدن به این فلک تصور 

اندیشمندان اروپایی با کنار گذاشتن عقاید قبلی  19تا  16. در قرن اندافتادهاز قافله تمدن جهانی عقب 

یما اجبار کلیس)در جهت خالف میل کلیسا گام برداشتند  عمالً، با انتشار کشفیات خود به زبان عامیانه

(. شمردندیمرا عامیانه و پست  هازبانکه پژوهشگران به زبان التین مطالب خود را بنویسند، دیگر  کرد

شایانی  هایپیشرفتدر همین سه قرن پژوهشگران در قلمرو ریاضی، شیمی، فیزیک و پزشکی و بیولوژی 

سعه توسعه یافت. این تو زیبرانگگفتم با جهشی بهت  قبالًکه  طورهماندر پی آن صنعت کرده و علم و 

عوض کرد. برای توجه بیشتر به آنچه در فوق گفتم نظر مصطفی  یکلبهطرز دید ما را از دنیا  شرفتیو پ

 .آورمیمنزد ما ایرانیان کاربرد دارد را  ویژهبهکه به نام مدرنیته  یادهیاملکیان را در مورد 

 



 آفتاب -« انکیمل یمصطف»از نگاه « تهیمدرن» یابیارز

 (کپی جمله فوق را به گوگل دهید تا تمام مقاله ملکیان باز شود.)

برای تمدن جدید قائل است که  نگریجهانمؤلفه  8مصطفی ملکیان در ارزیابی خود از مدرنیته 

 :عبارتند از

بارت به ع؛ ایمان به علم و قدرت فکری انسان درواقع، یعنی ایمان به انسان داشتن، یا گراییانسان (1

 قطعاً  کاری برنیاید «علم انسان»عبارت است از باور داشتن به اینکه اگر از دست  گراییانساندیگر 

از دست هیچ کس و هیچ چیز دیگری هم برنخواهد آمد و اگر از قدرت انسان کاری بیرون رفت، 

 .گر در محدوده هیچ کس و هیچ چیز دیگری هم نخواهد بوددی

قائل به پیشرفت است. در حالی که در ادیان  نگریجهانمدرنیسم یک  نگریجهاناندیشه پیشرفت:  (2

به چشم  ترفپسآن ایده  جایبهچیزی به نام پیشرفت و جود ندارد بلکه  تنهانهو مذاهب جهانی 

 .خوردیم

نای مع «مادّی»مادّی مدرنیسم است. البته مراد از  نگریجهان: سومین ویژگی مدرنیسم، گراییمادی (3

متعدد وجودی انسان است. در ادبیات  یهاساحتدقیق فلسفی آن نیست بلکه به معنای تغافل از 

 .خوردینمبه چشم  «روح»و  «نفس»تمدن جدید چیزی به نام 

 گراییعقل (4

 ویژگی تجربی (5

 طلبی یبرابر (6

 فردگرایی (7

ویژگی احساسات گرایی  برشمرد توانیممدرن  نگریجهاناحساسات گرایی: آخرین ویژگی که برای  (8

 هاانسانخود را بر درد و رنج  هایداوریاست. بدین معنا که انسان مدرن، مالک همه  نگریجهاناین 

 .کندیمو برای رفع درد و رنج و ایجاد لذت تالش  گذاردیم

ندارد جز اینکه دست در آغوش علوم تجربی داشته  یاچارهویژگی را داشته باشد  8که این  نگریجهان

 .باشد

دلیل پیشرفت علوم تجربی و در پی آن پیشرفت  درستیبهآقای ملکیان بود که  یهادگاهیداز  یادهیچک

 هاانسانحق با ایشان است: پس اگر ما  کامالً. در مؤلفه اول دهدیمکشورهای صنعتی جهان را نشان 



نتوانیم شرایط جوی زمین را عوض کنیم کس دیگر حتی خدا هم قادر نخواهد بود کاری برای بشریت 

که  گونههمانکند و طبیعت برای معالجه خود، ما و بسیاری از موجودات زمینی را از بین خواهد برد 

ول و تکامل یافتند تا به انسان فهیم رسید. اکنون همین دایناسورها را از بین برد و نژادهای دیگر تح

هرچه بیشتر از نعمات زندگی  گیریبهرهانسان فهیم یا به قولی )هموساپین( به خاطر منافع مادی و 

زمینی در حال خود نابودی است و همراه خود نابودیش نژادهای دیگر موجودات زمینی را ازبین خواهد 

 خالقه پژوهشگران، یهافرآوردهاز  تمتعبرای لذت بردن و  هاانسانتم ایشان. ولی بنا بر مؤلفه هش .برد

و در حال از بین بردن شرایط جوی سیّاره هستند. با توجه به مؤلفه اول، همین انسانی  اندنمودهاغراق 

ور کش ژهویبهکه سیّاره را آلوده کرده، اگر بخواهد، قادر به اصالح آن است. آنچه مربوط به جهان سوم و 

آموخته و از  آن رابگویم ما از تمدن جدید استفاده ابزاری  توانمیم تأسف باکمال، شودیمخودمان 

م هم گفت قبالً. میااموختهین، اما فرهنگ این مدرنیته را میریگیمبهره را  حداکثروابسته به آن  یهالذت

یمیک فرانسوی یا یک اروپایی در مقابله با دو محصول یا فرآورده، اول آن میوه و یا آن شئ را انتخاب 

و  کندیمیا فرهنگ رانندگی را فهمیده و مطابق با آن رانندگی  ؛ وکه در کشورش تهیه شده باشد کند

دید سنتی در نزد  چنینایناگر خدا بخواهد هرگز تصادف نخواهم کرد.  دیگوینمبا خود  گاههیچ

زیرا اعتقاد به ماوراء ؛ کنندیمو متکی به خود عمل  دیآینمپیش  انددهیفهمکه مدرنیته را  هاییملت

با مقررات زندگی  یارابطهو  دیآینمبه حساب  هاآنطبیعت و یا هر منبع دیگر جزو احساسات درونی 

 .ندارد هاآناجتماعی 

با اسپنسر، مارکس، اکوست  زمانهمسال پیش  169یعنی  1848در اکتبر  ریرکبیام خانیتقمیرزا 

روز  27کنت، نیچه، ادیسون، بنز، میشلن، ولتر، روسو، هگل و کانت به مدت سه سال و یک ماه و 

مود. ن مرزوبومبر شب تاریک ایران سوسو کرد و سعی به پیاده کردن مدرنیته در این  یاستارههمچون 

ده برای کاشتن بذر تجدد کرد و دانه را کاشت. در سه سال و اندی که در رأس امور این زمین را آما

، رفتینمن همراهان یک پادشاه عیاش از بین نمملکت بود چه تحوالت شایانی به وجود آورد و اگر با تف

مهدی عالقه بند  یهانوشته. بنابر بودیمکنونی جهان  یافتهتوسعهشاید کشور ما جزو یکی از کشورهای 

دارالفنون  (مدرنیته در ایران )عاملین 50سال دوم شماره  1387خرداد  12در مجله اینترنتی فصل نو 

را یا اولین دانشگاه ایران را به وجود آورد دانشجو به خارج از کشور فرستاد. امیر به فراست دریافته بود 

راه پیشرفت  دانستیماست و  هانهیزمتمام شدن در  نیازبیکه راه رهایی از چنگ غرب، قوی شدن و 

ه دور را ب یپرستکهنهو توسعه در این جهان ابزار نظامی نیست بلکه باید به صنعت و علم رو آورده و 



در راه رشد فرهنگ و رسیدن  ینوآور، راه نجات و پیشرفت ایران منوط به: دانستیم ریرکبیامبریزیم. 

 .به صنعت جدید، پاسداری از هویت ملی و استقالل سیاسی ایران است

متمادی و  هایقرنو در طی  میاآمدهکه همه از یک گهواره زندگی واقع در آفریقا به وجود  هاانسانما 

در رنگ صورت و مو و  یراتییتغ. شرایط جوی میافراگرفتهسراسر زمین را  درپیپی یهامهاجرت

فهیم )هموساپین(  یهاانسانما ایجاد کرد، ولی همه و همه از یک پدر و مادر و  یهااستخوانبرجستگی 

به وجود آورد که سبب شد تا  هاانساننزد برخی از  خودخواهیهستیم. این اختالفات ظاهری تکبر و 

ای و کشوره یافتهتوسعهکشورهای  ازآنجا از خود بدانند و استثمار کنند. ترپستدیگر را  هایانسان

. دیگر نبوده است یاعدهبر  یاعدهدسته اخیر جز نتیجه استثمار  یماندگعقببه وجود آمد و  ماندهعقب

 آنکهالح ؛ ودست در گریبانند یو گرسنگ بدبختیو با  افتادهعقباز غافله تمدن  یاعدهبه همین دلیل 

ل( و الکاِتانول )کشاورزی را تبدیل به  یهافراوردهاز فرط سیری  یاعدهدر دنیا و کشورهای پیشرفته 

دیگر و  ینوعبهاستعمار  کمیو در قرن بیست  درواقع. سوزانندیمخود  یخودروهابیودیزل کرده در 

ت( بوده اس هاملتتصرف کشورها و به استعمار درآوردن  صورتبهاز نوع ابتدایی آن )که  بدتر مراتببه

. همین باال رفتن و پایین آوردن بهای نفت و ایجاد اندکردهدیگر استعمار  ینوعبهرا  هاملتو  درآمده

خاورمیانه نیز نوعی استثمار است.  زیخنفتدر منطقه  ویژهبهاز جهان و ایجاد تنش  یاگوشهدر  یناآرام

 کنندیمو انحراف اخالقی را برای کشورهای جهان سوم ترویج  یرانشهوتتبلیغ و تشویق به مصرف و 

. در کشورهای کنندیمو در کشورهای خود برعکس بهتر زیستن و بهتر تربیت کردن جوانان را ترویج 

غرب گریزان شوند. هزینه  یسوبه کردهلیتحصکه جوانان فهمیده و  کنندیمجهان سوم شرایطی ایجاد 

، ولی شودیماز بودجه این کشورها داده  هاسومیجهانو ممتاز اجتماع  هکردلیتحصتحصیل جوانان 

مریم میرزاخانی در غرب بسیارند( زیرا ساختار  ادیزندهامثال ) .ردیگیمکاربری این جوانان در غرب انجام 

خود  یسوبهرا  هاآناز کشور است.  تربندهیفربرای جوانان ما  اشیاجتماع یهایآزادجهان غرب با 

بنا ) .روندیمایرانی به کانادا، استرالیا و آمریکا رفته و  کردهلیتحص. نگاه کنید چه تعداد کنندیمجذب 

. موفقیت اندبودهدر هرسال( و اکثر این مهاجران موفق  هزار نفر 180آمار وزارت کشور بیش از  نیآخربه 

به نفع کشور میهمان است و این جوان موفق هیچ وقت به کشورش بر نخواهد گشت. ما از دور از  هاآن

فالن ایرانی سرپرست بخشی از ناسا شده و  مییگویمموفقیت فرزندانمان خوشحال هستیم و با افتخار 

فر یم هزاران نیگویمجالب داده است و یا  یهاپروژهفضایی این کشور و یا آن دیگر کشور  یهابرنامهدر 

. این است استثمار جدید. ماده خاکستری میکنیمافتخار  هانیااز استادان آمریکایی ایرانی هستند و به 

ثروت  برگرفتن. منظور از این بازار در دهندیم. بازار جهانی تشکیل ندیربایمرا  یسومجهان افتهیپرورش



. کمبود مواد غذایی و گران شودینم یسومجهاناست و به هیچ وجه کارگشای یک  افتادهعقب یهاملت

فسیلی نیز نوعی از  یهاسوختشدن غالت، ذرت و برنج نتیجه کار استثمارگر است. بازی با بهای 

 استثمار است.

 علی افضل صمدی دکتر


