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اومانیسم را با رسم شکل توضیح دهید

به قول سقراط

کوث�ر ش�یخنجدی :در کالس
جامعهشناس�ی این عکس را ب�ه بچهها
نش�ان دادم و گفت�م« :ای�ن خالص�هی
#اومانیسم است .وقتی انسان گفت همه
چی�ز بای�د در خدمت خواس�تهای من
باشد .وقتی گفت من آن لحظه را زندگی کردم؛ حتی به
غلط! پش�یمانی یعنی چه؟ وقتی خود را محق دانست
منابع طبیعی را به هر نحو اس�تخراج کند و طبیعت را
هرطور دلش خواس�ت مورد دخل و تصرف قرار دهد.
وقتی بنا شد ژنتیک گیاهان و جانوران را برای رسیدن
به غذای بیشتر ،برای کنترل جمعیت ،برای پیروزی در

جنگهای بیولوژیک دستکاری کند و تبعات آلودگی
حاص�ل را نپذیرد .وقت�ی نظم اکولوژی�ک جنگلها و
دریاها را به مخاط�ره انداخت تا زندگ�ی کند حتی به
غلط و هدف زیس�تن تنها محدود در لحظهی #اکنون
شد .وقتی به خود اجازه داد اتم ایزتوپهای پرتوزا را
کنار هم غنیتر کند تا بمبهای هولناکتری بسازد و
مرگهای ایدئولوژیکتری رقم بزند».
این تصویر تصمیم انسانی اس�ت که زندگی جانداران
دیگر در مس�یر رس�یدن او ب�ه خواس�تههایش هیچ
اهمیت�ی ن�دارد .اومانیس�م در لغت معنای قش�نگی
دارد« :انساندوس�تی» ی�ا «انس�انگرایی» .در واقع

انس�ان مدرن میخواس�ت از زیر یوغ کلیسای قرون
وسطی و قرائتهای دس�توری از مسیحیت -که مانع
از پرداختن آدمی به امور علمی و رش�د و پیشرفت او
میشد -خارج شود اما در نهایت به دام ایدهی باستانی
#اگوسانتریسم افتاد .غافل از اینکه هدف اصلی این
ایده «خودشناسی» یا «انسانشناسی» بوده است .به
قول سقراط «خودت را بشناس!» چنانچه در #قرآن
نیز آمده است« :یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم» که
مقصود همان توجه به شناخت خود است .که بدون آن
شناخت پروردگار نیز میسر نخواهد شد.
به نظر میرس�د غایت اومانیس�م -که برتری انس�ان

ب�ر مخلوق�ات و ی�ا تقابل انس�ان ب�ا خ�دا و طبیعت
اس�ت -حاصلی جز همین #پوس�یدگی نداش�ته .در
جس�توجوی حاکمیت عقالنیت و مدیریت انسان بر
خویش و طبیعت به آیهی س�ی سورهی #بقره رسیدم
که در آن خداوند ،انس�ان را تحت شرایطی خلیفهی
خود ب�ر زمین میدان�د« :و اذ قال رب�ک للمالئکئ انی
جاعل فی االرض خلیفئ» .انس�ان محور جهان نیست
بلکه مس�ئول خود و س�ایر موجودات و خلیفهی خدا
در زمین اس�ت .جایگاهی رفیع اما مسئوالنه که برای
رسیدن به آن نیازمند پرورش صفات زیبای خداوند در
خویش هستیم...

