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  درباره تئوری شناخت
  ومسبخش 

  برناک
  

م در شماره ھای قبلی از این گفتی
کھ شناخت از طریق دو مرحلھ 

حسی و تعقلی و : بدست می آید
اینکھ اعتبار شناخت تعقلی درست 
باین جھت است كھ از ادراك حسی 
سرچشمھ می گیرد، در غیر 
اینصورت شناخت تعقلی فقط ساختھ 
. ذھن و غیر قابل اعتماد خواھد بود

ھمچنین بررسی کردیم برای اینکھ ماھیت و قوانین اشیاء و 
ده ھا بدرستی انعکاس پیدا کند، باید داده ھای فراوان ادراک پدی

حسی را تغییر دھیم و در واقع سیستمی از مفاھیم و تئوریھا را 
یعنی باید جھشی از شناخت حسی بھ تعقلی انجام . بوجود آوریم

از تجربھ مستقیم و غیر . دھیم کھ شناختی قابل اعتماد است
  . ات ما ریشھ در تجربھ داردمستقیم نیز بحث شد و اینکھ معلوم

بیشتر می " تجربھ"و نقش " مفھوم سازی"در این شماره بھ 
  . پردازیم

مثالی ساده از یک دانش آموز را در نظر بگیرید كھ در 
حال فکر کردن روی راه حل یک مسئلھ ریاضی، فیزیک، 

در عمل با یك سلسلھ داده ھا و ارقام و کَال . است... شیمی و یا 
این حالت، در ابتدا . تضاد و متفاوت مواجھ می شوداطالعات م

پس از مدتی کلنجار رفتن راه حل یا . شناخت حسی است
فرضیھ ای برای تشریح و مشخص کردن این تفاوتھا در فکرش 

سپس این راه حل یا فرضیھ را در عمل بھ کار . شكل می گیرد
می گیرد، نتایجش را جمعبندی می کند و دوباره بر سر آن 

جار می رود، و باالخره آن راه حل یا فرضیھ را تصحیح کلن
  . کرده و عمیقتر می شود تا مسئلھ حل گردد

این فرآیند برای ھر دانش آموز یا انسان فعالی كھ شناختش 
 با عمل مكرر و نتیجھ گیری از -از وظایف و محیط پیرامون 

 از سطحی ابتدایی بھ سطحی كاملتر و درست تر -تجارب حسی
  .، انجام می گیردمی رسد

آن چیزی : عمل ما در یک فرآیند مشخص ثابت می كند کھ
کھ بطور حسی برداشت می کنیم، نمی تواند بالفاصلھ و فورًا از 

 شود و فقط آن چیزی کھ مفھوم شده است، می مفھومطرف ما 
احساس فقط مسئلھ ظواھر را حل می . تواند عمیقتر حس شود

اھیم و تئوریھا است کھ می توان كند، درصورتیكھ با تکیھ بر مف
 این تعریف یعنی چھ؟ . مسئلھ ماھیت یک چیز را دریافت

برای فھمیدن تعریف باال در مثال خود دقیق می شویم، دانش 
آموز مفروض برای عمیقتر شدن و کند و کاو در مسئلھ، از راه 
حل ھایی استفاده کرد کھ برایش مشخص بود و بکمک آنھا 

مسئلھ را شکل دھد، بین داده ھای مختلف و توانست داده ھای 
متضاد ارتباط ایجاد کند و در نھایت داده ھا را بھ شکلی مفھوم 

. را در نظر بگیرد... مثَال یک معادلھ، اتحاد، تناسب و . سازد
حاال فقط باید تالش کند کھ از این مفھوم ایجاد شده استفاده کرده 

این کار، ھمان . و مسئلھ را بھ جواب برساند یعنی حل کند
جھشی است کھ باید صورت بگیرد تا شناخت حسی او بتواند 

  .                   تعقلی شود
ھرچقدر تجربھ ما غنی تر باشد، این امكان افزایش می یابد 
تا ھم مفاھیمی بسازیم كھ بیشتر بر واقعیت منطبق ھستند؛ و ھم 

قعیت تاثیر این توانایی را نیز در ما افزایش می دھد کھ بر وا
 . گذاشتھ و آنرا تغییر دھیم

 اما انباشتھ شدن صرف تجارب بخودی خود بھ شناخت 
تجربھ باید در معرض آنالیز و سنتز قرار . تعقلی نمی انجامد

شناخت . گیرد و مانند تعاریف و مثال باال، مفھوم ساختھ شود
حسی اساسًا در برگیرنده اینست کھ با انبوھی از موارد خاص 

می شویم در حالیكھ شناخت تعقلی  آن چیزی را كھ در این آشنا 
 . موارد خاص، اساسی تر و عام تر می باشد را آشكار می سازد

مثَال دانش آموز مفروض ما، در مرحلھ شناخت حسی با 
مقدار زیادی اطالعات و داده ھای مسئلھ مواجھ بود، روابط 

 بعد از اما تنھا. میان این داده ھای مشخص  را بررسی کرد
اینکھ توانست یک مفھوم یا تعریف یا فرمول یا جنبھ عام برای 
ارتباط درست بین آنھا ارائھ دھد و آن داده ھای بظاھر بی 
ارتباط و متفاوت از ھم را بر اساس نظمی قابل قبول کنار ھم 

     .  بھ مرحلھ شناخت تعقلی دست یافتھ است. بنشاند
را ) آگاھی(مل و تئوری اما این مسئلھ ھنوز مارپیچ رابطھ ع

كامل نمی كند، چرا كھ اصل مطلب در كار شناخت جھان، در 
اگر الزمھ جھش از تجربھ  بھ آگاھی . تغییر آن نھفتھ است

نیازمند مبارزه و کلنجار رفتن و تالش است، در برگشت دوباره 
بھ عمل، مبارزه و تالش بیشتری الزم است تا جھش در سطح 

ه ھا و مفاھیم زمانی کھ برای تغییر اید. دیگری صورت گیرد
واقعیت ھا بكارگرفتھ می شوند درستی و نادرستی خود را 

  .  چرا کھ عمل تنھا معیار حقیقت است. بیشتر نشان می دھند
این نکتھ نیز مھم است کھ بدانیم، کاملترین ایده ھا و تئوریھا 

ما در فرایند کسب شناخت  از محیط . نیز ھمیشگی نیستند
ن و دنیا وارد مبارزه می شویم، یعنی دائمًا ایده ھا و پیرامو

تئوریھای کسب شده  را مجددا بھ عمل در می آوریم تا تغییرات 
در این بین، مفاھیم، ایده ھا یا تئوریھا  . مطلوب را ایجاد کنیم

دائمًا دچار تغییر می شوند و تصحیح می شوند تا بھتر واقعیت 
ط بودن کًال كنار گذاشتھ  را منعکس سازند و یا درصورت غل

  . شوند
بھ بیان دیگر بدون تداخل مدوام آگاھی و عمل شناخت انسان 

  .  تکامل نمی یابد
دوستان و دانش آموزان عزیز، نظرات یا پیشنھادات خود {

  }   را در مورد مطلب شناخت، برای ما ارسال کنید
  

  ...این مطلب ادامھ دارد
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  !"مان فرزاد کمانگر در خطر است جان معلم"

   
  نسیم

 ماه کھ از دستگیری و شکنجھ و بازجویی معلم کامیارانی، خبرنگار و فعال حقوق ١٩پس از 
بدون داشتن ھیچ مدرک مستدلی حکم ) دادگاه(می گذرد، قوه قضائیھ " فرزاد کمانگر"بشر کرد 

فرزاد کمانگر معلم بچھ ھایی بود کھ در کودکی درد و رنج بزرگسالی را بھ . اعدام اورا تائید کرد
ند و در بزرگسالی آرزوھای برآورده نشده کودکی شان را از فرزندانشان پنھان می دوش می کش

دوست، سنگ صبور، ھمراز و ھمبازی آنھا بود تا ھرروز برای چند ساعت، رنج نابرابری . کنند
  .و درد نا مالیمات را پشت دیوارھای مدرسھ بھ دست فراموشی بسپارند

می کرد بھ آنھا  تالش  وت نیس١ برابر با ١ھ وزان بگوید کفرزاد سعی کرد بھ دانش آم
حتی . را بیرون از دفترھای ریاضی شان جستجو کنند" نابرابر"بیاموزد کھ باید راه حل این معادلھ 

سوختگی بھ خانھ % ٩٠کھ از سر کالس درس بھ پای سفره عقد رفت و جسدش با " سرگل"برای 
اختمان بھ دنبال نان سقوط کرد و ھرگز بھ کھ از باالی داربست س" کوروش"اش بازگشت و برای 

فرزاد سعی می کرد کوروش ھا و سرگل ھا را بھ زندگی و بھ آنچھ حقشان است، ! کالس برنگشت
 ماه در پشت دیوارھای ١٩ولی حاال دست ھمان دیو قصھ ھا، راوی قصھ ھای ما را . آشتی دھد

تا .  و کوروش ھا را روایت نکندزندانی کرده تا ھیچکس قصھ سرگل ھا... اوین و گوھردشت و 
ھیچ کداممان جرأت نکنیم بپرسیم چرا سرگل ھا و کوروش ھا و فرزاد ھا باید بھمین سادگی از 

  چرا؟؟؟ ! پیش ما بروند؟
حاال فرزاد با بدنی آزرده از شالق و شوک الکتریکی، با ذھنی آزرده از این ھمھ نابرابری و 

ر روز با خیال خاطرات شیرین ما و کالسھای درس، با بی عدالتی در پشت دیوارھای زندان، ھ
  . بوی گچ و تختھ سیاه و نیمکت ھای شکستھ دلتنگ ماست

  .نوبت ماست. حاال ما باید ناممکن ھا را ممکن کنیم
باید بھ این حکم اعتراض کنیم و .  باید جانش را نجات دھیم!مان در خطر است جان معلم

با آنچھ ! ھرطور کھ می توانیم و با روشھای خودمان!  کنیمآزادی اش را بخواھیم، باید آزادش
  !آموختھ ایم

می توانیم حداقل تصویر او را ھمراه با این متن اعتراضی در مدرسھ، بین ھم کالسیھا و 
بین فرزادھای امروز و . معلمانمان و  در خیابان بین ھم سرنوشتی ھایمان بطور وسیع پخش کنیم

  ! فرزادھای آینده
 جمعھای اعتراضی بھ این حکم بپیوندیم یا خودمان تجمعات اعتراضی سازمان دھیم  و باید بھ

باید از معلمانمان، از خانواده ھایمان و دوستانمان بخواھیم ھمدل و . دیگران را بھ آن دعوت کنیم
  ■.ھصدا خواستار لغو حکم اعدام معلم آگاه و مبارزمان شوند
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  !شوخی با خدا
  *!یخدا و ختنه حضرت موس

  
  افشین

این خدا ھم گیر داده بھ یک 
. تکھ پوست اضافھ آدمیزاد

منظورم از آدمیزاد تخم و ترکھ 
تازه تکھ . نرینھ حضرت آدم است

پوستی کھ خدا می گوید خودش 
ده و بعد از مدتی بھ این نتیجھ آفری

معلوم . رسیده کھ اضافھ است
نیست اگر اضافھ است اصال چرا آنرا آفریده؛ انگاری 
فقط می خواست ما نرینھ ھای یھودی و مسلمان را بھ 

نھ تنھا این تکھ پوست اضافھ است بلکھ . دردسر اندازد
البتھ با این ثوابش ھمھ ما را . بریدنش ھم ثواب دارد

ر کباب کرده و دادمان را قدیم ترھا از از دست یک با
دالک و سلمانی محل، بعدھا از دست تزریقاتچی محل و 

 بھ ھوا بلند کرده و باعث کلینیکاالن از دست پزشک 
  .شده بیچاره ھا چند تا فحش آبدار از ما بشنوند

ھمھ می دانیم . اما قضیھ جدی تر از این حرفھاست
رای ارشاد ما بھ زمین فرستاده ھزار تا پیغمبر ب١٢٤کھ خدا 

.  تایشان  اولوالعزم  بوده اند٥ ھزار تا، فقط ١٢٤از این . است
کھ بھ روایت ھای گوناگون . حضرت ابراھیم از زمره آنانست

 ١٤٠ تا ١٠٠باالی ) کتاب آسمانی مذھب یھود(در کتاب تورات 
 سالھ بود ١٣٥حضرت ابراھیم  .  سال عمر کرده است١٥٠و

 سالھ اش مرد و زنش سارا کھ جای نوه و شاید ٢٠٥کھ پدر 
  .  سال سن داشت٦٥نبیره و نتیجھ اش بود آنموقع 

خدا وقتی کھ می خواست حضرت ابراھیم را بھ پیغمبری 
شرطش این بود کھ بعد . برگزیند یک شرط مھم جلویش گذاشت

احتماال خدا . از این حضرت ابراھیم پسران خود را ختنھ کند
د و از ختنھ خود حضرت ابراھیم صرفنظر کرد دلش بھ رحم آم

چونکھ خدا ترسید یک وقتی پیرمرد طاقت زخم و سوزش ختنھ 
  .را نداشتھ باشد و دوام نیاورد

البتھ حضرت ابراھیم با زرنگی از خدا پرسید در مقابل این 
از نسل تو : "تکھ پوست بھ من چھ می دھي؟ خدا ھم جواب داد

ن و غبار زمین و ریگھای دریا قومی بھ زیادی ستارگان آسما
پدید می آورم و سرزمینی را در میان نیل و فرات برای ھمیشھ 

بھ این شرط کھ بعد از این پسران خود را ختنھ . بھ تو می بخشم
موجودیت تاریخی قوم اسرائیل عمَال با این قول و ) ١" (کني

قرار میان خدا و ابراھیم  بر سر آلت تناسلی مردان این قوم  
آنقدر مسئلھ آلت پسران اسرائیل برای خدا اھمیت . از می شودآغ

داشتھ کھ در ده جای کتاب تورات، این مسئلھ  موکدَا مورد تذکر 
ظاھرا اھمیتش با ده فرمان موسی ھمیپایھ . قرار گرفتھ است

  .  بوده است
می .  اما حضرت ابراھیم زرنگ تر از این حرفھا بود

بھ ھمین خاطر از او قول و قرار . ترسید خدا بعدا دبھ در آورد
خدا ھم با نشان دادن یکسری معجزاتش سرانجام او را . گرفت

در واقع ختنھ یکی از ) ٢. (راضی کرد کھ بھ قولش باور کند
 بھ نظر می آید  .شرایط گزینشی برای پیغمبر الوالعزم شدن بود

شرایط گزینشی خدا برای پیغمبر اولوالعزم شدن از  شرایط 

اداره آموزش و پرورش برای استخدام  معلمان بینوای گزینشی 
  !ما آسانتر بوده است

. اما خدا با حضرت موسی بر سر ختنھ اش دچار مشکل شد
نزدیک بود کار بیخ پیدا کند و حضرت . مشکل ھم جدی بود

. موسی بھ خاطر این تکھ پوست اضافھ، جانش را از دست بدھد
 خدا با حضرت موسی قول ماجرا از اینقرار است کھ زمانی کھ

ببخشید (و قرارھایش را گذاشت و او را برای پیغمبری استخدام 
کرد و عصای جاودیی خودش را بھ او داد و او و !) مبعوث

زنش را سوار االغ کرد و روانھ سرزمین مصر نمود؛ درست 
ھمین موقع خداوند باریتعالی متوجھ می شود کھ این پیغمبر ختنھ 

ی از این بابت نشده است؛ و بقدر
عصبانی می شود کھ شبانھ بدنبال او 

فقط . می رود تا وی را بھ قتل برساند
زرنگی و و حضور ذھن صفوره، زن 
: موسي، او را از مرگ نجات می دھد

و واقع شد در بین راه کھ خداوند "
بدنبال او رفت تا وی را بھ دست خود 

آنگاه صفوره سنگ چخماقی تیز . بکشد
ت غالف آلت پسر خود برگرفتھ ھمانوق

را برید و گوشت بریده را نزد موسی 
انداخت و گفت اینک تو مرا شوھر 
خون ھستی و بھ سبب ختنھ، پس خدواند 

یعنی صفوره ) ٣." (موسی را رھا کرد
  . یک جورھایی سر خدا کاله گذاشت و پیغمبر خدا ھم جیک نزد

البتھ بعدھا کاھنان یھودی سعی کردند یک طوری این نقطھ 
بھ ھمین . ضعف و کلک حضرت موسی را پرده پوشی کنند

خاطر یک حدیث جور کردند کھ موسی از ھمان ھنگام  تولد 
  . ختنھ شده بدنیا آمد؛ و اینطوری  قال قضیھ را کندند

حضرت عیسی بھ خاطر . اما ماجرای ختنھ ادامھ یافت
) شاید ھم بھ خاطر ترسش از ختنھ شدن(اختالفاتش با یھودیھا و 

. کلی زیر شرایط  گزینشی  برای پیغمبر الوالعزم شدن زدبھ 
البتھ طبق روایت دیگر، در روزھای نخست ظھور دین 
مسیحیت ختنھ کردن قسمتی از آئین گرویدن بھ دین مسیح بوده 
است ولی پس از مدتی برای افزایش پیروان دین مسیح در بین 

 می رومی ھا و یونانی ھا، پل مقدس اجبار ختنھ شدن را بر
آمده ) کتاب مقدس مسیحیان(بھ ھمین خاطر در انجیل . دارد

خدا ایمان ابراھیم را بھ عنوان نیکی مطلق بھ حساب او : "است 
ولی آیا در آن زمان ابراھیم در چھ حالت بود؟ قبل از . گذاشت

ختنھ شدن او بود یا بعد از آن؟ البتھ قبل از ختنھ او بود، و این 
بات اینکھ خدا او را پیش از آنکھ ختنھ خود عالمتی بود برای اث

از این رو ابراھیم . شده باشد بھ خاطر ایمانش نیک شمرده بود
پدر ھمھ کسانی است کھ بھ خدا ایمان می آورند و نیک شمرده 
می شوند، حتی اگر مختون نباشند، و ھمچنین پدر کسانی است 

د، کھ مختون ھستند، ولی نھ تنھا بھ خاطر اینکھ ختنھ شده ان
بلکھ بھ خاطر اینکھ از ایمانی کھ ابراھیم در وقت نامختونی 

  ) ٤." (داشت پیروی می کنند
برای پیروانش . ظاھرا حضرت عیسی کار را آسان کرد

مردم آن دوره . را جایگزین ختنھ معمولی کرد" ختنھ قلبي"
واال . شانس آوردند کھ ھنوز عمل جراحی قلب کشف نشده بود

البتھ بعدھا . یچھ اضافی در قلب پیدا کندممکن بود یک تکھ ماھ
پیروان مسیحیت بھ حداکثر از ختنگی مردان یھود برای 
شناسایی شان استفاده کرده اند؛ ھنگام قتل عام یھودیھا در اروپا 
و یا بازداشت شان زمانی کھ می خواستند آنھا را روانھ اتاق 
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شان را گاز نازیھا زمان ھیتلرکنند، بھ جای کارت شناسایی آلت 
  .  دید می زدند

زود در . اما حضرت محمد در این زمینھ با خدا در نیفتاد
کوتاه آمدنش باعث شد کھ ما بچھ مسلمان . مقابل خدا کوتاه آمد

شاید ھم می . ھا با  سوزش و زخم از ھمان کودکی آشنا شویم
خواست بھ ما اندرز بدھد کھ نرینگی تان را ھرگز فراموش 

  . انیدنکنید و قدرش را بد
از زمانی . اما ماجرای ختنھ تا زمان حاضر ھم ادامھ یافت

ظھور یافت، پایھ علمی ھم " روشنفکر دیني"کھ در قرن بیستم 
ر علمی در مورد منافع مقاالت بیشما. برای ختنھ تراشیده شد

انگاری خدا پزشک . بھداشتی ختنھ بھ زیور طبع آراستھ شد
خصوصی قوم یھود بوده و نھ میلیاردھا نفر مردمی کھ از زمان 
ابراھیم تا کنون ختنھ نشده اند و در شرایط بھداشتی نامطلوبتری 
از ختنھ شده ھا زیستھ اند و انگاری این میلیاردھا نفر دچار 

آیا ھرگز فکر کرده اید چرا . عجیب و غریبی شده اندبیماریھای 
چند میلیارد مرد غیر مسلمان و غیر یھودی ختنھ نشده دچار 

نشده اند، بھ نسبت چند صد میلیون مرد " خشم خدا"بیماری یا 
  مسلمان و یھودی کھ ختنھ شده اند؟؟؟ 

از شوخی کھ بگذریم، مدارک متعدد باستان شناسی و 
اند کھ این سنت  نیز مانند تقریبا ھمھ دیگر تاریخی نشان داده 

اسطوره ھای تورات، از تمدنھا و سنت ھای ماقبل توراتی 
اقتباس شده است و چھار ھزار سال پیش از میالد مسیح در 
مصر و بعدَا نیز در کنعان و فنیقیھ معمول بوده است، چنانکھ 
در یکی از نقوش گوری باستانی در نزدیکی ھرم سکره، 

 سال پیش از میالد نحوه این عمل ختنھ در ٢٤٠٠بھ مربوط 
. روی پسربچھ ای ھشت تا دھسالھ بھ دقت مشخص شده است

اقوام دیگر سامي، منجملھ اعراب نیز از دورانھای کھن با این 
یعنی مسئلھ ختنھ کردن قبل از اینکھ یک . سنت آشنا بوده اند

. تتشریفات مذھبی بوده باشد یک عملکرد فرھنگی بوده اس
برخی مردم شناسان می گویند درابتدا رسم ختنھ در مصر 

بھ ی باروری عنی، یزنانگی عید از روند طبیباستان در جھت تقل
شود کھ غالف ی ز مطرح مین گمان نیای حت. وجود آمده است

کننده پرده بکارت زنان است و ی مردان، تداعی آلت تناسل
گر یدی برخ. شودی ن میتضمی ن با برداشتن آن باروریبنابرا

ی فرھنگی ک نوع دوگانگیاز مردم شناسان ختنھ را ارائھ 
اما آنچھ کھ روشن . دانندی ان مردان و زنان میمی ایبتداار یبس

زن (ی شامردساالریاست با گذار ھزاران سالھ از جامعھ پ
ی ز، تقدس زنانگیکامال مردساالر و زن ستی بھ جامعھ ا) یتبار

 مردانگی و خود را بھ تقدسی جا) یبھ عنوان مظھر باردار(
  ■.دھدی مردانھ می آلت جنس

  
  

بخش عمده مطلب فوق با استفاده از کتاب تولدی دیگر اثر شجاع  *
   .الدین شفا نگاشتھ شده است

  : منابع
 کتاب ١٣٧بھ نقل از صفحھ (١١ – ٨ سفر پیدایش، باب ھفدھم، -١
  ) ، اثر شجاع الدین شفا"تولدی دیگر"
 اشاره - ھر کدام بھ شکلی – در کتابھای مقدس  بھ این معجزات-٢

سوره بقره، "و  " ١١ – ٩سفر پیدایش، باب پانزدھم، "در . شده است
  .  ھمان کتاب١٤٥بھ نقل از صفحھ " . ٢٦٠آیھ 
بھ نقل از .  سفر خروج، خالصھ شده از باب ھای سوم و چھارم-٣

  . ھمان کتاب٦٢ و ٦١صفحات 
بھ نقل از . ١٢- ٩یان، باب چھارم،  رسالھ پائولوس رسول بھ روم-٤

  .  ھمان کتاب١٤٠صفحھ 

علیھ آمریکایی  سالھ ١٤مبارزه دختر 
  تحمیل مذھب در مدرسھ

  پگاه 
 Dawn)، داون شرمن ٢٠٠٧سال گذشتھ، در اکتبر 

Sherman) ایلی نویز« سالۀ بی خدا، ایالت ١٤، یک دختر «
وت و یا لحظھ ای تفکر در سک«آمریکا را بھ خاطر قانونی کھ 

در کالس ھا، بھ طور روزانھ و در ھمھ مدارس » دعایی کوتاه
این دختر دبیرستانی از دادگاه . اجباری می کرد، بھ دادگاه کشید

  . خواست تا این قانون را مخالف قانون اساسی آمریکا اعالم کند
در قانون اساسی آمریکا بھ ظاھر مذھب از سیاست جداست، 

یک نمونھ اش این کھ در ( نیست ولی اوَال این جدایی مطلق
دادگاه ھای امریکا برای اثبات اینکھ شاھدان دروغ نمی گویند 
باید دست روی انجیل بگذارند و بھ خدای مسیحی ھا و کتاب 

بھ عالوه در چند سالھ اخیر، ھجوم  . ١)مقدس قسم بخورند
بنیادگرایان مسیحی برای تسخیر تمام عرصھ ھای سیاست و 

قانونی . ھ و این قانون ھم مشتی از خروار استزندگی اوج گرفت
می کھ در این زمینھ در این ایالت حاکم بود می گفت کھ مدارس 

 برای دعا و یا تفکر چند لحظھ سکوت اعالم کنند، قانون توانند
  .   تغییر داده استبایدجدید می توانند را بھ 

بھ ) با حمایت کامل پدرش(اعتراض جسورانۀ داون شرمن 
 مذھب در مدارس بھ مباحث زیادی در مورد نقش مذھب تحمیل

در زندگی و قانون دامن زد و حمالت زیادی را نیز بر علیھ 
البتھ اضافھ کنیم کھ این حمالت . داون و خانواده اش باعث شد

در سطح اتھامات بی پایھ و جستجوھای تفتیش گرانھ در زندگی 
ی شب ھا بسیجی ھای مسیح. خصوصی این خانواده محدود نشد

بھ خانھ داون تخم مرغ پرتاپ می کردند، ماشین پدرش را خط 
می انداختند و روی در و دیوار خانھ شان شعار نویسی می 

و مرتب ...) شعارھایی نظیر خدا آمریکا را حفظ کند و(کردند 
علیھ اش تراکت پخش می کردند و در وبالگ ھا تھدیدش می 

  . کردند
ایست کھ در سطح آمریکا بر مبارزه داون بخشی از مبارزه 

علیھ مذھب و تحمیل مذھب بھ ھمھ ارکان زندگی اجتماعی 
مبارزه ای کھ خود بخشی از یک مبارزه پیچیده . جریان دارد
کوتاه کردن دست مذھب از ھمھ ارکان زندگی . جھانی است

اجتماعی یک قدم اولیھ و اساسی برای رسیدن بھ آزادی است و 
ر این زمینھ ھم درکمان از جوانب نگاه بھ تجارب دیگران د

مختلف مبارزه را بیشتر می کند و ھم بھ یکدیگر نزدیک ترمان 
با داون را " آلیس وودوارد"بھ ھمین خاطر، مصاحبھ . می کند

    ...در شماره آینده منتشر خواھیم کرد
                                                        

 ٦٠اگر فرصتی شد بھ دادگاه ابی ھوفمن، مبارز دانشجویی سال ھای  ١
ابی کھ بی خدا بود، کامَال این مسئلھ را بھ تمسخر می . نگاھی خواھیم انداخت

گیرد و باعث خنده بی حساب حاضرین در دادگاه، و کسانی کھ بعدا گزارشات 
 .دادگاه را می خواندند می شود
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 گزارشھا و نظرات ،با ارسال مقاالت، طرحھا
 دانش آموزی بذر  خود در پیشبرد کار نشریھ

  .ما را یاری دھید
 

 )٣(پیدایش انسان 
 

  نستورخ. پروفسور ف : مؤلف
   بیدسرخی. م : مترجم

میمون قدیمی دوپا کھ در آفریقای جنوبی جمجمھ یک بچھ 
این . پیدا شد، مورد توجھ بسیار زیاد دانشمندان قرار گرفت

انسان، از تکامل یافتھ . نامیده شد" استرالو پیتھ کوس"میمون، 
  . ترین نوع چنین میمونی بوجود آمده است

نزدیکترین نیای انسان، سنگ و چوب را برای دفاع از خود 
این موضوع بھ او کمک کرد کھ . ن بکار گرفتدر مقابل درندگا

  . در مبارزه برای باقی ماندن پیروز شود
استرالو پیتھ کوس حیوانات را شکار می کرد و ریشھ ھای 

این میمون در دشتھایی . خوردنی را از زمین بیرون می کشید
زندگی می کرد کھ در آنجا، خوراک بسیار کم ) بی درخت(باز

  . پیدا می شد
 دانشمندان درباره اھمیت نقش کار، سخنگویی و برخی از

بھ . جامعھ، در جریان تبدیل میمون بھ انسان، نظریاتی دارند
دانشمند . »حیوان ابزارساز است«انسان : گفتھ یکی از آنھا
  .»کار، با ساختن ابزار آغاز گردید«: دیگری می گوید

دست شمپانزه، برای باال رفتن از درخت، متناسب و 
ده، در صورتیکھ دست انسان، چون دیگر ھنگام سازگار ش

حرکت و جابجا شدن از آن استفاده نمی شد، در عرض میلیونھا 
  .تبدیل گردید» آلت کار و نیز محصول کار«سال، بھ 

میمونھای دوپا نیز، کھ نیاکان انسان بشمار می آیند، مانند 
دل ، ھنگام راه رفتن نمی توانستند تعایمیمونھای آدم نمای کنون

اما ھنگامی کھ انسان تکامل یافت و بھ . خود را حفظ کنند
اصطالح شکل انسان بھ خودش گرفت، در نتیجھ کار، راه رفتن 

انسان کنونی بخاطر خمیدگیھای شدیدی . او نیز تکامل پیدا کرد
کھ در ستون مھره ھای پشتش وجود دارد، بخوبی روی دو 

  . پایش راه می رود
پیتھ (نھای باستانی ترین انسان برای اولین بار استخوا

اژن " بوسیلھ دانشمند ھلندی ١٨٩١-٢در سال ) کانتروپوس
 ٩٠٠حجم مخ پیتھ کانتروپوس، . در جزیره جاوه پیدا شد" دیوبا

سانتیمتر مکعب بود و شکل استخوانش گواه این بود کھ او روی 
پیتھ کانتروپوس نزدیک بھ یک میلیون سال . دوپا راه می رفتھ

دوران "یا " دوران نو"ر آغاز دوران چھارم، یعنی قبل، د
پیتھ کانتروپوسھا بطور دستھ جمعی . زمین پیدا شد" کاتیازوي

احتماَال از . ابزارھای بسیار ساده ای از سنگ می ساختند
  .ابزارھای چوبی ھم استفاده می کرده اند

دارای » سینانتروپوس«کشف استخوانھای انسان دیرین 
 در ١٩٢٩این استخوانھا در سال . دی بوداھمیت بسیار زیا

 کیلومتری شھر ٥٠در " جرئوکوئودیان"غاري، در روستای 
این نوع از انسانھای دیرین نسبت بھ پیتھ . پکن، پیدا شد

در غار محل زندگی . کانتروپوس ھا تکامل یافتھ تر بودند
سینانتروپوس ھا، ابزارھای ابتدایی زیادی پیدا شد کھ از 

جا و یا از سنگ کوارتز کھ از جاھای دیگر بھ سنگھای ھمان
  *. آنجا برده بودند، ساختھ شده بود

سینانتروپوس ھا بصورت گلھ ای زندگی می کردند و 
. ابزارھای سنگی و استخوانی را بطور دستھ جمعی می ساختند

گوشت . آنھا با کمک این ابزارھا حیوانات را شکار می کردند
می توانستند روشن کنند و نیز را نیز روی آتشی کھ خودشان 
  . نگھداری نمایند، کباب می کردند

در جریان کار اجتماعی و با تکامل سخنگویي، مخ نیاکان ما 
انسان دیرین در حالی کھ خصلت میمونی . بزرگ و تکمیل شد

خود را از دست می داد، ھرچھ بیشتر، عالیم انسانی بدست می 
نامیده می » نئاندرتال«ھ در نتیجھ، بھ انسان باستاني، ک. آورد

درغاری در دره ھای نئاندرتال، استخوانھای (شود، تبدیل شد 
  ). آن پیدا شده

   ...ادامھ دارد
  
دوران سنگ، اولین دوران ابزارسازی انسان } توضیح مترجم{ *

  :  دوره تقسیم می شود٣این دوران خود بھ . بوده است
  )پالئولیت(دوره پارینھ سنگی . ١ 
  )مزولیت(یانھ سنگی دوره م. ٢ 
  )نئولیت(دوره نو سنگی . ٣ 
   

  :  دوره تقسیم می شود٤دوره پارینھ سنگی نیز خود بھ 
  سپیده دم دوران سنگ.   الف
  پارینھ سنگی نخستین.   ب
  پارینھ سنگی میانھ.   ج
  پارینھ سنگی جدید   .   د
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