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 ایم ای که خود به تن خویش دوخته انسانیت جامه

بریم و  کار می به انسانیتکه زیر نام ی  ها مطرح نبود. امروز این ابزار واژه اش در گذشته انسانیت به مفهوم امروزی

آموزی  و دانشاخالقی، کاری رفتاری، اجتماعی، تری را در خود جای داده و مفاهیم  ی بزرگ گستره شناسیم؛ می

انسان از نگاه  گیرد. شود، در بر می و... را در بر گرفته و همه رفتارهای راکه از دید عالم انسانی مطلوب پنداشته می

ای از  هم یک گونه ها کدام تفاوتی ندارد. از دید بیولوژیکی انسان ها با دیگر گونه ساختار سلول بیولوژیکی و

 یک ویژگی داشته باشد.نسبت به دیگر جانوران از دید منطقی تنها سخن گفتنش باعث شده که  .حیوانات است

ها  چیزی که از دید انسان دیگر را نتوانستیم بفهمیم. گونگی سخن گفتن جانورانِ است که ما چه هم در هنگامی این

گردد به  جا برای انسان و انسانیت و تفاوت آن با دیگر جانوران مطرح است ماورایی/ میتافزیکی است که بر می این

های انسانیت، تفاوت  و در کل ویژگی ی دید انسان، ظرفیت و برداشت و فرهنگی که اورا پروریده است. گستره

 به شرح زیر است:و... ن از دیگر جانوران انسا

نسانیت ا گفته اند.« تالش برای اصالح در جامعهو  گذشت و فداکاری در راه هم نوعان»های انسانیت را  ویژگی

هر حیوانی از صفتش انفکاک ناپذیر است، مثال »گویند:  ست معنوی. می چیزیانسان چیزی غیر مادی است، 

اموری که انسانیت » گویند:  یا هم می« م که صفت پلنگی و پلنگ بودن را نداشته باشدشود پلنگی را پیدا کنی نمی

شرط »و انسانیت مدرن را « شود نه به دست طبیعت. دهند فقط به سعی خود انسان ساخته می انسان را تشکیل می



دانسته اند و  انسانیت انسانیاهم عصیانگری را شرط « اند گفته  های انسانی های هویت انسانیت ما در محکومیت برتری

برای انسان و انسانیت  های انسانیت است. یکی از شرط ،مردم جهان را درد و رنج خود پنداشتن  درد و رنج همه

هم در دین و هم در عرفان، هم در فلسفه  های زیادی کرده اند. اند و مفهوم سازی چیزهای زیادی پشت سر هم کرده

و پذیرفته اند. به  کرده ها و مزایای زیادی را تعریف برای انسان ارزش ها. بخش دیگر وهای علمی  و هم و در دیدگاه

های زیادی  که بگوییم انسانیت چیست؟ بهتر است بگوییم که انسانیت چه چیزی نیست؟ گوشه همین رو به جای این

اند. هرچه در گذشته خوب بوده  افروخته ها چراغ اند و بر زوایایی تاریک انسان و انسانیت را در این زمینه شکافته

اند و  را به انسانیت نسبت داده بود آن چیزی که در آینده خوب خواهد است و هرچه امروز خوب است و هرآن

معنای  بهانسان در همه ادیان بلند و برافراشته است. انسان نه  گاهِ جای اند همه و همه را انسانیت انسان گویند. گفته

توانست انجام دهد یا از خود بروز  چه که او می کارهای عجیب و غریبش و همه آن سان به تبعاش بلکه ان بیولوژیکی

اوست و منشأ « انسانیت»تفاوت عمده انسان با حیوان که معیار » را هم گفته اند، وانسپس تفاوت انسان با حی دهد.

و هم   1«.است «ها توانش»و « ها گرایش» ،«ها بینش»ى گردیده است، در سه زمینه پیدایش فرهنگ و تمدن انسان

سته به زمان حال آگاهی حیوان سطحی و ظاهری، فردی و جزئی، محدود به محیط زیست حیوان و ب»فرموده اند: 

ای و حالی است. اما  ن نیز مادی، شخصی و فردی و منطقهآینده بریده است... خواسته های حیوا است؛ از گذشته و

ها و  ها عبور و تا درون ذات و روابط آن از ظواهر پدیده آگاهی انسان»انسان چیست؟ شعاع آگاهی و سطح خواسته 

ماند و نه  منطقه و مکان زندانی می ی کند. آگاهی انسان نه در محدوده ها نفوذ می های حاکم بر آن ضرورت

ی انسان و انسانیت انسان،  بارهجا چیزهای بودکه در  خوب تا این  2«.دارد را در قید و بند نگه می زمان آن ی هزنجیر

اگر جایی هم پرداخته  اند و به آن نپرداخته اند. ما به چیزی است که نادیده گرفته  ها گفته بودند حاال نگاه خود انسان

 باشند غیر مستقیم بوده است.

خودشان برای  اند پذیرفته / ترازوهارا به عنوان سنجه سری ویژگی اند، برای خودشان یک ها خودشان آمده انسان

کسی ولی تا امروز . هایی خرسند و مفتخر هستند داشتن چنین ویژگیبه اند و  ها را پذیرفته سری ارزش خودشان یک

را خود  که انسانیت چیست این گویند درست است. این ها می که انسان چیزی ،ستغیر از انسان نیامده و مدعی نشده ا

تعریف شی توسط خود شی یاهم همان تعریف شی  های زده اند. اند و برچسپ ف کردهها برای خودشان تعری انسان

( irrationelityعقلی ) سرآغاز بی  وقتی چیزی خود ترازو و معیار خود شد،»و به گفت سروش  در نفس شی

ی که خوب و ناخوب از یک انسان به انسان دیگر، از یک گروه به گروهِ دیگر و از یک جامعه به  گونه همان 3«.است



ها تعریفی را داردکه شاید از دید یک مورچه  گونه هم خوبی و زشتی از دید انسان فرق دارد به هماندیگر ی  جامعه

  دیگری داشته باشد. تعریفنداشته باشد و چه بساکه یا هم از دید یک اسپ یا گاو 

از صفتی که برای خود ها هم گاهی  تر شد متصف به صفت خویش اند و انسان جانوران نظر به تعریفی که پیش  همه

پیدا کرد  جانوریتوان  نمیآری  کند. ی وحشی نمی کنند که هیچ درنده اند پارا فراتر گذاشته و کارهای می پذیرفته

دید یک انسان از این  انسانی نداشته باشد. پیدا کرد که صفت یتوان انسان نداشته باشد، ولی می ویژگی جانوریکه 

. چنین هم ها باشند ترین موجود انسان ترین و درنده تواند چنین داوری شود. شاید از دید جانوران وحشی البته می

گذرد. کنش و کارهایش  هر مرزی می که برای منافع خود از کشد، انسانی نوع خودرا می که هم هست. انسانی

زند. درختان را از بین  آورد که همه جانوران را آسیب می هارا بار می شود، آلودگی ساز گرمایش زمین می زمینه

برد و  گیاهان را از بین می اندازد، را در مخاطره می های دیگر  رفت و ساخت و سازش زندگی گونه شبا هر پی برد. می

خویی شاخ و دم دارد؟ تا اکنون هرچه که در  پس درندگی و درنده .پندارد ر شوخی و بازی خود میهمه چیز را ابزا

انسان « گویدکه دوغ من ترش است که می»  ایم، همه از زبان و ذهن خود انسان ها بوده است ها خوانده ی انسان باره

گوید در  چه راکه در زبان هم می هرآن دهد. را به خود نسبت نمی )البته نظر به تعریف خود( گاه صفات بد هیچ

کاری و دسیسه بازی  گوید و فریب گاهی دروغ نمی یک جانور هیچ بینیم. را می اش غیر از آن های روزانه کنش

اید که دروغ گفته باشد؟ پس ازین  ها این کار مانند آب خوردن است. گاهی گاوی را دیده کند ولی برای انسان نمی

ها  سو انسان های خوبی را دارند که دیگر جانوران ندارند. اگر از یک ها ویژگی ه انسانتوان گفت ک نگاه نمی

 را جانوران ندارند. های خوبی را دارند از سوی دیگر ویژگی های بدی را نیز دارند که آن ویژگی

اید؟ هر  شنیدهاید و  دیدهی انسان  آیا تا کنون داوری یک مورچه، گنجشک، آهو، گیاه، درخت و گرگ را در باره

از انسان  تری خوبتوانید شناخت  گاه می  باز آن ،و دریافتید هارا شنیدید و درک کردید که دید و داوری این زمانی

 ای  هیچ صفات و ویژگی بندِ نسان پایآری درست است هر جانوری متصف به صفات خویش است اما ا داشته باشید.

کنند و  . هر روز رشد میت. به گفت خودشان رو به تکامل اندها همیشه در حال تغییر اس دایمی نیست. مرزهای انسان

شان چه اثری  گاه زیستهای  جان ها باالی محیط و زنده شوند. ولی باید دید که این رشد و بهتر شدن این بهتر می

  توان شناخت. روی این اثرهای مثبت می را از آن را و نیک بودنِ مثبتی گذاشته است. اثر آن

سازد که هیچ جانوری توان تفکر و  بر بنیاد آن ابزارهای میو سنجد همه چیز را  کند و می گویند انسان تعقل می می

ها در کوتاه مدت  اگر از دید دیگری ببینیم شاید این ساخت و سازها و این تفکر و اختراع ساخت و ساز را ندارد.



ها در کل هستی تاثیر منفی برجای گذاشته  رفت یچ سودی نداشته باشد. این پیشباشد اما در دراز مدت ه بتواند مفید

با تمام ی این سیاره را  دور نیست روزی که اگر چنین پیش بروند همه .هارا تهدید کرده است و حتا تمام زنده جان

برای رشد و ها بوده است.  زهای خود انسانی نیا ها تامین کننده رفت همه پیش .به نابودی بکشانندهایش  گونه

سود خویش کاری بکشند.  است که از آن به ا برای این بودهاند تنه بهزیستی جانوری هم اگر کاری کردهرفت یا  پیش

یستی برای همه جانوران و همه بهبودی و بهز نه سازِتوانیم انسان را بهترین گونه بگوییم که کارهایش زمی زمانی ما می

وبم و ند که من خادعاک شود کند تنها دلیل نمی کاری میکه کسی برای خودش  هستی غیر از خودش باشد. این

غیر از انسان در برابر انسان داوری کرد و آن داوری محسوس و قابل  ،که داوری دیگران خوب نیستند. هرگاهی

در باال آوردیم که  معیار و سنجه برای خوب یا ناخوب بودن انسان قرار داد. را توان آن گاه می پیمایش بود باز آن

کنند اما جانوران این کار را  ها رسوخ و نفوذ می گذرند و به ژرفنای آن ها می ها از ظاهر پدیده اند انسان گفته

چنین باشد ولی چه انت به رویگفته اندکه دید جانوران مادی و سطحی و ظاهری است. البته که   توانند و هم نمی

ها مادی است.  جانوران آگاه شدیم که باز بیاییم و بگوییم که دید آن وقت ما از فرهنگ و ادبیات حاکم بر جهانِ

کنند؟ شما با  ها در چه معنویتی زندگی می دانیدکه آن ها مادی است؟ شما چه می دانیدکه دید آن خوب از کجا می

جانبه و حتا نهایت  گذارید که بازهم یک این پرسمان را به میان می ،از معنویتتوجه به ادبیات و تعریف خودتان 

توانیم در جهان جانوران از معنویت تعریف انسانی داشته باشیم. معیار و  ما نمی انصافانه است. گرایانه و بی جانب

 ست. فرقی جانورانی همه چیز نباید ما خود باشیم. معنویت انسان را با معنویت  سنجه

که  اند و این ای شده ها چه شکنجه که مورها از سوی انسان د و اینها چه دردی را از انسان دیده ان که مورچه این

که  ها و این انسان  جان کشیده اند از سوی این که ماهیان چه بالهایی را به ها، این هایی دارند از انسان ها چه شکوه پرنده

هایی  دارند و چه شکوه *های ه و درخت و کوه و دریا و خاک چه نالهشیر و پلنگ، گرگ و سگ و روباه و گیا

ی یک مورچه  همه را کسی شنیده است؟ کسی فهمیده است؟ از دنیای عاشقانه  ها آیا این دارند از دست انسان

ت کند و دوس کند و دوستی می ورزد، اخالق را رعایت می دانید که اوهم عشق می آگاهی دارید؟ آیا به خوبی می

                                                           
*
از همکارانش خواست تا گیاه دیگر را    سنج متصل کرد و از یکی را به دستگاه دروغ ها   دو گیاه اژدها را انتخاب و یکی از آن»م 19۶۶در سال «  کلیو بکستر »  

 سنج عالئمی از ترس را در گیاه متصل به آن ثبت کرد.   مال کند. در زمان اجرای این عمل، دروغ   لگد

جمله    بار از افراد مختلف از   وباره مورد آزمایش قرار گرفت. اینسنج ثبت کرده بود، د   بکستر آزمایش دیگری انجام داد. گیاهی که احساس ترس را بر روی دروغ

هنگام ورود افراد    سنج هیچ واکنش در   سنج در آن بود، وارد شوند. دروغ   فردی که گیاه دیگر را لگدمال کرده بود، خواسته شد که به اتاقی که گیاه متصل به دروغ

داد که گیاه آن    سنج ثبت شد؛ که نشان می   مال کرده بود، وارد اتاق شد، دوباره احساس ترس بر روی دروغ   گر را لگدنشان نداد؛ اما هنگامی که فردی که گیاه دی

ذهن توانند    دهند و حتی می   سنج نشان می حالی را روی دروغ   ها، عالئم خوش   هنگام دادن آب به آن   بکستر متوجه شد که گیاهان در شخص را تشخیص داده است.

 «توانند فکر کنند، حرف بزنند و ذهن انسان را بخوانند   گیاهان می »ی  تر سری بزنید به مقاله برای جزئیات بیش«  انسان را بخوانند.



دانید که اوهم شهریاری بلد است و  گوید و اهل فرهنگ است؟ آیا می دانیدکه اوهم شعر می دارد؟ آیا می می

ما در گذشته  اید. تر اندیشیده هم کم دانید و شایدهم به این نه اندیشده باشید یا کند؟ به راستی که نمی شهریاری می

گان ما وجود دارد به ویژه  ها و گفتارهای گذشته سیاری سرودهبینیم و فرازهای آن در ب رد پای فرا انسانیت را می

 گوید: فردوسی که می

 کش است میازار موری که دانه

 که جان دارد و جان شیرین خوش است

به اصالح  توانند و حتا می هستند دیگرانهای بزرگ قادر به درک باورهای  میمونرساندکه  های تازه می پژوهش

های خویش با  جا کشیده است پس باید در داوری حاالکه سخن به این 4کمک کنند. ها باورهای نادرست انسان

 ها و همه هستی نکوبیم. تازانه بر سر خویشتن و بر سر همه زنده جان هوشیاری و احتیاط پیش برویم و هرچیز را یکه

بلکه هرچیز را  ،خواهیم طراحی و تیوریزه نکنیم گونه که می ماهی مراد از هر پرسمان نباید بگیریم. هرچیز را آن

حسّاس تعریف  ی علمای منطق و فلسفه حیوان را به جسم متحرک باالراده گونه که است دریابیم و بپذیریم. آن

در این تعریف انسان تنها یک  .اند ( ناطق تعریف نمودهرا به حیوان )جسم متحرک باالرادة حساس اند و انسان کرده

ی از  گونهداند و به آن  هم البته از دید انسانی که زبان جانوران را نمی ی سخن گفتن است. آن برتری دارد و آن قوه

 .†باشندها که جانوران نزنند و چه گفتارها و سرودهاکه جانوران نداشته  سخن گفتن هم بلد نیست. ورنه چه سخن

ها  خوانند. آن ها شاید ذهنیت همه را پیش از سخن گفتن می ی خودشان است. آن زبان گیاهان و زبان جانوران ویژه

 مانند تلپاتی و...های  کنند یا هم پیوند  چیزی را بخواهند بدون لب واکردن به جانب مقابل تلقین می

هارا بیاموزند. من بر این باورم که سخن  ی انسان شیوه کنند سخن گفتن به جانوران زیادی هستندکه حتا کوشش می 

های که از سخن گفتن نبوده باشد  ها و گونه ی از سخن گفتن است و چه روش گونه ها تنها یک ی انسان شیوه گفتن به

رسد و از  توان داوری کرد و از هرچیزی که انسان به آن نمی جا از دید یک انسان می این زبا و ما از آن ناآگاه باشیم.

رخت پربار کند و بر د های خویش دسته می از نادانی را هم تبر خویش کند و یا درک آن ناتوان است فرار می

                                                           

گران  این راه به پژوهشدر موسسه یرکز، استفاده از صفحه کلید کامپیوتر را به شمپانزه ماده از نژاد بونوبو آموختند به شکلی که همه احتیاجات خود را از » † †

نهادند گانزی « گانزی»ی کلید را از مادرش یاد گرفت! نام این شمپانزه با استعداد را  های صفحه ابالغ می کرد. فرزند این شمپانزه بدون هیچ آموزش همه عالمت

فهمد و از آن برای درک بهتر  و نشان داد که زبان انگلیسی را میکرد. ا ها و مادرش ابالغ می ی صفحه کلید به انسان وسیله مانند مادر خود، همه نیازهایش را به

ها ندارد، و این نشان روشن و  نویسد که در همان زمان نیازی به آن ی تلوزیون می که او عالمت چیزهایی را بر صفحه گیرد. اما متعجب تر این  عالمات کمک می

گر  هایی از این دست که بیان ی کانزی استعداد فرا گرفتن زبان را دارد. آزمون نشان داد که به اندازه« کامولی»شکی است از تفکر انتزاعی! خواهر کانزی به نام  بی

 «های مختلف روانشناسی بیان شده است. تفکر انتزاعی و استفاده از عقل یا قدرت تفکر در موجودات بشرنماست، به کرات در کتاب



ای دارند و  گیاهان هم چنین داوریکه در باب  چنانی گرایانه است. انصافانه و جانب  این بی زند که هایش می ناشناخته

گیاه موجودی است که دارای اراده و اختیار نیست، در نتیجه راه رسیدن گیاه به اهداف و کمال گیاهی  »گویند  می

بینیم  کنیم؛ در آن اختیار و اراده نمی ها به آن نگاه می ها و از عینک انسان ما از جهان انسانچون   5«.اختیاری نیست

شود آیا زادنش اختیاری است؟ نه وقتی  بدانیم که آیا گیاه هدفمند و مختار است یا نه؟ وقتی انسانی زاده میورنه چه 

شان خود هدفی است  نیست پس گیاهان هم اختیاری ندارند در زادن و زیستن ولی باروری شان و مفید واقع شدن

کند تا دانه آسیبی نبیند که  های خود پنهان می در الیه پروراند و اش را می که تخمه گیاهی اند. کرده که شاید دنبال می

ی  که تمام دار و ندارش را در خدمت دانه و برای تغذیه نیست؟ این همندان آیا این هدف ،پایداری نسلش تضمین شود

گاه گذشته از این یک پژوهشحساب.  بریم بی ی که ما و دیگران از آن می دهد آیا این هدف نیست؟ بهره او قرار می

کند، بر این باور  ها و کارهای الکترونیکی گیاهان را با روشی جدید تجزیه و تحلیل می که در فلورانس ایتالیا کنش

ها به زبانی است که هنوز  فرستند. اما گفتگو و ارتباط میان آن گیاهان به یکدیگر و به محیط پیام می»رسیده است که 

ی کوچک ذهن انسانی خودمان بررسی نکنیم و به  هارا در دایره اگر این پرسمان ۶«برای ما شناخته شده نیست

عالم همه راه »ها. به گفت بیدل  گاه نگرش بدبینانه نخواهیم داشت در پیوند به دیگر هستنده نشینیم آن اش نه داوری

خودمان چک کوی  ما که هنوز درگیر خویشتن هستیم و همه چیز را بر دایره« است گر از خویش برآیی

جانوری  ها یاهم که ما انسان این ست که اگر دریابیم در شگفت خواهیم ماند. چرخانیم. بیرون ز ما چیزهایی می

. با این دیگری  و نیازمند اندیشه ست جدا کند سخنی هایش را زیر پای می گیرد و آرمان را می دیگری اختیار گیاهان

به عنوان  جک سی اسکالتز»ی گیاهان بندازیم:  های جدید در باره تههای و یاف همه خوب است تا نگاهی به پژوهش

رو خود مبارزه  گیاهان برای حفظ قلمبر این باور است که   شناس از دانشگاه میسوری کلمبیا یک پروفسور گیاه

حیوانات، زنده چون سایر  ها نیز هم ترسند. آن ها می جوی غذا هستند و از شکارچیان و طعمهو کنند، به جست می

چیزی وجود ندارد که  »شود که :  ها گفته می ی این یافته بر پایه 7«دهند. هستند و از خود رفتارهایی را نمایش می

شنوند و سپس متناسب با  کشند و یا صدای چیزی را می ها نیز بو می ها شود. آن باعث تمایز گیاهان از ما انسان

دهیم. البته باید  این دقیقاً همان کاری است که ما و سایر حیوانات انجام می دهند و شرایط، از خود واکنش نشان می

به این نکته اشاره کرد که ما هنوز اطالعات چندانی از سازوکار حس کردن بوهای محیط توسط گیاهان نداریم و 

رودکه سیستم بینایی  یحتا گمان آن م 8«.توانیم بگوییم که این سازوکار تا چه اندازه با حیوانات شباهت دارد نمی

نوع مختلف  11موشی چشم ندارد؛ اما  به عنوان مثال، گیاه رَشادی گوش »ها باشد:  تر از انسان رفته گیاهان پیش

ها به مراتب  تر نداریم. این یعنی فرآیند دیدن در آن نوع بیش 4ها  فتوریسپتور دارد و این در حالی است که ما انسان

پیچیدگی سیستم بینایی در گیاهان  9«.دهد ها چنین چیزی را بازتاب می گر آن های حس یستمتر از ما است و س پیچیده

در یافتندکه ، دانشگاه میزری گران چنان پژوهش هم رفته بودن آن است. گر پیش بدون چشم ظاهری خود نمایان

http://munews.missouri.edu/news-releases/2014/0701-plants-respond-to-leaf-vibrations-caused-by-insects%E2%80%99-chewing-mu-study-finds


شدن متوجه خورده  ،دشنو ها و صداهایی که می لرزش ی واسطه هگیاه ب آنخورید،  می اکه شما گیاهی ر زمانی

کلو  .دیمیا به حالت دفاعی در ا، حتشود ش خارج مییها که از برگ زهری ی و با تولید نوعی مادهشود  خودش می

ثابت کرد گیاهان دارای ادراک ی تجاربش  در نتیجهسنج،  گراف و دروغ های پلی کار با دستگاه کارشناسِ باکستر، 

.هستند
10 

های محلی گیاهان، به خاطر سپردن پیام، تقسیم خوراک با تبارهای خود  رایحه، داشتن گویشپیوند بستن گیاهان با  

ی گیاهان  تواند مارا به جهان ناشناخته ای است که می های تازه توانند حس کنند دریافت تر از ما می که بیش و این

( انجام شده است، UWAاسترالیا )تحقیقات جدیدی که توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه غرب » 11نمون شود. ره

های قبلی بود، نشان  ی پژوهش   مدت هستند. این تحقیق که در ادامه   ی طوالنی   دهد که گیاهان دارای حافظه   نشان می

داده است که گیاهان دارای فرایندهای ذهنی سطح باال مثل توانایی احساس ترس و شادی، توانایی برقراری ارتباط و 

جا  دانم در ذهنش چه دارد ولی این ها اگر طرف چیزی نگوید نمی ما انسان 12«خواندن ذهن فرد هستند. حتی توانایی

ی    در زمینه« گاگلیانو»دکتر »خواند.  نتیجه به این شده است که گیاهان ذهن فرد یا چیزی دیگر را پیشاپیش می

 2012در سال « آکسفورد»    تحقیقاتش در مجله ارتباطات گیاهی، پژوهشی را اخیراً انجام داده است. وی که نتایج

با این همه  13«هاست که تولید امواج صوتی توسط گیاهان اثبات شده است.   دهد که سال   منتشر شده، توضیح می

 است و نخواهد شد. اش اثبات نشده های رفت که درستی های اساطیری و افسانه توان دنبال روایت نمی

ها برای خودشان در جهان  که انسانیت یک تعریف من درآوردی است. خود انسان ه اینگردیم ب در پایان بر می

خواهند بیرون از خودشان  ها می اند. اگر انسان اند به این تعریف رسیده خودشان و در فرهنگ مسلط خودشان آمده

پناه ببرند. نگاه فرا انسانی باید  «فراانسانیت»ی  گاه به ابزارواژه اندیشه کنند و همه را به یک چشم نگاه کنند باز آن

از نیستی  را مان گاه زیست  رهاند و هم ی مارا شاد و بهروز گرداند. نگاه فرا انسانی مارا از انقراض می تواند سیاره می

تن به پرتگاه جلوگیری کرده رفاز که  ی زمین را به مخاطره انداخته است. برای این رهاند. کارهای انسانی ما ستاره می

که ما  ورنه آتشی .ها دوستی کنیم و مهربان باشیم با همه گونه باید فرا انسانی بیندیشیم و فرا انسانی کار کنیم. باشیم،

ها، این قانون  همه گونه  زندگی ما در این دایره بستگی دارد به زندگی ایم دامن خودمان را هم خواهد گرفت. در داده

بندها آسیب ببیند یا خلل پیدا کند، باز همه بندها دچار فروپاشی خواهند  طبیعت است، اگر در این زنجیره یکی از

دهیم و چیزی نباشدکه در برابرش  گیریم. اگر چیزی راکه می دهیم و چیزی می شد. در این دایره ما چیزی می

 اهی و نیستی است.های تب چال بودِ آن خود آغاز رفتن به سیاه بود است و کم گاه بندی ازین زنجیر کم بگیریم باز آن

گونه  ابر انسانش را این« چنین گفت زرتشت»که باید به آن اشاره کنم، ابر انسان نیچه است نیچه در کتاب  چیزی

آور یا چیزی مایه شرم  بوزینه در برابر انسان چیست؟ چیزی خنده ...آموزانم من به شما ابر انسان را می»شناساند:  می



ابر انسان  ...آور یا چیزی مایه شرم دردناک گونه خواهد بود: چیزی خنده سان همیندردناک. انسان در برابر ابران

ست میان حیوان و ابرانسان؛ فرا رفتنی پرخطر، در راه بودنی پر خطر، واپس نگریستنی  انسان بندی... معنای زمین است

 14«.پرخطر، لرزیدن و درنگیدنی پرخطر

پردازد ولی فرا انسانیتی که من پیش کشیدم چیزی است که نگاه  ها می انسانابر انسان نیچه به انسان کامل در جهان  

ها پاس  گذارد. ارزش هرکدام را بر محور خودشان نه بر محور انسان هارا احترام می بیرون انسانی دارد و همه گونه

 اشتباه گرفته نشود. نیچه دارد. بنا بر این با ابر انسان می
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