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ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ‘
در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در اﺑﺘﺪا اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﯾﺮاد ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب دل در ﻫﻮای ﭘﺎک ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اﺑﺘﮑﺎر در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد’
در اداﻣﻪ ﮐﺎوه ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ ‘ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺘﺎب دل در ﻫﻮای ﭘﺎک را آﻏﺎز
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اراﯾﻪ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﺎده اﯾﯽ از ﻋﻠﻢ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ‘ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻔﺮم و ﻗﺎﻧﻮن اول و ﻗﺎﻧﻮن دوم و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺖ’ و
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ آن آﻧﺘﺮوﭘﯽ )ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ( در ﺟﻬﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ) .ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﯿﺎت و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( و از زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﻬﺎن و اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ )ﺑﯿﻨﮓ ﺑﻨﮓ( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﯿﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد’ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺣﯿﺎت ﮐﻪ در
درون ﺧﻮد ﻫﻮش و آﮔﺎﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش دادﻧﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع اﻧﺪک در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ )
آﻧﺘﺮوﭘﯽ( ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ زﻣﯿﻦ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺘﺮوﭘﯽ را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ’ وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺑﻮدی زﻣﯿﻦ و ﺑﺎزﺳﺎزی دوﺑﺎره زﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن دوم
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﺎره دارد’ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺌﻮری ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد آن را
ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ’ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دل در ﻫﻮای ﭘﺎک و ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﻓﺰود ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
اﺻﻞ ﻫﻤﻮاره در ﺣﮑﻢ ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ’و آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ از اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺎس اﺻﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺮی و ﮐﻬﻮﻟﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ’ وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ آﻧﺘﺮوﭘﯽ را در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن دوم اﺻﻞ را ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﺪاﻧﺪ’ در اداﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺤﺚ  ،ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن دوم
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮای ﻣﺎرﮐﺲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ و اﭘﯿﮑﻮر در
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ’ دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻼﺳﻔﻪ دوران ﺧﻮد ﺟﺪای از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎک و آب و آﺗﺶ و ﺑﺎد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ’وی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاوان در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ اﺗﻢ رﺳﯿﺪ و اﺗﻢ را ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ’ وی از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺗﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد و در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ روح
اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﺗﻢ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ‘ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ ‘در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ اﺗﻢ ﻫﺎ از ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮ ﮔﺮاﯾﯽ را از دﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر و
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻮده و اﺗﻢ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد دارد’ و
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﺗﺌﻮری دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ و اﭘﯿﮑﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ’ زﯾﺮا اﭘﯿﮑﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺒﻮده و اﺧﺘﯿﺎر را در ﺗﺌﻮری ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ’ ﻟﺬا ﻻزﻣﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﯾﺪن زﻧﺠﯿﺮ ﺿﺮورت و ﺟﺒﺮ از ﭘﺎی
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ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ اﻧﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد’ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﭘﯿﮑﻮر و ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﺮوج از ﺑﻨﺪ ﺿﺮورت و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺮوج اﺗﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ’ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ
ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺻﻞ دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺻﻞ دوم
ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮدد’از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﯾﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد’ﻗﺎﻧﻮن دوم ،اﻧﺴﺎن و ﮔﯿﺎه و زﻣﯿﻦ و
ﻫﺴﺘﯽ را ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و زوال آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ’در
ﺗﺌﻮری اﭘﯿﮑﻮر ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﯿﮕﺮدد’ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ’ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ’اﭘﯿﮑﻮر در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺌﻮری ﺧﻮد
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ذات اﺗﻢ وﺟﻮد دارد و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ آن دﺧﺎﻟﺘﯽ
ﻧﺪارد ‘ از اﯾﻦ رو وی ﻧﻘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن را در دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و روح آرﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﺷﺎر از آراﻣﺶ
ﺧﺪاﯾﺎن را ﺑﻪ دور از ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﯿﺎﻫﻮی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺪ’از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﭘﯿﮑﻮر را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺌﻮری و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد’وی ﺧﺼﯿﺼﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ را از ﺧﺪاﯾﺎن
ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎن را ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‘ ’ ﮐﺎوه ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ‘ وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﺮای اﺗﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ‘ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ و
ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ‘ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ را ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﺪان ﺑﺎور داﺷﺖ و
ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﺤﺾ اﺗﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ اﭘﯿﮑﻮری’ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺗﻢ
را ﻫﺎن ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻗﺎﻧﻮن دوم
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ’ اﭘﯿﮑﻮر ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺟﺒﺮ ﮔﺮاﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ﻗﺪرت اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎور زاﯾﯿﺪه
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮدن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺧﻮد
را ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮدی ﻣﺤﻮ در دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﭘﯿﮑﻮر اﯾﻦ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدی ﺻﺮف ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ’ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﯾﮏ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از رﻫﺎ ﺷﺪن از زﻧﺠﯿﺮ ﺟﺒﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﭘﯿﮑﻮر و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﭘﯿﮑﻮر ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ  ،دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ
در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ‘ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻫﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ‘در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ اﻧﺤﺮاف اﺗﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ﺑﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ‘ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺎرزات ارﺑﺎب و
رﻋﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺪ’ﮐﺎوه
ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن  ۵ﻣﻮرد را ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا دﮐﺘﺮ اﺑﺘﮑﺎر اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ _ ۱ :ﻧﻘﺶ آزاد ﺳﺎزی ﮔﺮﻣﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ _  _۲ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن _  _۳رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺎﻧﻮن
دوم و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ _  _۴ﺑﯿﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ _  _ ۵ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﯿﺘﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻧﻔﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن’ ﺳﭙﺲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺮﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﯾﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از ﻓﻠﺴﻔﻪ وﯾﮑﻮ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎ ﻏﺎﯾﺖ ان در ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد’ در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ دﻟﺸﺐ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﯾﯽ ﺑﻮدن
ﻋﻠﻮم و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮه اﯾﯽ از زﺑﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آﺗﺸﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ  ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮐﺎﻓﻪ اﯾﯽ دور ﻫﻢ ﮔﺮد ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ و دﯾﮕﺮان
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ادﺑﯿﺎت را از درون ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم رﺑﻂ ﻣﯿﺪاد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد آﺗﺸﯽ در اﺷﻌﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آوازﻫﺎی درﻧﺎ و ﻓﺼﻞ ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اوﻟﯽ ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ درﻧﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و در دوﻣﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎن داره اﺳﺖ ‘ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﭼﯿﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽ دان ﭼﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ’ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮوﻫﺮ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ در ﺑﺎب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارد’ و ﮐﺘﺎب اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻇﺮاﻓﺘﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ’ و اﺷﺎره اﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اروﭘﺎ و
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﮑﺮات ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﯾﯽ’ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد
آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ’ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان
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ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﺛﺒﺎت ﮔﺮا
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل
دﻫﻨﺪ’ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮزاد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد دﭼﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺪف اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺠﺎت زﻣﯿﻦ و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؟ اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن درس
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﮐﻨﻮن دﯾﺪﮔﺎه وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ’ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻃﺮح ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﻣﻬﺪﮐﻮدک
ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﮋﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺧﺼﻮص
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺟﺬاب ﺑﻮدن آن ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﺎن اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد’ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻨﺪه ﺣﻠﻘﻪ
ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺤﻞ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش واﻗﻊ در روﺳﺘﺎی ﮔﻮرک ﺳﺎدات ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ’ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ’
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