
    ضرورت قوانين اخالقي براي زندگي جمعي
يك خانواده كوچك هم براي پايدار ماندن نياز به قوانيني 
دارد كه تمام اعضا نسبت به رعايت آنها متعهد هستند. 
بنابراين كودكان نيز از همان كودكي با قوانين خانه آشنا 
مي شوند.بعد از خانه و خانواده اجتماع ديگري كه منتظر 
حضور ماست، مدرسه اس��ت كه در آنجا هم كودكان و 
نوجوانان با قوانين بزرگ تري آش��نا مي شوند تا آمادگي 
ورود به اجتماع بزرگ تر را پيدا كنند. دانشگاه و پس از آن 
محيط كار و محيط روستا و شهر و كشور و جهان... همه و 
همه گام به گام ما را آماده يك زندگي اجتماعي مي كنند 
و مي آموزيم رعايت قوانين اجتماع��ي كه عضوي از آن 
هستيم، مهم ترين اصل حفظ بقاي آن جامعه و به تبع آن 
حفظ بقا و امنيت خود ماست.متعهد بودن، صادقانه رفتار 
كردن، احترام به سالمندان، رعايت كردن حريم شخصي 
افراد، مشورت كردن، احترام به حقوق ديگران، پذيرش 
مسئوليت، وظيفه شناسي، داش��تن روحيه همكاري و 
مش��اركت، قدرشناسي، داش��تن روحيه سپاسگزاري و 
قدرداني كردن، تالش براي حفظ اموال عمومي، احترام 
به طبيعت و تالش براي حفظ آن، حفظ احترام ديگران، 
رعايت ادب و آداب هر محيط، انعطاف پذيري، بخشش و 
گذشت، حفظ آرامش شخصي، احترام به قوانين و رعايت 
آن، همه و همه قوانيني اس��ت ك��ه در جهت اجتماعي 

زيستن به آنها نيازمنديم.
    اين رفتارها حق طبيعي ما نيست!

هر فردي كه روزانه در جامعه تعامالتي داش��ته باش��د، 
شاهد مواردي از نزاع، توهين، بي احترامي، دروغ، خيانت، 
تقلب، دزدي، ناسزاگويي، پرخاش��گري، متهم ساختن 
ديگران، آس��يب زدن به اموال عمومي، آس��يب زدن به 
طبيعت، پرتاب زباله در معابر و اماكن عمومي، س��يگار 
كش��يدن در مكان هاي عمومي، تم��اس تلفني طوالني 

در اماكن عمومي و... اس��ت. ما هنوز نياموخته ايم پشت 
چراغ قرمز عابر پياده بايستيم و به حق رانندگاني كه زمان 
زيادي منتظر سبز شدن چراغ راهنما و كسب اجازه عبور 
بوده اند، احترام بگذاريم. هنوز در خيابان ها و پياده رو تنه 
زدن ها، توهين ها و مس��خره كردن ها را شاهد هستيم. 
هنوز در مترو، اتوبوس و تاكس��ي افرادي را مي بينيم كه 
مكالمه هاي طوالني با تلفن همراه آن هم با صداي بلند را 
حق طبيعي خود مي دانند و در صورت مشاهده اعتراض 
اطرافيان آنان را به گوش دادن صحبت هاي خصوصي اش 
متهم مي كنند.هر روز خبرهاي��ي از دزدي هاي كوچك 
خانگي و دزدي هاي چند هزار ميلي��اردي مي خوانيم و 
مي شنويم و متعجب مي مانيم از اينكه يك انسان چطور 
مي تواند تا اين حد بيم��ار و خطرناك بوده و براي تأمين 
زندگي خود و نسل هاي آينده اش، زندگي چند ميليون 
انس��ان هموطنش را به نابودي بكشاند. با وجود زحمات 
محيط بانان، ما هنوز خبرهايي از خطاهاي انس��اني كه 
موجب آتش س��وزي و از بين رفتن منابع ملي مي ش��ود 
و خبر از ش��كارهاي غيرقانوني و آسيب به حيات وحش 
مي شنويم و نمي توانيم اين حد از خشونت و خودخواهي 

شكارچي را درك كنيم.
برخي افراد هنوز مي پندارند بودن خودش��ان و رسيدن 
به حق خودشان براي زنده ماندن كافي است و فراموش 
كرده اند ما براي زيستن به يكديگر نيازمنديم. فراموش 
كرده اند قبل از وارد كردن هر آس��يبي به جامعه، اولين 
آس��يب را بر روان و ذهن خ��ود وارد مي س��ازند. حتي 
اگر هويدا نباش��د. از ياد برده اند قان��ون جهان بر مبناي 
عدالت محوري است و اين چرخ گردون آنقدر مي چرخد 

تا آنها را با نتيجه اعمال شان روبه رو سازد.
   به قانون طاليي دين مان پايبند باشيم

بشر براي زنده ماندن و زندگي كردن به روابط با ديگران 

نياز دارد. به همين دليل داشتن روابط مطلوب و سازنده 
براي ما انسان ها از اصلي ترين شرايط سالمت روان است. 
ش��ايد هنوز خيلي از ما فكر مي كنيم چ��ون انجام دادن 
بسياري از رفتارهاي ناپسند اجتماعي مثل رعايت نكردن 
نوبت، رعايت نكردن حريم شخصي، احترام نگذاشتن به 
سالمندان، دروغ گفتن و... از لحاظ قانوني جرم محسوب 
نمي شود يا حتي در صورت جرم محسوب شدن، امكان 
گريز از مراجع قضايي وج��ود دارد، يا رعايت اين قوانين 
تنها باعث محدود ش��دن اس��ت و لزومي ب��راي رعايت 
آنها وجود ندارد يا  در رعاي��ت آنها هيچ نفعي نمي بيند، 
بنابراين نياز يا اجباري به رعايت آن احساس نمي شود.

ش��ايد الزم اس��ت اين گروه از افراد جامعه مان را دعوت 
كنيم تا نگاه متفاوتي نسبت به قوانين ابتدايي همزيستي 
و ارتباطات اجتماعي و فوايد جسمي و رواني آن داشته 
باشند. پژوهش ها نشان داده اجتماعي زيستن و داشتن 
روابط سالم و سازنده با ديگران از لحاظ ذهني و جسمي 
براي ما فوايد بي شماري دارد. به عنوان مثال روابط بين 
افراد قسمت هايي از سيستم عصبي بدن را فعال مي كند 
كه نتيجه آن ترش��ح انتقال دهنده هاي عصبي مرتبط با 
كاهش استرس و اضطراب است. به عبارت ديگر داشتن 
روابط به ما كمك مي كند تا س��طح اضطراب و استرسي 
كه تجربه مي كنيم كاهش يابد.برخورداري از اين روابط و 
حمايت هاي اجتماعي باعث تقويت سيستم دفاعي بدن 
شده و در زمان مواجهه با رويدادهاي استرس آوري مانند 
مرگ عزيزان يا  بيماري هاي صعب العالج و... افراد از نظر 
جس��مي و رواني قوي تر بوده و عملكرد بهتري خواهند 
داشت. همچنين تعامالت اجتماعي باعث ترشح دوپامين 
در مغز و باعث احس��اس نش��اط و س��رزندگي مي شود. 
برقراري ارتباط با ديگران و داش��تن تعامالت اجتماعي 
به تقويت حافظه كمك كرده و مانع ابتال به بيماري هاي 

عصبي پيش رونده مانند آلزايمر و زوال مغز مي شود.
از سوي ديگر، در سرتاسر اين كره آبي رنگ، هر كشوري 
براي برقراري نظم و عدالت اجتماعي، قوانين كوچك و 
بزرگي را در جامعه پايه گذاري كرده و البته افراد در انجام 
و اجراي آن متف��اوت عمل مي كنند. يعني ش��ما در هر 
نقطه اي از كره زمين زندگي كني��د با اين قوانين روبه رو 
شده و افرادي را مي بينيد كه به آن متعهدانه عمل كرده 
يا  به هر دليل از پذيرش و رعايت آنها سر باز مي زنند. به 
عبارت ديگر مي توان گفت تمام اين قوانين نسبي هستند 
و از شهري به شهر ديگر مي تواند متفاوت بوده و متفاوت 
اجرا شود. شايد تنها پايبندي به يك قانون باشد كه رعايت 
آن مي تواند شما را در هر اجتماعي مطلوب و مورد پذيرش 
قرار دهد و آن پايبندي به قانون طاليي است.قانون طاليي 
به ما مي گويد هر فرد بايد به گونه اي با ديگران رفتار كند 
كه دوست دارد در همان شرايط، ديگران با او رفتار كنند و 
بالعكس. اگر كمي به اين قانون دقت كنيم ياد كالم گهربار 
موالي متقيان حضرت علي)ع( مي افتيم كه در سفارش 
به فرزندشان عرض كردند:  اي پسرم! توصيه  ام را درياب 
و نفس خود را ترازو و مقياس مي��ان خود و ديگران قرار 
ده. پس آنچه را كه براي خود دوست داري براي ديگران 
نيز دوست بدار و آنچه را كه براي خود خوش نمي  داري، 
براي ديگران هم خوش مدار، ستم روا مدار، آن گونه كه 
دوس��ت نداري به تو ستم ش��ود، نيكي كن، آن گونه كه 
دوست داري به تو نيكي كنند و آنچه را كه براي ديگران 
زش��ت مي  داري براي خود نيز زشت بش��مار و چيزي را 
براي مردم بپس��ند كه براي خود مي  پسندي، چيزي را 
كه نمي  داني مگو، بلكه همه چيزهايي كه مي  داني را مگو؛ 
از مواردي كه دوس��ت نداري كه در مورد تو گفته شود. 

)بحاراالنوار. ج 72(.
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سبك ارتباط

معناي زندگي چيست؟ آن قدر اين سؤال را از من 
پرسيده اند كه پاسخي كوتاه برايش آماده كرده ام. 
پيش از آنكه پاسخم را بگويم، اول بايد بگويم حرفم 
درباره معناي زندگي نيست، بلكه درباره معنا در 
زندگي اس��ت و دو بخش دارد. معنا در زندگي به 
اين برمي گردد كه خوِد شما براي ديگران معنادار 
باشيد. به همين س��ادگي.زندگي  زماني برايتان 
معنا مي يابد كه وجودتان ب��راي ديگران معنايي 
داشته باش��د؛ مثاًل با كمك كردن به يك دوست، 
با گذراندن لحظه اي خاص با كسي كه دوستش 
داريد، يا با ارتباط با فيلسوفي خوش نيت و دعوت او 
به صرف يك نوشيدني، هنگامي كه از قضا حسابي 
به آن ني��از دارد. بعد كه ح��س كنيم زندگي مان 
براي ديگران معن��ا دارد، ارزِش زندگي خودمان 
را هم درمي يابيم. گرچه ش��ايد جهان س��اكت و 
خاموش باشد، اما دوستان و خانواده مان، همكاران 
و هم گروه های مان زندگي ما را سرش��ار از صداها 
و نظرها و انرژي و س��رزندگي مي كنند.و كساني 
كه بيشترين معنا را برايش��ان داريم، همان هايي 
هس��تند كه بيش��ترين ارزش را برايمان قائلند. 
چنان كه فيلسوفي به اسم آنتي كائوپينن مي گويد 
كساني كه دوس��تمان دارند نمي توانند كسي را 
جايگزين ما كنند؛ گرچه كودكان ممكن اس��ت 
از دست هر كس��ي كادو بگيرند اما »اهميت آن 
كادو به اندازه هديه دست س��اِز مادر يا پدرش��ان 
نيست«. در روابط صميمي، ما به صرف بودنمان 
نقشي بي مانند و جايگزين ناپذير براي ديگري ايفا 
مي كنيم.روانشناسان داشتن رابطه صميمي را با 
تعبير »جاي دادِن ديگران در خويشتن« توصيف 
كرده اند.ما تقريباً همان قدر ب��ه رفاه عزيزان مان 
اهميت مي دهيم كه ب��راي رفاه خودمان اهميت 
قائليم. گاهي، مث��اًل وقتي فرزنددار مي ش��ويم، 
شايد رفاه كودك مان را در جايگاهي باالتر از رفاه 
خودمان قرار دهيم.ش��واهد فراواني حاكي از آن 
است كه داش��تن ارتباط، در واقع، يكي از منابع 
اصلي معنا براي ما انسان هاست. ناتانيل لمبرت، 
پژوهشگر دانشگاه ايالتي فلوريدا، طي پژوهشي، 
از گروهي از دانش��جويان كارشناس��ي خواست 
»يك چيز كه زندگي را برايتان معنادار مي كند« 
برگزينند. دو سوم پاس��خ دهندگان يا نام يكي از 
اعضاي خانواده شان را آوردند، يا كاًل خانواده شان 
را ذكر كردند. »دوس��تان« نيز مقول��ه اي بود كه 
دومين منبع پربسامد معنا در ميان پاسخ ها بود.

پژوهش هاي ديگر نيز نش��ان داده كه احس��اس 
صميميت با خانواده و دوس��تان با افزايش حس 
معنا در زندگي پيوند دارد و فكر كردن به افرادي 
»كه واقعاً به آنه��ا تعلق خاطر داري��د« منجر به 
درجه هاي باالتري در معناداري مي گردد. خانواده 
و دوس��تان و ديگر افراد صميمي براي بسياري از 
انس��ان ها منابع اصلي معنا در زندگي هستند.اما 
براي اينكه بدانيم ارتباط با انسان هاي ديگر يكي 
از منابع اصلي معناست نياز به پژوهش و تحقيق 
نداريم. من خودم پدر سه كودكم و نيازي نيست 
جاي دوري بروم تا ببين��م معنادارترين لحظات 
زندگي ام كدام ها بوده اند؛ بازگش��ت از سر كار به 
خانه، در آغوش كش��يدِن بچه كوچكم، كش��تي 
 گرفتن با بچه پنج س��اله ام و گفت وگوهاي بسيار 

جالب و چه بسا هوش��مندانه با بچه هفت ساله ام. 
چنين لحظات��ي صميمي، پرمحب��ت و آكنده از 
گرما هستند و معناي زيادي در زندگي به ارمغان 
مي آورند.خوشبختانه در دنياي مدرن گزينه هاي 
بي شماري براي انس��ان ها وجود دارد تا روابط و 
ارتباطات قوي با يكديگر داش��ته باشند. زيبايي 
دوران مدرن اين اس��ت كه آزاديم انتخاب كنيم 
كدام منابع معنا بيشترين پيوند را با زندگي مان 
دارند. ش��وربختانه، اين نيز مثل خيل��ي ديگر از 
ابعاد مدرنيته چاقويي دولبه اس��ت. رابطه ميان 
مدرنيزاسيون/ فردگردايي و تلقي ما از اجتماع و 
تعلق بسيار پيچيده است. برخي از انواِع اجتماع 
در حال زوال هستند و برخي از انواع ديگر در حال 
شكوفايي.با اين  حال، اگر قرار باشد زندگي مان )و 
زندگي فرزندان و نوه هايمان( را معنادارتر كنيم، 
بايد باهم بكوشيم تا انواع موجوِد ارتباط را تقويت 
كنيم. معن��ا در پيوند خالصه مي ش��ود. معموالً 
بهترين و آسان ترين راه بهبوِد حس رفاه شخصي 
و احساِس معناداري اين است كه لنزتان را عوض 
كنيد، كمتر روي خودتان متمركز شويد و بيشتر 
بكوشيد تا به ديگران بپيونديد.چند سال پيش از 
آنكه سباستين فتل به جوان ترين قهرمان جهاني 
فرمول ۱ )و س��پس قهرمان چه��ار دوره بعدي( 
تبديل شود، پزشكش آكي هينتسا به او تكه كاغذي 
با يك پاكت نامه داد. تمرين: اسم مهم ترين افراد 
زندگي ات را بنويس و بگو چرا برايت اهميت دارند. 
فتل اين كار را انجام داد و برگه را داخل پاكت  مهر 
و موم كرد. هينتس��ا به او توصيه كرد اين برگه را 
نگه دارد و گفت: »وقتي موفق ش��دي، خيلي ها 
مي خواهن��د وارد زندگي ات ش��وند... اين نامه را 
آن موقع ببين و دوس��تان واقعي ات را بشناس تا 
ارتباطت را با آنها حفظ كني.«دكتر هينتسا اين 
تمرين را با بس��ياري از مراجعينش انجام مي داد 
و معموالً از آنها مي خواس��ت فهرس��ت افرادي را 
بنويسند كه حاضرند همراه خودشان به يك سفر 
دريايي بلند يا به جزي��ره اي دورافتاده ببرند.اكثر 
مراجعان هينتسا افراد موفق و سختكوشي بودند 
كه از قضا روابط خانوادگي معنادار و رفاقت هايشان 
را در راه پيش��رفت ش��غلي قرباني كرده و ناديده 
گرفته بودند.مثاًل يكي از اين مراجعان، كه مدير 
كارآفريني بود، عادت داشت همسر و فرزندانش 
را به س��فرهايي تجملي به محل هاي دورافتاده و 
عجيب ببرد. در اين سفرها، بچه هايش را براي انواع 
ماجراجويي ها نام نويسي مي كرد و همسرش را به 
اسپا مي فرستاد. وقتي خانواده اش را دك مي كرد، 
خودش مي نشس��ت و چندين س��اعت مشغول 
دوركاري مي ش��د.اگر اين اتفاق هر از گاهي يك 
بار بيفتد، مسئله مهمي نيست، اما اگر، مثل اين 
آقا، به عادت تبديل ش��ود، بر كليت زندگي سايه 
مي افكند و مشكل ساز مي شود.توصيه هميشگي 
هينتسا براي مش��تريان ورزشكار و مديرش يك 
چيز بود: گذران وقت با كس��اني كه دوستش��ان 
داريد بايد در صدر اولويت ها قرار گيرد. سباستين 
فتل اين بينش هينتس��ا را با جان ودل پذيرفت.

چند س��ال بعد كه فتل به قهرمان��ي جهان آوازه 
تبديل ش��د، همه مي خواس��تند در زندگي اش 
جايي داش��ته باش��ند. فتل محتواي آن پاكت  را 
به ي��اد آورد و طي س��ال ها، محف��ل عزيزانش را 
حفظ كرد و در گيرودار آن هم��ه توجه ديوانه وار 
رس��انه ها، براي صميمي ترين دوستان و اعضاي 
خانواده اش وقت گذاش��ت.فتل دريافت كه فارغ 
از ميزان و س��طح موفقيت، راِز داش��تِن زندگي 
معنادار و احساس خوشبختي اين است كه چند 
آدم خوب در زندگي اش داش��ته باشد كه بتواند 
به معناي واقعي بهشان اعتماد كند، محبت ورزد 
و دوستشان داشته باش��د. اينها همان آدم هايي 
هستند كه دوست داريد در هر شرايطي كنارتان 
باشند، چون زندگي تان را زيباتر مي كنند و شما 
هم زندگي آنها را زيبا مي كنيد. اگر شانس داشته 
باشيد، اسمتان داخل پاكت  نامه فردي درج شده 

كه دوستش داريد.
تلخيص: سيمين جم

دوستي هاي عميق و پايدار به زندگي معنا مي بخشد

 معنا دادن به زندگي 
با جاي دادن ديگران در خويشتن 

»معناي زندگي چيست؟ احتماالً اين سؤال را وقت هايي از خودمان مي پرسيم كه در رسيدن به 
هدفي شكست خورده ايم يا تنها و دل شكسته ايم. فرانك مارتال، فيلسوف و روانشناسي كه درباره 
معناي زندگي تحقيق مي كند، با ارجاع به تحقيقات مختلف، شرح مي دهد كه زندگي ما انسان ها، 
بيش از همه، در پيوند با ديگر انسان هاست كه معنا مي گيرد. در دوستي هايي كه مي سازيم، در 
محبتي كه نثار اعضاي خانواده مان مي كنيم و در تجربه مشتركي كه با آنها مي سازيم.« اين مطلب 
را فرانك مارتال نوشته و در وب سايت تد منتشر شده است. فرانك مارتال فيلسوف و پژوهشگر 
روانشناسي است كه درباره معناي زندگي پژوهش مي كند. وب س�ايت ترجمان مطلب او را با 

ترجمه عليرضا شفيعي نسب منتشر كرده كه در ادامه با اندكي تلخيص مي آورم.

چقدر به قوانين اخالقي و جمعي پايبنديم؟

حديث علوي، قانون طاليي ارتباط من و تو

سبك رفتار

   بنفشه قاسمي زاده*
»اولويت نشستن با سالمندان و معلولين«، »ارائه بليت نشانه شخصيت 
شماست«، »لطفاً نوبت را رعايت كنيد«، »از پذيرفتن بانوان بدحجاب 
معذوريم«، »لطفاً سكوت را رعايت فرماييد«، »در طول سفر از مكالمه 
بيش از يك دقيقه اجتناب كنيد«، »قبل از رس�يدن به مقصد كرايه 
خود را آماده كني�د« و... تا به حال ب�ه اين انديش�يده ايد كه چرا در 
اماكن عمومي مختلف الزم اس�ت با جمالتي كوتاه اصول اوليه رفتار 

اجتماعي را به ما ي�ادآوري كنند؟ ي�ا  از خود پرس�يده ايد چرا ما به 
عنوان انس�ان هايي آزاد ملزم به رعايت اين قوانين شده ايم؟ انسان 
امروز مي داند انجام برخ�ي رفتارهاي ناس�الم و نامطلوب در حضور 
ديگران باعث مي شود ارتباط هاي مفيدش را از دست داده و خواسته 
و ناخواسته از سوي جامعه طرد شده و به سوي پيله تنهايي اش سوق 
داده شود. بنابراين براي داشتن زندگي سعادتمندانه الزم است با در 
نظر گرفتن اهداف و خواسته هاي فردي خود، در جهت حفظ اهداف و 

قوانين جامعه تالش كند تا بتواند روابط ارزشمندش را حفظ كرده و به 
اهدافش دست يابد. اكنون حتي در يك خانواده دو نفره نيز قوانيني 
براي زيستن و در وهله باالتر، خوب زيس�تن افراد و اعضاي خانواده 
در كنار يكديگر وجود دارد. تقريبًا همه ما در زندگي قانون هايي مثل 
صداقت، وفاداري، تعهد و احترام را براي خود پايه گذاري مي كنيم اما 
پرسش اين است كه چند نفر از ما به قوانيني كه خودمان بنيان گذاري 

كرده ايم، پايبند مي مانيم؟ 

برخي افراد هنوز مي پندارند بودن خودش�ان 
و رس�يدن به حق خودش�ان براي زنده ماندن 
كاف�ي اس�ت و فرام�وش كرده ان�د م�ا ب�راي 
زيس�تن ب�ه يكديگ�ر نيازمندي�م. فراموش 
كرده ان�د قب�ل از وارد ك�ردن هر آس�يبي به 
جامعه، اولين آس�يب را ب�ر روان و ذهن خود 
وارد مي س�ازند. حتي اگر هويدا نباشد. از ياد 
برده اند قانون جهان ب�ر مبناي عدالت محوري 
اس�ت و اين چرخ گ�ردون آنق�در مي چرخد 
تا آنه�ا را با نتيجه اعمال ش�ان روبه رو س�ازد

قوانيني براي بهتر زيستن
نگاه

روانشناس�ان داشتن رابطه صميمي 
را ب�ا تعبي�ر »ج�اي دادِن ديگ�ران 
در خويش�تن« توصي�ف كرده اند.ما 
تقريباً همان قدر به رفاه عزيزان مان 
اهمي�ت مي دهي�م ك�ه ب�راي رفاه 
خودمان اهميت قائلي�م. گاهي، مثاًل 
وقت�ي فرزنددار مي ش�ويم، ش�ايد 
رف�اه كودك م�ان را در جايگاه�ي 
باالت�ر از رف�اه خودمان ق�رار دهيم

ب��ر اس��اس نظري��ه زيس��تي، برخ��ي 
جامعه شناس��ان معتقدن��د ل��زوم ارضای 
نيازهاي زيستي و رواني بش��ر اوليه، منشأ 
تشكيل ابتدايي ترين جوامع انساني است. 
آنان بي��ان مي دارن��د انس��ان هاي اوليه به 
منظور برآورده كردن نيازهاي زيستي مانند 
خوراك، پوشاك، مسكن و نيازهاي رواني 
مانند حفظ امني��ت در مقابل خطراتي كه 
بقايش��ان را تهديد مي كرد گرد هم آمده و 
جوامع ابتدايي را تش��كيل دادند. از سوي 
ديگر بس��ياري از حش��رات و حيوانات نيز 
زندگ��ي جمعي دارن��د. مانن��د مورچه ها، 
زنبورها، فيل ها، آهوه��ا و... اما بين زندگي 
جمعي انس��ان و حيوانات تفاوتي بنيادين 
وج��ود دارد.مطالعات علمي دانش��مندان 
نش��ان مي دهد موجوداتي كه مانند انسان 
زندگي اجتماعي دارن��د، از زماني كه خلق 
شده اند همين تشكيالت را داشته و تا امروز 
هم تغييري در روند زندگي آنها ايجاد نشده 
است. اين دقيقاً مغاير با روند زندگي و تمدن 
انسان اس��ت كه دوره هاي فراوان تغييرات 
بزرگي را پشت سر گذاشته است: انسان عصر 
جنگل، انسان عصر حجر، انسان عصر آهن، 
انسان عصر بخار و انس��ان امروزي. به بيان 
ديگر زندگي حيوان��ات هرچند اجتماعي 
و همراه با همكاري و وظيفه شناس��ي است 
اما در طول زمان دستخوش تغيير در جهت 

رشد و تكامل نمي شود، اما انسان در هر زمان 
به دنبال رش��د يا يافتن راه هايي براي بهتر 
زيستن بوده است.داستان زندگي اجتماعي 
انسان از زماني آغاز مي ش��ود كه اجداد ما 
در ميان غارها و جنگل ها ب��راي بقا تالش 
مي كردند و در ابتدا چيزي به اسم اجتماع 
و زندگي اجتماعي وجود نداشت. بنابراين 

خطرات بس��ياري زندگي و حي��ات آنها را 
تهديد مي كرد. آرام آرام آموختند اگر با هم 
و در كنار هم زندگي كنند شانس بقايشان 
بيشتر مي شود. پس در كنار هم، زيستن را 
آغاز كردند. ابتدايي ترين نياز بشر اوليه بعد 
از گرسنگي، تش��نگي و توليد مثل، نياز به 
تأمين و دستيابي به امنيتي بود كه هر لحظه 

توسط بالياي طبيعي، حيوانات وحشي و... 
تهديد مي شد و اينها بقا و حيات او را تحت 
تأثير قرار مي داد. زماني كه بشر آموخت با 
هم بودن و تشكيل اجتماع مي تواند امنيتي 
كه مدت ها در جست وجوي آن بود را تأمين 
كند به آن رو آورد.پ��س اولين اجتماعات 
كوچك انساني به وجود آمد و آرام آرام رشد 
كرد تا زماني كه ديگر امنيت نياز شديد بشر 
براي برآورده س��ازي نبود. بنابراين به نياز 
باالتري رو آوردند. اجداد ما بر آن شدند براي 
جلوگي��ري از نزاع ه��ا و درگيري ها قوانين 
كوچك��ي برقرار كنن��د تا بهتر زيس��تن را 

تجربه كنند، و اين قوانين روز به روز بيشتر و 
متنوع تر شد تا زندگي بهتري داشته باشيم.
نزاع ه��ا، درگيري ها، اختالف��ات و زندگي 
كردن در كنار يكديگر قوانيني را مي طلبيد. 
پس قانون ها آرام آرام ب��ه وجود آمدند. در 
حقيقت بعد از تش��كيل اولي��ن اجتماعات 
بشري و برطرف شدن نيازهاي اوليه، انسان 
به دنبال خوب زيس��تن مي گش��ت. خوب 
زيستي و بهزيس��تي دغدغه بشري بود كه 
مي خواست زنده بماند و فقط زندگي نكند. 
نسل بش��ر ديگر در حال آموختن زندگي 
اجتماعي بود و بود و بود... و هنوز هم هست.

درك مي كنيد، او درك نكند. 
زبان بچگانه، لوس ح��رف زدن يا با صداي 
نازك حرف زدن با بچه نيس��ت بلكه زبان 
بچگانه يعني در حد دايره لغات و درك شان 
با آنان صحب��ت كنيم ن��ه درك خودمان! 
بايد همان گونه كه نگران رش��د جسماني 
كودكان مان هس��تيم، نگران تحول رواني 
آنان نيز باشيم. يادمان باشد گاهي ممكن 
اس��ت ما پدر و مادرها با برخ��ي رفتارهاي 
غلطي كه فكر مي كنيم درس��ت اس��ت، به 
جاي خوش��بختي، ي��ك زندگ��ي غلط به 
بچه مان هديه دهيم. پس الزم اس��ت براي 
تربي��ت يك فرزند س��الم و خوب، س��طح 
مطالعه خ��ود را در زمين��ه تربيت كودك 

افزايش دهيم.

مطالعات علمي دانشمندان نشان 
مي ده�د موجودات�ي ك�ه مانند 
انس�ان زندگي اجتماع�ي دارند، 
از زماني كه خلق ش�ده اند همين 
تشكيالت را داش�ته و تا امروز هم 
تغييري در روند زندگي آنها ايجاد 
نش�ده اس�ت. اين دقيقًا مغاير با 
روند زندگي و تمدن انس�ان است 
ك�ه دوره ه�اي ف�راوان تغييرات 
بزرگي را پشت سر گذاشته است


