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 مقدمه مؤلف

در کتاب خدا دعوت بس روشن و آشکار است بتأمل و تفکر در نفس انسانیت، و 

ۡرضه ٱ َوفه ﴿ د:گوی می اسرار و آیات و رموز آن، قرآکریم است کهبتامل در 
َ
َءاَيَٰٞت  ۡۡل

هۡلُموقهنهنَي  وَن   ٢٠ل  ُ فَََل ُتۡبِصه
َ
ُكۡمۚۡ أ نُفسه

َ
ٓ أ و در زمین »یعنی:  [21 -20الذاریات: ] ﴾٢١َوفه

 «نگرید؟ [ آیا نمى هایى است و نیز در وجودتان ]نشانه. هایى است براى اهل یقین نشانه
ههمۡ  ٓأۡلفَاقه ٱَءاَيَٰتهَنا ِفه  َسُُنهيههمۡ ﴿ نُفسه

َ
ٓ أ هاى خود را  به زودى نشانه»یعنی:  [53فصلت: ] ﴾َوفه

و این کتاب  .«ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد در کرانه

، کند میآسمانی پر است از آیاتی که نفس انسانیت را در حاالت مختلفش توصیف 

، از حاالت خیر نماید میحاالت اعتدال، حاالت انحراف، حاالت صعود و سقوط را بازگو 

و شرش از اقبال و اعراض کردنش، ایمان آوردن، و کفر ورزیدنش، بخاک چسبیدن و یا 

 ، بسیار شیرین و با نمک.کند میدر عالم نورانیت پرواز کردنش بازگو 
ََٰها ﴿ لۡهَ  ٧َوَنۡفٖس َوَما َسَوى

َ
ََٰها  َمَهافَأ ََٰها   ٨فُُجورََها َوَتۡقَوى ۡفلََح َمن َزَكى

َ
َخاَب  َوقَدۡ  ٩قَۡد أ

ََٰها  و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را )آفریده »یعنی:  [10 -7الشمس: ] ﴾١٠َمن َدَسى

که هر کس . سپس فجور و تقوا )شرّ و خیرش( را به او الهام کرده است. و( منظّم ساخته

و آن کس که نفس خویش را با معصیت و . و تزکیه کرده، رستگار شدهنفس خود را پاک 

 .«گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است!
ه  نلَۡفَس ٱإهَن ﴿ ُۢ ب َماَرةُ

َ
وٓءه ٱَۡل ٓ  لسُّ ه َم َرب  طغیان )نفس  یقینا»یعنی:  [53یوسف: ] ﴾إهََّل َما رَحه

 . «دهد مگر زمانى که پروردگارم رحم کند بسیار به بدى فرمان مى (گر
َته ﴿ ۡحِضه

ُ
نُفُس ٱَوأ

َ
حَ ٱ ۡۡل همواره در معرض بخل قرار  ها دل و» [128النساء: ] ﴾لشُّ

 .«دارند
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هه ﴿ ْوَلَٰٓئهَك ُهُم  ۦَوَمن يُوَق ُشَح َنۡفسه
ُ
و کسانى که از بخل » [8احلرش: ] ﴾٩ لُۡمۡفلهُحونَ ٱفَأ

 .«خویشتن مصون بمانند رستگارانند!و حرص 
هنَ ﴿ هلَناسه ُحبُّ  ُزي  َٰته ٱل هَسآءه ٱمهَن  لَشَهَو هنيَ ٱوَ  لن  ه ٱ لَۡقَنَٰطهيه ٱوَ  ۡۡلَن  ۡلفهَضةه ٱوَ  ََّلَهبه ٱمهَن  لُۡمَقنَطَرة

نَۡعَٰمه ٱوَ  لُۡمَسَوَمةه ٱ ۡۡلَۡيله ٱوَ 
َ
]ى  ها براى مردمان حبّ خواسته» [14آل عمران: ] ﴾ۡۡلَۡرثه ٱوَ  ۡۡل

[ زر و سیم و اسبهاى نشاندار و  [ زنان و فرزندان و مالهاى انبوه از ]جنس [ از ]قبیل نفس

 .«چهار پایان و زراعت آراسته شده است
نَسَٰنَ ٱَمَس  ِإَوَذا﴿ ُّ ٱ ۡۡله َۢنبههه  لِضُّ هُ  ۦٓ َدََعنَا ِله هٗما فَلََما َكَشۡفَنا َعۡنُه ُُضَ ۡو قَآئ

َ
ۡو قَاعهًدا أ

َ
َمَر  ۥأ

ٖ َمَسهُ  ن َلۡم يَۡدُعَنآ إهََلَٰ ُُض 
َ
و چون به انسان رنج برسد، به پهلوى خود » [12یونس: ] ﴾ۥَكأ

خواند. آن گاه چون رنجش را از او برداریم،  [ یا نشسته یا ایستاده ما را به دعا مى ]خفته

 .«نخوانده بود[ رنجى که به او رسیده بود، به دعا  چنان بگذرد که گویى ما را به ]رفع
نَسَٰنُ ٱوَُخلهَق ﴿  .«و انسان ناتوان آفریده شده است» [28النساء: ] ﴾٢٨َضعهيٗفا  ۡۡله
﴿ ٓ ۡنَعۡمَنا لََعَ  ِإَوَذا

َ
نَسَٰنه ٱأ ۡعَرَض َوَن  ۡۡله

َ
هبههه   َ أ َان اإلرساء: ] ﴾٨٣وٗسا   ُ ََكَن َي  لَّشُّ ٱِإَوَذا َمَسُه  ۦا َجه

[ پهلو تهى کند و  رویگردان شود و ]از روى سرکشىو چون بر انسان انعام کنیم، » [83

 .«چون سختى به او رسد، ناامید باشد
َذۡقَنا  َولَئهنۡ ﴿

َ
نَسَٰنَ ٱأ و اگر » [9هود: ] ﴾٩وٞس َكُفورٞ   ُ لََي  ۥمهَنا رَۡۡحَٗة ُثَم نَزَۡعَنََٰها مهۡنُه إهنَهُ  ۡۡله

او برگیریم، او بسى ناامید [ خویش رحمتى به انسان بچشانیم آن گاه آن را از  از ]سوى

 .«]و[ ناسپاس گردد
آَء َمَسۡتُه ََلَُقولََن َذَهَب  َولَئهنۡ ﴿ َذۡقَنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد َُضَ

َ
ه ٱأ ۚٓ إهنَهُ  اُت   َ لَسي  ٓ ه لََفرهٞح فَُخوٌر  ۥَعن 

و اگر پس از رنجى که به او رسیده است، آسایشى به او بچشانیم، گوید: » [10هود:] ﴾١٠

 .«سختیها از من دور شدند، چرا که او شادمان خودستاست
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ۡرضه ٱَيۡمُشوَن لََعَ  ََّلهينَ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ وَعهَبادُ ﴿
َ
َٰٗما  ۡلَجَٰههلُونَ ٱَهۡوٗنا ِإَوَذا َخاَطبَُهُم  ۡۡل  ﴾٦٣قَالُواْ َسَل

روند و  و بندگان ]خداوند[ رحمان آنانند که روى زمین فروتنانه راه مى» [63الفرقان: ]

 .«چون نادانان آنان را مخاطب قرار دهند، با ]صلح و[ سالم پاسخ گویند
هههۡم ﴿ ههۡم َولَۡو ََكَن ب نُفسه

َ
َٰٓ أ هُروَن لََعَ ْ َويُۡؤث وتُوا

ُ
ٓ أ هَما َوََّل ََيهُدوَن ِفه ُصُدورهههۡم َحاَجٗة م 

 ۡۚ نیازى اند احساس  [ داده ى خود از آنچه ]به مهاجرانها دل و در» [9احلرش: ] ﴾َخَصاَصةٞ

 .«دهند ترجیح مى -و لو نیازمند باشند -نکنند و ]دیگران را[ بر خودشان
مهنيَ ٱوَ ﴿ َٰظه و خشم ]خود[ را فرو » [134آل عمران: ] ﴾نلَاسه ٱَعنه  ۡلَعافهنيَ ٱوَ  ۡلَغۡيَظ ٱ ۡلَك

 .«گذرند خورند و از ]تقصیر[ مردم در مى مى
بَۡصَٰرَ ٱوَ  لَسۡمعَ ٱوََجَعَل لَُكُم ﴿

َ
ۡف ٱوَ  ۡۡل

َ
و براى » [78النحل: ] ﴾٧٨لََعَلُكۡم تَۡشُكُروَن  َدةَ   هۡۡل

 .«پدید آورد، باشد که سپاس گزارید ها دل [ شنوایى و دیدگان و شما ]توان
ه  ۥِإَونَهُ ﴿ ُب  يٌد  ۡۡلَۡيه ٱۡله  .«و او عالقه شدید به مال دارد!» [8العادیات: ] ﴾٨لََشده

د: خالق توانای اوست که گوی می انسانیت سخنو آن کسیکه در قرآنکریم از نفس 

نَسَٰنَ ٱَخلَۡقَنا  َولََقدۡ ﴿ همه ای اسرار و نهان او را میداند. ههه  ۡۡله  ۥ  َنۡفُسهُ  ۦَوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوهُس ب
ۡقَرُب إهََلۡهه مهۡن َحۡبله 

َ
هاى نفس  ما انسان را آفریدیم و وسوسه» [16ق: ] ﴾١٦ لَۡورهيده ٱَوََنُۡن أ

 .« تریم و ما به او از رگ گردن نزدیک دانیم مىاو را 
ََّل ﴿

َ
آیا کسى که ]همه چیز را[ » [14امللک: ] ﴾١٤ ۡۡلَبهيُ ٱ لَلطهيُف ٱَيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو  أ

 .«داند؟ و اوست باریک بین آگاه آفریده است، نمى
روزی بدلم گذشت، آن روزی بود که تازه بررسی را در قرآنکریم و اسالم آغاز کررده  

بودم که اسالم دارای نظریه مخصوصی در نفس و روان انسانیت است که همه توجیهرات  

و تشریعات خود را در راه معالجه این نفس و روش تربیت و پیش برد آن را براساس آن 

ه این نظریه یا نباید در قرآنکریم باشد، و یا قرآنکریم و ، و بنظرم رسید ککند میپی ریزی 

 نیز چون خود پیامبر تفسیر واقعی قرآنکریم است. صحدیث از رسول اکرم 
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پرداختم این در نظرم بود و کم  «اإلنسان بنی املادیة واإلسالم»و وقتی که بتألیف کتاب 

م بمقایسه نزدیک میشدم، و کم در میان نظریه مکتبهای غربی در روانشناسی و نظریه اسال

و افکار ها  و فلسفهها  نظام در میان آنچه که بر نظریه غربی مترتب است، از قبیل قوانین و

ها مترترب اسرت، بره بررسری و مقایسره       و رفتار و آنچه که بر نظریه اسالم در این میدان

مسئلة غریزه  پرداختم و مخصوصا من میدان روابط فرد و اجتماع، و میدان جرم و کیفر، و

م که خطروط گسرترده   کرد میجنسی و اصول عالی انسانیت را انتخاب نمودم، و احساس 

م، نویس مینظریه اسالمی در باره نفس انسانیت پیش رویم کشیده شد، و من این کتاب را 

 م که خیلی نزدیک و نزدیک ترم که این نظریه را تا آخر بررسی کنم.کرد میو گمان 

آغاز کردم بنوشرتن مجموعره ای از خراطراتم در براره )نفرس و       ها گذشت و من سال

اجتماع( و در آن بمعالجه پاره ای از این خطوط از نظر اسالم پرداختم، اما معالجه بسریار  

گذشرت و   ها سال سبک بود بیاد داشت، خاطره نزدیک تر بود تا بحث دقیق علمی، بازهم

م، و در بیان و شرر  نظریره ایرن کتراب     کتاب دیگرم را در باره روش تربیتی اسالم نوشت

احتیاج پیدا کردم که خطوط سیمائی از نفس انسانیت را ترسیم کرنم، بررای اینکره دیگرر     

برای من روشن شده بود که روشی که خدا در کتابش بیان کرده کرامال مطرابق اسرت برا     

فرس  نفسی که آفریده است، و بارزترین چیزی که در این روش میان ایرن تربیرت و آن ن  

بچشم میخورد همان مطابقت کامل است، بطوری که هیچگونه موضوع چه برزرگ و چره   

 کوچک نبوده، مگر آنکه آن را دربر گرفته و بحساب آورده است.

پس خیلی طبیعی بود که قیافه نفس انسانیت را بطور روشن بیان کنم، همان طوریکره  

مانی و این نفس انسانیت که آن خود میدیدم تا بتوانم این مطابقت را در میان آن روش آس

 بیان کنم. کند میرا دریافت 

و در کتاب )انسان بین ما دیگری و اسالم( نظر خودم را در باره مکترب تجربری بیران    

 و بسرادگی  کنرد  مری نمودم، آن مکتبی که معلومات خود را از طریرق آزمایشرگاه کسرب    

متفرقه از این نفس چیزی بدست نیاورده است های  د که بیش از یک رشته چششگوی می
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که برای رسیدن بحقیقت آن بس باشد، و روان شناسی تحلیلی نیز ظرف آب خود را باین 

بحقیقت آن پری ببررد، بخراطر     تواند مین چاه تاریک فرو میفرستد بدون تردید، اما آن هم

 و کنرد  مری ، براز  کنرد  مری اینکه این روانشناسی با طبیعت روشن خود که تجزیه و تحلیل 

، و بو میکشد، بازهم بسیاری از اسرار این نفس بزرگ از نظرش کند می، زیر و رو بندد می

، و از بسیاری از حرکات کامل نفس که تمام اجرزا  و ارتباطرات آن را فررا    ماند میپنهان 

 .ماند میمیگیرد، غافل 

در بررسی از نظریه و شاید روانشناسی تکاملی در این باب بهدف نزدیکتر است، و ما 

اسالمی در باره نفرس انسرانی هرگرز از اسرتفاده کرردن هرآنچره را کره شایسرته دیردیم          

خودداری ننمودیم، و هرچه را مفید یافتیم بهره برداری کردیم، اما بازهم نخستین مرجرع  

ما قرآنکریم است، و عالوه بر این در میدانهای گسترده مشاهدات هرچه دیدیم برداشتیم، 

روانی )رسمی( مقید نساختیم، زیرا تنها روانشناسی نیست های  ز خود را به بررسیو هرگ

گفتار نیست، بلکه هنر، ادب، ترین  ، و گفته آن هم صحیحکند میکه از نفس انسانی بحث 

اجتماع، تاریخ و زندگی واقعی برا همرة تفصریالتش رسراترین حکرایتی اسرت از نفرس        

ز آن سخن مگویند: آن هم در اجتماع طبیعری خرود، در   اها  این انسانیت، بدلیل اینکه همة

کنند، مانند حیوانراتی   نمی اجتماع زندگی، و دیگر یک محیط مصنوعی برای نفس درست

 که در آزمایشگاه تحت آزامایش قرار بگیرند.

ایکه  و هدف ما از بررسی کامل نفس انسانیت عبارتست از: شناختن زیربنای آن باندازه

ارد تا بعد از آن با حال صحت و مرض آن آشنا باشیم و حرال اعتردال و   برای ما امکان د

انحراف آن را بشناسیم، و از راه این آشنائی در معالجه این نفس براسراس صرحیح اقردام    

کنیم، و در حقیقت این یگانه هدفی است که باید روانشناسی آن را در نظرر بگیررد، زیررا    

مییابد، و )حقیقت هم گم شده مؤمن است( معرفت چیزی است که از داخل خود هدایت 

چنانچه پیامبر اسالم فرموده: و لکن دائم آدمی را بمقصدی که در پشت سرش قررار دارد  
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د که در اثرر  گرد میمیرساند، پس فطرت انسان طوری ساخته شده که دائم بدنبال معرفت 

 آن نمو و قدرت و پیشرفت خود را بسوی کمال افزون تر سازد.

ه حقیقت نفس را تا حد امکان شناختیم، بزودی و آسانی این معرفت مرا را  و هنگامیک

و افکار و رفتار و مشاعر و وجدان یاری خواهد کرد که با این حقیقت هرم  ها  نظام بایجاد

آهنگ و سازگار باشد که هرگز نه با آن برخود کنند و نره بمعارضره برخیزنرد، و نیرز در     

 همان طوری که خدا آفریده، یاری خواهد کرد.بمقتضای فطرت صحیح  ها نسل تربیت

پایره ای نیسرت کره از     بی پس بنابراین، نظریه اسالمی در باره نفس انسانی یک نظریه

فضای بحث علمی آویخته باشد و در یک برجی از عاج سکونت اختیار کنرد و در واقرع   

را در  زمین فایده نبخشد، بلکه خود جزئی است از ایرن واقعیرت کلری کره وظیفره خرود      

 .دهد میدوران این زندگی بزرگ انجام 

ی هرا  راه و هنگامیکه ما مسلمانان بتوانیم بگوشه ای از این نفس انسرانیت برسریم کره   

انحرافی غربی را در نظریه نفس انسانی اصال  بکنیم، و هر فسراد اجتمراعی، اقتصرادی،    

ما برای این خردمت  اخالقی، فکری و ورحی که بر آن مترتب است از میان برداریم، زیرا 

سزاواریم، ما شایسته ایم این خدمت را برای بشریت انجام بدهیم، بشریتی که از هرطرف 

 نظمی و شکست قرار میگیرد. بی امروز هدف بال و

م و قبل از این هرم نوشرته ام راهنمرای مرن     نویس میو بحث علمی در این مطالبی که 

اسالم( بیان کرردم کره بحرث علمری      است، و لکن من در کتاب )انسان بین مادی گری و

هرم برخیرزد،    توانرد  مین بمعنای صحیح، هرگز با مفاهیم اسالمی بمعارضه بر نمیخیزد، و

 خواه در عالم واقع و خواه در عالم نظریات.

پس بنابراین، مراجعه نمودن من )بدین( انحراف از بحث علمی نیسرت، بردلیل اینکره    

مائی و توجیه است، کترابی اسرت کره نفروس را     قرآنکریم کتاب تربیت است، کتاب راهن

، بدون دهد میپروراند، و رسالت خود را بطور کامل و مکمل انجام  می براساس راه راست

اینکه بنظریات گوناگون علمی بپردازد، بلکه آن عده معلوماتی که در البرالی ایرن کتراب    



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   12

ش را باز کند و آیات آمده یک رشته اشاراتی است جهانی و همگانی برای انسان تا بصیرت

خدا را در این جهان پهناور ببیند که سرانجام از این راه بخدا بپیوندد، از او بترسد، و او را 

 بخواهد و دوست بدارد.

و آنچه که در این قسمت شایان توجه و التفات است، باب علم اسرت، براب معرفرت    

بآیات خدای بزرگ، بلکه است، معلومات وارد در قرآنکریم نیست، آن هم بر سبیل اشاره 

که در راه استنباط اسرار این  سازد میآن روش تربیت عقلی است، همانست که عقل وادار 

جهان بکوشد، و در تمامی مراحل زندگی از آن بهره برداری کند، و آن همان روشی است 

که ملت مسلمان صدر اسالم آن را درک نمود بکرار بسرت کره در نتیجره راه بشرریت را      

پایه برگرداند، و آن را برراه و روش   بی اساس و بی باز کرد و از تأمل در نظریات بسویش

تجربی راهنمائی کرد، همان روش تجربی که علوم جدید در سراسر عالم از آن سر زد، و 

همانست که باروپرا امکران داد، بعرد از آنکره از برخرورد برا اسرالم و مسرلمانان تجربره          

وم مسلمانان استمداد جست تا بتواند درهای ناگشوده علوم اندوخت، و بعد از آنکه از عل

را بروی خود باز کند و از اسرار و رموز نیروهای جهان آگاه گردد، و لکن این امر در باره 

د، در قرآکریم که )نظریات روانی( مشخص و گرد مینفس انسانیت گاهی اختالفاتی دچار 

د، زیررا شرأن قرآنکرریم نیسرت در     پیاده شده نیست که دارای فصرول و تفصریالت باشر   

پروراند که این قبیل نظریات را بوجرود آورد، امرا برا     می و کند میحالتیکه نفوس را انشا  

این وصف بازهم در آن بیش از این علم دیگر معلوماتی هست فراوان و روشن که اشراره  

التش تربیت بنفس انسانیت دارد، و این یک امر طبیعی است در باره کتابی که نخستین رس

و هشریار   دهد میو راهنمائی است، در باره کتابی که پیوسته نفس انسانی را مخاطب قرار 

، و این معلومات گنجانیده شده، )در البالی قرآنکرریم( ممکرن اسرت در ایجراد     سازد می

 نظریه ای که نفس انسانیت را فرا گیرد، الهام بخش باشد.

نظریه ای که در شر  و بیان کیفیت نفس مشاهده و تجربه را بکار ببندد، همان طوری 

  د:گوی می ، زیرا مثال قرآنکریمکند میکه در توضیح سایر اشارات جهان در قرآنکریم عمل 
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َٰته ٱِفه َخۡلقه  إهنَ ﴿ ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
 ۡۡلَۡحره ٱََتۡرهي ِفه  َلته ٱ ۡلُفۡلكه ٱوَ  نلََهاره ٱوَ  ََلۡله ٱ ۡختهَلَٰفه ٱوَ  ۡۡل

هَما يَنَفُع  نَزَل  نلَاَس ٱب
َ
ٓ أ ههه  لَسَمآءه ٱمهَن  ّلَلُ ٱَوَما ۡحيَا ب

َ
ۡرَض ٱمهن َمآءٖ فَأ

َ
هَها َوبََث  ۡۡل َبۡعَد َمۡوت

ه َدٓابَةٖ َوتَِۡصهيفه  فهيَها مهن
هَيَٰحه ٱُك  ۡرضه ٱوَ  لَسَمآءه ٱَبنۡيَ  لُۡمَسَخره ٱ لَسَحابه ٱوَ  لر 

َ
ٓأَلَيَٰٖت  ۡۡل

هَقۡومٖ َيۡعقهلُوَن   .[164ة:البقر] ﴾١٦٤ل 
و زمرین در اخرتالف لیرل و نهرار )یعنری:       ها آسمان )ای مردم!( واقعا که در آفرینش»

گردش شب و روز( و در کشتی هائیکه در دریرا بنفرع مرردم در حرال حرکتنرد، و در آن      

آبیکه خدا از آسمان فرود آورده و زمین را پس از مرگش زنده گردانیده، و همة جنبندگان 

در را در آن پخش نمروده اسرت، و در گردانیردن بادهرا از یرک سروی بسروی دیگرر و         

ابرهائیکه در میان زمین و آسمان مسخرند، آیاتی و اشاراتی است برای آن ملتی کره عقرل   

. اما هرگز نگفته که گردش لیل و نهار چگونه است؟ و جریان کشرتی  «زنند می خود بکار

؟ و زمین را چگونه زنده شود می در دریا بچه کیفیتی است؟ و چگونه باران از آسمان نازل

؟ و ابرهرا بچره   شرود  می باد به ترتیبی باین طرف و آن طرف گردانده اند؟ و وزشگرد می

 ؟ماند میکیفیتی در میان زمین و آسمانی معلق 

می بینیم که همه را بمشاهده و تجربه واگذار کرده که در کشف اسرار و رمروز آیرات   

شرنا  خدا بتحقیق بپردازند، و تا آنجا که خدا امکان داده با حقیقت این نوامیس آفررینش آ 

 گردند، حقیقتی که آن را دست قدرت آفریدگار در این جهان هستی بکار برده.

آری، بهمین ترتیب قرانکریم انسان را بررای کشرف اسررار نفرس و روان خرود آشرنا       

، امرا بعهرده مشراهده و تجربره     کنرد  مری و صفات و حاالت گوناگون آن را بیان  سازد می

 نظریات و تفصریالتی را بدسرت آورنرد و در   واگذار کرده که پشت سر این توجیه قرآنی 

 بتحقیق بپردازند.ها  آن

و بخاطر همین امر ارشادی مشاهده و تجربه در این بحث تکیه گاه مرن اسرت کره از    

ایررن راه اشررارات قرآنکررریم را دریررابیم، و از آن گررروه نیسررتیم کرره نفررس انسررانی را در 
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ون هنوز آزمایشگاهی که از عهرده  آزمایشگاه قرار بدهیم تا حقیقتش را بدست آوریم، )چ

 این آزمایش برآید وجود ندارد(.

و بار دیگر در حال نوشتن این کتاب احساس کردم کره ایرن خطروط طروالنی نفرس      

، بخصروص در  شرود  مری  انسانیت در اثنا  نوشتن این سطرهای کتاب پیش رویم ترسریم 

از ایرن کتراب   )فصل خطوط متقابل در نفس بشریت( و این فکر جدیردی برود کره قبرل     

بخاطرم نرسیده بود، و بار سوم دلم مشتاق شد که نظریه ای را که همة نفس انسانیت فررا  

گیرد از اول تا آخر تا آنجا که توان دارم بررسی کنم، و اینک ایرن کتراب همران کوشرش     

منظور است در این راه، و آن تنها تالشی است که مسئولیت آن را بتنهائی من بعهده دارم، 

اسالم که بگفتة من مقید نیست و گمان هم ندارم که حتماً فقط این )نظریه اسرالمی(  زیرا 

م: این هم یک نظریه اسالمی است، باندازه ای که خردا درهرای   گوی می باشد و بس، بلکه

نیروی معرفت را برویم گشود در آن کوشیدم، و فقط خدا است که همره را برراه راسرت    

دا هم کتابی نیست که میدان نظریات باشد، چه روانی و ، و قرآنکریم خفرماید میهدایت 

چه علمی و فکری، و لکن دارای توجیهات کاملی است برای انشا  ایرن گونره نظریرات،    

زیرا قرآنکریم کتاب تربیت و توجیه است، و در راه این توجیره بررای انسران پراره ای از     

و در اختیرارش   کنرد  مری  اسرار و رموز نفس خود و اسرار این جهان دورپایان را کشرف 

کره دارای معرفرت باشرد و دارای     کند میمیگذارد، و او را برای بررسی این و آن دعوت 

 .کند میعلم و دانش و بصیرت، و از این لحاظ است که پیوسته براه صحیح راهنمائی 

ند: در قرآنکریم نظریات طبیعی، شریمی، طبری،   گوی می و من سخت متنفرم از کسانیکه

کیهان شناسی، اتم شناسی، و موشک سازی هست و مرترب بردنبال هرر کشرفی، یرا هرر       

ند تا ثابت کنند که قرآنکریم هرم برآن اشراره کررده و     کوش میو  روند میاختراعی شتابان 

در تربیرت  نیاز از این حرفهرا اسرت، آن مقرام خرود را      بی متوجه شده است، قرآکریم که

ی مذبوحانه را ها تالش بشریت و راهنمائی صحیح آن بعهده گرفته است، بدون اینکه این
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که در آن علم طبی، شیمیائی، طبیعی،  شود میبپذیرد، و حتی ذره ای از ارزش آن کاسته ن

 کیهان شناسی، اتم شناسی، و موشک سازی نباشد.

دین نیسرت، زیررا هرردو در     و همچنین مراجعه نمودن من به بحث علمی انحراف از

و آن هم با اذن پروردگار جهان، اگر خدایم مرا بچیرزی از   برند مینظرم بیک حقیقت راه 

ی او هسرتم، زیررا جرود و بخشرش     هرا  نعمت حق در این کتاب توفیق داد من سپاسگذار

سزاوار اوست، و اگر توفیقم نداد همین اندازه برس کره راه را بررای بحرث آینردگان براز       

 .خواهد میه که چم، و خدا توفیق بخش است بسوی هرآنگشود

 محمد قطب





 

 
 

 انسان چیست؟ اوالً

هۡلَمَلَٰٓئهَكةه إهّن ه َجاعهٞل ِفه  ِإَوذۡ ﴿ ۡرضه ٱقَاَل َربَُّك ل
َ
 .[30ة: البقر] ﴾َخلهيَفةٗ  ۡۡل

پروردگارت به فرشتگان فرمود: مسلماً من جانشینى در [ هنگامى که  و ]یاد کن»یعنی: 

 .«زمین قرار خواهم داد
انسان چیست؟ وظیفه انسان چیست؟ و دورانش در مدار زنردگی چیسرت؟ نیروهرای    

است کره  هائی  یک رشته پرسشها  این انسان چیست؟ و حدود این نیروها تا بکجا است؟

را آمراده سرازیم ترا پریش از آنکره      ها  آن باید قبل از آغاز بحث )در نفس انسانیت( پاسخ

 بتجزیه و تحلیل موضوع بپرردازیم، دارای دلیرل و بصریرت باشریم، زیررا مرا کره هرگرز        

 دور بمانیم. کند میتوانیم از این حدودیکه وجود و طبیعت انسان تعیین  نمی

، و سر باز زدهها  آن و مانند ها پرسش روانی غربی از پاسخ گوئی اینها  تاکنون بررسی

را کنار گذاشته با دعای اینکه از مسائل فلسفه ایست که نباید علم روانشناسری  ها  آن بلکه

خود را در آن مشغول سازد، بدلیل اینکه مقصود از روانشناسی بحث از واقعیت محسوس 

بررسی کنرد، و هیچگراه    تواند می پیش پا افتاده است، یعنی: آنچه را که در دسترس است

رون از میدان محسوس بکار بپردازند، اما همین معنا در این بررسی با دو قادر نیست که بی

 غافل است:ها  آن د که روانشناسی غربی ازگرد میعیب بزرگی روبرو 

بطور ناخودآگاه )بانسان واقعی( کمرال یافتره و شرکل گرفتره نراظر      ها  این بررسی -1

جهران  است، بانسانی متوجه است کره برا شرکل و قیافره ای مخصروص در ایرن       

از مسریر اصرلی منحررف    هرا   بزندگی پرداخته است، در نتیجه اکثرر ایرن بررسری   

بعنوان اینکه انسان  اند، اجزا  متفرقه ای از انسان پرداختههای  و به بررسی اند، شده

همان اجزا  متفرقه است، و سرانجام این سیماهای جزئی باعث شده که یک نروع  

سیمای خطا دیده و آشوب زده از انسان نمایش داده شرود، چنانکره باعرث شرده     
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بسیاری از مفاهیم غلط و خطا در اقتصاد، اجتماع، آداب و رسوم، هنر و فنرون، و  

 تشار یابد.در روشهای فردی و اجتماعی ان

طوری تنظیم گردیده که اکثر اوقرات تمیرزدادن حراالت اعتردالی و     ها  این بررسی -2

انحرافی سخت مشکل است، زیرا آن مقیاسی را کره بایرد در شرناخت اعتردال و     

انحراف بکار برود از دست داده است، و برا هرچیرزی آنچنران کورکورانره رفترار      

اسرت کره نظریرات و تطبیقرات      که گوئی همان حقیقت و واقعیت روانری  کند می

 .آید می پدیدها  آن روانشناسی از

ی هرا  قررن  و از اینجا است که آن واقعیت و حقیقت منحرفی که مردم جهان غررب در 

نوزدهم و بیسرتم در آن زنردگی کردنرد مقیراس صرحیح شرناخته شرده، و رو  و روان        

رنگ همران   آید می بیرونا ه و نظریاتی هم که از این بررسی اند، انسانیت را با آن سنجیده

انحرافات را بخود میگیرد، و هم اکنون آن همان سیمای طبیعی )معتدل و دست نخرورده(  

، و این دو خطای رسمی و بزرگری  کنند می است که )دانشمندان( روی آن بحث و تحقیق

، و دهند می روانشناسی را زیربال خود پرورشهای  هستند که در محیط غرب معظم بحث

که  دهند می طوری نمایش اند، از حقایق جزئی را که دانشمندان دست آویز نموده بسیاری

 از داللت خود کوتاهند، همان داللتی کره اگرر ایرن کاوشرها روی قرانون صرحیح انجرام       

، ممکن بود منحرف نگردد، و آن قانون عبارت است از: انسان کلی و واقعری و  گرفت می

ئی بررای او دسرت   ها فرصت وشنفکری است کهجامع. الکسیس کاریل که یک دانشمند ر

داده تا توانسته در فنون معرفت اندکی بکاوش بپردازد، و در موضوعات پزشکی، طبیعری،  

شیمی، علم وظایف اعضا ، زیست شناسی، و سایر آداب و فنون زندگی مطالعاتی انجرام  

 د:گوی می بدهد، در کتابش انسان موجود ناشناخته چنین

س عجیبی است میان علوم جماد و علوم زندگی، زیررا علروم فلرک    در اینجا تفاوت ب

برا کمرال    تروان  مری  شناسی و مکانیکی و طبیعی برپایه یک رشته آرائی استوار اسرت کره  

را حسابگری نامید، بدلیل اینکه این علوم یک عالم پر از نظم و ترتیرب را  ها  آن صراحت
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در اطراف این جهران برزرگ   ها  آن زیرا ، مانند نظم و ترتیب یونان باستانی،دهند می نشان

که از پشت پردة فکر تا اند  یک رشته قوانین حسابگری و نظریات روشنی را بوجود آورده

، و این همان است که از معرادالت جبرری و اسررار و    کند میمعنویات کشف نشده بحث 

زیرادی  اخرتالف  هرا   ایرن  ، در صورتیکه علوم زیست شناسی باآید می رموز اعداد بوجود

 و در انرد،  دارد، آنقدر اختالف هست که گروئی زیسرت شناسران راه خرود را گرم کررده      

و یرا در دل غارهرای سرحرآمیزی     انرد،  ی انبوهی پر از درختان خودرو فرو رفتره ها جنگ

که دیگر بازگشت براه راست ممکرن   رسد میچنان بنظر  اند، بطلسم و افسون گرفتار شده

 نرد بآسرانی  توان می که زنند می رهای سنگین حقایقی دست و پانیست، زیرا آنان دائم زیربا

را توصیف نمایند، اما از تعریف و بیان همان حقایق در معادالت جبرری عاجزنرد و   ها  آن

انتها  های بی بیند خواه آن چیزها ذره می ناتوان، چون چیزهائی را که چشم در عالم مادیات

شد یا بیابانهای هموار، خاکهای تیرره باشرد یرا    سیاه باهای  باشد یا ستارة درخشان، صخره

خاصیتهای معینی بدسرت آورد، ماننرد وزن و   ها  آن اقیانوسهای آرام، ممکن است در همة

ابعاد و گنجایش، و این خاصیتها )با اینکه حقایق علمی نیستند( خود زیربنای افکار علمی 

ن یک علم ساده میرسراند،  هستند، و فقط مالحظه این چیزها بطور آسان دست ما را بدام

یم بآسانی سیماهای ظاهری موجودات مادی را بشناسریم، زیررا ایرن چنرین     توان می یعنی:

سیماهای ظاهری را مرتب کند و معرفی نماید، در صرورتیکه روابرط    تواند می علمی فقط

میان کمیتهای تغییرناپذیر یعنی: )قوانین طبیعت( فقرط وقتیکره علرم سرشرار از معنویرت      

ند، و این پیشرفت سریع و گسرترده را کره   گرد مید و از مرز ابتدائی گذشت نمایان گردی

در شناخت کمیت یک رشته ها  آن بینیم در سایه این است که می در علوم شیمی و طبیعی

علوم معنوی هستند، و با بدست آوردند رمز ترکیب و خواص ماده توانسته ایم، تقریباً برر  

 ان پیروز شویم.همة موجودات بجز نفس خودم

اما علم زیست شناسی عموماً و علم انسان شناسی خصوصاً مانند این پیشرفت نکررده  

است، بدلیل اینکه هنوز در مرحله ابتدائی معرفت قرار دارد و از شرناخت ظرواهر بیررون    
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نرفته است، بعبارت روشنتر هنوز پوست این هسته ای مرمروز ناشرکافته مانرده اسرت، و     

درون آن چیست؟ زیرا انسان یک موجود کلی است که تجزیه بردار نیست، نمیدانیم در ان

و در نهایت رمز و پیچیدگی اسرت، و حتری خیلری دشروار اسرت کره قشرر سرادة آن را         

بشناسیم، و راهی هم برای شناخت و درک مجموع و یا یکایک اجرزا  او در یرک روزی   

خرارج از وجرودش راهری     وجود ندارد، همان طوریکه برای شناخت روابرط او برا عرالم   

 نیست.

و برای اینکه در بررسی و خودشناسی بتجزیه و تحلیل بپردازیم، ناچاریم که از فنرون  

مختلف استمداد جوئیم، و علوم بسیاری را در این راه استختدام کنیم، و بدیهی است کره  

ک همة این علوم سرانجام در راه این هدف بآرا  اختالفی منجر خواهد شد، زیررا هرر یر   

باندازة توانائی و امکانات و گنجایش وسائل خود از انسان چیزی را درک خواهد کرد که 

بدست آمده رویهم ریخته شرود،  های  دیگری درک نکرده باشد، و بعد از آنکه همة نتیجه

نیراز نگشرته ایرم، و برازهم      بی بازهم خواهیم دید که هنوز از شناخت این حقیقت مرموز

یاری اسرار بزرگ و پرارزشی از این موجود ناشگفته مانده اسرت  خواهیم دید که هنوز بس

 یا ممکن نیست و یا خیلی سخت و دشوار است.ها  آن که دل کندن از

و حقاً که این موجود دوپا در شناخت خود تاکنون خیلی بزحمت افتاده و فراوان زجر 

دان، فالسرفه، شرعرا،   کشیده، اما علی رغم اینکه ما کنز بزرگی در اختیار داریم که دانمشرن 

فقرط مرا توانسرته ایرم تراکنون       انرد،  ادبا، و بزرگان روحانی از دیر زمانی برای ما اندوخته

ی بسیار کوچکی را از نفس خودمان بشناسیم، زیرا ما هنوز آن قدرت را نداریم ها قسمت

 یم بگوئیم که او یک موجود مرموزی استتوان می که انسان کلی را درک کنیم، چرا؟ فقط

که از اجزا  مرموزتر گوناگونی تشکیل یافته، حتی هر یک موجود تشکیل یافته از اجرزا   

 مختلف است، و بازهم آن اجزا  هر یک بنوبه خود بهمین درد مبتال است!

پس هر یک از ما بشر از یک موکب مرموزی از اشبا  اسرارآمیزی تشکیل یافتره ایرم   

 اسرارآمیزتری بشناگری مشغول است.! یک حقیقت ناپیدا وها  آن که در میان جمع
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جان، سخن این است که جهل ما در خودشناسی هنروز دسرت نخرورده اسرت، زیررا      

جرواب مانرده اسرت،     بی که این زیست شناسان از خود میپرسند هنوزهائی  اغلب پرسش

پایران بسریاری هسرتند کره کشرف       بری  بدلیل اینکه هنوز در دنیای باطنی خودمان مناطقی

 !ند.ا نگردیده

کره دانشرمندان تراکنون در    هرائی   پس بنابراین، برهمگان روشن است که همة کوشش

نارسا است، و خودشناسی ما هنوز در اکثر جاها ابتدائی است، اند  بررسی انسان انجام داده

 و بعبارت محلی: هنوز اندرخم یک کوچه ایم.!

نسربت بزنردگی   د، آثار این جهل سرر بمهرر را   گرد میسپس این مرد دانش دوست بر

که در اجتماع، اقتصاد، تمدن، و تفکر و... چه اثری داشته و دارد، و  دهد میبشریت شر  

که این تمدن موجود عصرحاضر هم اکنون موقعیت خود را  دهد میبعد از آن چنین ادامه 

، زیرا ایرن تمردن برا وضرع مرا کروچکترین       کند میدر لب یک پرتگاه خطرناک احساس 

 بخاطر اینکه دور از شناخت طبیعت ما آفریده شده، چون زائیدة خیاالتسازشی را ندارد، 

پایه اکتشافات علمی ما است، و فرزند دیوشهوت مرردم شرهوت پرسرت اسرت، او از      بی

پستان مام اوهام و خرافات بشریت خودناشناس شریر خرورده اسرت، و در آغروش دایرة      

هرای   ر آغروش خرواهش  نظریات خصوصی جنس دوپا پرورش یافته است، و هنروزهم د 

خصوصی عشاق نرد عشق میزند، و علی رغم اینکه در اثر زحمات توان سوز مرا بوجرود   

آمده و تا ابد با شکل و قیافه و اندام ما نامتناسب است، بعبارت خوشرتر: هنروز ایرن قبرا     

 بقامت ما نارسا است.!

در خیرر و   ناموزون بجای اینکه سازند میو این صاحب نظران )خیراندیش( تمدنهائی 

 تروان  مری  ، چررا؟ فقرط  رود مری بکار ها  آن صال  مردم بکار آید، در راه نابودی و هالکت

 گفت که با زور با سیمای ناقص و بلکه آشوب دیده انسان سازش دارد و بس.
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د: باید انسان مقیاس همه چیز باشد، اما متأسفانه این قضیه بعکس گوی می بازهم کاریل

ه خود آفریده غریب و تنها است، او که هنوز نتوانسته دنیای خود است، زیرا او در عالمیک

 را بنفع خودش تنظیم کند، چون هنوز عمالً در شناخت خود نوتوان است.

علروم جمراد نسربت بعلروم     ایکه  م: این پیشرفت خیره کنندهگوئی میو از اینجاست که 

کره گریبران   بزرگری اسرت   هرای   زیست شناسی بدست آورده، آن خود یکری از مصریبت  

انسانیت را سخت گرفته است، واقعاً که ما ملت بدبختی هستیم! ملت روسیاه و سرافکنده 

ای هستیم! زیرا کانون اخالق ما ویران شده! و ما عقل خود را باخته ایم! انسانیت خود را 

 بآتش کشیده ایم...!

او پرر  های  ه گفتهم، گرچه همکنی می ما در اینجا بهمین اندازه گفتار شیرین کاریل اکتفا

یم، بخاطر اینکه هدف این است که اندازه خطرا  گرد میاز این حقایق است که ما بدنبالش 

و خطری را که در عنوان کردن اجزا  متفرقه انسان بجای انسان کامل انسرانیت را تهدیرد   

، و او بیان کنیم، و نیز بیان کنیم که بناچار باید انسان را مانند یک کلی بررسی کنیم کند می

را با همان سیمای کمال یافته مقیاس همه چیز قرار بدهیم که مربوط بخود انسان است، و 

یابیم کره ایرن نظریره     می م، فوراً درکنی می هنگامیکه در پیروزیهای روانشناسی غربی دقت

گردیده  ها نابسامانی نظمیها و بی جزئی گرائی چگونه باعث پیدایش و گسترش بسیاری از

 ی استفاده از این حقایق را ضایع کرده کره دانشرمندان پرس از   ها فرصت ونهاست؟ و چگ

زیرا هنگامیکه فروید نظریة خود را در باره  اند، را بدست آوردهها  آن ی پی گیریها تالش

)عقل باطن( و عالم )ناخودآگاه( عرضه داشت، این یک کشف جدیردی بشرمار آمرد کره     

کاوشرهای نفرس انسرانی و بررای راه یرافتن      دارای ارزش فراوان بود، و بردون شرک در   

تاریک آن که تا آن روز پنهان مانده بود، بسیار سودمند بود، اما متأسرفانه ایرن   های  بزاویه

نظریة جزئی گرائی که از روز اول اصرار دارد که این جز  نوپدیدی که من یافته ام همان 

، و ایرن  آید می ان فرودانسان کلی است، و قدرت و نفوذی است که بر هستی حقیقی انس

ی فرراوان در فهمیردن   ها نابسامانی همان بذرهای خطا است که باعث پیدایش و گسترش
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نفس انسانیت و زندگی بشریت گردیده اسرت، زیررا فرویرد بسریاری از حقرایق روانری       

را بفهمرد و حسراب   هرا   آن )علمی( را نادیده گرفت که شایسته بود که قبل از هر چیرزی 

که این اصرار جاهالنه و خطرناک و این نظریة جزئری گرائری چشرم او را    کند، بشرط این

 .کرد میکور ن

فروید اوالً از این نکته غافل است که عقل خودآگاه مانند عقل باطن )عقل ناخودآگاه( 

نیز جزئی از زیربنای انسانیت است بدون فرق، و دائرم در داخرل هسرتی انسران موجرود      

ر آن تحمیل شده باشد، زیرا نه دین، نه اخالق، نه آداب است، چیزی نیست که از خارج ب

و رسوم، نه اجتماع هراندازه هم دارای قدرت و نفوذ باشرد، و نره چیرز دیگرر از عوامرل      

توانند در سازمان نفس و روان انسانیت چیزی را بیافریننرد کره    نمی مادی و معنوی هرگز

ند انجام بدهند؟ این است که توان می قبل از این در آن نبوده است، چرا فقط تنها کاری که

 گوینرد،  نمری  بچیزهای موجود در آن تشکیالتی بدهند، و بردیهی اسرت کره آن را ایجراد    

 گویند که تاکنون چیزی در فطرت انسان نبوده و اکنون بوجود آمده. نمی

و ثانیاً فروید از این نکته غفلت کرده که اجتماع و اجتماع سرازی و احتررام باجتمراع    

شته حقایق درخشانی است که از داخل نفس و از مرکرز فطررت انسران سرچشرمه     یک ر

ند، زیرا عشق باجتمراع سرازی و عشرق    گرد می، نه اینکه از خارج بر آن تحمیل گیرند می

اجتماعی زیستن است که اجتماع را بوجود میآورد، و این همان شور فطریست که انسران  

خصوصی خود چشم بپوشد و لذتهای فردی های  هتا پارة اوقات از خواست کند میرا وادار 

خود را در راه اجتماع فدا سازد، و این یک شور و هیجان فطریست کره در مرتن فطررت    

آرمیده است، هیچ قدرتی در روی زمین آن توانائی را ندارد که بمجرد یرک فشرار دسرت    

آنکه هنوز  بآفرینش بزند و موجودی را از عدم بوجود بیاورد، و روی این حساب )و حال

، سرانجام بازهم آید می مسلم نیست( بر فرض اینکه عقل خودآگاه از فشارخارجی بوجود

از یک جز  فطری سرچشمه میگیرد که در داخل نفس و روان انسانی نهفتره اسرت، و آن   

 هم عشق اجتماعی زیستن است.
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هرا   مصیبتو بار سوم از این نکته غافل است که این موانع و یا حتی باصطال  او این 

که اصول انسانیت را بوجود میآورند، چیزهائی نیستند که خارج از هستی انسان باشرند و  

در اثر فشار و اجبار بر آن تحمیل گردند، زیرا اگر نبود این استعدادفطری در داخل نفرس  

انسان که از یک طرف این موانرع را بپرذیرد، و از طررف دیگرر هرم اصرول انسرانیت را        

قدرتی بدست آورد و دسرت   توانست مین ود آورد، هرگز فشارخارجیبراساس خود بوج

بآفرینش بزند، هراندازه هم ایرن قردرت شردید و پرطغیران باشرد، زیررا نره در طبیعرت         

فشارخارجی و نه در اختیار آن، آن اندازه قدرت هست که بتواند چیزی را از عدم بوجود 

انیت یک سیمای آلوده و آشوب دیرده  بینیم فروید به نفس انس می آورد، از اینجا است که

عطا کرده است، و خالصة آن این است که هستی واقعری انسران فقرط عبرارت اسرت از:      

نیروی غریزة جنسی، و هرگونه تعدیلی، تهذیبی، و تشکیلی که ایرن نیررو دریافرت کنرد،     

خارج از هستی واقعی انسانیت است، از یک نیروی عدوانی بر آن تحمیل گشته که فقرط  

 تش ویران کردن سازمان واقعی هستی انسان است و بس.هم

و بار دیگر وقتیکه فروید آثار عمیق وجود غریزة جنسری را در داخرل وجرود انسران     

کشف کرد و بشعبات و جریان آن پی برد، بدون تردید آن یک کشف زنده و ارزنده بود، 

شرریت افرزایش و   گستردة نفرس و روان ب های  و شایسته بود که علم را در شناخت ریشه

که نظریة جزئی گرائی خود را بدیگران تحمیل  کرد میگسترش بدهد، بشرط آنکه اصرار ن

نماید، و بگوید که انسان واقعی عبارت از: این جز  است که پاره ای از انوار وجود بر آن 

 تابیده، زیرا فروید تنها باین کار قناعت نکرد، بلکه در مرحله گذشته دیدیم کره انسران را  

براساس حیوانیت خالص تفسیر نمود، و همه عناصر انسانی را در هستی او زیرپا نهاد، برا  

دعای اینکه از خارج تحمیل گردیده و اصیل نیست، و بلکه بر آن هم این نکتره را افرزود   

که بر آن هستی حیوانی همه جا و همه وقت رنگ غریزه جنسی خاصرل داد، و سررانجام   

خود رها نساخت که حتی مانند یرک حیروان واقعری زنردگی      این موجود مظلوم را بحال

کند، بخورد بخاطر اینکه گرسنه است، بیاشامد بخاطر اینکه تشنه است، و در روی زمرین  



 25 اوالً انسان چیست؟

، و بدفاع از حریم خود میپردازد، بخراطر  برد می حرکت کند، بخاطر اینکه از حرکت لذت

 اینکه خود دفاع از حریم لذت بخش است.

سی را ادا کند، بخاطر اینکه خود نشاط جنسی شیرین است، بلکره  سپس این نشاط جن

، و بردفاع  کند میاراده قرار داد که میخورد، میآشامد، حرکت  بی او انسان را طوری موجود

از خود میپردازد، فقط بخاطر اینکه خودخوردن، آشرامیدن و دفراع کرردن غریرزه جنسری      

 است، باضافه آن غریزة جنسی متعارف که دارد.

س بنابراین، در نظر فروید کودکی که شیر میخورد بعنوان لذت بردن از غریزة جنسی پ

، بعنوان لذت بردن از غریرزة جنسری اسرت، اظهرار     کند میاست، و فضوالت غذا را دفع 

، برا احسراس   کنرد  مری ، بازهم بهمین عنوان است، و بسوی مادر حرکت کند میشخصیت 

ها  آن شرم آوری که کوچکترین دلیلی براثبات های غریزة جنسی است، تا آخر این آالیش

نیست، و بهمین جهت است که هردو کشرف او در البرالی ایرن نظریره منحررف ضرایع       

گردید و از دستش رفت، همان دو کشرفی کره از ایرن نظریره خطاکارانره جزئری گرائری        

 ، و حال آنکه هردو شایسته بودند که در سرایه نظریره تکراملی انسران    گیرند میسرچشمه 

بس شیرینی به بشریت عطا کنند، و بمقام بهتر و شایسته تری برسند که خیلی با های  میوه

هدفش فقرط آلروده سراختن هسرتی     ایکه  ارزش تر از نظریه خاطاکارانه فروید بود، نظریه

حقیقی انسان بود و بس. و این داستان آنقدر رسواگرانه بود که دونفر شاگردان او )یونک 

نمایش قانون دیگری برای زندگی انسانیت غیر از قانون جنسی فروید، و آدلر( با وضع و 

سخت تالش کردند که انحراف استادشان را اصال  کنند و اندکی از رسروائی جنسری او   

بکاهند، آدلر گفت که محرک زندگی بخش هر فردی شعور اوست که از زاویه معینی برر  

گی بخرش عبارتسرت از: شرعور    ، و یونک گفت: آن محرک زنرد گیرند میاجتماع برتری 

بنقص و تالش برای عوض کردن آن، و لکن متأسفانه هردو حقیقت بثمر نرسیده، ضرایع  

شدند، و هیچگونه نتیجه ای ندادند، بخاطر اینکه هردو شاگرد ماننرد اسرتاد خرود اصررار     

ورزیدند که نفس کلی انسانیت را با این جنبة جزئری و کوچرک تفسریر کننرد، و بردیهی      



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   26

خرود  ها  آن از حقیقت کلی چیزی را درک نماید، و این کار تواند مین هرگز جز  است که

یک نوع عذر بدتر از گناه است، بعبارت دیگر: تف سررباال اسرت کره بناچرار بصراحبش      

 د.گرد میبر

و همچنین وقتیکه مکتب تجربی نفس انسانیت را در آزمایشگاه تجربه قرار داد، بدون 

از حقایق جزئی ارزنده دست یابد، اما متأسفانه این حقایق نیرز   تردید نزدیک بود بپاره ای

قبل از وقت تباه گردید و ارزش خود را از دست داد، برای اینکه این مکترب نیرز اصررار    

ورزید که نفس کلی انسان را با این جزئیات تفسیر کند، آن هم در وقتیکه نه تنها فقرط از  

برود، بررای اینکره از همرین جزئیرات تشرکیل        تفسیر کلی و پیچیدة نفس انسانیت ناتوان

چیزهرا برود از   تررین   دورترین و نارسراترین و نراتوان  ها  آن مییابد، بلکه باین ترتیب همة

بداخل نفرس انسرانی    تواند مین تفسیر نفس انسانی، بدلیل اینکه خود روش تجربی هرگز

انسان را فقط برا مقیاسرهای مرادی     تواند می راه یابد، مگر از راه جسم، همان راهیکه دائم

بسنجد و با حواس ظاهری دریابد، و با کمرال عجرز و نراتوانی از رسریدن بکروچکترین      

، چرون ایرن   ماند میحقیقت نفس که از کنترل ابزارمادی و حواس ظاهری بیرون است در 

نجا حقیقت هرگز در دایره ابزارمادی و حواس ظاهری قرار نمیگیرد تا تفسیر شود، و از ای

است که این مکتب دائم در مقابل هر نوع هستی عالی در نفس انسانیت ناتوان و شررمنده  

 است!

جسم را در مشاعر و های  که رنج و یا نشاط جسمانی و تأثیر غده تواند می )چرا گاهی

از احساسات انسان نسربت   تواند می حاالت روحی انسان اندازه گیری نماید؟( اما چگونه

از  توانرد  مری  حق و عدل برا خبرر گرردد؟ و چگونره و برا چره ابرزاری        بجمال و کمال و

اسرارفکری و نشاط روحی آزاد او کسب اطالع کند؟ هیهات هیهرات! راهری اسرت برس     

 توان پیمود!! نمی دشوار و با این وسیله مادی

و همچنین وقتیکه مکتب سیر و سلوک )اخالق( پای در میان نهاد که انسان را تفسریر  

افعرال  هرای   ترتیب که او مجموعه ایست از عادات و آداب و رسوم و از برازده کند، باین 
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 )و یرا  دهرد  مری را اجتمراع پررورش   ها  آن که گاهی( reflexes conditioned)اجتماعی 

و هرا   افعالی است که اختالفی با یکدیگر ندارند، مگر با اختالف علرت ها  این دهد( و نمی

نسان را آن طور که باید و شاید حتی باندازة حیوان مؤثرها، بازهم این مکتب در حقیقت ا

هم بحساب نیاورد، زیرا همة سلوک و رفترار انسران را یرک رشرته فیزیولرولی خرالص       

حساب نمود، و تربیت و آموزش و پرروش را نسربت بانسران همران افعرال مرنعکس از       

بردین  یکدیگر بحساب آورد که همه محسوسات خالص هستند، و دایره میدان بشریت را 

 ترتیب تنگ تر و تاریک تر ساخت، و سرانجام هم او را بدرجه بس نازل و نازل تری داد.

پس روی این حساب انسان نه دارای فکر است و نه دارای اراده، و نره دارای اصرول   

عالی انسانیت و نه دارای مشاعر و وجدان پاک، بلکه فقط یک حیوان محسوس است، آن 

 نگ و تاریک.هم در یک میدان محدود و ت

و نیز روزیکه مکتب مکانیکی وارد میدان گردید، همة زندگی حتی زنردگی انسران را   

هم بابزار ماشینی تشبیه نمود، همان ابزاری که محکوم بفرمان ماشین است، همان ابرزاری  

 بیان کند. تواند می که نشاط زندگی را فقط با قوانین طبیعی و شیمی

ت نکرد که فقط انسانیت انسان را از دسرتش بگیررد، و   این مکتب هم باین اندازه قناع

حتی باین هم قناعت نکرد که او را بصورت حیوانیت محسوس برگرداند، بلکه ترا روانرة   

درک اسفلش نساخت، آرام نگرفت؛ یگانه آرزویش این شد که این اشررف مخلوقرات را   

ه نمایرد، در ایرن   یک نوع ابزار حساب کند که تحت فرمان ضرورتهای ماشین انجام وظیف

صورت خودبخود هرنروع ارادة انسرانیت و حتری ارادة حیوانیرت از او سرلب گردیرد، و       

همچنین با یک وضع رقت باری همة پروازهای آزادی و همة شعور اصیل ملکروتی او از  

دستش رفت، همانطوریکه همه تنظیمات فکری، روحی، مادی، اقتصرادی، و اجتمراعیش   

فرومایه حساب شد حتی باندازة مورچه و زنبور در تنظیمات بغارت رفت، آنقدر پست و 

غریزة زندگی برای وی ارزش نماند، زیرا با این حساب او یک جز  کوچکی از ابزار یک 



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   28

خررد و محکروم    بری  شعور و بی ماشین غول پیکر گردید که هم کر است و هم الل، و هم

 بفرمان ضرورتها.

طور بغلط رفتند و با این وضع ننگین انسان  بلی، معظم مکتبهای روانشناسی غربی این

است که ها  آن در اثر همان نظریة جزئی گری و اصرار ها نابسامانی را بررسی نمودند، این

، بخاطر اینکه سخت کوشیدند که این حقیقت آید می انسان باید این طور تفسیر شود پدید

 غلط را بکرسی بنشانند.

که برای انسران یرک صرورت     رسد مینقطه بپایان ن بنابراین، خطای این مکتبها در این

ی بهره گیری از ایرن حقرایق   ها فرصت نازیبا و آلوده عطا کند و بگذرد، بلکه عالوه بر آن

، و بعالوه این خطاها صرد  کند میید ضایع گرد میجزئی را نیز که اگر بطور صحیح تنظیم 

در اقتصاد، اخرالق، اجتمراع،    د، روزیکه برپایة این نظریة غلط نظریاتی همگرد میچندان 

روش و رفتار، و جرم و کیفر پدید آید، و عاقبت بآنجا میکشد که الکسیس کاریرل گفرت   

و انسرانیت را   کنرد  مری که این جهل سر بمهر این انسران شناسری غلرط انسران را نرابود      

د که در جبین این کشتی نور رسرتگاری نیسرت، و   گوی می میسوزاند، و بعبارت محلی: او

در اینجا خطای سومی هم هست زیانبارتر از همره و همرة مکتبهرای    ها  این وه بر همةعال

غربی بدون استثنا در آن گرفتانرد، و آن ایرن اسرت کره نفرس پراک انسرانیت و زنردگی         

، و ارتبراط خرالق و مخلروق را    کننرد  مری  درخشان بشریت را همیشه دور از خدا بررسی

 داسرتان درازی دارد حتری ممکرن اسرت     ها ربیغ ، و این خطا در زندگیگیرند مینادیده 

از عمرش بگذرد، زیرا آن زندگی یونانی مآبی )هلنیستی( که امرروز مرورد احتررام     ها قرن

 بشر غربی است، و از عصر نهضت اروپا باین طرف همة مفاهیم زندگی خود را زائیدة آن

که رابطة بشر و ، یک زندگی بت پرستی بود دارای قوانین مخصوص، زندگی بود دانند می

، و حتی پارة اوقات کند میخدایان را رابطة عداوت و دشمنی و ستیزة پایان ناپذیر معرفی 

که سر از پای نشناسد، و داستان مشرهور   نماید می بیک ستیزة وحشی گری حیوانی تبدیل

اسرت، زیررا )پرومینروس( یرک موجرود      ها  )پرومینوس( نمایشگر گوشه ای از این ستیزه
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ست که خدای داستانی )زیروس( در عرالم آفررینش بشرر از خراک و گرل او را       داستانی ا

، و در اثنا  کار نسبت به بشر در خود عاطفه احساس کرد، و دید که او را کرد میاستخدام 

دوست دارد، در نتیجه از آسمان برای او آتش مقدس را دزدید و در اختیرار افرراد انسران    

او )زیوس( او را باز داشت نمود، در جبرال قفقراز    قرار داد، و بخاطر همین دزدی خدای

به زنجیرش کشید، و یک الش خوری را مرامور عرذابش کررد کره هرر روز جگررش را       

ید تا فردا برای عذاب آمراده  گرد میمیخورد، و شب هنگام دوباره آن جگر بحال خود باز 

م بخراطر  شود، اما زیوس این خدای خشمگین با این عمل دلرش آرام نیافرت از بشرر هر    

استفاده از آتش غصبی انتقام گرفت، باین ترتیب که پاندورا )نخستین موجود مؤنث روی 

فرستاد، و او صندوقچه ای دارد که پر از انواع گوناگون شرها است، ها  آن زمین( را بمیان

او را فرستاد ترا تخرم جرنس بشرر را از روی زمرین برانردازد. سرپس وقتیکره آمرد و برا           

ر )پرومینوس( ازدواج کررد، و او هدیره ای خردا را از پانردورا )عرروس      )اپتیموس( براد

آسمانی( قبول کرد و سر صندوقچه را باز نمود، و در نتیجه محتویرات آن در روی زمرین   

 پخش گردید، و این کرة خاکی را فرا گرفت.

آری، طبق این داستان نتیجه این است طبیعت رابطة میران بشرر و خردا، یعنری: آترش      

آتش معرفت را بشر از خدا دزدید و بکار زد تا ابزارهستی و زندگی را بشناسد و مقدس، 

، گیرنرد  مری خود خدا گردد، و خدایان هم انتقام این دزدی را از بشرر بشردت و سرختی    

 بهوای اینکه مبادا مقام خدائی را از دست بدهند، و پست قدرت و نفوذ را مفت ببازند.

رون وسطی یکباره بدین مسیحیت درآمد و در اثرر  جان، سخن این است که اروپا در ق

آن آئین یونانی هلنیستی )یونانی مآبی( بطور موقرت زیرپررده نرازکی از مسریحیت نهران      

گردید، و طولی نپائید که در عصر نهضت از این نهانخانه بیرون تاخت، و سرانجام اروپرا  

ق که دائم در دل عداوت بازهم به بت پرستی قدیم خود کامالً بازگشت، و با آن رو  ساب

خدایان را داشت )با خدای خود( اعالن جنگ داد، و بیش تر از آن که بمودت و معرفرت  

 و امید بپردازد بستیزه پرداخت.
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و کار این ستیزه آنقدر باال گرفت که قبرل از آنکره مرردم را آن روی گرردان شروند و      

د، امن و آرامرش از مرردم   تنهایش بگذارند، سر بطغیان زد و بیک غول زشت تبدیل گردی

را بغارت برد، حقیقت آدمیت را بآتش کشید، از یک طرف بغارت ها  انسان گرفت، هستی

مال و ثروت مردم تحت عنوان مالیات و رشوه پرداخت، و از طرف دیگر رجال کلیسرا را  

)روحانیون را( برگردة خلق اهلل سوار کرد، و سرانجام یک بالی سخت دردنراکی برر سرر    

آدم فرود آورد، و باصطال  معلومات )علمی( خود را بنام قوانین آسمانی بر جامعرة   اوالد

بشریت تحمیل نمود، و وقتیکه علوم تجربری و نظرری فسراد کارهرایش را ثابرت کررد و       

فشارش افزون تر گردید، و برای حفظ مقام و آبروی خود دست بشورش دیگر زد، علمرا  

د و بلکه آتش زد و سوزاند، بهوای اینکه از دیرن  و دانشمندان را شکنجه داد و عذاب کر

 اند. بیرون رفته و بر کلیسا یاغی شده

این عوامل روی هم انباشته شد و دست بدست داد و در فکر اروپائی بطور ناخودآگاه 

غوغائی برپا ساخت که سرانجام مردم از دین فرار کردند و از خدا گریختند، و یرک نروع   

شوریدن گرفت، و در تمامی شئون مربوط بانسان از خدا دور عشق تب اندودی در سرها 

 افتادند و از نام خدا متنفر گردیدند.

و از اینجا است که دیگر نفس و روان انسانیت هم آهنگ با خدای خود مربوط بخالق 

د، و هرگز در نظر نمیآیرد کره ایرن مخلروق زیبرا      گرد میو رازق نیروبخش خود بررسی ن

 و قدرت و توانش میبخشد!. کند میعاقبت خالقی دارد، نیروهایش را تنظیم 

آری، دانشمندان غربی نفس و روان انسانیت را در تمامی جهاتی که در او ممکن است 

ر: فقط خردا  جز از جهات تاثیر اراده الهی، و بعبارت دیگ کنند می تاثیر داشته باشد بررسی

بینیم کره گراهی انسران را تحرت تراثیر عوامرل        می و دیگر هیچ!! زیرااند  را فراموش کرده

، و گاهی هرم تحرت ترأثیر عوامرل     کنند می جغرافیائی و منطقه ای و محیط مادی بررسی

کنند، همان  نمی اقتصادی و اجتماعی، اما حتی یکبار هم تحت تاثیر قدرت خدائی بررسی
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، حتری  کنرد  مری ت همه بسوی اوست، اوست کره سرنوشرتها را تعیرین    خدائی که بازگش

 سرنوشت انسان را.

خطای بسیار بزرگ و بلکه خطاهائی سر میزند، ها  آن و روی همین حساب است که از

افراطی توجره نفرس بشرریت، توجره فطرری      های  زیرا همة این مذاهب و همة این نظریه

، و سرازند  مری بان خود از حساب خرارج  انسانیت را بسوی خالق خود، بسوی خدای مهر

آورند که او موجودیرت زنردگی را از خردای خرود دریافرت میردارد،        نمی هرگز بحساب

قوانین حرکتش، میدانهای جنب و جوشش، نیروها و حدود نیروهایش را از خدا دریافت 

 .کند می

اصرلی  و همچنین این قوم بشرنشناس تاثیر دیانتهای آسمانی را در نشان دادن خطوط 

 اثر بی ، و باالتر از همه تاثیر حقیقت عالم وجود رادانند می فطرت و تاریخ بشریت بیهوده

 ، و ارتباط مستقیم خالق و مخلوق را تعطیل اعالم میدارند!!.دانند می

که تاثیر عوامل اقتصرادی و   زنند می و خالصه از این نکته روشن هم خود را به غفلت

، و... همه و همه میدان قدرت الهی است، و هیچ چیز اعرم  جغرافیائی و مادی و اجتماعی

نیاز نیست، و این تغافل عمدی که بطور اجمرال اسرباب    بی از کوچک و بزرگ از ارادة او

 و ها نابسامانی تاریخی آن را بیان کردیم، در صورت و سیمای فعلی )انسان( مصیبت زده،

 کره او در ایرن جهران خردای     نمایرد  میی فراوان پدید میآورد، و گاهی چنان ها گرفتاری

رقیب است، )و حال آنکه این طور نیست، زیرا بخوبی معلوم است که در تمرام شرئون    بی

د کره خردایش بررای او    دار برمری زندگی از خدای خود استمداد میجوید و در راهی قدم 

که گوئی بندة حلقه بگوش ایرن   کند میمعین کرده است( و گاهی هم او را چنان قلم داد 

خدایان خیالی است، )خدایان اقتصاد، اجتماع و ماده( و حال آنکه در اینجا ارزش حقیقی 

و گاهی هم چنان پیداست که گروئی محررک    اند، او را تنزل داده و بخاک سیاهش نشانده

انیکی اصلی او افعال ضد و نقیض او و یا غریزة جنسی و یا قوانین شیمی و طبیعی و مکر 

موجود است، )در صورتیکه این عمل سوزاندن ریشة حقیقت وجرود اوسرت( و در همرة    
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، آیرد  می ند و باین صورت درپذیر می این حاالت این مفاهیم منحرف از یکدیگر انعکاس

دیگر آن )انسران( واقعری نیسرت، بلکره یرک انسران        دهند می نشانها  آن و انسانی را که

و بجان حقیقت قسم ایرن مکتبهرای منحررف غربری     خودرو است، یک علف هرز است، 

ئی کره در اول برنامره ایرن کتراب     ها پرسش ند از زیربار آنتوان می که برند میچنین گمان 

 مطر  ساختیم شانه خالی کنند.

انسان چیست؟ وظیفة انسان چیست؟ دورانش در میدان زندگی چیست؟ چه نیروهای 

 که باید از جواب دادن براین  کنند می یا گماندارد؟ و حدود این نیروها تا بکجا است؟ و 

ها  آن خود را دور نگهدارند تا مقید نباشند که نتیجه چه شد؟ تا مسئولیت متوجه ها پرسش

 شود که چرا نتیجه را اعالم نکردند؟

چنانکه کاریل گفت که این جهل دست نخوردة بحقیقرت انسران و   اش  بنابراین، نتیجه

نظمها و تمدنها و گستردن نظریات )علمی( است که سازمان انسان شناسی است، و ایجاد 

 انسانیت را ویران کند و کاخ بشریت را درهم بکوبد.

حقاً که بررسی همگانی انسان کلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایرد قبرل از   

هرگونه بحث تفصیلی )در نفس انسانیت( انجرام گیررد، و از جهرت دیگرر ایرن بررسری       

آزادی  تواند مین جزئی تفصیلی گردد، و هرگزهای  مانع از بررسی تواند مین عمومی هرگز

، کنرد  مری براز  هرا   آن مختلف از آن بگیرد، بلکه راه را بررای های  این بررسی را در کاوش

، کنرد  مری جزئی باز های  چنانکه بررسی همگانی و کلی در جسم راه را برای سایر بررسی

فقط در باره ای قلب و یرا کلیره و یرا سرایر اعضرا دقرت کنرد،         خواهد میمثالً: کسی که 

در ایرن بررسری   هرا   . پس بنابراین، این نتیجهکند میعمومی راه را برای او باز های  بررسی

 .آید می بدست

که باجزا  متفرقه تبدیل نگردد تا مخالف انسان  شود می از تجزیة انسان جلوگیری -1

 .کند میین زندگی کامل و حقیقی شود که در روی این زم
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دهد، اگر در مقام صرحیح خرود قررار     نمی جزئیات انسان داللت خود را از دست -2

د، و گررد  مری آنطرور کره هسرت آشرکار     هرا   آن بگیرد که در نتیجه نظم و ترتیرب 

 .شود می دیده میشد برطرفها  آن مخالفتهائی که بعضی اوقات در

 .شود می منحرف و غیرمنحرف از یکدیگر شناخته -3

د، و مرا در  گررد  میصورت حقیقی انسان و ارزش واقعی او در عالم آشکار تصور  -4

اثنا  کاوشهائی که در این کتاب انجام میگیرد بزودی خواهیم دید که شناخت اولی 

انسان و همچنین شناخت وظیفه و دوران مأموریت انسان در زنردگی و شرناخت   

بلکه با حفظ سرمت   روانی نیست،های  میزان نیروهای انسان فقط در گرو بررسی

سرلیقه ای قررار بگیررد،    هرای   یگانه تضمینی است که نگذارد انسان در این عیرب 

 غربی در آن قرار گرفت.های  که بحثهائی  همان عیب

کره او   گرذارد  نمری  ، وشود می پس بنابراین، در این صورت از تجزیة انسان جلوگیری

باجزا  متفرقه تبدیل گردد، و مخالف انسان کامل و حقیقی شود که در روی همین زمرین  

 .کند میزندگی 

د که جزئیرات انسران داللرت واقعری خرود را از      گرد میو نیز در این صورت تضمین 

ی هم بگرزارش قرآنکرریم   دست ندهد، اگر در مقام صحیح خود قرار بگیرد، و اینک اندک

 گوش بدهیم:

هَكةه إهّن ه َجاعهٞل ِفه  ِإَوذۡ ﴿ هۡلَمَلَٰٓئ ۡرضه ٱقَاَل َربَُّك ل
َ
ُد فهيَها  ۡۡل ََتَۡعُل فهيَها َمن ُيۡفسه

َ
َخلهيَفٗة  قَالُٓواْ أ

هَمآءَ ٱَويَۡسفهُك  ۡعلَُم َما ََّل َتۡعلَُموَن  ل 
َ
ٓ أ ُس لََك  قَاَل إهّن ه ه َك َوُنَقد  َۡمده هُح ِبه َدَم َءا وََعَلمَ  ٣٠َوََنُۡن نَُسب 

ۡسَمآءَ ٱ
َ
ۢنبه  لَۡمَلَٰٓئهَكةه ٱُُكََها ُثَم َعَرَضُهۡم لََعَ  ۡۡل

َ
قهنَي   ُ َفَقاَل أ َٰده َٰ ُؤََّلٓءه إهن ُكنُتۡم  ۡسَمآءه ََٰٰٓٓ

َ
هأ  ٣١و يه ب

 ْ نَت  قَالُوا
َ
ٓ  إهنََك أ ٓ إهََّل َما َعَلۡمَتَنا ۢنبهۡئُهم  قَاَل  ٣٢ ۡۡلَكهيمُ ٱ ۡلَعلهيمُ ٱُسۡبَحََٰنَك ََّل عهۡلَم نَلَا

َ
ـ َاَدُم أ َيَٰٓ

ۡعلَُم َغۡيَب 
َ
ٓ أ قُل َلُكۡم إهّن ه

َ
لَۡم أ

َ
هههۡم قَاَل أ ۡسَمآئ

َ
هأ ُهم ب

َ
ۢنَبأ

َ
ٓ أ هههۡم  فَلََما ۡسَمآئ

َ
هأ َٰته ٱب ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰو

َ
 ۡۡل

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُموَن 
َ
هۡلَمَلَٰٓئهَكةه  ِإَوذۡ  ٣٣َوأ ْ ٱقُۡلَنا ل ْ إهََّلٓ  ۡسُجُدوا ٓأِلَدَم فََسَجُدٓوا

ََبَٰ وَ 
َ
َٰفهرهينَ ٱَوََكَن مهَن  ۡسَتۡكَبَ ٱإهبۡلهيَس أ ـ َاَدُم  َوقُۡلَنا ٣٤ لَۡك نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُكنۡ ٱَيَٰٓ

َ
َولُُكَ  ِۡلََنةَ ٱأ
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ه  ه ۡئُتَما َوََّل َتۡقَرَبا َهَٰذه َزلَُهَما ٣٥ لَظَٰلهمهنيَ ٱَفَتُكونَا مهَن  لَشَجَرةَ ٱمهۡنَها رََغًدا َحۡيُث شه
َ
 لَشۡيَطَٰنُ ٱ فَأ

ۡخرََجُهَما مهَما ََكنَا فهيههِۖ َوقُۡلَنا 
َ
ْ ٱَعۡنَها فَأ ٞ  َولَُكۡم ِفه  ۡهبهُطوا َۡعٍض َعُدو  ۡرضه ٱَبۡعُضُكۡم ۡله

َ
ٞ  ۡۡل ُمۡسَتَقر 

نٖي  ههه  َفَتلََّقَٰٓ  ٣٦َوَمَتٌَٰع إهََلَٰ حه هَمَٰٖت َفَتاَب َعلَۡيههۚٓ إهنَ  ۦَءاَدُم مهن َرب  يمُ ٱ تَلَواُب ٱُهَو  ۥهُ َُك  قُۡلَنا ٣٧ لرَحه
ْ ٱ هن ه ُهٗدى َفَمن تَبهَع ُهَداَي فَََل َخۡوٌف َعلَۡيههۡم َوََّل ُهۡم  ۡهبهُطوا هيََنُكم م  ت

ۡ
هَما يَأ مهۡنَها ََجهيٗعا  فَإ

ْ أَِب ََّلهينَ ٱوَ  ٣٨ََيَۡزنُوَن  ْ َوَكَذبُوا ۡصَحَُٰب َكَفُروا
َ
هَك أ ْوَلَٰٓئ

ُ
ٓ أ وَن  نلَارهِۖ ٱَيَٰتهَنا ُ  ﴾٣٩ُهۡم فهيَها َخَِٰله

 .[39 -30ة: البقر]
روی سخن با پیامبر اسالم است( وقتیکه پروردگارت بفرشتگان گفت: مرن در روی  »)

زمین خلیفه ای قرار میدهم، همگی یک زبان گفتنرد: آیرا در روی زمرین کسری را جرای      

بریزد؟ و حرال آنکره مرا پیوسرته بتسربیح و تقردیس ترو         ها خون میدهی که فساد بکند و

گفت: من میدانم آنچه را که شما نمیدانیرد و همرة    ها( آن مشغولیم، )خدای تو در جواب

ها  این را بر فرشتگان عرضه داد و گفت: نامها  آن نامهای موجودات را بآدم یاد داد. سپس

گفتند: پاک خدایا! ما جز آنکره ترو   را بمن باز گوئید اگر راست گویانید، همگی یک زبان 

پایان( زیرا ترو دانرای    بی یاد ما داده ای چیزی یاد نداریم، )علم ما محدود است و علم تو

حکیمی، بآدم فرمان داد که فرشتگان را از این نامها با خبر ساز، پس هنگامیکه )این راز از 

 شرما نگفرتم کره مرن اسررار     خبر داد، )خطاب آمرد( آیرا ب  ها  آن پرده بیرون آمد و( آدم از

و زمین را خوب میدانم؟ و میدانم آنچه را که آشکار کنید و آنچره را کره نهران     ها آسمان

دارید؟ و هنگامیکه به فرشتگان فرمان دادیم که بآدم سجده کنیرد )آدم را قبلره گراه خرود     

و قرار بدهید( همه سجده کردند و فرمان بردند، جز ابلیس که نپذیرفت و سرکشری کررد   

تکبر ورزید و او از گروه کافران بود، و بآدم گفتیم که تو و همسرت در این باغ بیارامید و 

بخورید، جز این درخت کره برآن نزدیرک نشروید کره اگرر        خواهد میاز هرچه که دلتان 

را بلغزش واداشرت، و از  ها  آن نزدیک شوید از ستمکاران خواهید بود، و سرانجام شیطان

تند بیرونشان آورد، و ما بآنان گفتیم که از اینجا بیررون برویرد، در   آن حال خوشی که داش

حالتیکه بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است، و شما را در این زمین قرارگاهی است و 
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فرصت بهره برداری تا روزیکه موعدش سرآید، پس از ایرن جریران آدم از پروردگرارش    

ا توبه پذیر و مهربان است، بعرد از توبره   کلماتی را دریافت، و سرانجام توبه نمود که خد

بآنان گفتیم: همگی از این مقام بیرون بروید، و پس از این از جانرب مرن هردایتی بشرما     

خواهد آمد، و سرانجام کسانیکه هدایتم را بپذیرند بر آنان ترس و هراسی نیست، و هرگز 

شرند و در آن جراودان   اندوهگین نخواهند شد، و آنانکه بر آیات ما کافر گردنرد یراران آت  

 .«خواهند بود
این است داستان )انسان( چنانکه در قرآنکریم آمده، و ما در جای دیگر از الهامات 

فنی و تربیتی این داستان سخن گفتیم، همان داستانی که خالق حکیم آن را حکایت 

ُهۡم َخۡلَق ﴿ د:گوی می ، آن خالقیکهخواند میو بگوش مخلوقش  کند می ۡشَهدتُّ
َ
ٓ أ ۞َما

َٰته ٱ ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
ههمۡ  ۡۡل نُفسه

َ
و زمین  ها آسمان ما نه در آفرینش» [50الکهف: ] ﴾َوََّل َخۡلَق أ

، خالقی است بزرگ و «آنان را بشهادت و نظارت خواستیم، و نه در آفرینش خود آنان

و اما  ،ما را از اسرار غیبت که هیچ آفریده ای از آن خبر ندارد آگاه سازد تواند می توانا که

در ها  آن م، بداللتکنی می نفس و روان انسان از این آیات قناعتهای  در اینجا در بررسی

ئی که در اول بحث عنوان کردیم: انسان چیست؟ وظیفة انسان ها پرسش چگونگی

دارای چه نیروهائی است؟ و حدود این  چیست؟ دوران ماموریتش در زندگی چیست؟

 نیروها تا بکجا است؟
 آمرده، همران   هرا  پرسرش  روشرنی از ایرن  های  و در این آیات مختصر و کوتاه جواب

ئی که قبل از آنکه در تفصیالت شناخت نفس انسانیت وارد شویم و به بررسری  ها پرسش

 را آماده سازیم.ها  آن پیچیدة آن بپردازیم، الزم است جواب

ۡرضه ٱإهّن ه َجاعهٞل ِفه ﴿ است در روی زمین بحکم نسان چیست؟ او خلیفه اهلل ا
َ
 ۡۡل

و کلمه خالفت همه میدانیم که یک کلمة بزرگ و گسترده و دارای  [30ة: البقر] ﴾َخلهيَفةٗ 

الهامات فراوان است، نخستین الهامش این است که این موجود بشری یک موجود 

عزیزی است در صحنة زندگی، و دارای ارزشهای فراوان است، بدلیل اینکه خلیفه اهلل 
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الم وجود احاطه دارد، و است، خلیفة آن خالق توانائی است که بر تمامی نیروهای ع

بناچار باید خلیفة او نیز دارای ابزار و وسایل خالفت باشد که بتواند ماموریت خود را 

انجام بدهد، و اگر غیر از این باشد دیگر این خالفت معنا ندارد، واقعاً که این خالفت 

 بدون لیاقت و شایستگی چه ارزشی دارد؟
از نور آن کسی باشد که انتخابش کرده، و اگر و همچنین بناچار باید در آن پاره ای 

دارای چنین مقام و مأموریتی باشد، بعبارت ساده تر: فرمانبر  تواند مین جز این باشد هرگز

درک کند، مگر اینکه یک نوع سنخیتی  تواند مین باید زبان فرمانده خود را درک کند، و

در آن باشد، و بازهم بناچار باید دوران او در میدان زندگی بزرگتر و گسترده تر و با 

ارزش تر از دوران سایر موجودات باشد، و اگر غیر از این باشد این انتخاب غلط است، 

ی روانی انسان و غلی رغم اینکه ما در اینجا خود را ملزم ساخته ایم که فقط به بررس

توانیم از تاثیر فنی نص قرآنی در این باره چشم بپوشیم، زیرا این  نمی بپردازیم، اما بازهم

تا ما را بآن معنائی  سازد میالهامات که در کلمة خالفت نهفته کامالً داللت خود را آشکار 

و  ها نآسما که دربر دارد رهنمائی کند، بخاطر اینکه این خلیفه مخلوقی است که نامش

زمین را پر کرده است، و خدای پاک و بزرگ رسیدن او را بساکنان مأل اعلی خبر داده و 

از این خبر بزرگ بجوش و خروش  ها آسمان مقدمش را گرامی داشته است، و فرشتگان

که بدانند چه خبر است! و مرتب در مقام  کنند می و به پروردگارشان مراجعه اند، افتاده

یش ترند! و مرتب میخواهند از راز خلقت و از حکمت خالفت او کسب معرفت هرچه ب

ََّل ﴿ اند، آگاه شوند!! و حال آنکه فرشتگان هرگز در هیچ کاری چون و چرائی نداشته
َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  ّلَلَ ٱَيۡعُصوَن 

َ
ٓ أ  زیرا آنان نافرمانی خدا» [6التحریم: ] ﴾٦َما

. پس این چه جنب و «دهند می کاری که مامورند بدون چون و چرا انجامکنند و بهر  نمی

جوشی است که در عالم باال افتاده است؟ سپس همة فرشتگان در مقابل معجزة خلقت 

نهند تا اهمیت راز این آفرینش را  می انسان سر تعظیم بسجده بزرگداشت، انسان فرو

که این معجزه در میان سایر معجزات هرچه بیش تر آشکار کنند، و اکیداً اعالن کنند 
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نظیر است، همة این کارها دلیل بر این است که انسان یک موجود انحصاری  بی آفرینش

 است.
کره میردان    آید می سپس از همین آیات در اینجا و در سایر جاهای قرآنکریم چنین بر

بپرردازد،  مأموریت انسان در روی همین زمین است که باید آبادش کند و بکار و کوشش 

زیرا خالفت از جانب خدا معنایش این است که باید خلیفه دارای قدرت ایجاد و ابتکرار  

و سازندگی و بهسازی و نوسازی باشد و تا زنده است این برنامه را سرمشق کارش قررار  

بدهد، و همة این امور از کارهای خدای بزرگ است، پاک خدائی که پاره ای از نورش را 

در نهاد این موجود پیچیده بودیعت نهاده است، آن پاک خردائی کره ایرن     در نهاد انسان،

اعجوبة هستی را بجانشینی خود برگزیده و او را برای انجام کارهای ابتکاری و سازندگی 

 ذخیره کرده، و همة امکانات را برایگان در اختیارش گذاشته است.

همران علرم و دانرش    و بدیهی است که بزرگترین این امکانات همان معرفرت اسرت،   

، و با خلعرت و علرم   دهد میاست، این خداست که از گسترش علم و معرفت انسان خبر 

فهمانرد، و آدم را   مری  و ارزش و مقام علم را بفرشتگان برد می آدم االسما ارزش او را باال

 .کند میشاگرد اول دانشگاه خود معرفی 

انحصراری دارد، حتری برر     و این یکی از امتیازاتی است کره انسران در آن شخصریت   

فرشتگان معصوم، زیرا او در مقام کسب علم و معرفت بجائی رسیده اسرت کره ملرک از    

رسیدن بآن ناتوان است و عاجز، و خودبخود ایرن یرک نروع گرواهی نامره اسرتحقاقی و       

شایستگی است که خدای بزرگ بوسیلة آن انسان را گرامری داشرته اسرت کره در نتیجره      

 نهند. می راف دارند، و در برابرش سر بسجده تعظیم فروفرشتگان بر آن اعت

است، نیروی علم ها  آن اما این نیروهائی که در اختیار انسان قرار گرفته و از روشنترین

و زمین را زیرپای انسان  ها آسمان و معرفت، و این همان نیروئی است که بوسیله آن خدا

َٰته ٱلَُكم َما ِفه  وََسَخرَ ﴿ د:گوی می رام کرده است، قرآنکریم ۡرضه ٱَوَما ِفه  لَسَمََٰو
َ
ََجهيٗعا  ۡۡل

هۡنهُ  و زمین است برای شما رام  ها آسمان )خدای بزرگ( هر چه در» [13ة:اجلاثی] ﴾م 
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، هرگز انسان را از یک نقطة ضعفی بس اصیل که «ساخته و در اختیارتان قرار داده است

عبارت است از: عشق بشهوات و ، و آن نقطة ضعف کند میدر نهاد اوست حفظ ن

هنَ ﴿ :دهد میقرآنکریم از این نقطة ضعف چنین گزارش  .نفسانیهای  خواهش هلَناسه  ُزي  ل
َٰته ٱُحبُّ  هَسآءه ٱمهَن  لَشَهَو هنيَ ٱوَ  لن  ه ٱ لَۡقَنَٰطهيه ٱوَ  ۡۡلَن  لُۡمَسَوَمةه ٱ ۡۡلَۡيله ٱوَ  لۡفهَضةه ٱوَ  ََّلَهبه ٱمهَن  لُۡمَقنَطَرة

نَۡعَٰمه ٱوَ 
َ
هَك َمَتَُٰع  ۡۡلَۡرثه  ٱوَ  ۡۡل َٰل ه ٱَذ ة ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰ عشق بشهوات از » [14آل عمران: ] ﴾لُّ

نفسانی برای مردم آرایش یافته و خوش آیند است، از قبیل زنان و فرزندان و های  خواسته

اندوخته از زر و سیم و اسبان اختصاصی )عالمت خورده( و چهارپایان و های  کیسه

 کشاورزی )باغ و بستان( و این است بهره و لذت این زندگانی نزدیک ومحصول 

 .«ارزش بی
 و حقاً آن درخت بهشتی که انسان از نزدیک شدنش منرع شرده چراه شرهواتی اسرت     

روانری  هرای   خویشتن داری کند، اگرچه ما در اینجا در بررسی تواند مین سرپوش و او بی

ین درخت بپردازیم که چره بروده و خردا از آن    در فشار نیستیم که بتفصیالت همه جانبة ا

چه هدفی را منظور داشته، و در کجا و با چه دستی کاشته شده، فقط در اینجرا آنچره کره    

برای ما الزم است، این است که بگوئیم: فقط یک بوتة آزمایش است برای آزمودن نیروی 

ه؟ و در این آزمایش است جلو شهوات خود را بگیرد، یا ن تواند می بازدارنده که آیا انسان

د، زیرا در این حال اسرت  گرد میکه نقطة ضعف این انسان این موجود انحصاری آشکار 

در اش  در مقابل معشوقة شهوت خود را نبازد، و نیروی بازدارنده تواند مین بینیم او می که

 نفسانی سخت کم توان است.های  برابر خواهش

َ َولَۡم ََنهۡد َلُ  َولََقدۡ ﴿ د:گوی می این قرآنکریم است که ٓ إهََلَٰٓ َءاَدَم مهن َقۡبُل فَنَِسه  ۥَعههۡدنَا
ما پیش از این با آدم عهد بستیم، و سرانجام او فراموش کرد و ما » [115طه: ] ﴾١١٥َعۡزٗما 

، اما خوشبختانه این ضعف هم دوام پذیر نیست، و «برای او عزم راسخ و پایدار نیافتیم

 انسان دیگر نتواند بپا خیزد، زیرا او دارای نیروهائی است که پیوسته یک لغزشی نیست که
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خود را از لغزش نجات بخشد، باین ترتیب که هر وقت بلغزش افتاد، روی  تواند می

 بسوی خدایش بیاید، و بسوی خالقش توجه نماید.
َءاَدُم مهن  َفَتلََّقَٰٓ ﴿ قرآنکریم از این نیروی پایداری گزارش شیرینی دارد، بس شنیدنی:

ههه  هَمَٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهه  ۦَرب  و سرانجام آدم )پس از لغزش( از پروردگارش » [37ة: البقر] ﴾َُك

. و این در میان «کلماتی چند دریافت کرد که عاقبت بسوی او بازگشت )توبه نمود(

اصلها است، زیرا در مقابل شهوات با اینکه آماج تیر ترین  اصول زندگی او با ارزش

ضعف و ناتوانی است، دارای قدرت هوشیاری هم هست، و نیروی بازدارندة بسیار قوی 

 در نهادش ذخیره گردیده، و هر آن در مقابل ضعف و لغزش با توجه بسوی خدای خود

بآسانی خود را دریابد، و این نیرو هم در صمیم فطرتش قرار دارد، قرآنکریم از  تواند می

 این معنا گزارش زیبائی دارد:
ََٰها ﴿ لَۡهَمَها ٧َوَنۡفٖس َوَما َسَوى

َ
ََٰها  فَأ ََٰها   ٨فُُجورََها َوَتۡقَوى ۡفلََح َمن َزَكى

َ
َخاَب  َوقَدۡ  ٩قَۡد أ

ََٰها  قسم بنفس و بآن نیروئی که آن را باعتدال واداشت که » [10 -7الشمس: ] ﴾١٠َمن َدَسى

آموخت، )نیروی تشخیص سرانجام راه گناه و فجورش و راه تقوی و پاکدامنی را بآن 

نیک و بد را بآن بخشید( هان راستگار شد! کسی که نفس خود را از آالیش پاک کرد، و 

قدرت بمبارزه در نهاد ها  این ، و پس از همة«زیان کار شد، کسی که آن را آلوده ساخت

 د:گوی می قرآنکریم در این باره زیبا بیانی دارد، و خطاب بآدم بشر ذخیره گردیده است،

ْ ٱ﴿ َۡعٍض َعُدو ٞ  ۡهبهُطوا از اینجا بیرون بروید در حالیکه بعضی از » [36ة: البقر] ﴾َبۡعُضُكۡم ۡله

و بدیهی است وقتیکه در اجتماع انسانی عداوتی وجود دارد  ،«شما دشمن بعضی دیگرید

مبارزه هم موجود است، و عداوت و دشمنی با شیطان، بآن نیروهای شری که در 

، بر قرار است؛ اما در اینجا آنچه که موقتاً برای سازد میسیماهای گوناگون خود را نمایان 

م( این است که اصل کنی می رزیابیما دارای اهمیت است، )در جائیکه نیروهای انسان را ا

نیروهای زندگی است، ترین  وجود نیروی مبارزه را ثابت کنیم که آن هم یکی از با ارزش

و در صحنه عالم در میدان پرشور زندگی برای انسان الزم است که بوسیله آن از حق 
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 ّلَله ٱ َدۡفُع َولَۡوََّل ﴿ دفاع کند، قرآنکریم این نغمة آسمانی از این معنا خوش بیانی دارد:
هَبۡعٖض َلَفَسَدته  نلَاَس ٱ ۡرُض ٱَبۡعَضُهم ب

َ
َن  ۡۡل ة: البقر] ﴾٢٥١ ۡلَعَٰلَمهنيَ ٱُذو فَۡضٍل لََعَ  ّلَلَ ٱَوَلَٰكه

کرد، زمین را  و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمى» [251

 .«و احسان دارد گرفت، ولى خداوند نسبت به جهانیان، لطف فساد فرامى
سپس برای انسان از آرامش و بهره برداری از روی زمین هم نصریبی اسرت و بانردازة    

: )هنگامیکه فرمان تبعید کند میسهم خود باید از آن بهره بردارد، قرآنکریم باین معنا اشاره 

از بهشت برای آدم صادر شد( برویرد کره بررای شرما در روی زمرین ترا روز سرنوشرت        

 اده، و بهره برداری از کاالی زندگی مقرر است.پایگاهی آم

پس بنابراین، این پایگاه و ایرن بهرره بررداری چنرد صرباحی را در زنردگی اوالد آدم       

ارزشهای فراوان است که بدین وسیله در نهادش ذخیره گردیده، همان گونه که از جانرب  

 دیگر نیروی دفاع از حریم حق در نهادش نهفته است.

، در حالیکه کند میبانجام مأموریت خود در پیرامون خالفت اهلل قایم  در خاتمه انسان

دستور هدایت ربانی را از جانب پروردگارش در نهاد خود ذخیره دارد، بازهم قرآنکریم 

ْ ٱ قُۡلَنا﴿ :دهد میپس از صدور تبعید آدم و اجرای آن چنین گزارش  هَما  ۡهبهُطوا مهۡنَها ََجهيٗعا  فَإ
هن ه ُهٗدى َفَمن تَبهَع ُهَداَي فَََل َخۡوٌف َعلَۡيههۡم َوََّل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  هيََنُكم م  ت

ۡ
 [38ة: البقر] ﴾٣٨يَأ

گفتیم: همگى از آن، فرود آیید! هر گاه هدایتى از طرف من براى شما آمد، کسانى که از »

 .«و نه غمگین شوند آن پیروى کنند، نه ترسى بر آنهاست،
آری، در فطرت انسان است نیروی توجه بسوی خدا و استمداد از نور هدایت 

پروردگار، چنانکه در فطرت اوست دورشدن از خدا و کفرورزیدن بآیات پروردگار، 

 ََّلهينَ ٱوَ ﴿ )یعنی: قدرت تشخیص خیر و شر و انجام آن( بازهم گزارشی از قرآنکریم:
ْ أَِب ْ َوَكَذبُوا ۡصَحَُٰب َكَفُروا

َ
هَك أ ْوَلَٰٓئ

ُ
ٓ أ وَن  نلَارهِۖ ٱَيَٰتهَنا ُ و » [39ة: البقر] ﴾٣٩ُهۡم فهيَها َخَِٰله
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اند. آنان در آنجا  کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند، اینان دوزخى

 .«اند جاودانه
بانسان است کره بیران گردیرد.    همان خطوط روشن و دورپایان مخصوص ها  این بلی،

یم با یک فکرر روشرن ایرن مخلروق     توان می بنابراین، پس از طی این مراحل هم اکنون ما

پیچیده را مورد بررسی کلی و همگانی قرار بدهیم، و بردیهی اسرت کره او یرک موجرود      

باطرل   سازد میانحصاری مخصوص است، پس هر تفسیریکه او را بسایر موجودات قرین 

تفسیر  ها آسمان تفسیر حیوانی باشد یا تفسیر مکانیکی، و یا بفرشتگان نورانی است، خواه

 شود، و یا غیر از آن هرچه باشد، جز خود انسان غلط است.

 او یک موجود عظیم الشان است و در دوران زندگیش دارای آیات و معجزات

و این مأموریت  ،دهد میبینیم که خود خدای بزرگ از پیدایش او خبر  نمی پایان، مگر بی

، و از بزرگترین آیات این اشرف مخلوقات این است که برد می عالی را خود بپایان

گزارند، و یکی  می و سر بسجده دهند می فرشتگان بارگاه الهی وجودش را کعبة آمال قرار

، هر طوریکه دهد میو زمین را فرش زیرپایش قرار  ها آسمان دیگر هم این است که خدا

ف کند آزاد است، و یکی دیگر هم این است که خدای توانا ارادة خود را از بخواهد تصر

طریق ارادة او و از راه وجود او بکرسی مینشاند، و اینک این معنا را از زبان قرآنکریم 

ههمۡ  ّلَلَ ٱإهَن ﴿ میشنویم: نُفسه
َ
هأ واْ َما ب ُ ه هَقۡوٍم َحَتَٰ ُيَغي  ُ َما ب ه خدا هرگز در » [11الرعد: ] ﴾ََّل ُيَغي 

، مگر آنکه خود آن ملت در نهاد خود دست بتغییر کند میقومی، در ملتی تغییر ایجاد ن

، یعنی: تا ملتی دست به اصالحات و بهسازی داخلی نزند تا ارادة اصال  نکند، خدا «بزند

 نلَاَس ٱ ّلَله ٱَولَۡوََّل َدۡفُع ﴿ :کند می، و بازهم قرآنکریم باین معنا اشاره کند میارادة اصال  ن
هَبۡعٖض َلَفَسَدته  ۡرُض ٱَبۡعَضُهم ب

َ
َن  ۡۡل  [251ة: البقر] ﴾٢٥١ ۡلَعَٰلَمهنيَ ٱُذو فَۡضٍل لََعَ  ّلَلَ ٱَوَلَٰكه

قطعاً روی زمین را  کرد میاگر خدا )طغیان( دسته ای از مردم را بوسیلة دستة دیگر دفع ن»

 .خود دفاع کند خدا هم با اوست، یعنی: هر وقت انسان از حریم «گرفت می فساد فرا
ه ٱِفه  لَۡفَسادُ ٱَظَهَر ﴿ بازهم فرمان دیگری از قرآنکریم: َب 

ي  ۡۡلَۡحره ٱوَ  لۡ يۡده
َ
هَما َكَسَبۡت أ  ﴾نلَاسه ٱب
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فساد دریاها و صحراها را فرا گرفت، بوسیلة اعمالیکه از مردم روزگار سر » [41الروم: ]

 .«زد
نیروهای فراوانی در نهادش ذخیره است، و بلی، انسان موجودی است بس عجیب که 

نیروی معرفت و نیروی اراده و سازندگی است کره در البرالی خالفرت و    ها  آن بارزترین

مقتضیات آن نهفته است، نیروی دفاع از حق است، نیروی توجه بسوی خداست، نیرروی  

رارگراه  دریافت نور هدایت است، نیروی پیروی از فرمان الهی است، نیروی زیسرتن در ق 

 موقت روی زمین است، و نیروی بهره برداری از خرمن زندگانی است تا روز سرنوشت.

و نیز انسان یک موجود شگفت انگیز است، دارای نقطة ضعف کره عبرارت اسرت از:    

عشق بشهوات و فراموشکاری و کفرورزیدن بآیات الهی و حرق پوشری، مخلروقی اسرت     

بآسرانی ببراالترین مقامهرا ترقری      تواند می که دارای طبیعت دوجانبه، در آن نیروئی هست

مقام حیوانیت سقوط کند، ترین  کند، و نیروئی هم هست که بارزانی ممکن است به پست

 یم از این فکر روشن کلی بررسی انسان را آغاز کنیم.توان می و هم اکنون ما

ئیکره )علرم   اما قبل از آنکه این بررسی را آغاز نمائیم، بهترر اسرت بپراره ای از چیزها   

بخروبی و  هرا   د: اشاره کنیم، زیرا کره ایرن گفتره   گوی می امروز( در بارة خصوصیات انسان

 Man in the)، چولیان هکسرلی در کترابش   کند میم بیان خواهی میآسانی آنچه را که ما 

Modern World ) انسان در دنیای جدید( در فصلی تحت عنوان انحصاری بودن انسان(

 د:یگو می نوشته سخنانی

حقاً که انسان شناسی در چیزهائیکه بمرکز هسرتی او تعلرق دارد نسربت بحیروان      -1

مانند برق خیال بسرعت پیشرفت او در میان شگفتیهای خرود برا حیروان فررق و     

 فاصلة فراوان دارد، گاهی این فاصله خیلی بزرگ و گاهی خیلی کوچک است.

و با ظهور نظریة داروین این پیشرفت برق آسا سیر معکوس آغاز نمرود و انسران    -2

بار دیگر حیوان بحساب آمد، و لکن در سایة علم نه در سایة احسراس سراده، در   

اول کار نتایج این نظریه کامالً روشن نگردید، اال اینکه ایرن سریر معکروس آرام،    
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مده بود آشرکار گردیرد، و بعنروان    آرام تا آخرین مرز خود رسید و آن بالئی که آ

نتایج منطقی نظریة داروین خود را عرضه داشت، زیرا انسران )در نظرر دارویرن(    

حیوانی است مانند سایر حیوانات، و روی همین حساب آرا  دارویرن در معنرای   

اصول زندگی و در پیرامون اصول عالی انسرانی پریش از سرایر موجرودات زنرده      

انسان و حشرات خاکی یکسان است، فقط اصل بقا یگانره  ارزش ندارد، بعقیدة او 

مقیاسری اسررت برررای سررنجیدن پیروزیهرای تطرروری، و روی همررین اصررل همرره   

موجودات زنده در قاموس او دارای ارزش مسراوی هسرتند، و فقرط فکرر پریش      

رفت، یک فکر انسانی است، و این هرم مسرلم اسرت کره در حرال حاضرر سرید        

ا این سیادت دوام پذیر نیست، گاهی هم مورچره و  مخلوقات فقط انسان است، ام

 .نشیند می یا موش بجای او

در اینجا در اثر مبالغة اعطا  صفات حیوانیت بانسان این فاصله این اندازه کوچک  -3

نشده، بلکه در اثر این کوچک شده که از صفات انسانیت انسان کاسته شده، و برا  

پیدا شده که باعرث گسرترش   این وصف بازهم در عصر نزدیک پیشرفت جدیدی 

 انسان شناسی و وسعت میدان روانشناسی و روان کاوی علمی گردیده.

، و این فاصله میان حیروان و انسران برار    کند میو این پیشرفت بار دوم جلب نظر  -4

دیگر گسترش مییابد، و بعد از نظریة داروین انسان دارای آن نیرو نیست که خرود  

از نو خود را حیوان بس غریب و عجیبی میدانرد، و  را حیوان نداند، و لکن بازهم 

نظیر است، و هنوز هم بررسی انحصاری بودن انسران   بی در اغلب حاالت صخت

 از ناحیة روانی ناتمام است.

نظیرر ایرن    بری  و بزگترین خصایص این موجرود ترین  و هنوز هم بهترین و روشن -5

فکر کند و بتصور بپردازد، و اگر خواسرتی عبرارت کوتراهی     تواند می است که او

د و قردرت کرالم دارد، و حقراً کره ایرن خاصریت       گوی می بکار ببری، بگو: سخن
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نمرو و پررورش و   هرا   آنترین  فراوانی دارد و با ارزشهای  اساسی در انسان نتیجه

 گسترش آداب و رسوم روزافزون است.

مظراهر  ترین  آداب و رسوم، یا بگو: روشن گسترشهای  نتیجهترین  و از پر ازرش -6

حقیقی آن این است که انسان پیوسته در بهسازی و نوسازی آالت و ابزار زنردگی  

 پیش میتازد، و هر روز بهتر از روز گذشته بسازندگی میپردازد.

و واقعاً که این آداب و رسوم و این سازندگی همان خاصیتهای برجسته ایست که  -7

تا مرکزیت سیادت موجودات زنده را بدسرت آرد، و ایرن    سازد میانسان را آماده 

سیادت روانی در حال حاضر خاصیت دیگری است از خواس انسران، و برا ایرن    

وصف باز انسان نه تنها دارای فضایل فراوان است، بلکه مرترب از مقرامی بمقرام    

ی هرا  راه دیگری ارتقا یافه و نفروذ خرود را همره جرا گسرترش داده اسرت، و در      

 وناگون زندگیش دارای تنوع فراوان گردیده.گ

، و دهد میو همین طور علم جدید زیست شناسی انسان را در مرکزی روشن قرار  -8

، دهرد  مری ئی که بدست آورده او را بمنزلة سرید مخلوقرات نشران    ها نعمت در اثر

، و شرود  می ند: و با این وصف در اینجا فرقهای فراوانی دیدهگوی می چنانکه ادیان

، زیرا از نقطة نظر بیولولی سایر حیوانات برای کند میت بنظریة کلی ما کمک نسب

خدمت بانسان آفریده نشده، و لکن خود انسان از این میان چنان پیشررفت کررده   

نجات بخشد، و در اثر دارابودن نیرروی   ها گرفتاری که توانسته خود را از پاره ای

ز بدست آورد، و در بهترین نقاط کررة  انس و الفت توانسته از سایر حیوانات امتیا

زمین احوال طبیعی و روانی خود را بهبود بخشد، اگرچه پیشرفت نظریة دینری در  

صحیح نبوده، امرا برازهم بررای ایرن     ها  آن تمام تفصیالتش و یا دست کم در اکثر

 از نقطة نظر چولیانسیم یک اساس محکمی هست.ها  نظریه

رسروم و آمرادگی و سرازندگی باعرث شرد کره       و حقاً که سخن گفتن و آداب و  -9

ها  آن خاصیتهای دیگری بفراوان از انسان بدست آید که در میان سایر مخلوقات از
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بیرنم   نمری  روشن و معروف است، و بهمین لحاظ لزومیها  آن خبری نباشد و اکثر

بپردازم تا از بحث و کاوش از خواص فراوان دیگر باز بمانم کره  ها  آن که بتفصیل

زهم ناشرناخته مانرده اسرت، بردلیل اینکره جرنس بشرری در صرفات روانری          هنو

نظیر اسرت، و تراکنون بررای بررسری و      بی مخصوص خود یک نوع بخصوصی و

 .(1)شناخت این صفات عنایت الزم مبذول نگردیده است

و در خاتمه باید بگویم: انسان از میان حیوانات مترقری هنروزهم در راه ترقری و     -11

کره گروئی    دهرد  می، و این خاصیت جوهری او را طوری قرار نظیر است بی تطور

تنها موجودی است که بر قدرت فکرکردن تسلط کامرل دارد، و واجرب شرد کره     

 .رود میبگویم: فرق میان انسان و حیوان در عقل بزرگتر از آنست که گمان 

و برای این نرمش و خوشروئی روزافزون انسان نتایج روانی دیگرری اسرت کره     -11

نظیر است،  بی هنوزها  آن و انسان نیز در پارة اند، لسفه آن را فراموش کردهمردان ف

مثالً: این نرمش و خوشروئی باعث شده که این حقیقت در نظر مجسم گردد کره  

خود را برا نیرروی مبرارزه و دفراع آراسرته       تواند می انسان تنها موجودی است که

ضرد و نقریض   ی هرا  راه میران سازد، و در حقیقت جلوگیری از نزاع و مبرارزه در  

بشدت عمومیت دارد و داری منافع روانی است، و این نیست مگر خاصیت عقرل  

 تا از این نزاع و ستیزه خود را نجات دهد. دهد میبشری که بانسان امکان 

جدیردی روبررو   هرای   و هر وقت که ما قدم بسطح انسانی میگذاریم با پیچیدگی -12

برر   توانرد  مری  نسان است، چنانکه دیدیم کره یم، زیرا این هم از خصایص اگرد می

 خود پیروز گردد.های  غریزه

                                      
 پرای خرود   چولیان هکسلی دانشمند خداناشناسی است که بوجود خدا اعتراف نردارد، حرق را پریش    -1

بیند، و نزدیک است که تسلیم شود، اما بازهم غرور و چموشی نمیگذارد که برراه راسرت آیرد، و     می

لکن برای ما همین بس که بوجهه نظر دینری اقررار میکنرد، و یرک روش چولیانسرم روشرن نشران        

 اف نماید.میدهد، زیرا از یک مرد ملحد بیش از این انتظار نمیرود که تا این حد بحقایق دینی اعتر
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که بروانی نزدیک ها  که بانسان امتیاز میبخشد، همان خاصیتهائی  و این خاصیت -13

 ترند تا جسمانی از این سه خصلت آینده پدید میآیند:

 قدرت انسان بر تفکر عمومی و یا خصوصی. -1

بخالف حیروان کره دارای چنرین قردرتی     قدرت هم آهنگ ساختن عملیات عقلی  -2

 نیست.

دینی که انسران  های  وجود واحدهای اجتماعی مانند قبیله، ملت، حزب، و سازمان -3

 دارای شیوة آداب و رسوم و قوانین فرهنگ مخصوص است.ها  آن در هر یک از

و نباید ما در اینجا بشمارش پاره ای از وجود نشاط انسان قناعت کنیم، زیررا در   -14

درجره دوم  های  انسان یک رشته نتیجههای  معظم وجود نشاط و خاصیتحقیقت 

نیز ها  آن ، و بهمین جهتگیرند میاساسی او سرچشمه های  هستند که از خاصیت

 اند. نظیر بی اساسی از جهت بررسی روانیهای  مانند خاصیت

منظم و ایجاد برنامة تعلیم و تربیرت، و  های  سپس سخن گفتن با یکدیگر و بازی -15

یاده کردن برنامة کار و کوشش با اجرت معین، و ایجاد براغ و بسرتان، و ترتیرب    پ

اندیشیدن و وظیفره شناسری، خطرا و گنراه،      ها، دادن پارکهای عمومی و نفریح گاه

درجرة دوم هسرتند   های  نیکوکاری و بدکاری و پشیمان شدن... همه و همه نتیجه

صه بزرگترین مشکل این ، و خالگیرند میکه از خصایص اساسی انسان سرچشمه 

نظیرر نباشرد، بلکره خرود صرفات       بری  است که برای انسان نشاطی پیدا شرود کره  

را برا  هرا   آن بیولولی اساسی مانند خوردن و خوابیدن و آمیزش جنسی که انسران 

نظیرر نباشرند، و ممکرن اسرت      بی توانند دهد نمی میشیوة مخصوص خود آرایش 

درجه دوم فراوانی هم باشد که هنوز های  برای خصوصیات انحصاری انسان نتیجه

و باین ترتیب ممکن است انسان در حراالت مختلرف زنردگیش     اند، شناخته نشده

 م دارای خصوصیات انحصاری باشد.کنی می بیش از آنکه ما گمان
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این است شهادت )علم جدید( از زبران مرردی دانشرمند و خدانشناسری کره از خردا       

قرار عجیبی نسبت بحقایقی که کتراب آسرمانی قرآنکرریم    گریزان است، و در البالی آن ا

که انسران   کند می، زیرا علم هر روز ارمغانی جدیدی بازگو شود می دیده کند مییادآوری 

دارای خصوصیات انحصاری است، و این همان حقیقت درخشان است که دیرن  ها  آن در

را برای روشن ساختن یرک  متفرقه و طوالنی های  برای انسان مقرر داشته، و ما این جمله

معنای بخصوصی در راه بحث خود نقل کردیم که قصد داریم هرچه بیشتر آن را توضریح  

 بدهیم.

واقعاً که )حقیقت( کلمه خداست، و اعتراف بآن از برای این نیست که بحث صرحیح  

علمی جریان خود را طی کند، بلکه خود بحث علمی کره در راه کشرف حقیقتری انجرام     

که همه چیرز   سازد میپذیرفتن فرمان خداست، همان فرمانی که مردم را وادار بگیرد، خود

 را از آیات الهی جستجو کنند و آثار قدرت خدا را ببینند.

وَن ﴿ :دهد میقرآنکریم از این معنا چنین گزارش  ُ فَََل ُتۡبِصه
َ
ُكۡمۚۡ أ نُفسه

َ
ٓ أ  ﴾٢١َوفه

کسانی که اهل یقین هستند، و در نهاد و در روی زمین آیاتی است برای » [21الذاریات:]

 ٓأۡلفَاقه ٱَسُُنهيههۡم َءاَيَٰتهَنا ِفه ﴿ «شوید؟! نمی جانهایتان نیز آیاتی است آیا بازهم دارای بصیرت
ههمۡ  نُفسه

َ
ٓ أ و بزودی ما آثار و آیات خود را در آفاق و انفس بآنان نشان » [53فصلت: ] ﴾َوفه

 «خواهیم داد!
و بدیهی است که سرانجام حقیقت کلی دین با حقایق درخشان علم بهرم میرسرند، و   

 د.گرد میبدین ترتیب راه زندگی روشن و روشنتر 

یم برراه  تروان  مری  پس اکنون که با فکر عمومی بررسی )انسان( آشنا شدیم دیگر بآسانی

و اطمینران   خود با آرامش خاطر پیش بررویم، های  خود ادامه بدهیم، و در بحث و کاوش

داریم که دیگر راه را گم نخواهیم کرد، و گرد و غبار جزئیات راه ما را ناراحرت نخواهرد   

علمری نخواهرد   هرای   ساخت، و هرگز این فکر عمومی دست هیچ کاوشرگر را در بحرث  

بست، و او را وادار نخواهد کرد که حتماً باید از راه تعیین شده از طررف دیگرران بررود،    
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هرگامی راه اصلی را نشان خواهرد داد کره مبرادا باشرتباه بررود وگمرراه و       چرا؟ فقط در 

سرگردان گردد، مثالً وقتیکه بیاد آورد که انسان یک موجود منحصرر بفررد اسرت، هرگرز     

نباید در تفسیرش بخطا برود و او را با تفسیر حیوانی تفسیر بکند، چنانکه دارونسیم قدیم 

میت شناخت، و هرگز نباید چشمش از دیردن ایرن   کرده و پشت سر آن فروید آن را برس

مظاهر درخشان در ترکیب روانی انسان عاجز بماند تا در تفسیر او از هروای نفرس خرود    

پیروی کند، و سرگردان بماند و خسته شود، و همچنین هنگامیکه وسعت و عظمرت افرق   

که او  رود میخطا نانسان را بیاد آورد و تعدد نیروها و جوانب او را در نظر بگیرد، هرگز 

را از دریچة مخصوص یک عامل کوچک تفسیر کند، چنانکه فرویرد و پیرروانش کردنرد،    

فروید با غریزة جنسی و آدلر با احساس تفروق بردیگران، و یونرک برا احسراس جانرب       

مرادی و یرا   هرای   با ضررورت  ها کمونیست شکست و پیروان تجربه با نشاط جسمانی، و

همة این عوامل کوچک وسیع تر است و همه را با یکردیگر هرم   اجتماعی، زیرا انسان از 

 از هم غیرممکن است، مگر در عالم خیال و گمان.ها  آن ، بطوریکه تفکیکسازد میآهنگ 



 

 
 

 طبیعت دوگونه

نٖي إهۡذ قَاَل ﴿ د:گوی می قرآنکریم با صدای رسا هن طه ا م  هۡلَمَلَٰٓئهَكةه إهّن ه َخَٰلهُقُۢ بََّشٗ  ٧١َربَُّك ل
هَذا َسَوۡيُتهُ  ْ َلُ  ۥفَإ وِحه َفَقُعوا يَن  ۥَوَنَفۡخُت فهيهه مهن رُّ ده بیاد آر آن » [72 -71ص: ] ﴾٧٢َسَٰجه

دمی را که پروردگارت بفرشتگان گفت: من بشری از خاک خلق خواهم کرد، و سرانجام 

، «آماده کردم و از رو  خود در او دمیدم، در برابرش سر بسجده بگذاریدوقتیکه او را 
چیزی که در هستی انسان است، این است که او دارای طبیعت دوگونه است، ترین  روشن

 از دو چیز متضاد ترکیب یافته، مشتی از خاک و شراره ای از نور الهی.
تی کره مرا میردانیم یرک     و او با این ترکیب عجیب در میان موجودات این عرالم هسر  

موجود ممتاز انحصاری اسرت، همران موجروداتی کره برا طبیعرت یرک جانبره بزنردگی          

زیرا همه میدانیم که حیوان از یک طرف و فرشته از طرف دیگرر موجروداتی    اند، پرداخته

هستند که با انسان روابط نزدیک دارند، هردو دارای طبیعت یک جانبره هسرتند، یکری از    

خاک تیره است، حیوان حتی در باالترین درجات کمالش که در ترکیرب   نور و دیگری از

جسمانی با انسان شباهت کامل دارد، مخلوقی است دارای طبیعت یک جانبه و سراده کره   

محدود بحدود جسم و حدود غرایز و افعال غرائز خویش است، منبع نیروهایش جسم و 

گیش فقط اعمال و تصرفات غریزه جسمانی است، و عالم زندهای  فرمانده اعمالش غریزه

فقط با فرمران جسرم، نره     دهد میای اوست میخورد، میآشامد، اعمال غریزة جنسی انجام 

دارای ادراک است و نه هدف عاقالنه ای دارد، و نه اعمالش بوسیلة عقل انجرام میگیررد،   

اش  هایسرتد، هنگامیکره غریرز    می وقتیکه گرسنگی ناراحتش کرد میخورد، و از خوردن باز

فرمان ایست بدهد و بنشاط جنسی میپردازد، در یک وقت معین و محدود کره وقرتش را   

 ؟ هریچ روشری را  کنرد  میو چرا  کند میکه چه  کند می، اصالً درک نکند میخود انتخاب ن

فرمان بدهد. سپس یکباره از این نشاط در وقت اش  اختیار کند، مگر آنکه غریزه تواند مین
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، و این خودداری هم در اختیارش نیست، نمیدانرد چره   کند میمعین و محدود خودداری 

و برس، و همینطرور اسرت همرة      بررد  مری  ؟ فقرط فرمران از غریرزه   کند میو چرا  کند می

تصرفاتش تصرف ذاتی نیست که از روی اراده و ادراک باشد، بلکه فقط فرمران برردن از   

 برابرش مقاومت کند، و اصوالً در بارة مقاومرت  در تواند مییک نیروئی است که حیوان ن

 فکر بکند. تواند مین

غرائز خود قرار دارد، های  بنابراین، حیوان با طبیعت تکوینی دائم تحت فرمان خواسته

 کند میو این موجود دارای طبیعت یکجانبه است و فقط در مسیر پیشرفت جسم حرکت 

بینیم، مخلوقی  نمی شناسیم، گرچه از نزدیک می و بس، و فرشته هم آن طور از دور او را

است دارای طبیعت یک جانبه و دارای پیشرفت یک جانبه، مخلوقی است که فقط در 

و تابع فرمان و راهنمائی رو  است، بدون اینکه دارای ارادة  کند میمیدان روحش زندگی 

ادت و اطاعت ذاتی و اعمال ذاتی باشد، زیرا فرشته مخلوقی است که فطرتاً محکوم بعب

 :دهد میآفریده شده بدون قید و شرط و اختیار، قرآنکریم از این خلقت این گزارش را 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ۡهلهيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها  ََّلهينَ ٱَيَٰٓ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
هَكٌة  ۡۡلهَجاَرةُ ٱوَ  نلَاُس ٱَءاَمُنواْ قُٓواْ أ َعلَۡيَها َمَلَٰٓئ

َدادٞ ََّل َيۡعُصوَن  َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  ّلَلَ ٱغهََلٞظ شه
َ
آنان هرگز » [6التحریم: ] ﴾٦َمآ أ

، فرشتگان اگرچه دارای غرایز «دهند می ورزند و بهرچه که مأمورند انجام نمی عصیان

 جسمانی نیستند، اما دارای غریزه روحی که هستند در هر کاری با فرمان رو  کار

، بدون اینکه فکری، تصرفی، اختیاری از خود داشته باشند، بهر طرف که رو  رو کنند می

 .کند میکند آن هم روی 
و انسان به تنهائی تا آنجا که ما میدانیم از موجودات یک موجودی است دارای طبیعت 

بهرطرف روی آورد، هم قدرت بر اطاعت دارد هم برر   تواند می مرکب از خاک و رو  که

 ین ترکیب دوگونه دائم پیرو هستی اوست.طغیان، و ا
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بنابراین، هیچ وقت کاری، درکی، شعوری، فکری، تصرفی از انسان سر نمیزند کره در  

هرای   آن جوش و خروش این ترکیب ممتاز نمایان نگردد، و ما برزودی در خرالل بحرث   

 آینده بسیاری از این امتیازات را بیان خواهیم داشت.

م و آن حقیقت جسم و رو  است، همان کنی می شروعها  آنن تری اما در اینجا از روشن

جسم و روحیکه سرچشمة طبیعت ترکیبی انسان است، و همة اعمال و از آنجا سرچشمه 

 میگیرد...

 :دهد میاز این معنا گزارش  صو آن این است که قرآنکریم خطاب به پیامبر اسالم 

هۡلَمَلَٰٓئهَكةه إهّن ه ﴿ نٖي إهۡذ قَاَل َربَُّك ل هن طه ا م  وِحه  ۥفَإهذَا َسَوۡيُتهُ  ٧١َخَٰلهُقُۢ بََّشٗ َوَنَفۡخُت فهيهه مهن رُّ
يَن  ۥَفَقُعواْ َلُ  ده چنین بود که پروردگارت به فرشتگان گفت: من » [72 -71ص: ] ﴾٧٢َسَٰجه

خود در او بدمم، « رو »پس چون به او سامان دهم و از * انسانى از گل خواهم آفرید 

 .«[ افتید ى او ]به خاککنان برا سجده
پس انسان مشتی از خاک است و شراره ای از رو  خردا مشرتی از خراک اسرت کره      

حقیقت جسد در آن نمایان است: عضالتش، رگهایش، و استخوان بندی و سایر اعضرای  

 جسمش.

د که بدن انسان از عناصری تشکیل یافته که خاک زمین از آن گوی می و علم امروز هم

اکسیژن، هیدرولن، کربن، آهن، مس، کلسیوم، ذرنیخ، پوتاسیوم... و همچنین تشکیل یافته، 

د کره گرسرنگی و   گویر  مری  جسم انواع نشاط آن نمایان است، زیررا علرم  های  در خواسته

تشنگی دو امر بزرگی هستند که برا ترکیرب بیولرولی بردن ارتبراط ناگسسرتنی دارنرد، و        

 نظر محرک اصرلی انسران و حیروان در    همینطور است نشاط جنسی و سایر نشاطها که از

 شریکند، گرچه در کیفیت عمل و هدف فرق بسیار دارند.ها  آن

همة شهوات، یا بگو: تمامی نیروهای محرک فطری، یا همة نیروهای مربروط بزنردگی   

هسرتند کره سررانجام روی قروانین     هائی  انسان یک رشته نشاط جسمانی هستند، و نشاط
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سرمنشا و یا باعرث  ایکه  ریکه اگر آن عضو مربوط، یا آن غده، بطوگیرند میجسمی انجام 

 د.گرد میبروز نشاط است فاسد گردد و یا از بین برود، خودبخود آن نشاط هم تعطیل 

، در فهرم و  کند میو شراره ای از نور خداست که جنبة روحی انسان در آن خودنمائی 

ها  آن عالی و معنویات که انسان با، در تمامی اصول سازد میادراک و اراده خود را آشکار 

سر و کار دارد نمایان است، زیرا خیر، نیکوکاری، رحمت، تعراون، بررادری، نروع یراری،     

مودت، دوستی، صدق و صفا، عدالت، ایمان بخدا، ایمان باصول عالی آفرینش، و کوشش 

د، برای بدست آوردن معنویات در واقع زندگی، همه و همه یک رشته نشاط روحی هستن

، و خود رو  نیز مانند این مفراهیم  زنند می و یا نشاطی هستند که از قانون رو  انسان سر

کوتاه است، و لکن آثرارش  ها  آن درخشان یک امر معنوی است که دست حواس از درک

محسوس قابل درک و فهم است، و این دو نوع نشاط بشری یک حقیقت های  در واقعیت

 ود و مشهور است.انکارناپذیر و در همه جا مشه

و بدیهی است که حقیقت جسمی احتیاج بتوضیح ندارد، زیرا همه جا و همه وقت در 

م، و در تعیرین حردود و سرنجش ابعراد و     کنری  مری  بینریم، لمرس   می پیش چشم ما است،

هنوز از  کنند می افتیم، اگرچه علومیکه در این باره بحث نمی آن خیلی بزحمتهای  قدرت

، و فقط بتوصیف مظاهر و ترسیم ابعاد آن میپردازند، کنند می عجز درک حقیقت آن اظهار

و اگر غیر از این است باید پرسید: آن چه سری است کره در درجره اول بسرلول نراتوان     

د؟! و آن چره رازی  گرد میجان بیک سلول زنده تبدیل  بی زندگی میبخشد که از یک ماده

؟! و آن چره  دهد میاست که زندگی این سلول را دارای نظم و ترتیب و نشاط معین قرار 

که دهان، یا بینی، یا چشم، یا قلب، یا  کند میرا وادار ها  سری است که یک دسته از سلول

د در اصل ماننها  آن ؟! در صورتیکه همةدهند می مغز، یا صورت و یا پای انسان را تشکیل

دهران،  هرای   یک دیگرند و هیچ فرقی محسوس نیست؟! و آن چه رازی است کره سرلول  

که هر یرک بشرکل معینری درمیآینرد، و هرر یرک        کند میچشم، و گوش را طوری تنظیم 

های  شباهتی کم و یا زیاد با آبأ و اجداد خود داشته باشند؟! و آن چه سری است که سلول
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کره میشرنود؟! و    سازد مید؟! گوش را طوری آماده بین می که کند میچشم را طوری تنظیم 

که بوی بکشد؟! و پوست را طوری ترتیب داده که احساس  دهد میبینی را طوری ترتیب 

کند؟! و عقل را طوری آرایش داده که بفکر بپرردازد؟! و صردها و هزارهرا از ایرن رازهرا      

ز علم برا آن همره یرد    هنو اند، هست که هنوز در بسته مانده و در پشت پردة غیب آرمیده

بیند!! و اما حقیقت روحی پس  نمی راها  آن بیضایش جز یک رشته مظاهر و آثار چیزی از

آن هم باین درد مبتالست، آن هم هنوز در پشت پرده ای اسرار است. بلری، پشرت پررده    

 است.

 اما باید بگویم: آخر آن چیست که در وجود انسان جز  اسرار نباشد؟! واقعاً که انسران 

هنوز موجود ناشناخته ایست! و لکن آیا جهل ما بحقیقت روحی انسان بیش از آنست که 

نسبت باسرار زندگی یک سلول زنده داریم؟! آیا راز نمو و راز تخصرص و سرر تشرکیل    

 یافتن و سر قیام اعضا  بوظایف پیچیده خود با یکدیگر فرقی دارند؟!

در هرا   آن هنوز. بلری، همرة  اند  دهآری، همه در پشت پردة اسرارند و همه دست نخور

را انردازه  هرا   آن را تعیین کنریم، و یرا ابعراد   ها  آن توانیم حدود نمی خفا هستند و ما هرگز

م، باین ترتیب که گاهی ایرن آثرار را در   کنی می بینیم و درک می راها  آن بگیریم، چرا؟ آثار

 ی عشرق مشراهده  دل و شرورها هرای   وقایع محسوسی میبینم، و گاهی دگرر در خواسرته  

 م.کنی می

توانیم وجود هستی معنوی انسان را از حساب خرود   نمی و از اینجا است که هیچوقت

 حذف کنریم، همران وجرودی کره گراهی آن را رو  مینرامیم و گراهی دگرر بنرام دیگرر          

شناسیم، اما بهر صورت و با هر نامی که بنرامیم، سررانجام در یرک مفهروم معرین کره        می

م، و خالصره هرر معنرائی کره     کنی می ری درخشان دارد با آن برخوردمرزهای روشن و آثا

تفسیر از اصول انسانیت است، تفسیر از حق، خیر، جمال و کمال، زیبائی، آزادی، برادری، 

 پایان دارد. بی محبت، و نوع یاری است، و... همه و همه حکایت از این هستی معنوی
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ن معنا را در همه جا تمررین کننرد، بلکره    و این همه الزم نیست که همة افراد انسان ای

همین اندازه بس که بعضی از مردان روشن دل در یک لحظه از لحظات زندگی باین مقام 

عالی برسند تا نمونة واقعی حقیقت یک بشر تمام عیار و یک موجرودی از عرالم حرق و    

کره در  حقیقت در اجتماع دیده شود، و سرمشق دیگران باشد، و بلکه همان انردازه برس   

لغت بشریت این حقیقت ثبت گردد، )پوشیده نماند که خود لغت از آن معنویات است که 

 فقط به انسان اختصاص دارد( تا وجود واقعی خود را در عالم ثابت کند.

، شرود  مری  بنابراین، وقتیکه در قاموس بشریت کلمه )حب( یا )عدل( و یا جمال پیردا 

یک رشته و قایع محسوس باشد و یا یرک رشرته    فرقی ندارد که این اصول عالی انسانیت

با شیفتگی تمام پر و ها  آن آمال و آرزوی برآورده ای باشد که بشریت برای بدست آوردن

بال میگشاید، و این دو معنا در اثبات نشاط معنوی انسان بهترین دلیل اسرت، زیررا خرود    

ه در عرالم  عشق بدست آوردن این اصول یک نوع نشراط معنروی پرشروری اسرت، خروا     

حواس پدید آید و خواه در پردة اسرار بماند، مثالً: چنانکه عشق بطعام بهترین دلیل است 

بر وجود نشاط داخلی بدن، خواه به خوردن طعام بیانجامد و خواه نیانجامد، اال اینکه مرا  

مگر بخاطر اینکه هرم   اند، م که این معانی در قاموس بشریت پیدا نشدهکنی می چنین فرض

ون در واقعیت عالم بشر وجود دارند، زیرا اگر کسی نباشد که برا دیگرری در راه یرک    اکن

هدف مشترک تعاون و هم یاری انجام بدهد، بطور یقین هرگز کلمه تعاون و مشتقات آن 

در قاموس بشریت ثبت نمیشد، و اگرر اشخاصری صرادق، عرادل، خیرخرواه، و رحیمری       

 یافت نمیشد که این اوصاف را نشان بدهد. نبودند، هرگز در این قاموس انسانی لفظی

بلی، در هر صورت افراد خودبخود در اندازة دارابودن این صرفات برا یکردیگر فررق     

که آن قدر تهی دست باشرد   شود مین دارند، و لکن در حال طبیعی حتی یک نفر هم پیدا

د و فهرم و  ناتوان بماند، بلکره هرکسری بانردازة اسرتعدا    ها  آن که در فهمیدن معنای لغوی

د، و همچنین وقتیکه برای سنجیدن نیروهای جسمی انسران  گرد میکمالش از آن بهره مند 

را نشان بدهد، پس بناچار رو  یرا بگرو: نیروهرای    ها  آن مقیاسی باشد که شدت و ضعف
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معنوی نیز بهمین ترتیب است، مقیاسی دارد که شدت و ضعف آن را نشان بدهرد بردون   

معنوی هستند، زیرا میدانیم کره  های  هم مانند همان نیروها مقیاسها  تردید، اما این مقیاس

بسریار زیبرائی از عردل و    هرای   ی ما صرورت ها دل هم اکنون در صفات ضمیر ما در آئینة

رحمت و مودت و تعاون و نیکوکاری نقش بسته و بصرورت بسریار ارزنرده ای تشرکیل     

 سنجیم، و درجة شدت و ضرعف  می اعمال مردم راها  و بمقتضای همین صورت اند، یافته

را معین میسازیم. البته هدف از بیان این مقدمه این است که وجود این دو نوع نشاط ها  آن

را در هستی انسان ثابت کنیم و نظری بکیفیت و کمیت آن نداریم، فقرط منظرور مرا ایرن     

م و بگوئیم را نیز مانند یکی از مظاهر ترکیبی این طبیعت بشری معرفی کنیها  آن است که

که ترکیب دوگونة خاکی و روحی از جمله امتیازهائی است که در انحصار انسران اسرت،   

کره از   دهد میاما مجرد وجود این ترکیب دوگونة خاکی و روحی صورت صحیحی بآن ن

هستی انحصاری بشریت در میان سایر موجودات حکایت کنرد، زیررا در اینجرا تجلیگراه     

 دارد که در واقع زیربنای همه حیات انسان است.دیگری برای این هستی وجود 

جان، سخن این است که این هستی دوگونه با آن ترکیب خاکی و روحیش از دو 

عنصر منفصل و جدا از هم تشکیل نیافته که هر یک در مسیر مخصوص خود بحرکت 

درآید، بعبارت محلی: هر یک آتش را بسوی خود بکشد، بدلیل اینکه این هستی هم 

ن جسمی جدا از رو  و روحی جدا زا جسم نیست، بلکه باهم آمیخته و درهم فرو اکنو

نظیر و  بی ریخته است، و سرانجام یک هستی بسیط شده است، قرآنکریم از این آمیزش

هَذا َسَوۡيُتهُ ﴿ د:گوی می شگفت انگیز حکایتی بس شیرین دارد، خطاب بفرشتگان  ۥفَإ
وِحه َفَقُعواْ َلُ  يَن  ۥَوَنَفۡخُت فهيهه مهن رُّ ده وقتیکه من او را آماده ساختم » [72ص : ] ﴾٧٢َسَٰجه

 .«و از رو  خود در آن دمیدم، شما در مقابلش سر بسجده فرود آرید
واقعاً که این دم رحمانی که بانسان رو  عطا کرد و آن شراره ای است از رو  خردا،  

عنصری جدا از هستی ساخته شده، از خراک نیسرت؛ و در یرک     دیگر پس از این دم یک

محل و مکان معینی از وجود انسان قرار ندارد، بلکره در تمرام رگ، و ریشره، و خرون، و     
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گوشت، و استخوان او بجریان افتاد، و سر تا پایش را دربر گرفت، و همة وجودش را در 

سرانجام یک هستی تفکیک ناپذیر  پایان از لطف و نور و رو  الهی فرو برد که بی دریائی

جسمانی و روحانی همگام و هم زمان پدید آمد که هرگرز عنصرری از عنصرری جردا و     

 باشد. تواند مین هستی از هستی دیگر بیگانه نیست، و هم

بنابراین، انسان دیگر نه رو  خالص است و نره خراک محرض، زیررا ایرن دو عنصرر       

نظیر با صفات درهم آمیخته تشکیل  بی هستی آنچنان مخلوط و ممزوج و مربوطند که یک

پایان است در هستی بشریت که زیربنای همه اعمال انسران و   بی شده، و این یک حقیقت

سرچشمه تمامی مشاعر و افکرار و تصررفات اوسرت، آن هرم در میردانی برس وسریع و        

 دورپایان.

المتی نشراط  در درجه اول روی این اساس بنا گردیده که انسان در حال اعتردال و سر  

، نه بر شیوة حیوان، و همچنین نشاط روحی دهد میجسمانی خود را بر شیوة انسان انجام 

، نه بشیوة ملک، یعنری: انسران نشراط    دهد میخود را نیز بهمین ترتیب بشیوة انسان انجام 

، نه اینکه برا هرر یرک از دو عنصرر     دهد میخود را با هستی مرکب از خاک و رو  انجام 

 نه و مستقل.بطور جداگا

انسان غذا میخورد و این یک عمل مشترک جسمانی است میان حیوان و انسان، عملی 

و محکوم بفرمران قرانون شریمی و عناصرر      دهد میاست که دستگاه جسمانی آن را انجام 

خاک است، اما هرگز همین انسان بشیوة حیوانیت غذا نمیخورد، و تنهرا امتیراز انسران از    

، توانرد  مین غذای خود را متعدد و متنوع بسازد و حیوان تواند می وحیوان این نیست که ا

، و برای هرنوعی حیوان نروع غرذا   کند میمعین اش  باین ترتیب که غذای حیوان را غریزه

از آن حد تجاوز نماید، بلکه بررای انسران راه تهیره و     تواند مین معین و محدود است که

 نیز مختلف است، بخالف حیوان.ی منظور از آن ها هدف بدست آوردن غذا و

وجوه اختالف انسان و حیوان این است که انسان شیوة خود را در تهیره و  ترین  روشن

اختیار کند. بلی، درست است که او هم با فرمان غریزه بسوی  تواند می بدست آوردن غذا
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، بفرمران موادیکره در داخرل جسرمش بفعالیرت اسرت غرذا را        کنرد  مری خدا دست دراز 

، و درست است که بناچار باید بفرمان دیواندرون باشد، و با همة ایرن اوصراف   هدخوا می

 توانرد  می بازهم در اثنا  پذیرش اجباری دارای امتیازات فراوان است که حیوان نیست، او

تنهرا باشرد یرا برا      توانرد  می کیفیت آن را انتخاب نماید، تواند می وقت غذا را تنظیم کند،

با اراده و اختیارش مردتی دسرت از غرذا براز دارد،      تواند می اوجمعیت باشد، و همچنین 

، کنرد  میپرهیز ها  مانند ایام روزه داری، یا ایام اعتصاب غذا، و ایام بیماری که از پارة غذا

است که ها  آن فراوان است، و ازهای  بخالف حیوان، انسان در تهیه و مصرف دارای شیوه

با حرص وآز بخورد مانند حیوان و یرا مرؤدب و پراکیزه و برا لطرف و صرفا        تواند می او

بخورد، تند و تند، آرام و آرام، حالل و حرام تنها در گوشة خلوت و یا با اجتماع برادران 

 و خواهران و دوستان بخورد، بهر ترتیب که زندگیش ایجاب کند، بخالف حیوان.

د کره  پرذیر  مری  ذا همان محرک اجباری راپس بخوبی پیداست که انسان نیز در باره غ

محرک حیوان است، اما در میان این محرک و آن پذیرش از راهی میگذرد کره سرشرار از   

 اختیارات است.

و این اختیارات هم از وجود رو  و آمیزش آن با خراک تیرره سرچشرمه میگیررد، از     

، زیررا  آیرد  مری  جریان رو  در اعماق دل خاک و از فرورفتن خاک در دریای رو  پدیرد 

اراده و اختیار دو صفت ممتازند، از صفات رو  که بصورت مطلرق و آزاد خرود در ذات   

خدای جهان آفرین نمایانند، همان خدائی که شراره ای از رو  خود بانسان دمید تا انسان 

 شد.

بانردازه ای کره ایرن     انرد،  و همچنین بصورت محدود و مقید نیز در انسان نمایان شده

بتواند از شرارة رو  الهی بهره مند گردد، از اراده و اختیار برخروردار اسرت،    مشتی خاک

 بخالف حیوان.

، و حرال  دهرد  مری و انسان این معجون الهی پیوسته بندای غریزه جنسی جواب مثبت 

، اما انسان هرگز دهد میآنکه آن همانست که حیوان چشم بسته و بدون اختیار بآن جواب 
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پذیرد، و نیرز ایرن مسرئله در برارة انسران در گسرترش        نمی وانیتآن را براساس شیوة حی

تمام  تواند می اوقات نشاط جنسی محدود نیست که سالی یکبار انجام بگیرد، چون انسان

سال را بهار نشاط جنسی قرار بدهد، بخالف حیوان که معموالً فصل معینری دارد و بلکره   

، زیرا همانطور کره انسران راه و روش   ی آن نیز باهم اختالف دارندها هدف راه و روش و

، در موضوع نشاط جنسی هم بهمین ترتیب کند میخود را در موضوع غذا خودش اختیار 

و میدان اختیارش نیز بسیار وسیع است، زیرا نفس  کند میراه و روش مخصوص انتخاب 

 انسانیت در درجة اول برای پذیرش مراتب و درجات گوناگون از مشاعر جنسی گنجایش

دارد که نفس حیوان چنین گنجایش را ندارد، چون حیوان جز یک صورت مکررر در هرر   

گونراگون و  هرای   ، بخرالف انسران کره صرورت    شناسد مین فردی از افراد خود چیزی را

که در میان شدت و نرمش، سوزش و ارامرش، نراز و قهرر،     شناسد میدرجات مختلفی را 

ترین  شبیه بحیوان و عالیها  آنترین  ستمهر و غضب، صفا و عتاب در جریان است که پ

یک رشته درجاتی است ها  این سرشار از لطف و صفا و مهر و جمال و کمال است،ها  آن

، و سرانجام جنب و جوش ایرن جسرم پرر از آترش     شود می از جانب حیوانی انسان آغاز

برس باریرک کره     رسرد  مری سوزان را فرا میگیرد، و عاقبت در جانب روحی انسان بجائی 

نرمش رو  و نورانیت عالم روحانی آن را دربر میگیررد کره دیگرر در آنجرا از حیوانیرت      

 خبری نباشد، و سرشار از لطف و صفا و صمیمیت گردد.

بلی، اینجا نیز همان شهوت کوبنده و سرکش است که در جسرم و در همرة اعضرا  و    

غریزة جنسی های  مرتب خواستهکه ها  د، و از روزنة چشمگرد میجوار  خروشان آشکار 

، بیرون میریزند، و همچنین در اینجا همان شهوت دهند می را با حرارت مخصوص بیرون

تا نرمک نرمک بهدف برسد و  کند میآرام و با تدبیر است که بآرامی نیروی خود را بسیج 

 با شتاب و عجله خود را خسته و هدف را پایمال نگرداند.

پرشور شیفتگی است که از جسرم  های  گرم عشق و شرارههای  و بازهم در اینجا شعله

صفا میبخشد و ها  آن بیرون میتابد و راه خود را بسوی دل پیش میگیرد، و سرانجام دل بر
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، و عاقبرت  کنرد  مری تا حد الزم آتش حیوانیت را خاموش کرده و بعاطفة پرشرور تبردیل   

حیروان کره در آن از ایرن    ، بخرالف  سرازد  مری آشوب جسم و عاطفة دل را باهم مخلوط 

 خبری نیست.ها  عالم

شوقی که در حال پررواز و حرکرت اسرت و از دل بیررون     های  و اینجاست آن شرارة

سوزان خود آن را های  تا با شراره کند میمیتابد، اما راه خود را بسوی جسم پرآشوب طی 

آخر عمرل  گرم تر سازد، گرچه با مقداری هم از حرص و غضب آمیخته است، و لکن تا 

د، و اینجا گرد میو مغلوب قهرمان مهر و محبت و الفت  ماند میزیر ابرهای صفا محفوظ 

است از رو  نرم و آرام که از عالم حیوانیت دور شرده و دریرائی از لطرف و    هائی  شراره

 .شناسد مین صفا گردیده است، دیگر سلطان جسم را برسمیت

از این عالم خاکی باالتر رفتره و سرشرار از   است از قید و بند جسم آزاد و هائی  شراره

عشق و جمال و کمال است، دیگر در عالم قیدها حتری در عالمیکره خرود از آن بوجرود     

پررواز کنرد و    هرا  آسرمان  در توانرد  می آمده قرار نمیگیرد، موجود سومی است که بآسانی

روحانی هست که در قالب خط الفاظ نمیگنجد و زبران  های  رنگهای دیگری نیز از شراره

از بیانش ناتوان است، و مردم هم میان ایرن دو وادی نرور و ظلمرت )رو  و جسرم( برا      

یکدیگر اختالف دارند، و بلکه یک فرد در میران دو حالرت در یرک لحظرة کوتراه یرا در       

ن غریزة جنسی د، اما بعد از همة این مطالب سلطاگرد میلحظات مختلف مرتب دگرگون 

، و ممکن نیست که پیش انسان خالی از مشراعر  ماند میدر حال اعتدال آدمی ثابت و آرام 

روانی همگام و هم آهنگ با محرک جسم باشد، و این مشاعر کم باشرد یرا زیراد، همران     

نتیجة آمیخته شدن رو  و خاک است در هستی انسان، و روی همین اصل انسران بنردای   

، و لکن هرگرز در سراعت اول ماننرد حیروان برا شریوة       دهد میثبت غریزة جنسی پاسخ م

، باین ترتیب که پذیرش جسمی خالص باشرد و فقرط از   کند میحیوانیت از آن پذیرائی ن

هستی خاکی سرچشمه بگیرد، و همچنین از واکنش شیمیائی کره در عرالم جسرم انجرام     

 میگیرد پدید آید.
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اصرراف   توانرد  می ختیارات گسترده ایست،سپس انسان در کیفیت این پذیرائی دارای ا

خود را برا فکرر و عاقبرت     تواند می کند و شدت عمل نشان بدهد، یا با تخفیف و نرمش

اندیشی در شئون عملیات جنسی مشغول بسازد، و یا اصالً از این کرار دسرت برردارد، و    

هستی کره   بکارهای دیگر بپردازد که با هستی کلی و کمال بافتة او هم آهنگ است، همان

یش گوناگون، و انسران آن قردرت را دارد کره مشراعر     ها هدف شمار است و بی پاسخش

جنسی را بیک رشته حرکات جسمی تبدیل کند و خرود را از عرذاب غریرزه آزاد کنرد و     

آن را بیک رشته حرکرات روحری و عراطفی تبردیل      تواند می باستراحت بپردازد، و بازهم

و مشاعر فراوانی ایجاد کند و در عالمی سرشرار از عاطفره    نماید و از این راه فنون افکار

را گسترش دهد، و در همان وقت سوزش ها  آن بسیاحت بپردازد، و در قلم رو نفس خود

غریزه را تخفیف و دردش را شفا بخشد، و از آن حال اجباری حیوانی بیرون آید و بیرک  

 عالمی از جمال و کمال و احساسات تبدیل گردد.

انسان آن قدرت را دارد که در مقابل نردای دیروغریزه خرودداری نمایرد، و     و خالصه 

 هراندازه هم در این راه محرومیت و ناراحتی بکشد، بازهم جوابش را ندهد.

 هرا  هردف  بلی، همة این حاالت ممکن است نسبت بشیوة افراد فرق بکند کره گرچره  

 مانند یکدیگرند. ها راه مشترک و

دو راه )جنبش غریزة جنسی و پذیرش انسان از آن( در یرک  آری، انسان در میان این 

که پر از اختیرارات اسرت، و ایرن خرط سریر       کند میخط بس طوالنی همین طور حرکت 

طوالنی را در وجود او آمیزش و هم آهنگی خاک و رو  بوجرود آورده اسرت، و بهمرین    

ن و حیروان  خروشرانی کره در میران انسرا    هرای   ترتیب است: همة محرکهای پرزور غریزه

در فشار قرار میگیرد، آنطور کره حیروان قررار میگیررد، امرا      ها  آن مشترکند انسان در برابر

، باین ترتیرب کره او برا اراده و    کند میبا حیوان فرق پیدا ها  آن انسان در شیوة پذیرائی از

که از صفات ممتاز روحند، بخالف حیوان. و این از جنبة حیروانی   رود میاختیارش پیش 

سان است و کار از جنبة ملکوتی نیز مانند خود عالم ملکروت اسرت، براین ترتیرب کره      ان
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و روحرش برال زنران و آرام آرام در آن عرالم      کند میعالی را احساس های  انسان اشتیاق

کره برا خردایش روابرط اتصرالی       خواهد می، دلش کند مینورانی بپرواز درمیآید، احساس 

، و با کمال عشق و محبت بکوشد تا رضایت او را جلب داشته باشد، و بعبادت او بپردازد

، از خرود بیخرود   کنرد  مری کند، گاهی آنقدر در عبادت غرق است کره خرود را فرامروش    

که او جسرم   کند میکه هم اکنون در روی زمین است، فراموش  کند مید، فراموش گرد می

کره او   کنرد  مری است و دارای عضالت و رگ و گوشت و پوست و اسرتخوان فرامروش   

انجام بپذیرد، بررای چره؟ بررای    ها  آن است که اصرار دارد،ها  دارای احتیاجات و خواسته

، چیرزی را  کنرد  مری اینکه در این لحظه در عالم دیگر است که حدود جسم را احسراس ن 

کره او برا عرالم هسرتی      کند میکه فاصله باشد میان او و خدایش، احساس  کند میدرک ن

ادانه از آنجا بتماشای جمال زیبای طبیعرت میپرردازد، و مرترب از    اتصال کامل دارد، و آز

سر بفلک میدوزد، ابرری را  های  زیبا نظر بسطح بیابان و از آنجا بکوههای  تماشای شکوفه

که در میان زمین و آسمان در خدمت او است، دریاها و صرحراها را تماشرا    کند میتماشا 

و گاهی هم زیبرائی طبیعرت او را آنچنران     د،ان که کمر همت برای خدمت او بسته کند می

که او هم موجرودی اسرت    کند می، فراموش سازد میکه خود را فراموش  سازد میسرگرم 

که او هم یکی از محسوسات این عالم اسرت، زیررا    کند میباید در مکانی باشد، فراموش 

الم وسریع و  در این حال از هیچ چیزی خبر ندارد، خبر ندارد کره چیرزی او را از ایرن عر    

 . سازد میدورپایان جدا 

را از هرا   آن اتصال دارد، بیاری آنان میشتابد،ها  انسان که با دیگر کند میو نیز احساس 

جان و دل دوست دارد، با یاری آنان موازین عدل و داد و بررادری و مسراوات را پایردار    

د، و گررد  مری یخرود  که از خرود ب  سازد میمیدارد، و گاهی این عشق او را آنچنان سرگرم 

کره او هرم در    کنرد  مری که او هم یکی از افراد این بشر اسرت، فرامروش    کند میفراموش 

که  کند میضروری دارد، زیرا در این لحظه احساس نهای  زندگی احتیاجاتی دارد، خواسته

 که با سایر برادرانش فاصله دارد. کند میاو از دیگران جداست، احساس ن
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که فردی از مخلوقات خدا غیر از جرنس خرود را در منطقرة     کند میو بازهم احساس 

خارج از جسم دوست دارد، آنچنان شیفته است و در دریائی از عاطفره غررق اسرت کره     

در آن از دل بردل راه  هرا   توانند در آنجا باهم تماس برقرار کنند، بلکره عاطفره   نمی اجسام

، گاهی آنچنان در دریرای ایرن عشرق غررق     خواند میو از هسی بهستی دیگر نوا  برند می

، با خبر نیست کره در داخرل وجرودش چیزهرائی     کند میاست که جسم خود را فراموش 

 توانرد  مری  که جسرم  کند میدیگری هم در فعالیت هستند، زیرا او در این لحظه احساس ن

 مانع از آزادی روحش باشد، و نگذارد بکارهای دیگر بپردازد.

از تمامی قیدها آزاد است، با آزادی کامل بسیر در ها  آن رو  در و همة این لحظاتی که

در جانب ملکوتی انسان با نورانیت فرشتگان ها  عالم خود مشغول است، و همین لحظه

، حتی در سازد میهم آهنگ و همگام است، اما با این حال بازهم انسان را بفرشته تبدیل ن

غوطه ور است، نخستین فرق فرشته و انسان روحی های  آن لحظه که انسان در این آزادی

نورانی در انسان اختیاری است، اما در ملک جز و طبیعت های  این است که این لحظه

َمآ  ّلَلَ ٱََّل َيۡعُصوَن ﴿ د:گوی می از آن فاصله بگیرد، قرآنکریم با صدای رسا تواند مین اوست
َمَرُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن 

َ
آنان در آنچه که خدا مأمورشان کرده » [6التحریم: ] ﴾٦أ

 :فرماید میباز دیگر  «هرآنچه را که مأمورند دهند می کنند، و انجام نمی نافرمانی

هُحوَن ﴿ وَن  نلََهارَ ٱوَ  ََلَۡل ٱيَُسب  گویند،  شب و روز تسبیح مى» [20األنبیاء: ] ﴾٢٠ََّل َيۡفُُتُ

در انسان اختیاری است و لکن روشها باهم ها  و با اینکه این لحظه «ورزند سستى نمى

های  فرق دارد، هر فردی برای خود شیوة مخصوص دارد، بلکه یک فرد در لحظه

گوناگون دارد، گاهی اقبال است، گاهی اعراض، گاهی دریافت است، های  گوناگون شیوه

است گاهی پرداخت، گاهی قهر است و گاهی مهر و آشتی، و لکن بزرگترین فرقها این 

، یعنی: پیش از یک لحظه در کند میرا بیش از یک لحظه حساب نها  که انسان این لحظه

، بازهم بر آید می ، بلکه پس از گذشت لحظه ای بازهم بخودماند میآن حال باقی ن

، شود می آن گرسنههای  د بهمان زمین محدود و محسوس و محکوم بضرورتگرد می
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خود های  ، و باحتیاجات و خواستهکند مید دفع ، فضوالت غذا را از خوشود می تشنه

زندگی غالب آید، بازهم های  میپردازد، هرچه هم بخواهد با رو  و روان خود بر ضروت

وقتش محدود است، دیر و یا زود باید برگردد، و ناچار است که برگردد، و این هم یکی 

 دیگر از آثار آمیزش رو  است با این جسم خاکی.
کامالً آزادی روحی داشته باشد، بخراطر اینکره برا     تواند مین انسان هرگزپس بنابراین، 

مشتی از خاک زمین ارتباط ناگسستنی دارد، و همچنین در هیچ لحظه ای از انسان کراری  

سر نمیزند که کامالً شبیه حیوان و یا ملک باشد، بلکه او در تمامی حاالتش انسان اسرت،  

این نیز یکی از آثار آمیخته شدن خاک است برا   و همة تصرفاتش تصرف انسانی است، و

برا  ها  رو  الهی بطوریکه تفکیک پذیر نیست، و صحیح است که انسان در بعضی از لحظه

حسی با جسرمش  های  ، گاهی در جهشکند مییکی از دوجانب روحی و یا خاکی پرواز 

م در ضرورت سخت با فرمان جسر های  ، و گاهی دگر با روحش و در لحظهرود میپیش 

و یا فضوالت غذا را از  سازد میپرواز است، زیرا وقتیکه او احتیاجات جسمی را برطرف 

، و یا در حرکات غریزة جنسی خود را میبازد، فرمان جسم بر همة نشاط کند میخود دور 

 و حرکات او مسلط است، و قهرمان جسمی در هستی او نمایشگر.

، حملره  شرود  مری  میگیرد، خشرمگین  و همچنین وقتیکه انسان در حرارت غضب قرار

فطرری قررار میگیررد، بعرد از آنکره      های  ، و یا وقتیکه تحت فرمان یکی از جنبشکند می

محرومیت چشیده و ناراحتی دیرده، برازهم محکروم بفرمران جسرم اسرت، و هرر لرذت         

محسوسی خود یک نشاطی است که عنصر جسم بر آن غالب آمده و برآن مشرتی خراک    

محسوس چشرم میپوشرد و از   های  هم که انسان از لذتهائی  و لحظهتیره پاسخ گواست، 

د، آن از جانب دیگر یک پرواز روحانی اسرت، و ایرن   گرد میجسم منصرف های  خواسته

، زیرا در طبیعتش ایرن  دهد میفقط انسان است که گاهی این کار و گاه دیگر آن را انجام 

گراهی برا آن، و ایرن هرم یکری از      معنا نهفته است که گاهی برا ایرن برال پررواز کنرد و      
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مظاهرآمیختگی رو  و خاک است که در خلقت اصلی انسان بکرار رفتره، امرا وظیفره مرا      

 است که در این قسمت سه چیز را بدقت بررسی کنیم.

یک اینکه او در هردو حال چنانکه دیدیم انسان است، پس مادامیکه در حرال اعتردال   

بدور است، همة انواع نشاطش را برا همرة هسرتی     روانیهای  یعنی: در حالیکه از بیماری

های  ، حتی اگر یکی از جوانبش بر جانب دیگر در یکی از لحظهدهد میمربوط بهم انجام 

زندگیش غلبه کند، و بدیهی است که فرق است میان آنکه یکی از جوانب او بروز کند، و 

 میان آنکه از هستی جدا گردد، و بطور استقالل بکار بپردازد.

 وم اینکه این فعالیت و این پیشرفت در حال اعتدال مروقتی اسرت نره دائمری، زیررا     د

خبرر   بری  بینیم انسان یک ساعت آنچنان در نشاط جسمی غرق است که از عالم دیگرر  می

د، بنشاط روحی و یا معنوی آنچنان مشغول است که گوئی گرد میاست و ساعت دیگر بر 

. پس بنابراین، انسان شوند می عوضها  این لحظهخبر است، و همین طور دائم  بی از جسم

، مگر در حاالت اختالل روانی کره او را از حرکرت براز    کند میهیچ وقت یک جانبه کار ن

 میدارد.

سوم اینکه این گردش دائمی میان نشاط جسم و نشاط رو  انسان را در حرال تروازن   

 ر آنجا باهم مالقرات نگهمیدارد، در یک حد وسطی نگهمیدارد که جسم و رو  یکسان د

 .کنند می

را براز   هرا  دسرت  ،رود مری پس بنابراین، او مانند کسی است که روی دیوار باریک راه 

و با لنگر دست گاهی براست و گاهی بچپ متمایرل اسرت، بررای اینکره نیفترد و       کند می

تعادل خود را حفظ کند، و این تمایل هیچ وقت مانع از آن نیست کره او بتروازن نرسرد،    

 که زودتر بتوازن برسد. کند میکه گاهی همان حال او را مساعدت بل

توانیم آن را کامالً ارزشیابی کنیم، مگرر   نمی نظیر انسان است که ما بی این همان هستی

اینکه اول بدانیم که آن یک هستی آمیختره از دو طبیعرت رو  و خراک اسرت، و سرپس      

میان این دو عنصر که قوام هستی  بدانیم که در این میان یک نوع آمیزش مخصوصی است
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، او را طوری آماده میردارد در حالیکره دارای نشراط ملرک و نشراط      دهد میاو را تشکیل 

، بشریوة انسران   دهرد  میحیوان است، هر یک از این دو نشاط را بشیوة مخصوصی انجام 

ن و که معجونی است از فرشته و حیوان، و سرانجام هم نه این است و نه آ دهد میانجام 

از هردو بدور است، و این آخرین ارزشیابی نیست در هستی انسان، بلکه باین معنا روزی 

میرسیم که حقیقتاً درک کنیم که آن یک هستی بسیط و یگانه ایست، و علی رغم اینکه در 

، یکی هستی فشردة تفکیک ناپرذیر اسرت، هرر    شود می طبیعتش آمیختگی و ترکیب دیده

ین هستی تفکیک ناپذیر سر میزند، از این هستی درهم آمیختره و  نشاطی که سر میزند از ا

 پیچیده سر میزند.

 بلی، اعمال انسان سخت بهم مربوط است، گرچه در پرارة اوقرات هرم منفصرل دیرده     

، نشاط مادی، نشاط معنوی، نشاط عملی، و نشاط تعبدی، نشاط اجتماعی، نشراط  شود می

ی، و نشاط فردی و اجتماعی، هر یرک از  اقتصادی، نشاط سیاسی، و نشاط فکری و روح

که انسران در   شوند می دیگر در درجه اول منفصل و متصل دیدههای  و نشاطها  این نشاط

، هر یکی را برا یرک جانرب انجرام     شناسد میغرق است و سر از پا نها  آن حال نشاط در

ماننرد   خبر است، و حال آنکه این یک توهم ظاهری اسرت،  بی و از سایر جوانب دهد می

توهم تجزیة انسان بجسم و رو  منفصل و جدا از هم، توهمی است ناشی از بروز یکری  

 از جوانب در یک لحظه و پنهان شدن جوانب دیگر در همان لحظه بطور موقت.

پس بنابراین، وقتیکه انسان با جسم مشغول بکار اسرت و کرار او را آنچنران در خرود     

که این نشاط مادی مستقل و منفصل است  رسد یمغرق کرده است که از دور چنان بنظر 

و هیچگونه ربطی با چیزی ندارد، نه از خود خبر دارد و نه از زنردگی خرود، و همچنرین    

که این نشاط روحی از بقیرة   آید می انسان وقتیکه در لحظة عبادت غرق است، چنان بنظر

 از زنردگی خرود  هستی او جدا است، و در این لحظه ربطی با چیرزی نردارد، از خرود و    

هرا   خبر است، و حال آنکه در حقیقت این انفصال ممکن نیست پدید آید، گرچه رابطه بی

را فراموش بکند، زیرا وقتیکه انسان با دست بکار ها  آن بهم وصل باشند، و یا اصالً انسان
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کره چره    کنرد  مری که گاهی فرامروش   سازد میمیپردازد و کار او را چنان در خود مشغول 

؟ اما فراموشی او دلیل بر این نیسرت کره در ایرن حرال هردفی      آید می و برای چه کند می

 موجود نیست، و هگذاً دلیل برر ایرن نیسرت و قتیکره شرروع براین کرار کررده هردف را         

 که باید باشد. کرد میو درک ن دانست مین

و هرم   سازد میو از اینجا است که انسان کار و هدف را هم در عالم واقع باهم مربوط 

، و کند میر داخل نفس خود، اگرچه خود او در بعضی اوقات این ارتباط را هم فراموش د

د، و از گررد  مری باین ترتیب این عمل مادی در وقت انجام یک امر مادی و معنروی ترو م   

ایکره   هستی ترکیب یافتة تفکیک ناپذیر و پیچیدة انسان سر میزند، همران هسرتی پیچیرده   

 ه جسم و یا از راه رو  انجام نمیگیرد.هیچوقت هیچ کارش تنها از را

و هنگامیکه در لحظة عبادت غرق است، گاهی اثر این لحظة شیرین را در هستی مادی 

، زیرا جسمش در این لحظه باستراحت پرداختره اسرت، و   کند می)جسمی( خود فراموش 

، مگرر اینکره   کنرد  مری این جسم طوری ساخته شده که در وجودش چیزی را احسراس ن 

ت شود و درد آزارش بدهد، اما در حال طبیعی که هیچ دردی ندارد، نره گرسرنگی،   ناراح

بطور تحقیق انسان از خود خبر نردارد، و   دهد مینه تشنگی، نه مرض، تشنجی او را آزار 

بازهم با این وصف جسم موجود است، و با این لحظة شیرین روحی برخرورد دارد، و از  

د قردرتش باشرد، و اگرر در آن لحظره فشراری و      این نشاط خوشحال است، اگر در حدو

مشقتی باشد، اگرچه جسم باشد، اگرچه جسم از جرای خرود حرکرت هرم نکنرد، خرود       

 ، اگر فشار از قدرتش هم بیرون باشد.دهد میمشاعر وجدان آن را فشار 

، هرم در  سازند میبلی، با این ترتیب در لحظة عبادت جسم و رو  باهم ارتباط برقرار 

ند، اگرچه انسان گاهی ایرن ارتبراط را   گرد میو هم در داخل نفس باهم مربوط  عالم واقع

 هم فراموشی بکند.

و بمیزان این دو مثال است همة کارها در زندگی انسان، زیرا گاهی آدمری کره برنامرة    

، خیرال  کنرد  مری و یا نشاط اقتصادی بشر را در روی زمرین تماشرا    کند میاقتصادی پیاده 
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که اقتصاد یک نیروئی است بیگانه در داخل هستی انسان، و یا قدرتی است دور از  کند می

این هستی، اصالً ارتباطی با عالم فکر و عالم رو  ندارد، اصول اخالقی و اصرول معنروی   

حقیقرت داشرته    تواند مین ، و حال آنکه این یک توهم باطلی است که هرگزشناسد مین را

تصادی روابط معمولی بشر سرچشمه میگیرد که برا یکردیگر   باشد، زیرا از همین نشاط اق

، روابط دوستانه و یا روابط همکاری و رقابت و یا روابط عداوت و سرتیزه  شوند می آشنا

، و در همة این حاالت نشاط اقتصادی با نشاط معنروی انسران   آید می از این نشاط بوجود

یقة کارهای شئون زنگی را کیفیت ارتباط ناگسستنی دارد، و بافکار و مشاعر و وجدان طر

هرا   آن فطری و افکار و تصوراتی کره از های  و علتها  میبخشد، و از طرف دیگر خواسته

سر میزند در پیدایش نشاط اقتصادی سخت مؤثر اسرت، و در هرر لحظره ای در پیشربرد     

اقتصاد در خط سیر معینی اثر مثبت میگرذارد، زیررا عشرق در بدسرت آوردن مالکیرت و      

ة حروزة آن، و یررا عشرق بخودنمررائی و اظهرار شخصریت، و یررا عشرق بعیاشرری و      توسرع 

خوشگذرانی، و عشق بدست آوردن قدرت و نفوذ، عشق به بردگی دیگران، عشق بتعاون 

بشر خواه منحرف باشند و یا معتردل،  های  از خواستهها  این و همکاری با دیگران، و مانند

است کره برنامرة پیشربرد اقتصرادی را بررای       ارزش باشد و خواه با ارزش، همان بی خواه

و در حدود خود بجریان میاندازد، و از این لحاظ است که هرگز  کند میاجتماع بشر پیاده 

اقتصاد در واقعیت زندگی و در واقعیت نفس انسانی از اصول اخالقی، روحی، و معنروی  

کره   آیرد  می ن چنینهم جدا باشد، اگرچه گاهی اوقات بنظر انسا تواند مین جدا نیست، و

 جداست.

و هنگامیکه انسان بعبادت میپردازد این در ظاهر یک اصل روحی خرالص اسرت، امرا    

هم باشرد، و   تواند میهرگز از اصول اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و مادی جدا نیست، و ن

 حتی به نزدیکش هم برود. خواهد مین همچنین وقتیکه از عبادت گریزان است، دلش

د، زیررا  پرذیر  مری  صورت پیداست که شیوة عملش از ایرن عبرادت اثرر   پس در هردو 

ریا، عملش را برای رضای خدائی که میپرستد خوب  بی وقتیکه در عبادتش صادق است و
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ریا، و سرانجام نتیجة این عمل از جهت کمیت و کیفیت و نوع کرار از   بی و دهد میانجام 

هست روابط اقتصاد که آثار ایرن عبرادت   د، و همینطور هم پذیر می رو  همین عبادت اثر

 را بخود میگیرد.

پس بنابراین، مؤمن خداپرست و خداشناس هرگز دوست نخواهد داشت کره دیگرران   

را از ثمرة کارش محروم بسازد، و هرگز دوست نخواهرد داشرت کره کرار دیگرران را از      

و اقتصراد   شود یم دستش بگیرد، و از اینجا است که رو  تعاون و همیاری در جامعه پیدا

 ملی را در راه صحیح بجریان میاندازد.

و روزیکه این بشر در خداشناسی و خداپرستی راستگو نباشرد، و یرا اگرر هرم باشرد      

 دهد میبخواهد که از وظایف خود شانه خالی کند، خودبخود دیگر به نیکوکاری اهمیت ن

اننرد تررس از ذلرت    ، مگر اینکه عوامل دیگرری در کرار باشرد، م   کند میو محکم کاری ن

چشیدن و ترس از دولت و کارفرما که وادارش کند بمحکم کاری، و هرگز نهال شعور و 

تعاون و همیاری در نفس او سبز غصب و غارت و چپاول همگام خواهد بود کره نتیجرة   

تیول و سرمایه داری است، و یا راه دولت پرسرتی را پریش خواهرد    های  آن پیدایش رلیم

 پیدایش رلیم کمونیستی است.اش  گرفت که ثمره

، کند میبلی، باین ترتیب اصول روحی با اصول مادی، اجتماعی، و سیاسی ارتباط پیدا 

 و این ارتباط هم تفکیک ناپذیر است.

و وقتیکه در یک لحظة معین فردی در دریائی از نشاط غریزة جنسی حالل و یا حررام  

اصرول روحری دور اسرت، و خیرال      که از کند میغرق است، او در این حال چنان خیال 

که دنیای او فقط همین لذت جسمی و پذیرائی از دیوشهوت است، و اندکی پیش  کند می

بیان کردیم که در حال اعتدال ممکرن نیسرت، در انجرام عمرل جنسری جسرم و رو  از       

یکدیگر جدا باشند، مادام که در اینجا مشاعری باشد که دو جنس را بیرون از دایرة جسم 

م که این کار را در میدان وسیع تر و با دید وسیع خواهی میارتباط بدهد، اما در اینجا  باهم

تری نمایش بدهیم، زیرا این نشاط جنسی فردی که انجام میگیرد، مرادام کره بشرر بحرال     
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، در حقیقت نشاط فردی نیست، )چون خرود ایرن اجتمراع نتیجرة     کند میاجتماع زندگی 

پس هرگونه نشاط جنسی مشروع و نامشروع هرچه باشد نشاط جنسی همین افراد است( 

در آیندة اجتماع مؤثر خواهد بود، در اصول و افکار، در مشاعر و وجردان، در مادیرات و   

همرین   خواهرد  میمعنویات آن اثر بسزا خواهد داشت بدون تردید، زیرا وقتیکه فرد آدمی 

یرک اصرلی از اصرول    نشاط جنسی او حالل و مشروع باشد، خودبخرود در درجره اول ب  

انسانی پای بند است، خواه در حین انجام عمل بآن توجه بکند و یا نکند، در هر صرورت  

 .کند میآن اصل موجود است و او هم میداند، و بودن آن را درک 

از راه نامشروع  خواهد می، و دائم دهد میو وقتیکه الابالی است و اهمیت بهیچ اصلی ن

ر اینجا هم این عمل از یرک اصرلی کره همگرام آنسرت جردا       این نشاط را انجام بدهد، د

ارزش و  بری  نیست، فقط چیزی که هست این است که این شخص اصول عالی را باصول

پست تبدیل کرده، و این کار را با نظر پست خود انجام داده، و یا از اجتماع منحرف خود 

 و یرا نکنرد، ایرن اصرل    توجه بکنرد   دهد مییاد گرفته است، خواه در هر عملی که انجام 

ارزش است و در هردو صورت در حس او موجود است، او هم از اول کرار میدانرد و    بی

 که موجود است. کند میدرک 

پس بنابراین، این عمل جسمی خالص از آن اصولی که همگام آنسرت جردا نخواهرد    

خواهرد  بود. سپس از این هردو کار یک رشته آثار حتمی و اجباری در متن اجتماع پیردا  

و از  هرا،  آن شد، زیرا اجتماع عبارت است از: مجموعة افراد و از محصول اعمال و افکرار 

، دهنرد  می یک رشته اصولی که افراد بآن ایمان دارند، و از یک رشته اعمالی که آنان انجام

 همه و همه آخر کار تعیین کننده خط سیر اجتماع است.

بنابراین، وقتیکه افراد بخواهند که نشاط جنسی آنان در دایررة مشرروع و پراک انجرام     

بگیرد، بطور یقین سیمای معینی از روابط پاک و نیروی پاک، و آزادی زندگی پاک بخرود  

خواهد گرفت، و روزیکه همین افراد در گنداب نشاط ناپاک و نامشرروع ترا گرردن فررو     
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ترتیب بشتاب بسوی انحالل و آشفتگی و آشوب خواهد  روند، سیمای اجتماع نیز بهمین

 رفت، و نیروی زندگی هم در راه انحراف بهدر خواهد شد.

و هنگامیکه افراد اجتماع از این دو گروه پاک و ناپاک تشکیل یابرد، زشرت و زیبرا در    

هم آمیزند، خودبخود اجتماع هم بهمین ترتیرب بسروس ضرعف و نراتوانی و یرا بسروی       

ائی بمقداری که افراد مؤثرند پیش خواهد رفت، در این صورت اجتماع یا به قدرت و توان

پیروزی خواهد رسید، اگر افراد خوب غالب آیند و حکومت کنند، و یرا سرقوط خواهرد    

کرد، اگر افراد منحرف زمام امور را در دست بگیرد، و بدیهی است که بهمین ترتیب فررد  

جنسی ارتباط دارد، مانند ارتباط عمل جسمی برا  با اجتماع در انجام عمل زودگذر غریزة 

اصول و افکار و وجدان، و برای اینکه انسان حقایق زندگی را بخوبی دریابد، بناچار بایرد  

 سرانجام باین نتیجه برسد که همة انواع نشاط بشری باهم مربوط و در هم مؤثرند.

معنویت ریشره دار  ، خود نمایشگر یک شود می و این حقیقت که در واقع زندگی دیده

داخلی است، و آن عبارت است از: یگانگی و هم بستگی هستی بشریت، و علی رغرم آن  

ترکیبی که در سرشت آن بکار رفته، در داخل نفس انسانی همة امور آنچنان باهم مربوطند 

آن در میدان زندگی گاهی بمرزهای گسرترده و آفراق درخشران دورپایرانی     های  که شراره

 که از داخل رو  و روان انسانیت بیرون میتابد.هائی  شراره ، همانرسد می

برای اینکه از یک هستی مربوط باهم  اند، اما دائم این امور باهم مربوط و درهم آمیخته

 .شوند می و درهم آمیخته و سخت پیچیده صادر

یکری از جوانرب کرار در    هرا   بلی، آنچه که جالب است این است که در بعضی لحظره 

، در شرود  مری  د، مثالً: در یک لحظه ای عامل اقتصادی آشکارگرد میان آشکار زندگی انس

لحظه ای دیگر عامل روحی، و در لحظة سومی عامل غریزة جنسی، و ایرن خودنمایرانگر   

طبیعی بروز بعضی جوانب انسانیت و پنهان شدن بعضی دگر است، و لکن این حقایق سه 

وران خود بر همة زندگی بشریت میتابد، نماینگر گانه که عامل نفس را دربر میگیرد و با د

این معنا است که آشکارشدن این گوشه و یا آن گوشه در هریچ لحظره ای آن را از سرایر    
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، و نیز نمایشگر این معنا است که نفس بشریت این بروزها و ایرن  سازد میجدا نها  گوشه

 آشکار. اند، گاهی نهان و گاهیگرد میرا دائم دست بدست ها  پنهان شدن

مانرد، مگرر در    نمری  بنابراین، هیچوقت روی یک بروز یا روی یک پنهان شردن ثابرت  

حاالت اختالل و جنون و نمایشگر این معنا است که این دست بدست گرداندن دائمی در 

 ایجاد توازن در نفس و در زندگی بشریت مساعدت کافی دارد.

که چه اندازه بزرگ است آن غلطی که همة تفسریرهای یرک    شود می و از اینجا معلوم

؟ تفسیرهائیکه بحساب غلرط ایرن نفرس را از یرک     شوند می جانبه نفس انسانیت مرتکب

 .کنند می گوشة هستی تفسیر

هرردو   انرد،  تفسیر حیوانی برای انسان و تفسیر روحانی )ملکروتی( هرردو خطرا رفتره    

د کوشر  میو پیوسته  کند میه جانب رو  را تعطیل آن تفسیر حیوانی ک اند، بانحراف افتاده

که انسان را از ناحیة جسم تفسیر کند، با یک لقمه غرذا، برا یرک لحظرة زودگرذر غریرزه       

 جنسی، و خالصه با یک رشته احتیاجات مادی.

و پیوسته سرعی دارد   کند میو آن تفسیر روحانی که حقیقت و داللت جسم را تعطیل 

ه رو  و با نورانیت و صفا و لطافت و اشراق تفسیر نماید، هردو که انسان را فقط از ناحی

، و هرردو  کننرد  مری  ند، هردو از مخلوق خرود برازگو  گوی می از یک موجود موهوم سخن

، و همرة آن  شروند  مری  خطای بس بزرگری را در حرق انسران و زنردگی انسران مرتکرب      

دو عنصر انسران براهم    نظامهائیکه ایمان بوحدت نفس بشریت ندارند، و ایمان ندارند که

با خرافات فراوانی گرفتارند که عاقبت بیکی از ایرن   اند، آمیخته و ترکیب مخصوصی یافته

، و کننرد  مری  ند، یا جسم را از کار میاندازند، و یا رو  را سرکوبگرد میدو نتیجه منتهی 

ختالل که در زیر خرقة یکی از این دو ا روند میسپس در انحرافات مفصل و فراوان باوج 

 بزرگ نهفته است.

هستند که اصول مرادی را از اصرول معنروی جردا سراختند کره       هائی  آری، اینجا نظام

هرای   ارزش شمردند و پشت سرر انداختنرد، جنربش    بی سرانجام جسم را مهمل و حقیر و
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را اصرالً بکرار   هرا   آن بطوریکره یرا   اند، انکارناپذیر را سرکوب کردههای  فطری و خواسته

، در نتیجه از ایرن عمرل   زنند می یا اگر هم بزنند با تنفر و انزجار و ترش روئینمیزنند، و 

نظمی هم در داخل نفس و هم در متن زندگی پدید آمده، و قانون  بی یک رشته اختالل و

 اند، منفی گری را بر نفوس بشر مسلط ساخته و اجتماع را باز پیشرفت و آزادی باز داشته

در  انرد،  ستند که اصول روحی را از اصول مرادی جردا کررده   و همچنین اینجا نظامهائی ه

ارزش شمرده، و هرآنچه که برو  مربروط اسرت زیرپرا     بی نتیجه رو  را مهمل و حقیر و

 اند، و در اثر این عمل نشاط چشمگیری در عالم ماده و در عالم جسم انجام داده اند، نهاده

که اند  گر به مقابله و جنگ ستیز پرداختهبا یکدیاند  اما چون بفقر روحی گرفتارند، برگشته

 و نه امنیت و آرامش. شناسد میسرانجام نه استراحت 

جسم را سررکوب  ها  و عقیدهها  از دیانتها و فلسفهها  آن آئین هندو و آئین بودا و مانند

تا مقام رو  را باال ببرند، و سرانجام با این وضع اسرفناک منفری گرری افتراده، و     اند  کرده

 اند. بیماری درمان ناپذیر گرفتار شده باین

و این مادیگری اروپائی رو  را سرکوب کرد که تولیدات مادی و لرذتهای جسرمی را   

به باالترین مقامی برساند که سرانجام به مقامی رسرید، ماننرد مقرام پسرت حیوانیرت کره       

رکردن و ، سرمشق زندگی اروپائی استعماشناسد میهیچگونه روابط انسانیتی را برسمیت ن

به بردگی گرفتن دیگران است، همه جا زنجیر بدست است که کسری را پیردا کنرد و بره     

زنجیز بکشد، و در اخالق و رو  بخصوص در امرور غریرزة جنسری آنچنران بحیوانیرت      

 که سزاوار مقام آدمیت نیست.اند  افتاده

سپس همان اروپای مادی گراست که اصرول مختلرف زنردگی را آنچنران از یکردیگر      

تفکیک کرده که حسابش نتوان کرد که سرانجام سیاست و اقتصاد را دور از اصول روحی 

و شئون غریزة جنسی را دور از اصول اخالقی پایدار ساخته است، شئون دنیا را از آخرت 

و آخرت را از دنیا، و شئون زندگی را از دین تفکیک کرده است، و نتیجه ایرن کرار ایرن    

و بجنرگ خانمران سروز    انرد   ده، هم اکنون باهم تصادم کررده شد که این اصول پایمال ش
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این برخوردهای سوزان است کره در داخرل   اش  و همچنین نتیجه اند، ویرانگر گرفتار شده

نفس به وقوع پیوسته و مشاعر و وجدان را از کار انداخته، و اعصاب را فرسروده سراخته   

بیماریهای روانی و عصربی در  است که در اثر آن حوادث جنون و انتحار و فشار خون و 

 چهرة اجتماع آنقدر اثر گذاشته که تراکنون در تراریخ نظیررش نیامرده اسرت، همرة ایرن       

در اثر این است که اروپا با این حقیقت روانی آشنائی نردارد و از روز اول آن   ها نابسامانی

ریت را برسمیت نشناخته است، و هنوز نتوانسته خود را قانع کند که حقیقت هسرتی بشر  

هرا   آن تفکیک ناپذیر است، آنچنان در داخل نفس انسانیت میران جسرم و رو  و اعمرال   

کره  انرد   روابط محکمی وجود دارد که گوی یک موجود بسیط است، آنچنان فشرده شرده 

 گوئی ترکیبی وجود ندارد.

و اسالم همان کلمة خداست که بروی زمین آمده، تنها آئین است که با فطرت بشریت 

، آنطور که خدایش آفریده، فطرت بشریت همان مشتی از خاک است و دمری  ندک میسیر 

از رو  آسمانی در آن دمیده، و درهم آمیخته که این هستی بسیط را تشرکیل داده اسرت،   

اسالم همان نظام درخشانی است که همة انواع نشاط بشری را باهم مربروط سراخته و در   

، و هرر فکرری و   دهرد  مری ، پیوسته میان رو  و جسم ارتباط دهد مییک راه صحیح قرار 

نیرز از یرک هسرتی    هرا   آن که گوئی سازد میسر بزند آنچنان هم آهنگ ها  آن عملی که از

، و سپس آن را با نام خردا همرراه   سازد می، خوردن و آشامیدن را مبا  زنند می بسیط سر

، و براین ترتیرب خروردن و    سرازد  مری ، یعنی: برای آن یک اصل روحی هم آهنگ کند می

که حیوان از آن بیخبر است، و انسان هرم آن   دهد میآشامیدن را یک مسئلة انسانیت قرار 

نه بشیوة حیوان، و این عمل جسمی باین ترتیب برا فطررت    دهد میرا بشیوة انسان انجام 

 د.گرد میمعتدلی که خدا در نهاد انسان بودیعه نهاده، هم آهنگ و همگام 

بنام خدا همراه شد دیگر آن یک سخن ساده نیست که از دهان بیرون اید،  و وقتیکه

، و کند میبلکه رشته حقایق فراوان است که میان نشاط جسم و نشاط رو  ارتباط برقرار 

َها ﴿ بهمین حساب غذا باید از راه حالل بدست آید، بفرمان اسالم: يُّ
َ
أ ُُكُواْ مهَما ِفه  نلَاُس ٱَيَٰٓ
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ۡرضه ٱ
َ
هٗبا ۡۡل ی روی زمین که پاک و ها نعمت ای مردم! از آن» [168ة: البقر] ﴾َحَلََٰٗل َطي 

ْ مهَما َرزَقَُكُم ﴿ :فرماید می، و بازهم «حالل است بخورید هٗبا ّلَلُ ٱَوُُكُوا ة: املائد] ﴾َحَلََٰٗل َطي 

 ، و باید«و بخورید از آنچه که خدا برای شما روزی حالل و پاک قرار داده است» [88

خود انسان آن غذا را قبل از خوردن با بردن نام خدا و یاد خدا گوارا گرداند یعنی: غذا را 

ُكلُواْ مهَما لَۡم يُۡذَكره ﴿ د:گوی می در مرکز وجدان با خدا ارتباط بدهد، قرآنکریم
ۡ
 ۡسمُ ٱَوََّل تَأ

نام خدا هنگام ذبح برده نشده از آن چیزهائیکه » [121األنعام: ] ﴾لَفهۡسقٞ  ۥَعلَۡيهه ِإَونَهُ  ّلَله ٱ

. و نباید انسان در آن اسراف کند و بدون قانون و «نخورید که آن کار زشت است و فسق

ْ ٱَوُُكُواْ وَ ﴿ ضابطه بخورد، بُوا ْۚۡ  ۡۡشَ ، و نباید «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید» ﴾َوََّل تُۡۡسهفُٓوا

 د:گوی می بدهد، بازهم قرآنکریمآدمی هرچه بدست آورد تنها بخورد و بخود اختصاص 

﴿ ْ ۡطعهُموا
َ
ْ مهۡنَها َوأ هَس ٱفَُُكُوا از آن )گوشت قربانی( بخورید و » [38احلج: ] ﴾٢٨ ۡلَفقهيَ ٱ ۡۡلَآئ

هدف  بی . و نباید انسان خوردن را حرفه و شغل قرار بدهد و«بفقیر و محتاج هم بدهید

د: گوی می بخورد، بلکه باید غذا وسیلة رسیدن بهدف عالی انسانیت باشد، پیامبر اکرم 

بس است برای فرزندان آدم چند لقمه غذائی که ستون فقرات او را از خمیدگی باز »

د، و گرد می، و با همة این مالحظات غذا در آن واحد یک مسئلة جسمی و روحی «دارد

د که از هستی انسانیت سر میزند، همان هستی هم گرد میسانی بعبارت ساده تر: نشاط ان

اسالم نشاط جنسی را « آهنگ و مربوط بهم که هیچ گوشه ای از گوشة دیگر جدا نیست

اند، زیرا در درجة اول شرط گرد می، اما باز بهمین ترتیب با نام خدا دمساز کند میمبا  

انجام نپذیرد، قرآنکریم چه بیان شیرینی که حالل و پاکیزه باشد، از راه نامشروع  کند می

َل لَُكُم  َۡلَۡومَ ٱ﴿ دارد: حه
ُ
هَبَُٰت  ٱأ ْ  ََّلهينَ ٱَوَطَعاُم  لَطي  وتُوا

ُ
ٞ  ۡلكهَتََٰب ٱأ ٞ َلُكۡم َوَطَعاُمُكۡم حهل  ل  حه

ْ  ََّلهينَ ٱمهَن  لُۡمۡحَصَنَُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤمهَنَٰته ٱمهَن  لُۡمۡحَصَنَُٰت ٱلَُهۡم  وَ  وتُوا
ُ
مهن َقۡبلهُكۡم إهذَآ  لۡكهَتََٰب ٱأ

جُ 
ُ
ه  ورَُهنَ َءاتَۡيُتُموُهَن أ ۡخَداٖن  َوَمن يَۡكُفۡر ب

َ
ٓي أ ذه نَي َوََّل ُمَتخه نهنَي َغۡيَ ُمَسَٰفهحه يَمَٰنه ٱُُمۡصه َفَقۡد  ۡۡله

ه ٱوَُهَو ِفه  ۥَحبهَط َعَملُهُ  َرة هينَ ٱمهَن  ٓأۡلخه ها براى شما  امروز پاکیزه» [5ة: املائد] ﴾٥ لَۡخَٰۡسه
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کرده شد و طعام )ذبیحه( اهل کتاب براى شما حالل است و طعام شما ]نیز[ براى  حالل

[ با زنان مؤمن پاکدامن و زنان پاکدامن از کسانى که پیش  آنان حالل است. و ]نیز ازدواج

اند چون مهرشان را به آنان بدهید، در حالى که پاکدامن باشید نه  از شما کتاب یافته

[ ایمان  [. و هر آن کس به ]ارکان نى گیرنده ]براى شما حالل استپلیدکار و نه دوست نها

، و سپس سنت بر «کفر ورزد عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران است

این جاری شده که قبل از آغاز عمل غریزة جنسی نام خدا برده شود، یعنی: این عمل با 

، و پس از آن در ذات خود یک عبادت مربوط شود و از اینجا بسوی خدا توجه کنند

 صعملی خواهد شد، پاک و پاکیزه و ارامش بخش، قرآنکریم خطاب به پیامبر اسالم 
ِۖ ٱلُونََك َعنه   َ َويَۡس ﴿ د:گوی می يضه ٗذى فَ  لَۡمحه

َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ هَسآءَ ٱ ۡعََتهلُوا يضه ٱِفه  لن  َوََّل  لَۡمحه

َمَرُكُم 
َ
تُوُهَن مهۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۚۡ ٱَتۡقَرُبوُهَن َحَتَٰ َيۡطُهۡرَن  فَإهذَا َتَطَهۡرَن فَأ َٰبهنيَ ٱَُيهبُّ  ّلَلَ ٱإهَن  ّلَلُ  تَلَو

بُّ  هرهينَ ٱَوُيحه مردم از عادت ماهیانه بانوان از تو میپرسند، بگو » [222ة: البقر] ﴾٢٢٢ لُۡمَتَطه 

نزدیکی ها  آن و آزارست، زنان را در این مدت )آزاد بگذارید و( بابآنان که آن اذیت 

ها  آن نکنید تا پاک شوند، و سرانجام هنگامیکه پاک گشتند هر طوری که خدا امر کرده با

. و دیگر بعد از این «آمیزش کنید، زیرا خدا توبه کاران و پاکیزه کاران را دوست دارد

بشیوة حیوان انجام بگیرد، زیرا در درجة  عمل جنسی یک عمل جسمی خالص نیست که

و  دهد میاول با گفتار نغز و شیرین، و با بازیهای نرم و نمکین همراه است که آن را صفا 

 .سازد میاز عالم محسوسات دور 
رسیده که حکایت از این معنا دارد، و در  و روایات هم در این باب از پیامبر اسالم 

مل غریزة جنسی وسیله ایست برای یک هدف بس عالی که ع دهد میدرجة دوم هشدار 

هَسآؤُُكۡم َحۡرٞث َلُكمۡ ﴿ د:گوی می و روشن، و تنها خود عمل منظور نیست. قرآنکریم  ﴾ن
، و اشاره بر زراعتگاه دلیل بسیار روشنی است که هدف «زنان شما زراعتگاه شما است»

 .کند میبقا و حفظ نسل است، همان طوریکه کشاورز با کاشتن بذر زراعت را حفظ 
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و در درجه سوم خود این عمل یک رابطة روحانی و وجدانی قرار میگیرد، در عین 

َاٞس لَ ﴿ د:گوی می حال که رابطه ای جسمانی است، قرآنکریم َاٞس لَُهنَ ُهَن ۡله نُتۡم ۡله
َ
 ﴾ُكۡم َوأ

َٰتههه ﴿ د:گوی می ، و بازهم«آنان لباس شما هستند وشما لباس آنان» [187ة:البقر]  ۦٓ َومهۡن َءاَي
 ۡۚ ْ إهََلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم َمَوَدٗة َورَۡۡحًَة هتَۡسُكُنٓوا ۡزَوَٰٗجا ل 

َ
ُكۡم أ نُفسه

َ
هۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
الروم: ] ﴾أ

آیات اوست که از جنس شما برای همسرانی آفرید که خود را با آنان آرامش از » [21

 .«دهید، و در میان شما مودت و رحمت قرار داده
د و یک عمل جسرمانی و روحرانی در آن   گرد میو باین ترتیب عمل غریزة جنسی بر 

که از هستی درهم آمیخته و پیچیدة انسان  شود می ، یا بگو: یک عمل انسانیشود می واحد

 سر میزند.

سپس اسالم انواع گوناگون نشاط انسران را در زنردگی بهمرین ترتیرب هرم آهنرگ و       

، همانطوریکه در حقیقت نفس انسانیت هست. پس بنابراین، هرر  دهد میمربوط بهم قرار 

، عبرادت دور از  آن عبادت است. بلی کند میعملی که انسان بوسیله آن بسوی خدا توجه 

 :دهد میریا است، اینک قرآنکریم ندا 

َ ٱ۞لَيَۡس ﴿ ْ وُُجوَهُكۡم قهَبَل  لۡبه ن تَُولُّوا
َ
َن  لَۡمۡغرهبه ٱوَ  لَۡمّۡشهقه ٱأ َ ٱَوَلَٰكه ه  لۡبه  ّلَله ٱَمۡن َءاَمَن ب

ره ٱ َۡلَۡومه ٱوَ  هَكةه ٱوَ  ٓأۡلخه ه ٱوَ  لۡكهَتَٰبه ٱوَ  لَۡمَلَٰٓئ ههه  لَۡماَل ٱَوَءاََت  نَ  ۧنلَبهي  َٰ ُحب   َۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَبَٰ ٱذَوهي  ۦلََعَ
هلهنيَ ٱوَ  لَسبهيله ٱ ۡبنَ ٱوَ  لَۡمَسَٰكهنيَ ٱوَ  هقَابه ٱَوفه  لَسآئ قَاَم  لر 

َ
ةَ ٱَوأ ةَ ٱَوَءاََت  لَصلَوَٰ  لُۡموفُونَ ٱوَ  لَزَكوَٰ

ْ  وَ  ََٰهُدوا ههۡم إهَذا َع هَعۡهده هينَ ٱب َسآءه ٱِفه  لَصَٰبه
ۡ
نَي  آءه لَِضَ ٱوَ  ۡۡلَأ سه  ٱوَحه

ۡ
هَك  ۡۡلَأ ْوَلَٰٓئ

ُ
ْ  َصدَ  ََّلهينَ ٱأ  قُوا

ْوَلَٰٓئهَك ُهُم 
ُ
 .[177ة: البقر] ﴾١٧٧ لُۡمَتُقونَ ٱَوأ

خود را بسوی مشررق و مغررب بگردانیرد،    های  )ای بشر!( نیکی آن نیست که چهره»

نیکی آنست که کسی ایمان بخدا و روز جزا و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران او بیاورد، 

و مال را در راه خدا بخویشان و یتیمان و بیچارگان و درماندگان و در راه آزادی بردگران  

رم بشرمارد هنگامیکره پیمران    بدهد، نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد، و پیمانها را محت
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و هنگام خطر خود را نمیبازد، آنران کسرانی هسرتند کره     ها  و سختیها  ، در شدتبندد می

 .«راست گفتند و پاکدامن زیستند
عبادت هم عملی است که در آن جسم و جان شرکت یکسان دارند، زیرا نماز که 

زه همراه با حرکت عنوان عقیده و مغز ایمان است، یک حرکت جسمی است پاک و پاکی

د که در کمال خشوع کوش مید، و دائم گرد میرو  نورانی که هر آن بنورانیت آن افزوده 

خود با خدای خود اتصال برقرار سازد، آن هم با یکی از دو عنصر خاک و رو  بتنهائی 

صحیح نیست، مگر آنکه جسم برای انجام آن با طهارت و وضو آماده گردد، و در تمامی 

سکنات و قیام و رکوع با رو  شرکت جوید، و صحیح نیست مگر آنکه با  حرکات و

هشیاری و خشوع کامل در حالیکه در جستجوی ارتباط و اتصال بخداست آماده گردد، و 

هنَي ﴿ :دهد میاین قرآنست که ندای پدرانه  هۡلُمَصل  هههۡم َساُهوَن  ََّلهينَ ٱ ٤فََوۡيٞل ل  ُهۡم َعن َصََلت
ۡفلََح  قَدۡ ﴿ «خبرند! بی وای بحال نمازگذارانیکه از نمازشان» [5 -4املاعون: ] ﴾٥

َ
أ

ُعوَن  ََّلهينَ ٱ ١ لُۡمۡؤمهُنونَ ٱ هههۡم َخَٰشه یقینا رستگار شدند، » [2 -1املؤمنون: ] ﴾٢ُهۡم ِفه َصََلت

 .«مؤمنان آنانکه در نمازشان خاشعند و خدابین
و روزه هم خودداری جسمی است از خوردن و آشامیدن و پایداری کردن در مقابل 

گرسنگی و تشنگی با تقویت مشاعر و وجدان و آزادی رو  و روان، این عمل با یکی از 

دو عنصر خاکی و یا روحی صحیح نیست، صحیح نیست مگر اینکه جسم از شرکت در 

اری از لذتهای گوارا خودداری نماید، و خوردن و آشامیدن غذاهای مبا  و از بهره برد

شرکت کند،  سازد میمگر اینکه رو  نیز در تقوی و خودداری از چیزهائیکه روزه را تباه 

 مانند جنگ و ستیز و عداوت و بدگوئی و بدبینی و بدکاری، قرآنکریم خطاب به مؤمنان

َها ﴿ د:گوی می يُّ
َ
ْ ُكتهَب َعلَۡيُكُم  ََّلهينَ ٱَيَٰٓأ َيامُ ٱَءاَمنُوا ه مهن َقۡبلهُكۡم  ََّلهينَ ٱَكَما ُكتهَب لََعَ  لص 

اى اهل ایمان! روزه بر شما مقرّر و الزم شده، همان » [183ة: البقر] ﴾١٨٣لََعَلُكۡم َتَتُقوَن 

د: گوی می صپیامبر اسالم «گونه که بر پیشینیان شما مقرّر و الزم شد، تا پرهیزکار شوید

راه نگوئید و خون  بی روزیکه شما روزه میگیرید، بدوروزه سپری است از آتش، پس »
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دیگران را حالل مپندارید، اگر کسی روزه داری را ناسزا بگوید و یا بجنگش درآید باید 

هر کس زور گفتن و عمل بزور »د: گوی می . و نیز«بگوید: من روزه دارم، من روزه دارم

 .«آشامیدن دست برداردرا رها نکند، خدا احتیاج ندارد که او از خوردن و 
و زکات هم که بعالوه پاکیزگی روحی یک رشته اعمال محسوسی است که انجام 

میگیرد، با یکی از دو عنصر خاکی و یا روحی بتنهائی صحیح نیست، تنها با نیت پاک 

انجام پذیر نیست، مگر اینکه با یک عمل جسمی محسوسی تو م باشد، از قبیل انفاق مال 

، و نیز تنها با شود می ه بصورت نقد و عین از ما یملک انسان پرداختو نیکی بفقرا ک

انفاق صحیح نیست، مگر اینکه تو م با طهارت نفس باشد از داخل، و تو م با بذل مال 

هههۡم ﴿ :دهد میباشد، با طیب نفس و رضایت خاطر، قرآنکریم به پیامبر فرمان  َٰل ۡمَو
َ
ُخۡذ مهۡن أ

هُرُهۡم َوتُ  هَهاَصَدقَٗة ُتَطه  هيههم ب بگیر از اموالشان صدقه ای را که آنان را با » [103ة: التوب] ﴾َزك 

َها ﴿ د:گوی می ، و باز خطاب بمردم«انیگرد میاین عمل پاک و پاکیزه  يُّ
َ
أ َءاَمنُواْ ََّل  ََّلهينَ ٱَيَٰٓ

ه  َٰتهُكم ب ْ َصَدَق لُوا ه ٱُتۡبطه َذىَٰ ٱوَ  لَۡمن 
َ
ه  نلَاسه ٱرهئَآَء  ۥيُنفهُق َماَلُ  ََّلهيٱكَ  ۡۡل  َۡلَۡومه ٱوَ  ّلَله ٱَوََّل يُۡؤمهُن ب

ره ٱ خود را با منت های  ای مردمی که بخدا ایمان آورده اید! صدقه» [264ة: البقر] ﴾ٓأۡلخه

گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که مالش را برای نشان دادن بمردم انفاق 

 .«و بخدا و روز جزا ایمان نمیآورد کند می
َها ﴿ د:گوی می و باز يُّ

َ
ۡخرَۡجَنا لَُكم  ََّلهينَ ٱَيَٰٓأ

َ
هَبَٰته َما َكَسبۡتُۡم َومهَمآ أ نفهُقواْ مهن َطي 

َ
ْ أ َءاَمُنوٓا

هَن  ِۖ ٱم  ۡرضه
َ
ْ  ۡۡل ْ فهيهه مهۡنُه تُنفهُقوَن َولَۡسُتم أَِب ۡۡلَبهيَث ٱَوََّل َتَيَمُموا ن ُتۡغمهُضوا

َ
يهه إهََّلٓ أ ة: البقر] ﴾خهذه

اید،  ى پاکیزه اموالى که به دست آوردهها قسمتاید! از  ى کسانى که ایمان آوردها» [267

ایم )از منابع و معادن و درختان و گیاهان(،  و از آنچه از زمین براى شما خارج ساخته

ى ناپاک نروید در حالى که خود شما، )به ها قسمتانفاق کنید! و براى انفاق، به سراغ 

 .«را بپذیرید مگر از روى اغماض و کراهت!ها  آن حاضر نیستیدهنگام پذیرش اموال،( 
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و همچنین حج یک رشته اعمال جسمانی و حرکات روحانی است که برا یکری از دو   

عنصر خاکی و یا روحی بتنهائی صحیح نیست، بدون حرکت جسمی مانند توجه بکعبه و 

نیز صحیح نیسرت،   وها  آن آماده کردن مقدمات سفر، و پوشیدن لباس مخصوص و مانند

مگر اینکه رو  با تقوی و پاکیزگی و فروتنی پیمان ببندد، و با خود الزم بداند که با پاکی 

 و نورانیت اقدام بکار بکند.

ۡشُهٞر َمۡعلُوَمَٰٞتۚۡ َفَمن فََرَض فهيههَن  ۡۡلَجُّ ٱ﴿ د:گوی می قرآنکریم
َ
فَََل َرفََث َوََّل فُُسوَق  ۡۡلَجَ ٱأ

َداَل ِفه  حج ها  آن حج چندماه معین است، پس هر کس در» [197ة: البقر] ﴾ۡۡلَج ه ٱَوََّل جه

بگذارد باید بداند که ناسزا و فسق و فجور و جنگ و ستیز در حج سخت ممنوع است، 

 .«)و با رو  حج و حج گذار سازگار نیست(
و بدین ترتیب عمل و عبادت باهم مربوط و مخلوط است، مانند جسم و رو  در 

انسان، و اصول مادی و اصول معنوی باهم مربوط و مخلوطند، تولیدات مادی و هستی 

جدا نیست، پیامر اسالم  کند میحکومت ها  آن نظامهای اقتصادی از اصول معنوی که بر

: خدا خیلی دوست دارد وقتیکه یکی از شما کاری را انجام میدهید استوار و فرماید می

مطابق قانون فطرت میان مردم عادالنه تقسیم گردد تا محکم انجام بدهید، و مال هم باید 

ۡغنهَيآءه ٱََكۡ ََّل يَُكوَن ُدولََۢة َبنۡيَ ﴿ بوقل قرآنکریم:
َ
وسیلة بازی میان » [7احلرش: ] ﴾مهنُكمۡ  ۡۡل

 .«اغنیا و ثروتمندان نگردد
و اخالق هم یک عنصری است مربوط بتمام عملیات اقتصادی از قبیل خرید و فروش 

: خدا آن مرد خوش صورت و خوش فرماید میو مالکیت و تولید محصول، پیامبر گرامی 

سیرت را بیامرزد که در وقت مناسب بخرد و در وقت مناسب بفروشد، و در وقت اقتضرا  

 معامله بکند.

و ربا هم در اسالم بشدت قدغن شده، بخاطر اینکه در البالی خود ظلم اقتصادی و 

اجتماعی را بهرسو میکشد و حرمت ربا با غضب خدا ارتبراط ناگسسرتنی دارد، بلکره برا     
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اسرت کره در ایرن براره      جنگ با خدا و پیامبرش ارتباط مستقیم دارد، این ندای قرآنکریم

 :رسد میبگوش 

كُ  ََّلهينَ ٱ﴿
ۡ
ْ ٱلُوَن يَأ ا هَبوَٰ ۚۡ ٱمهَن  لَشۡيَطَٰنُ ٱَيَتَخَبُطُه  ََّلهيٱََّل َيُقوُموَن إهََّل َكَما َيُقوُم  لر  ه  لَۡمس 

َنُهۡم قَالُٓواْ إهَنَما 
َ
هأ هَك ب َٰل ْ  ٱمهۡثُل  ۡۡلَۡيعُ ٱَذ ا هَبوَٰ َحَل  لر 

َ
ْۚۡ ٱوََحَرَم  ۡۡلَۡيعَ ٱ ّلَلُ ٱَوأ ا هَبوَٰ هن  ۥَفَمن َجآَءهُ  لر  َموۡعهَظةٞ م 

ههه  ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  نتََهَٰ ٱفَ  ۦَرب 
َ
ۡصَحَُٰب  ّلَله  ٱإهََل  ۥٓ َما َسلََف َوأ

َ
ْوَلَٰٓئهَك أ

ُ
ُهۡم فهيَها  نلَارهِۖ ٱَوَمۡن ََعَد فَأ

وَن  ُ ْ ٱ ّلَلُ ٱ َيۡمَحقُ  ٢٧٥َخَِٰله ا هبَوَٰ َٰته  ٱَوُيۡربه  لر  ثهيٍم  ّلَلُ ٱوَ  لَصَدَق
َ
 ينَ ََّله ٱ إهنَ  ٢٧٦ََّل َُيهبُّ ُكَ َكَفاٍر أ

 ْ ْ وََعمهلُوا ْ  لَصَٰلهَحَٰته ٱَءاَمُنوا قَاُموا
َ
ةَ ٱَوأ ْ  لَصلَوَٰ ةَ ٱَوَءاتَُوا هههۡم َوََّل َخۡوٌف  لَزَكوَٰ ۡجرُُهۡم عهنَد َرب 

َ
لَُهۡم أ

َها ٢٧٧َعلَۡيههۡم َوََّل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  يُّ
َ
أ ْ  ََّلهينَ ٱ َيَٰٓ ْ ٱَءاَمُنوا َ مهَن  ّلَلَ ٱ َتُقوا ْ َما بَّقه ْ لٱَوَذُروا ا هَبوَٰٓ إهن ُكنُتم  ر 

ۡؤمهنهنَي  هَن  فَإهن ٢٧٨مُّ َۡرٖب م  ذَنُواْ ِبه
ۡ
ه  ّلَله ٱَلۡم َتۡفَعلُواْ فَأ َٰلهُكۡم  ۦ  َورَُسوله ۡمَو

َ
ِإَون تُۡبُتۡم فَلَُكۡم رُُءوُس أ

ن ِإَون ٢٧٩ََّل َتۡظلهُموَن َوََّل ُتۡظلَُموَن 
َ
ةٖۚٓ َوأ َرةٌ إهََلَٰ َمۡيَۡسَ ةٖ َفَنظه تََصَدقُواْ َخۡيٞ لَُكۡم  ََكَن ُذو ُعۡۡسَ

خورند ]از قبر[ بر  کسانى که ربا مى» [280 -275ة: البقر] ﴾٢٨٠إهن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن 

خیزند مگر مانند کسى که شیطان او را به آسیبى آشفته حال کرده باشد. این از آن  نمى

ربا را حرام شمرده است که گفتند: بیع مانند رباست، حال آنکه خدا بیع را حالل کرده و 

[ پروردگارش پندى به او رسید، آن گاه ]از کار  است، پس هر آن کس که از ]جانب

[ باز آمد، آنچه گذشت، او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس  خویش

 [ ربا را نابود خداوند ]بهره*  اند اند. آنان در آن جاودانه که ]به ربا[ باز گردد، اینان دوزخى

دهد و خداوند هیچ ناسپاس گناهکار را دوست  [ صدقات را رشد مى سازد و ]برکت مى

آنانکه ایمان آوردند و نیکو عمل کردند نماز را پاینده داشتند و زکات را  * دارد نمى

پرداختند، اجر و پاداش شان نزد خدا )محفوظ( است، نه خوفی برای آنان هست و نه 

ی مردم با ایمان! از خدا بترسید و دست از رباخواری * ا محزون و غمین خواهند بود

بردارید، تاکنون خوردید و بعد از این نخورید اگر مؤمنید * و اگر دست )از این عادت 

زشت( بر نمیدارید، پس با خدا و رسول خدا اعالن جنگ بدهید، )یعنی: رباخواری اعالن 

ئید(، شما فقط سرمایة اولی خود را جنگ با خدا و پیامبر است(، و اگر توبه کنید )و باز آ
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و اگر )بدهکار،( قدرت پرداخت نداشته »گردید *  می د و نه مظلومکنی می مالکید، نه ظلم

باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! )و در صورتى که براستى قدرت پرداخت را 

 .«بدانید!ندارد،( براى خدا به او ببخشید بهتر است اگر )منافع این کار را( 
هرر کرس کره    »د: گویر  می و احتکار با زبان اسالم نفرین شده است، پیامبر اسالم 

 .«احتکار کند خطاکار است
و با این ترتیب معامالت اقتصادی با اصول اخالقری و معنروی مربروط و هرم آهنرگ      

 د، آنچنانکه در داخل نفس و در واقع زندگی هم آهنگ و مربوطند.گرد می

، آخر دنیا که سازند میدنیا با آخرت و زمین با آسمان ارتباط برقرار و بهمین ترتیب، 

فقط مملکت جسم و آخرت که فقط کشور رو  نیست، بلکه هردو در آن واحد کشور 

رو  و جسمند، و این زندگی یک مسافرتی بیش نیست، این سرش دنیا است و آن 

 این سفر را از اول تا آخرسرش آخرت، بدون اینکه فاصله ای در کار باشد، و انسان هم 

پیماند، بعنوان اینکه انسان است و مسافر راه و برنامة اسالم در این باره بسیار روشن  می

های  قرآنکریم که در روی زمین برای همة مردم آمده، و دیدگاههای  است، زیرا راهنمائی

آخرت قیامت که از حوادث روزحساب و کتاب حکایت دارد، هردو بشدت میان دنیا و 

، آنچنانکه در دل انسان بنشیند که هر دو یک چیزند و متصل و سازند میرا باهم مربوط 

 تفکیک ناپذیر، و هیچ انفصالی در کار نیست، در هر عملی از اعمال دنیا بانسان گفته

که از خدا و روزجزا بترس، و هر عملی که در روی همین زمین انجام میگیرد  شود می

َوتۡلَنُظۡر َنۡفٞس َما ﴿ :فرماید می، باین ترتیب که قرآنکریم دهد میآخرت را بآدمی تذکر 
باید هر کسی نظر کند در کارش که چه برای فردایش » [18احلرش: ] ﴾قََدَمۡت لهَغدٖ 

هَيۡت ُكُّ َنۡفٖس  فََكۡيَف ﴿ د:گوی می ، باز هم«فرستاده است َۡوٖم ََّل َرۡيَب فهيهه َوُوف  إهَذا ََجَۡعَنَُٰهۡم َله
[ آن گاه که  پس چگونه باشد ]حالشان» [25آل عمران: ] ﴾٢٥َما َكَسَبۡت َوُهۡم ََّل ُيۡظلَُموَن 

[ دستاوردش  آنان را در روزى که شکى در آن نیست فراهم آوریم. و به هر کسى ]سزاى

 .«؟!اده شود و آنان ستم نبینندبه تمام و کمال د
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ه  يُۡؤمهُنونَ ﴿ :فرماید میبازهم  ره ٱ َۡلَۡومه ٱوَ  ّلَله ٱب ه  ٓأۡلخه ُمُروَن ب
ۡ
َوَيۡنَهۡوَن َعنه  لَۡمۡعُروفه ٱَوَيأ

و از  کنند می ایمان بخدا و روز جزا میآورند، به معروف امر» [114آل عمران: ] ﴾لُۡمنَكره ٱ

ْ َما ﴿. «منکر نهی َحٗدا َووََجُدوا
َ
ا  َوََّل َيۡظلهُم َربَُّك أ ٗ ْ َحاُضه و هر » [49الکهف: ] ﴾٤٩َعمهلُوا

، و «یابند، و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهدکرد اند، حاضر مى عملى را انجام داده

 پایان. بی سخت دوست دارد که ای کاش! میان او و عمل بدش مسافتی بود دور
ههه َسُيَطَوقُوَن ﴿ د:گوی می قرآنکریم بزودی با » [180آل عمران: ] ﴾ۡلقهَيََٰمةه ٱيَۡوَم  ۦَما ََبهلُواْ ب

هعهَبادهَي  قُل﴿ «.طوق بگردن خواهند شداند  هرآنچه که بخل ورزیده ْ يُقهيُمواْ  ََّلهينَ ٱل  َءاَمُنوا
ةَ ٱ َلٌَٰل  لَصلَوَٰ َ يَۡومٞ ََّل َبۡيٞع فهيهه َوََّل خه َته

ۡ
ن يَأ

َ
هن َقۡبله أ ا وََعََلنهيَٗة م   ﴾٣١َوُينفهُقواْ مهَما َرزَۡقَنَُٰهۡم سه ٗ

و انفاق کنند از چیزهائیکه روزیشان کردیم، قبل از آنکه برسد آن روزیکه » [31ابراهیم:]

 .«نه تجارتی در آن هست و نه دوستی
هَقُة  ُكُّ ﴿ د:گوی می بازهم ُجوَرُكۡم يَۡوَم  لَۡموۡته  ٱَنۡفٖس ذَآئ

ُ
آل عمران: ] ﴾ۡلقهَيََٰمةه ٱِإَوَنَما تَُوَفۡوَن أ

هر کسی طعم تلخ مرگ را خواهد چشید و فقط پاداش تان را روز قیامت » [185

هََّلهيَن َءاَمُنواْ ِفه ﴿ . و باز فرمان دیگر:«خواهید دید َ ل ةه ٱِهه ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰ هَصٗة يَۡوَم  لُّ  ﴾لۡقهَيََٰمةه ٱَخال
بگو: آن بهشت مخصوص کسانی است که در زندگی دنیا ایمان آوردند » [32األعراف: ]

همۡ ﴿ :فرماید می. ، باز هم «و روز قیامت را بدون شک و تردید پذیرفتند ق
َ
هينه  فَأ هِل  وَۡجَهَك ل

ۚۡ فهۡطَرَت  َلۡقه  نلَاَس ٱَفَطَر  َلته ٱ ّلَله ٱَحنهيٗفا يَل ۡله ۚۡ ََّل َتۡبده هَك  ّلَلهۚۡ ٱَعلَۡيَها َٰل هينُ ٱَذ همُ ٱ ل  َن  ۡلَقي  َوَلَٰكه
ۡكََثَ 

َ
پس روى خود را متوجّه آیین خالص » [30الروم:] ﴾٣٠ََّل َيۡعلَُموَن  نلَاسه ٱأ

را بر آن آفریده دگرگونى در آفرینش ها  انسان پروردگار کن! این فطرتى است که خداوند،

 .«دانند! ولى اکثر مردم نمى ،این است آیین استوار ،الهى نیست
پس بنابراین، وقتیکه انسان این برنامه را پیاده کند او کامالً با فطرت سالم حرکت کرده 

يَل  نلَاَس ٱَفَطَر  لَته ٱ ّلَله ٱفهۡطَرَت ﴿ است، همان فطرتی که خدایش آفریده، ۚۡ ََّل َتۡبده َعلَۡيَها
َۡلقه  هَك  ّلَلهۚۡ ٱۡله َٰل هينُ ٱَذ همُ ٱ ل  را بر آن ها  انسان این فطرتى است که خداوند،» [30الروم: ] ﴾لَۡقي 
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و این عمل مانند یک  .«آفریده دگرگونى در آفرینش الهى نیست این است آیین استوار

نظیر است، و  بی معجزة درخشان مطابق با هستی انسان است که در میان تمام خلق خدا

نظیر را که فرستاده در خوراندام اوست، و همه دقایق و تفصیالتش  بی خدا این آئین

های  محفوظ و مضبوط است، و در همه حال و همه وقت در زندگی بشریت دارای نشاط

 انسانی است که از هستی انسان سرچشمه میگیرد.





 

 
 

 در نفس بشریت خطوط متقابل

و در حقیقت  64فصلی است باین عنوان در صفحه  «منهج الرتبیة اإلسالالمیة»در کتاب 

جای آن اینجا بود، اما قبل از اینکه در فکر تألیف این کتاب باشرم در آنجرا نوشرتم: کمرا     

اینکه در همانجا ماموریت طبیعی خرود را انجرام داد، زیررا موضروع هرردو کتراب براهم        

آن کتاب را در اینجا تکرار کنم، و های  توانم همة گفته نمی هم آمیخته، دیگرمربوطند و در

 .کنم میلکن آن اندازه که به بررسی روانی مربوط است تکرار 

یم، گفتیم که در اینجرا  کرد میدر فصل سابق که طبیعت دوگونة هستی بشریت را بیان 

هرا   آن نخستین و روشرنترین  مظاهر فراوانی برای این دوگونگی وجود دارد. سپس به بیان

 پرداختیم، و آن عبارتست از: حقیقت جسم و رو .

و هم اکنون در این بخش به بیان خطوط متقابل آن در نفس بشرریت میپرردازیم، و آن   

 هم یکی از مظاهر زیبای این ترکیب دوگونه است در نفس انسانی.

است هردو خرط   حقاً که یکی از عجایب تکوین بشری همین خطوط دقیق موازی هم

و در عین حال در مسیر بخالف  اند، از این خطوط در داخل نفس در جوار هم قرار گرفته

یکدیگرند، بیم و امید، حب و بغض، )خواسرتن و نخواسرتن( پیشرروی بسروی واقرع، و      

پیشروی بسوی خیال، نیروی حسی و نیروی معنوی، ایمان بمحسوسات و ایمران بغیرب،   

التزام بانجام وظیفه و عشق بآزادی، فردیت و اجتماعیت، منفی گرائری و مثبرت گرائری...    

با همة اختالف که ها  این همه یک رشته خطوطی هستند متوازی و روبروی هم، وهمه و 

وظیفة خود را در ارتباط دادن افرراد بشرر برا زنردگی      اند، دارند و روبروی هم قرار گرفته

یک رشته تارهائی هستند کره هسرتی بشرریت را    ها  آن ، مانند اینکهدهند می بخوبی انجام

که برای ارتباط سازگار باشرد، و   کنند می نچنان بهم وصلمحکم میبندند، و از هر طرف آ

و جروانبش را متعردد    دهرد  مری در همین حال و همان وقرت مرترب افرق آن را توسرعه     
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، زیرا هرگز ایرن مأموریرت را در منطقرة    دهد میاند، و میدان زندگیش را گسترش گرد می

ترتیرب هسرتی    ، و براین کنرد  مری و هیچوقت در یک سطح حرکت ن دهد میمعین انجام ن

نظیرر مخلروقی    بری  تا آنجا که میشناسیم، انسان در میان مخلوق خدا آید می انسان بوجود

است، یک هستی شگفت انگیزی است که سرانجام بهمین نشئة نخسرتین اعجرازآمیز برر    

د، یعنی: همان مشتی خاک و شراره ای از رو  این خطروط رو در روی هرم یرک    گرد می

تکوین بشریت، و عجیب تر از آن پیدایش ارتبراط موجرود   های  اعجوبه ایست از اعجوبه

است در میان هردو خط مخالف هم، علی رغم این مخالفت که در مسیر باهم دارند، حاال 

یم بگوئیم توان می باید دید این خطوط چگونه در سرشت و روان انسانیت پدید آمدند؟ آیا

 تروان  مری  ای از رو  الهی است؟ آیاکه آن در اثر نزدیک شدن مشتی خاک تیره با شراره 

گفت که پاره ای از آن در طبیعت خاک و قسمت دیگر از طبیعرت رو  اسرت؟ علرم آن    

توانیم هیچ یک طرفین را قطعری بردانیم،    نمی پیش خداست و فقط خداست که میداند، ما

قین آنچنان که حقیقت اولی را یقین دانستیم، )آمیزش خاک و رو  را( زیرا در آنجا این ی

را هم از کالم خدا بدست آوردیم، اما در اینجا فقط حدس است که میزنیم، ممکن اسرت  

مطابق واقع باشد، و ممکن است خطا برود، فقط برای همین اندازه بس کره بتروانیم ایرن    

را بشناسیم، و بدانیم که در زندگی انسان چه اثرهائی ها  آن خطوط را توصیف کنیم و آثار

هرا   یقین حاصل کنیم، همة این دو خطها  آن که در امر پیدایش ابتدایمیبخشند؟ بدون این

در اصل خلقت روبروی هم هستند، و در مسیر باهم ضرد و مخالفنرد، و برا ایرن وصرف      

سخت باهم مربوطند، و حتی پارة اوقات این ارتباط آنچنان نیرومند است که گاهی در آن 

 واحد و در یک میدان باهم بفعالیت میپردازند.

فروید فقط بدو خط از این همه خطوط متقابل توجه پیدا کرده، و آن عبارت است از: 

 خطوط حب و کره )خواستن و نخواستن(.

و  کنرد  مینظریة کاملی ایجاد ها  آن و فقط به بررسی این دو خط میپردازد و در اطراف

و منظورش این است که انسان ( Ambivilene)نام آن را نظریة ازدواج عاطفی میگذارد، 
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در آن واحد در مقابل هرچیزی و هر شخصی در درون خود بدون اینکه سربب روشرن و   

، بعقیده او در آن لحظه که کند میعلت عاقالنه ای داشته باشد احساس دوستی و دشمنی 

انسان پا بدنیا میگذارد، در درون او در مقابل هرچیزی و هر شخصری ایرن دو خرط هرم     

، و چون ممکن نیست کره ایرن   شوند می نیز متولدها  آن آیند، یعنی: با تولد کودکپدید می

دو احساس مخالف در دایرة شعور یکجا ظاهر شوند، بناچار یکی در سطح شرعور ظراهر   

، )فرویرد  دهرد  مری د، و آن خط دوستی است، برای اینکه اجتماع بظهورش اجرازه  گرد می

، یعنری:  مانرد  میو در زیرپرده  کند میمی رسوب نگفته که چرا و بچه علت؟( و بناچار دو

خط دشمنی و آن هم بطور ناخودآگاه، و از اینجا است که هرنوع دوسرتی کره در سرطح    

ظاهر گردد خودبخود پرده ای است برای خط دشمنی رسوب شده در اعماق دل انسران،  

رد و و هراندازه که این طرف قوی تر باشد آن طرف در حال ناخودآگراه سررکوب میخرو   

، و باین ترتیب ظاهر نفس انسانیت یک پارچه دوستی است، و در همران  ماند میزیرپرده 

است، بدون اینکه ها  و کینهها  دشمنی است، و پر از عقدههای  حال باطنش سرشار از عقده

علتی معلوم گردد، و خود فروید هم خیلی بعید میداند که هر حالتی که صفت دشمنی در 

ید از علتی سرچشمه بگیرد، و به سببی و خوش آیندی که قبل از این آن سرکوب گردد با

 در مقابل شخص پدر در نهاد او بوجود آمده بود مبارزه کند.

که دوستی و دشمنی بدون علرت در   کند میو همچنین بدون اینکه درک کند، اعتراف 

منی همرراه  یک وقت بوجود نمیآیند، زیرا دوستی قبل از این بتنهائی بدون اینکره برا دشر   

باشد موجود بود. سپس دشمنی همینطور بدون سبب انجام نمیگیرد، زیرا در ایرن حالرت   

 بوجود آمد، )بگمان فروید( بعلت مبارزه پدر در بهره برداری از شخص مادر پدید آمده.

و از ایرن خرافاتیکره او را در تفسریر نفرس      کرد میآری، اگر فروید چشم بصیرت باز 

بیرون میآمد، اوالً سزاوار بود که ببیند همرة ایرن خطروط متقابرل در      انسانیت دربر گرفته

سطح هستی نفس انسانی ظاهرند، و این ظهور منحصر باین دو خط )دوستی و دشرمنی(  
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نیست، زیرا ما که در اینجا هشت جفت از این خطوط را شمردیم، و ممکن است که بیش 

 از این هم باشد.

ین خطوط هرگز مزاحم یکردیگر نیسرتند، برا ایرن کره در      و ثانیاً سزاوار بود ببیند که ا

، و دیگری در عالم ناخودآگاه شود می مقابل هم قرار دارند، بطوریکه یکی در سطح ظاهر

در دایررة شرعور و   هرا   آن ، زیرا ممکن است، )چنانکره خرواهیم دیرد( همرة    ماند میباقی 

 و اگرر تصرادمی در میران    خودآگاهی ظاهر گردند، بدون اینکه باهم تعارض داشته باشند،

 رخ دهد باید علتی باشد که باعث تصادم گردد.ها  آن

احتیاج بتفسریر جرامع ترر و روشرن ترر از      ها  آن و در خاتمه سزاوار بود که ببیند همة

تفسیر او دارد، تفسیریکه فقط بدو خط شامل است، تفسیری که او این همه خود را در آن 

خود را در های  مه دست و پا میزند، و سپس همة گفتهو بدون دلیل این ه کند میناراحت 

دو سطر از کتابش پس میگیرد، اما بازهم ما آن حقیقت جزئی را که فروید برآن راه یافتره   

مسلم میگیریم، و آن عبارت است از: اتصال دو خط دوسرتی و دشرمنی در داخرل نفرس     

این طرور هسرتند،    م که فقط این دو خط نیست که در نفس بشریتگوئی میانسان. سپس 

بلکه خطوط متقابل فراوانی در اینجا وجود دارند، و این ربط و اتصال فقط منحصر متکی 

باشد، مانند اینکه انسانی را که دوست داری خود او باعث باشد که از او خشمگین باشی 

یا مالمتش کنی، و یا ناراحتش کنی، و باین علت دشمنش بداری، اما تو در ظاهر دوسرتی  

د، و در عرالم ناخودآگراه   گررد  میر دشمنی غلبه میدهی که در اثر آن دشمنی سرکوب را ب

. هرگز هرگز، منظور فروید این نیست، زیرا قطعاً در اینجا سببی هست درک بشود ماند می

و یا نشود، اما اصرار دارد که ازدواج عاطفی در مقابل هرچیزی و هر شخصی بدون علت 

 در اصل اینطور است.. بنابراین، آن شود می پیدا

و از اینجا است که بدون علت کودک مادرش را دوست دارد و دشمن دارد، پدرش را 

دوست دارد و دشمن دارد، مادر فرزندش را دوست دارد و دشمن دارد، شوهر همسررش  
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را دوست دارد و دشمن دارد، و زن شوهرش را دوست دارد و دشرمن دارد، و همینطرور   

 تا آخر.

کم نصف تفسیرش را در بارة نفس بشریت روی این اصل پایه گذاری و فروید دست 

، و بعقیده او این دشمنی سرکوب شدة بدون علت همانسرت کره مشراعر افرراد و     کند می

اثرر  هرا   آن ، و همینطرور هرم در روش و رفترار و کرردار    بررد  مری  را پیشها  ملت وجدان

: از این سرتیزه ای کره دائرم در    میگذارد، و از این دشمنی سرکوب خورده، یا بهتر بگوئیم

میان دوستی ظاهر شده و دشمنی سرکوب خورده در جریان است، دیرن، تمردن، آداب و   

، و ایرن یرک زحمرت بیجرا و     آید می رسوم اجتماع، و هر مظهری از مظاهر بشریت پدید

 عناد خسته کننده است که دلیل ندارد، و سزاوار هم نیست که مرد )دانشرمندی( اینگونره  

 ایه سخن بگوید.پ بی

 ( از نارسرائی و Totem and tobooو حال آنکه او در دو سرطر از کتراب خرود )   

ایرن کتراب بردون توجره      139د، زیررا او در صرفحة   دار برمری مایگی این نظریه پررده   بی

سابق خود در این کتاب و سایر کتابهایش چنین گفتره اسرت: آن دشرمنی کره     های  بگفته

این است که در سر بهره برداری از مادر با او رقیب اسرت،  کودک نسبت بپدر دارد بعلت 

خودداری کند، مگر بکوشد پدر را از ساحت مادر دور کند، زیرا وظیفرة   تواند مین کودک

بینرد، بلکره آن یرک ظهرور و تجلری       مری  اوست با آن دوستی باین دو خط نیست کره او 

 همگانی است که شامل همة خطوط است.





 

 
 

 بیم و امید

، شوند می بیم و امید دو خط روبروی هم هستند از خطوط نفس انسانی که در آن پیدا

در جوار هم؛ و در مسیر هم و دارای دو خط سیر، نفس خودبخود بحال طبیعی هرم بریم   

این  شود می ترکیب شده، کودک که متولددارد و هم امید، چرا؟ چون در فطرتش اینگونه 

دو استعداد هم جوار در نهادش هست، از تاریکی میترسد، از تنهرائی میترسرد، از افترادن    

میترسد، از تصادم میترسد، و از مناظر ناآشنا میترسد، از اشخاصریکه هنروز الفرت نگرفتره     

 میترسد.

امید دارد که در آغوش مادر هنگام شیرخوردن آرامش و استراحت و آسایش بدسرت  

آورد، و بعد از آن امیدوار است که در دامان مادر و در آغوش پدر و روی دست کسانیکه 

، و ایرن دو خرط   شرود  می پرورش یابد، این طفل روزبروز بزرگ کند میاحساس آرامش 

و امیردها رو برافزایش   هرا   و بتردریج انرواع بریم    کنند می متقابل نیز با او در جوار هم نمو

، اما این دو خط هنوز همانند بودند، در جوار هم و در مقابل هم، دائم برای کودک رود می

، از مرگ میترسرد، از فقرر، از نراتوانی، از    کنند می ی زندگی را تعیینها پیشرفت مشاعر و

اسرباب  هرا   ایرن  ت میترسد، همرة محرمیت، از ذلت، از رنج حسی و معنوی، و از مجهوال

گوناگون است که از این یک تار سرر میزنرد، تاریکره ماننرد     های  نغمهها  این ترس و همة

تارها است و از سر تا پا ترین  و وسیعترین  که قوی آید می خط هم جوارش چنان در نظر

د دارد، آدمی را فرا گرفته است، و او دائم همینطور آرامش و استراحت و آسرایش را امیر  

همانطوریکه در کودکی امید داشت، اما در اینجا در سطح باالتر و وسیع تری اینجرا امیرد   

موفقیت است، امید نیرومندی است، امید جاه و مقرام و نعمرت و ثرروت اسرت، و امیرد      

حد و حساب، هر وقت آرزوئی برآورده شود آرزوی دیگری را  بی هزاران آرزوهای دیگر

 امیدوار است.
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مید با این همه قوت، با این همه پیچیدگی، و با این همه آمیختگی که با هسرتی  بیم و ا

 در واقع پیشرفت زنردگی را راهنمرائی کررده و    اند، بشری دارند و در اعماق آن فرو رفته

میترسرد و  ایکره   ، زیررا بانردازه  کنند می و سلوک و مشاعر و افکار انسان را میزان ها هدف

دازه و نوع امیدش بررای خرود راه و رسرم زنردگی را انتخراب      باندازه ای نوع ترس و بان

 .سازد می، و روش و رفتارش را با بیم و امیدش هم آنگ کند می

خطروط متقابرل در نفرس    تررین   و عمیقترین  بینم وسیع می این دو خط تا آنجا که من

 بشریت هستند، از دو خط )حب و کره( دوستی و دشمنی که فروید بیرنش خرود را روی  

متمرکز ساخته نیرومندتر و ریشره دارترنرد، زیررا کرودک پریش از آنکره دوسرتی و        ها  آن

دشمنی را درک کند، و حال آنکره هرردو درکهرائی هسرتند کره از داخرل نفرس بخرارج         

متوجهند، بسوی دیگران و بسوی عالم بیرون متوجهند، بطور فطری در دل احساس ترس 

، در آغروش دایره و در آغروش    کند میآرامش و نیز بطور فطری احساس امنیت و  کند می

مادر و در آغوش هر کسی که از او محبت میبیند، و این یک امر بسیار منطقی است، زیرا 

در اول کار ذات کودک همة عالم اوست، همة دنیای اوست، و ترس برر آن و جسرتجوی   

پستان  امنیت و آرامش برای آن نخستین درک منطقی است با هستی که مرکز ذات اوست،

باالترین امید کودک است در عالم کوچک خرود، در عالمیکره   ها  آن مادر یا دایه و آغوش

هنوز جز آن جائی را ندیده است، و این قبل از آنست که مادر را بشناسد و یا بدانرد کره   

پستان چیست؟ و قبل از آنست که نسبت بمادر احسراس دوسرتی بکنرد، و دورشردن از     

در بزرگترین ترس اوست، قبل از آنکه چیزی از دشمنی احسراس  پستان و یا از آغوش ما

کند، بلکه دشمنی و دوستی در نفس کودک پس از پیدایش بیم و امیرد میآینرد و بتردریج    

، و در نتیجه یک رشته روابط نفسرانی نسربت بچیزهائیکره در    کند میعالم دیگر را تماشا 

 ول از راه روابرط جسرمانی عبرور   اطرافش هستند بوجود میآورد، و این روابط در درجه ا

نرد، و  گرد مری نیراز   بری هرا   آن ، از راه پستان و یا آغوش مادر میگذرنرد. سرپس از  کنند می
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 یرا  کننرد  می پردازند، پستان را رها می سرانجام آنطور که اوضاع و احوال ایجاب کند بکار

 کنند بستگی بوضع موجود دارد. نمی

و ممتازترین خطروط اسرت، بردلیل    ترین  میقو از اینجا است که خطوط بیم و امید ع

خطوطی ترین  ند، و نزدیکگرد میاینکه اولین خطوطی هستند که در هستی انسان آشکار 

 هستند بذات انسان.

میان حقیقت جسم و رو  و دو خط بریم و امیرد موجرود    ایکه  قطع نظر از اصل رابطه

اول، و آن همران مسرئله    پیردایش حقیقرت دوم از حقیقرت   ای  اندازه است، و قطع نظر از

 کنند می ایست که ما از کیفیت آن بیقین خبر نداریم، این دو خط چنانکه دیدیم باهم عمل

، همان ارتباطی که میان جسم و رو  برقررار اسرت،   روند میو مربوط و متصل بهم پیش 

 میان این دو خط نیز برقرار است.

و میدان ایرن عمرل هرم در اول    پردازند  می در یک میدان و در یک موضوع باهم بکار

کار پستان و آغوش مادر است، یا بعبارت دیگر: آن یک عمل جسمی است که برا تغذیره   

ارتباط ناگسستنی دارد، و در شعاع این حقیقت یک رشته خطاهرائی در نظریرات فرویرد    

را بررسری  هرا   آن د، بهتر است قبل از آنکه در این راه قدم بررداریم گرد میبرای ما روشن 

 نیم.ک

خطای اول: ما پیش از این تذکر دادیم که نخستین دو خط بشریت قبل از خط دوستی 

و دشمنی خط بیم و امید است، و بهمین دلیل نباید نفس بشریت با آن تفسیر شود، اما از 

ناحیة بیم و امید تفسیر شود، و بعالوه در واقع یک خطای نابخشرودنی اسرت کره نفرس     

اثرر   بری  و خط تفسیر شرود، و سرایر خطروط بحسراب نیایرد و     انسانی با هر یک از این د

 کنرد  مری عمرل  ها  این گذاشته شود، و ما قبل از این بیان کردیم که نفس انسانی با مجموع

بدون فرق، و گفتیم کره هرر تفسریریکه برا یرک جرز  منفصرل و مسرتقل انجرام بگیررد،           

بتجزیره و تحلیرل   هرا   این تفسیریست خطا و دور از مقام انسانیت، و وقتیکه ما با یکی از

، منظور ما این نیسرت کره   کند میپردازیم این بحکم اجبار است که بحث ایجاب  می نفس
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نظیر  بی این نفس همه جا در حقیقت اینطور است و اال همه این خطوط اجزا  این هستی

روشن تر و ممتازترنرد هریچ یرک بتنهرائی کرار      ها  آن است، اما علی رغم اینکه بعضی از

 ، بلکه همه باهم در یک حال و یک زمان بطور دسته جمعری دسرت بدسرت هرم    کند مین

، نه اینکه فقط دو خط باهم باشند و سرایر خطروط منتظرر بماننرد،     کنند می و کار دهند می

در آن واحد و در تمامی حاالت با آشکارشدن بعضی و پنهران شردن   ها  بلکه همة دو خط

ازند، اما هیچ امتیازی یکی بر دیگری ندارد، و بعضی دگر بطور موقت باتفاق هم پیش میت

 کوچکترین استقاللی در کار نیست.

خطای دوم این است که خطوط متقابل ممکن است باهم بکار بپردازند، همران وقرت   

در دایرة شعور و خودآگاهی و یا در دایرة ناخودآگاهی قرار بگیرند، بردون اینکره ظهرور    

د و در عالم ناخودآگاه مدفون بماند، و نیز همان یکی ایجاب کند که دیگری سرکوب گرد

و آرزوهای کودک شیرخوار همه در اطراف پسرتان و آغروش و   ها  طوریکه که دیدیم بیم

چسپاند از یک طررف   می آرامش و آسایش دور میزند، او در آن حال که خود را به پستان

ن آیرد، بردون اینکره    امید دارد که سیرش کند، و از طرفی هم میترسد که از دهانش بیررو 

تعارضی میان این بیم و امید بوجود آید، و سرانجام وقتیکه اطمینان یافرت کره پسرتان در    

میان لبهای او قرار گرفت و با مکیدن شیرة آن راحت جانی بدست آمرد، موقتراً تررس از    

، اما الزم نیست که این تررس بررای همیشره سررکوب     کند میدست رفتن آن را فراموش 

 شود.

راین، این ترس همیشه با این امید در دایرة شعور و در عالم خودآگاه موجود است، بناب

 اگرچه فراموش هم بشود.

گاهی باهم  شود می پس عشق به پستان و ترس از دست رفتن آن وقتیکه کودک بزرگ

، و نسربت بعرالم خودآگراهی و    گیرنرد  مری ، و در عرالم ناخودآگراهی قررار    کنند می تنزل

یک درجه میمانند، و ما بزودی هنگامیکره از دو خرط متقابرل دوسرتی و     ناخودآگاهی در 
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م، خواهیم گفت که این دو خط نیز در این دو عالم عیناً مانند دو خط کنی می دشمنی بحث

 بیم و امیدند بدون فرق.

 و بکرار  شروند  مری  خطای سوم اینکه نخستین دو خطی کره در نفرس بشرریت ظراهر    

از: بیم و امید هیچگونه رابطره ای برا آن افسرانة جنسری کره      پردازند، آن عبارت است  می

او برا زحمرت   ایکره   فروید بافته و زیربنای همة اوهامش قرار داده ندارنرد، همران افسرانه   

در درجه اول بعمل ها  آن فراوان همة هستی و همة زندگی انسان را با آن تفسیر کرد، زیرا

راه غذا مربوطنرد، و آن هرم در هریچ     بیولولی نخستین که عبارت است از: حفظ ذات از

حالی ممکن نیست موضوع جنسی باشد، مادام کودک شیرخوار پسر یرا دخترر برا همران     

 صورت کودکی و با همین تفصیالت قرار بگیرد.

د کره احسراس بیولرولی پریش کرودک      گویر  می و وقتیکه فروید با کمال ناجوانمردی

جسمانی از خروردن و آشرامیدن و    شیرخوار هماناً احساس جنسی است، و هرگونه لذت

دفع فضوالت بدن یک لذت جنسی است، فقط وزر و بال این ناجوانمردی بگرردن خرود   

فروید است، زیرا او برای اثبات این مطلب هیچگونه دلیلی ندارند، و حیوان کره در نظرر   

داروین پدر انسان است، تاکنون کسی نگفته که غذای خود را بعنوان لذت غریزة جنسری  

 یخورد.م

بنابراین، چرا باید انسان باین لعنت گرفتار شود؟! و از روز تولد ترا روز مررگ از هرر    

طرف هیکلش را گنداب غریرزة جنسری فررا گیررد. بلری، ترا اکنرون کره ایرن خطاهرای           

یم در راه خود قدم بر میرداریم، و  گرد مینابخشودنی را از نظریه فروید بیرون آوردیم، بر 

 م.گوئی میسخن  از دو خط بیم و امید

کودک انسان خیلی بحیوان شبیه است بدون شک، زیررا او در ابتردای کرار در میردان     

و  آیرد  مری  ، اما بسرعت و شتاب از این حال بیرونکند میخود در میدان جسمش زندگی 

در حال درک و شعور قرار میگیرد، بخالف حیوان. زیرا در نهاد انسان این استعداد نهفتره  
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د، و لکن این شباهت بآن مبنا نیست که او در همة حاالت کودکی جسرم  است که نمو کن

 محض باشد، مانند حیوان.

اما بطور یقین باین معنا است که جانب خودآگراه از او همران جرانبی کره از یرک دم      

روحانی در یک مشت خاک ناشی شده، از اول در نهادش نهفته و بنشاط نپرداخته بوده، و 

 توانرد  مری ن نگذاشته بوده است، و لکن در روزهای اول تولد کودکهنوز پای بعالم عیان 

 ببیند.

، و کننرد  مری  از اینجا است که دو خط بیم و امید در درجه اول در میدان حرس عمرل  

پردازند، همان هستی کاملیکره جانرب    می سپس آرام آرام در سطح همة هستی کامل بکار

ته دربر میگیرد، و بطرور یکنواخرت   حسی و معنوی را در حالیکه ممزوجند و درهم آمیخ

 شامل بهردو جانب است.

پس بنابراین، کودک چنانکه گفتیم در روزهای اول فقط در شعاع پستان و آغوش بریم  

و امید دارد، یعنی: تنها در شعاع محسوس و در منطقة نزدیک و کوچک فقط، اما بعرد از  

میترسد، از تنهائی میترسرد، از  زمانی که شعور در هستی او کارگر باشد کم کم از تاریکی 

هرا   آن چیزهائی بودند کره در اول کرار از  ها  آن دیدن سیمای دیگران میترسد، و حال آنکه

یرک رشرته امرور    هرا   ایرن  آگاهی نداشت، و وقتیکهها  آن ، برای اینکه از وجودترسید مین

نی در جسمی باشند وسیع تر و گسترده تر از پستان و آغوش، پس او بعد از گذشت زمرا 

میدان معنوی نیز بیم و امید آغاز خواهد کرد، اگرچه این منطقه بمنطقة حسی هم نزدیرک  

 باشد.

پس او وقتیکه از افتادن و یا از باالرفتن از بلندی میترسد این تررس یرک امرر حسری     

و ابعاد و آثراری کره حکایرت از سرقوط     ها  محض نیست، بلکه با یک نوع تصور مسافت

و حال آنکه ترس از تاریکی و یا تنهائی در مرحلره سرابق یرک امرر     همراه است،  کند می

غریزی بود و از تصور ناشی نبود، )و این ترس او طبعاً از ترسیکه اطفال بزرگترر از او از  

پرردازد، و   مری  ظلمت و تنهائی دارند فرق دارد، و همچنین از ترسیکه خیرال در آن بکرار  



 97 بیم و امید

کره از هرر طررف     سرازد  میوحشتناک آماده  برای کودک هزاران وسیله ترسناک و حاالت

 ترس را در دلش فرو میریزد فرق دارد(.

، و بعرالوه کره در   رود مری و وقتیکه یک درجه باالتر رفت بریم و امیردش نیرز براالتر     

در شعاع معنویات قرار میگیرد در نتیجره میترسرد، وقتیکره خطرا      کند میمحسوسات کار 

که توفیق بیابد و کار نیک  شود می که مردم از خاطاهای او ایراد بگیرند، و امیداوار کند می

انجام بدهد و مردم از کار او بنیکی یاد کنند، میترسرد از اینکره از رضرایت پردر و مرادر      

از خوشرنودی آنران وقتیکره     شود می محروم شود، وقتیکه بگفته آنان عمل نکند و امیدوار

 بندد و رضایتشان را فراهم آورد. را بکارها  آن گفتة

د، اینجرا اسرت کره    گرد میو اینجاست که واردشدن در عالم اصول عالی انسانی آغاز 

دیگر بمرحلة حساس آغاز رشد رسیده، زیرا دیگر هیچ عملی هراندازه هم کوچک باشرد  

، بلکه دیگر با هر یرک از اعمرالش   شود میدر احساس او مستقل و قائم بذات محسوب ن

کره   کند میاصل از اصول انسانیت همراه است، اصلی است در یک شعاعی آغاز کار یک 

 ، بشریوة کنرد  مری نزدیک بشعاع حیوانست، بشیوة فعل مشروط انعکاس پذیر آغاز فعالیت 

، دو دل است که این کار را انجام بدهد و یرا ندهرد، ماننرد اینکره     کند میارادگی عمل  بی

باین ترتیب: هر وقت غذائی بخواهنرد بدهنرد، اول آن   سگی را معتاد کنند بصدای زنگی، 

زنگ را بصدا در آورند، و بعد غذایش بدهند که در نتیجه صدای زنگ و طعام در دستگاه 

 عصبی آن حیوان مالزم هم باشند.

و آب دهانش برراه   کند مییاد غذا  رسد میبنابراین، هر وقت که صدای زنگ بگوشش 

ر نباشد، و لکن این مرحله بسرعت بدایرة هوشیاری انتقال میافتد، اگرچه غذائی هم در کا

پردازد و یاد میگیررد کره    می مییابد و در دایرة آگاهی قرار میگیرد، و آرام آرام کودک بفکر

هر وقت کار بد انجام بدهد پاداش بد، و هر وقت کرار نیرک انجرام بدهرد پراداش نیرک       

 خواهد دید.
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 ، زیرا آن لذت و الم که اوالً کودک برا شود می ازاین قدم اوالً در شعاع منطقة حسی آغ

نرد،  گرد مری که در نفس او باعث پیردایش )اصرول انسرانی(    ها  آن و کند میبرخورد ها  آن

 هردو لذت و الم حسی هستند، و لکن بعد از انردک زمرانی کرودک از ایرن حرال بیررون      

 لرذت و الرم معنروی    نرد، هرردو  گرد میو قدم فراتر میگذارد، و این لذت و الم بر  آید می

، مانند لبخند مادر و تحسین او و یا اخم مادر و تأدیب او که هردو مرحله بررای  شوند می

 .کنند می ایجاد و تقویت اصول معنوی در دل کودک کفایت

و گسترش مییابد تا آنجا که بریم و امیرد    کند میسپس مرتب نفس و روان کودک نمو 

و با تمام حسیات و معنویاتش، با همة اعمال و مشاعرش، برا   گیرند میهمة عالم او را فرا 

 میگذرد در هم آمیزند.ها  آن که در زندگی ازها  تمام افکار و مبادیش، و با همة لحظه

و ما بزودی اندکی مفصل تر از سایر خطوط متقابل در نفس بشرریت سرخن خرواهیم    

، زیرا وقتیکه دو خرط بریم و   گفت، اما در اینجا نباید از یک بررسی اساسی چشم بپوشیم

 یم، دیدیم که بررسی ما فقط در این دو خط تنهرا نیسرت، بلکره برا    کرد میامید را بررسی 

بطور آشکار و یا بطور ضمنی با خطوط زوج دیگری نیز برخورد کردیم، بدون اینکه ها  آن

 قصد داشته باشیم.

و امیرد بررسری    در این خط سیر بطور آشکار وقتیکه مراحل نمرو را در خطروط بریم   

یم با دو خط حسیات و معنویات برخوردیم، و نیز با خطروط واقرع و خیرال و برا     کرد می

یم ایرن  گررد  مری خطوط ایمان بمحسوس و ایمان بعالم غیب برخوردیم، و ما بزودی برر  

را بردقت بیران کنریم، و همچنرین در ایرن      هرا   آن خطوط را بتفصیل شر  میدهیم تا فرق

دشمنی )حب و کره( برخوردیم، اگرچه آشکارا باین خط اشاره رهگذر بخطوط دوستی و 

نکردیم، زیرا این دو خط سخت با خطوط بیم و امید بستگی دارند، بخاطر اینکره هرر آن   

چیزی و هر آن شخصی را که انسان بردو امیرد دارد، خودبخرود دوسرت هرم دارد، و از      

 رد، تقریباً.هرچیزی و هر شخصی که از آن میترسد، خودبخود دشمنش هم دا
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را از یکردیگر ممتراز   هرا   آن )اگرچه در اینجا در میان این خطوط فرقهائی هسرت کره  

اند، و بزودی در آینده نزدیک بیان خواهیم کرد( کما اینکه همة آن خطوطیکره مرا   گرد می

 هرا،  آن در اول این بخش ذکر کردیم، مانند فردیت و اجتماعیت، مثبت و منفری، و امثرال  

وقتیکره   انرد،  و در دل یکدیگر قرار گرفته اند، در بعضی دیگر درهم آمیخته ها آن بعضی از

، شرود  مری  در بارة یکی سخن گفته شود در ضمن آن خودبخود در بارة دیگری هم گفتره 

از یکردیگر ممکرن نیسرت، چنانکره     ها  آن بطوریکه علی رغم امتیازی که دارند جداکردن

امتیراز و خصوصریات موجرود ممکرن     جداکردن عضوی از سایر اعضا  بدن علری رغرم   

ترا یرک جسرم    اند  نیست، بعلت اینکه همة اعضا  باهم مربوطند، و همه باهم جمع گشته

قررار   بری  چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوها هم همره  اند، انسانی را تشکیل داده

یم که م، در سابق گفتکنی می د، و این دلیل دیگر است که بآن گفتة سابق خود اضافهگرد می

هستی روانی انسان غلی رغم اینکه دارای طبیعت دوگونه است و از دو چیز ترکیب یافته، 

)از خاک تیره و از رو  الهی( یک چیز است، یک موجود تفکیک ناپرذیر اسرت، و علری    

رغم اینکه این ترکیب دارای شعبات و جوانب و دارای گسترش اسرت، برازهم سررانجام    

 توان زد. نمی که تجربه بردار نیست، دست به ترکیبش دهد مییک موجودی را نشان 





 

 
 

 دوستی و دشمنی

این دو خط سخت ریشه دارند در نفس انسانیت و حتی باندازه ای عمیقند که در دید 

که اولین خطوطی هستند در هستی بشریت، )چنانکه برای فرویرد   رسد میاول چنان بنظر 

اتفاق افتاده( و لکن ما در بحث گذشته وقتیکه با کرودک از روز والدت حرکرت کرردیم،    

دیدیم که خطوط بیم و امید ظاهرتر از همة خطوطند، زیرا هردو بذات کودک وصرلند، و  

، در نهراد  دهند می عالم خارج ارتباطپیش از آنکه دوستی و دشمنی را بشناسد که او را با 

م: خوف و رجا نزدیکترین گوئی میاو هستند و بفعالیت مشغولند، و از این لحاظ است که 

خطوطی هستند در هستی بشریت، با اینکه خطوط دوستی و ترین  و گستردهترین  و عمیق

زهم خوف ، باشوند می خطوط دیدهترین  و گستردهترین  دشمنی در هستی انسان از عمیق

است، گرچه این دو خط نیز در همان میدان بفعالیت ها  آن و رجا گسترده تر و نزدیکتر از

 مشغولند که خطوط خوف و رجا مشغول هستند، با همة این بازهم چیزهایی هسرت کره  

، زیرا که این دو دایره باهم انطبراق  سازند میرا در شکل و موضوع عمل از هم جدا ها  آن

، و پرس از ایرن شررکت در    کننرد  می که در یک منطقة وسیعی مشترکاً کارکامل ندارند، بل

 گوشة دیگر کارها اختصاصی هم دارند.

، شروند  می بینیم که بیم و امید با دوستی و دشمنی در میدان معینی شریک می بنابراین،

ند، زیرا گاهی آدمی چیزی و یا شخصی را دوسرت دارد  گرد میاما بعد از این از هم جدا 

، و این دوستی فقط بخاطر پاره ای خصوصیات است، و گاهی بندد مین هرگز باو امیدکه 

، دوسرت دارد بررای   ترسرد  نمری هم چیزی و یا شخصی را دوست ندارد، اما هرگز از او 

هست، و ها  آن اینکه در اینجا یک رشته توافق اخالقی، توافق عملی و یا آمیزشی در میان

دوست ندارند، بخاطر اینکه چنین توافقی نیست، و در همان وقت گاهی آدمی چیرزی را  

دوست دارد که از آن میترسد، چنانکه آدمی کارهای خطرناک را دوست دارد، و گاهی هم 

دوست ندارد چیزی را، و حال آنکه امید هم دارد که آن چیز باشرد، چنانکره آدمری امیرد     
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بسالمت بماند، و سپس آنجا را دوست ندارد، بخاطر اینکه در آن  دارد که در جای معینی

 با مشکالتی هم روبرو گردیده است.

بعالوه در اینجا یک فارق اساسی در طعم هر یک از این دو شعور و در پیشررفت هرر   

وجود دارد که خوف رجا خطوطی هسرتند کره برذات انسران وصرلند، و در      ها  آن یک از

 بسوی داخل نفس است، بسوی مرکز است.ها  آن و پیشرفت اند، اطراف آن تمرکز یافته

، اما گیرند میاما دوستی و دشمنی دو خط شعوری هستند که از ذات انسان سرچشمه 

 ، بسوی دیگران در حرکتند.روند میبسوی خارج پیش 

و واقعاً هم توصیف این مشاعر ابتدائی بسیار مشکل است، خواه خوف و رجا باشد و 

از بردیهیات نفرس انسران هسرتند کره احتیراج       ها  آن ی و دشمنی، و حال آنکهخواه دوست

، همرانطور کره   کنرد  مری را خودبخرود درک  هرا   آن بتوصیف و بیان ندارند، بلکه هر آدمی

، و لکن گاهی یک جاذبیتی در طبیعت انسان هست، و کند میگرسنگی و تشنگی را درک 

از یکدیگر که آن نزدیکترین ها  آن ا تغایرآن عبارت است از: تجلی جاذبة میان اجسام و ی

صورتها است بخطوط دوستی و دشمنی که در نفس انسان نهفته است، و در اینجرا میران   

در هرا   آن این جاذبیت و قوانین آن در طبیعت و میان خطوط دوستی و دشرمنی و مظراهر  

قابرل  نفس انسانی شباهت بس عجیبی برپا اسرت، زیررا کسریکه پراره آهنری را کره در م      

که چگونره در اضرطراب و اهترزاز اسرت؟ و      کند میمغناطیس قرار گرفته بدقت مالحظه 

تا بآن میچسبد. سپس همان آدمری   رود میسپس با این حال با فشار کامل بسوی آهن ربا 

که نفس بشریت در مقابل امواج دوستی چگونه در اهتزاز اسرت؟ سرپس    کند میمالحظه 

 ، و نزدیکتر تا بچسبد و دیگر جدا نگردد.سازد میزدیک کشان کشان خود را بآن امواج ن

و آنکس که دو سر عقربک قطب نما را مراقبت کند خواهد دید که چگونه یکی و یرا  

؟ و چگونره بررخالف هرم برا تشرویش و      کننرد  می هردو در حرکت نتافری از هم دوری

درمیآیرد.   اضطراب در حرکتند؟ تا آنجا که این حرکت بصورت یک عداوت آشتی ناپذیر

 ،کنرد  مری سپس همان آدمی شعور دشمین و عداوت را در درون نفس بشرریت مالحظره   
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بیند که چگونه یکی و یا هردو با سرعت در حرکت و دوری از همردیگر هسرتند؟ ترا     می

آنجا که بنفاق و دوری کامل میانجامد، کسیکه در این دو عمل دقت کند بآسرانی خواهرد   

هست، هم در عالم ماده و هم در عالم نفس بشریت، ها  آن دید که شباهت عجیی در میان

حتی در اول کار تعجب خواهد کرد که آیا دوستی و دشمنی با این وضع محسوس چیزی 

نیست که آن را نفس بشریت از مادة هستی بارث برده باشرد؟ و آنکرس کره ایرن تجلری      

ت یابد، چرون ایرن   بحقیقت آن دس تواند مین جاذبیت را از داخل آن بررسی کند، )گرچه

یکی از آن مجهوالتی است که هنوز برای انسان روشن نگشته است( و امواج مغناطیسری  

آن را بشناسد، همان حرکاتی را بشناسد که باعث جاذبیت و یا نفرت اسرت. سرپس ایرن    

را بحرکرت درمیآورنرد کره    هرا   آن ، وزنند می امواج شعوری را که در اندرون نفوس موج

د مالحظه کند، پری براین معنرا    گرد مینمایان ها  آن یا دشمنی در سطح سرانجام دوستی و

 خواهد برد.

آری، کسیکه این دو مرحله را بدقت بررسی کند، خواهد دید که شباهت عجیبی میران  

این عالم نورانیت در جهان و میان نفوس بشریت وجود دارد، حتی تعجب خواهد کرد که 

روانی و روحانی خود میراثی است که نفس انسانی  آیا این دوستی و دشمنی با این حالت

آن را از عالم نور و عالم معنا بارث برده است؟! و آن کس که در نیروی هیپنروتیزم دقرت   

کند، و آن یک چیزی است معروف و مشهور بآسانی خواهرد دیرد کره چگونره افکرار و      

 انتقرال مشاعر و احساسات از یک نفسی بنفس دیگری برا یرک رشرته امرواج محسروس      

؟ قطعاً تعجب خواهد کرد که ایرن  برد می یابد که سرانجام یکی دیگری را بخواب فرو می

 ؟!آید می معجون حسی و معنوی در هستی انسان چگونه پدید

و همانگونه که خوف رجا در اول کار در یک منطقة محسوس پدید میآینرد، و سرپس   

میرسراند، دوسرتی و دشرمنی نیرز      بتدریج رو بترقی میگذارند تا خود را بمنطقة معنویات

همین طورند، اول در منطقة مسحوس پدیرد میآینرد، و سرپس بتردریج خرود را بمنطقرة       

 معنویات میکشانند.
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تا از عالم حسی بعالم  کنند می و همانطور که خوف و رجا از راه پستان و آغوش عبور

تا از عالم  روند میمعنوی قدم بگذارند، همانطور هم هست دوستی و دشمنی همان راه را 

 حسی بگذرند و بعالم معنوی قدم بگذارند.

دوستی مادر است، مادری که  کند مینخستین دوستی که کودک در نهاد خود احساس 

و در آغوشش میکشد، پس دوستی همانطور که میبینی در ابتدای ظهورش  دهد میشیرش 

 کامالً وصل بآغوش و پستان است.

این دوستی را دوستی جنسی دانسته، و خود را بفشار  و فروید خودبخود و بدون دلیل

انداخته، و سخت دست و پا زده تا بگوید: هر لذت جسمانی مانند خوردن و آشرامیدن و  

بیرون کردن فضوالت غذا از بدن، خودنمائی و قهرمانی و هرگونه حرکت جسمی همه و 

دایش برا رنرگ   همه لذت جنسی هستند، براساس اینکه خود هسرتی جسرمانی از اول پیر   

غریزة جنسی آمیخته است، پس هرچه از آن سر بزند، بناچرار بایرد آلروده بلروث غریرزة      

 جنسی باشد.

و با قطع نظر از این رنج استبدادی که بدون دلیل در این فرض فروید متحمل شده، ما 

را آشکار کند، اش  با او قدم دیگری هم بر میداریم تا در میدان گسترده تری خطای نظریه

زیرا بدون تردید خط دوستی اندکی پس از آغاز از منطقة لذت جسمی میگذرد و بسروی  

د، حتی در غیر ساعات پستان و آغوش، همانطوریکه گفتیم: از گرد میشخص مادر متوجه 

، و کودک قطعاً مرادر را دوسرت دارد،   رسد میو به منطقه ای مشاعر  کند میاین پل عبور 

ر آغوشش میکشد، اما امتداد این دوستی به پس از لحظره  و د دهد میبخاطر اینکه شیرش 

ای پستان و آغوش خود آغاز داخل شدن در عالم معنوی است، همان دوستی که براساس 

 حسی پایه گذاری شده، و لکن بدقت بنگری خواهی دید که حسی محض نیست.

د و گرد میاین دوستی جسمانی محض نباشد، هنگامی آرام آرام بر ایکه  در این مرحله

که بزرگتر از هستی جسرمانی اسرت، اگرر ایرن دوسرتی، دوسرتی        شود می یک امر روانی
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جنسی است، پس کودک پسر و یا دختر چگونه مادر را دوست دارنرد؟! چنانکره فرویرد    

 قهرمان تفسیر جنسی انسان خیال کرده است.

جنسری  که این دوستی )دوستی است( نره غریرزه    کند میسپس آنچه که برای ما ثابت 

این است که همین کودک پس از اندک زمانی بسوی دیگران نیرز پرر و برال میزنرد، تنهرا      

با دیگران هم طر  مودت میریزد، پدر را، بررادر را، قروم و    کند میبدوستی مادر قناعت ن

را نیز دوست دارد، و سررانجام هرم خرود را بآنهرا میچسرباند و از      ها  آن اقربا، و دوستان

 جای مادر را نمیگیرد.ها  آن د، گرچه هیچ یک ازگرد یمفراقشان ناراحت 

بلی، این معنا فقط یک تجلی روشن گسترش نیروی دوستی است در نهاد کودک تو م 

با گسترش احساس او با عالم خارج، عالمیکه خارج از منطقرة ذات او اسرت، و در ایرن    

سانة جنسی فروید در این که اف دهد میمعنا دختر و پسر باهم برابرند، و این برابری نشان 

مرحله از عمر پایه و اساسی ندارد، بلکه خواستة جنسی در وقت و مکان طبیعی خرود در  

 ، آنجا که در نهاد هر موجود زنده ای احتیاج پیداآید می یکی از مراحل نمو جسمانی پدید

 که وظیفة جسمانی خود را انجام بدهد. شود می

د و از دشمنی خبرری  گرد مینها فقط دوستی آشکار آیا در ابتدای کار در عالم کودک ت

گفته که دوستی کودک نسبت بره   (Totem and Taboo)نیست؟ خود فروید در کتابش 

پدر در ابتدای امر فقط بر او تسلط دارد، قبل از آنکه دشمنی در عالم شعوری او در مقابل 

پدر ظهور کند، و این دشمنی بعقیده فروید برای رقابت پردر اسرت، در بهرره بررداری از     

 وجود مادر.

الم کرودک از  که دوستی که )عبارت اسرت در عر   رسد میو در هر صورت چنان بنظر 

د، و خرط  گررد  مری چسبیدن بسینة مادر( نخستین خطی است از دو خط متقابل که ظراهر  

، بخاطر اینکه هنوز علتی پیدا نشده که آن را هرم وادار  ماند میدیگر در نهاد کودک نهفته 

بظهور بکند، اما بدون شک موجود است، زیرا کودک مثالً: هر کسی را که بخواهد پسرتان  

یرد دشمن میدارد، اگرچه او را از آغوش دور کند، اگرچه باشد که دوسرتش  از دهانش بگ
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داشت تا آنجا که استراحت در آغوش مادر با اسرتراحت در آغروش دیگرری در نظررش     

 یکسان شود، و یا خود او بخواهد که در آغوش دیگر هم قرار بگیرد.

را بردون  سپس کودک در این مرحلة شعوری سیماهای معینی و یرا اشرخاص معینری    

دلیل بر این است که ها  این اظهار محبت هم بکنند، همةها  آن علت دشمن میدارد، اگرچه

خط دشمنی در این مرحلة ابتدائی در نهاد بشر نهفته است، ترو م برا خرط دوسرتی و یرا      

 د.گرد میاندکی پس از ظهور آن ظاهر 

فروید در معظم کتابهای خود آن را و رد زبرانش کررده و از ازدواج   ایکه  اما آن افسانه

سخن گفته، باین معنا که پیدایش دوستی و دشمنی بطور ذاتری   (Ambivilence)عاطفی 

، یرک  شود می و طبیعی در آن واحد در مقابل هرچیزی و هر شخصی در عالم انسان واقع

یبنده، و آن این است که آدمی بسریار  افسانه ایست که دلیل واقعی ندارد، جز این ظهور فر

دیده شده که چیزی و یا شخصی را دوست ندارد، و حال آنکه قبل از این دوست داشت، 

 بدون اینکه سبب آن را درک بکند.

و این یک ظهور فریبنده است چنانکه گفتیم، بخاطر اینکه دشمنی بایرد علتری داشرته    

ین علت در عرالم ناخودآگراه پنهران    علت ممکن نیست، پس اگر ا بی باشد، چون دشمنی

بماند، معنایش این نیست که از اول در عالم شعور موجود نبوده، و یرا بطرور خودکرار از    

دوستی بیرون آمده و علت آن هم خود دوستی است، چنانکه فرویرد خیرال کررده، زیررا     

نش کودک مادر را دشمن میدارد، مادری را که دوستش داشت، برای اینکه پسرتان از دهرا  

میگیرد، )البته وقتیکه صال  بدانرد او را از شریر بگیررد( در همران وقرت همران کرودک        

که پستان مال اوست، او صاحب تصرف قانونی است، او باید اعالن کنرد   کند میاحساس 

 که دیگر شیر نمیخورد نه مادر.

را هرا   آن شود می و همچنین مادر را دشمن میدارد، بخاطر اینکه وقتی لباسهایش کثیف

، و برا ایرن عمرل او را در فشرار     کند میاز تنش بیرون میآورد و لباس پاکیزة دیگر بتن او 

، و برازهم  کررد  می، همانطوریکه در جسم کند می، در دل ناراحتی احساس دهد میقرارش 
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و زیرر دوش آب میگیررد، و    بررد  می کودک از مادر ناراضی است، ساعتیکه او را به حمام

، و دشمن دارد مادر را وقتیکه از دست زدن بچیزهائیکه دهد میهرگز بناله هایش گوش ن

، و یا از شکسرتن چیزهرائی کره نبایرد بشرکند برازش       کند مینباید دست بزند جلوگیری 

یک رشته علتهائی است که باعرث پیردایش دشرمنی اسرت در نفرس      ها  این میدارد، همة

آغاز این دشمنی لحظه ایست که او چنگال بسر و صورت مادر میزند، و یرا   کودک، و سر

در حال شیرخوردن سینة مادر را میخراشد، اما این دشرمنی هرگرز در مقابرل آن دوسرتی     

ریشه دار که نسبت بمادر دارد توانا نیست، و بهمین لحاظ هم موقت و زودگذر اسرت، و  

مشاعر و وجدان کودک فرمان رواست، خواه این دوستی پیوسته قبل از آن و بعد از آن بر 

دشمنی در عالم ناخودآگاه رسوب کند و یا در دائرة شعور و آگاهی بماند، )و این یک امر 

 .کند میسبب نیست، چنانکه فروید خیال  بی ممکن است(. بنابراین، دشمنی سبب دارد،

ت بردون  و همچنین کودک پدر را دشمن میدارد، )پدری که سرخت دوسرتش میداشر   

د، و بررای اعمرال او   گررد  مری شک( بخاطر اینکه در وجود پدر نیروی امر و نهی نمایران  

که انتظار نداشت، زیرا پدر او را از نگهداشتن و شکستن بعضری   کند میمحدودیتی ایجاد 

که بنظر پردر صرال  نبرود، سرخت مرورد       دهد میچیزها باز میدارد، و یا عملی را انجام 

، و یرا از روی نراراحتی او را رهرا    کنرد  مری ، یا او را میزند و تأدیبش دهد میمؤاخذه قرار 

هرا   ایرن  پی کارش، و حال آنکه احتیاج برآغوش پردر داشرت... و همرة     رود میو  کند می

، و سر آغاز این دشمنی با چنگال کشیدن شوند می علتهائی هستند که باعث این نارضایتی

است، اما بازهم این دشمنی در مقابل آن  و دندان گرفتن و سیلی زدن کودک بصورت پدر

دوستی ریشه داری که نسبت به پدر هست مقاومت ندارد، و بهمین لحاظ است کره ایرن   

دشمنی نیز مانند دشمنی مادر زودگذر است و موقت، و بازهم دوستی بر وجود او حکرم  

رة آگاهی فرمای مطلق است، خواه این دشمنی در مرکز ناخودآگاه رسوب کند، و یا در دای

 بماند.
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در هر صورت دشمنی است که علتی دارد، و هرگز بخرودی خرود از دوسرتی بیررون     

نیامده، و همچنین مشاعر جنسی در برابر مادر یکی از علل آن نیست، مگر در یک ظهرور  

، بخراطر اینکره   دهرد  مری فریبنده، زیرا کودک حقیقتاً در باره ای مادر از خود غیرت نشان 

کسری در   خواهرد  مین ، و روی این اصل هرگزکند میشریک حساب  خود را مالک بدون

باشرد، پردر، بررادر،     خواهرد  مری بهره برداری از وجود مادر با او برقابت برخیزد، هرکس 

خواهر، یا بیگانه، اما در نظرش بزرگترین رقیب پدر نیست، بلکه کودکی است کره پشرت   

سر او آمده، کودکی است که بجای وی وارث پستان و آغوش مادر شده اسرت و او را از  

مملکت خود بیرون میراند، و از تخت و تاجش پرائین میکشرد، و ایرن دردی اسرت کره      

تحمل کند، و اما آن افسانة عشق جنسی که فروید نسربت بمرادر دارد و    تواند مین کودک

آن داستان رنجش کودک از پدر بخاطر رقابت با وی چیزی است کره ایرن معنرا آن را از    

رقیب مرادر میدانرد، و دوسرت نردارد کره       بی که کودک خود را مالک سازد میپایه ویران 

و بگیرد، بخصوص کودکی را که بعرد  کسی در این ملک شریک باشد و مادر را از دست ا

عمرش را فنا ساخت، ها  آن از او پای بدامن مادر نهاده، و آن حاالتی که فروید در بررسی

و سخت کوشید تا ثابت کند که دشمنی کودک با پدر سخت در مرکز ناخودآگراه او برس   

 د.گرد میعمیق است، و به نخستین ایام طفولیت بر 

را بپذیریم، خرواه در آدم سرالم باشرد و    ها  آن مالً حاضریمو آن حاالتی است که ما کا

خواه در بیمار گرفتار، اما آنچه را که قبول نداریم )چون دلیل ندارد( این است کره علرت   

این دشمنی عشق جنسی نسبت بمادر باشد، یعنی: )عقده اودیب( و احساس رقابت پردر  

 در بهره برداری جنسی از مادر باشد.

بیند کره حیروان درنرده ای     می بیند، می آن خوابهای بیمناکی که کودک د:گوی می فروید

و قصد دریدنش را دارد، نمایشگر ناخودآگاهانه ایست از دشمنی پدر، و  کند میباو حمله 

د: حلرول ایرن   گویر  مری  ، و سررانجام رود میاو در این بحث باین ترتیب بطور جدی فرو 

، علرتش  برد می باطن آن را در خواب بکار حیوان بجای پدر در رمز ناخودآگاهی که عقل
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این است که بشریت اول پدر را کشته تا از مادر بهره برداری جنسی کند، و سپس در دل 

احساس پشیمانی کرده، و در نتیجه یاد پدرد در نظررش خیلری مقردس و پراک و جلروه      

جرای   نموده، و برای جبران این خطا رو  او را پرستیده، و سپس بتردریج ایرن پرسرتش   

خود را به پرستش حیوان داده، و از اینجا است که در عرالم ناخودآگراه بشرریت عروض     

کردن حیوان از پدر رسوب کرده، و این معنا در این عالم طوری قرار گرفته که هر وقرت  

کره بکرودک    کنرد  میبخواهد بدشمنی پدر اشاره کند، در خواب باین حیوان درنده اشاره 

 .کند میحمله 

نه باقی طوالنی که فروید میبافد، ما بخاطر اینکه با او بجدال بپردازیم، و این افسا

پرسیم: اگر کودک پسر باین درک گرفتار  می م که صحیح است، اما از ویکنی می فرض

است، پس دختر چرا باید این خوابها را ببیند؟! و چرا این حیوان درنده در عالم خواب 

؟! و حال آنکه بگمان فروید دختر با پدر بهمین ترتیب: عشق جنسی کند میباو حمله 

دارد که پسر با مادر، و مادر را رقیب خود میداند و دشمن میدارد، در ضمیر دختر هم 

عقدة )الکترا( وجود دارد، در صورتیکه کسی مادر را نکشته، کسی یاد او را گرامی 

پرستش حیوان تبدیل نکرده!! و اما  نداشته که جبران خطا کند، کسی پرستش او را با

دشمنی که بطور عموم نسبت بمردم )بدیگران( متوجه است آن را نیز سببی هست، سببش 

هم خود وجود است، زیرا کودک یا بگو: انسان عموماً دیگران را که دشمن دارد، بخاطر 

او  که همة خیر و برکت از آن خواهد میاین است که خود را دوست دارد، و پیوسته 

ه  ۥِإَونَهُ ﴿ باشد، ُب  يٌد  ۡۡلَۡيه ٱۡله  و «و او عالقه شدید به مال دارد!» [8العادیات: ] ﴾٨لََشده
َته ﴿ ۡحِضه

ُ
نُفُس ٱَوأ

َ
حَ ٱ ۡۡل  «همواره در معرض بخل قرار دارند ها دل و» [128النساء: ] ﴾لشُّ

، و برای کند میو مادام که این معنا در اطراف ذات او تمرکز یافته و وجود آن را درک 

د، پس او بمجرد اینکه وجود دیگران را احساس کند خودبخود کوش میبدست آوردن آن 

 بر وجودش فشارها  آن که از ناحیة کند میناراضی خواهد بود، بخاطر اینکه دائم احساس 

د: گوی می ،کند می، و این همان معنای کلمه )غل( است که قرآنکریم بآن اشاره آید می
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ی مؤمنین خواهد کند، یعنی: هم اکنون ها دل بزودی آن را در روز قیامت از خدای بزرگ

رٖ  َونَزَۡعَنا﴿ ی آنان موجود است،ها دل در نهاد َٰ ُسُ َٰنًا لََعَ ٍ إهۡخَو
هۡن غهل  َما ِفه ُصُدورهههم م 

َتَقَٰبهلهنَي  برادرانه هاى آنان است، بیرون کشیم.  اى را که در سینه کینه» [47احلجر: ] ﴾٤٧مُّ

 .«اند بر تختها رو به روى هم نشسته
و ما در آخر همین فصل از )تهذیبی( که شامل همة خطوط روانی بشریت است سخن 

خواهیم گفت، بخصوص خطوط خوف و رجا، و دوستی و دشمنی )حرب و کرره(، و آن   

 یک تهذیبی است که در همة زندگی بشریت الزم و ضروری است.

ا بگوئیم که دشمنی همیشه بر نفس و روان بشریت که بیمرار  اما دوست داریم در اینج

د، مگر در نفروس مرریض و   گرد میروانی نهای  نباشد مسلط نیست، و هرگز تبدیل بعقده

در ضرمیر خرود   هرا   انسان منحرف، زیرا آن دوستی که انسان در بارة دیگران، در بارة همة

یک دوستی بس عمیق و ریشه دار فطری اسرت، و دائرم در مقابرل خرط      کند میاحساس 

دشمنی قرار دارد، و آن را در حال موازنه نگهمیدارد تا نتواند برعلیه انسان طغیان کنرد، و  

حتی با اینکه از ذات خود، از وجود خود آگاه است، و دوست دارد که همیشه برای خود 

ل تهذیب است که هرچه بیشتر این دشمنی را جلب خیر و منفعت کند، بازهم دائم مشغو

تقلیل بدهد و با دیگران کمتر عداوت بورزد، و با وسائلی که در اثنرا  ایرن بحرث اشراره     

، و لکن این معنا از خرارج نفرس چیرزی را برر     دهد میخواهیم کرد، این تهذیب را انجام 

، سرازد  مری ن، و هرگز نیروی دشرمنی را در داخرل نفرس سررکوب     کند میانسان تحمیل ن

آن در نهاد انسان انباشته شود، و خط سیر زنردگی را از  های  بطوریکه ویران گردد و عقده

پشت پردة اسرار هدایت نماید، چنانکه فرویرد در همرة کتابهرایش بخصروص در کتراب      

(Totem and Taboo)    که در آن زندگی اجتماعی، دینی، وجدانی، و فکرری بشرریت را

که دشمنی  کند می، و خیال کند میب( و ازدواج عاطفی توصیف )اودیهای  از خالل عقده

از دوستی سر میزند، بدون اینکه دلیلی و سببی داشته باشد، این دوستی کره سرر آغرازش    

وصل به پستان و آغوش است، و سپس از این پل پیروزی میگذرد و قدم بعالم مشراعر و  
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جیب، عالمی است خوش و زیبا وجدان و معنویات میگذارد، واقعاً که عالمی است بس ع

و اصیل! این دوستی دائم رو بکمال و گسترش است! همیشه شکوفان و شاداب اسرت! از  

! و سرانجام از آنجا بهمرة  دهد میکه همة عالم کودک را تشکیل  شود می نقطة پستان آغاز

و عرالم  عالم انسان گسترش مییابد، آن هم حقیقتاً نه مجازاً همة عالم هستی، عالم زندگی، 

! واقعراً کره یرک    رسرد  میانسان را دربر میگیرد! و آنقدر گسترش مییابد که بخدا برسد و 

نیروی عظیمی است! و دارای استعداد عجیب برای گسترش و کمال و ترقی!! زیرا بعد از 

آنکه کودک مادر را دوست میدارد نه فقط پستان و آغوشش را، بلکره همرة وجرودش را،    

 قیمت بسیط همة وجود مادر پیش او عزیز است.مانند یک گوهر گران 

و نیز بعد از آنکه پدر را هم بهمین ترتیب دوست دارد و دوسرتان و اطرافیران پردر را    

، دسرتش را  گیرنرد  مری و بره برازیش    کننرد  می دوست دارد، و کسانیکه با او خوشرفتاری

، همره را  دهند می ، فکرکردن یادشدهند می ، سخن گفتن یادشبرند میو راهش  گیرند می

دوست دارد، و باین ترتیب هرچه عالم حسی او گسرترش مییابرد، همینطرور هرم منطقرة      

 دوستیش گسترش مییابد...

دیگر بجائی رسیده که مکانهای معین و چیزهای مخصروص و مواقرف مخصروص را    

و اسرباب آسرایش و آرامرش و آرایرش را دوسرت دارد،       خواهرد  مری دوست دارد، بازی 

و غذاهای لذیذ و گوارا را دوست دارد... و دیگر دوسرت دارد کره روی دوش   ها  شیرینی

دیگران بنشیند، نازش را بکشند، لبخند بررویش بزننرد، و بشرجاعت و شرهامت وادارش     

 سازند.

مسائل حسری نیسرتند، یرا بگرو: حسری محرض       ها  این و بدیهی است که هیچکدام از

در عرالم خرود اصرول و    هرا   آن ، همرة مواقف معنروی هسرتند  ها  آن نیستند، بلکه همه ای

اعمالند، و طبیعی است اصولی را که کودک در ابتدای امر دوست دارد، اصولی اسرت کره   

وصل بذات خود او و مربوط بوجود اوست، اصولی اسرت کره بررای او ایجراد سررور و      

 ن، و لکن آن عملیات نمویکه که خدا بانسان داده او را از ذات خود بیروکند میشادکامی 
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 دهد می، در یک خط سیر اجتماعی قرارش دهد میو در خط سیر اجتماعی قرارش  برد می

که ما اندکی بعد از این از آن سخن خواهیم گفت که در نتیجه انسان دیگرران را دوسرت   

میدارد، و بتدریج اصولی را که برای زندگی کردن با دیگرران الزم اسرت دوسرت دارد، و    

ک امرر سراده و آسرانی نیسرت، بلکره در اول خیلری هرم        نمو این اصول در اصل خود ی

، نه در دائرة دوستی، و کرم کرم و آرام   گیرند میناخوش آیند است، در دایرة دشمنی قرار 

، و سررانجام خرود را بره خرط دوسرتی      رود مری و بیرون  کند میآرام از این دایره حرکت 

، و در رسد میآفاق ترین  و بعالی کند میمیرساند، و سپس آهسته آهسته در این خط ترقی 

این وقت است که انسان خواسرتار عردل و رحمرت و صرفا و صرمیمیت و شرجاعت و       

انسانیت است، دوستدار هستی و دوستدار طبیعت است، دوستدار جمال است، دوسرتدار  

 زندگی و زندگان است.

 د، و در همره جرا  گرد میو دوستدار خدا  رسد میسپس از اینجا نیز بآخرین مرز کمال 

د، و بتمرام مراحرل و انرواع دوسرتی سرایه      گرد میخدا را میبیند، و این دوستی خدائی بر 

، و این فرازترین قلة دوستی است در سازد میمیگسترد که سرانجام همه را با خدا مربوط 

، کند میو جنبة ملکوتی انسان ظهور  رسد میسرشت بشریت، وقتیکه بآخرین صفای خود 

که نامش انسران   کند میعجوبه ای از عجایب خلقت ظهور و سپس در خط دوستی یک ا

 است.

ما که گفتیم: خطوط دوستی و دشمنی دومین خطوطی هستند در تکوین نفس و روان 

بشریت، و نخستین خطوط همان خطوط خوف و رجا است که بذات انسران وصرلند، و   

روی ذات و  ، انسران را سرازد  میلکن این دوستی، این عنصر نورانی شفاف گاهی معجزه 

، )دست کم بطور موقت( ترکیب نفس برد می ، آنقدر رو بکمال ذاتیبرد می اصل خود باال

خطروط  ترین  و گستردهترین  د، عمیقگرد می، و سرانجام دوستی بر دهد میانسان را تغییر 

، و اینجرا  آیرد  مری  ، حتی در داخل نفس آدمی نیز بر خوف و رجا غالرب شود می بشریت
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، و در راه اصرول  دهرد  میفس خود را که وصل بخوف و رجا است جال است که انسان ن

 .برد می انسانیت و در راه خدا پیش

دیگر این انسان، انسان عادی و معمولی نیست، زیرا در انسان عرادی ترتیرب خطروط    

همانست که بیان کردیم که نخستین خطوط خوف و رجا اسرت، و بعرد از آن دوسرتی و    

 دشمنی.

این خط معمولی میگذرد و قدم فراتر میگذارد، دایرة دوستی در نهادش  اما انسانیکه از

 رسرد  مری د، حتری سررانجام   گرد میگسترش مییابد، و پیشرفتش باندازه وسعت این دایره 

د، و فقط خروف و رجرا از خردای    گرد میبجائی که بتمام خوف و رجا روی زمین غالب 

 و بس. ماند میجهان آفرین در دل او باقی 

ترین رتبة بشریت در این امر سلسلة جلیله ای انبیا هستند، آنانند که دوسرتی در  و باال

نهادشان بر همه چیز پیروز است، و جز خدا از هیچ کرس و از هریچ چیرز بریم و امیردی      

ندارند، و شایسته است قبل از آنکه این فقره از بحث را پایان بدهیم، آن حقایق جزئری را  

متقابل در نفس بشریت بآنها راه یافته بنفع او مسجل کنیم، که فروید در شأن این دو خط 

خود را بآنها اختصاص داده، ی ها کوشش و این دو خط همانست که فروید اکثر کاوشها و

اگرچه خود را در چگونگی تفسیر این جزئیات خیلی بزحمت انداختره، زیررا او بارتبراط    

چه درست نتوانسته درک کنرد  محکمی که در میان این دو خط هست بخوبی پی برده، گر

یک ظهور شامل و جامع همگانی است، یک تجلی عمومی است که همة خطوط ها  آن که

 متقابل را دربر میگیرد.

و نیررز فرویررد باجتمرراع دوسررتی و دشررمنی در مقابررل چیررزی و یررا شخصرری         

(Ambivilence )     پی برده است، گرچه اصرار کرده که آن یرک حالرت دائمری اسرت، و

همچنین اصرار کرده آن را تفسیر کند که یک ظهرور طبیعری اسرت و هیچگونره علرل و      

اسبابی ندارد، و حال آنکه ما دیدیم دارای علل و اسباب است، و از اینجا است که ممکن 
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ی قوی تر و برا دوام ترر و عمیرق    است )حد اقل( مقدارها را تقلیل بدهیم، بطوریکه دوست

 تر از سایر خطوط گردد.

و در خاتمه پی برده که انسان گاهی یک باره و یا بتدریج بدون علت از دوستی چیزی 

، و این یک مالحظة درستی است بدون تردید، اما شود می و یا شخصی بدشمنی آن منتقل

علت( در مقابل هرچیرزی یرا   او از همین معنا برای وجود دشمنی همراه با دوستی )بدون 

شخصی دلیل گرفته و گفته که آن فقط یرک انقرالب وضرع داخلری اسرت، بطوریکره آن       

در عالم خودآگراه و   شود می د، دشمنیگرد میدشمنی سرکوب شده در عالم ناخودآگاه بر 

 .رود میدر عوض دوستی سرکوب شده، در عالم ناخودآگاه فرو 

تأیید کنیم، زیرا عالوه برر اینکره خرود ایرن ظهرور را      ما نمیتوانیم در این تفسیر او را 

تفسیر و بیان نکرده، علت این انقالب داخلی ناگهانی و یا تدریجی را نیرز بیران و تفسریر    

نکرده است، و به سبب تحول عالم ناخودآگاه بعالم خودآگاه و یا بعکس اشاره نه نمروده  

ردم کره نیسرت، بلکره یرک     است، چون این صفت یک ظهور دائمی و همگانی در همة م

رشته حاالت فردی است، در مشاعر و وجدان و در بعضی اشخاص، زیرا عالوه بر اینکره  

او خود این ظهور را تفسیر نه نموده، و بلکه فقط حدوث آن را مسجل کرده است، آمرده  

 آن را ثابت کند. تواند مین با فشار تعصب آن را دلیل گرفته، برای امری که

آنهم مانند همة چیزهای مشکلی است که فروید عنوان کرده، دارای بیش پس بنابراین، 

 م، جز آنچه که خدا گفته:گوئی میاز یک تفسیر است، اما ما در این ظهور چیزی ن

ْ ٱوَ ﴿ َن  ۡعلَُمٓوا
َ
بیقین بدانید که خدا میان مرد و » [24األنفال: ] ﴾َوقَۡلبههه  لَۡمۡرءه ٱََيُوُل َبنۡيَ  ّلَلَ ٱأ

دلهای اوالد آدم »گفته:  صو جز آنچه که پیامبر اسالم  «کند میقلبش حایل ایجاد 

خدای رحمان هرگونه که های  )مانند یک دل است( در میان دو انگشت از انگشت

، زیرا هر چیزی ممکن است با علم و منطق تفسیر گردد، «کند میبخواهد در آن تصرف 

 .ها دل دگرگونیجز 



 

 
 

 حسی و معنوی

این دو خط نیروی حسی و نیروی معنوی در انسان بصورت یک سمبل تجلی و ظهور 

، آن حقیقتی که ما دوگونگی )ازدواج طبیعت( گیرند میاز حقیقت جسم و رو  سرچشمه 

کردیم، گرچه باید در ذهن ما همیشره اینطرور ثابرت باشرد کره       بشریت را براساس آن بنا

 انسان علی رغم این دوگونگی )ازدواج طبیعت( یک موجود تفکیک ناپذیر است.

نیروی حسی همان نیروی جسم است که وصل بحواس و اعصاب و مواد شریمیائی و  

 یدانرد و است، امرا نیرروی معنروی را کسری بطرور تحقیرق نم      ها  و فیزیولولیها  بیولولی

بداند که کجاست، و ماهیتش چیست؟ اما بطور کلی و سربسته عبارت است از:  تواند مین

فضرایل و اصرول    کنرد  مری آن نیروی فکری تصوری بسیط که کلیات و معنویات را درک 

و بطور کلری برا    کند می، عدل، حق، جمال، و کمال را درک کند میعالی انسانیت را درک 

 کار دارد و بس.معنویات و مجردات سر و 

 چولیان هکسلی در کتابش )انسران در عرالم جدیرد( در بخرش تفررد و امتیراز انسران       

نظیرترین، و بزرگترین خاصیت انسان این است که او قدرت تفکرر   بی د: نخستین،گوی می

تررین   فراوان است، و ارزنرده های  و تصور دارد، و این خاصیت اساسی در او دارای نتیجه

 رش آداب و رسوم روزافزون است.نمو و گستها  آن

دارای هرا   آن د: این خاصیتها که انسان بوسریله گوی می و در جای دیگر از همین بخش

را جسمانی بنامیم، ممکن اسرت روانری   ها  آن امتیاز است، خاصیتهائی هستند قبل از آنکه

 :آید می بدانیم، همه از یک و یا بیش از یکی از این خواص سه گانه زیر پدید

 قدرت انسان بر تفکر خصوصی و یا عمومی. -1

قدرت او بر هم آهنگی و توحید نسبی عملیات عقلی خود بعکس حیوان که عقل  -2

 و سلوک در آن از یکدیگر جدا هستند.
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وجود واحدهای اجتماعی، مانند قبیله، ملت، حزب، و کلیسا )تشکیالت اجتماعی  -3

 سوم خود.بفرهنگ و آداب و رها  آن و دینی( و بستگی هر یک از

و در اینجا نتایج ثانوی بسیاری برای تطور عقل در مرحلرة قبرل از انسران بره مرحلرة      

نظیرر اسرت، و    بری  انسان وجود دارد، و این نتایج بدون تردید از ناحیة بیولولی در انسان

یاد کرد، علوم ریاضی، قوانین موسیقی، چشیدن طعمها، بوجرود آوردن  ها  آن باید از جملة

دین...! بدیهی است که نیروی حسی همان نیروی جسم است که در خروردن  هنرمندان و 

و آشامیدن، و غریزة جنسی و در نیروی متحرک و سازندة عضله ای در عالم حس و عالم 

 ماده و بطور عموم در نیروی کار نمایان است، و این اولین نیروئی است که در انسان پیدا

و  کنرد  مری غریرزه جنسری بطرور وضرو  نمرو      ، و همانست که در غیر از نیروی شود می

 .رود میگسترش مییابد، قبل از آنکه نیروی معنوی بکار افتد بطور محسوس پیش 

، شرود  مری  معنای این سخن آن نیست، )چنانکه در سابق اشاره کردیم( که انسان متولد

در صورتیکه فقط یک پارچه نیروی حسی است، یعنی: جسم محض اسرت و یرا حیروان    

 ه در داخل وجود او از روز والدت نیروی معنوی در برابر نیروی حسری پیردا  محض، بلک

، و مکمل نیروی حسی است، اما همانطور که قبالً بیان کردیم در داخل هسرتی او  شود می

نهفته است، مانند نیروی دیدچشم که بکار نمیافتد، مگر پس از گذشرتن زمران معینری از    

د و برا  گررد  میک رشته حواسی که بتدریج قوی با ی شود می والدت کودک، کودک متولد

آشامند  می متعددی که میخورند وهای  ند، و با دستگاهگرد میعضالتی که بتدریج نیرومند 

 ، و این همان هستی انسان است باین صورت.سازند میو فضوالت از بدن خارج 

بعد از همره   افتد، و می و فقط در میان این نیروها نروی غریزة جنسی بعد از همه بکار

تا دوران مأموریتش فرا رسد، و بررای   ماند مید، زیرا در داخل جسم بانتظار گرد میظاهر 

این هم حکمتی است در پیشگاه خالق توانا و سازنده و بدیع، زیرا تولید جنسی )حتی در 

حیوان( مستلزم آنست که باندازة معینی جسم و نفس نمو بکند تا ایرن موجرد )نرر و یرا     

واند بدرستی وظیفة جنسی را انجام بدهد، و به زحمات و فشار حرکرات آن دوام  ماده( بت
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بیاورد، و سپس بتواند بخوبی مأموریت خود را در پرورش فرزند و رسانیدن غذا و تهیره  

 میکن و حفاظت... انجام بدهد.

و از اینجا است که باید این موجود در میدان جسم و روان آنقدر نضج بگیرد تا بررای  

ام این مأموریت صالحیت پیدا بکند. بلی، هرگرز صرال  نیسرت کره کرودک در اوان      انج

طفولیت پدر گردد، در حالیکه سرپرسرتی خرود او را دیگرران بعهرده دارنرد، و در امرور       

 مشکالت را هموار سازد. تواند مین جسمی و روانی محتاج بدیگران است، و هنوز

ارزش  بی در ابتدای کودکی امری استو بخاطر همین معنا ظهور نیروی غریزة جنسی 

انجام بدهد، و  تواند مین معنا و بدون مقتضی، زیرا در این هنگام هیچ وظیفه ای را بی و

، آن طور که حکمت عالی دهد میخالق حکیم و توانا هرچیزی را در جای خود قرار 

 آن، حکمتی که نه علم بر آن سبقت گرفته و نه باال دست کند میخالقیتش ایجاب 

به نشیند، حکمتی است که از خطا و بیهودگی و اسراف بدور است، اینک  تواند می

هَقَدرٖ ﴿ د:گوی می قرآنکریم ٍء َخلَۡقَنَُٰه ب ما هر چیزی را باندازه » [49القمر: ] ﴾٤٩إهنَا ُكَ ََشۡ

 .«خلق کردیم
آخرر آن  این دقت دقیق و منظم که در این عالم دورپایان است، این دقتیکره از اول ترا   

و نره بانردازه ای    شرود  مری  منظم و موزون است، بطوریکه نه در تروازن آن خللری دیرده   

د، و نه باندازه ای یک وجب از شعاع حررکتش پرس و   گرد میسرموئی از مدارش خارج 

و نیروی غریزه  دهد می، این دقت است که همه چیز را در جای صحیح قرار رود میپیش 

، و در وقت معین از زندگی دهد میجای صحیح خود قرار  جنسی را هم در نهاد انسان در

 .کند میبمأموریت وادار 

و بهمین دلیل سخت شگفت آور است آنچه که فروید خیال کرده که هستی جنسی در 

د، و بتدریج صورتهای گوناگونی بخود میگیررد ترا بره    گرد میکمال نشاط با کودک متولد 

 است در حد بلوغ. مرحلة طبیعی برسد، و آن میل بجنس دیگر
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هرا   آن که فروید برانگیخت تا صحت گفتار خود را ثابت کنرد همره  هائی  همة آن دلیل

مردودند، زیرا تفسیر فروید نه یک تفسیری است که دومی نداشته باشرد، و نره   های  دلیل

تفسیر آنست که شامل ظرواهر بیشرتر   ترین  یک تفسیر صحیح و رشید است، بلکه صحیح

اشاره ها  این بیشتر با نوامیس عالم هستی هم آهنگ و سازگار باشد، و همةباشد، و هرچه 

جرا   بری  ارزش و بری  بر این است که ظهور نیروی غریزة جنسی در تمام مراحل طفولیرت 

است، ما بزودی در بخش آینده از نیروی جنسی بتفصیل سخن خواهیم گفت، وقتیکره از  

نجا همین اندازه بس که بگروئیم: آن نیروئری   م(. بنابراین، ایکنی می )دوافع و ضوابط بحث

، هم در میدان حسی و هم در میدان روانی، برای کند میاست که بعد از همة نیروها ظهور 

د، پس قبل از گرد میاینکه دوران مأموریتش در زندگی انسان بعد از مرحلة طفولیت آغاز 

 رسیدن ایام مأموریت ظهورش ارزشی ندارد.

دارد با این که کودک نابالغ کم کم در جسمش با اعضا  جنسری  و این سخن منافات ن

 توانرد  مری ن ند:گوی می ، اما این عمل چنانکه روانشناسانکند میدر ایام کودکی آشنائی پیدا 

وظیفة غریزه جنسی را انجام بدهد، بلکه فقط آشنائی است همانطور کره گفتریم، و حتری    

که ایرن منطقره از جسرمش     کند میکشف اش  هنگامیکه کودک در همان بازیهای کودکانه

تا این حساسیت بیشتر  دهد میدارای حساسیت مخصوصی است، در اثر آن بازی را ادامه 

تحریک شود و او لذتی ببرد، زیرا آن یک مسئله ایست که در این مرحله بمشاعر جنسری  

 که کودک هنوز معنای جنس را نمیداند بستگی ندارد.

طبیعی منحرف گرردد و تحرت ترأثیر راهنمرائی برزرگ      و حتی وقتیکه کودک از حال 

ساالن و یا همساالن منحرف خود قرار بگیرد، و قبل از وقت با عملیات جنسی آشنا شود، 

و اعضائی را که در این کار باید استخدام شود کامالً بشناسد، و در گفتار و حرکاتش بآنها 

کره حقیقرت نردارد، انتظرار آینرده       بازیهای انتظاری کودکانه ایستها  این اشاره کند، همة

نزدیک است با بازیها سوارکاری کودکانه فرقی ندارد، و آن بازی است که کرودک چروب   

که یک اسب تندرو است، و حال آنکره از   کند میو احساس  شود می دستی خود را سوار
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ند، معنای سوارکاری واقعی هنوز خبر ندارد، و فقط بانتظار اینکه در آینده اسب سواری ک

 .کند میامروز چوب سواری 

و معنای این سخن آن نیست که کودک تا زمان بلوغ از مشاعر جنسی چیرزی را درک  

، زیرا خالق توانا و حکیم همة عملیات را تدریجی و کم سرعت آفریده، بسیار کم کند مین

و نادر است که نموی بطور ناگهانی و یکباره ظهرور کنرد، و از اینجرا اسرت کره کرودک       

د، گویر  می د، اما نه آنطور که فرویدگرد میبتدریج در اوقات متوالی با مشاعر جنسی آشنا 

د: شریرخوردن، انگشرت مکیردن،    گویر  مری  ،دهرد  میت و هرچیزی را بمشاعر جنسی نسب

 حرکات عضله ای و دوستی مادرناشی از این نیرو است.

دلیل سخن بگوید، و ما جواب ندهیم، بردیهی   بی و حرام است که بگذاریم او اینگونه

، و غیر از نیروی غریرزة جنسری همره    شود می است که کودک تو م با نیروی حسی متولد

ل دارند، یا مستقیم و بردون یراری دیگرران و یرا حرد اکثرر در ایرام و        نیروها استعداد عم

و تمررین   کنرد  مری آینده نزدیک، و از طریق این استعداد بستگی با زندگی پیردا  های  هفته

بهره میگیرد، زیررا  ها  ، و بتدریج از تجربهنماید می و تمرین زندگی را آغاز کند میزندگی 

را هرا   و طعم خروردنی  کند میها را میشنود، بوها را حس بیند و صدا می آرام آرام اشیا  را

که آشنا شود، بشناسد ترا خبرگری پیردا     کند میمیچشد، و گاهی نیز هرچیزی را استشمام 

را در ها  که بتدریج و آرام آرام انواع رابطه دهد میکند. سپس این آشنائی او را طوری قرار 

 .شناسد میمیان اشیا  

و از نیروی حسی کمرک میگیررد، و    کند میعنوی آغاز فعالیت و از این نقطه نیروی م

این همان نقطة حساس است، نقطة تحول است، و یا بگو: پلری اسرت کره کرودک از آن     

 ، بساحل معنویات قدم میگذارد.رسد میمیگذرد و بساحل دیگر 

ما اندکی پیش از این آنجا که از خوف و رجا و دوستی و دشمنی سرخن میگفتریم، از   

معنا سخن گفتیم، و بیان کردیم که بعضی انواع نمو چگونه از طریق بسراحل معنروی   این 

 ؟!رسد می
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م: آن یک ظهور و تجلی جامع و همگانی است، اختصاص بیکی از گوئی میو اینجا نیز 

خطوط متقابل ندارد، بلکه همة نشاط بشری را دربرر میگیررد، اول از منطقرة حرس آغراز      

مادگی کامل از این پل پیروزی میگذرد و بساحل معنوی قردم  ، و سپس با آکند میفعالیت 

د گررد  مری پردازد، و همره جرا را    می میگذارد، و بعد از آن در میدان زندگی انسان بتحقیق

مرتب از این نقطه بآن نقطه قدم میگذارد ترا خوبهرا را انتخراب کنرد و مرورد نظررش را       

طلوع و غرروبش کره در   های  و در لحظه رود میبرگزیند، و مرتب باین طرف و آن طرف 

د، اما هرگرز ایرن گرردش حسری     گرد میهستی بشریت دائم در حال گردش است آن نیز 

خالص و یا معنوی محض نیست، مگر در ظاهر، و لکن در واقع و حقیقرت یرک قمراش    

مخصوص است که تار و پود و اشکال و انواع متعدد دارد، آنچنان بهم آمیخته اسرت کره   

حقیقت است، و هیچ وقت تغییر بردار نیست که بتوانیم بگروئیم: از دو عنصرر    گوئی یک

مخلوط پدید آمده و باید دو عمل جداگانه انجام بدهد!. نره نره، هرگرز، جردائی در کرار      

 نیست!.

چیزها است به نیروی محرض از ایرن پرل پیرروزی میگرذرد، و      ترین  طعام که نزدیک

د، آن گررد  میب و رسوم پذیرائی و معانی گوناگون سرانجام تبدیل بمهمانی دوستان و آدا

 هم با اختیار و شرکت دوستانه و جستجوی طعام پاک و حالل و گوارا.

چیزها است به نیروی حسی وقتیکه از این پل ترین  و همچنین غریزة حسی نیز نزدیک

بمشاعر و عواطف و اشکال روانی و عاطفی  شود می د تبدیلگرد میگذشت، خودبخود بر 

نظیر این موجود بشرری اسرت! او    بی و فکری و اجتماعی و اقتصادی، و این همان معجزة

، اما نه مانند حیوان و از راه حیوانیت، بلکره  بندد میهمة انواع نشاط حسی حیوان را بکار 

مانند انسان و بشیوة انسانیت، و لکن آن معجز بزرگی که چولیان هکسلی بآن اشاره کرده، 

اشاره شد، آن عبارت است از: ارتقا  انسان به مرحلة تفکر و سازندگی و چنانکه در سابق 

هرآنچه بفکر بستگی دارد، ماننرد عقایرد و افکرار، و علروم و فنرون، مشراعر و وجردان،        

 تنظیمات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی و تمدنی.
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و فضرایل   و همچنین عبارتست از: ارتقا  انسان به مرحلة ادراک اصرول عرالی انسران   

 ها. آنه انسانیت و التزام ب

معجرزات اسرت در هسرتی    تررین   حقاً که این فرازترین قلة بشریت است، و آن بردیع 

؟ و آیرد  مری  توانیم بدانیم که چگونه بوجود نمی انسان، و ما چیزی را از اصل و ماهیت آن

 ؟ و در کجای هستی بشریت جای دارد؟!کند میچگونه عمل 

تجربری و  هرای   روانشناسی مانند )مکتبهای  که بعضی مکتبو این جهل باعث شده 

مکانیکی و اخالقی( و بعضی مذاهب تمدن شناسی آن را بغفلت بسپارد، و یرا برا تفسریر    

 مادی تفسیر بکند.

اما همانطور که در سابق اشاره کردیم: چیزی در هستی انسان معلوم نیست که لغروش  

ست، آیا چیزی در دستگاه گروارش و دسرتگاه   کنیم، برای اینکه هنوز ماهیت آن مجهول ا

از عالم ظاهر تجاوز کنرد و بحقیقرت هسرتی     تواند می تنفس معلوم هست؟ آیا این معلوم

انسان برسد؟! آیا یک سلول تنها )حتی قبل از آنکه مخصوص بعضوی باشد مانند دهان و 

معده و یا عصاره هاضمه...( برای ما معروف و معلوم است؟! چرا فقرط از ظراهر؟ امرا در    

پردازد؟ و چه  می ت؟! و چگونه بفعالیآید می حقیقت و واقع آیا میدانیم که چگونه بوجود

سری در نشاط آن هست؟ آیا از سری که آن را در اوضاع طبیعی و شریمائی معینری قررار    

 دانریم و  نمری  خبر داریم؟! هرگز هرگرز، مرا   کند میکه دائم تولید نشاط و حرکت  دهد می

 توانیم هم بدانیم. نمی

ن باشریم، پرس   پس بنابراین، وقتیکه باین ترتیب در شناختن ماهیت نیروی معنوی نادا

برای چه و چرا این جهل را با آن جهل فرق بگذاریم؟ و سرانجام در یک ناحیه جاهلیرت  

)این وجود را( نفی کنیم، و در همان وقت در ناحیة دیگری که بازهم جاهلیم اثبات کنیم، 

 و حال آنکه اندازه جهل در هردو صورت یکی است؟!

م این است )وقتیکه خسته بشویم( از بحث یم بکنیتوان می هرگز هرگز! تنها کاری که ما

قناعت کنیم، و در این هنگرام  ها  آن در ماهیت این اشیا  دست برداریم و به بررسی ظاهر
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یابیم، حتی برای مادیون مانند چولیران هکسرلی و    می مظاهر نیروی معنوی را آشکار شده

در ایرن بحرث جرائز     دیگران از دانشمندان )واقع بین(! بلکه فقط تنها چیزی که برای مرا 

اهمیت است، این است که ثابت کنیم که این دو نیرو در نهاد هسرتی انسران براهم پیونرد     

ناگسستنی دارند، و این دو نیرو هستند که با یاری یکدیگر انسان را از دو طرف مرادی و  

کره سررانجام برا     برنرد  مری و راهرش   گیرند میمعنوی نگهمیدارند، و یا بگو: زیربالش را 

 بپرواز است... ها آسمان ، و با روحش دررود میدر روی زمین راه جسمش 



 

 
 

 غیبه محسوسات و ایمان به ایمان ب

 و چیرزی کره از درک آن حرواس عراجز اسرت،      کند مییا چیزیکه حواس آن را درک 

هم خطوط دیگری هستند از خطوط متقابل در نفس و روان بشرریت، یکری ایمران    ها  این

، مانند گروش و چشرم و لمرس کرردن و استشرمام      کند میدارد بچیزهائیکه حواس درک 

نمودن و چشیدن، و دیگری ایمان بماورا  حواس دارد از چیزهائیکه با حرواس پنجگانره   

یلی نزدیک بخطوط حسی و معنروی،  خطوطی هستند متقابل و خها  آن ، وشوند میدرک ن

اما اشتباه نشود یکی نیستند، بلکه شبیه یکدیگرنرد، زیررا در آنجرا از نیروهرای حسری و      

یم، از نیروهای عضله ای و جسمی، و از نیروهای فکرری و معنروی   کرد میمعنوی بحث 

گفتگو داشتیم، و در اینجرا از ایمران   ها  آن سخن میگفتیم، و از میدان فعالیت و اندازه کار

 م.گوئی میبمحسوسات و ایمان بغیب سخن 

حقاً که خود ایمان از جهت شکل و قیافه داخل در منطقة نیروی معنروی اسرت، زیررا    

پردازد، اما با ایمان کاری ندارد متکی بایمان نیست، اما من حیرث   می نیروی حسی بنشاط

که سرانجام هم چیزهائی را دربر مییگرد که  دهد میهردو بالش را باهم حرکت  الموضوع

نراتوان  هرا   آن ، و هم بچیزهائی شامل است کره حرواس از درک  شوند می با حواس درک

صورت ممکرن توضریح و بیران میرزان پیچیردگی و      ترین  است، و همین معنا در گسترده

آمیختگی و هم بستگی متقابل است در هستی روانری بشرریت، و بخصروص در خطروط     

که تنها و جردا   شود مییافت نها  این تقابل آن باین ترتیب که واقعاً هیچ چیزی از تمامیم

از دیگری باشد، بستگی و آمیختگی با سایر خطوط نداشرته باشرد و یرا بتنهرائی فعالیرت      

پردازند،  می بکند، بلکه همه باهم بطور همگام و هم آهنگ بشیوة پیچیده و درهم بفعالیت

 م برا هرم آهنرگ و همگرامی همرة اعضرا  بطرور تعراون بفعالیرت         همانطوریکه همة جس

پردازد، گرچه در عمل برای ما خیلی سهل و آسان است که میان عضوی با عضو دیگر  می

فرق بگذاریم و همه را جدا جردا بشناسریم، و لکرن ایرن عمرل براسراس هرم آهنگری و         
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نیرز اعضرائیکه    همگامی است نه براساس انفصال و انفراد، حتی اعمال اعضا  متخصرص 

همیشه فعالیت ندارند، مانند دستگاه دفع فضوالت بدن حتی این عضو هم غذای خرود را  

خود را لحظه بلحظه در خون میریزد، در نتیجره هریچ   های  لحظه بلحظه میگیرد و هرمون

لحظه ای از بقیة جسم جدا نیست، گرچه در پارة اوقات ظاهراً در نشاط بزرگ و گسترده 

 !کند مینای خود شرکت 

و نفس و روان بشر هم مانند جسم است در این میدان، و لکرن بصرورت شردیدتر و    

 پیچیده تر و هم آهنگ تر و همگام تر.

فطرتش اینطرور اسرت،    کند میرا درک ها  آن انسان ایمان میآورد بچیزهائیکه حواسش

زیرا او بدون زحمت و بدون بحث و پرسش ایمران دارد، آنچره کره میبینرد و میشرنود و      

، دهرد  مری موجود است، هرگز تردید بخرود راه ن  کند می، میچشد و استشمام کند میلمس 

مگر در مسائل فلسفی که دائم در برجهای عاج خیالی قرار دارند و با حقیقت و واقع سرر  

 ندارند.و کار 

ایمران   کند میرا درک ها  آن هرگز تردید ندارد در ایمان بوجود این اشیا  که حواسش

 بچیزهائیکه در قاموس او بنام عالم مادی شناخته شده.

بلی، گاهی بحث و جدال در میزان و حد انضباط حرواس دور میزنرد، آنهرم در حرال     

، آن کنرد  مری ن برخرورد  برخورد حواس با مدرکات خود و آیا هرآنچره کره حرواس برا آ    

)حقیقت( است، همانطوریکه در واقع مطلق موجود است، و یا آن یک صورتی است کره  

بحکم طبیعت حواس و بصورت مدرکات خیالی تشکیل یافته؟! و لکن برای انسان جز در 

، در وجرود اشریا  موجرود و    زنند می مسائل فلسفی که دائم در برجهای نورانی خیال دور

و میران  هرا   آن ، حتی اگر در وجود فارق میان وجود حقیقیشود مین حاضر شکی عارض

 چنانکه در داخل حواس تشکیل مییابد شکی باو دست بدهد. ها، آن وجود ذاتی نسبی

توانیم در این راه بدلیل قطعی دست بیابیم( کره در   نمی و برای ما الزم نیست )و هرگز

بمدرکات حواس او گفتگو نمائیم، بما  کیفیت ادراک انسان بحث کنیم، و در کیفیت ایمان
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و چگونه ایمان بدرکش میآورد؟ زیرا آخرین  کند میمربوط نیست که انسان چگونه درک 

یم بآن برسیم این است که این ظهور را مسجل سازیم و مظراهر آن را  توان می حدی که ما

رسیده است، بررسی کنیم، و اما اصل و ماهیت آن امری است که هنوز علم در آن بجائی ن

بعد از این هم بتواند برسد، در صورتیکه این علم هنوز از ماهیت ماده و  رود میو گمان ن

از ماهیت نیروی اطالع است، فقط برای ما الزم و حائز اهمیت این است که ثابت کنیم که 

در فطرت انسان این معنا هست که ایمان بیاورد بوجود چیزهائیکه از راه حواسرش بآنهرا   

 .درس می

 توانرد  مری ن و همچنین در فطرت اوست که ایمان بیاورد بوجود اشیائیکه از راه حواس

 را درک کند، و این بزرگترین امتیاز انسان بر حیوان است.ها  آن

پردازد. )البته ترا آنجرا کره مرا از مظراهر       می حیوان با هستی فقط تنها با حواسش بکار

ا  حس هیچ کاری با حواس خرود نردارد، و   زندگی حیوان تاکنون فهمیده ایم( و در ماور

هرا   آن حسری داشرته باشرد کره مرا از     هرای   ای بسا! ممکن است حیوان یک نوع دسرتگاه 

و انفجار آتش فشانها باخبر باشد، قبل از  ها طوفان وها  از وقوع زلزلهها  آن خبریم که با بی

داشرته باشرد برا امرواج     هائی  کوچکترین اطالعی داشته باشد، دستگاهها  آن آنکه انسان از

را ترجمه کند، چنانکه چشرم  ها  آن برخورد بکند و بیک صورتیها  الکتریکی با این حادثه

 .کند میامواج نور را و گوش امواج صوت را ترجمه 

اما در این حال نیز این ادراک حسی است، گرچه این نیروی حسی با آن نیروی حسی که 

دارد، و لکن انسان بعد از این مرحله با حیوان  فرق فاحش شناسد میانسان در نفس خود 

عاجز است، و از ها  آن وجود چیزهائی را که حواسش از درک کند میامتیاز دارد که درک 

موجود هستند، و قرآنکریم هم برای این مفهوم ها  آن که کند میروی شعور ایمان پیدا 

هَك ﴿ ، باین ترتیب:برد می لفظ ایمان )بغیب را( بکار َٰل هۡلُمَتقهنَي  لۡكهَتَُٰب ٱ َذ ََّل َرۡيَبَۛ فهيههِۛ ُهٗدى ل 
ه  ََّلهينَ ٱ ٢ این کتاب است که شکّى در آن ]روا[ نیست. » [3 -2ة: البقر] ﴾ۡلَغۡيبه ٱيُۡؤمهُنوَن ب

َۡعلََم ﴿ .«آورند کسانى که به غیب ایمان مى* براى پرهیزگاران رهنماست  َمن  ّلَلُ ٱَله
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ه  ۥََيَافُهُ   .«ترسد تا معلوم شود چه کسى باایمان به غیب، از خدا مى» [94ة: املائد] ﴾ۡلَغۡيبه ٱب
ه  ۥعهَباَدهُ  لرَۡحَمَٰنُ ٱوََعَد  َلته ٱَعۡدٍن  َجَنَٰته ﴿ وارد باغهایى جاودانى » [61مریم: ] ﴾ۡلَغۡيبه ٱب

 .«اند شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است هر چند آن را ندیده مى
َۡعلََم ﴿ هُ  ّلَلُ ٱَوَله ه  ۥَورُُسلَهُ  ۥَمن يَنُِصُ [  و تا خداوند کسى را که ]دین» [25احلدید: ] ﴾ۡلَغۡيبه ٱب

 .«کند، معلوم بدارد نهان یارى مى غیب و او و رسولش را در
و فرازترین قلة ایمان بغیب ایمان بخداست، و برزودی در فصرل )دیرن و فطررت( از     

یابد سرخن خرواهیم گفرت، و     می که خود فطرت بوجود خدا راه دهد میدالئلی که نشان 

 لکن وجود این دالئل نیست که این نیرو را نیرروی ایمران بغیرب را کره مرا از آن بحرث      

، زیرا اگر اینطور بود همة مردم در آن بصرورت آلری اجبراری برابرر     کند میم ایجاد کنی می

آنکه واقع امر غیر از ایرن اسرت،    میشدند و دیگر ایمان بغیب دارای درجات نبود، و حال

خیلی قروی اسرت، و کسرانی    ها  آن زیرا بدیهی است که کسانی هستند که ایمان بغیب در

و  انرد،  هم هستند که خیلی ضعیف است، کسانی هستند که در این ایمان براه راست رفتره 

 اند. کسانی هم هستند که گمراه گشته

ود این دالئل ندارد خواه حسری باشرد و   پس بنابراین، نیروی ایمان بغیب بستگی بوج

خواه معنوی، بلکه آن خود نیروئی است در داخل هستی بشری، خواه این دالئل موجرود  

باشند و یا نباشند، و همچنین این نیرو گاهی براه است، و گاهی گمراه خرواه ایرن دالیرل    

ر انسرانی، امرا   موجود باشند و یا نباشند، آن واقعاً یک نیروی فطری است در انسان در هر 

مانند سایر نیروها در بعضی اشخاص قوی است و در بعضی دیگرر ضرعیف اسرت، برراه     

راست است، آن کس بوجود خدا ایمان دارد و این با الطبع ایمان بغیب است، زیرا خدا را 

د آن کرس کره عاقبرت    گرد میند درک کنند و نه سایر حواس، و گمراه توان می ها نه چشم

 که در گردش جهان مؤثرند. کند میا سایر نیروهای موجود پیدا ایمان بطبیعت و ی
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و در هردو صورت آن یک نیروی فطری است که در وجود هر انسانی موجود است و 

عراجز اسرت، و   هرا   آن که مؤمن بچیزهائی باشد کره حواسرش از درک   کند میاو را وادار 

 یش اجازه داده.ناتوان است مگر تا حدودی که خداها  آن همچنین عقلش از درک

به این نیرو کافر شدند، ایمان بغیب را انکرار کردنرد،   ها  نظام وها  حقاً بعضی از مکتب

اما فراموش کردند که آن یک نیروی فطری است، و فراموش کردند که آن وقتیکه بایمران  

میدانش است، بناچرار بایرد بجهرات دیگرر     ترین  خدا توجه نکند که بزرگترین و گسترده

 ، بجهات انحرافی توجه یابد و گمراه گردد.!توجه کند

میرد، اگرچه برا مقاومرت دولتهرا     نمی هرگز شود میاما در هر صورت هرگز سرکوب ن

 از پیشرفت آن جلوگیری نماید.ها  روبرو گردد، و چند صباحی خرافات و یاوه

ند! آخ! خیلی بطول انجامید که اروپائیان از خدا فرار کردند و بسوی طبیعت روی آورد

و یا بهتر بگوئیم: از کلیسا، کلیسائی که سرشار از استبداد و ذلت و اهانت بود، و نیروهای 

، فررار کرردن و بسروی طبیعرت روی آوردنرد!!      کرد میفکری و روحی و مادی را پایمال 

خیلی بطول انجامید که از فکر خدای کلیسائی فرار کردند و به فکرر طبیعرت رسریدند، و    

ود طبیعت هم غیب است و ایمان بآن هم ایمان بغیب اسرت، و اگرر   فراموش کردند که خ

؟! و نیروئی که کند میجز این است، پس طبیعت چیست؟ و کجا است؟ و چگونه فعالیت 

آن را دربر میگیرد چیست؟ ماهیت و حقیقت قوانین طبیعت چیست؟! چگونه پیدا شد؟ و 

ساخت؟! آیا این طبیعت یک نیروی چگونه این عالم برای اجرای این قوانین خود را ملزم 

 مسلط و پیروز است؟ و یا نیروئی است تحت فرمان نیروی دیگر؟...

غیب است، غیب گمراه است، غیب منحرف است، اما بازهم غیرب اسرت،   ها  این همة

 حقیقتش قابل درک نیست، و لکن آثارش قابل درک است.

از حیرث گروهر خرود ایمران     و از اینجا است که این ایمان منحرف، ایمان به طبیعرت  

بغیبت است، و از طریق این نیروی فطری پدید آمده که ایمان بچیزهائی دارد که حواسش 

، و کند میکه از )غیبیات( فرار  کند میعاجز است، و باین ترتیب اروپا خیال ها  آن از درک
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نحرافری  ، اما در صورت انحراف، اکند میسرانجام در این فرار با غیبیات دیگری برخورد 

 که مناسب حال بشر اروپائی است.

بنابراین، با این نیروی فطری است که انسان بوجود خدا ایمان میرآورد، و سرپس او را   

 ، این یک گام دیگری است.کند میو یا ن کند میپرستش 

و همچنین ایمان بروزقیامت و روزحساب و کتاب میآورد، وقتیکه چشم دلش با ایمان 

هردو ایمان دارد، حتی در حال انحراف از راه عبادت پروردگار، و نیز بخدا باز شد، بلکه ب

 ایمان بوجود موجودات مخفی از حواس خود میآورد، مانند جن و ملک و شیاطین و نظیر

از موجودات قطع نظر از این پیشرفت کنونی در جهران غررب، پیشررفتی کره دائرم      ها  آن

اهری زندانی کنرد، یعنری: در جهرت    که انسان را فقط در چهارچوب حواس ظ خواهد می

مادی حیوانی نگهدارد، زیرا بشریت در تمامی عصرهای زندگی بوجود موجودات مخفری  

را تصرور  هرا   آن گوناگونهای  ناتوان است، ایمان داشته و با قیافهها  آن که حواس از درک

خرود ایرن   کرده که آن را خیال مینامند، برای ما همین اندازه بس است که ثابت کنیم کره  

پیشرفت تاکنون نتوانسته ایمان به موجودات نادیده را از دست انسان بگیرد، وقتیکه خرود  

 کنرد  مری این پیشرفت ایمان به طبیعت و یا ایمان بنیروهای غیبی که جهان هستی را اداره 

آورد، در حقیقت بازهم بیک نوعی از ایمان بغیب پناه برده تا از ایرن راه خرال  ناشری از    

 مان بخدا را پر کند.عدم ای

م، برای ما بس کنی می در آن حال که خطوط متقابل در نفس و روان بشریت را بررسی

است که فقط در اینجا ثابت کنیم که این نیروهای متقابل در هستی انسان وجود دارند و 

 کند میرا درک نها  آن ثابت کنیم که هردو بهم وصلند، زیرا ما ایمان بچیزهائیکه حواس

یم!! باین کوش میحواس درک کند ایکه  وریم، و سپس در تفسیر و یا تصور آن در قیافهمیآ

م، و برای روزقیامت و عالم کنی می ترتیب که برای فرشته و شیطان یک قیافة حسی تصور

در نظر میگیرم. بلی، در میدان تهذیب مطلق انسان از هائی  آخرت و حساب و جزا قیافه

، و لکن بسختی و زحمت، باین ترتیب: هر قیافه و سیمائی را کند میاین تصور خودداری 
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َوتََعَََٰلَٰ  ۥُسۡبَحََٰنهُ ﴿ د:گوی می ، وسازد میکه برای ذات خدا تصور کند از خیال خود دور 
ُفوَن  منزّه است خدا، و برتر است از آنچه توصیف » [100األنعام: ] ﴾١٠٠َعَما يَصه

ءٞ  ۦلَيَۡس َكمهۡثلههه ﴿ «کنند! مى  .« هیچ چیز همانند او نیست» [11الشوری: ] ﴾ََشۡ
بینیم که از این جهت هردو نیرو بهم متصلند و برا یرک پلری اتصرال      می پس در اینجا

. بنابراین، عالم حرواس اول  کنند می دارند که همة خطوط متقابل نفس بشریت از آن عبور

از این پل که ساختمانش از حسی و معنوی بنا شده میگذرد  آید می و سپس آید می بوجود

، و همچنین هردو نیرو باهم متصلند، باین ترتیب که با هم آهنگی و رسد میو بعالم غیب 

همراهی کامل بعالم هستی انسان میرسند، همان هستی که از هر طررف درهرم پیچیرده و    

سررانجام عرالم برزرگ و جرامع     درهم آمیخته است، از حسیات و معنویات بافته شده که 

 تشکیل یافته است...ها  آن انسان از
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این دو نیز خطوط متقابلی هستند در داخل نفس بشریت، و در ظاهر خیلری بخطروط   

بغیب نزدیکند، و با این وصف هر یک از این  حسی و معنوی و ایمان بمحسوس و ایمان

سه زوج دارای هستی ممتازند، در فقرة گذشته دیدیم که فرق است میان خطوط حسی و 

معنوی، و ایمان بمحسوس و ایمان بغیب، و در اینجا نیز فرق میان این سه زوج متقابل را 

یکی نیروی حسی کره  م، دو خط نخستین دو نیروی متقابلند در هستی انسان، کنی می بیان

، مانند طعام و شراب و غریزة جنسی و آن یک نیروی عضرله  کند میدر جسم خودنمائی 

ای سازنده و ثمربخشی است، یعنی: نیروی کار و کوشش است، و دیگری نیروی معنوی 

، فضیلت و اصول عرالی  کند میاست، نیروئی است که معانی کلی و معانی مجرد را درک 

 پردازد. می ، و بتفکر و تصورکند میالت را درک انسانیت و حق و عد

و دومین دسته خطوط ایمان بمحسوسات و ایمان بغیب است، ایمان بهرچه کره از راه  

در عالم حقیقت موجود است، و نیرز ایمران بهرچره کره از      رسد میحواس بنفس بشریت 

 بازهم در واقع موجود است. رسد میطریق ماورا حواس 

م بیران کنریم، عبرارت اسرت از:     خرواهی  میکه ما در این فقره  و سومین دسته خطوطی

، و نتیجرة  کنرد  مری نیروئی که بواقعیت همین زمین محسوس اتصال دارد و در آن  عمرل  

 .دهد میواقعی محسوس 

و همچنین عبارت است از: نیروئی که از متن خیال بر میخیزد و چیزهای دیگر را غیر 

پروراند، و در عین حرال میدانرد کره خیرال      می در خیال شود می از آنچه که با چشم دیده

است، و بدون شک و تردید در این سه مرحله تداخل و درهم رفتگی و آمیرزش عجیبری   

سخت پیچیده در جریانست، اما من خیلی دوست دارم بیان کنم که علی رغم این تداخل 

کره   رسرد  مری بنظرر   و پیچیده گیها بازهم هر یک از دیگری ممتاز است، زیرا گاهی چنان

نیروی واقع همان نیروی حسی است، )در زوج اول(، و در عرین حرال ایمران بحسروس     
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که نیرروی خیرال همران نیرروی معنروی       رسد میاست، در )زوج دوم(، و نیز چنین بنظر 

است، در )زوج اول( و نیروی ایمان بغیب است در )زوج دوم(، و حال آنکه حقیقت غیر 

 از این است.

ین، نیروی واقع با امتیازی که دارد بهمة خطوط چهارگانة ردیف اول شرامل  پس بنابرا

است، نیروی حسی کامالً در نیروی واقع فرو رفته، بدلیل اینکه خود جزئی از همین واقع 

 است.

و همچنین نیروی معنوی که براساس تفکر و تصور پایدار اسرت، بهمرین ترتیرب: در    

یکه انسران در برارة عردالت، در برارة حرق، درسرتی،       نیروی واقع فرو رفته است، زیرا وقت

، او گرچه ایرن فکرر را بطرور بسریط و کلری انجرام       کند میفضیلت، و شجاعت و... فکر 

، اما براساس واقع، براساس اینکه عردالت در روی زمرین واقرع اسرت، و بهمرین      دهد می

 ترتیب: هم حق و فضیلت و درستی و امانت و شجاعت...

یک رشته خیاالت است، بلکه در حقیقرت ایرن صرورت    ها  این که کند میدیگر فکر ن

، و کند میبیند و تمرین  می بسیط و مجرد در ذهن بوجود نیامده، مگر از همین واقع که او

یرک صرورت بسریط و    هرا   آن و از دهرد  میو باهم ارتباط  کند میرا جمع ها  آن بعضی از

 .سازد میمجرد 

پروراند، اما وظیفه و مأموریت خیال  می ر خیالبلی، اگرچه او همین صورت کلی را د

این نیست که این صورت را در خود از خیال ایجاد کند، بلکه وظیفه خیال این است کره  

آن را از واقع جمع آورد و بهم وصل کند و همة اجرا  را در کنار یکدیگر قرار بدهد تا از 

 این مجموع یک فکر کلی و جامع بوجود آید.

مردم در روی زمین عدالت و یا فضریلت خواسرته شرود، و هنگامیکره      و هنگامیکه از

مردم از یکدیگر بخواهند که همه شجاع و دلیر و یا راستگو و دارای اخالق نیک باشرند،  

 داننرد  مری  آنان فقط با خیاالت خالی از حقیقت نیست، چون همه از اولهای  این خواسته

کره اصرالً در روی زمرین     داننرد  مری  و یا دکن میخیاالت هرگز در عالم واقع تحقق پیدا ن
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وجود خارجی ندارد، بلکه آنان چیزی را میخواهند که معتقدند حقیقت دارد و قابل اجررا  

که همة مردم در این فضایل و در این اصول یکسان نیسرتند،   دانند می است، و نیز بخوبی

 لکه گاهی در این راه سقوطمانند، ب نمی ثابت و پا برجاها  آن که افراد هرگز در دانند می و

کره   دانند می ند، اما بهمین ترتیب: همهگرد میو بلغزش گرفتار  روند میراهه  بی و کنند می

و گراهی زیراد، و در هرر     شرود  مری  هر انسانی دارای مقداری از فضیلت است، گاهی کم

صورت این فضایل موجود است، و روی همین حساب همرة ایرن امرر اعرم از حسری و      

معنوی در منطقة واقعیت قرار میگیرد، نه در منطقة خیال، و همینطرور هرم هسرت ایمران     

 بمحسوب و ایمان بغیب هردو داخل در منطقة واقعیت است.

، و اما ماموریتش فقط ایرن اسرت   کند میو خیال نیز در عالم تصور ماورا  حواس کار 

که دائم بکوشد تصور کند و از حد تصور تجاوز ننماید که بخواهد چیزی در عالم خیرال  

 ایجاد کند و بحقیقت در آن وجود بخشد.

و هنگامیکه انسان ایمان بخدا )بغیب( میآورد، او مرؤمن اسرت کره خردایی هسرت و      

 حقیقتی است موجود در عالم واقع.

یکه ایمان بوجود مالئیکه دارد، مؤمن است کره ملرک حقیقتراً در عرالم واقرع      و هنگام

درک کند، و حتی از درک آثرارش   تواند مین موجود است، اگرچه حواس او این وجود را

نیز ناتوان است، و همچنین هرچیزی که انسان خرارج از حرواس برآن ایمران بیراورد، آن      

 ایمان بواقع است نه ایمان بخیال.

، خود میداند که خیال است و با واقع کند میخیال پس آن در منطقة دیگر کار  اما خود

 ارتباطی ندارد.

که در عالم واقرع وجرود    کند میرا ایجاد هائی  پردازد، یعنی: قیافه می انسان ابتدا بخیال

ندارند، نه در عالم محسوسات وجود دارند و نه در عالم بیرون از حرواس، نره در منطقرة    

اتصال دارد، چنانکه پس ها  این و نه در منطقة نیروی معنوی، )اگرچه با همة نیروی حسی

را فقط خود او در عالم ها  از اندکی خواهیم دید(، و در اثنا  این تخیل میداند که این قیافه
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که حقیقت ندارند، و ممکن است که تا ابد هم بوجرود   کند میخیال آفریده است و درک 

 نیایند.

 میان این سه زوج شبیه هم کامالً روشن گردید.های  تقد ام که فرقهم اکنون من مع

یم که بیان کنیم در میان این گرد میبنابراین، حال که داستان این است، ما هم اکنون بر 

 سه دسته خطوط متقابل چه اندازه تداخل و پیچیدگی وجود دارد؟

ما قبالً گفتیم که همة خطوط چهارگانة اولی نیرروی حسری و نیرروی معنروی، ایمران      

م کره  گروئی  مری بغیب و ایمان بمحسوس، همگی داخل در منطقة واقع هستند، و االن هرم  

 بهمین ترتیب: با نیروی خیال اتصال دارند.ها  این همة

یز خیال هرم باشرد،   بوجود آورد، گرچه آن چ تواند مین حقاً که خیال چیزی را از عدم

را بیرک موجرودی کره در عرالم واقرع      ها  آن اساساً کند میرا که خیال هائی  چون آن قیافه

، و یا تعدیل کند میو یا کم  کند می، و بعد از آن یا چیزی بر آن اضافه دهد میهست تکیه 

 خیالی ساخت خود را ایجاد کنرد، امرا هرگرز از عردم    های  تا بتواند قیافه دهد میو شکل 

، کنرد  می، آن هم مانند سایر نیروهای معنوی از عالم حس کار خود را آغاز کند میایجاد ن

و سپس از این پل حسی میگذرد و بساحل معنویات قدم میگذارد، وقتیکه کرودک خیرال   

، پرس  رود میو راه  شود می که چوب دستی او اسب است، و او این اسب را سوار کند می

، و آن کند میاسب واقعی میگیرد که حواس او آن را درک  او این خیال را از صورت یک

 اسب حقیقی و اسب سواری حقیقی است.

ها  ، پس او اول این قیافهکند میو نیز وقتیکه او قیافة جن یا غول و یا عفریت را تصور 

و یرا کرم    دهرد  مری ، و سپس چیزی بر آن افرزایش  کند میرا از یک صورت واقعی ایجاد 

، و خود کند میدرشت و خوفناکی را برای آن فرض های  یب: مثالً: چشم، باین ترتکند می

و  کنرد  میآن یک چشم حقیقی است که در واقع موجود است، و یا موی درازی را فرض 

 ، اما این مو و این جثه از یک واقعیت موجود گرفتره کند مییا جثة بسیار بزرگی را تصور 

 .شود می



 135 واقع و خیال

د، و یرا  گویر  می که در حال پرواز است و یا سخن کند میو هنگامیکه جوانی را تصور 

قدیم در خیرال خرود   های  جدید را از قیافههای  ، پس او قیافهدهد میاعمال دیگری انجام 

 که در عالم او موجود و محسوسند. دهد میباهم ترکیب 

د و تخریالتش  گررد  مری و یک انسران کامرل    شود می سپس این کودک آرام آرام بزرگ

کره هرچره در آن    سازد مینظیری  بی ییابد، مثالً: در خیالش یک عالم خیالیبتدریج تغییر م

هست کامل است، و همه چیز در آن زیبا است، و لکن طریقه عمرل خیرال تغییرر نیافتره     

قدیم موجود و محسوس میگیرد های  جدیدی که از قیافههای  است. بنابراین، او دائم قیافه

، چیرزی در  دهرد  مری ا بیک موجود در عالم واقع تکیه رها  آن ، و دائمدهد میباهم ترکیب 

، و لکن در هر صورت چیزی دهد میو یا کم، و یا تعدیل در آن  کند میخیال خود اضافه 

، کنرد  میاز عدم بوجود نمیآورد، و بهمین ترتیب: واقع و خیال یکی با دیگری اتصال پیدا 

 مانند دو خط مقابل هم.

 انی برا کمرال پیچیردگی و آمیختگری اتصرال پیردا      سپس باتفاق هم با سایر خطوط رو

پیچند، و این اتصال و هرم پیچیردگی در نقطرة اتصرال ایرن دو خرط        می و درهم کنند می

، بلکه در طول زندگی انسان ادامه دارد تا انسان، انسان است، ایرن اتصرال   کند میتوقف ن

برا عرالم مرادی    هم برقرار است، زیرا بخوبی پیداست که نیروی واقع نیروئری اسرت کره    

محسوس و با عالم واقع در یک منطقة وسیعی پیچیده اسرت کره همرة اصرول معنروی و      

ایمان بغیب بعنوان یک واقعیت در آن قرار دارند، و آن عبارت اسرت از: نیرروی عمرل و    

 نیروی تولید واقعی، خواه این تولید در عالم ماده باشد و یا در عالم رو .

همان نیروئی است که عالم مادی واقع را دربر میگیرد، و سرانجام آن را از مرادة خرام   

، همان نیروئی است که زمین خشک را به باغهای سرسبز کند میبمادة ساخته شده تبدیل 

د تا با اسرار و کوش می، همان نیروئی است که دائم کند میو کشت زارهای پربرکت تبدیل 

را در عمرران و آبرادی روی   هرا   آن جهان بزرگ آشنا شود تا بتواندعناصر و نیروهای این 

زمین بکار اندازد، و همچنین نیروئی که بهمین ترتیب: واقعیت عالم روحری و معنروی را   
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و روابط  کند میاقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را ایجاد های  دربر میگیرد که در نتیجه نظام

، و زندگی اوالد آدم را براساس یرک رشرته   سازد میمردم را در روی زمین منظم و برقرار 

، و خالصره آن  بندد میرا بکار ها  آن و در دنیای واقع همة کند میاصول معین پایه گذاری 

همان نیروی بزرگی است که انسان بوسیله آن خالفرت خرود را از جانرب خردا در روی     

دور و بیگانه نیسرت،  ها  این ، اما با این وصف نیروی خیال از هیچکدامکند میزمین اجرا 

(، هرگز با عالم واقرع قطرع   کند می)و خود میداند که خیال  کند میحقیقتاً انسانی که خیال 

پرورانرد. )البتره بانردازه     می ارتباط نکرده است، زیرا وقتیکه انسان کمال مطلق را در خیال

آن نمایان قدرت خیالش( پس او از این راه برای تصور حقیقت خدایی که کمال مطلق در 

است استمداد میجوید، و از اینجا است که تخیل در شعاع عقیده قررار میگیررد کره خرود     

 جزئی از واقع است.

و نیز وقتیکه آدمی کمال را در عالم انسان بخیال میسپارد، پس او یک قیافة شایسرته و  

خیرال  بایسته ای را که باید در عالم واقع موجود باشرد در نظرر میگیررد، و بوسریله ایرن      

استمداد میجوید که برای بحقیقت رساندن این قیافة خیالی بکوشد تا بلکره چیرزی از آن   

 ترقی کند. دهد میقدرت خیالش اجازه ایکه  تحقق یابد و موجود باشد، و بشریت باندازه

، مثالً: در لذت هنرر و یرا در سراعات    رود میو حتی وقتیکه انسان در خیال مطلق فرو 

از عالم واقرع فررار    خواهد میزمین دراز کشیده یا در لحظه هائیکه استراحت که در روی 

، او مرزهای عالم خرود را کره   رسد میبکند، پس او در عالم نفس خود بیک نتیجة عملی 

 .دهد میگسترش  کند میدر آن زندگی 

پس بنابراین، در احساس روانی انسان امتیازی نیست میان خیال و واقع، وقتیکه هردو 

، روی این حساب هر خیالی که بالفعل در نفس پیدا شود، آن شوند می سان پیدادر نفس ان

، غم میآورد، شرادی  رسد مییک حقیقت شعوری و روانی است که عاقبت به نتیجة فعلی 

بینریم انسران از    مری  ، و از اینجا است کره کند می، و یا سستی ایجاد دهد میمیآورد، نشاط 

 .کند میطریق خیال در عالمی وسیع تر از عالم واقع محدود خود زندگی 
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و وقتیکه این معنا بدست آمد، دیگر احتیاجی نداریم از خیالی گفتگو کنیم کره باعرث   

د، زیرا اتصال و ارتباط این خیرال برا   گرد میپیدایش کشفیات علمی و اختراعات سودمند 

یاج بشر  و بیان ندارد، بلکه چیزیکه محتراج بشرر  و بیران    واقع خیلی روشن است، احت

عاقبرت   رسد میپایان، خیالی که ظاهراً هرگز بآخر ن بی است، این است که حتی این خیال

د، و حال آنکه نیروی واقرع از  گرد میبا واقع پیوند میخورد و با یکدیگر آمیخته و ممزوج 

اول های  ت، زیرا کودک شیرخوار در ماهجهت پیدایش از هر نیروئی در ظهور مقدم تر اس

کره در آن برا واقعیرت     کنرد  می، در عالم واقع زندگی کند میزندگی در عالم واقع زندگی 

 پستان و آغوش سر و کار دارد.

علمی امروز نتوانسته ایم بعالم روانی کودک قدم بگذاریم های  و هنوز ما با این دستگاه

پردازد یا نه؟! اگرچه از بدیهیات است  می م زندگی بخیالتا بدانیم که آیا او هم در این ایا

بینرد و در حرال خرواب لبهرای خرود را       مری  که او در عالم خواب خیالهائی دارد، خواب

 مکرد، آیرا در حرال بیرداری هرم بخیرال       می بحرکت درمیآورد، مانند اینکه پستان مادر را

صور کند که نه ابتدا دارد و نه انتهرا  پردازد؟ مثالً: پستان مادر را یک عالم بسیار وسیع ت می

 و نه حد و مرزی.!

کره هرگرز از آن جردا     کنرد  مری و نیز آیا آغوش مادر را جزئی از هستی خرود تصرور   

نخواهد شد یا نه؟! امری است بس دقیق و برای کشف حقیقت آن احتیاج بیک تلویزیون 

تقرال بدهرد و روی صرفحه    الکترونی داریم که بتواند افکار را از داخل نفوس به بیرون ان

و گسرترش   کند میتلویزیون بیاورد، و لکن با این وصف نیروی خیال خیلی بسرعت نمو 

 مییابد، حتی در نفس و روان کودک هم نیروی واقع را دربر میگیرد، زیرا خیال کرودک در 

هرچیرزی را در خیرالش    توانرد  مری  ی اول کودکی آنقدر وسیع اسرت کره بآسرانی   ها سال

کره گروئی عرالم واقرع همرین       کند میدر مجموعة خیاالت خود آنچنان زندگی بپروراند، 

است، بلکه آن خود یک عالم واقعی است که کودک بیش از عالم واقع بزرگ سراالن کره   

دارای شعاع محدود است انس میگیرد، و این خیرال کودکانره در ایرن مرحلره مأموریرت      
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پروراند،  می خیال مدارک ذهنی خود را، زیرا کودک از همین طریق دهد میمهمی را انجام 

کره زیربنرای واقعیرت آینرده      کنرد  میدرست مانند اینکه اساس آینده زندگی را پی ریزی 

 اوست.

، و در کند میبنابراین، هر خیالی در نفس کودک مانند یک مرغ پرنده ایست دائم پرواز 

که ممکن است در آینده در آن زندگی کند، و آرام  سازد میذهن کودک برای خود آشیانه 

را هرا   آن د و امواج خیرال گرد میآرام حقایق عالم واقع در این دریای دورکرانه غوطه ور 

و بیرون از این طوفان  شود می درهم میکوبد، و سرانجام برای زندگی جزیرة کوچکی پیدا

کره دائرم رفترار کرودک را رو      سرد ر مری قرار میگیرد، و از عالم خارج از عالم خود الهام 

، و واقعیت محسوس او را در فکر و حس و مشاعرش رو بافزایش سروق  برد می بافزایش

 .رود می، همانطوریکه با تلقین و تعلیم بزرگ ساالن رو بافزایش دهد می

و در اثنا  عملیات این اشتیاق دائمی برای کسب معرفت که در نهاد کودک است ایرن  

، و گسترش مییابد ترا تبردیل   کند مید و پیوسته نمو گرد مییال آشکار جزیره در محیط خ

، شرود  مری د، و لکن هیچ وقت بعد از این، این محیط پر نگرد میوسیع و انبوه های  بجنگ

و گسترش مییابد، و هرچه نگاه کنری عرالمی را پرر از خیرال      کند میمرتب این واقع نمو 

 .رسد میو بپایان ن آید می پشت سر خیال پدیدمیبینی، و هرچه که آن گسترش یابد خیالی 

د و با امواج نوظهروری از خیرال   گرد میسپس کودک در اوان بلوغ و ابتدای جوانی بر 

، بعد از آنکه پیش از چندسال بواقعیت موجود عشق پیدا کرده بود، امرا در  شود می روبرو

دیگر خیرال جرن و   اینجا خیالی است از نوع دیگر، چیز جدیدی است که سابقه نداشت، 

شیاطین و غولهای بیابانی و مرغان سخن گو و حیوانات درنرده و درنردگان تعلریم یافتره     

نیست، بلکه خیالی است شیرین پر از عاطفه شاعرانه و عاشقانه و وجدانی که پیوسرته برا   

 اصول عالی و عواطف و احساسات انسانی اتصال دارد.

برای پرورش دادن قوای ذهنری کرودک    اگرچه آن جنبش اولی خیال مأموریت خود را

بخوبی انجام میداد، اما این جنبش دوم همان مأموریت را برای پروراندن قوای عراطفی و  



 139 واقع و خیال

که بعد از این براساس آن عملیرات معنروی میران فرزنردان انسران       دهد میوجدانی انجام 

 د.گرد میپایدار 

ترا برا واقعیرت و     و سپس امواج دیگری از واقعیرت در مرحلرة جروانی پیردا میوشرد     

و  نشریند  مری  دشواریهای زندگی روبرو گردد، آرام آرام و بتدریج امواج خیال سابق فررو 

سرر بیررون میآورنرد،    اند  آرام میگیرد، و صخره هائیکه در این دریای آرام و راکد خوابیده

تا و... اما ها  ، ناراحتیها، و مصیبتها رنج سختیها،های  مشکالت زندگی، صخرههای  صخره

، این دریا پرآب اسرت ترا آدمری    شود میزندگی برقرار است آب این دریا هرگز خشک ن

زنده است، زیرا هنگامیکه این آب خشک شود نفس آدمری میمیررد، و دیگرر برا زنردگی      

و  مانرد  مری اتصالی ندارد، و نیروی آن پیش بعضی از مردم تا آخر عمر بحال خرود براقی   

و این قوم هنرمندانند، و اما بقیة مردم پس هرچه خیال در  ،برند میمادام العمر آن را بکار 

آنان رو بسستی رود، آنان نیز برای اینکه باقی مانده خیال را تا حرد ممکرن بکرار    ها  نفس

 ببندند.

بینیم که خیال و واقع از اول تا آخر یکی برر دیگرری متصرل اسرت و برا سرایر        می و

 اند. خطوط نفس درهم آمخیته





 

 
 

 مسئولیت و آزادی از مسئولیت

در این موجود بشری دو خط متناقض روبرروی هرم هسرتند کره انسران در اول کرار       

؟ و شروند  مری  با این تناقض در جروار هرم در نفرس پیردا    ها  آن که چگونه کند میتعجب 

عمومی هستی بشریت اسرت، همران شریوة    حقیقت امر این است که دوگونگی یک شیوة 

، یعنری: از آمیرزش مشرتی    شرود  مری  عمومی که در اصل از دوگونگی طبیعت انسان ناشی

خاک و دمی از شراره رو  الهی، و بهمین حساب دیگر برای این تعجب علتی نمیاند کره  

 چرا انسان در سرشت خود این همه دارای تناقضات آشکار است؟!

وظیفه هست، باین معنا: در نهادش عشقی هسرت کره خرود را    در انسان عشق بانجام 

مقید و ملزم بداند بکارهائی و اجرا بکند، و اگرر روزی خرود را از هرگونره تعهردی آزاد     

و  کنرد  میمعینی فرض های  ببیند هیچ کاری نباشد که انجام بدهد، بازهم برای خود برنامه

تا از این راه آن عشقی را که در طبیعرت او هسرت    سازد میمقید ها  آن خود را در اجرای

بینیم هرج و مررج و خودسرری مطلرق     می خوشنود و راضی نگهدارد، و از اینجا است که

اصالً در قاموس انسان وجود ندارد، و ممکن هم نیست وجود داشته باشد، بردلیل اینکره   

بشری، برازهم در   آن جزئی از سرشت انسان نیست، و با ریشه داربودن این عشق در طبع

نباید مقید بچیزی باشرد، نبایرد ملرزم بانجرام      کند میآن عشق دیگری هست که احساس 

، دهد می، با ارادة خود انجام دهد میاو کارهائی را که انجام  کند میکاری باشد، و احساس 

 برای انجام آن. دهد مینه اینکه از خارج مأموریت دارد، و فشار  خواهد میخودش 

در نهادش اصیلند، و هردو عمیق و ریشه دارند، و هردو مأموریت خود را  هر دو خط

 .دهند می در فطرت نفس و واقعیت زندگی بخوبی انجام

، هیچ چیزی را دهند می هردو وظیفه خود را در زندگی بشریت بنحو شایسته انجام

خدا در نهاد انسان عبث و بدون حکمت و هدف بوریعت ننهاده است، قرآنکریم با زبان 
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در خلقت » [3امللک: ] ﴾مهن تََفَٰوُتٖ  لَرِنَٰمۡحٱَما تََرىَٰ ِفه َخۡلقه ﴿ د:گوی می رسا خطاب بانسان

 :دهد میو نیز از طرفی، انسان این ندا را  «بینی نمی و آفرینش خدا کوچکترین تفاوتی

پاک خدایا! این عالم را بیهوده » [191آل عمران: ] ﴾َرَبَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَٰطهَٗل ﴿

ۡرَض ٱوَ  لَسَمآءَ ٱَخلَۡقَنا  َوَما﴿ :دهد میو از جانب خداوند اعالم  «نیافریدی
َ
َوَما بَۡيَنُهَما  ۡۡل

َٗل  َٰته ٱَخلَۡقَنا  َوَما﴿ [27ص: ] ﴾َبَٰطه ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
 [38الدخان: ] ﴾٣٨َوَما بَيَۡنُهَما َلَٰعهبهنَي  ۡۡل

را ببازی خلق ها  این است بیهوده نیافریدیم، ماها  آن آسمان و زمین و هرچه در میان»

 ، حکمتی، غرضی، هدفی در کار است.«نکردیم
، زیرا کند میو این قید و التزام )عشق بانجام وظیفه( است که زندگی بشریت را تنظیم 

بدیهی است که زندگی هیچ فردی تنظیم بردار نیست، مگر اینکه او خود را بنظامی مقیرد  

و ملزم بسازد و زندگی را اداره نماید، نظامی را باید انتخاب کند که همه کرارش و همره   

د، بیداریش با نظم باشد، خوابش تحت قرانون باشرد، غرذاخوردنش    رفتارش را دربر بگیر

قاعرده نباشرد،    بری  نظمی داشته باشد، وقت کارش مشخص باشد، و وقت استراحتش نیز

نظامی باشد که شیوة انجام هر یک از این اعمال را دربر گیرد و ایجاد روابط مرنظم افرراد   

الترزام برقررار سراختن ایرن روابرط را       خانواده و افراد اجتماع را دربر گیرد، مسرئولیت و 

 ایجاب کند.

د، مگر اینکه آدمی خود را بنظام معینی پای بنرد  گرد میو زندگی اجتماعی نیز پایدار ن

بداند که روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و اخالقی را دربر بگیرد، و چون در زنردگی  

را احسراس  هرا   آن یک رشته امرور بردیهی اسرت انسران ارزش و قردرت     ها  این بشریت

 .کند مین

را احساس کنرد( بایرد اول زنردگی را    ها  آن اما وظیفه آدمی است )برای اینکه حقیقت

بدون قید و التزام تصور کند، مثالً: باید زندگی فرردی را تصرور کنرد کره هریچ قرانوی و       

نظامی در کارش نباشد. خوابش، بیداریش، خوراک و پوشاکش، مسکن و مأوایش، کار و 

طش با دیگران دارای مقرراتی نباشد، گاهی شب میخوابرد و گراهی روز، گراهی سرر     رواب
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، گاهی برای خود کند میو گاهی نمیورد، گاهی میخورد و گاهی خودداری  رود میکارش 

و گاهی سر به بیابان میزند، گاهی رفقایش را دوسرت دارد و گراهی    کند میمسکن اختیار 

پرستد، گاهی او امر دولرت   نمی دا را میپرستد و گاهیمیتازد، گاهی خها  آن بدون علت بر

 را زیرپا میگذارد...ها  آن را محترم میشمارد و گاهی بدون سبب

 در این صورت قیافه ای زندگی نسبت باین فرد چگونه بود؟!

و همچنین باید انسان اجتماعی را تصور کند که نه دارای نظام است و نه دارای روابط 

و گاهی همین نظرام را بهرم    کند میی نظامی را برای ازدواج تصویب منظم اجتماعی، گاه

میزند، و مردم را در قضا  حوائج جنسی آزاد میگذارد که بدون قانون هر عملی را انجرام  

و گاهی درهم میکوبرد، و روابرط سیاسری را لغرو      دهد میبدهند، گاهی حکومتی تشکیل 

، گراهی روابرط کرار و اقتصراد تنظریم      زدسرا  میو هر انسانی را بدلخواه خود رها  کند می

کره خرون یکردیگر را بخورنرد و      کند می، و گاهی مردم را بدون نظم و قانون رها کند می

 برادرکشی را شیوة خود سازند.

 در این حال سیمای زندگی نسبت باین اجتماع چگونه خواهد بود؟!

افرراد و بعضری   و واقعاً هم مقداری از این هرج و مرج هم اکنون در زنردگی بعضری   

، اما این یک رشته حاالت انحرافی است، )اندکی بعرد از ایرن در   شود می اجتماعات دیده

این باره سخن خواهیم داشت(، و لکن مسلم است، قابل هیچگونه بحث نیست، آن فرد و 

یا آن اجتماعی که در زندگی گرفتار چنین بالئی باشد حتماً محکوم بفنا است، و این هرم  

 که این محکومیت باندازه ای قدرت تخریب این هرج و مرج خواهد شد.بدیهی است 

هرای   پس بنابراین، قید و التزام بانجام وظیفه مأموریت بسیار خطیری در تنظیم برنامره 

، و همچنین عشرق برآزادی نیرز در زنردگی دارای چنرین مأموریرت       دهد میزندگی انجام 

بگذرد، بلکه یک رشته مأموریتهرائی  هست، و این یک مأموریت نیست که انجام بگیرد و 

هستند که مرتب و پشت سر هم باید انجام بگیرد و تا زندگی زندگی است، این مأموریتها 

 نیز برقرار است.
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که مرانع شرود، میران     دهند می در درجه اول هردو مأموریت خود را در این کار انجام

آزادی که زنردگی را بتردریج   التزام بانجام وظیفه و آزادی ایده آلی خشک و خالی، همان 

که تصرفات و اعمال و مشاعر انسان قردرت حیراتی و    کند میحرکتی تبدیل  بی بجمود و

، کنرد  می، و عاقبت بشر را بابزار مکانیکی خود کار تبدیل دهد میداللت خود را از دست 

)چنانکه این تمدن مادی عصرحاضر این کار را کرد، وقتیکه جانرب روحری را در انسران    

 (.آید می شت، و آن همانست که عشق بآزادی و فرار از انجام وظیفه از آن پدیدک

 و در درجه دوم این مأموریت را در پریش برردن و دگرگرون سراختن زنردگی انجرام      

، زیرا التزام دائمی و در انتظار انجام وظیفه بودن همیشگی زندگی را در یک نقطه دهند می

چنانکه در عالم ماده و در عالم حیروان ایرن طرور     پیش برود، گذارد نمیو  دهد میتوقف 

است، و حال آنکه خدا از انسان چنین نخواسته، انسانیکه در روی زمرین خلیفره اوسرت،    

 انسانیکه مأموریت دارد روی زمین را آباد کند و زندگی را دائم بحرکت درآورد.

که از این توقرف   پس بناچار باید در مقابل التزام بانجام وظیفه عنصر دیگری هم باشد

ویرانگر جلوگیری کند، و زندگی را بحرکت استمراری وادارد تا بتوانرد پیوسرته در عرالم    

تولیدات مادی بچیزهای تازه ای دست یابد، و در عالم فکر و رو  فکر جدیدی و نیروی 

جدیدی بدست آورد، و پیوسته نیروئی را بر نیروی موجود اضرافه کنرد و دائرم در حرال     

هدارد، و دائم پایگاه جدیدی در جنب پایگاه موجود بسازد، و زندگی و سرمایه افزایش نگ

زندگی را همیشه بگردش وادارد، و عالمی را سرشار از خیر و برکت و لرذت و نشراط و   

 منفعت بگرداند، و دنیا را بهشت برین سازد.

دگی بآن که تطور بخشیدن بزن دهند می و بار سوم این مأموریت را در این زمین انجام

و بسازندگی و تحرک وامیدارد، و هر لحظه از لحظره ای پریش زنرده ترر و      دهد میجان 

کره چرراغ زنردگی هرگرز      کنرد  مری د، و این تحرک تضمین گرد میسازنده تر و شکوفاتر 

خاموش نگردد و تا ابد شکوفا و شکوفاتر بماند. پس بنابراین، باین نباید کفایت کرد کره  
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چیزی جدیدی پدید آید، بلکه باید این جدید برا حفرظ سرمت     هر روز در زندگی انسان

 دارای قدرت و حرکت و نشاط هم باشد تا در عالم هستی همیشه شکوفا و خرم بماند.

و بهمین ترتیب: این دو خط، خط التزام بانجام وظیفه و خط آزادی خواهی در داخرل  

بنرد، و باتفراق هرم و برا     نفس آدمی و در واقعیت میدان زندگی بهم میرسند و اتصال مییا

همکاری و همیاری یکدیگر این مأموریت مشترک را بانجام میرسانند، اگرچه در دید اول 

 که ضد یکدیگرند و دشمن هم. رسد میچنین بنظر 

، زیرا عالم کودک عالم ضرورت آید می عشق و عالقه بالتزام اول در نفس کودک پدید

، احتیاج بغذا، احتیاج به شیر کند میلزم باین معنا و احتیاج است، و احتیاج هم دائم او را م

 مادر، احتیاج بیاری دیگران، و احتیاج بخواب و دفع فضوالت بدن.

همه و همه ضرورتها و احتیاجاتی هستند که کودک بآنهرا ملرزم اسرت، و براین الرزام      

 ، زیرا دستگاه عصبی طوری تشکیل یافته که هر عملی در آن اثر مخصوصیکند میعادت 

که دستگاه عصبی خود را در مقابرل آن   آید می میگذارد، و با تراکم این آثار عادت بوجود

د، امرا ایرن قیرد و الترزام     گرد میملزم میداند، از انجام آن خوشحال و از تغییرش ناراحت 

در عالم کودک فرمان روائی کند و مسلط گردد، زیرا تا کودک قدرت  تواند مین بعمل دائم

که عشق بآزادی نیز در  کند می، فوراً احساس نماید میو آغاز حرکت  کند میبحرکت پیدا 

، پاها را بحرکت میآورد، و دوست دارد که دهد میرا حرکت  ها دست نهادش بیدار گشته،

دستش بچیزی برسرد، و   گذارد نمیهرچه زودتر از قید ناتوانیش آزاد گردد، از ناتوانی که 

 .ماند میاز حرکت دلخواهش باز  پاهایش در اثر آن از راه رفتن و

، همانطوریکه در سایر خطوط سابقاً دیدیم که هردو شود می بلی، در اینجا نیز مالحظه

 کنند می . سپس از این پل عبورکنند می التزام بعمل و آزادی از آن در عالم حس آغاز بکار

 و بعالم معنویت قدم میگذارند.

کره   شروند  مری  متولرد هائی  پس از آن عادتالتزام بعمل در اول کار جسمانی است. س

دارای دو جنبه است، هم جسمانی و هرم روحرانی، و پرس از آن در آخرر خرط بتردریج       
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نرد، ماننرد عرادت، صردق، امانرت، شرجاعت، و       گرد مری روانی محض تبدیل های  بعادت

ماننرد دروغ، نادرسرتی، تررس، و خودسرتائی و      هرا،  آن خرالف های  فداکاری، و یا عادت

. سپس گسترش مییابد تا در شود می خودپسندی، و آزادی هم اول از عضالت جسم آغاز

 د که همة معنویات را دربر میگیرد.گرد میآخر خط تبدیل بآزادی روحی و فکری 

برار  و از اینجا است که این دو خط نیز با خطوط حسی و معنوی بهم میرسند، چنانکه 

دیگر هم با خطوط واقع و خیال بهم میرسند، در نتیجه خط التزام بانجرام عمرل برا واقرع     

. سرپس همرة خطروط برر     کنرد  می، و خط آزادی خواهی با خیال برخورد کند میبرخورد 

 ، و داخرل در حروزه یکردیگر   رونرد  مری پیچند، و در البالی هم فررو   می ند درهمگرد می

نرد، از یرک   گرد مری و آزادی هردو در دنیای واقرع داخرل   ، سرانجام التزام بعمل شوند می

 .کنند می ، و از طرف دیگر وادار بزندگی و تطور و پیشرفتکنند می طرف آن را تنظیم

که سرانجام در این صورت خود خیال  شوند می و همچنین هردو در عالم خیال داخل

، و از جهرت  ازدسر  میبحکم عادت خود را بیک رشته خیالهای معینی از یک جهت ملزم 

و خرود را از هرگونره قیردی آزاد میدانرد، چنانکره در کارهرای        دهد میدیگر دل بآزادی 

نرد، و در  گرد مری هنرمندان این معنا بخوبی نمایان است، آنجا که صورتها با خیالها مالزم 

، و از طرف دیگر خیالهای مخصروص دیگرری   شوند می نتیجه در کار هر هنرمندی تکرار

هرگز مانند خیالهای دیگران نیست، بدلیل اینکه از تقلید دیگران آزاد اسرت، و  میآورد که 

 این یک نوعی است از تداخل و درهم شدن و پیچیدن در هستی هر انسانی.



 

 
 

 مثبت و منفی

خیلی شبیه و نزدیکند بخطوط التزام بعمرل  دو خط متقابل هستند در نفس بشریت، و 

و آزادی، اما همه جا باهم مطابقت ندارند، زیرا التزام بعمل گاهی منفری اسرت، )ایرده آل    

است( و گاهی مثبت است در نتیجة تصمیم و اصرار افراد، چنانکه آزادی خواهی )گرچره  

عنی: بسروی منفری   صفت مثبت بر آن غلبه دارد( گاهی آزادی از هر قید است در ظاهر، ی

 گرائیدن است، و بدنبال شهوات روان گردیدن است.

و بهمین ترتیب: همة این خطوط در داخل نفرس آدمری داخرل در حروزة یکردیگر و      

که جدا گشتن یکی از دیگری بسیار مشکل اسرت، و نزدیرک بظرن ایرن     اند  درهم پیچیده

است که جنبه ای منفی از حقیقت جسم سرچشمه میگیرد و جنبره ای مثبرت از حقیقرت    

رو ، زیرا خود این مشتی خاک تیره منفی است که پیوسته در مقابل قوانین مادی نررمش  

غیر از این اراده کند( و هرگز نره  و سر تعظیم فرود میآورد، )مگر اینکه خدا  دهد مینشان 

 تغییر بدهد و نه دارای قدرت تفکر است. تواند می در خود

و این دمی از شراره رو  مثبت است، زیرا آن پاره ای از رو  خالق حکیم با تردبیر و  

صانع با اراده است که پیوسته بسوی انسان مظراهر اراده، ابرداع، انشرا ، حریرت، اختیرار،      

، بآن اندازه که خردا بررای انسران مقردر     سازد میدگی و فعالیت را روانه پیشرفت، و سازن

 فرموده.

و با این حال بازهم در هستی انسان چیزی بحالت )خام( ابتدائی دست نخرورده براقی   

 نمانده است، بلکه همه چیز باهم مخلوط است و درهم پیچیده و باهم آمیخته.

شمه میگیرد، اما هنوز حتی یک قردم برر   هر خطی در ظاهر از اینجا و یا از آنجا سرچ

مخلوط و آمیختره   اند، نداشته با خطوط دیگر که از سوی دیگر و جای دیگر سر درآورده

که بتنهائی عمل کند، نره در   شود مین د، زیرا در هیچ قسمتی از انسان چیزی یافتگرد می
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، و کننرد  مری  این خط و نه در آن، بلکه همة این خطوط از هر طرف که باشرد براهم کرار   

 .دهد میبا این همکاری تفکیک ناپذیر یک موجود را نشان ها  این مجموع

ام که  سخنها گفته )منهج الرتبیة اإلسالمیة(و من از این دو خط مثبت و منفی در کتاب 

تربیتی هستیم و کاری های  اینک میخوانید، آنجا گفتم: اگر نبود که در اینجا مشغول بحث

جسمانی نداریم، حتماً در مقابل ایرن حقیقرت شرگفت انگیرز عرالم      روانی و های  با بحث

آفرینش بسیار توقف مکردیم، و آن این است که همه میردانیم کره جنرین از برخرورد دو     

، و بازهم همه میدانیم که هر یک از ایرن دو سرلول   آید می سلول )از زن و مردی( بوجود

است که تخمرک زن در مسریرش   در رفتار و حرکت مخالف با دیگری است، زیرا بدیهی 

، و حال آنکه سلولی که از مررد اسرت در   آید می و بسوی رحم کند میاز تخمدان حرکت 

تا با آن تخمک مالقرات   کند میداخل حرکت های  مسیرش از دهانه ای رحم بسوی بافت

کند و عمل تلقیح انجام بدهد، و بدیهی است که امواج این برخالف امواج آنسرت، و در  

فطرتش فشار و غلبه و چیرگی و برخالف جریان تخمک زن حرکت کردن نهفتره اسرت   

تا مأموریت خود را کامالً انجام بدهد، و جنین فشرده و خالصه ای ایرن دو نیررو اسرت،    

دو قدرت مثبت و منفی است باهم در آن واحد، و واقعاً کره آن یرک حقیقرت    فشردة این 

که آن معنرا سرمنشرا  ایرن دو     رسد میشگفت انگیز است در عالم آفرینش، و چنان بنظر 

استعداد روانی متناقض است، و حال آنکه خدا بآفریدة خود داناتر است، زیررا او لطیرف   

 است و خبیر و توانا.

همین حقیقرت اسرت، و صراحب نظرران را بخرود       کند میجلب نظر بلی، فعالً آن که 

 مشغول ساخته است.

و هیچ مانعی نیست که حقیقت مثبرت و منفری از حقیقرت جسرم و رو  سرچشرمه      

بگیرد. سپس حقیقت این دو سلول )تخمک زن و نطفه مرد( نمایشگر دیگری باشد، برای 

، زیرا کند میو رو  را حمل آن حقیقتی که در داخل خود یک حقیقت مخلوطی از جسم 

آن ریشه ایست برای حقیقت انسان که از یرک مشرت خراک تیرره و یرک دمری از رو        
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تشکیل یافته، انسانیکه هرگز فقط از برخورد تخمک زن و نطفه مرد بوجود نمیآید، بلکره  

، کنرد  مری با حفظ سمت هر جسمی خصوصیات خود و طبیعت خرود را برا خرود حمرل     

و بصورت انجام عمل غریزه جنسی درمیآید،  کند میر دیگری غلبه گرچه در ظاهر یکی ب

و فقط بحقیقت تکوین اشراره   ماند میو آن یکی ساکت و آرام بصورت جنینی خود باقی 

 : خدا داناتر است که چه آفریده است!!کند می

ایکره   م، آن هم بانردازه کنی می ما که راهی بیقین قاطع نداریم، بلکه ما ظواهر را بررسی

، نیروی مثبت و منفی دو رشته اسرتعداد فطرری   شود می برای ادراک محدود بشری کشف

، و مرا در  دهنرد  مری  هستند که هر یک برای زندگی بشریت مأموریت مخصوصری انجرام  

م که سرالم و معتردل اسرت و برا     گوئی میبحث خود در اینجا از آن صورت فطری سخن 

 ث جداگانه ای برای آن باز خواهیم کرد.انحرافات کاری نداریم، انحرافاتیکه بزودی بح

همة خطوط متقابل و هرچیزی که در نفس و روان بشریت هست قابل انحراف است، 

بهمین ترتیب که قابل اعتدال است، )و این معنا نیرز یکری دیگرر از مظراهر روشرن ایرن       

 م کره کنی می طبیعت دوگونه است در هستی انسان(، و لکن ما هر وقت از مأموریتی بحث

، خودبخرود  دهند می هر یک از خطوط و هر یک از نیروهای نهفته در نفس بشریت انجام

این بحث از صورت صحیح و سالم و معتدل است، برای اینکه اصرل در آفررینش انسران    

م: نیروی منفری نیرز ماننرد    گوئی میاعتدال است نه انحراف، و روی همین میزان است که 

بدون فرق و امتیاز، منفری گرری بره معنرای      دهد می نیروی مثبت مأموریت خود را انجام

اطاعت در بست، در زندگی کودکی یک چیز ضروری و اجتناب ناپذیر اسرت ترا بتوانرد    

ممکن نیست اصول ها  آن که بدونهائی  برای راهنمائی بزرگ ساالن آماده گردد، راهنمائی

جرز ایرن باشرد     عالی گوناگون در نفس و روان کودک نمو کند و پررورش یابرد، و اگرر   

در حالیکه خودستایی و خودپسندی و پذیرش سرریع   شود می سرانجام این کودک بزرگ

و پرورش مییابرد، امرا    شود می ، یعنی: بزرگکند میحسی و معنوی بر او غلبه های  جهش

 نزدیک بعالم حیوان و دور از عالم انسان.
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و همچنین منفی گری بازهم به معنای اطاعت در بست در زندگی انسان بالغ یک چیز 

ضروری و اجتناب ناپذیر است تا بتواند در اجتماعی که دارای اوضاع منظم و قواعد ثابت 

د و یرک فررد   گررد  مری و پایدار و اساس محکم است زندگی کند، و اگر جز این باشد بر 

، و شناسرد  مری و نره قرانونی را برسرمیت     کنرد  میپیروی  که نه از نظامی شود می نافرمان

 انجامد. می د، و عاقبت بنابودیگرد میسرانجام کارها در اجتماع درهم میریزد و آشفته 

و بازهم منفی گری بمعنای عشق بکرنش و تسرلیم شردن در بسرت، هرم در زنردگی      

تا قلربش بررای    کودکی، هم در زندگی انسان بالغ یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است

را دوست بدارد، و عواطف پاک خود را تسلیم ها  آن دیگران نرم گردد، و نرم که سرانجام

 ، روابطی که بدونآید می کند که سرانجام یک رشته روابط اجباری میان او و دیگران پدید

 ماند. نمی زندگی پایدارها  آن

یجراد و انشرا  و توجره کره     و اما مثبت گرائی بره معنرای اراده و اقردام و فعالیرت و ا    

، بترتیبی که خیلی شبیه )بآزادی خواهی اسرت(  دهد میمأموریت خود را در زندگی انجام 

که قبل از این اشاره کردیم، اگرچه هم در اصل موضوع و هم در راه انجرام وظیفره از آن   

 ممتاز است.

دارد ترا  آن این است که نیروی منفی را در حال تروازن نگهمیر  های  نخستین مأموریت

 بناتوانی ویرانگر و نابودی شخصیت نیانجامد، یعنی: از انحراف باز بدارد.

آن این است که هم در داخل نفس و روان انسرانیت و هرم در   های  و دومین مأموریت

میان اجتماع با شر و فساد به مقاومت و مبارزه برخیزد و پایداری نماید، زیرا انسان همره  

هرچیزی منفی باشد، بطور حتم و یقین بیماریهای گوناگون و جا و همه وقت و در مقابل 

به مقاومت ها  آن شر و فساد ویرانگر عالم را فرا خواهد گرفت، بدون اینکه انسان بتواند با

برخیزد و یا ویرانیها را آبادی تبدیل نماید، و نفوس افراد در مقابل ظلم و فساد آنقدر رام 

 انجامد. می و هالکتد که کار بنابودی گرد میو رامتر 
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ایجراد  هرائی   ، نظرام کنرد  میجدیدی ایجاد های  و سومین مأموریتش این است که نظام

که بشریت را بسوی پیشرفت بسیج دهد، بدون اینکه از انقالب و طغیان علیه نظام  کند می

دلخواه مردم بترسد، بترسد از اینکه وضع دلخواه مردم بهم بخورد و کار بفسراد و تبراهی   

یک رشته اموری است که هم برای فرد و هرم بررای اجتمراع و هرم     ها  این بکشد، و همة

 برای زندگی ارزش حیاتی دارد.

و این دو خط از هردو جانب با خطوط الترزام بره مسرئولیت و آزادی عمرل برخرورد      

را دو اسرتعداد  هرا   آن یک نوع تخصصی وجود دارد کهها  آن ، گرچه در هر یک ازکند می

، زیرا التزام و احساس مسئولیت چنانکه سابق هرم گفتریم:   دهد میجداگانه و ممتاز نشان 

رضا و رغبت و تصمیم است، و آزادی و احسراس   گاهی منفی است و گاهی هم از روی

عدم مسئولیت هم گاهی منفی است، وقتیکه انسان بدون اراده بدنبال شهوات حرکت کند، 

 و گاهی نیز از روی اراده و تصمیم و غوطه خوردن است بصورت مثبت.

و التزام و احساس مسئولیت عبارت است از: عشق و عالقه باتخاذ یک روشن معین و 

د و مکرر، و در مقابل نیروی منفی هم عبرارت اسرت از: عشرق و عالقره در عردم      محدو

مقاومت و ناپایداری در برابر نیروی خارجی )یا داخلی( نیروئی که وجود خود را بر نفس 

 .کند میآدمی تحمیل 

و آزادی از مسئولیت عبارت است از: عشق و عالقه برهائی از هر قید و مسرئولیت، و  

ابل آن نیروی مثبت عبارت است از: عشق بیررون تراختن بسروی پریش،     حال آنکه در مق

 پیش رفتن در هر امری.

، اگرچه بعرد از  کند میو همین اندازه امتیاز در میان این خطوط مشابه برای ما کفایت 

این امتیاز بازهم همة این خطوط درهم فرو رفته و باهم بافته، و در کمال پیچیردگی قررار   

نفس بشریت، زیررا کرودک در   های  نفی نخستین جهش است از جهش، نیروی مگیرند می

روزهای اول مسلوب االراده است، هیچگونه اراده ای از خود ندارد، در برابر هرچیزی که 

پسرتان   شرود  مری  از داخل و یا از خارج برای وی دیکته شود نرم و خاضع است، گرسنه
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خوابانند یک امر  می ، و یاکنند می بدهانش میگذارند، این یک عمل منفی است از جا بلند

 منفی است، زیرا او در این حال مالک هیچ کاری نیست و قدرت بانجام کاری ندارد.

 کند میاما پس از اندک زمانی نیروی مثبتی که در نهادش نهفته بود و یا عاجز بود نمو 

د، گرد میال غذا خود بدنبال پستان و یا بدنب شود می ، مثالً: گرسنهنماید می و اظهار وجود

 و یررا کننررد مرری بررر آورده نشررود فریرراد میزنررد از جررایش بلنررداش  و هنگامیکرره خواسررته

 و به مبارزه بر میخیزد. دهد میخوابانند، اگر نخواهد مقاومت نشان  می

و در این مرحله هردو نیرو هم مثبت و هم منفی در منطقه ای محسوسات قرار دارند، 

 بساحل دیگر قدم میگذارند.و سپس از این پل میگذرند و 

که از طرف بزرگ سراالن  هائی  حاال دیگر همین کودک منفی است در اطاعت از فرمان

، و ما کند می، و مثبت است در تصرف در چیزهائی که فکرش او را رهبری شود می صادر

در آخر همین فصل آینده از تهذیب الزم و ضروری برای این دو خرط مثبرت و منفری و    

خطوط و نیروهای بشریت سخن خواهیم گفت، و فقط در اینجا این اندازه بس برای همة 

که بگوئیم: مثبت و منفی هم دو خط فطری هستند در آفرینش انسان، و در حرال اعتردال   

 .دهند می یک مأموریت ضروری در زندگی انجام



 

 
 

 اجتماعیتفردیت و 

 و بهترین خطوط است در زندگی بشریت، زیرا براسراس ترین  این دو خط از با ارزش

زنردگی پایردار و اسرتوار    های  )در صورت صحیح بودن و منحرف بودن( همة نظامها  آن

فاسد و همة روابط زندگی معتدل و یا منحرف و همة های  سالم و نظامهای  د، نظامگرد می

 ا با این دو خط استوار و برقرار است.روشهای افراد و جماعته

مناقشات و مباحثات فلسفی، اجتماعی و روانری فراوانری   ها  آن و در اطرافها  آن و از

، بلکه برا  آید می سیاسی و اقتصادی بوجودهای  دور میزند، و همة مذاهب فکری و مکتب

 انقالبات در جهان پدید، خونریزیها، برخوردها، آشوبها، و ها جنگ در بشریت،ها  آن تأثیر

 .آید می

و این دو خط هم فطری هستند، زیرا در هر نفس معتردلی عشرقی اسرت بررای درک     

فردیت و شخصیت ممتاز، و عالقه ایست برای درک هستی ذاتی و در مقابرل آن عشرقی   

 است در فرورفتن در جمعیت، و زندگی کردن با اجتماع و در داخل اجتماع.

، و از اینجا اسرت کره انسران    آید می ل است که زندگی بوجودو از این دو عشق متقاب

گردد، زیرا فرد  نمی اثری در هستی اجتماع بی ، و همچنین جز شود میهرگز فرد محض ن

، کلمرة  کند می، حدود هستی خود را احساس کند میبدون تردید فردیت خود را احساس 

و احتیاجرات  ها  عالقه ها، واستهکه همة زندگی او را دربر میگیرد، خ کند می)من را( درک 

، آن هم بطور واضح و روشن که هیچگونه ابهرامی و اشرتباهی در   کند میخود را احساس 

 آن نباشد.

بخاطر اینکه هنگام گرسنگی او گرسنه اسرت، و هنگرام نراراحتی او ناراحرت اسرت،      

خود،  خود او با شخصیت دهد میوقتیکه شاد است او شاد است، و هنگامیکه کاری انجام 

، و در هر حرالتی  دهد میبا فکر خود، با عضالت خود، و با هستی مخصوص خود انجام 

، از انسان بسوی خارج و از خارج بسروی  آید می دو موج مخالف از مشاعر و افکار پدید
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، یکی از مغز و دیگری بسوی آید می انسان، چنانکه دو موج مخالف هم در اعصاب پدید

، و در یرک لحظره ای   آیرد  می ج احساس در وجود انسان بوجودمغز، و در اثر این دو مو

 کوتاه در میدان زندگیش همة فکر و شعور و عمل را دربر میگیرد.

و این همان هستی فردی محدود و مشخص است و با این حال بازهم آن همة انسران  

نیست، بلکه فقط یکی از دو جانب اوست، و جانب دیگرش این اسرت کره او از اعمراق    

فردیت و این شخصیت روشن و محدود که هیچگونه ابهامی در کرار نیسرت بسروی     این

که با دیگران و در میان دیگران زندگی کنرد، بفرمران    خواهد میدیگران میل دارد، همیشه 

غریزة جنسی میل بسروی جرنس دیگرر دارد، عشرق بفرزنرد و تولیرد نسرل دارد، عشرق         

جمع حریفان باشد، بلکره بهمرین ترتیرب:     که در خواهد میبدوستان و رفیقان دارد، دلش 

میل دارد که دشمنانی هم داشته باشد، رقیبانی هم داشته باشد که با آنان زور آزمائی کند و 

 بر آنان پیروز گردد.

یک رشته روابط اجتماعی هستند که نمایشگر عشرق انسران در ارتبراط برا     ها  این همه

 دیگران است، با انواع گوناگون ارتباط.

بشدت یک میل اصیل و یک عشق عمیق اسرت در براطن نفرس بشرریت کره از      و آن 

هستی ممتاز و متشخص انسان سرچشمه میگیررد، و سررانجام همانسرت کره اجتمراع را      

را بوجود میرآورد، و از اینجرا   ها  نظام و سازد میو روابط اجتماع را منظم  دهد میتشکیل 

 ندگی درهم آمیزند.است که فرد و اجتماع در هستی روانی و در هستی ز

هیچ لحظه ای بر انسان نمیگذرد که او در آن لحظه فرد محض باشد، فرد تمرام عیرار   

باشد و قائم بذات باشد، و نیز هیچ لحظه ای بر انسان نمیگذرد که اجتمراعی تمرام عیرار    

باشد، مانند گوسفندی در گله باشد، هستی ممتاز نداشته باشد و وجودش در میان اجتماع 

فردیرت  هرای   لحظره تررین   گردد و قابلیت هیچ چیزی را دارا نباشد، بلکه در سختذوب 

، و همچنین دهند می انسان در ضمیر خود دارای مشاعری است که او را با دیگران ارتباط

کره حرد اقرل او موجرود      کند میاجتماعی انسان بازهم احساس های  در شدیدترین لحظه
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را نشران  هرا   آن و با هستی فرردیش  کند میاجرا  اجتماع را در خودهای  است که خواسته

، و عاقبت آنچه که در کار است این است که این جنبش و یا آن عشق درونری در  دهد می

د، بطوریکره سررانجام آن   گررد  مری یک لحظه آشکار و یا راه آشکارشدن برای آن همروار  

و ایرن عمرل بطرور    تا در فرصت از نو خود را نمایان سازد،  کند میدیگری خود را پنهان 

استمرار میان طلوع و غروب در جریان است، و انسان هم با این فطرتش، با ایرن طبیعرت   

، با یک زندگی معتدل و طبیعی و کند میزندگی اش  اش، با این شخصیت دوجانبه دوگونه

 .برد می مسالمت آمیز و سرشار از خیر و برکت عمر خود را بسر

عشق بابراز هستی خود، از عشق بجلب خیر  انسان از این جنبش فردی خود، از

ه  ۥِإَونَهُ ﴿ بسوی خود، ُب  يٌد  ۡۡلَۡيه ٱۡله استمداد میجوید، و از او  [8العادیات: ] ﴾٨لََشده

و اثباب وجود خود استمداد ها  حرص به نفس خود، از کوشش برای برآوردن خواسته

خود ایجاد کند که او را کمک میگیرد تا یک عاملی در درون ها  این میجوید، و از همة

 بحرکت و نشاط و سازندگی و کار کوشش وادارد.
و همچنین استمداد میگیرد از جنبش اجتماعی خود، از عشرق برا برودن برا دیگرران و      

 احیاناً از عشق بفداکاری در راه دیگران، از وجود احتیاج بانس و یراری دیگرران، از همرة   

 توانرد  مین را بپیماید و کارهائی را که بتنهائی کمک میگیرد تا راه وحشتناک زندگیها  این

 انجام بدهد، انجام دهد و زندگی را در همة حاالت به پیشرفت وادارد.

، حقاً که این زندگی یرک  کرد میآری، اگر هر انسانی به تنهائی و گوشه گیری زندگی 

 صحرای وحشتناکی بود.

اجتماعیت( مأموریرت خرود را   و از اینجا است که هردو این جنبش فطری )فردیت و 

 شروند  مری  ، و هردو باهم دو جنبش ضروریدهند می باتفاق هم در زندگی بشریت انجام

میران ایرن دو جنربش    هرا   و فلسفهها  نظام برای هستی انسان، و حقاً که تاکنون بسیاری از

 دایرره ای فردیرت را آنقردر گسرترش    ها  بعضی اند، فطری باظطراب و آشوب گرفتار شده

انجامد که در نتیجه روابط اجتماع از هم گسیخته  می که بخودستائی و خودپرستی دهند می
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ترا برر    دهنرد  می دایره ای اجتماع را آنقدر گسترشها  ، و بعضیرود میو نیروهایش بهدر 

مقردار   بی هستی فردی خاتمه بدهد و وجودش را لغو کند، زیرا فرد را بمنزله یک ذره ای

از هستی خود بهره بردارد، مگر بهمان اندازه کره خرود    تواند مین که هرگز کند میحساب 

 را جزئی از یک گله بشمارد.

بینیم که هر یک از دیگری نفررت   می و ما هم اکنون در روی زمین دو مذهب مخالف

، رلیم سرمایه داری در جهان غرب براساس فردیت انسان رود میدارد و هر کدام بسوئی 

، و آزادی عمرل را در  دهرد  مری پایدار است، و پیوسته او را در حردود فردیرت گسرترش    

تا بخود آزاری  کند میبسیاری از امور بحال خود وامیگذارد، و در این کار آنقدر پافشاری 

خودسرانه هرگز از نشراط بریش از   و مردم آزاری برسد، زیرا بشر غربی در اثر این تربیت 

در حد معقولی توقرف کنرد، عنران شرهوات و      خواهد مین و هرگز شود میحد ناراحت ن

لجام هوا و هوس را همه جا بدست فررد میسرپارد، و سرازمان آداب و رسروم را ویرران      

، و همره جرا   کنرد  مری ، و در مسیر اعمال و کردارش حقی هیچ کس را مراعات نسازد می

کره دائرم بتوانرد     کند میبوسایل استعمار دیگران، و کاری  کند میثروت و اموال را تبدیل 

شیره ای سعی و کوشش و خون دیگران را بمکد و عرالمی را بعیاشری و لرذتهای حسری     

شخصی خود مبدل گرداند، هم سیاست حکومت و هم سیاست اجتمراع را فاسرد کنرد و    

دم تباه بسازد، و با همه این اوصاف بازهم این مکتب شریطانی  تصور زندگی را در نهاد مر

و کسی حرق نردارد بگویرد:     کند میآزادی شخصیت خود را همه جا و همه وقت تمرین 

 باالی چشمت ابرو است!

و سیستم کمونیستی هم در جهان شرق براساس اجتماعیت برقرار و پایدار اسرت کره   

و  دهد میگو: در حقیقت دایره ای دولت را گسترش در نتیجه دائم دایره ای اجتماع را یا ب

اند، جز نشاطی جنسی که آن را در بهره بررداری از ایرن   گرد میهمة نشاط افراد را پایمال 

نیروی شیطانی آزاد میگذارد که بخود مشغول گردد و چیزی نفهمد، جز شهوت و شهوت 

حکومت و سیاست اجتماع بینیم که دائم مانع از شرکت مردم در سیاست  می پرستی، زیرا
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 ، بدلیل اینکه بهترر از خرود  کند میاست، و پیوسته برای آنان قانون و نظم و ترتیب وضع 

، محرل  کند میصال  کارشان را میداند، و سرانجام اعمال و کردار افراد را آن تعیین ها  آن

هرا   آن ، همانطوریکه افکار و مشاعر و طریقه احساسسازد میاقامت و کیفیت آن را معین 

، و دائم برا آهرن و   گذارد نمی، و هرگز راه اراده و اختیار را برای افراد باز کند میرا تعیین 

آتش و تفتیش عقاید بر آن حکومت میراند، و هرگونه نصیحتی را بردولت و یرا هرگونره    

قیامی را علیه دولت خیانت میشمارد که فوراً باید تعقب شود و تصفیه گردد، بدلیل اینکه 

ک جنبش فردی طغیانگر است که علیه جماعت )مقدس( از یک فرد )نامقدس( سرر  آن ی

ها  زده است، فردی که در ذاتش ارزشی ندارد، هستی ارزنده ای ندارد، و بسیاری از فلسفه

راه به حقیقرت ببرنرد کره    اند  نتوانستهها  آن و اکثر اند، نیز غالباً در این امور راه را گم کرده

 ا تائید کند.واقعیت مشهود آن ر

که اگرر انسران دارای جنربش فرردی اصریل       کنند می چنان فرضها  جداً که این فلسفه

باشد، پس اجتماع یک چیزی است که از خارج بر او تحمیل گردیرده، و بردون اینکره او    

اراده کند بر او حکومت میراند، و دائم بر هستی او فشرار میرآورد، شخصریتش را پایمرال     

حاظ است که اجتماع برای فرد خوش آیند نیست و بلکه مکروه است، ، و از این لکند می

 ویران کردنش، تفکیک نمودنش حالل است.

 که جنبش اجتماعی در انسان اصیل است، زیررا کرودک کره بردنیا     کنند می و یا فرض

بسیار ضعیف و ناتوان است، نه نیروئی دارد و نه قدرتی، و نه هستی ارزشرمندی،   آید می

نمرو بکنرد و زنردگی     توانسرت  مری ن که وجودش در میان اجتماع است، هرگزو اگر نبود 

نماید، در صورتیکه او دائم بجماعت محتاج است تا هستی خود را ادامه بدهد، پس روی 

این حساب جنبش فردی چیز پلیدی است، باید در برابرش ایستادگی کررد، بایرد پایمرال    

 گردد، باید از بین برود و نابود شود، آخر چرا؟ و برای چه؟.

 هنوز در هستی بشریت ایرن طبیعرت دوگونره را درک   ها  برای این است که این فلسفه

که انسان دارای شخصیت دوجانبه است، دارای طبیعت دوتابره اسرت    دانند نمیکنند،  نمی
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، و لکن با این وصف بهرم مربروط   شود می که در وهله اول در نگاه سطحی متناقض دیده

ن ارتباط مأموریت است، و این طبیعت در زندگی این موجود بشری با این تناقض و با ای

، همانطوریکه نیروهای دوستی و دشمنی، بیم و امید، مثبت و دهد میخطیر خود را انجام 

 منفی، حسی و معنوی، ایمان بواقع و ایمان بماورا  واقع وظیفه و مأموریت خود را انجرام 

، و عاقبت برای ما یک مخلوقی دارای جوانب متعردد و هسرتی بسریط و فشررده     دهند می

 بنام انسان. آید می بیرون

آری، این دو خط در صمیم فطرت انسان هردو حقیقی هستند و هردو اصیلند، و ایرن  

، همانسان که اضطراب و تشویش در واقرع زنردگی   شود می تناقض در باطن نفس حادث

هنگامیکه نسبت مقرر برای هر یک از حد معمول و معقول افرزایش یابرد کره عاقبرت از     

 ر مسیر دیگری تجاوز نماید و راه را بر آن تنگ بگیرد.مسیرش منحرف شود، و ب

اما وقتیکه هر یک در مسیر صحیح خود قرار بگیرد در میان فرد و اجتماع، نه عداوتی 

 د.گرد میو نه نفرتی حادث  کند میبروز 

بلی، و این فطرت انسان است که فرد داخل در اجتماع است، فردیتش اصیل اسرت و  

ل و عمیق است، زندگی اجتماعی را از جان و دل دوسرت دارد،  عشق باجتماعش نیز اصی

و او دائم در میان این دو جنبش متناقض فطرری از ایرن پهلرو برآن پهلرو غلطران اسرت،        

غلطد تا بتواند باستراحت کامل برسرد،   می همانطوری که در خوابش از پهلوئی به پهلوئی

برا اینکره در نسربت و مقردار     اما در هردو لحظه بهردو جانب انسان براهم شرامل اسرت،    

 اختالف دارند.

و نزدیک بعقل این است که فردیت در انسان اولین احساس است که در نفس و روان 

که او هرم ماننرد    کند مییابد، زیرا کودک )در آغاز احساسش( احساس  می بشریت جریان

 یک فرد معین انسان موجودی است و هستی محدودی دارد.

احسراس در روز  های  یک احساس مبهم است، زیرا همة دستگاه و آن در اول کار جداً

کره گرسرنه اسرت، و ایرن      کنرد  میوالدت در وجود کودک تکمیل نیست، اما او احساس 
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گرسنگی در داخل هستی محدود اوست، وقتیکه شیر میخورد از خوردنش احساس لذت 

 وردنکره شریرخوردن از غرذاخ    کنرد  مری ، احسراس  کنرد  می، احساس خوشنودی کند می

، یرا از ترأثیر جروی و یرا از     کند می، و نیز دردها را در جسمش احساس کند مینیازش  بی

ترا آنچره    کنرد  مری و گریره   دهرد  مری تأثیر یک وضع ناراحت کننده، و سرانجام ناله سرر  

د و گررد  مری باو داده شود، و بهمین ترتیب: هستی فردی او اندک اندک روشن  خواهد می

 .شود می حدود معلوماتش آشکار

و با این حال کودک در لحظه ای اول زندگیش از هستی فردی استقاللی عاجز اسرت،  

احتیاج شدیدی بکمک خارجی دارد که بصورت پستان و آغوش بیاریش بشتابد و در آن 

 .شناسد مین لحظه از معنای مادر جز پستان و آغوش چیزی

تماع خارجی است، پس بنابراین، او بحکم ضرورت در شخص مادر سخت محتاج باج

و احساس کردن این احتیاج در بدو امر بسیار مبهم است، مانند همان احساس موجودیت 

که پستان مادر قطعه ای از اوست نره از شرخص    رسد میخود، زیرا گاهی چنان بخیالش 

، امرا در هرر   شرود  می دیگر، گاهی در اثر پیدایش اسبابی از او جدا مگیردد و گاهی متصل

 ستی اوست و از او جدا نیست، و بهمین ترتیب: گراهی چنران بخیرالش   صورت مکمل ه

که آغوش مادر یک میدان خارجی است بررای هسرتی او فقرط، نره بررای هسرتی        آید می

دیگران، و اجتماعیکه در شخص مادر نمایان است پاره ای از تن اوست، حقیقتاً نره یرک   

و گسرترش مییابرد، و    شرود  مری  چیز جدا و منفصل و بعد از این کم کم ادراکرش برزرگ  

 ، نزدیرک آیرد  مری  و رود مری که مادر یک وجود منفصل است و  کند میسرانجام احساس 

د، و لکن دلبسرتگی او باجتماعیکره در شرخص مرادر نمایران برود       گرد میو دور  شود می

 .ماند میبشدت خود باقی 

تا  شود می در نهادش هر آن افزون ترها  آن سپس عشق بدیدار دیگران و انس گرفتن با

روزی که پاهایش قوی گردد و بتواند روی پای خود بایستد، و سرانجام آرام آرام بسروی  

اسرت، و آن هرم یرک موجرود     ها  آن تا بفهماند که وجود او نیز با کند میدیگران حرکت 
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اجتماعی است، و در اینجا است که دیگر هستی فرردیش برا هسرتی اجتمراعیش آمیختره      

 از یکدیگر ممکن نباشد.ها  آن دیگر امتیازدادند، بطوریکه گرد می

بازی که عبارت است از: نشاط کودکی یک نمایشگاه بازی است در نهاد کودک بررای  

که شخصیت خود را ثابت  کند میآمیزش فردی و اجتماعی بودن، زیرا او با دیگران بازی 

ه خودش به تنهائی بکمال برساند، و حتی وقتیکها  آن کند و وجود فردی خود را با وجود

باز بهمین ترتیب است، زیرا او در خیال خود اجتمراعی را از مرردم تشرکیل     کند میبازی 

ند، و در گوی می نیز با وی سخنها  آن که کند مید، و خیال گوی می سخنها  آن و با دهد می

 مشاعر و افکارش با او شریکند.

اجتماع است، و حتی یک لحظره  بنابراین، در همه وقت و در همه جا او دائم در میان 

هم بیرون نیست، و وقتیکه احساس بوجود فردی خود در او شدت مییابد و هنگامیکه برا  

پدر و مادر و با دیگران عناد میرورزد ترا خرود را ثابرت کنرد، و سراعتیکه )احیانراً( کرار         

، مرن  خرواهم  مری د: من، من چنین گوی می مرتب رسد میبخودستائی و خودپسندی شدید 

، حتری در ایرن قسرمت از    خواهم مین خواستم، باید چنین و چنان باشد چون که من چنا

عمر هم میان این دو جنبش کودک که نمایشگر دو جنبش انسان بزرگسالیسرت انفصرالی   

، دهنرد  مری  نیست، بلکه فقط در اینجا یکی از جنبشها آشکار شده که هردو باهم بآن رنگ

آن کره جنربش اجتمراعی را نرابود      شرود  مری  ربخاطر اینکه وقتیکه جنبش فردیرت آشرکا  

، امرا  خواهرد  مری ، بلکه برنگ مبارزه درمیآورد، زیررا او در ایرن حرال اجتمراع را     کند مین

او را انجام بدهرد، و هرگرز   های  که خواسته خواهد میکه تحت فرمانش باشد،  خواهد می

یا بردون دشرمنان و    آشنا بماند، و بی دوست و بی از این اجتماع بیرون باشد و خواهد مین

مخالفان زندگی کند، و این مرحله در نهاد کرودک کرامالً طبیعری اسرت، اگرچره سرخت       

محتاج به مراعات دائمی است، محتاج براهنمائی و سرپرستی است تا از حد نگذرد و ترا  

 کودک در آن حال ثابت نماند که سرانجام منحرف گردد و با یک بال پرواز کند و نتواند.
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، زیررا بهمرین   دهد میمرحله مأموریت خود را در زندگی کودک کامالً انجام آری، این 

ترتیب که قبل از این مالحظه کردیم که کودک نیروی حسی و معنوی را در زندگی خرود  

در یک وقت معین نمو کند و بزندگی ها  آن اند تا هر جانبی ازگرد میمرتب دست بدست 

 آینده ای او استعداد بخشد.

ترتیب که قبل از این دیدیم که خطوط دوستی و دشمنی و بریم و امیرد را   و نیز همین 

بوقت معین نمو کند و بزنردگی آینردة   ها  آن تا هر یک از دهد میهم در وجودش گردش 

 او استعداد بخشد.

و نیز دیدیم با خطوط واقع و خیال، و مثبت و منفی هم همین معامله را انجرام داد، و  

کسب کند ها  مان معینی آشکار گردید تا کودک برای آینده تجربهدر یک زها  آن هر یک از

 و ذخیره نماید.

و بهمین ترتیب است: خطوط فردیت و اجتماعیت بروز را در هستی او بنوبت دسرت  

و بار دیگر آن، گاهی آن سرر   شود می و آشکار کند میانند، یکبار این نمود گرد میبدست 

غاز کمال گرفت و بزرگ شرد، برا همره مشراعر و     میکشد و گاهی این تا کودک وقتیکه آ

 ترقی و پیشرفت آزمایش دیده باشد.ی ها راه افکار و با همة

، بعرد از  آیرد  مری  بنابراین، همین کودک در زمان بلوغش بصورت آشکار اجتماعی بار

آنکه در ایام کودکی با فردیت مخصوص خود زندگی کرده باشد، اگرچه ما در سابق هرم  

ت یکی از این دو عنصر را با آشکارشدن دیگری رها نکرده است، و فقرط  گفتیم: هیچ وق

و  کنرد  مری تنها چیزی که هست این است که مانند دو ستاره ای درخشران، یکری طلروع    

 .رود میدیگری موقتاً غروب، اما از بین ن

د، در وضع طبیعری متعرادل قررار    گرد میسپس در مرحله ای جوانی و ابتدای کمال بر 

، پس از آنکه قربالً همره جوانرب آن را آزمرایش     برد می بقیه ای زندگی را بپایانمیگیرد و 

، امرا برا   کنند می کرده است، و در این وضع طبیعی است که هردو جنبش باتفاق هم عمل

آن قیافة طبیعی خود که گاهی این طرف را بروز میداد و گاهی آن طرف را، و این طلروع  
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تا آفتاب عمر غروب کند و سازمان انسران در تراریکی    و غروب بهمین ترتیب: ادامه دارد

د، گرد میمطلق فرو ماند، و در تمام شئون زندگی انسان با این کار با تمام وجودش روبرو 

با هر طرف که بروز کند و در هر لحظه ای که بروز کند، و هرگز حتی یکبار هم برا یرک   

ته شد: این چیزی است محال و ، زیرا همانطوریکه گفشود میجز  از هستی خود روبرو ن

 غیرممکن.

، در پریش بررد   دهرد  مری ، خانواده تشکیل کند می، ازدواج شود می انسان بتدریج بزرگ

، از نظر اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، و فکرری، و روحری برا آن    کند میاجتماع شرکت 

، و او در همة این حاالت انسان اسرت کره دو جنربش فرردی و اجتمراعی      کند میحرکت 

، و مرادام کره   شرود  میدرهم آمیخته و باهم هم آهنگ شده، و هرگز یکی از دیگری جدا ن

زندگی برقرار است کار همین است، و بهمین جهت بسیار شرگفت آور اسرت آنچره کره     

فروید و پیروان روانشناسش بآن معتقد شدند کره فررد قربرانی دائمری اجتمراع اسرت، و       

و  دهرد  میفرد بروی تحمیل شده و فشارش  اجتماع چیزی است که بزور از خارج هستی

 ، و او را از نمو اصیل خود باز میدارد.کند میخواسته هایش را سرکوب 

آری، این عقیده سخت تعجب آور است! و حال آنکه ما قبالً بروشنی بدست آوردیرم  

که اجتماع چگونه از داخل هستی فرد سر میزند؟! و از اعماق وجودش سرچشمه میگیرد، 

 .شود می باجتماع با دیگران آغاز از عشق

م که دائرم هسرتی فررد را    گوئی مین پوشیده نماند که در اینجا از اجتماع منحرف سخن

، )و فروید نیز از اجتماع منحررف سرخن نمیگویرد،    دهد میزیرفشار بیرون از اندازه قرار 

ز اجتمراع  م اکنری  مری  بلکه از هر اجتماعی، از اجتماعی مطلق حرف میزند( بلکه ما گفتگو

، از اجتماعیکه فرد در آن آید می )طبیعی( از اجتماعیکه از برخورد افراد با یکدیگر بوجود

و از آزادی طبیعی برخوردار اسرت، )در حردودی    کند میباندازه و در حد معقول زندگی 

که اجتماع را ویران نسازد، چون ویرانی اجتماع سرانجام نابودی خود فرد  کند میزندگی 

ین چنین اجتماعی از خارج بر انسان تحمیل نگردید، قاتل او نیست، مانع از نمرو  است،( ا
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طبیعی او نیست، بلکه کمال طبیعی فرد است، سازندة شخصیت فرد است، )مرادام کره از   

داخل وجود فرد سر میزند( و آن یک خط هموار و ممتد طبیعری اسرت کره فررد وجرود      

 .بکمال رسیده و سالم خود را در آن مییابد

دانشمندان اجتماع دارند! مانند )درکیم ایکه  و بازهم سخت تعجب آور است آن عقیده

 ، نیرروی خرودرو و خودکرار   دانند می و پیروانش( آنان که اجتماع را یک اصل قائم بذات

نرد: ارادة فررد هیچگونره    گوی مری  ، ودانند می ، خارج از هستی افراد و مؤثر در آندانند می

 واقعاً که شگفت اور است!اثری در آن ندارد!! 

؟! در شود می پس بنابراین، اگر این سخن درست باشد باید پرسید: این نیرو کجا یافت

؟! کنرد  مری کدام فضای آزاد تشکیل مییابد؟! و در فضائی در زندگی و پیشرفت افرراد اثرر   

ئم از یرک  بخاطر اینکه انسان را دا اند، اینان و آنان هردو قوم در این تصور بانحراف افتاده

و طرف دیگرش را مهمل میگذارند، و بزنردگی نیرز از زاویرة یرک      کنند می طرف بررسی

ببیند، اگر اینان انسان را بحال  تواند مین که جز یک طرف را نگرند می رصد خانة منحرف

نرد، و اگرر مالحظره    کرد مری طبیعی میدیدند فردیت و اجتماعیت را در آن واحد بررسری  

این طبیعت عمومیت دارد و همة این خطوط متقابل نفس بشریت  ند که دوگونگیکرد می

را دربر میگیرد، مانند تابش خورشید بهمه جا یکسان میتابد، بطور یقین آگاه میشردند کره   

 فرد هم اصیل است مانند اجتماع بدون فرق.

آری، آری! این خطوط متقابل که قبل ز این بیان کردیم همره در وجرود انسران براهم     

 .دهند می و در زندگی بشریت باتفاق هم یک مأموریت انجام اند، ردهاجتماع ک

و در داخرل   انرد،  این خطوط بطور متقابل از دو جانب نفس و روان انسان امتداد یافته

همانطوریکره رگهرا و مورگهرا براهم پریچ       انرد،  وجودش درهم آمیخته و باهم تابیده شده

و در اطراف و داخل جسم از اول تا آخر امتداد دارند ترا در   اند، خورده و درهم فرو رفته

 داخل وجود انسان مأموریتی مانند مأمورت اعصاب در داخل جسم انجام بدهند.
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یک مأموریتی ها  آن بلی، امتداد اعصاب در جسم و پیچیدگی و شبکه بندی هم آهنگ

جرزا  بردن بمغرز    است که حس و درک و شعور را از مغز بهمة اجرزا  بردن و از همرة ا   

برسانند که در اثر آن انسان هرچیزی را که در شعاع حس او قرار بگیرد احسراس کنرد، و   

 از این راه هرچه برای او مسیر است درک کند.

و اعصاب روانی )اگر اجازه بفرمائید این لفظ را در اینجا بکار ببریم( که عبارت است 

مثبرت و منفری، احسراس مسرئولیت و      از: بیم و امید، دوستی و دشمنی، حسی و معنوی،

آزادی از آن... بهر جزئی از اجزا  نفس و روان امتداد یافته است، و سپس در مرکز هستی 

بسیط نفس اجتماع دارند که اشارات بس لطیف و دقیق را از این مرکز بسایر اجزا  انتقال 

جام آدمی زاد هرچه بدهند، و از این اجزا  هم دوباره به مرکز هستی مخابره کنند که سران

در شعاع شعورش قرار بگیرد احساس بکند، و از این راه هراندازه که برای وی اجازه داده 

 شده درک نماید، و این مأموریت اعصاب روانی است...

ها  آن و از اینجا معلوم است که با تعدد و اختالف انواع و امتداد و آمیزش و گسترش

که آن هم یکی از مظاهر  آید می انسانیت پدید پایانی در نفس و روان بی چه وسعت

درخشان قدرتی است که خدا برای انسان برای اشرف مخلوقاتش ارزانی داشته!! و اوست 

هَكةه إهّن ه َجاعهٞل ِفه  ِإَوذۡ ﴿ که خالفت روی زمین را در اختیار بشر قرار داده: هۡلَمَلَٰٓئ قَاَل َربَُّك ل
ۡرضه ٱ

َ
 .[30ة: البقر] ﴾َخلهيَفةٗ  ۡۡل

همره  ها  آن ما در اثنا  بحث تفصیلی خود از هر زوجی از این خطوط اشاره کردیم که

و از این پیچیدگی و شبکه بندی یک معجون جدیردی   اند، باهم پیچیده و درهم فرو رفته

 .آید می غیر از آن معجون اصلی هر یک از این زوجها پدید

 رنگ مخصوصی بشعور انسران بیم و امید دو خطی هستند از این خطوط که )بتنهائی( 

ند که در اثر آن گرد می. سپس همان بیم و امید با خطوط حسی و معنوی مخلوط دهند می

 که با جسم و با محسوس اتصال مییابد، و خوف معنروی پدیرد   آید می خوف حسی پدید

کره   آید می که با اصول و مشاعر و افکار اتصال مییابد، و همچنین امید حسی پدید آید می
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کره برا سرعادت     آیرد  مری  و لزتهای جسم پیوند میخورد، و امید معنوی پدیرد  ها نعمت با

شعوری و فکری و روحی پیوند میخورد، و نیرز برا خطروط دوسرتی و دشرمنی آمیختره       

، خروف  آیرد  مری  ند که در اثر آن یکباره خروف مکرروه و خروف محبروب پدیرد     گرد می

نانکه از مرگ میترسرد و دوسرت   مکروهی که انسان میترسد و دوست ندارد که بترسد، چ

ندارد که بیاید، از درد میترسد و دوست ندارد که دردش بیاید، و خروف محبروبی اسرت    

میترسد و با این حرال  ها  آن جنگ و ستیز که انسان ازهای  مانند کارهای خطرناک و جبهه

بقیمرت جران   میاندازد، اگرچه ها  آن ، بلکه گاهی خود را درکند میدوست دارد و استقبال 

بینیم امید و مکروه و امید محبوب هست، امید محبروبی   می هم تمام شود، و بازهم یکباره

است که انسان امید دارد و دوست دارد که امیدوار باشد، چنانکره بامیرد نعمرت و لرذت     

است، و این امید خود لذت بخش و دوست داشتنی است، و چنانکه مالقرات دوسرتان را   

ت دارد این امید را، و نیز امید مکروهی اسرت، چنانکره انسران امیرد     امیدوار است و دوس

نجات و امنیت دارد، و احیاناً با گذشتن مقداری از آبرو و شخصیت و انسرانیت و آزادی  

خود، پس او نجات و امنیت را دوست دارد، اما ناراحت است کره برا ایرن قیمرت گرران      

هرا   آن ند که ناگهان یک امید مکروه ازردگ می، و این دو شعور باهم آمیخته آید می بدست

 سر میزند.

بینی خوف واقعی که  می ند که یکبارهگرد میو همچنین با خطوط واقع و خیال آمیخته 

، و نیز خوف خیالی ناشی از یک آید می ناشی از یک چیز موجود در عالم واقع است پدید

ر اینجرا یرک امیرد واقعری     بینی که د می ،آید می چیزهای خیالی و یا موهومی است بوجو

است که بیک امر واقعی وصل است، و یک امید خیالی است که در عرالم و هرم و خیرال    

 پرورش مییابد.

 نرد کره سررانجام یکبراره    گرد میو با خطوط ایمان به محسوس و ایمان بغیب آمیخته 

بینی که در پیش پایت خوفی است، متصل بعرالم محسروس و خروف دیگرری اسرت،       می

لم غیب، خوفی است که با خدا اتصال دارد و با تقوی هم آهنگ اسرت، امیردی   متصل بعا
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است که بعالم خاکی اتصال دارد، و امید دیگری است بعالم غیب وصل است، و برا خردا   

 رابطه ای ناگسستنی دارد.

کره   آیرد  مری  ند که ناگهان خوف منفی پدیرد گرد میو با خطوط مثبت و منفی آمیخته 

که  آید می ، و خوف مثبتی پدیدکند میو خشک  سازد مید میخکوب انسان را در جای خو

 که در کارهای خطرناک غوطه ور گردد. سازد میانسان را وادار 

امید، سستی، امید بخرود بالیردن، و خودپسرندیدن، امیرد      آید می و نیز امید منفی پدید

ن راه از هریچ  بدسرت آورد، و در ایر   خواهرد  مری د آنچه را کوش میکه  آید می مثبتی پدید

کوششی باز نماند و با خطوط فردیت و اجتماعیت آمیخته مگرردد کره سررانجام خروف     

 شود می که بذات یک انسان منفرد متصل است، و خوف اجتماعی پیدا شود می فردی پیدا

و از آن  کنرد  مری که با احساس اجتماعی انسان پیوند دارد، اجتماعی که او در آن زنردگی  

 میترسد که مبادا آسیبی به موجودیت آن وارد آید.

و نیز امید فردی است که متصل بذات یک فرد انسان است، و امید اجتماعی اسرت، و  

آن هنگامی است که آدمی خیرخواه اجتماع باشرد، خیرخرواه اجتمراعی باشرد کره در آن      

آمیزش انجام میگیررد، یرک    ، و همینطور و بهمین ترتیب: در هر بار که اینکند میزندگی 

 گیرند می، هر بار که خطوط بیم و امید با سایر خطوط تماس آید می معجون جدیدی پدید

 .شود می که معجون دیگری از نفس و روان بشریت ساخته

که از یکری   شود می و این یک مثال است با برخورد هر یک از این خطوط زوج تکرار

ن مقیاس میگیریم، و آن یک مثال خیلی ساده است که م و سایر خطوط را با آکنی می آغاز

هیچ پیچیدگی در آن نیست، و در هر بار از آمیزش و اخرتالط هرر یرک از خطروط زوج     

 .آید می بوجود

و ممکن است که ما بتدریج سه زوج از این خطوط متقابل را باهم آمیخته کنیم و یک 

وط فردیرت و اجتماعیرت و برا    معجون جدیدی بسازیم، چنانکه خطوط بیم و امید با خط

ند که سرانجام انسان برای حفظ خود بحال فرردی  کرد میخطوط حسی و معنوی آمیخته 
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در یک محیط محسوس میترسرد، و در شرعاع معنویرات بررای حفرظ موجودیرت خرود        

 میترسد.

سپس برای ناراحتی اجتماع در محیط محسوس میترسد، و همچنین برای نراراحتی آن  

م تا برسیم بآنجرا کره   کنی می میترسد، و سپس بتدریج و آرام آرام ترقی در محیط معنویات

ند و در یک وقت و یکجرا یرک   گرد می)اگر بتوانیم( بتصور همة خطوط که درهم آمیخته 

 بپردازیم. دهند می عمل انجام

یم بگوئیم این است همان نفرس و  توان می پس اگر چنین تصوری بتوانیم انجام بدهیم،

 این است انسان. روان بشریت، و

و با این اعصاب روانی درهم آمیخته و شبکه بندی شده و متعدد و گوناگون انسان 

شماری از مشاعر وجود خود را میچشد، و میداند که در عالم انسانیت چه  بی طعم تعداد

پایان خالق حکیم است، یکی از  ی بیها نعمت چیزها و چه خبرها است، و این یکی از

که خدا بوسیلة آن انسان را بسایر مخلوق خود برتری و فضیلت  مواهب عالی است

ٓ َءاَدَم وََۡحَۡلَنَُٰهۡم ِفه ﴿ بخشیده، و اعالن داده که ه ٱ۞َولََقۡد َكَرۡمَنا بَنه هَن  ۡۡلَۡحره ٱوَ  ۡلَب  َوَرَزۡقَنَُٰهم م 
هَبَٰته ٱ يَٗل  لَطي  هَمۡن َخلَۡقنَا َتۡفضه َٰ َكثهيٖ م  و به راستى » [70اإلرساء: ] ﴾٧٠َوفََضۡلَنَُٰهۡم لََعَ

[ سوار کردیم  فرزندان آدم را گرامى داشتیم و در بیابان و دریا آنان را ]بر مرکب و غیر آن

ها به آنان روزى دادیم و آنان را بر بسیارى از آفریدگان خویش چنان که باید  و از پاکیزه

نظیر است در هر آنچه  بی این همان گسترش روانی است، گسترش روانی « برترى دادیم

که ما از خلق خدا میدانیم، این همان است که بزندگی انسانیت این همه وسعت و عظمت 

زندگی انسان از زندگی سایر ها  آن بخشیده، و این همه تنوع و گسترش داده که بوسیله

 مخلوق ممتاز گردیده.
هرای   سرطح این همان گسترش روانی است که برای انسان این موهبت زنردگی را در  

عالی و متعدد و پیشرفت اقتصادی فرراوان حسری و معنروی، مرادی و روحری، فرردی و       

 اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فکری، فنی و علمی و عملی بخشیده.
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، کنرد  میکه تمدنها را ایجاد  سازد میاین همان وسعت روانی است که انسان را طوری 

در عالم ماده و در عالم فکر و در عرالم رو   که این همه تولید را  کند میتمدنها را ایجاد 

 بدنیا عرضه کرده است.

یش در عالم ماده کار کند، و نفرس  ها دست تا دهد میاین همان است که بانسان اجازه 

 و روانش در اصول عالی انسانیت، و روحش در میدان عقیده و ایمان.

و بیاشرامد و   تا در عالم محسوسرات بخرورد   دهد میاین همانست که بانسان فرصت 

پایران   بی همة احتیاجات خود را برطرف سازد، و سپس با رو  و روانش در عالم ملکوت

ها  آن بسیر و سیاحت مشغول گردد، و سپس مشاعرش بتحریک احساسات فنی بپردازد و

 خواهد میرا در سرودن قصیده ای، و کشیدن تابلوی، و تنظیم آوازی، و یا در هر فنی که 

 نمایش بدهد.

کره در میردانهای نبررد بجنگرد و پیمانهرای       سازد مین همانست که انسان را طوری ای

را بریزد، و سپس روحش با انسان دوستی  ها خون را بکشد وها  انسان صلح را امضا  کند،

روبرو گردد و مانند شعله ای از انسانیت بهمه جا و بتابد، ایرن همانسرت بانسران اجرازه     

که کشف کند و دست باختراع بزند و هر روز بیک کشف جدیدی توفیق یابرد، و   دهد می

آن یک موهبت بزرگی است که از جانب خدا بانسان عطا شده است، بخاطر حکمتی کره  

و زمین را بوجود آورده، و دومین مأموریت این خطروط   ها آسمان او اراده کرده روزی که

تعددسراختن فایرده و لرذتهای گونراگون آن(     )غیر از توسعه و تنروع زنردگی و غیرر از م   

عبارتست از: انشا  روابط گوناگون و متعدد میان انسان و زندگی، زیرا که خالق برزرگ و  

انسران دوران درخشران خرود را در     خواهرد  میپایان، در حالیکه  های بی آفریننده ای عالم

ه او را برا زنردگی   زندگی در این جهان گسترده و دورپایان انجام بدهد، خواسته است کر 

و ما برزودی در فصرل آنیرده )نیروهرای دافعره و       خواهد میارتباط بدهد، قبل از آنکه او 

ضابطه( از بسیاری از این ارتباطات سخن خواهم گفت، و لکرن در اینجرا بررای مرا ایرن      

اندازه بس که بگوئیم: این خطوط متعدد را نقطه ای اتصالی هست، شبکه بندیهائی هست 
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د و اتصرال مییابرد، و از جهرت    گررد  مری با زندگی آمیخته ها  آن ریت از طریقکه نفس بش

خرروف و رجررا ، دوسررتی و دشررمنی، حسرری و معنرروی، واقعیررت و خیررال، فردیررت و   

د که سرانجام زنردگی را از ایرن منافرذ متعردد برداخل نفرس       گرد میاجتماعیت... نمایان 

ن ترتیب: بسروی زنردگی بیررون    و نفس را هم از همین منافذ بهمی دهد میانسانیت نفوذ 

میان انسان و زندگی، انسان و جهران پیوسرته   ها  میکشد، در نتیجه بترتیب و تدریج رابطه

، و عاقبت این روابط عمیق و وثیق بطور جمعری یکری از ابرزار    شود می عمیق و عمیق تر

 د، زیرا باید )در علم خدا( ایرن روابرط جردا عمیرق و    گرد میخالفت خدا در روی زمین 

باهم اتصال یابد ها  رشتهترین  و متینترین  عمیق تر و متعدد و مربوط تر گردد، و با محکم

تا انسان و توانائی پیدا کند که در مقابل مشکالت فرراوان راه خرود پایرداری کنرد، و در     

 دائمی که نمایشگر زندگی هستند پیروز درآید.های  معرکه ای گرم مشتقت

َها﴿ :کند میاینک قرآنکریم است که بزبان از این معنا حکایت  يُّ
َ
أ نَسَٰنُ ٱ َيَٰٓ إهنََك ََكدهٌح  ۡۡله

هَك َكۡدٗحا [ پروردگارت در تالشى  اى انسان، تو تا ]زمان لقاى» [6اإلنشقاق: ] ﴾إهََلَٰ َرب 

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ د:گوی می . و باز هم«سخت خواهى بود  [4البلد: ] ﴾٤ِفه َكَبٍد  ۡۡله

و باندازه ای این شبکه بندی نفس انسانی  .«همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم»

و دوران  رود میبا زندگی و جهان باین ترتیب ارزش انسان در میدان زندگی باال 

 د.گرد میمأموریتش وسیع و وسیع تر 
د، دوران رسالت او نیز در زندگی گرد میسست و ناتوان ها  و باندازه ای که این ارتباط

د، و امرا آن  گررد  مری ، و مرتب کم ارزش و کم ارزش ترر  دهد میارزش خود را از دست 

مأموریت بزرگ که در صف آرایی و تقابل این خطوط در دو طرف نفس منظور گردیرده  

د، است، این است که توازن و تعادل در هستی انسان ایجاد کند نظم مرتبری برقررار سراز   

هستند که هسرتی روانری را   هائی  ارتباطها  آن زیرا هردو خطی که روبروی هم قرار دارند،

 نیرز متعردد  هرا   ، و باندازه ای تعرداد خطروط ایرن ارتبراط    کنند می از دو طرف بهم وصل
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، و ما از آن خطوط هشت و یرا  گیرند می، و مانند همین خطوط روبروی هم قرار شود می

 شمردیم، و ممکن است بیش از این هم باشد.نه زوج که در همین بخش 

اگر ما هشت جفت رشتة همکار و مربوط بهم را در خیال خرود مجسرم کنریم، براین     

ترتیب که هشت رشته از یک طرف، و هشت رشتة دیگر از طرف مقابل از نقراط متفررق   

ر بطرو هرا   یم این هستی را که بوسیله ایرن رشرته  توان می برسم هندسی دقیق بکشیم، آنگاه

 دقیق و متوازن و متعادل و کامالً بهم مربوط است در خیال بپرورانیم و مجسم کنیم.

و این همان خواست و اراده ای خداست برای این اشرف مخلوقات، این همان توازن 

تا راه خرود را بآسرانی طری     دهد میقرار  «رصاط مستقیم»و تعادل است که انسان را در 

اقعاً که توازن برنامه ای عمومی و درخشران ایرن جهران    کند و بسر منزل مقصود برسد، و

در  هرا،  و زمین، در کواکب و نجروم و کهکشران   ها آسمان پهناور است که خدا آفریده، در

ماده و در آن نوری که در دل آن جای گزیده و در هرچیزی که در عالم آفررینش اسرت،   

این توازن و این نظم و ترتیب دقیق مراعات گردیده است، توازنی است که همة افالک و 

 را در این فضای دورپایان در مدارهای خود بطور منظم و دقیرق نگهمیردارد و  ها  کهکشان

و از خط سیر خود خارج گردند، و باندازه ای حتی یک سر موئی  بهم بخورند، گذارد نمی

 در این فضا از این نظام بیرون بروند.

ای خاکی نیز همین توازن بطور دقیق مراعات گردیده  و در این زمین، در این سیاره

اش، و در  است، در عناصرش، در صحرا و دریایش، در جو وسیعش، در موجودات زنده

ام مالحظه شده است، قرآنکریم از گوشه ای این توازن چنین همه چیزش بدقت تم

ۡرَض ٱوَ ﴿ :دهد میگزارش 
َ
ءٖ َمۡوُزوٖن  ۡۡل ه ََشۡ

ۢنَبۡتَنا فهيَها مهن ُك 
َ
َ َوأ لَۡقۡيَنا فهيَها َرَوَِٰسه

َ
َمَدۡدَنََٰها َوأ

از بلند و ریشه دار لنگر انداختیم، و در آن های  ما در آن زمین از کوه» [19احلجر: ] ﴾١٩

، و انسان هم جزئی از این عالم است که «هرچیزی به میزان و موزون بیرون آوردیم

محکوم بنوامیس آنست در فطرت او هم همان توازن برقرار است. در اینجا هم همین 

در ها  آن ، و هنگامیکه همةکند میخطوط متقابل در سرشت بشریت این توازن را ایجاد 
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متساوی های  بگیرند، و از هردو طرف با نسبتوضع صحیح و در نسبت صحیح قرار 

بطور دقیق و محکم بهمه وصل شوند، و سرانجام طوری قرارش بدهد که در نقطه ای 

 وسط بماند و به میزان درآید.
این پاره ای از اسراری است که در این نفس پیچیده و درهم آمیختره و بردقت شربکه    

 بندی شده نهفته است.

که کسی بتواند بتمامی اسرار نفس انسان  کند میهیچ کس گمان نکنیم، و  نمی ما گمان

یم بفرمان توان می آن قدم بگذارد، بلکه فقطهای  احاطه ای کامل داشته باشد و بهمة تاریک

وَن ﴿ د:گوی می خدا گوش بدهیم، و اطاعت کنیم، آنگاه که ُ فَََل ُتۡبِصه
َ
ُكۡمۚۡ أ نُفسه

َ
ٓ أ  ﴾٢١َوفه

تا بکوشیم  «بینید؟ [ آیا نمى هایى است در وجود شما ]نشانهو ]نیز[ » [21الذاریات: ]

 باندازه ای قدرت دید چشم و بصیرت دل ما از آن باخبر باشیم.
سپس از بحث در این خطوط متقابل و از چیزهائیکه از آن کشف کرردیم بگرذریم، و   

دادها و این تربیت را در تهذیب این نیروها و این استعهای  قدم بگذاریم که نظامهای  براه

خطوط بدنبال دارد، زیرا واقعاً در درجه اول بتهذیب این نفس سخت نیازمنردیم، بناچرار   

 باید تهذیب گردد.

همه فطری هستند، و بطور فطری سرانجام بتروازن و نظرم و ترتیرب     ها راه و واقعاً آن

لریم  انجامند، و لکن از صمیم فطرت بهمین ترتیب: احتیاج مبررم بتربیرت و تع   می صحیح

دارند، انسان در هیچ یک از شئون زندگی خود تکرو نیسرت، دارای جنربش یرک جانبره     

نیست، و از انواع و الوان این دوگونگی که در طبیعت او هست، این است کره در هسرتی   

 او، در سرشت او استعدادی هم برای اعتدال و هم برای انحراف نهفته است.

قویم است تا پایدار و مستقیم بماند، و اگر و از این لحاظ است که محتاج بتهذیب و ت

غیر از این باشد با استعداد دیگر، با استعداد انحرراف حرکرت خواهرد کررد، و منحررف      

هرای   خواهد گردید، و ما در فصل بیماریهای حادروانی و انحراف از بعضی از ایرن رنرگ  

 ان برسانیم.این بیماری سخن خواهیم داشت، بعد از آنکه از نفس معتدل سخن را بپای
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اما در اینجا )در چیزهائی که بخطوط متقابل تعلق دارند(، ترذکر میردهیم کره در اثنرا      

از اوان کودکی تا ایام بلروغ چگونره   ها  آن مالحظه کردیم که شیوه ای نموها  آن بحث در

بوده است؟ و سرانجام دیدیم که این نمو بتدریج و بدفعات انجرام میگیررد، و هرر دفعره     

که بیکی از طرفین اختصاص دارد، و این شیوه ادامه دارد ترا اینکره هرردو     مایدن میچنان 

د تا نضج بگیررد،  گرد میخط آخر کار باهم بکمال برسند، مثالً: گاهی خط دوستی آشکار 

که بکمال برسد، گاهی خروف و گراهی رجرا ،     شود می و گاهی دگر خط دشمنی آشکار

گاهی حسی و گاهی معنوی، یک بار واقع و بار دیگر خیال، یکبرار فردیرت و برار دیگرر     

 اجتماعیت...

، و هردو در یرک سرطح بکمرال    گیرند میو سرانجام هر دو طرف در یک سطح نضج 

، کنرد  مری یردا  میرسند، و این طلوع و غروب بهمین ترتیب: در داخل نفس بشریت ادامه پ

د و دیگری نهان، و حال آنکه هردو موجودند، هردو معتدلند، و هردو گرد مییکی آشکار 

 رو بکمال.

آری، این مرحله ای طوالنی در هر بار از نمو بآسانی در معرض انحرراف اسرت، اگرر    

پشت سرش تهذیب و تصحیح و تقویم نباشد، مثالً: کرودک در معررض ایرن اسرت کره      

نضج بگیرد، و جانب مثبت بحال خود باقی بمانرد کره در نتیجره ایرن      جانب منفی در آن

، اما با شخصیت ضعیف و هستی خاموش و خمرود، و همچنرین در   شود می کودک بزرگ

معرض این است که جانب حسی در آن نمو کند و جانب معنوی بحال خود براقی بمانرد   

، اما غررق  شود می کودک بزرگ که پیوسته او را به میزان اعتدال نگهمیدارد، در نتیجه این

در لذتهای محسوس و هرگز بسوی عالم اصول انسرانیت و ارزشرهای معنروی و بسروی     

 .دهد میافکار و عقاید قدمی بر نمیدارد، و همیشه نزدیک بعالم حیوان زندگی را ادامه 

و نیز کودک در معرض این است که جانب واقرع در آن نمرو بکنرد، و جانرب خیرال      

، امرا در یکری از دو جانرب    شرود  می بماند، و بعکس که در نتیجه بزرگ خاموش و راکد

، در یرک افرق تنرگ و تاریرک زنردانی      مانرد  مری اسراف میورزد و در جانب دیگر ناقص 
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د که نتواند جز در آن عالم واقع ناقص و کوچک که شخصیت و یرا اجتمراع او را   گرد می

که نتواند برا زنردگی و مشرکالت آن    دربر گرفته فکر بکند، و یا در آن عالم خیال ناقص 

 برخورد نماید و با سختیها روبرو گردد.

و نیز کودک در معرض این خطر است که جانب فردیت در آن نمرو بکنرد، در نتیجره    

سرکش و طغیانگر گردد و ستمکار ببار آید، در نفس و روان او مشاعر و وجدان انسانیت 

یا بعکس جانب اجتماعیت در آن بیش از و مودت و برادری زیر رسوب فردیت بماند، و 

اندازه نمو کند که در نتیجه هستی او در هستی دیگران به تجلیل برود و بدون شخصریت  

 ارزش بماند، و این یک مرحله حساس است. بی و

سپس کودک در معرض این انحراف است که این مشاعر و این نیروها در اثر نمویافتن 

 ردن بعضی دیگر با غذای غلط تغذیه گردد.بعضی از این خطوط زوج و نمونک

که یکی بر  کند میگاهی در آن دو زوج فردیت و اجتماعیت تو م و بطور مساوی نمو 

فقط در محیط ایمران بره محسروس، بردون اینکره از       کند میدیگری مقدم نیست، اما نمو 

 ایمان بغیب خبری باشد.

میزنرد، زیررا منشرا  اخرتالل ایرن      و در اینجا نیز اختاللی و انحرافی از نوع دیگر سرر  

نیست که جنبش فردیت بر جنبش اجتماعیت غلبه کرده و یا بعکس، بلکه منشا  آن ایرن  

است که این توازن میان فردیت و اجتماعیت کامالً مختل شده، بخراطر اینکره در محریط    

 خبر است. بی ایمان به محسوس پیش تاخته و از ایمان بغیب

 موجود در جهان غرب است، حتری های  موضوع دموکراسی نزدیکترین مثال برای این

که ظاهراً خیلی مرتب و موزون بنظر میرسند، همان دموکراسی موزونی که هم برای ها  آن

 فرد و هم برای اجتماع مجال فعالیت معقول میبخشد.

، )زنردگی فرردی و   کنرد  مری اما همین دموکراسی موزون غربی در همین وقت زندگی 

در سطح حیوان، نه در سطح انسان، در سطح لذائذ محسروس و منرافع    زندگی اجتماعی(

 نزدیک و زودگذر و دور از اصول عالی انسانیت و دور از خدا!.
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و برای ما همین اندازه بس که توانستیم برای فکرکردن در باره ای انحراف موجود در 

بردنبال دارد خرط    این خطوط راه باز کنیم، و آن شیوه ای که نظامهای تربیت و تهذیب را

 اسرت نشران بردهیم، و بسریاری از    ها  آن سیر انسان در مرحله ای نمو و کمال موقوف بر

نظمی و  بی علتش کند میزندگی ها  آن که بشریت امروز در شرق و غرب باهائی  نظمی بی

اختالل در شیوه ای تهذیب و تربیرت اسرت، زیررا پیوسرته بناچرار برا نروعی از تهرذیب         

تمردنها  تررین   تمرین دارد، در این معنا غارنشینان و کاخ نشینان که در مترقری ممارست و 

یکسانند، بدلیل اینکه تهذیب و تربیت از لوازم اولی بشرریت اسرت، و از    کنند می زندگی

 اند.گرد میبدیهیاتی است که انسان را از حیوان ممتاز 

هرا   آن رند که فاصله ایتهذیب و تربیت از یکدیگر فرقهای فراوان داهای  و لکن نظام

از زمین تا آسمان است، و این جهان غربی که تمدنش امروز روی زمین را فرا گرفته هرم  

، و الحق که در بعضی جزئیرات بسریار   کند میاکنون با تهذیب و تربیت گوناگونی تمرین 

روان و شیرین است، اما من حیث المجموع که حساب کنیم سرشار از انحرافات است، و 

ارزش شمردن  بی هم چنانکه مکرر گفتیم: اهمیت دادن به بعضی خطوط بشریت و علتش

 بعضی دیگر است، و یا بگوئیم: غذای فاسددادن به بعضی دیگر است.

و بدیهی است که فطرت پایدار و متوازن نخواهد شد، مگر هنگامیکه همة خطروط آن  

 غذیه گردد.در آن واحد تهذیب و تربیت ببیند و با غذای سالم و گوارا ت

، دین فطرت آن را ارائه سازد میو این همان برنامه ای درخشان است که اسالم آن را 

َۡلقه  نلَاَس ٱَفَطَر  لَته ٱ ّلَله ٱفهۡطَرَت ﴿ :دهد می يَل ۡله ۚۡ ََّل َتۡبده هَك  ّلَلهۚۡ ٱَعلَۡيَها َٰل هينُ ٱَذ همُ ٱ ل   ﴾لَۡقي 
را بر آن آفریده دگرگونى در آفرینش ها  انسان این فطرتى است که خداوند،» [30الروم: ]

 .«دانند! الهى نیست این است آیین استوار ولى اکثر مردم نمى
از شیوة معالجه اسالم در این خطوط متقابرل   )منهج الرتبیة اإلسالالمیة(و من در کتاب 

توانم همه  نمی در نفس بشریت بتفصیل سخن گفتم، باندازه ای کافی سخن گفتم که دیگر
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را در اینجا تکرار کنم، و لکن مانعی نیست که بعضی فقرات آن را بازگو نمرایم در آنجرا   

 گفتم.

، گرذارد  نمری و بزرگترین مزیت اسالم )در هم آهنگی با فطرت( این است کره هرگرز   

حتی یکی از تارهای نفس بیکار و مهمل بماند، و سپس نه بیش از اندازه قدرت و کشش 

که سررانجام هرردو نغمره ای     دهد مییکی را بر دیگری ترجیح  و نه کند میبر آن تحمیل 

ناموزون سر بدهند، و اسالم بهمین ترتیب: همة هستی انسان را دربر میگیررد، و براالتر از   

، و این خطوط را بدقت و محکم بهرم  سازد میاین در داخل نفس توازن بس عالی برقرار 

و همره ای   شرود  مری ن اسرت متمایرل  که دیگر بسوی چرپ و ر  دهد می، و ارتباط بندد می

که از یک طرف نغمه ناموزون درآید و  گذارد نمی خطوط را باهم و یکباره بکار میزند، و

نغمه بماند، مثالً: اسالم سر میزند بخطوط خوف و رجا  در درجه اول هرر   بی طرف دیگر

و نروای  خوف فاسد و هر رجا  فاسد را بیرون میراند، و سپس بار دوم بآنهرا سرر میزنرد    

، آیرد  مری  میدمد، نوائی که از نفرس و روان بشرریت معتردل بیررون    ها  آن صحیحی را در

بشریتی که باید امیدوار باشد و باید بترسد، و باصطال  در میان خروف و رجرا  زنردگی    

د، از قبیرل  دار برمری  کنرد  میکند، اوالً از تار خوف هرچیزی که بر دوش بشریت سنگینی 

و  برد می خاصیت است، نه پیش بی فاسد و نارواست بخاطر اینکه خوفهای فاسد و ناروا،

 .دهد مینه پس میزند، و نه چیزی را از واقع امر تغییر 

و همچنین از داخل نفس خوف از مرگ را بیرون میراند، زیرا این تررس چره ارزشری    

د؟ هرگرز  تغییرر بدهر   تواند می بتأخیر بیاندازد؟ یا سرنوشتی را تواند می دارد؟ آیا مرگ را

هرگز! پس مادام که کاری از آن ساخته نیست برازنده انسان نیست، چون نیرو بهدر دادن 

 است، هستی ویران کردن است، آن هم بدون نتیجه.

ََنُۡن  إهنَا﴿ :کند میو بهمین مناسبت است که قرآنکریم این حقیقت را مرتب تکرار 
يُ ٱَونُمهيُت ِإَوََلَۡنا  ۦنُۡحه  میرانیم، و  کنیم و مى ماییم که زنده مى» [43ق: ] ﴾٤٣ لَۡمصه

 .«بازگشت تنها بسوى ماست!
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نتیجه  بی فایده و بی و خوف از نرسیدن و از دست رفتن روزی نیز همینطور است،

هَن ﴿ :کند میاست، قرآنکریم مرتب از آن یاد  ۡرضه ٱوَ  لَسَمآءه ٱقُۡل َمن يَۡرزُقُُكم م 
َ
َمن  ۡۡل

َ
أ

بَۡصَٰرَ ٱوَ  لَسۡمعَ ٱَيۡملهُك 
َ
رهُج  ۡۡل

هته ٱمهَن  لَۡحَ ٱَوَمن َُيۡ هَت ٱَوُيۡخرهُج  لَۡمي  هُر  ۡلَح ه ٱمهَن  لَۡمي  َوَمن يَُدب 
ۚۡ ٱ ۡمَر

َ
دهد، یا  می بگو کی شما را از آسمان و زمین روزی» [31یونس: ] ﴾ّلَلُ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡۡل

کیست که گوشها و چشمها در اختیار اوست؟ و آن کیست که زنده را از مرده و مرده را 

؟ کند میاز زنده بیرون میآورد؟ و آن کیست که کار این عالم آفرینش را تنظیم و اداره 

 .«بزودی خواهند گفت: خداوند
و بهمین ترتیب است: خوف از آزار مردم و از هر آزاری که از طرف نیروهای زمینری  

، و خوف از نتایج آینده ای نامعلوم که بستگی دارد، بزندگی حاضر و معلروم  رسد میبآدم 

 مانند ترس از عواقب سفر و یا تنها راه رفتن در بیابان...

زش نردارد یکری پرس از    و همینطور قرآنکریم همه اسباب خروف بشرریت را کره ار   

، و سرازد  مری دیگری از سر راه بر میدارد، و سرانجام همه را از نفس و روان بشریت دور 

را از دوش انسان بر میدارد تا بشر را آزاد سازد که بتواند با نیروی جوشران  ها  آن سنگینی

 و خروشان با زندگی روبرو گردد، با نیروئی که در نهادش نهفته و منتظرر فرصرت اسرت   

 بکار بپردازد، و با آرامش کامل بسوی خدای خود روی آورد، و بمقدرات تن در دهد.

سپس اسالم رشته تار خوف را خوف فطری را کره در نفرس بشرریت اسرت بدسرت      

میگیرد و نغمه ای خوف را در آن میدمد، نغمه ای که صحیح و اصیل است و باید از این 

مین که خوفناک نیست، و یا شایسته خوف هستی صحیح بیرون آید، زیرا همه نیروهای ز

کرامالً  هرا   آن نیست، بدلیل اینکه یک رشته نیروهائی هستند در اختیار انسان، و انسان برر 

تسلط دارد و از خود هیچگونه قدرتی برای جلب منفعت و یا دفع ضررر ندارنرد، و تنهرا    

بهرر طررف    قدرتی که باید از آن ترسید آن قدرتی است که همه چیرز در دسرت اوسرت،   

 روی کنی او باالی سر است، جدا بهمه چیز احاطه دارد، و از هرچیزی باخبر است.
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بنابراین، این خوف خوف واجب و الزم است و تنها راه نجات راستی هم باید خروف  

بر حذر داشته است باید خوف ها  آن از خدا باشد و بس، و از چیزهائیکه خدا آدمی را از

 زندگی باشد و بس، و دیگر هیچ...از نافرمانی خدا سرمشق 

کنترلی برای مهارکردن شهوت دوستی های  و برای همین است اسالم ضوابطی و برنامه

، ضوابطی که برا رو  اتصرال دارد، ضروابطی کره برا عقرل پیونرد        کند میو دشمنی وضع 

 اینیز با خدا اتصال دارد، ضوابطی که با عقل پیوند میخورد و همه ها  آن میخورد، و همه

نیز با خدا اتصال دارند، و برای اینکه اسالم باین هدف عرالی برسرد ترار رشرته ای     ها  آن

بیررون آیرد، و   هرا   آن زیبرا و دلنشرین و مروزون از   های  دوستی را طوری مینوازد که نغمه

سرانجام بآنجا برسد که خود را در وضع صحیح دوست بدارد، و براسراس فطررت قررار    

 بدهد.

خدا دوستی را در آن مینوازد، و آن واقعاً خروش آوازی اسرت، و   در درجه اول آهنگ 

گوناگون دارد، و آهنگ جهان دوستی را در آن مینوازد، جهانی که خدا آفریرده،  های  شیوه

زیرا اسالم چنانکه قبل از این هم گفتریم: میران انسران و جهران پیمران صرداقت اسرتوار        

را در آن مینوازد که عالمی را دریائی  ، و سپس آهنگ انسان دوستی و نوع دوستیسازد می

را در ایرن  هرا   ، و هنگامیکه اسالم این نوازنده ای فطرت، این همه نغمره کند میاز محبت 

و آن را در وضرع   کننرد  مری  در انسان خوددوستی را میرزان ها  آن تارها مینوازد، خودبخود

، و حقروق  نماید میو نه از مرز خود تجاوز  کند میکه انسان نه ظلم  دهند می صحیح قرار

، و امرا نیرروی دشرمنی را بسروی     دهد میدیگران را محترم میشمارد و بخود اختصاص ن

بجنگد و پیروز شرود، و ریشره   ها  آن که با سازد میقوای شر و فساد در روی زمین روانه 

 ای فساد را از روی زمین براندازد.

کره سررانجام بره     کنرد  مری دو بال فطرت حرکرت  آری، اسالم همه جا و همه وقت با 

نیروی حسی غذای الزم را میرساند، و به نیرروی معنروی نیرز میردان عمرل و سرازندگی       

 .دهد می
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همة لذتهای حسی مبا  و گوارا است، مادام که در دایردة امنی و نظیفی قررار بگیرنرد   

و مسرکن و غریرزه ای   که نه بفرد و نه باجتماع زیانی ندارد، لذا طعام و شرراب و لبراس   

جنسی و هرچه که انسان اختراع کند از قبیل وسائلی که زندگی را آسان بگرداند و سرعی  

هرا   ایرن  و کوشش را وسعت بدهد، و آدمی را از لذتهای حالل بهره مند بسرازد، در همرة  

 غذای کامل است برای نیروی حسی.

است که انسان بوسیله ای اما نیروی معنوی که عبارت است از: انسانیت اصیل، نیروئی 

 د.گرد میآن از حیوان ممتاز 

را اسراس زنردگی قررار    هرا   آن و کنرد  مری اسالم همة آن نیروها را بطور کامل ذخیرره  

 زیربنای انسانیت انسان است.ها  آن ، بعنوان اینکهدهد می

، عقیده ای که بهمه چیز شرامل  کند میباین نیروها عقیده تزریق  کند میاولین کاری که 

است و در همه جا گسترده و آزاد است، عقیده ای کره بره معنرای ایمران بخردا و ایمران       

بوحدانیت خداست، و به معنای عبادت خدا و اخالص دین است، و به معنای تصور عالم 

هستی و زندگی است براساس ایمان بخدا، و به معنای ایمان بحق است که بوسیله ای آن 

، و به معنای احقاق همان حق است در روی زمرین، و بره   و زمین را آفریده ها آسمان خدا

معنای پایدارساختن اجتماع انسانی است، براساس همان حق الهی که قرآنکرریم را بحرق   

نازل کرده، و به معنای جهاد در راه خدا و در راه حق و در راه اسالم است، جهراد در راه  

مران باحکرام و ایمران براجرای     پاینده ساختن اجتماع پاک و نظیف و متوازن است کره ای 

 احکام خدا داشته باشد.

میکارد و با غذاهای معنوی که  ها دل و این همان عقیده ایست که اسالم تخم آن را در

، اسالم ایرن دو نیرروی مثبرت و    کند میو آبیاری  دهد میدر سرشت انسان است پرورش 

، و در اینجرا  دهرد  میرار منفی را دائم زیرنظر میگیرد، و هر یک را در جای صحیح خود ق

است که نفس انسانی با بنیان صحیح و هستی نیرومند و پایدار آزادانه در فضای درخشان 

انسانیت دور میزند، همانگونه که ساعت در یک لحظه اگر دستگاه داخلی آن صحیح کرار  
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 ، و دردهرد  مری کند صفحه را دور میزند، اسالم انسان را در مقابل خدا منفی کامرل قررار   

مقابل نیروهای جهان مثبت کامل، و بدین وسیله نفرس و روان آدمری سرالم و زنردگیش     

 د.گرد میپایدار 

منفی کامل در مقابل خدا برای اینکه خدا خالق است، خردا مردبر اسرت، اوسرت کره      

، اوسرت کره زنرده    دهرد  مری مالک ملک عالم وجود است، اوست که تمام کارها را انجام 

فراوان بهر کس که بخواهرد از بنردگانش، و    دهد میمیراند، اوست که روزی  می و کند می

بهر کس که بخواهد سخت میگیرد، اوست که دستش باالی دست بندگان اسرت، اوسرت   

که فعال مایشا  و مایرید است، اوست که مالک حقیقی، اوست که هرچه بخواهرد بردون   

سرت کره جلرب منفعتری و یرا دفرع       ، هیچ بشری در مقابل او قرادر نی دهد میرقیب انجام 

 باشد، کجا رسد که مالکیت دیگران را ادعا کند؟!!. خواهد میضرری از خود بکند، هرچه 

و این تسلیم بدوستی و محبت است، نه تسلیم به قهر و اجبار، زیرا فقط خداست که 

بر بندگان خود قاهر و غالب است، و اوست که همة وسایل قهر و غلبه را مالک است، 

ه ﴿ دست اوست فرمان روائی هر آفریده ای، و در ه ءٖ  ۦبهيَده ه ََشۡ
 [88املؤمنون: ] ﴾َملَُكوُت ُك 

 و لکن خداست که بندگان خود را دوست دارد، و اوست که از آنان راضی و خوشنود

که از او خوشنود  کند می، و بسوی خود دعوت خواند میو همه را بدوستی خود  شود می

 گردند.
 تَبهُعو يه ٱفَ  ّلَلَ ٱقُۡل إهن ُكنُتۡم ُُتهبُّوَن ﴿ قرآنکریم است که این معنا را اعالمواین هم 

بگو: )ای رسول گرامی!( اگر شما خدا را دوست » [31آل عمران: ] ﴾ّلَلُ ٱَُيۡبهۡبُكُم 

 . بازهم گزارش دیگر:«میدارید، از من پیروی کنید که خدا پیوسته شما را دوست میدارد

﴿ َ هَك  ّلَلُ ٱرَِضه َٰل يمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚۡ َذ خدا از آنان راضی » [119ة: املائد] ﴾١١٩ ۡلَعظه

 .«پایان( بی و آنان از خدا خوشنودند، و این است فضل بزرگ، )این است موفقیت
و این تسلیم شدن باطمینان است، تسیلم شدن بآرامش و آسایش است، قرآنکریم چه 

ه ََّلٓ إهَلََٰه إهََّل ُهَو َعلَۡيهه تََوَُكُۡت ِإَوََلۡهه َمَتابه ﴿ د:گوی می شیرین و ا» [30الرعد: ] ﴾٣٠ُهَو َرب 
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پروردگار من است، معبودى جز او نیست، فقط بر او توکل کردم و بازگشتم فقط به 

 .«سوى اوست
ریرا بخردا انسران اسرتمداد میجویرد، و در برابرر همرة         بری  و از این تسلیم خرالص و 

موجودات اعم از اشیا  و اشخاص و حروادث روزگرار یرک نیرروی مثبرت کامرل عیرار        

 .ترسد نمی د، از هیچ چیزی و از هیچ کسی و از هیچ حادثه ایگرد می

، آید می واقعاً که یک اعجوبه ایست که در نفس با ایمان و در نفس با اطمینان پدید

، و پس از آن کند میوبة ایمان است که این نفس را فرا میگیرد و سرشار از ایمانش اعج

تاریک را بشکافد، ی ها راه که خودسازنده و ایجادکننده و راهبر باشد، سازد میآزادش 

همه جا عزت و احترام بزرگی را جلب کند، و در راه پیشبرد انسانیت پایدار بکشود و 

پیش برود، و برسد بجائی که جز خدا نبیند، و اینک قرآنکریم از این اعجوبة هستی خبر 

ه ﴿ :دهد می َ ه  ۡلعهَزةُ ٱَوّلله هرَُسوله هۡلُمۡؤمهنهنيَ  ۦَول از آنِ خدا و پیامبر و  عزت» [8املنافقون: ] ﴾َول

نُتُم ﴿ .«مؤمنین است
َ
ْ َوأ ْ َوََّل َُتَۡزنُوا ۡعلَۡونَ ٱَوََّل تَههُنوا

َ
ۡؤمهنهنَي  ۡۡل إهن َيۡمَسۡسُكۡم  ١٣٩إهن ُكنُتم مُّ

هۡثلُهُ  لَۡقۡومَ ٱقَۡرٞح َفَقۡد َمَس  هۡلَك  ۚۥۡ قَۡرٞح م  يَامُ ٱَوت
َ
 -139آل عمران: ] ﴾نلَاسه ٱنَُداوهلَُها َبنۡيَ  ۡۡل

اگر به *  و سست مشوید و اندوهگین مباشید که اگر مؤمن باشید، شما برترید » [140

شما زخمى رسد، به راستى به گروه ]کافران نیز[ زخمى مانند آن رسیده است. و این 

، )گاهی این ناراحت است و «گردانیم روزها ]ى شکست و پیروزى را[ در میان مردم مى

گواری است در مقابل حوادث ناگوار است. بازهم گاهی آن( و این همان عزت و بزر

َٰته ٱوََسَخَر لَُكم َما ِفه ﴿ سخنی از قرآنکریم: ۡرضه ٱَوَما ِفه  لَسَمََٰو
َ
هۡنهُ  ۡۡل  [13ة: اجلاثی] ﴾ََجهيٗعا م 

، و این «و زمین است همه را برای شما مسخر و رام گردانید ها آسمان خدا هرآنچه در»

مقابل اشیا  است، یک عزت کامل و تمام عیار است در تمامی هم عزت و بزرگواری در 

 زندگی.های  جبهه
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و این معجزه ای ایمان است، تسلیم کامل بخداشدن ایرن نیرروی عجیرب و شکسرت     

که با آن در مقابل هرچیزی پایرداری و پافشراری    دهد میناپذیر را بر نفس و روان انسان 

 .کند میایجاد  خواهد مید و هرچه را که گرد می، و بر هرچیزی پیروز کند می

جداً اینکه بندگی به نیروی ماده نیست، بندگی نیروی اقتصاد نیسرت، بنردگی نیرروی    

 دولت نیست، بندگی اجتماع نیست، بندگی عادت و آداب و رسوم نیست.

هیچ نیروئی در روی زمین دارای قهر و اجبار و صمیمیت نیست، جز سنت پایدار و 

هُسَنته ﴿ الهی، و هرگز این سنت را متغیر نخواهی یافت، شکست ناپذیر  ّلَله ٱفَلَن ََتهَد ل
يَٗل  و از پاره ای از سنت الهی است که این نفس مؤمن خود یک نیروی  [43فاطر: ] ﴾َتۡبده

سازندی جهانی و قادر بر همه چیز باشد، و همه جا و همه وقت با ناموس اکبر گردش 

عالم سیر کند و اسرار آن را بفهمد، و نیروهای آن را در خدمت خود بکار بگمارد، بخاطر 

گار همه و همه در خدمت انسان رامند، ذلیلند، اینکه این قوا و این نیروها با اجازه پرورد

 و فرمان برند.
یشان جداً پر از ایمان برود، یرک   ها دل و از اینجا است که مسلمانان صدر اسالم آنانکه

نظامی را در عالم انشا  کردند که تا آن روز در این سیاره ای خاکی سابقه نداشت، نظامی 

دنیرا برر   های  روحی هیچ ضرورتی از ضرورتبود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فکری، و 

آن حاکم نبود، و نتیجه حتمی هیچ یک از علل و اسباب روی زمین نبود، فقط انشا  برود،  

اراده بود، سازندگی بود، و قدرت بود، آن هم با فرمان ایمران، ایمرانی کره میران زمرین و      

 آسمان را پر کرده بود و همه جا را روشن!.

وناگونی است از معالجه اسالم در این خطوط متقابل نفس و گهای  نمونهها  این و

روان بشریت، برای روشن ساختن راه بس است، برای هدایت انسانیت کافی است، و 

، فطرتی که شامل بر کنند می این است که همه جا با فطرت حرکتها  آن عاقبت خالصة

وگونه و هستی بسیط همه چیز است، و دائم رو بتکامل است، فطرتی که دارای طبیعت د

است، و از اینجا است که این راه در هستی انسان بتوازن مرسد، توازنی که آن خود نشانة 
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هستی و زندگی، همانطوری که بریشه دارساختن زندگی در های  بزرگی است از نشانه

، و آن را سرشار از مشاعر گوناگون و افکار رسد مینفس و روان این موجود بشری 

 ﴾َعلَۡيَها نلَاَس ٱَفَطَر  لَته ٱ ّلَله ٱفهۡطَرَت ﴿ ، و لذتهای فراوان بکامش میریزد!ازدس میسازنده 
 .« را بر آن آفریدهها  انسان این فطرتى است که خداوند،» [30الروم: ]



 

 
 

 کننده و بازدارنده نیروهای حکم

گذشته از )اعصاب روانی( یا بگو: از خطوط متقابل در نفس و روان بشریت  در فصل

متعدد و درهم و شبکه بندی شده اسرت  های  یک رشته کانالها  آن سخن گتفیم، و گفتیم:

، درست مانند مأموریت اعصاب کند میبداخل نفس نفوذ ها  آن که زندگی خارجی بوسیله

و  گیرنرد  میرا از همة اجزا  بدن تحویل ا ه است در جسم، پس اگر این اعصاب احساس

نیز مشاعر را از همة اجزا  نفرس بهسرتی روانری    ها  به مغز میرسانند و یا بعکس، آن کانال

مجتمع )به مرکز وجدان هرکجا که باشد( میرسانند، و از این هستی مجتمرع نیرز بتمرامی    

، یعنی: نیروی آید می انسان نیروی زندگانیها  اجزا  روان میرسانند، و از البالی این کانال

د، همانگونه کره احساسرات   پذیر می حکم کننده، و سرانجام هم با رنگ همان کانال رنگ

د احسراس  گررد  میکه در نتیجه بر  کند مید که از آن عبور پذیر می رنگ همان اعصاب را

و باقتضرای نروع عصربی کره از آن      شرود  مری  بدرد، یا لذت، یا حرارت، و یا برودت و...

مختلف در آن واحد براهم  های  یگذرد، و سپس در مرکز احساس در مغز سر با احساسم

، و همینطور هم نیروی حکرم  دهد میآمیخته و یک معجونی بس عجیب و غریب تشکیل 

کننررده )دافعرره( برنررگ همرران )عصررب روانرری( درمیآیررد کرره از آن میگررذرد، و عاقبررت  

د، و سرپس در  گررد  میوررجا و... شعوردوستی و یا شعوردشمنی، یا شعورخوف و یا شع

د کره در  گرد میهستی مجتمع انسان در آن واحد یک معجونی مخلوط از مشاعر مختلف 

 مجموع خود از منفردات مختلف تشکیل یافته است.

اما باید دید خود این نیروی زندگی چیست؟ آیا آن فعل و انفعاالت شیمیائی است؟ و 

مانند نیروی ماده؟ آخر خود ماده چیست؟ و کجا  یا الکتریکی است؟ آیا یک نیروئی است

است؟ آیا در میان اعضای بدن و در البالی سلولها است؟ آیا در چیزی اسرت کره نرامش    

نفس و روان است؟ مرکزش کجا است؟ مغز است؟ یا دستگاه روانی است کره در مقابرل   

 مغز قرار دارد؟!
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، پرس ارتبراط   آیرد  می بیرونو اگر جسم همان مرکزی باشد که نیروی زندگانی از آن 

میان جسم و جان چیست؟! چه ارتباطی است میان عضو و یا غده و میان شعور و درک؟! 

همان شعوریکه دائم با این عضو و این غده همگام است؟! چگونه این یکی از آن دیگری 

 ؟! آیا مانند بوجود آمدن نور است از ماده؟!آید می بوجود

و « عشق به نزدیک شدن برآن « »بسوی جنس دیگر« »دنکشانده ش»مثالً: شعورجنسی، 

و...  آیرد  می که همگام این نزدیکی است، و دردی که از این محرومیت پدید« خوشحالی»

 ، و آن انسری کره پیردا   دهد میو احساسیکه باین جمال و آن شادکامی از دیدار آن دست 

 و همه و همه از کجا است؟ و بچه کیفیت است؟! شود می

جنسی است؟ از عصارة شیمیائی اسرت  های  شاعر از کجا است؟! از هرموناین همه م

جسم میریزد؟ و چگونره ایرن شرعورها    های  را در البالی سلولها  آن جنسیهای  که غده

 ؟آید می بوجود

 بوجرود « ایرن جسرم  »از « نفرس و روان »است؟ و چگونه ایرن  « شیمایی»از وضع این 

و دیگری  آید می متصل بهمند؟ یکی از جسم بیروندو نیروی متوازی و ها  آن ؟ آیاآید می

 و الزم و ملزوم یکدیگرند؟ کنند می سرچشمه میگیرد، و در یک مسیر حرکت« نفس»از 

و عشق بمالکیت مثالً: از کجای هستی جسم سرچشمه میگیررد؟ آیرا در کردام عضرو     

 این عشق نهفته است؟ها  است؟ و در کدام یک از غذه

 است؟ آخر نفس چیست؟ حدودش کجا است؟!.« نفس»د آیا این عشق فقط در خو

د؟ بحرکت جمرع کرردن و   گرد میو چگونه این عشق روانی بحرکت جسمانی تبدیل 

د؟ و هنگامیکه مغز از کار میافتد، وظرایف روانری نیرز از قبیرل     گرد میحفظ کردن تبدیل 

نای آن ایرن  افتند، پس آیا مع می درونی از کارهای  درک و شعور و هوش و میلها و عشق

است که مغز همان نفس است؟ و یا نفس در مغز قرار دارد؟ و یا نفس از طریق مغز کرار  

بیقین برسد! و علم ها  آن در تواند مین هست که انسانها  ؟ صدها از این قبیل سوالکند می
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فلسفه هم از قدیم موضوع جسم و روان را بررسی کرده، اما بجای اینکه بهدف برسرد در  

 ضاللت حیران مانده است! و نتوانسته چیزی بدست آورد!.بیابان 

روانی از فلسفه فاصله گرفت، )فلسفه ای که مدتها جز و آن برود( و  های  سپس بحث

آرام آرام رو بسوی بحث تجربی گذاشت و آخر سر بآزمایشرگاه رفرت و در آنجرا قررار     

قرین نزدیرک نشرد،    گرفت، و این موضوع دارای آرا  و نظریات مختلف گردید، بازهم بی

 هیچ یک از این آرا  قطعی نگردید.

مکتب تجربی )آزمایشگاه( گفت که نفس و روان انعکاسی از نشراط جسرم اسرت، و    

همة نشاط زندگی و شعوری که جسمانی است، شیمیائی و الکتریکی است، و آنچه که ما 

  بردن حرادث   و اعضرا ها  مشاعرش مینامیم، نتیجة فعل و انفعال شیمیائی است که از غذه

نظرری  هرای   د، و مکتبگرد مید، و نتیجة نشاط الکتریکی است که در مغز حادث گرد می

روانشناسی گفتند که در اینجا ))غرائزی(( و یا ))دوافرع(( یعنری: نیروهرای حکرم کننرده      

 روانی هستند، و برایهای  در اصل غریزهها  آن فطری و بهر نامی که بنامیم وجود دارند، و

را نیروی روانی اصیل مینامند، و در میران ایرن   ها  آن هرجسمی فراوان هست کهمظاها  آن

 توانیم در این باره بیقین برسیم. نمی دو نظریه نیز آرائی در جریان است، و بازهم ما

و  کنرد  مری آری، در اینجا مظاهری )نمایشگاه هائی( هست که هرردو نظریره را تائیرد    

 .کند میمظاهری هم هست که برخالف هردو نظریه اظهار وجود 

همة نشاط جنسی با همة چیزهائی کره بردنبال دارد، از قبیرل مشراعر و احساسرات و      

همراه اسرت، از  ها  این و پیش تازیها و هرآنچه باها  خام( و آزادیهای  )و خیالها  خواسته

افتنرد، وقتیکره    مری  یکبراره از کرار   فنی و احساسات زیبائی، همره و همره  های  قبیل عشق

جنسی در وقت نمو طبیعی از کار میافتند، و جوان اعم از پسر و دختر بردون  های  هرمون

درونی بزرگ مشرود، ماننرد   های  نیروی حکم کننده )بدون دوافع( و بدون میل و خواسته

و آن  ه، و عقیردة بخردا  گرفتر  مری  سرچشمهها  این است که همة این مشاعر از این هرمون

اصول عالی انسانیت های  ، و آن نهالکند میمشاعری که این عقیده در نفس و روان ایجاد 
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و مبادی آدمیت که در آن میکارد، و آن شیوة خاص در زندگی کره ایرن عقیرده آدمری را     

، همه و همه هم با جسم سالم یافتره مشروند، و هرم برا جسرم      دهد میبسوی آن حرکت 

عضایش کامل و فعال است، و با جسمی کره اعضرایش بیمرار    ناسالم، با جسمی که همه ا

، و همینطرور  شرود  می است، با جسمی که نمو کرده و با جسمی که هنوز نمو نکرده یافته

هراندازه که جسم هوشیار و مدرک است آن هم موجود اسرت، یعنری: مرادام کره انسران      

ایرن نیررو را از دسرت داد    نیروی درک و هوش را از دست نداده با او هستند، اما وقتیکه 

، اگرچه از داخل خود هم باشد، و عاقبرت هرم از وجرود    کند میدیگر هیچ چیزی درک ن

خبر است، نه برای اینکه عقیده موجود نیست، بلکه برای ایرن اسرت کره او     بی عقیده نیز

 .کند میدرک ن

یرده و  بنابراین، مثل اینکه جسم هوشیار و مدرک ظرفی است برای عقیده، اما خود عق

با جسم هیچگونه ارتباطی ندارد، مگر مانند  آید می آن سرچشمه ای که عقیده از آن بیرون

ارتباط آب با ظررف، و در میران ایرن طررف و آن طررف الروان گونراگونی از مشراعر و         

از جسم سرچشمه میگیررد و در نفرس و روان اثرر    ها  آن احساسات وجود دارد، بعضی از

فس سرچشمه میگیرد و در جسم اثر میگذارد، و بعضری هرم   ، و بعضی بعکس از نکند می

 در آن واحد از هردو سر میزند و در هردو اثر میگذارد.

و ممکن است در آینده نزدیک تلویزیون الکترونی بتواند تصرویری از جریران داخرل    

روانی را بصورت دیدنی در بیررون نمرایش دهرد ترا     های  نفس را بیرون بکشاند، و نشاط

که این مشاعر از کجا سرچشمه میگیرد و چگونه میگیرد؟ اما حراال نره مرا کره      بشر بداند

یقین نداریم از کجاست و چگونه است؟ چرا؟ ای بسا! ممکن است نظیرری یافتره شرود،    

توانیم بگوئیم: صحیح است( و آن عبارت است از: ماده و  نمی )اگرچه فقط تشبیه است، و

 این عالم بزرگ که مراده مرترب تبردیل برانرلی    انرلی و این یک حقیقتی است از حقایق 
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، و سلول هستی جهانی که عبارت است از: ذرات اتم ترا  (1)و انرلی تبدیل بماده  شود می

آنجا که میدانیم از ماده و انرلی تشکیل یافته، و لکن در یک زمان فقرط یکری از ایرن دو    

ی گرردد، و امرا اجسرامیکه    بخود بگیرد، یا ماده باشد و یا تبردیل برانرل   تواند می شکل را

کره در  هرا   آن دارای انرلی هستند مانند رادیوم، اورانیوم، پلوتونیوم، و استرنسیوم، و امثال

اجزائی ها  آن حقیقت امر این است که در اند، ظاهر ماده و انرلی را در یک جا جمع کرده

، و قردرت مرادی خرود را از دسرت     شود می از ماده مرتب و بطور استمرار تبدیل بانرلی

 که ماده و انرلی را در یکجا ببینیم. شود می و اشتباه دید ما باعث دهد می

نظیر است، )تا آنجا که مرا   بی اما انسان انسانیکه دارای طبیعت دوگونه است او موجود

میدانیم( موجودی است که شامل ماده و انرلی است باهم، هرردو بهرم وصرلند و هرردو     

و درهم آمیخته و هم آهنگ و همکار و همگام در آن واحرد، بردون اینکره یکری     مخلوط 

 نابود گردد و به دیگری تبدیل شود.

جنسی است که از مواد شریمیائی تشرکیل شرده، و همانسرت کره برا       ها  شامل هرمون

مشاعرروانی جنسی همراه است، از قبیل سوزش دل، دوستی، عشرق، سررور، شرادکامی،    

 بجمال و زیبائی.شکوفائی، و احساس 

و شامل عقیدة روحانی است، و همانست که با حرکات جسمانی همراه اسرت، ماننرد   

ازدواج هرای   ستایش و عبادت و رفتار و سلوک، و این یک نمایشگاهی است از نمایشگاه

و دوگونگی در طبیعت انسان، و ناشی از یک حقیقت بسیار بزرگی اسرت کره در هسرتی    

از خاک است، و شراره ای از نور خدا، و همرة نیروهرای حکرم    اوست، زیرا او از مشتی 

کننده را )دوافع را( ممکن است در یک کلمه خالصه کرد، و آن عبرارت اسرت از: حرب    

حیات، خوددوستی و خودخواهی، و این یک عنوانی است که همة نیروهای حکم کننرده  

و در اکثر و  شود می اوان بازفرهای  و شعبهها  ، اما بعد از این فرعکند میرا در یکجا جمع 

                                      
و این کار ادامه دارد تا انرلی خاموش شود، و تبدیل بماده گردد که دیگر انرلی ندارد کره بسروزد و    -1

 انرلی میگردد. خاکستر گردد و یک عنصر سومی بوجود آید، چنانکه رادیوم تبدیل بسرب بی
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پیشرفت پیش میتازند، و سرانجام تبدیل به نیروی محررک حفرظ   های  بلکه در همة روزنه

ذات، حفظ نوع، محرک دفاع از نوع، و دفاع از ذات، و فداکاری و دفاع از حریم خرود و  

د، و همچنرین محررک دفراع از مالکیرت و امتیراز و خودنمرائی       گررد  مری یا از حریم نوع 

حب حیات اسرت، و نگهرداری و دفراع از زنردگی     های  نمایشگاهها  این د، و همةگرد یم

 نمایشگر بیش تر و طوالنی تر و بهتر زیستن است.ها  این است، و همة

و ما بزودی در هر یک از نیروهای حکم کننده )نیروی دافعه( بتفصیل سرخن خرواهم   

داشت، چنانکه در براره خطروط   گفتگو خواهیم ها  آن داشت، و از مأموریت دسته جمعی

 متقابل در نفس و روان بشریت داشتیم.

م سخن کوتاهی از دستگاهی که در نفس و خواهی میاما اینجا )در مقدمة همین بخش( 

روان است بگوئیم، و بگذریم: همان دستگاهی که در مقابل نیروی حکم کننده در هسرتی  

است( در مقابرل  هائی  دستگاه )فرمول انسان قرار دارد، و آن دستگاه ضبط و کنترل است،

)قوای محرک(، بعبارت دیگر: دستگاه مهار و نظارت، زیرا دستگاه نیرروی محکرم کننرده    

بتنهائی نیروئی نیست که بتواند زیربنای نفس و روان انسانیت را پی ریزی کند، و ممکرن  

 هم نیست که اینطور باشد.

حقاً که خود انسان )در صورتیکه خود مخترع و سازنده ای ابزار محرک است( بخوبی 

میداند که این ابراز بناچار باید دارای دو دستگاه و دو نیرو باشد، یکری حکرم کننرده کره     

حرکت ایجاد کند و دیگری بازدارنده که از حرکت باز دارد که بتواند هر وقرت خواسرت   

باز دارد، مانند )گاز و ترمز(. سرپس همرین انسران ایرن     حرکت کند، و هر وقت خواست 

بیند که در  می ، در زیربنای خود همکند میچنین حقیقتی را در ترکیب نفس خود مالحظه 

، یکی نیرروی حکرم   کند مینتیجه وجود دو نیروی مختلف را در داخل هستی خود درک 

، و دیگری نیروی دهد یمی فراوان حرکت ها پیشرفت کننده و پیش تاز که او را در جهت

، و در وقت لزوم باز میدارد، کند میکنترل کننده )ضابطه( که این حرکت را مهار و کنترل 

و هردو نیرو از صمیم فطرت است، یکی اصیل و دیگری تحمیل شده از خرارج نیسرت،   



 189 کننده و بازدارنده نیروهایی حکم

چنانکه روانشناسی تحلیلی خیال کرده، همان روانشناسی کره پیوسرته برا روش و مبنرای     

ود فقط به نیروهرائی حکرم کننرده نظرر دارد، و هرگرز نیروهرای کنتررل و        مخصوص خ

 به بیند. تواند مین و یا خواهد مین بیند و یا نمی بازدارنده )نیروی ضابطه( را

اجتماع، دین، اخالق، آداب و رسوم، و یا دیکتاتوری و حکومت پدر نیسرت کره ایرن    

چنانکره در بحرث   ها  آن ،کند میجاد نیروهای کنترل )ضوابط( را در نفس و روان انسان ای

، امرا در  آیرد  می آینده خواهیم دید، یک رشته استعدادهای فطری هستند که با کودک بدنیا

، چنانکه دید در دستگاه دید در نخستین روزهای زندگی کودک کره  ماند مینهاد او نهفته 

، و آرام آرام ، و لکن بتدریج چشم نضج میگیردماند میهنوز چشم درست باز نشده نهفته 

و بعد از چند صباحی او هم مانند همه، همره جرا را میبینرد، و چنانکره      شود می دیده باز

، مانرد  مری اول در عضالت و اطراف جسرم نهفتره   های  استعداد حرکت در روزهای و ماه

راه برود، مگر پس از یکسال از والدت( و محتاج بیراری دیگرران    تواند مین مثالً: )کودک

، و بهمین کند مینیروی نهفته بیدار شود و ظهور بکند، و لکن سرانجام ظهور  است تا این

ترتیب: هم راهنمائی و ارشاد و مراعرات نیرروی ضرابطه را در هسرتی کرودک از خرارج       

و بکمال میرساند، اما از عدم بوجود نمیآورد، چنانکه مساعدت از خرارج   دهد میپرورش 

 یآورد.راه رفتن را در کودک از عدم بوجود نم

حکم کننده )دوافرع( بریش از ایرن    های  و وجود نیروهای بازدارنده )ضوابط( با نیروی

نیست که آن هم یکی دیگر از مظاهر دوگونگی طبیعرت در هسرتی انسران اسرت کره در      

 هرچیزی که این هستی بر آن شامل است مراعات گردیده است.

 کننده نیروهای حکم

لَۡسُت  ِإَوذۡ ﴿
َ
ههۡم أ نُفسه

َ
َٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم لََعَ

َ
هَيَتُهۡم َوأ ٓ َءاَدَم مهن ُظُهورهههۡم ُذر  َخَذ َربَُّك مهنُۢ بَنه

َ
أ

ْ يَۡوَم  ن َتُقولُوا
َ
ٓۚۡ أ ْ بَََلَٰ َشههۡدنَا هُكۡم  قَالُوا هَرب  َٰفهلهنَي  ۡلقهَيََٰمةه ٱب األعراف: ] ﴾١٧٢إهنَا ُكَنا َعۡن َهََٰذا َغ

و هنگامى که پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت و آنان را » [172
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بر خودشان گواه ساخت ]و فرمود:[ آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: چرا ]هستى.[ 

 .«[ بى خبر بودیم گواهى دادیم. که ]مبادا[ روز قیامت بگویید، ما از این ]حقیقت
ری از آن بزرگترین نیروی حکم کننرده اسرت در   خواستن و عشق بزندگی و بهره بردا

هستی انسان، و آن چنانکه در اول در مقدمة این فصل بیان کردیم، شامل نیروهای حکرم  

ترا   شرود  مری  براز ها  و شعبهها  کنندة جزئی و فرعی است، و علی الدوام با حرکت آن فرع

سررانجام باعصراب   ا ه این برسد به نیروهای فرعی بس دقیق و باریک و ریشه دار، و همة

د، گفتیم که این اعصاب روانی ماننرد اعصراب   گرد میروانی که سابقاً اشاره کردیم منتهی 

، ماند میجسم آنچنان فشره و درهم فرو رفته و پیچیده است که آدمی در مقابل آن حیران 

 .دهند می و سرانجام همه باهم یک رسالت انجام

فرع فطری بزرگ و اساسی است که عبارتند و این نیروی حکم کنندة بزرگ دارای دو 

و یرا  هرا   آن از: حفظ ذات و حفظ نوع )خوددوستی و نوع دوستی( و سپس از هر یک از

، زیررا طعرام، شرراب،    شود می دیگری بازهای  و شعبهها  باهم( فرعها  آن بگو: )از هردوی

دفراع از حرریم   لباس، مسکن، عشق بمالکیت، عشق بظهور و خودنمائی، عشق بامتیاز، و 

خود، همه و همه یک رشته اموری است که پیوند و اتصال محکمی بعشق در حفرظ ذات  

 و بهره برداری از آن دارد.

و اما حفظ نوع بزرگترین ابزارش نیرروی غریرزه ای جنسری اسرت، و لکرن همرة آن       

یرک   گذشته با این نیرو باهم پیچیده و درهم بافته است، و نتیجه این شده که هرهای  فرع

دارای دو شعبه شده است، یکی اتصال برذات آدمری دارد، و دیگرری برا غریرزة      ها  آن از

هرا   آن جنسی پیوند خورده است، و این دو نیروی محررک براهم برا همرة فروعری کره از      

و برا همرة ایرن پیچیردگی و درهرم برافتگی، و همانهرا کره در اصرل           انرد،  انشعاب یافتره 

ری از خررمن زنردگی هسرتند، سررانجام برا ایرن       حب حیات و بهرره برردا  های  نمایشگاه

 یک وظیفه دارند. دهند می خصوصیات در زندگی انسان یک مأموریت انجام



 191 کننده و بازدارنده نیروهایی حکم

آری، حکمت خالق بزرگ چنین اقتضا کرده این مخلوق، مخلوقیکه بررای خالفرت از   

جانب خدا در روی زمین دعوت شده، باید نیروی باین عظمت را در اختیار داشته باشرد  

 ا در ادا  رسالت خود در روی زمین و در میدان زندگی یاری کند.تا او ر

، زیرا کار و کوشش در روی زمین و انشرا   دهد مینیروئی است که پیوسته فرمان کار 

نظیر است، و همران   بی و آبادکردن و بناکردن و تغییردادن بزرگترین مأموریت این مخلوق

 وی زمین تیره.هم معنا و نمایشگر خالفت از جانب خداست در ر

انسان مشتی از این خاک تیره بود، نه اراده ای داشت و نه توجهی بچیزی، و نه دارای 

کوچکترین رسالتی بود، همینطور هیکلی بود از گل. سپس خدا شراره ای از رو  خود از 

 نور خود در آن دمید تا پاره ای از مظاهر قدرتش را باو عطا کند.

این برارگران امانرت را حمرل کنرد و در تقردیر       ستتوان مین این یک مشت خاک که

پروردگار دانا و توانا و حکیم هم نبود که این ترتیب مأموریت بزرگ باین هیکرل خراکی   

 سپرده شود، و بلکه آن خود بتنهائی قابلیت نداشت.

از دم این رو  الهی بود که )انسان( خلیفه اهلل در روی زمین گردید، و این همه 

بداع و سازندگی و تغییر و پیشرفت در اختیارش قرار گرفت، و این قدرت ایجاد و ا

نمونه ایست از اراده خلقت در ذات خالق سازنده و صورتگر و استاد قادر و توانا و 

حکیم، و باندازه ای که این یک مشت خاک قدرت عمل دارد و استعداد باو داده شده 

ر خالفت از جانب خود ذخیره است، و خدا انسان را با آن صفات الزم و ضروریش د

ۡسَمآءَ ٱَءاَدَم  وََعَلمَ ﴿ د:گوی می کرده است، ذخیر کرده است با صفت )علم( که
َ
 ﴾ُُكََها ۡۡل

ُكۡم وََجَعَل لَُكُم  ََّلهيٓ ٱُهَو  قُۡل ﴿ د:گوی می و با صفت )ادراک( که [31ة: البقر]
َ
نَشأ

َ
 لَسۡمعَ ٱأ

بَۡصَٰرَ ٱوَ 
َ
ۡف ٱوَ  ۡۡل

َ
بگو: آن همان خدائی است که شما را بوجود آورد و » [23امللک:] ﴾َدةَ   هۡۡل

 و با صفت )اراده و اختیار( ذخیره کرده است که «داد ها دل وها  بشما گوش داد و چشم

ََٰها ﴿ د:گوی می لَۡهَمَها ٧َوَنۡفٖس َوَما َسَوى
َ
ََٰها  فَأ ََٰها   ٨فُُجورََها َوَتۡقَوى ۡفلََح َمن َزَكى

َ
 َوقَدۡ  ٩قَۡد أ

ََٰها  و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را )آفریده » [10 -7الشمس: ] ﴾١٠َخاَب َمن َدَسى
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که هر * سپس فجور و تقوا )شرّ و خیرش( را به او الهام کرده است، * و( منظّم ساخته، 

و آن کس که نفس خویش را با *  کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده

 .«ساخته، نومید و محروم گشته است!معصیت و گناه آلوده 
و ما باو هردو راه را نشان » [10البلد: ] ﴾١٠ نلَۡجَديۡنه ٱ وََهَديَۡنَٰهُ ﴿ د:گوی می بازهم 

 «.دادیم
و با این ترتیب: انسان با این نیروی سرشار چشم باز کرده و خود آمراده بردوران ایرن    

دید کره ایرن برارگران را بردوش     خالفت در روی زمین گردید، و خود را الیق و سزاوار 

بکشد، )آسمان بار امانت نتوانست کشید( و لکن انسان کشید، اما بناچار باید برای روشن 

کردن این آتش عشق در درون این چنین موجودی هیزمی باشد قابل اشرتعال ترا حرکرت    

آن  کند، ایجاد کند، بسازد و دست باختراعات بزند، و نیروهائیکه که ایرن دم آسرمانی در  

بودیعت نهاده بکار بزند، و برای پایدارساختن دوران خالفرت قیرام کنرد و خلیفره اهلل در     

روی زمین باشد و سرافراز گردد، و این هیزم قابل اشتعال همران نیروهرای حکرم کننرده     

 را دربر گرفته، و همه را در درون خود جای داده است.ها  آن است که وجود انسان

توانیم بپرسیم: چرا و  نمی بپرسیم: چرا و برای چه اینطور شده؟! ما کهتوانیم  نمی ما که

توانیم بپرسیم که چرا انسان طوری قرار داده  نمی برای چه فطرت بشریت این است؟!

توانیم  نمی نشده بدون اشتعال و بدون نیروهای حکم کننده کار کند؟ و باجبار کار کند؟

یم: وظیفة ما نیست؟! برای اینکه خدا از کردار خود بپرسیم: برای اینکه حق نداریم؟! بپرس

ا  ۥُسۡبَحََٰنهُ ﴿ [23األنبیاء: ] ﴾ُل َعَما َيۡفَعُل   َ ََّل يُۡس ﴿ مسئول نیست، َوتََعَََٰلَٰ َعَما َيُقولُوَن ُعلُو ٗ
 خدا که در مقابل ما از کارهای خود مسئول نیست، بلکه فقط [43اإلرساء: ] ﴾٤٣َكبهٗيا 

این هستی انسانی آثار و مظاهر ارادة الهی را بشناسیم و بپذیریم و یقین کنیم یم در توان می

که بناچار او باید دارای نیروهای حکم کننده باشد که آدمی را بکار وادارد، و او را برای 

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقنَا ﴿ توان شکن آماده سازد،های  تحمل مشقت  [4البلد: ] ﴾٤ِفه َكَبٍد  ۡۡله

او در روی زمین های  ، هر یک از گام«انسان در میان فشار و سختی آفریده شدهحقاً که »
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نمایشگر زحمت و مشقت و کوشش است، حرکت جسمانی او در زمین خاصیتش این 

است که با قوة جاذبة زمین مقاومت کند، و سرانجام در هر حرکتی مقداری زحمت بکشد 

حتی جریان خون را در داخل اعصاب به تا بتواند انگشتان خود را از زمین بلند کند، 

حرکت درآورد، و همچنین تبدیل ماده خام که انسان را احاطه کرده بیک ماده متشکل، و 

تبدیل آن بیک بنائی مدرن و بکشت زار و صنایع روزافزون و... احتیاج بچنین زحمتی 

 دارد.
دن روی زمین پدران بناچار باید کار کرد و مدتها ناراحتی کشید تا نتیجه گرفت، آبادکر

که به مشکالت فراوان تن در دهند. البته هر یک  کند میو مادران ما را با تولید نسل وادار 

در شرکم بهرسرو   ها  فراوان ماههای  در حوزة اختصاصی خود مادر فرزندش را با ناراحتی

ا میکشد و تا دوسال از شیره جانش او را روزی میرساند، از یکی آسوده نگشته دیگرری ر 

، پدر نیرز  کند میاو آماده های  و خود را برای کشیدن بار زحمت دهد میدر دل خود جای 

د، لباس و غذا گرد میبنوبة خود بار مشکالت پرورش و تهیه روزی فرزندان را عهده دار 

نیز مانند پردر بتواننرد رسرالت    ها  آن تا آنجا که سازد میو مسکن و آسایش آنان را فراهم 

دهند، و پدر نیز دوباره قادر باشرد کره برنامره را دوبراره از سرر بگیررد، و       خود را انجام ب

بهمین ترتیب: هر حرکتی از حرکتهای خالفت الهی کره در اختیرار انسران اسرت محتراج      

 بتحمل این مشکالت است.

؟ و آن چه نیروئی اسرت  سازد میبنابراین، آن چیست که انسان را باین مشکالت وادار 

؟! بناچار باید نیروی حکم کننده ای در کار باشرد، بایرد   دهد میرا یاری  که در این باره او

ماده ای قابل اشتعالی در درون او باشد که این حرکت و این کوشش را در او ایجاد کنرد،  

 بناچار باید جنبشی باشد که با این زحمات به مقابله بپردازد.

اما نه! اگر نیروی حرکت نیروی حکم کننده با مشقت موجود روبرو گردد و نتواند برر  

، نره  کنرد  مری د و از صرفر تجراوز ن  گررد  میمشقت پیروز آید، انسان در نقطه اول متوقف 

پردازد، بدیهی است هر جسمی کره   می و نه بسیر کند میحرکتی از او سر میزند، نه کاری 
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 توانرد  مری ن ضاد روبرو باشد آن جسم ثابت و راکد است، ودر آن دو نیروی متساوی و مت

 از جای خود تکان بخورد.

پس بناچار باید یکی بر دیگری غلبه کند تا جسم را بحرکت درآورد، براهری بیانردازد   

، بناچار باید نیروی حکم کننده دائم رو بافزایش باشد ترا حرکرت مطلروب    خواهد میکه 

 بوجود آید.

د نیروهای حکم کننده دائم قوی و قوی تر گردد تا انسان بحرکت از اینجا است که بای

درآید و بکار و کوشش بپردازد، و در خط سیر انسانی قدم بردارد، بناچار بایرد در داخرل   

او یک مادة قابل اشتعالی باشد که هردم شرعله ور گرردد و حررارت الزم را ایجراد کنرد،      

سته نگردد، و از اینجا است که شرهوات در  حرکتی ایجاد کند که قدمهای او در این راه خ

 وجود انسان باید باشد.

، کنرد  مری هر نیروی محرکی از نیروهای فطری با خود نیروی حکم کننده ای را حمل 

کره دارای همرة    کنرد  مری ، طروری حمرل   کنرد  میاما این نیرو را بشیوة مخصوصی حمل 

نگرذارد نیرروی حکرم    کره   کند میاست، از هر جهت بیمه شده است، تضمین ها  ضمانت

کننده تعطیل گردد، و یا مشکالت آن را از کار بیاندازد، نیروی حاکم کافی نیسرت کره از   

پشت سر فرمان حرکت بدهد، بلکه کششی هم از جلو الزم که با آن همگام باشرد، حتری   

اگر یکی از این دو نیرو بخاطر پاره ای پیش آمدها ناتوان گردد، دیگری بجای آن کار کند 

 سالت آن را انجام بدهد.و ر

جذبه ای از پیش رو که عبارت است از: لذت، حرکرت و فشراری از پشرت سرر کره      

عبارت است از: رنج و الم، و این دو کشش و کوشش با هر جنربش فطرری کره در نهراد     

 انسان است پیوند ناگسستنی دارند.

کره در   سازد میلذت همان ندای پیشرو است که انسان را بسوی پیش میراند و پایدار 

پرردازد، لرذتی کره در سرشرت او      می نتیجه برای بدست آوردن این لذت شیرین بحرکت

ترکیب شده که بندای آن جواب مثبرت بدهرد، و بررای بدسرت آوردن آن از جران و دل      



 195 کننده و بازدارنده نیروهایی حکم

تالش کند، چنانکه در سرشت آهن گنجیده شده که خودبخود بسروی آهرن ربرا کشریده     

 شود.

کره سررانجام    دهد میکه انسان را از پشت سر حرکت  و رنج و الم همان مهمیز است

که رنج را از خود دور سازد، زیرا در سرشت او گنجیده است که از رنرج   کند میحرکت 

فرار کند و دور از درد زندگی نماید، چنانکه در طبیعرت دو قطرب مخرالف و شربیه هرم      

 نفرت و دوری حادث گردد.ها  آن گنجیده شده که دائم در میان

جنبش فطری در انسان با این دو عامل مساعد ذخیر شده است تا حرکت دائم به  و هر

 پیش را در او بیمه نمایند.

مثالً: طعام و شراب برای حفظ ذات ضروری است، پس بناچار باید برا لرذت و رنرج    

پیوند داشته باشد که هم از پشت سر و هم از پیشروی فرمران پیشررفت دریافرت نمایرد،     

که سرانجام  دهد میهمان مهمیز است که انسان را بوسیله رنج حرکت  گرسنگی و تشنگی

 د تا این رنج را تسکین بخشد، رنجری کره سراکت   کوش میبرای بدست آوردن نان و آب 

مگر با پاسخ مثبت، اما این رنج بتنهائی بس نیست، زیرا در اینجرا لرذت سریر و     شود مین

سیرآب شدن هست، و این هردو باهم لذت از پیشروی و رنج از پشت سر انسران را بره   

 جستجوی نان و آب وامیدارند تا برای حفظ ذات و هستی خود بکشود.

نجیکه از عروارض جروی   مثالً: لباس خود یک امر ضروری است، بهمین ترتیب: آن ر

 از قبیل سرما و گرمای شدید و... محرکی هسرتند از پشرت سرر مرترب نردا      آید می پدید

 که باید لباس تهیه شود. دهند می

، آن یرک نیرروی   کنرد  مری و آن لذتی را که دفاع و حفاظت از عوارض جروی ایجراد   

 جاذبه ایست از پیشروی که پیوسته از جلو میکشد.

حفظ نوع اسرت، بناچرار بهمرین ترتیرب: بایرد دارای لرذت و       و غریزة جنسی وسیله 

رنجشی باشد تا رسالتی را که برای انجام این وظیفه الزم است تضمین نماید تا مشکالت 

و سختیهائی که برای تولید نسل مترتب است انسان را از ادای این رسالت باز ندارد، خواه 
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این راه جدا مشکالت فراوان است، و از طرف مرد و خواه از طرف زن، و برای اینکه در 

نیز سخت و جدی باشرد، و رنرج طاقرت    ها  سختیها سخت بهم پیچیده، بناچار باید جذبه

فرسا شود که در مقابل آن عنان صبر از دست برود تا تضرمین کرافی بررای اجررای ایرن      

 رسالت پیدا شود.

فرظ کررد، از   آری، برای تضمین حفظ ذات و حفظ نوع باید یک رشته چیزهرائی را ح 

از برین  ها  آن قبیل خوردنیها و آشامیدنیها و پوشیدنیها و سایر احتیاجات ضروری که مبادا

 برود و انسان عزیز بهالکت نزدیک شود.

و بهمین ترتیب: نیز باید از پیشروی ندائی و از پشت سر فرمان زجری باشرد، نردائی   

ن اشیا  و لمرس کرردن و   باشد بسوی لذت که به ملک و مالکیت مترتب است، لذت دید

پوشیدن و چشیدن و جمع کردن مادیات و زجر و ناراحتی از عدم تملک از محرومیت و 

 تهی دستی.

دفراع  هرا   آن و برای تضمین حفظ ذات و حفظ نوع، بناچار باید در مقابل خطررات از 

 کرد، یعنی: جنگید و فداکاری کرد، و بناچار باید برای این فرداکاری و ایرن جنگیردن دو   

نوع پایگاهی باشد از پیشروی و از پشت سر، از پشت سر رنج تجاوز دشرمن برر حرریم    

هستی انسان، خواه انسان فردی و خواه انسان اجتماعی، تجاوز بذات و یا تجراوز بحرریم   

 مالکیت آن و حوزة زندگانیش، و از پیشروی لذت پیروزی بر دشمن و دفاع از حریم.

نوع، بناچار باید بهمین ترتیب: محرکری بررای    بازهم برای تضمین حفظ ذات و حفظ

امتیازجوئی و محرکی هم برای مبارزه و خودنمائی باشد، مانند یک عامل مساعد کره هرر   

که پیش بتازد و وظیفة خود را انجام بدهد، و بعقب بر نگردد، و  سازد میانسانی را مغرور 

دو نوع پایگاه باشد، یکی دردی  از میدان فرار نکند، و بناچار باید برای محرک این مبارزه

، و دیگرری  کنرد  مری که از تخلف از وظیفه مبارزه و مبارزه دیگران برعلیه خود احسراس  

هرا   ایرن  د، وگررد  مری بر دیگران پیشی گرفته و بر دشمن پیرروز   کند میلذتی که احساس 
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 ناست در هستی انسان، و دوراها  آن فطری هستند، و این هم مأموریتهای  همان محرک

 است در میدان زندگی.ها  آن

، بلکه کند میدر هستی انسان بیهوده نیست، و هیچ یک بتنهائی کار نها  آن هیچ یک از

تا در ستاد بزرگ هستی همة خدمات را رویهرم   کنند می همه باهم بطور دسته جمعی کار

بریزند، در نیروی محرک اول که عبارت است از: حب حیات و بهرره بررداری از خررمن    

ندگی همة نیروها را بکار اندازند، و این معنا بدوران خود همان عاملی است که انسان را ز

بکار و کوشش وامیدارد، و بتولید و ابداع و انشرا  و سرازندگی و عمرران و آبرادی وادار     

، و این همان مأموریت مهم خالفت انسان است از جانب خدا در روی زمرین، و  سازد می

 د.گرد مییفه اللهی بسینة انسان نصب اینجا است که نشان خل

و هر تفسیری برای نفس و روان انسانیت که با یکی از نیروهای حکم کننرده زنردگی   

انجام بگیرد آن یک تفسیر ناقص است، تفسیر کوتاه نظرانه ایست، ناتوان از تفسیر و بیان 

 ی تاریخ کهاست، تفسیر جنسی رفتار و سلوک بشر که فروید عنوان کرده است، تفسیرماد

د: تاریخ انسان فقط تاریخ بحث و جستجو از خوراک است، و این همانسرت کره   گوی می

 اند. مارکس و انگلس و سایر رهبران تفسیرمادی و تفسیراقتصادی دست آویز نموده

د که جنبش و عشق به مبارزه محرک اصرلی اسرت در   گوی می و تفسیرروانی جزئی که

بینی و بزرگ اندیشی باشد، چنانکه )آدلر( گفرت: و   انسان، خواه بصورت عشق به بزرگ

یا بصورت درک نقص و کوچک بینی و کوشش در عوض کردن نقص بره کمرال باشرد،    

 چنانکه )یونگ( گفت که هردو شاگردان )فروید( هستند.

همه این تفسیرها خطای بس بزرگی را مرتکب شدند، و آن عبرارت از آن اسرت کره    

کردند، و از یک طرف دیدند و گفتند که انسان ایرن اسرت،   انسان را از یک طرف تفسیر 

 انسان همین جز  کوچک است.

و حال آنکه در اینجا برای این چنین زحمت بیهوده در تفسیر انسان هیچگونره عامرل   

محرکی نیست، اگر بحث کننده در هستی بشریت همة انسران را در طبرق اخرالص قررار     
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او را آنطور که هست به حقیرق کامرل و شرامل و    بدهد و همه را بدقت بررسی نماید، و 

همگانی و همه جانبه و یکنواخت به بیند، روی حقیقتی به بینند که همرة جزئیرات را دارا   

 است، و این شبکه بندی و درهم آمیختگی و باهم پیوند خوردگی را نیز بر آن اضافه کند.

ع( را بحساب بیاورد، و بهمین ترتیب است: هر تفسیری که نیروهای حکم کننده )دواف

 اما نیروی بازدارنده و کنترل کننده )ضوابط( را بحساب نگیرد و بالعکس.

 نیروهای بازدارنده

بَۡصَٰرَ ٱوَ  لَسۡمعَ ٱوََجَعَل لَُكُم ﴿
َ
ۡف ٱوَ  ۡۡل

َ
و براى » [78النحل: ] ﴾٧٨لََعَلُكۡم تَۡشُكُروَن  َدةَ   هۡۡل

 .«پدید آورد، باشد که سپاس گزارید ها دل [ شنوایى و دیدگان و شما ]توان
آیا انسان شایستگی دارد با آن نیروهای حکم کننده که قبل از این بیان کرردیم خلیفره   

اهلل باشد؟ و در روی زمین بکار مشغول شود؟ آیا این همان نیرروی حکرم کننرده ای برر     

از هرا   ایرن  حیوان نیست؟ خوردن، آشامیدن، اشباع غریزه جنسری، و جنگیردن، آیرا همرة    

یک رشته نیروهای حکم کننده ای براز و  ها  آن نیروهای حاکم بر حیوان نیست؟ و بعالوه

، اما بصورت بسرته  شود می عنان گسیخته هستند در انسان، زیرا در حیوان این نیروها پیدا

و محدود یعنی: غریزة حیوان این است که تا اندازه و ظرفیت پر شد دیگر اعتنرا نکنرد، و   

 .رود میدرک کرد دیگر بدنبال آن ناش  مناسبی که رسید که غریزهیا بحد 

اما انسان هرگز فطرتش اینطور نیست، زیرا در فطرت او غریرزه انردازه و حرد معرین     

اگر خواست با این نیروهای حکم کننده بیش از حد نیاز حرکت کند، و  تواند می ندارد، و

حرکت کند، یعنری: همران انردازه کره      کند میایجاب اش  یا بیش از حد مناسبی که غریزه

 قدم بردار. کند میفطرت حیوانیش ایجاب 

بنابراین، آیا انسان شایستگی دارد که بدین ترتیب خلیفه اهلل باشد، محترم باشد، دارای 

 را بپذیرد یا نه؟ها  عزت، و دارای فضیلت باشد، دارای شخصیتی باشد که مسئولیت

موجود زنده ای باشد که دوام و بقا  ابردی بنرامش   بلکه آیا شایستگی دارد که او یک 

گفته شود، ))هرگز نمیرد آنکه دلرش زنرده شرد بعشرق(( و ایرن      اش  ثبت گردد و در باره
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حرکت دادن و ها  آن نیروهای عنان گسیخته نتوانند او را نابود کنند، نیروهائی که فقط کار

 پیش بردن است بدون مهار و کنترل.

باشد، خالقیکه انسان را آفرید، آن هم  تواند مین حکیم اینگونههرگز هرگز! کار خالق 

َٰته ٱ َخلَقَ ﴿ بصورت زیبا و جمیل، و اعالن کرد: ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
ه  ۡۡل ه ٱب ۡحَسَن  ۡۡلَق 

َ
َوَصَوَرُكۡم فَأ

شما را صورتگری های  آسمانها و زمین را بحق آفرید و صورت» [3التغاین: ] ﴾ُصَوَرُكمۡ 

 .«زیباترین صورتها کرد با بهترین و
پس بناچار باید یک اصلی باشد، یک مهاری باشرد، و آن هرم مناسرب و سرازگار برا      

طبیعت انسان، مناسب با سرشت بشریت، سازگار با فطرت اشرف مخلوقات، اصلی باشد 

که هرآنچره در طبیعرت انسران اسرت نمایران سرازد، علمرش، درکرش، اراده و آزادی و         

 اختیارش را آشکار کند.

از اینجا است که نیروهای بازدارنده )ضوابط( در هستی انسان قرار گرفته است، این و 

، شروند  مری  نیروهای بازدارنده )ضوابط( یک رشته قوای فطری هستند که با انسان متولرد 

، آنچنران کره نیروهرای    شروند  مری ن بصورت نهفته در هستی او، و لکن در بدو آمر آشکار

به کمک و مساعدت خارجی احتیراج دارنرد ترا    ها  آن . سپسشوند می حکم کننده آشکار

نمو و کمال را تکمیل کنند، و اگر این مساعدت خرارجی نباشرد آنقردر نهفتره و نراتوان      

 میمانند تا نتوانند وظیفه خود را آنطور که هست انجام بدهند.

 کره اند  و این احتیاج به مساعدت خارجی بعضی از دانشمندان را فریفته تا خیال کرده

که از خارج بروی تحمیل شده اند  جز  فطری در هستی انسان نیست، و گمان کردنها  آن

بعملیات ضبط و کنترل کره   دهند می قوای خارجی هستند که کودک را عادتها  آن است،

خود را نگهمیدارد، گاهی با ضبط و کنترل، و گاهی با تشویق و ترغیب و ایجراد دوسرتی   

 در نهاد او.

نرد کره   گوی مری  ان در میان خود اختالف دارند با اینکه همه باتفراق سپس این دانشمند

 کره بایرد   دانند می الزمها  ، بعضیگیرند مینیروهای بازدارنده از عوامل خارجی سرچشمه 
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ضرروری اسرت، و   هرا   آن که وجرود اند  را بنمو و گسترش واداشت، و اعتراف کردهها  آن

یخواهند نابود و ویران سرازند، و خودبخرود   نفرت دارند و پیوسته مها  آن هم ازها  بعضی

کتراب   82فروید این قهرمران نرامی میردان روانشناسری از گرروه دوم اسرت، در صرفحة        

(Three Contributions To The Sexual Theory)      تحرت عنروان عفرت جنسری

جنون غریرزه جنسری در نتیجره عملیرات     های  د: اما سومین نوع بیماریگوی می )التسامی(

، بطوریکه نیروی شهوانی صرادر از منرابع جنسری فرردی را در     آید می پدید عفت جنسی

، یعنی: )خارج از محیط جنسری( و از آن  برد می خارج از میدانهای بهره برداری خود بکار

 .کند میخارج بهره برداری های  در این میدان

د کره آن  و بهمین ترتیب: انسان بیک نیروی روانی بزرگی از استعداد روانی دست مییاب

همان کتراب از تعرارض میران     85بذات خود بسیار بزرگ و با ارزش است، و در صفحة 

 The id The Ego)، و در کتراب  کنرد  مری تمدن و میان نمو آزاد غریزة جنسری گفتگرو   

And)  حتری در درجرة   شرود  می د: اخالق به پیروی از قساوت شگفتهگوی می 81صفحة ،

زیرا )ضوابط( نیروهای  اند، هردو باهم خطا رفتهها  آن و همها  این طبیعی خود، و لکن هم

 بازدارنده اجنبی نیستند در هستی انسان.

و در اینجا یک حقیقت بدیهی و روشنی است که باید این )دانشرمندان( همگری آن را   

در  تواند مین درک نمایند برای اینکه بدیهی است، و آن این است که فشار خارجی هرگز

 هستی انسان چیزی را بیافریند، مادام که در این میان استعداد فطری برای پذیرش نباشد.

مثالً: گرسنگی جزئی از هستی انسان است، و با هریچ فشراری از فشرارهای خرارجی     

 امکان نیست که انسانی را بوجود آورد که ابداً گرسنه نباشد.

ی و یرا فشرارذاتی( کره مردتی از     )بوسیله فشرارخارج  کند میبلی، گاهی انسان عادت 

خوردن غذا باز ایستد، )برای اینکه این معنا هم در فطرتش موجود اسرت( و لکرن بررای    

ادامه بدهد، هراندازه هم فشار شدیدتر باشد، )برای اینکره ایرن معنرا     تواند مین همیشه که

 جز  فطرتش نیست(.
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فشراری از انرواع    و نیروی محرک جنسی هم جزئی از هستی انسان است، و برا هریچ  

 فشارهای خارجی ممکن نیست، انسان معتدلی آفرید که احساس جنسی نداشته باشد.

 م، نه از اجرا، زیرا گاهی احسراس پیردا  گوئی می)پوشیده نماند که ما از احساس سخن 

، آن شرود  مری  ( و این احسراس تهرذیب داده  کند می، اما انسان از عمل خودداری شود می

، رسرد  مری د، و انسان در اینجا به مرتبه کمال عفرت  گرد میعادت  اندازه که عفت جنسی

و نه برا   رود می)برای اینکه این معنا در فطرت انسان هست( اما هرگز نه با تهذیب از بین 

 فشارخارجی، )برای اینکه از بین بردنش از فطرت معتدل انسان نیست(.

 ود نیست ایجاد کنرد، و چیزی را که هم اکنون موج تواند مین و همچنین فشارخارجی

 چیزی را که هم اکنون موجود است زایرل کنرد، بلکره فقرط ایرن فشرار وقتری        تواند مین

اثر کند که استعداد پذیرش موجود باشد، و به مقدار همان استعداد مؤثر است، و  تواند می

وقتیکه اسرتعدادی در کرار نباشرد، هرر انردازه هرم کره         رود میخودبخود این فشار بهدر 

و نره   کند میر باشد، زیرا )ضوابط( این نیروهای بازدارنده را نه فشارخارجی ایجاد شدیدت

به نمرو و پررورش آن    تواند می توجیه و تهذیب، و ممکن هم نیست ایجاد کند، چرا فقط

 کمک برساند؟ و نمودادن و آبیاری کردن غیر از کاشتن و ایجادکردن است.

های  عاجز است، و احتیاج مبرمی به کمکد در حالیکه از حرکت گرد میکودک متولد 

خارجی دارد تا بتواند حرکت کند بخصوص حرکت راه رفتن، و هنگامیکه دسرتش براین   

کمک نرسد ممکن است بزرگ شود، اما خسته و کسل که نتواند تا آخر عمر با پای خرود  

 راه برود.

ریرد؟!  پس آیا معنای این سخن این است که مسراعدت خرارجی ایرن راه رفرتن را آف    

هرگز هرگز! بلکه معنایش این است که آن یک قدرت نهفته اسرت کره بررای بیدارشردن     

 احتیاج به کمک دارد تا بیدار گردد و ظهور کند و راه برود.

در حالیکه عاجز از سخن گفتن است، و احتیاج مبرم دارد  شود می و نیز کودک متولد

که با او سخن بگویند و بازی کنند، و دانه دانه سخن بر زبانش بگذارند، حتی بطور 
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ناقص و شکسته که خوشش آید و یاد بگیرد و داللت لغت را بدست آورد، )و آن یکی از 

َءاَدَم  وََعَلمَ ﴿ :کند میه معجزات عالم آفرینش است( که قرآنکریم در خلقت آدم اشار
ۡسَمآءَ ٱ

َ
 .[31ة: البقر] ﴾ُُكََها ۡۡل

پردازد آن مقدار که از داللت آن یاد گرفته است، و هنگامیکره   می سپس بکاربردن لغت

 کرر کره  هرای   این مساعدت را نیابد ممکن است تا آخر عمر سخن نگوید، )چنانکه انسان

بکار ببرند از ادای سخن عاجزند( یا گاهی نطق  توانند لغت را بشنوند و درک کنند و نمی

 او منحصر بیک نوع صدا درآوردن باشد مانند صدای حیوان.

؟! کالً و هرگرز،  کند میپس آیا معنای آن این است که مساعدت خارجی نطق را ایجاد 

بلکه معنایش این است که نطق یک نیروی نهفته است در سرشت انسان کره احتیراج بره    

 دارد تا بیدار گردد و ظهور کند. مساعدت خارجی

حسری و  هرای   جسمانی محض مانند )راه رفتن( و یرا قردرت  های  پس وقتیکه قدرت

معنوی مانند )لغت و سخن گفتن( این باشد، خودبخود شأن نیروهای )ضابطه( بازدارنرده  

در هستی انسان نیز همینطور خواهد بود، از طریق فشارخارجی بوجود نمیآیرد، از طریرق   

، آیرد  مری  یه و تهذیب بوجود نمیآید، بلکره بطرور فطرری در هسرتی انسران بوجرود      توج

هرا   آن فشارخارجی یا توجیه و تهذیب عواملی هستند که به نمو و پیشررفت و دگرگرونی  

 .دهند می کمک

چولیان هکسلی آن دانشمند داروین منش که سابقاً اشاره کردیم در کتاب خود )انسان 

بخاطر همین انسان با هوشتر و با ذوق ترر از اکثرر حیوانرات     د: وگوی می در عالم جدید(

 است، برای اینکه ترکیب مغز سرش با نرمش تر و قابل انعطاف تر است.

را رجرال فلسرفة   هرا   آن روانی فراوان دیگر است کههای  و برای این نرمش زیاد نتیجه

یر است، مثالً: این نرمش نظ بیها  آن ، و انسان در پاره ای ازکنند می عقلی )عمالً( فراموش

مانندی باشد که خود را در معررض   بی و خوشروئی باعث شده که انسان آن موجود زندة

هرای   ، ))و در حقیقت جلوگیری از پیکار میان شریوه دهد میمبارزه و درگیری روانی قرار 
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متعارض یک عمل تجملی و نمایش عمومی و دارای منفعت جسمانی است، و این نیست 

 یت عقل بشری که بانسان امکان بخشیده تا از این پیکار خود را نجات بدهد((.مگر خاص

جدیردی روبررو   هرای   و هنگامیکه ما با این سطح عالی انسانی میرسریم برا پیچیردگی   

بیش از حیوان(، زیرا از خصایص انسان است، چنانکره دیردیم   های  یم، )پیچیدگیگرد می

ممکرن اسرت برا    هرا   آن ایل اتصال که بوسیلهپیروزشدن بر فشار غریزه و آماده کردن وس

هرنوع نشاط عقلی اتصال یابد، خواه در دایره معرفت و علم، و یا حس، و یرا اراده و یرا   

 هر نشاط دیگری که ممکن باشرد، و برا ایرن شریوه و از ایرن راه انسران بزنردگی عقلری        

بیرت عوامرل   مانندی دست یافته است، اگرچه خود این باب باین ترتیرب براز بررای تر    بی

نظیری را برهم میزند، و بلکره از بهرره بررداری از خررمن      بی دیگری است، گاهی که این

د: گوی می ، برای اینکه دستگاه عصبی همانطوری که )شرنگتون(نماید میزندگی جلوگیری 

خیلی شبیه به قیف است مدخلش از مخرجش کشادتر است، این مردخل قیرف درسرت    

ست که امواج را بوسریله اعصراب مخصروص از اعضرا      مانند اعصاب روبروی حواس ا

حسی بدستگاه عصبی مرکزی میرساند، و مخرج آن هم بوسیله اعصاب نقالره فرعری بره    

که  شوند می پیداهائی  عضالت میرساند و... و با این وصف بازهم طبق آرا  جدید دستگاه

انشمندان روانشناس ، و این همانست که ددهند می این نزاع را تا آخرین حد ممکن تقلیل

نامند که مایعات را در مدخل  می ، و یا به منزله ای قیفکنند می بنام سرکوبی غرائز معرفی

و به تدریج بدرون ظرف دیگر میفرستد، و بنظرر مرا دومری برا اهمیرت ترر        دهد میجای 

، و آن عبارت است از: حبس کردن یکی از طرفین نزاع و پیکار در ظلمات عقرل  رسد می

 (.خواند میاین همانست که فروید سرکوبی غریزه باطن )

و با این وصف بازهم این تشبیه کامل نیست، زیرا زندانی کرردن در عقرل براطن برآن     

 که بطور دائم در شعاع درک و فهم در شخص مؤثر گردد. دهد میامکان 

و عالوه بر آن اضطراب و تشویش عصبی عمومی باشد که انسان را به بعضی افکار و 

اعمال وامیدارد، و بهمین جهت این سرکوبی )باصطال  فروید( زیان آور است، اال اینکره  
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گاهی بصورت یک ضرورت جسمانی درمیآید تا از نزاع و پیکاری کره بناچرار در سرنین    

لوگیری نماید، قبل از آنکه آن ر ی مبنی بر عقل براطن  افتد ج می اول زندگی انسان اتفاق

به نتیجه برسد، و از چیزهای خوب است که انسان بدون قید و شرط بتواند بکراری قیرام   

کند، حتی اگر این قدرت باضطراب و تشویش هم منجرر شرود و انسران از حرکرت براز      

 حرکت کند. ندتوا مین و ماند میبماند، مانند خری که میان دو پای بند حیران 

 و در سرکوبی غریرزه آن باعرث شکسرت خرورده فقرط بسروی ناخودآگراهی تبعیرد        

، بلکه خود این تبعید یک نوع عمل ناخودآگاهی است، و آن دستگاه هائیکه برای شود مین

این عمل برپا گردیده بناچار باید به تحول درآید و دگرگون گردد تا از امکاناتی که بررای  

ی اول زنردگی، و ایرن   هرا  سرال  جلوگیری نماید، بخصوص دراند  شده نزاع و پیکار آماده

، و در سرکوبی )کره  شود می نزاعی است که مانند یک نتیجة دوم برای عقل انسان حساب

د، گرد میما آن را عملیات ضبط و کنترل مینامیم(، این باعث از روی درک و شعور تبعید 

صبی ظاهر گرردد، و در خاتمره وقتیکره    که اضطراب ع رود میو بهمین دلیل هم احتمال ن

 این ر ی درست بهدف رسید، یکری از دو طررف متعرارض بگوشره ناخودآگراهی رانرده      

، و سرپس عمرل از روی   شروند  مری  ، اما هردو در شعاع عقل و خبرگری سرنجیده  شود می

طوالنی را از چولیان هکسرلی بررای   های  ، ما این قطعهرسد میهوشیاری و آگاهی بانجام 

طلبی انتخاب کردیم، برای اینکه به نفع مرا اسرت، آن هرم از یرک مررد ملحرد و       اثبات م

 خدانشناسی که ایمان بخدا و اصل اخالقی ندارد.

اوالً: دستگاه )ضبط( کنتررل اعرم از خودآگراهی و ناخودآگراهی یرک رشرته دسرتگاه        

، و معنای جسرمانی برودن   گیرند میروانی از آن سرچشمه های  جسمانی است که دستگاه

این است که آن از صمیم فطرت است، زیرا هستی جسمانی انسان فطری است کره برا او   

د، و از طریق تخمک تلقیح یافتره مرادر ارثری اسرت، و از عملیرات اسرباب       گرد میمتولد 

 خارجی بدست نمیآید.
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و ثانیاً: از خصایص انسان است که بر فشار غریزه پیروز شود، و این هم در انسان یک 

 است، و از صمیم هستی او است، چیزی نیست که از خارج تحمیل گردد.خاصیت فطری 

ثالثاً: عملیات )ضبط( کنترل بطور ناخودآگاه در سنین اول طفولیرت انجرام میگیررد، و    

، یعنی: پیرو همان خط سیر نموی اسرت کره   آید می سپس بعد از آن بطور خودآگاه بعمل

 آنست.همة عملیات روانی دیگر و همة قدرتها پیرو 

و این اندازه برای اثبات مطلب ما بس است، و آن این است که همة ضوابط نیروهرای  

 بازدارنده کنترل کننده در هستی انسان فطری هستند.

اما خیلی به کمک خارجی احتیاج دارند، و این همان مأموریت توجیه و تهذیب است، 

م کرودکی  کنی می رضو آن یک عمل ضروری است نسبت بزندگی انسان، و لکن بازهم ف

در میان کودکان اصالً تربیت ندیده، و این کودک بفطرت خود واگذار گردیرده، آیرا ایرن    

 ؟!شود می کودک دور از تربیت بدون ضوابط بدون نیروهای کنترل کننده بزرگ

هرگز! زیرا کودک بعضی کارها را مانند دفع کردن فضوالت غذا از خود بعد از انردک  

، بلکره ایرن   کند مید فرا میگیرد و هیچ کس در این باره باو کمک نمدتی از عمر خودبخو

 کار بتأخیر میافتد، هنگامیکه توجیه و تهذیب در کار نباشد.

و همچنین اگر این کودک را بدون توجیه و تهذیب رها کنیم ظهور همة این ضروابط،  

ال اضطراب و و در ح کند میهمة نیروهای کنترل بتأخیر خواهد افتاد، و بطور ناقص نمو 

بطرور نهفتره   هرا   آن افتد کره خیلری از   می ، گاهی اتفاقنماید می نظمی ظهور بی تشویش و

 افتد که همه موجود نباشد. نمی ، اما هرگز و هیچ وقت اتفاقماند می

د که کسالت و سستی یک امر طبیعی اسرت بررای انسران، و ایرن حرال      گوی می فروید

یک عمل یا در یک جهت تا آخر عمر پیش برود،  که در دهد میبانسان هیچ وقت اجازه ن

، )عملی انجام سازد میبلکه او را دائم بکار جدید و یا پیشروی در یک جهت جدید وادار 

 و راهی بپایان نرسیده، راه دیگری در پیش میگیرد(. کند مینگرفته، عمل دیگری را آغاز 
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از تکرار یرک کرار یرا     ، زیرا کودک صغیرکند میو این کسالت و خستگی بتدریج نمو 

این خسرتگی در آن   شود می د، اما هراندازه که بزرگگرد مییک لفظ کمتر خسته و ملول 

در کارش تغییر بدهد، و این یک  خواهد میبسرعت رو بافزایش میگذارد، و هرچه زودتر 

مالحظه ای صادقانه است، شایسته بود که فروید با این مالحظه تا آخرین حد داللرت آن  

ارادگی است که از نابسرامانی در   بی میرسید، زیرا مالل و خستگی باین ترتیب یک فرمول

ه و تهذیب ، و توجیکند می، و آن بتدریج با نمو کودک نمو کند میهر پیشرفتی جلوگیری 

که جلوگیری از شکست و نابسامانی یرک عمرل هوشریارانه باشرد، و روی      کند میکاری 

 اصول و مبادی انجام گیرد و عاقالنه انجام بگیرد.

اما حتی در حال عدم توجیه و تهذیب نیز در اینجا )دستگاه هائی( وجود دارد، چنانکه 

هرائی   ، یعنری: دسرتگاه  دهرد  یمر چولیان هکسلی گفت که عملیات )ضبط( کنترل را انجام 

 است از فطرت.

پس بنابراین، در هستی انسان یک نیروی ضابطه بازدارنده هست که عملیات ضربط و  

کنترل را عهده دار است که از شکست و نابسامانی هرنروع نیرروی محرکری از نیروهرای     

، و این نیروی ضابط فطری گراهی از خرط سریر خرود منحررف      کند میفطری جلوگیری 

، و ما در اینجرا از ایرن مقولره بحرث نمیکنریم، بلکره       ماند مید و از عمل خود باز ردگ می

 تاکنون بحث ما از فطرت معتدل و آسیب ندیده است.

، و آن یک مأموریت است دهد میو آن هم مأموریت بزرگی را در زندگی انسان انجام 

دائرم از نرابودی    که بناچار باید در هستی هر موجود زنده ای باشد، مأموریتی اسرت کره  

 .کند میجلوگیری 

آن درست یک عمل هوشیارانه ایست در مقابل غریزه در حیوان، و آن همانسرت حرد   

 .سازد میخودکفائی را معین 

پردازد که از تعیین مررز   می سپس این نیرو در زندگی انسان بیک مأموریت دیگری هم

توجیه نیروی زنردگی بسروی    خودکفائی که از نابودی باز میدارد کمتر نیست، آن بوسیله



 207 کننده و بازدارنده نیروهایی حکم

باالتر و با ارزش تر از مجرد پرذیرش نیرروی غریرزه ایرن مأموریرت را انجرام       های  سطح

 .دهد می

بدیهی است که نیروی انسان نیروئی باالتر از ضرورت و احتیاج است، ماننرد نیرروی   

حیوان نیست که باندازه ای ضررورت و احتیراج اسرت، و همران معنرا اسرت کره هرگرز         

نیروی ضابط، نیروی بازدارنده در همان محیط ضرورت و احتیاج نابود گرردد،   اردگذ نمی

که تبدیل کند بعمل تولید و  برد می تا آنجا باال برد می و آن را تا بسطح اعالی انسانیت باال

انشا  و سازندگی و عمران و آبادی، و تغییر و تبردیل برا حسرن و تطرور، یعنری: تبردیل       

 خالفت از جانب خدا در روی زمین.بوظیفه قیام ب کند می

و این همان نیروی خروشان اسرت کره انسران بوسریله آن تمردنها را ایجراد و در راه       

و بوسیله آن دست بتولیدات مادی میزند، کشرفیات،   کند میپیشبرد عقاید و اصول تالش 

، و آن مجرد و عظمرت انسران اسرت در روی     دهد میاختراعات، فنون و علوم را نمایش 

زمین، عزت و احترام انسان است در این سیاره ای خاکی که خدای برزرگ بررای انسران    

آماده ساخته، و این چنین قدرت و عظمت از هم آهنگی نیروهای حکم کننده )دوافرع( و  

گ آبیاری بازدارنده )ضوابط( در زندگی انسان سرچشمه میگیرد، از این دو جویبار هم آهن

 د.گرد می

نیروهای حکم کننده و بازدارنده باهم در زندگی انسان، همانطوریکه انسان برا هسرتی   

پردازد، با نیروهای حکم کننده  می د بکارگرد میکمال یافته در تمام نشاطی که از او صادر 

 پردازد. می و بازدارنده باهم نیز در همان وقت بهمین ترتیب: بکار

گاهی با نیروهای بازدارنده )تک تک یا دسته جمعی( پیش میتازد، و لکن در هر لحظه 

، مادام که در حال اعتدال است، و در ترکیبش شکستی و انحرافی کند میبا هردو نیرو کار 

 پدید نیامده.

و این هستی ترکیب یافته از این دو دسته نیروی )حکم کننده و بازدارنده( ))ارادی(( 

، حیوانی که هرگز )ضوابط( سازد میه زندگی انسان را از زندگی حیوان جدا همانست ک
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، و زندگی آن فقط دارای )دوافع( نیروهای شناسد مین نیروهای بازدارنده را ))ارادی((

اراده ایست، همانست که حرکتی  بی حکم کننده و نیروهای )ضوابط( بازدارنده ای غریزه

ی تولید و سازندگی ذخیره نماید، چنانکه زندگی انسان ندارد که حیوان بتواند نشاطی برا

 ، فرشته ای که نه نیروهای حکم کننده ای بشریت راشود می از زندگی فرشته نیز جدا

درونی های  و نه حیوانیت را، و در هستی او مواد قابل اشتعالی از خواسته شناسد می

 بادتی است به معنای ملکینیست، جز عبادت که او را بکار یا تولیدی وادارد، و آن ع

هُحونَ ﴿ وَن  نلََهارَ ٱوَ  ََلَۡل ٱ يَُسب  شب و روز بدون سستی و » [20األنبیاء: ] ﴾٢٠ََّل َيۡفُُتُ

 .«خستگی در تسبیح و تهلیل هستند
و این هستی تشکیل شده از این دوسته نیرو )حکم کننده و بازدارنده باهم( همانسرت  

که بوجود هدفی برای زندگی انسانیت انتخاب شده، یک هدفی هوشیارانه و دراکة باشرد  

که نیروی حکم کننده را تک تک و بطور دسته جمعی دربر گیرد، بلکه این گونره هردف   

ی بازدارنده است که حرد پیرروی از نیروهرای حکرم     نیز یک نوعی از ))ضوابط(( نیروها

، و آن همانست که )حب حیات را( پریش انسران   کند میکننده و یا بگو: شهوات را تعیین 

پردازد، و از حب حیرات سرایر    می که در ادوار و اشکال مختلف بکار دهد میطوری قرار 

 .سازد میموجودات دیگر جدا 

حفظ ذات )خودپائیدن( هدف هر موجود زنده ایست، بوسیله ای محرک غریرزه آن را  

که سرانجام چیرز   کند می، اما انسان باین هدف هوشیاری و ادراک را اضافه دهد میانجام 

، شرود  می د که در شیوه و هدف از حیوان جداگرد میدیگری غیر از حفظ ذات در حیوان 

، کنرد  می، مسکن انتخاب کند میو از سرما و گرما پرهیز  آشامد، می زیرا حیوان میخورد و

 ، و پیروزی و مبارزه را دوست میدارد.جنگد می

و  جنگرد  مری ، کنرد  مری آشامد، مسرکن انتخراب    می انسان هم بهمین ترتیب میخورد و

 پیروزی و مبارزه را دوست دارد.
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که غرذائی   کند میپس فرق انسان و حیوان چیست؟! فشار گرسنگی حیوان را تحریک 

بدست آورد، و سرانجام بهر طریقی که شد خود را بغذا برساند، و انواع معینی از غرذا را  

، )در حالتیکه آن را آزادانه بررای خرود اختیرار    دهد میمیخورد و تا آخر عمر آن را تغییر ن

بگوید که دیگر بس است که دست از خوردن اش  نکرده است( و آنقدر میخورد که غریزه

، و آن یرک  دهرد  مری د، و حیوان با یک طریقه غذا میخورد، و هرگرز آن را تغییرر ن  باز دار

 بس ساده و جزئی کره های  طریقه است که با هر فرد حیوان مکرر است، با یک رشته فرق

 توان گفت: اختالف در سلوک است. نمی

، و ای بسا! عصرهائی از عمرر  کند میفشار گرسنگی انسان را هم بسوی طعام تحریک 

ریت گذشت که در سلوک و رفتار خود نزدیک بحیوان زیست، و لکن بازهم هیچوقت بش

 مانند حیوان نبود.

نخستین اختالف ))از روز اول(( در وسعت میدانی بود که انسان در آن غذای خود را 

َولُُكَ مهۡنَها رََغًدا ﴿ د:گوی می -علیهما السالم -، قرآنکریم خطاب بآدم و حوا کند میاختیار 
ۡئُتَما و  «یدخواهید، گوارا بخور و از )نعمتهاى( آن، از هر جا مى» [35ة: البقر] ﴾َحۡيُث شه

همچنین قابلیت انسان است برای تنوع در غذا، و این یک نظام و نتاسق عجیبی است در 

فطرت انسان، زیرا هرچیزی در زندگی انسان متعدد و متنوع است حتی مادیات، و حتی 

 احتیاجات و ضروریات، تنها مشاعر و افکار نیست، بلکه همه چیز است!!
نظیری است که برای خود حد کفایت  بی دومین اختالف این است که او همان موجود

، زیرا در سرشت او هیچ ضابطه ای غریزه ای نیست که براو فرمران   کند میو اندازه معین 

ایست بدهد، بلکه بجای آن یک ضابطه ای درک کننده و آگراه و دارای اراده و اختیرار و   

آن طررف مررز   محل توقف را از ابتدای کار از صرفر ترا    تواند می که شود می تصرف پیدا

توقف و کفایت معقول خودش تعیین کند، ))اگرچه در زمان کوتاهی هرم باشرد(( )و آن   

 همان اسراف و زیاده روی است که جز انسان هیچ موجودی بر آن قادر نیست!!(.
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سومین اختالف این است که انسان در خوردن غذا بآن صورت خرامی کره پیردا کررد     

تنظیم آن دخالت کرد و در آماده ساختن آن صنعت و قناعت نکرد، بلکه مرتب در تهیه و 

هنر بکار برد، زیرا تا آتش پیدا شد شروع کرد به پختن غذا و انواع آن. سپس آتش بروی 

نهایت است از صورت غذای بسیط و سراده گرفتره ترا     بی او درهای فراوانی را گشود که

قدرت داد تا توانست  بصورت غذای ترکیب شده از چیزهای متعدد و رنگین، آتش بر او

گوناگونی بوجود آورد، و این پذیرش و پاسرخگوئی  های  در غذا طعامهای جدیدی و مزه

بهمان فرمانی بود که در فطرتش نهفته بود، از قبیل نوسازی و به سازی و تنوع بخشریدن،  

و این یک معنای همگانی است برای انسان که شامل همه چیز است در زندگی او، مربوط 

 تنها نیست!! بغذای

چهارمین اختالف این است که انسان در تهیه و تنظیم غرذا فقرط یرک روش انتخراب     

نکرد، زیرا تنها این نیست که فرد فرد در این کار اختالف سلیقه دارند، بلکه یک فررد در  

یکنوع روش و سلیقه دارند، بلکه یک فرد در هر برار کره غرذا     کند میهر بار که غذا تهیه 

بکار ببرد که برخالف سلیقه ای سابق اوست!!  تواند می یکنوع روش و سلیقه کند میتهیه 

، و گاهی دیگر آرام آرام و با کند میزیرا گاهی با شتاب و عجله میخورد با دندان پاره پاره 

برا ابرزار مخصروص، برا      برد می مخصوصی بکارهای  کمال نرمی و آهستگی، گاهی سلیقه

نظم و نسق مخصوص میخورد، عنایت بخصوصری زایرد   رنگین، و با های  ظروف و سفره

، و کند می، وسایل غذا را خوب و پاکیزه میشوید، و خوب تهیه و آماده برد می از حد بکار

 بطرز مخصوصی میچیند...!!

و  شود می که در باره ای آن کتابها نوشته شود می بطوریکه این کار یک فن مخصوصی

 د!!گرد میباز ها  مکتب

، و سرپس آن  دهد میپنجمین اختالف این است که انسان برای غذای خود هدفی قرار 

براهم   هرا  هدف ، بلکه مردم درماند می، نه اینکه تا آخر با یک هدف دهد میرا متعدد قرار 

 غرذا را بانردازه ای ضررورت و فقرط بررای حفرظ ذات تنراول       ها  فرق دارند، زیرا بعضی
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، دهنرد  مری  خود غذا را هدف قرارها  ندگی کنند، و بعضی، و آنقدر میخورند که زکنند می

میخورند که از گرسرنگی جلروگیری نماینرد، و    ها  برای خوردن، و بعضی کنند می زندگی

مختلرف اسرت، و    هرا  هردف  برای لذت بردن از هرنوع غذا میخورند، گاهی اینها  بعضی

حفظ ذات میخورد،  ، فقط بخاطرشود می گاهی یک فرد از یک حالتی بحالت دیگر منتقل

، و گاهی هرم خرود غرذا را هردف قررار      برد می اما در عین حال از غذای خود لذات هم

، و لکن برای اینکه شکم پرست و شتاب زده است، طوری با عجلره میخرورد کره    دهد می

، سفره ای رنگین و غذاهای الوان دهد میفهمد، و لذت تفنن را از دست  نمی لذت غذا را

 د.گرد میفراموشش 

، باین ترتیب که آیا هدف لذت فرردی و  شوند می بار دیگر مختلف ها هدف سپس این

خودپسندی است که در نتیجه انسان تنها میخورد؟ و از اطعام دیگران بخل میورزند؟ و یا 

؟ و بررای  کنرد  مری لذت اجتماعی است که با دیگران میخورد؟ و مردم را بر سفره دعوت 

 ؟.دهد میآنان نیز حقی قرار 

مختلف است، باین ترتیب: آیا نظافت حسری و معنروی    ها هدف و سپس بار دیگر هم

؟ نمیخورد مگر پاک و نظیف آید می د؟ نظافت مأخذ از کجا بدستگرد میدر آن مراعات 

فهمد که چیست؟ هرچه برایش پیش آیرد   نمی و حالل را؟ یا نه، آدم الابالی است نظافت

ان است، از راه نامشرروع میخرورد، شخصریت و    خوش آید، پاک و ناپاک در نظرش یکس

، یا دست غصب و تجاوز و دزدی بمال مردم دراز کند میکرامت خود را در راه شکم فدا 

 و حالل و حرام برای او معنا ندارد. کند می

، کنرد  مری ششمین اختالف این است که انسان در مقابل غرذا فشرار کامرل احسراس ن    

ر باید بندای گرسنگی جرواب مثبرت بگویرد، زیررا     درست است که سرانجام انسان بناچا

پایان پروردگار خواسته، )همان حکمتی که طعام را برای حفرظ هسرتی آدمری     بی حکمت

ضروری قرار داده( که نوع محرکی را از لذت و الم، از شدت و اصرار طوری قرار بدهرد  

و شرعوری و   که آدمی نتواند پاسخ مثبت نگوید، و لکن در اینجا )مسافتی( اسرت ذهنری  
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سلوکی میان محرک و پذیرش، مسافتی است کوتاه یا بلند، اما نمایشگر یک نروع اختیرار   

آزاد است که آن نشان انسان است، و درست است که این اختیار در اینجا محدود اسرت،  

د، مگرر در ذات  گررد  مری زیرا برای انسان که آزادی مطلق داده نشده، آزادی کره نمایران ن  

که مشتی خاک و ای  اندازه بلکه مقداری از آزادی در اختیارش هست، به خالق عالم فقط،

محدود او را از حیروان  ای  اندازه دمی از رو  الهی طاقت کشش آن را دارد، و لکن همین

ممتاز ساخته، و او را آزاد نسبی قرار داده کره روش و رفترار خرود را در مقابرل محررک      

 .کند میتش کند آزادانه اختیار پرفشاری که سرانجام بناچار باید اطاع

با اراده خود جواب ایرن محررک انردرونی را فروراً      تواند می و از اینجا است که انسان

اوقات غذا را با آزادی و اختیار تنظیم نمایرد، و   تواند می بدهد، و یا بعد از گذشتن زمانی

بگیرد، هر وقرت   از خوردن انواع معینی از غذا خودداری کند، و مقداری از وقت را روزه

که بخواهد همة این فرقها کره میران پرذیرش انسران و حیروان در مقابرل نردای محررک         

، و از روز اول تراریخ  سرازد  میگرسنگی هست، از لحظه ای اول انسان را از حیوان ممتاز 

او را از تاریخ حیوان جدا کرده است، و آن را وسیع ترر از بحرث و جسرتجو از طعرام و     

 است!!.شراب قرار داده 

تاریخ بشریت فقط عبارت است از: تاریخ  کند میحقاً آن تفسیرمادی تاریخی که گمان 

بیند، اما بخاطر شهوت  می جستجو از غدا یک تفسیرنادان است، و یا مغالطه کار حقایق را

مذهبی خود آن را نادیده میگیرد تا بهدف معینی که قبالً تهیه کرده است برسرد، زیررا بره    

حث از طعام تاریخ بشریت باشد، )و حال آنکه این یک مغالطره و سفسرطه   فرض اینکه ب

ای روشنی است( بدلیل اینکه قطع نظر از ))همه ای اصرول عرالی انسرانیت(( از نیرروی     

دخالت آن در تاریخ بشریت غافل است، آخر دست کم ای  اندازه جنسی غفلت دارد، و از

و آنچه را کره ایرن    آید می اع از آن بوجودغریزه ای جنسی باندازه ای تولید نسل که اجتم

، از قبیل تنظیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فکری، و روحری و...  کند میاجتماع اقتضا 

 در تاریخ بشیت دخالت دارد، زیرا در این بحث عناصرر دیگرری هرم دخالرت کررده کره      
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ل نیرز  آن فقط جستجوی خالص از طعام باشد، با حفظ سمت جستجو از اصو گذارد نمی

 قرار داده است.

 جنگند و مبارزه می ؟ با یکدیگردهند می آیا مردم در جستجوی طعام باهم تعاون نشان

؟ و یا اجازه دارد که بیش کند می؟ آیا هر انسانی باندازه ای کفایت روزانه غذا تهیه کنند می

از احتیاج ذخیره نماید؟ آیرا غرذا را بقرانون مالکیرت فرردی مالرک اسرت و یرا مالکیرت          

و یرا بانردازه احتیراج؟ و میرزان ایرن احتیراج        کند میاجتماعی؟ آیا غذا را بتساوی توزیع 

اصول ارزشمندی است، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری و روحی ها  این چیست؟ همة

که در اثنا  بحث و جستجو از طعام پدید آمده، علی رغرم اینکره آن یگانره بحثری و      و...

جستجوئی نیست که انسان تاکنون انجام داده، ))و حرال آنکره حقیقرت تنهرا نیسرت(( و      

بهمین جهت است بحث و جستجو از طعام تنها چیزی نیست که تاریخ بشرریت از آنجرا   

ن هم باشد(، بلکه همة این اصرول براهم بطرور    نوشته گردد، )حتی اگر تنها محرک فقط آ

د، و ایرن نتیجره ای   گرد میدسته جمعی یگانه عاملی است که تاریخ بشریت از آنجا آغاز 

طبیعی ))حتمی(( تعدد جوانب انسان است، و نتیجه ای هم بستگی و هرم برافتگی تمرام    

ل اوست، حتری در  نیروها و تار و پودها و عدم انفراد جوانب و یا عدم انفکاک نیروی عم

 زندگی او.های  یک لحظه ای از لحظه

که خرود تراریخ    شود می نظیر بی د، همان موجودگرد میو از اینجا است که )انسان( بر 

 د، خود انسان با خصوصیات انسانیت مبدا  تاریخ انساننویس میانسان را با همة وجودش 

 .شود می

هم آن شیفتگان تفسیرمادی تاریخ ترا  و این یک امر بدیهی است که نشاید و نباید در ف

 این حد خود را بزحمت بیاندازند.

و حیوان هم بشیوه ای غریزة خود که خدایش عطا کرده خود را از سرما و گرما حفظ 

، زیرا بعضی از حیوانات )بدون درک و اراده آن( موی بدنش میریزد، وقتیکه گرمرا  کند می

فراوان )کرک( در پوسرت بردن آن میرویرد،     موهای نرم رسد می، و وقتیکه سرما رسد می
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، بطوریکه سرتاسرر فصرل سررما از    رود میبعضی از حیوانات سرتاسر زمستان را بخواب 

، برند میبغارها پناه ها  تا هستیش از سرما محفوظ بماند، بعضی کند میجای خود حرکت ن

یابند، هر نوعی بشیوه ای خود ایرن کرار    می گرم انتقالهای  سرد بآبهای  از آبها  بعضی

 ، نه اراده ای دارد و نه اختیاری، و نه دارای تنوع است در میان افرادش.دهد میرا انجام 

انسان هم با وسایل گوناگون و گسترده و در شعاع باز خود را از سرما و گرمرا حفرظ   

روز بآنجرا رسریده کره    د، و امگرد می، روز اول از پوشیدن و تهیه کردن لباس آغاز کند می

، و فردا ممکن است در جوهای نامحدود کند میهوا را در اماکن مسکونی محدود عوض 

همان صفات ششگانه که قبل از این در تهیره و تنظریم غرذا    ها  این انجام بدهد، و در همة

ی هرا  راه بینریم در اینجرا اوالً وسرعت میردان و     مری  د، زیراگرد میگفته شد بخوبی نمایان 

، ما بین لخرت و  کند میگونی هست، و ثانیاً انسان موجودی است که حد اکتفا تعیین گونا

، و ثالثاً ایرن  کند مینیمه لخت زیستن، و لباس پوشیدن رویهم یکی باالی دیگری انتخاب 

، خواه در قسرمت  سازد میرا از مواد خام ها  آن ، بلکهدهد میکارها را بحالت خام انجام ن

 ر و وسایل زندگی.لباس و خواه در ابزا

احتیراطی   بری  براکی و  بری  و رابعاً شیوه و رفتار انسان در میان احتیاط خارج از حرد و 

مختلف است، و خامساً وجود هدف، و سپس اختالف هدف میان فردی و فررد دیگرر، و   

بلکه اختالف هدف در یک فرد در میان حاالت مختلف خود امتیازی است برای انسان، و 

 ، زیررا او ترا  کنرد  مری انسان در مقابل ضرورت فشار کامل احسراس ن  در مرحله ای ششم

شیوة این پذیرش را انتخاب کند،  تواند می فشار را بپذیرد و یا نپذیرد، و تواند می ای اندازه

صفات بر جسته ای انسان است که در هر کاری مالزم او است، و نشاط ها  این و همه ای

 اند.گرد میمتاز زندگی او را از نشاط زندگی حیوان م

ایجراب  اش  ، آنگونره کره غریرزه   کند میو حیوان برای خود مسکن و پناه گاه انتخاب 

د، و هیچگونره اختیراری در   گرد می، و این انتخاب مسکن در حیوان همیشه تکرار کند می

، با آن شیوه ای )انسانی( کره دارای  کند میآن نیست، و انسان هم مسکن پناه گاه انتخاب 
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نه ایست که گذشت، همان صفاتی که نمایشگر همة نشاط انسان است، زیرا صفات ششگا

از کوخ تا کاخ، تا دل، و از آنجا ترا وسرایل مرا فروق ابرهرا )و      ها  و طریقههای  تعدد شیوه

(، و انسان برای خود حرد  شود می در یک کشور و در یک زمان پیداها  این گاهی هم همة

را کوچرک  هرا   کراخ ها  ، و بعضیکنند می بکوخ قناعتها  ، زیرا بعضیکند میکفایت معین 

، )مثال: دهد میمیشمارند! و هرگز این امور را با آن حال ابتدائی خامی که پیدا شده انجام ن

 در روز اول(.ها  آن عبارت است از: غارها و شکاف سنگ

و هراندازه که امکانات مادی و عقلی و وسایل موجودش  خواهد میبلکه هر حدی که 

، و روش و سلوکش در میان حرد کفایرت   سازد می، برای خود مسکن مأوا کند میجاب ای

باندازه احتیاجات معمولی روزانه و میان تفنن و تنوع و اظهار سلیقه دور میزند، و در این 

میان یک هدف روشن هست که از فردی بفردی مختلف است، هر کس بانردازه ای ذوق  

و او هرگز در مقابل ضررورت احسراس فشرار کامرل     ، کند میو سلیقه خود هدف اختیار 

بینیم اگر بخواهد در بیابان بخوابد میخوابد، و اگر بخواهد مسکن و مأوا  می ، زیراکند مین

 .سازد میبسازد 

با هستی کمال یافته از اجزا  مربوط و مجتمع و هم آهنگ که یکی از ها  این و در همة

کره اراده و  اش  بفرمران غریرزه   جنگرد  مری ان ، و حیرو دهد میانجام  شود مین دیگری جدا

خودداری کند و با یک طریقه تکرراری   تواند مین اختیاری در کار نیست، طوری است که

در هر فردی از نوع حیوان این پیکار انجام میگرید، و سپس در پیکارش هدف روشنی در 

ن خود و یرا در  احساس حیوان نیست، حتی اگر این پیکار را در دفاع از خود و یا فرزندا

، بلکه فقط این یک کند مین دفاع از )جمع( انجام بدهد، زیرا در هیچ یک از این امور فکر

، نره تردبیر وسرایل در کرار اسرت و نره       کنرد  میحرکت غریزه است بدون اختیار حرکت 

 انتخاب هدف.

، شرود  مری  ، اما با همان امتیازهای ششگانه که گفتیم از حیوان جداجنگد میانسان هم 

بینیم که فنون پیکار در عالم انسان چه اندازه وسیع و گسترده است، از سنگ نوک  می زیرا
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هرا   آن پرتاب فالخون رسیده، و از آنجا به تیر و نیزه و شمشریر و از های  تیز گرفته بسنگ

اتم و هیدرولنی و اشعه ای خواب آور و بمبهای مکروبی و... سرپس انسران   های  به بمب

، از صرفر گرفتره ترا آن    کنرد  مین باره برای خود حد کفایت انتخاب موجودی است در ای

، و ایرن  کنرد  مری طرف مرز )معقول(. بنابراین، هر وقت بخواهد و هر طور بخواهد صلح 

، و هر وقت بخواهد از حد خرود تجراوز   شناسد مین چیزی است که اصناف حیوان آن را

و خون میکشد، و بخاطر شرفای درد  ، انسانیت را زیرپا میگذارد و عالمی را بخاک کند می

 اندرونش جهانی را میسوزاند، و این هم چیزی است که حیوان از آن خبر ندارد.

، همیشره جنرگ ترن برتن     دهد میو او این جنگ را با همان حالت خام ابتدائی انجام ن

 ، وبرد می ( و فنونی بکارسازد میبه شیوه ای حیوان، بلکه ابزار و وسایل جنگی ) کند مین

، و آنقردر مهرارت   کنرد  می، جبهه بندی و سنگربندی کند میقوانین استراتژی نظامی پیاده 

که گوئی جز جنگ چیزی بلد نیست، و روش و رفترارش در آن گونراگون    دهد میبخرج 

، و گراهی  کنرد  مری است، گاهی با نظم و ترتیب و مراعات فنون جنگی و تاکتیکی اقردام  

 ی و...نظم و ترتیب و پارتیزان بی دیگر

گوناگون های  سلیقه ها هدف انسان برای جنگ هدف روشنی قرار داده، و بعد از آن در

بکار برده، زیرا از پیکار تن برتن کره برر دیگرری غلبره کنرد، آغراز شرده ترا بره نرزاع و            

ملکی رسیده، از توسعه و جاه طلبی خصوصی شروع شده تا بره مبرارزات   های  کشمکش

 ی خونین برای بهتر زیستن و...ها جنگ هم بهعقیده ای رسیده، و از آنجا 

کره حتمراً بایرد     کنرد  مری انسان هرگز فشار کامل احساس نها  این سپس در برابر همه

، چراره جرز جنگیردن    جنگرد  میبجنگد بخالف حیوان، زیرا هر وقت دو نوعی از حیوان 

گرردد کره   نیست تا آنجا که یکی از میدان فرار کند و یا کشته شود، و یا طوری زخمردار  

 ، زیررا کنرد  مری قدرت برای جنگیدن نماند، اما انسان چنین ناچاری را در جنگ احساس ن

وقت و روز و شریوة   تواند می اعالن صلح بدهد، تواند می به جنگ ادامه بدهد، و تواند می
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جنگ را انتخاب کند، پیش برود و عقب بنشیند، بهر ترتیبری کره شررایط زمران و مکران      

 نه حیوانی. شود می ینجا جنگ جنگ انسانیایجاب کند، و در ا

، دست کرم بعضری از   شود می حیوان هم بسوی اظهار شخصیت و خودنمائی تحریک

حیوانات، اما با یک شیوه و با یک هدف مکرر در تمام عصرها، زیرا یا اظهرار شخصریت   

که ریاست گله را بعهرده بگیررد، یرا مراده ای را مخصروص خرود گردانرد، و یرا          کند می

بیش از سایر حیوانات از غذا و علف استفاده نماید، و در هرر برار یرک شریوه      خواهد می

پیش میگیرد و یک رشته قوانین ثابت دارد، زیرا حیواناتی که دارای رهبریت منظم هستند، 

مانند گلة آهوان و گاوان وحشی و میمونها در وقت جنگ میجنگند تا آنجا که هر یرک از  

ت پیروز گردد، و سررانجام رهبرری گلره را بعهرده بگیررد،      نظر جسم و حجم قوی تر اس

دیگر بعد از آن هیچ یک از حیوانات گله با آن کار ندارد تا آنکه پیر شود و ناتوان گرردد،  

د، و گرد می، و پیکار برای بدست آوردن رهبری آغاز شود می و در اینجا معرکه از نو گرم

، برا یرک رشرته حرکرت معرین و      کند میآغاز هنگامیکه پیکار برای کام گرفتن از ماده را 

. سپس این مبارزه در میان حیوانات نر اغلرب  دهد میمحدود و مکرر این مبارزه را انجام 

 د تا یکی پیروز شود، و دیگری یا بمیرد و کنار برود.گرد میاوقات برپا 

خودبخرود هرردو    جنگرد  مری و وقتیکه حیوانی با حیوان دیگر در سر غذا و یا مسکن 

، و در هر بار نه سلوک آن از روی اراده است، و نه هردف  برند میالت جسم را بکار عض

 از روی اختیار است در هستی حیوان.

، آن کند میاما انسان از درون خود فرمانی بسوی امتیازجوئی و ابراز شخصیت دریافت 

شمار و حاالت مختلف، زیرا گاهی اظهار وجود  بی یها هدف گوناگون وهای  هم با شیوه

با عضالت جسم و کمال استقامت، گاهی با نیروی فکر و شخصیت زهنی، براری   کند می

تأثیر آن در دیگران یا گراهی برا   ای  اندازه و بار دیگر با نیروی رو  واش  با نیروی اخالق

و زیبرائی لبراس،    جذبه ای شخصیت و یا با زیبائی جمال و کمال، گاهی دیگر برا لطرف  
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گاهی با خباثت طینت و مکر و تزویرش، و گاه دیگر هم در حراالت بیمراری و جنرون و    

 ی فراوان و...ها جرم انحراف بوسیله عداوت و راه زنی و ارتکاب

مختلرف و بررای رسریدن بهردفهای گونراگون اظهرار       هرای   و خالصه انسان در میدان

غریزه جنسی، در میدان جنگ و سرتیز، در   ، در میدان رهبریت، در میدانکند میشخصیت 

کره   سرازد  مری میدان بدست آوردن غذا و مسکن، در میدان خیرر و شرر خرود را نمایران     

شخصیت خود را بکرسی بنشاند، یا شخصیت خود را ثابت کند و شخصریت دیگرران را   

 پایمال نماید، و با پایمال کردن آنان خود را ثابت و پایدار بدارد و...

و از حد میگذرد، یرا   کند مین خودنمائی )معقول دارد( و گاهی هم اسراف گاهی انسا

کره یرک نروع خودنمرائی و      کنرد  مری در حاالت مرض و انحراف گوشه نشینی انتخراب  

 خودخواهی است، و بلکه بدترین نوع آنست.

بطور جدی بررای رسریدن بهردفهای جردی و معقرول، گراهی هرم         کند میخودنمائی 

ی بیهوده و غیرمعقول، )چنانکه با خروش پوشری و شریک پوشری و     برخالف آن با بازیها

مدسازی و مدپرستی و تقلید از این و آن( ))چره مررد و چره زن((، و همینطرور انرواع و      

افرراد پشرت سرر هرم فررا      هرای   اقسام و اشکال گوناگون اظهار شخصیت به تعداد سلیقه

 .رسد می

بسیار قوی است در زنردگی  و حب خودنمائی و اظهار وجود جدا یک نیروی محرک 

انسان، نیروئی است که با همة نیروهای دیگر درهم آمیخته و باهم پیچیده و همه را بکرار  

هرا   آن ، و بهمةسازد میوامیدارد، و در همان حال همه را با رنگ خود رنگین و هم آهنگ 

و ))آدلرر و یونرگ(( در ابرازکرردن    ای  انردازه  بخشرد، و ترا   مری  نصیبی از طبیعرت خرود  

)مانند هرر  ها  آن معتبردانستن این نیرو در زندگی انسان شاید حق داشته باشند، اما خطای

خطای جزئی گری(، در اینجا اسرت کره هرردو )دانشرمند برزرگ( یکری از نیروهرای را        

 برسمیت شناختند، و هرچره غیرر از آن برود بردور انداختنرد، و ایرن یرک نروع اسرراف         

پری  هرا   آن جزئی را که )این آقایران( برداللت واقعری   رحمانه ایست که همة آن حقایق  بی
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و ارونره   کنند می ترسیمها  آن ، و صورت و سیمای انسان را که خودسازد میفاسد اند  برده

 !دهد مینشان 

جان، سخن این است که حب خودنمائی و اظهار شخصیت یک نیروی محرک بسریار  

قوی و ریشه دار است در نهاد بشر، و مأموریت بسیار ارزنده ای در زنردگی انسران دارد،   

زیرا خودستائی و خودپسندی انسان و ارزش دادن او بهستی خود و عشق و عالقه ای او 

شم گیری اسرت کره برا نیروهرای دیگرر او      بابراز شخصیت خود، همان نیروی محرک چ

د، و مشرقتها  کوشر  می، کند می، تولید کند میپردازد، کار  می تا بنشاط دهد میدست بدست 

، سازد مید، و در راه رسیدن بهدف مقصود خود را بهرگونه سختی آماده گرد میرا متحمل 

منحرف نگردد، و  و این نیروی محرک مانند همة نیروهای دیگر احتیاج به تهذیب دارد تا

از )صراط مستقیم( بیرون نرود، اما مهم این است که آن در زندگی انسان دارای هردف و  

سرحد ضرورت است، بطوریکه آن انسانیکه این نیرو در آن ناتوان گردد منحرف و بیمار 

. سپس همین نیرو با همین ترتیب در حال اعتردال سریما و نشران انسران     شود می حساب

 همان سیمائی که فرق اساسی انسان و حیوان است. بخود میگیرد،

یک رشته نیروهائی هستند که با نیروی حفظ ذات پیوند ناگسستنی دارنرد،  ها  این همة

 شریکند.ها  آن و انسان و حیوان در همة

که عبارت است از: عشق به مالکیت، حیروان   ماند میسپس برای انسان یک نیرو باقی 

شرریک نیسرت،   هرا   د و یا حد اقل در تمامی حاالت و صورتدر آن یا اصالً شرکت ندار

چون بعضی از حیوانات )مالکیت( مراده خرود را در اختیرار میگیررد، زیررا هرگرز قبرول        

هرم النره و   هرا   که سایر حیوانات نر در آن تصرف عدوانی بعمل آرند، و بعضری  کند مین

 پذیرد. نمی آن آشیانه خود را مخصوص خود میداند که دخالت حیوان دیگر را در

، کنرد  مین ، و اما هرگز غذا را مانند انسان ذخیرهجنگد می و حیوان بر سر مالکیت غذا

جداً خیلی کم است حیوانی که روزی خود را ذخیره نماید، مانند مورچه و زنبور عسرل،  

، آن هم در شعاعی گسترده کند میو اما انسان پیوسته با مالکیت تماس دارد و دائم تمرین 
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، و شرود  مری  ورپایان که در سایر موجودات نظیر ندارد، زیررا او روی زمرین را مالرک   و د

از طریق کشاورزی و مواد خام دیگرر، و گراهی هرم مرردم      آید می هرآنچه از زمین بیرون

، شرود  مری  د، مالک منزل و مأوا و زن و فرزند خویشگرد میموجود روی زمین را مالک 

خالصه هرچه و هر کس که در روی زمرین هسرت قابرل     طال و نقره را در اختیار دارد، و

 تملک است در نظر انسان.

 و مالکیت جدا یک عشق دردآوری اسرت در درون انسران، زیررا بزرگتررین لرذت را     

در اینکه مالک شود، خواه این مالکیت حسی باشرد یرا معنروی، زمینری باشرد یرا        برد می

یا علمی، یا فکری یا قردرتی و نفروذی   آسمانی، انسان باشد، حیوانات باشد، معادن باشد، 

 باشد.

در محرومیت، خواه حسی باشد و  کند میچنانکه درد شدیدی در درون خود احساس 

خواه معنوی، محرومیت از زمین باشد یا از مال و آدمی، و یا محرومیت از قدرت و علرم  

عشرق  و نفوذ باشد. آری، کمونیستی )فقط بخاطر شهوت کمونیستی( خواسرت در اینکره   

مالکیت فردی یک عشق فطریست، بجردال و سرتیز سرختی بپرردازد، و خیرال کررد کره        

دگرگونیهای اقتصادی و مادی علتهائی هستند کره جنربش مالکیرت فرردی را بره انسران       

آموختند، و یا در درون او ایجاد کردند، و حال آنکه قبالً موجود نبرود، و روزی کره پیردا    

 اج از آن استفاده کرد.احتیای  اندازه شد هر انسانی با

))در فصرل اسرالم و    )شالبهات والول اإلسالالم( و من امر مالکیت فرردی را در کتراب  

مالکیت فردی(( بررسی نمودم و در آنجا گفتم: با تسرلیم شردن بدشرمن در ایرن فررض      

نظری و شخصی او، و آن عبارت از این است که روزگاری از عمر انسان گذشت، و افراد 

نبودند، معنای آن این است که عشق به مالکیت که در سرشت انسران  بشر دارای مالکیت 

نهفته بود، هنوز فرصتی و علتی پیدا نکرده بود که بیرون آید و آغاز بکار کند، و لکرن در  

آن لحظه که فرصت و علت پیدا شد، و آن عبارت است از: پیدایش کشاورزی بنا بفلسفه 

ر زد و بر عالم بشریت حراکم شرد، و در   ای مادی جدلی کمونیستی، عشق مالکیت هم س
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آنجا نیز گفتم که حتی اگر بر فرض اینکه عشق مالکیت خود یک جنبش فطرری مسرتقل   

نباشد، از ساعتی که پیدا شد بازهم با یک جنبش فطری بسریار قروی و چشرم گیرری در     

 هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد، و آن عبارت است از: عشق خودنمائی و خودآرائی و

امتیازجوئی، و این مالکیت یکی از نزدیکترین وسایل امتیازجوئی است در عالم انسرانیت،  

: و آن ایرن اسرت کره علرل     کرنم  مری و در اینجا نکته ای را که قبالً بآن اشاره کردم اضافه 

چیزی را در فطرت انسان ایجاد کند که قبالً نبروده اسرت، بلکره     تواند مین خارجی هرگز

ت چیزی که هم اکنون موجود است، اگرچره در کمرین هرم نهفتره     آخرین کارش این اس

 باشد بیدار کند و به نمو و گسترش وادارد.

مالکیت نیز مانند همة نیروهای محرک انسانی سیمای انسانیت بخود میگیرد، و صفات 

، زیرا جداً این نیرو دارای سازد میششگانه ای انسانی را که قبالً گفته شد در خود نمایان 

ان وسیع و گسترده ایست، هم به انسان شامل است و هم بغیر انسان، همه موجرودات  مید

، او کنرد  میرا دربر دارد، و انسان تنها موجودی است که مرز و حد کفایت برای آن تعیین 

هرا   آن ، بلکره از کنرد  میبهره برداری نها  آن بصورت خام از شود می چیزهائی را که مالک

و در این کار شیوه و سلوکش میران حررص و آزو اعتردال و    ، سازد میچیزهای جدیدی 

ی او هرا  هدف . سپسدهد میانحراف مختلف است، انسان برای مالکیت خود هدفی قرار 

، کند میمیان اوج و سقوط مختلف است، و در مقابل مالکیت هرگز احساس فشار کامل ن

اوج و سرقوط تنرزل و    ، و این تصرف نیز در میانکند میبلکه باختیار خود در آن تصرف 

 ترقی مختلف است، و میان شدت و ضعف دور میزند.

و در تمامی این حاالت امر مالکیت را با هستی انسانی مجتمع و فشررده شرده و هرم    

، و غریزه ای جنسی یک نیروی بزرگری اسرت از نیروهرای    کند میآهنگ و محکم تمرین 

قت بعرد از حرب ذات و حفرظ    اوست، و در حقیهای  انسان، و یکی از بزرگترین محرک

ذات در درجة دوم قرار دارد، و آن بهمین ترتیب: مأموریت چشم گیری در زندگی انسان 

. آری، به مقتضای یک حکمت بس عالی تری این نیرو آفریرده شرده، و بره    دهد میانجام 
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مقتضای یک حکمت با ارزش تری باین شدت و قدرت در هستی بشریت گنجیده، و برا  

 عظمت همه جا را گرفته است.این وسعت و 

سنت الیزال خدا در ساختمان این بنای محکم اقتضا کرده است که زیربنای این عالم 

ۡزَوَٰجَ ٱَخلََق  ََّلهيٱ ُسۡبَحَٰنَ ﴿ هستی همه زوج زوج باشند، حتی در جمادات!
َ
ُُكََها مهَما  ۡۡل

ۡرُض ٱتُۢنبهُت 
َ
ههۡم َومهَما ََّل َيۡعلَُموَن  ۡۡل نُفسه

َ
وه! پاک منزه خدای که همة » [36یس: ] ﴾٣٦َومهۡن أ

 .«دانند نمیازواج را آفرید، از نباتات زمین و از نفوس بشر، و از چیزهائی که هنوز 
و هم اکنون علم جدید اندکی از گوشه و کنار مجهوالتی را که در ساختمان این عرالم  

بخود میبالد، )و هنوزهم مشغول کشرف اسرت، و هنروزهم دارد     بزرگ کشف کرده است

، و از میان کشفیات آن ایرن نکترة جالرب    رود میبسیاری را عقب میزند و پیش های  پرده

مثبرت و منفری تشرکیل یافتره اسرت(، یعنری: در       های  است که ساختمان اتم از الکتریسته

ریسریته در ایرن جهران بصرورت     خلقت آن ازواج متقابل بکار رفته، و فعل و انفعرال الکت 

 ازواج انجام میگیرد.

هرای   مثبتی است بنام )پروترون( و حلقره  های  پس بنابراین، در اصل هر عنصری هسته

این زنجیر کمال یافتره اسرت، مگرر    های  منفی( همه حلقههای  زنجیری است از )الکترون

د، یعنری:  گرد میده حلقة آخری از الکترونها تا یکی تکمیل شد، یکی دیگر بر سر آن افزو

یک نوع جفت گیری در انفعاالت الکتریکی در )ماده( انجام میگیرد، مانند جفت گیریهائی 

 که در عالم نباتات و حیوانات انجام میگیرد.

و انسان قله ای بلند زندگی است، و خالصة بنیان عالم هستی است، بطریقه ای همران  

و دائرم وجرود او نمایشرگر ایرن ))ازواج((      ،کند میکه این عالم سیر  کند میناموسی سیر 

زیررا همرة زنردگی برا تمرام مظراهرش در        هرا،  آن است با آن همه داللت و عمیق برودن 

وجود آدمی با آن پیوند های  موجودیت خود بغریزه جنسی متصل است و تا آخرین ریشه

 .شود مین یاد فروید یادی از غریزه بی خورده است، طوری که دیگر
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د بدون تردید در اشاره به عمق ظهور این غریزه در زندگی انسان حق گفته واقعاً فروی

که تا چه اندازه ریشه دار و گسترده و پرشعاع است، و راست گفته تا حدی با همة نشاط 

 و مشاعر و افکار درهم پیچیده و باهم آمیخته است.

ه کرده است، زیرا هرآنچه که بر آن پی برده و یا اشار کند میاما سفسطه گوئی او باطل 

 دهد می، سیمائی را نشان دهد میانحراف او یک سیمای آشفته ای از حقیقت انسان نشان 

 .کند میکه هرگز با حقیقت او تطبیق ن

آخر یکی از بدیهیاتی که هیچگونه جای بحث و جدال نیست، ایرن اسرت کره انسران     

وید هم گاهی )بطور غریزه ای جنسی نیست، بلکه غریزه جنسی جزئی از انسان است، فر

ترانزیتی( اعتراف کرده که نیروی جنسی اولین نیرو در هستی انسان نیسرت، و لکرن ایرن    

کره عاقبرت برر ذات خرود      سرازد  مری نکته را گفته که این )تمدنها( انسان را بخود متکی 

د بحفظ ذات مشغول شود، )حفظ ذاتی که شراغل  گرد می، و دیگر بر نکند میاطمینان پیدا 

د، و گررد  میت( و از اینجا است که شعاع غریزه جنسی در زندگی او گسترده تر اول اوس

سرانجام مقام اول را بدست میآورد، و این یک بررسی و مالحظه با ارزش است، و داللت 

بسیار روشنی دارد، و لکن فروید فراموش کرده که چه حدی عنران گسریخته تاختره کره     

بسازد، فراموش کرده که گفته است کره در ایرن    زندگی را با رنگ غریزه ای جنسی آلوده

میان عملیات حلول دادن جنس است، در زندگی انسان که آن را تمردن گرائری او انجرام    

که در نتیجه همرة   دهد می، همان تمدن گرائی که انسان آن را بر ذات خود تعمیم دهد می

کز مییابد، باین و در آن تمر شود می همتش و همة نشاطش بسوی غریزه ای جنسی متوجه

معنا که این کار کار فطرت داخلی انسان نیست، بلکه نتیجه ای یک علت عارضری اسرت   

، گراهی مرردم برر ذات خرود     شرود  مری ن و گراهی  شود می که گاهی در زندگی انسان پیدا

، و از همره  رونرد  میند و بسوی جنس گرد میکه سرانجام همگی بر  کنند می اطمینان پیدا

 کنند که در نتیجره شراغل اول بررای    نمی و یا این اطمینان را پیدا نندک می چیز صرف نظر

 .باشد میرسیدگی بخود و حفظ ذات خود ها  آن
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خود را فراموش کرده و مرتب در یک حماسه ای جنون آمیز های  فروید همة این گفته

که جنس ترکیب اصلی فطرت انسان است، زیرا در نظرش خود نفرس و   کند میپافشاری 

روان انسانی مولود جنسی است، و همه جا با رنگ غریزه جنسی رنگ آمیزی شده است، 

( نشاط جنسی است حتی خوردن و آشامیدن، حتی برول  libidoو همة نشاط زندگانی )

ای، حتری تنظیمرات    کردن و فضوالت غذا را از خود دفع نمودن، حتری حرکرات غضرله   

کرودک و جروان و پیرر و آدم    هرا   ایرن  اجتماعی، حتی دین، حتی فکرکردن، و در تمرامی 

متمدن و متوحش به مرور عصرها تا انقراض عالم باهم مساویند، و بدون فرق همه بیرک  

 درد مبتال هستند.

ما دیگر احتیاج نداریم که خود را بره پاسرخ دادن براین سرفاهت مشرغول سرازیم ترا        

یقت و داللت و عمق جنس را در هستی انسان ثابت کنیم، زیرا بدیهی است که آن یک حق

حقیقت عمیق و گسترده و آمیخته با هستی انسان است، اما همة هسرتی او نیسرت، بلکره    

 جزئی از آنست.

و اما این درهم آمیختگی و این شبکه بندی آن یک ظهور و تجلی گاه همگانی اسرت  

انسان، مخصوص بغریزه ای جنسی تنها نیست ترا بگروئیم کره     در ساختمان نفس و روان

مانندی است و احتیاج بره بررسری ویرژه ای دارد، و مرا در بحرث از       بی جنس یک تجلی

خطوط متقابل بیان کردیم، و در اینجا نیز بار دیگر در همین بحث از نیروی حکم کننده و 

ل هسرتی انسران براهم مربروط و     بازدارنده بار دیگر بیان خوهیم کرد که هرچیزی در داخ

درهم پچیده است، آن هم در کمال پیچیدگی، بطوریکه هنوز بسیاری از راز این معجرون  

 برای ما روشن نگردیده است.

بنابراین، غریزة جنسی چه گناهی کرده است که فروید این همه با آن بازی کرده، و آن 

 را شایسته اختصاص و امتیاز دانسته است؟!

بگوید کره اهتمرام اول بررای انسران      تواند مین اینطور نیست، هیچ عاقلیهرگز هرگز! 

باشد کره از البرالی ذات سرایر     تواند مین ذات او نیست، و هیچ خردمندی منکر این معنا
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، و از آن جمله است مشاعر جنسی، و همچنین از آن جمله اسرت  آید می اهتمامات بیرون

با اجتماع و ارتباط برقرارسراختن برا دیگرران    مشاعر اجتماعی زیستن که پیوسته آدمی را 

، اما اینکه بگوئیم: انسان، همة انسان از یکی از نیروهای خرود متولرد شرده،    دهد میسوق 

، )مگر دانشمند بزرگری،  کند میاین تصور عجیبی است که بخاطر هیچ دانشمندی خطور ن

 مانند فروید(.

آمیختره اسرت، امرا هرگرز ایرن      آری، نیروی غریزه جنسی با همة نشاط انسانی درهم 

، نه تنها آن، بلکه هیچ یک از نیروهای انسان در هستی کند مینشاط را برنگ خود رنگین ن

او چنین کار خودسرانه انجام نمیدهند، زیرا هرگز ممکن نیست کره دیرن غریرزه جنسری     

گردد، و نظام اقتصادی غریزه جنسی باشد! خوردن و آشرامیدن و سرنگ تراشریدن بررای     

 غریزه جنسی باشد!ها  تمانساخ

در دایره ناخودآگاهی ها  این بررسی افالک و ستاره شناسی غریزه جنسی باشد، و همة

انجام بگیرد!! بلکه ممکن است )بنرمی بگوئیم:( حقیقت جنس این است که زوجیت و 

د که سرانجام )مردم( و گرد میتناسل و بقا  نسل از آن سر میزند، و در عالم شکوفان 

 ، اینک قرآنکریم این ندا را بگوش اهل جهان میرساند:آید می اعات از آن بوجوداجتم

َها﴿ يُّ
َ
أ ْ ٱ نلَاُس ٱ َيَٰٓ ٖ وََخلََق مهۡنَها َزوَۡجَها َوبََث  ََّلهيٱَرَبُكُم  َتُقوا َدة هن َنۡفٖس َوَٰحه َخلََقُكم م 

هَسآءٗ  پروردگارتان بپرهیزید که شما را از ای مردم از » [1النساء: ] ﴾مهۡنُهَما رهَجاَّٗل َكثهٗيا َون

یک نفس آفرید، و از جنس همان نفس برای او همسر آفرید، و از آن دو همسر مردان 

 .«بسیار و زنان فراوان در پهنة عالم پراکنده ساخت
بنابراین، این مجتمع انسانی احتیاج مبرمری بره تنظریم اجتمراعی، اقتصرادی، سیاسری،       

و... هرا   نتیجه قوانین زندگی، نظامها، افکرار و عقایرد، فلسرفه   فکری، و روحی دارد که در 

د کره بسراختمان و سرازمان    گررد  مری همه از اینجا سرچشمه میگیرد، و انسان هم محتاج 

تولیدکنندگان حقیقت غریزة جنسی یاری کند، و جز و آن سازمان گردد که در نتیجه برای 

ا تالش کند، همانطوریکه برای خود رساندن غذا و لباس و تهیة مسکن فرزندان آدم و حو
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، و عاقبت بدنبال روزی، کار، آبادی، و عمران روی زمرین و پیردایش علرم    کند میتالش 

پردازد، و  می و زمین بکاوش ها آسمان روان گردد، علمی که انسان به وسیلة آن در خزائن

 کند. را بدست آورد تا بتواند همه را تسخیرها  آن که اسرار کند میدائم تالش 

)با اینکه یک حقیقت مشهود و روشن است( باین معنرا نیسرت کره    ها  این و لکن همه

فقط غریزة جنسی زندگی بشریت است!! چرا غریزة جنسی هم مانند یک شعور یا ماننرد  

 ؟!کند مییک نیروی فعال جنسی به مالقات و زیارت و اتصال جنس دیگر تحریک 

 ت روشرن اسرت( کره انسران بنشراط جنسری      بلکه باین معنا است، )و آن همان حقیق

پردازد، اما با تمام هستی خود، نه فقط با نیروی جنسری محردود و محصرور، چنانکره      می

پردازد با همة هستی خود، زیرا او که فقط بفرمان شرکم بردنبال غرذا     می بهمه نشاط خود

ود او راضی ، خواه از این عمل خدهد می، بلکه با تمام وجودش این کار را انجام رود مین

باشد یا ناراضی! برای اینکه او در این راه احتیاج دارد که تمام جسم و رو  و فکررش را  

 مشغول سازد.

هرم بررای بدسرت آوردن    ها  آن سپس با وجود دیگران در روی زمین برخورد کند که

با هردو جهت وجرودش، فرردی و اجتمراعی    ها  انسان غذا در تالشند که در نتیجه با همة

کوشش و همیاری بپردازد، و )اصرولی( را از تعراون و همکراری بوجرود آورد، و      بکار و

 )نظامهای( اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روحی، و فکری و... ترتیب بدهد.

و بهمین ترتیب است: همة امور، زیرا از ساعتی که انسان بفرمان محرک گرسنگی، یرا  

، پرس آخرر   کنرد  میوجود آغاز بکار بفرمان محرک مالکیت، یا بفرمان خودنمائی و اظهار 

، و او کند میکه زندگی با تمام هستی هم آهنگ و فشردة او مالقات  رسد میکار او بآنجا 

، و غریزة جنسی )در این میان( در میران  کند مینیز زندگی را از البالی این هستی زیارت 

 نیروهای انسان ارمغان تازه ای نیست که امتیازی داشته باشد.

یم، بیران  کررد  میسابق ما که از نیروهای حکم کننده ای انسان )دوافع( بحث در بحث 

د؟! و اینجرا  گررد  میکردیم که چگونه این )دوافع( نیروهای انسان از نیروهای حیوان جدا 
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در میدان غریزة جنسی بزودی و آسانی همان فرقها را که نشاط انسان را از نشاط حیروان  

هیم دید که همه ای آن فارقها و آن امتیرازات موبمرو در   خواهیم دید، و خوا سازد میجدا 

 ، بلکه در اینجا بیشتر و چشم گیرتر و آسانتر است.شوند می نشاط جنسی هم اجرا

کره   نمایرد  مری  بنابراین، بس غریب و عجیب است، این نیروئی که در اول کار چنرین 

انسانیت خود( به انسران  نیروها است، در شباهت انسان بحیوان آن )بصورت ترین  نزدیک

 نزدیکتر چسبنده تر است تا حیوان.

و فروید )در حالیکه در شئون غریزه ای جنسی این بحث مخصروص را شرروع کررد،    

بحثی که تمام زندگی خود را در آن بپایان برد( از این نکته غفلت نکررد کره درک نمایرد    

 اط حیوان دارد؟.چه مزیتی در نشاط انسان هست؟ و چه امتیازهایی روشنی بر نش

تا حیوانیرت انسران را بیران و     کند میاما در آن حماسه جنون آمیزی که سخت تالش 

ثابت کند، هرگز چیزی از نشاط انسان بر او خوش آیند نبرود، و هرگرز نخواسرت امتیراز     

را بیمراری و  هرا   آن انسان بر حیوان را خوب بفهمد، نتیجة این سو  فهم این شد کره نرام  

 Three Contributions to the)ما آن فقره ای که در سابق از کتاب بنرام   جنون نهاد، و

Sexual Theory)        نقل کردیم، و آن همانسرت کره گفتره اسرت: عفرت و بلنردهمتی در

خودداری از غریزة جنسی نوعی از انواع این بیماری است که در آن نیروی شهوانی که از 

، و رود مری گری غیر از میدان جنسی بکار دیهای  منابع جنسی سرچشمه میگیرد، در میدان

، یعنی: بعقیده ای فروید انسان یرا بایرد   رسد میدر خارج از محل مصرف خود به مصرف 

حیوان باشد، و یا آدم گرفتار جنون غریزه ای جنسی! و این نظریه ای )دانشمندی اسرت(  

 از بزرگان علما، یعنی: فروید قهرمان شکست ناپذیر غریزه جنسی.

فرقی که میان نشاط جنسی حیوان و انسان هست، این است که انسران وقرت و   اولین 

، و ایرن نخسرتین نشرانه    دهرد  میموسم این نشاط را بطول سال بدون حد و حصر امتداد 

آزادی در ساختمان غریزة جنسی انسان که در عرالم حیروان نظیررش    های  ایست از نشانه

، برای اینکه در عالم حیروان ایرن نیروهرا بهرار محردودی دارد، و جنربش       شود مین یافت
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، مگر در آن بهرار محردود، و بعرد از گذشرتن     شود مین جنسی نه در نر و نه در ماده پیدا

 ، بطوریکه دیگر نزدیکی و پیونردی حرادث  کنند می وقت معین نر و ماده هردو خودداری

وقتیکره بهرره بررداری بحرد کرافی رسرید        گردد، بلکه هردو طرف و یا حد اقل مراده  نمی

 .کند میخودداری 

و بهمین حقیقت درخشان این معنا مترترب اسرت کره غریرزه ای جنسری نرزد انسران        

بصورت مشاعر دائمی درآمده که دیگر محدود بحدود اتصال و انجام عمل جنسی نیست، 

اینجا اسرت کره    بلکه قبل از اتصال و بعد از اتصال و در هنگام اتصال موجود است، و از

غریزه جنسی در زندگی انسان وسیع ترر و گسرترده ترر از اتصرال اجسراد در سراعتی از       

ساعات گردیده، و از بارزترین فرقها یکی هم این است که مشاعرجنسی در انسان با ایرن  

 نظیر دارای تنوع است و تکراری نیست. بی توسعه و گسترش

سرخن گفرتم،    )انسان بین مادیگری و اسالم(و من پیش از این در این باره در کتاب 

ارزش دارد که همان گفته را در اینجا بار دیگر تکرار بگویم: اینجا است آن شهوت لگرام  

گسیخته ای که در جسم پرخروش و در اعضا  و جوار  تشنه کام و در چشم هرایی کره   

 میبارد.ها  آن عشق پرشور و دیوانه کننده از

ت هدایت کننده و پر تدبیر نیروهرا را برا نظرم و ترتیرب     و در اینجا است که آن شهو

 انجام بدهد. خواهد میتا بنرمی و آرامی آنچه را که  کند میبسیج 

و در اینجا است که آن شوقهای سوزان و شعله ور که از این جسم خاکی سر میزند، و 

ضری از  و بع کنرد  مری لکن در سر راه خود از قلب میگذرد، و سرانجام قلب آن را تصفیه 

که با نالره   کند میرا از آن بیرون میراند، و مقداری عاطفه انسانیت بر آن اضافه ها  ناراحتی

 .سازد مید و سوزش آن را آرام گرد میو آشوب این جسم پرشور مخلوط 

، کنرد  مری و در فضای عشق پرواز  آید می و در اینجا است آن شوقها که از قلب بیرون

خرود را برآن میبخشرد، و    هرای   یگذرد و پراره ای از شرراره  اما در سر راه خود از جسم م
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، اما بازهم پیوسته صفای فراوانی را ذخیرره  سازد میمقداری از فشار خود را با آن آمیخته 

 تا آرامش و اعتدال برقرار سازد. کند می

صرفا  هرای   و در اینجا است آن نورانیت رو  نرم و نمکین که همة فشارها و نراراحتی 

گشته خود یک پارچه صفا گردیده که دیگر جسم را فراموش کرده، و برر گشرته   یافته بر 

، فقط و فقرط عاشرق جمرال و کمرال     شناسد مین یک پارچه نور شده که حدود و قیود را

 .آید می است، حتی در آن میدانی که خود در آن فرود

تفسریر و   گنجرد، و  نمی باریک دیگری که بقالب الفاظهای  و در اینجا است انواع نکته

 بیان از شر  آن عاجز است.

باریک و مختلرف صردها نروع احسراس نهفتره کره در اصرل        های  و در میان این نکته

 مشترکند، اما در میان خود سخت در اختالفند.

نظیری است که فقط انسران   بی و این وسعت و تنوع در میدان غریزه جنسی یک امتیاز

 آن را دارد.

برای خود حد کفایرت   تواند می تنها موجودی است که و فرق دوم این است که انسان

تعیین کند، زیرا در نهاد انسان هیچگونه قید غریزه ای وجود ندارد که در یرک لحظره ای   

معین همة درها را ببندد و نگذارد چیزی وارد شود، بلکه در اینجرا آزادی مطلرق همیشره    

 ار حرد کفایرت کشریده   د ترا پشرت دیرو   گرد میموجود است که از حد توقف کامل آغاز 

 ، یعنی: از حد معقول تا حد اسراف میدان این آزادی است.شود می

و فرق سوم این است که انسان غریزه ای جنسی را با همان حالت ابتدائی )خام( بکار 

نمیبرد، یعنی: بصورت جسمانی خالص که در یک رشته حرکات معینی خالصره گرردد و   

ار نمیبرد، زیرا این حال انسران نیسرت در هریچ    بطور مسقتیم بسوی هدف حرکت کند بک

 انسانی و غریزه ای جنسی هم از این حال بیرون نیست.های  یک از نشاط

پس بنابراین، کما اینکه تاکنون نخواسته غرذا را برا همران حالرت خرام و ابتردائی بره        

مختلرف از  هرای   مصرف برساند، بلکه انواع و اقسام رنگارنگ و اشکال گوناگون و طعرم 
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غذا ساخته، و نیز کما اینکه در تهیة لباس و مسکن و مالکیت بتفنن پرداخته، در براره ای  

 .برد می همان سلیقه را بکارها  آن غریزة جنسی هم لطیف تر و شیرین تر از همة

در همان حاالت خام ابتدائی جسرمانی توقرف    خواهد مین بنابراین، انسان در اینجا نیز

 .کند میگوناگون و گسترده در میدانهای وسیعی ایجاد کند، بلکه از آن صنعتهای 

پردازد، پس بزرگتررین   می وقتیکه انسان در طعام و شراب و لباس و مسکن به )تفنن(

)هنرهای( او که هنرهای جنسی است باید در آن زودتر و بهترر بتفرنن بپرردازد، هنرهرای     

آوازخوانردن، در آداب و  جنسی که جردا میردان وسریعی دارد، در ادب، در موسریقی، در     

فراوان و... و در هرآنچه از خاطر انسران خطرور   های  رسوم، در رقص، و در اجرای برنامه

 !کند می

و این گسترش هنری در میدان غریزة جنسی یا بگو: )این گسترش جنسری در میردان   

 هنر( فروید را مغرور ساخت.

ة هنرر غریرزة جنسری    آری، مغرور ساخت که بگوید: هنر همه جا و همه وقت و همر 

است! و حال آنکه خودبخود این سخن درست نیست، زیررا هنرر یرک نیرروی )انسرانی(      

همگانی است، چنانکه دیدیم شامل خوردن و آشرامیدن و لبراس و مسرکن و مالکیرت و     

 ، شامل غریرزه ای جنسری هرم هسرت بردون فررق، و اگرر       شود می عشق بخودنمائی و...

زه ای جنسی وسیع تر است، برای ایرن اسرت کره خرود     بینیم که میدان عملش در غری می

نیروی جنسی وسیع تر است، و لکن عمل این هنر در عالم غریزه جنسی فقط امترداددادن  

چیرزی را ایجراد    توانرد  مین نشاط زندگی انسان، و از خودهای  هنر است در تمامی میدان

 کند.

مادیگری و  )انسان بین فرق چهارم این است بهمان ترتیب که از گفتار خود در کتاب

 نقل کردیم. اسالم(
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هرگز انسان در عمل غریزة جنسی روش و شیوة مخصوصی پیش نگرفت، بلکره هرر   

هرای   فردی با فرد دیگر اختالف سلیقه دارند، و بلکه یک فرد در حاالت مختلرف سرلیقه  

 .برد می مختلف بکار

اوان قرار داده، زیررا  ی فرها هدف فرق پنچم این است که انسان برای غریزه ای جنسی

 و در شرعاع همران ضررورت انجرام     داننرد  مری  دسته ای از مردم آن را در شعاع ضرورت

، و دسرتة دیگرری در آن   داننرد  مری  ، وداننرد  می ، و گروهی هم آن را همة زندگیدهند می

را  ها هدف که همة این شود می طلبند، و گروه دیگری پیدا می آرامش روان و راحت جان

 ، و خالصه )هر کس بقدر همت خود خانه ساخته(.دانند می لحظه در آن جمعدر یک 

فرق ششم این است که انسان در مقابل دیوغریزه جنسی هرگرز بطرور کامرل و دائرم     

مغلوب و مقهور نیست، زیرا علی رغم اینکه این غریزه این همه دارای گسترش و تنوع و 

ایسرتادگی کنرد،    تواند می در مقابل آن بخوبیتعمق، و احیاناً )ارتفاع( است، بازهم انسان 

روی اصرل   کنرد  مری دارای نیروهای فراوان است، )گرچه زودگذر هم باشند( خرودداری  

عقیده ای، ایمان بقانونی، یا از روی ضرورت اجباری، از روی )عفت( غریزة جنسری کره   

گیررد، و یرا از   فروید آن را نوعی جنون میداند، یا از روی اختیار شیوه ای که در پریش می 

، همه و همه نمایشگر یک رشته اختیرارات وسریعی   کند میروی تعیین هدفی که انتخاب 

 است در مقابل نیروی قهر و اجبار و فشار غریزه ای جنسی.

و این نیروهای بازدارنده ای فطری )ضوابط( چنانکه دیدیم یک نوع نیست، بلکه انواع 

تند، بلکه به تنظیم و کنترل و مهار نزدیک تر و اقسام است، و هرگز متوجه منع کردن نیس

هستند که در راه امواج خروشان غریزه جنسی قررار  هائی  است تا منع و پیشگیری کنترول

دارند، اما نه برای اینکه مانعش باشند و سرکوبش کنند، بلکه بررای اینکره آزادی و عنران    

، بخراطر  کننرد  می جلوگیریگسیختگی آن را مهار کنند، حتی اگر در جائی از پیشرفت آن 

 این است که سطح آن را باال بیاورند تا در افق روشن تر و باالتر و بهتری بکار بپردازد.
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ترا آب رسرانی را    گیرنرد  مری هستند که در مجرای آبها قررار  ها  اینها مانند سدها و پل

تا  شود می تنظیم کنند، و عبور و مرور را آسان سازند، در درجه اول کمی مانع جریان آب

سطحش باال بیاید، و بعد از آن قسمتی از آن را بیک طرف از مجرای اصلی خرود اجرازة   

تا استفاده ای بیشتر و بهتر در شعاع دیگری به عمل آید که اگر نبود این  دهند می جریات

ممکن نبود بآنجا برسد، و گاهی در یرک جانرب آن کنتررل شردیدی قررار      ها  سدها و پل

شتری داشته باشد تا از آن استفاده الکتریکی بکنند، و عرالمی را پرر از   که فشار بی دهد می

 نور و روشنائی سازند!

و این نیروهای بازدارنده )ضوابط( که دیدیم نیروهای است میان نشاط انسان، و نشاط 

حیوان را امتیاز میبخشید، نیروهای حکم کنندة فطری را اندکی از جریران براز میردارد ترا     

ال بیاید، درست مانند سدی که در مجرای آب قرار میگیرد، و سپس بانردازه  باها  آن سطح

تا در مجرای اصلی خود جریان یابرد، در میردان طعرام و     دهد میای که الزم است اجازه 

شراب و مسکن و لبراس و غریرزه ای جنسری و در میردان جنرگ و سرتیز و مالکیرت و        

ود جریان مییابد و مقداری از آن بعرد  خودنمائی اگرچه در سطح باالتری از منبع اصلی خ

از آنکه در میدانهای جدیدی غیر از میدانهای اصلی خرود جریران مییابرد، و ایرن همران      

عملیات عفت و خودداری غریزه ای جنسی است که فروید آن را جنون جنسی مینامد، و 

ظرر  حال آنکه آن فطرتی اسرت کره هیچگونره جنرونی در آن راه نیافتره، مگرر از زاویرة ن       

 )حیوانیت( که فروید از آنجا بسوی )انسان( نگریسته است!!

سپس این نیروهای بازدارنده )ضوابط( در مهارکردن یک طررف آنقردر شردت عمرل     

تا از آن یک نیروی پرفشاری مانند نیروی بررق بسرازد، همرانطوری کره در      دهد مینشان 

تا از آن بهره برداری کنند، و آن همان نیروی متصل به مبارزه و  سازند میپشت سدها آب 

 جهاد در راه عقیده و اصول عالی انسانیت است.
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پایدار اسرت،  ها  آن این عملیات سه گانه که فورمولهای تنظیم کنندة جریان شهوات با

کره  ، همانطور کند میدر آن واحد هم بطور انفراد و هم بطور اجتماع در همان وقت عمل 

 .کنند می نیروهای حکم کننده بهمین ترتیب عمل

پس بنابراین، این نیروهای بازدارنده )ضروابط( بطرور دسرته جمعری از فشرار امرواج       

نتوانند از اول سیمای آزادی حیروان  ها  آن نیروهای حکم کننده )دوافع( اندکی میکاهد که

 را بخود بگیرند.

پردازد، همان نیروهائی که  می حکم کنندهبجریان دادن نیروهای ها  آن سپس پاره ای از

با کنترل و مهار از جریان اصلی خرود براال آمرده، امرا دیگرر برا تنروع دادن و        ها  آن سطح

 پردازند. می گسترش منطقة جریان بکار

پس بنابراین، فرمول تنوع همان است که طعرام را برانواع رنگارنرگ تقسریم نمروده و      

خشیده است، و آن همانست که بلباس تنروع داده و در  برفتار انسان هم نسبت بآن تنوع ب

تهیرره و پوشررش آن بفنررون مختلررف پرداخترره، و همانسررت کرره در برراره ای مسررکن و   

مشاعرجنسی و در آفاق مبرارزه و قهرمرانی و اظهرار وجرود ایرن عمرل را انجرام داده و        

قات و ، زیرا کارش تنوع بخشیدن و قسمت کردن است، و آن عبارت است از: مالدهد می

هرای   مختلرف و برر سرطح   هرای   برخورد با حرکات نیروی زندگی و توزیع آن از دریچره 

 مختلف، و این همانست که با هنر در عالم انسان اتصال ناگسستنی دارد.

و فرمول تکوین هدف همان فرمولی که نیروهای حکم کننده را )دوافع( را از مجررای  

اند، بعرد از آنکره سرطحش را براال آورد و بمیردانهای جدیردی جریران        گرد میاصلی باز 

 رسید. نمی که اگر در مجرا و سطح اصلی قرار داشت، هرگز بآنها دهد می

انرد کره آن همران    گرد مری این فرمول همانست که طعام را از شهوت شکم پرستی باز 

و جراری   دکنر  مری صورت حیوانیت اصلی است، و در مجرای اصول عالی انسانیت رهرا  

 .سازد می
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و از این اصول است تعاون، ایثار، گذشت، رحمت، مهربانی، عطوفت و... و ایرن کرار   

وقتی انجام گرفت که این فرمول در میدان طعام به انسان فرمان داد که در بدسرت آوردن  

آن با برادران خود همیاری کن. سپس با شرکت دادن برادر در طعام بدست آمرده مهربران   

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فکری، روحری و...  های  عاطفه، و بدین وسیله نظامباش و پر

 بوجود آورد.

و این فرمول همان است که غریزة جنسی را از شهوت رانی خالص جسمی بیرون 

 آورد که )صورت حیوانیت اصلی آنست( و باصول عالی دیگری تبدیل ساخت که از

آرامش، قرآنکریم چه تفسیر خوبی در این است، رحمت، مودت، دوستی، امنیت و ها  آن

هتَۡسُكنُٓواْ  ۦٓ َءاَيَٰتههه  َومهنۡ ﴿ باره دارد، و از آیات اوست: ۡزَوَٰٗجا ل 
َ
ُكۡم أ نُفسه

َ
هۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
أ

هَقۡوٖم َيتََفَكُروَن  هَك ٓأَلَيَٰٖت ل  َٰل ۚۡ إهَن ِفه َذ  [21الروم: ] ﴾٢١إهََلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم َمَوَدٗة َورَۡۡحًَة

خداوند که برای شما از جنس خودتان همسران آفرید تا در آغوش آنان بآرامش درآئید، »

و از آن  «.و در میان شما دو همسر )دریائی از( مودت و رحمت قرار داد که پایانی ندارد

است تنظیمات اجتماعی و اقتصادی و... ها  آن اصول عالی است ازدواج و مواصلت، و از

ترتیب: در مجرای همة نیروهای محرک فطری دخالت کرده، و همه را باصول  و بهمین

 عالی انسانیت و تنظیمات با ارزش انسانی تبدیل نمود.
و فرمول اختیار آزاد این هردو عمل را )عمل تنویع و عمل تکوین هدف( یکجرا و در  

، زیرا این همانست پردازد می بست در اختیار دارد، اگرچه بعد از این در افق باالتری بکار

تا بعد از ایرن   کند مینظارت کامل ها  آن را در اختیار دارد، و در کارها  که مهارها و کنترل

 بوجود آورد.ها  آن نظارت نیروی مولد برقی از

و این نیروهای بازدارنده )ضوابط( کره بطرور دسرته جمعری همره براهم در کارهرای        

! و زنردگی او را زنردگی   سرازد  مری )انسان( یکدیگر دخالت دارند، همانست که انسان را 

 انسان!!
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و این همانست تا آنجا که ما میدانیم فقط انسان را در میان اصرناف مخلوقرات ممتراز    

پردازد، و در  می ایجاد کند و بنا کند و بعمران و آبادی تواند می گردانیده، بطوریکه فقط او

 ن باشد!پست خالفت الهی جای بگیرد و نماینده او در روی زمی

این همانست که حب حیات را که انسان در آن با همة موجودات زنده شریک اسرت،  

که انسان زندگی را دوست میدارد که سررانجام آن را   کند میتبدیل به زیباساختن زندگی 

د، در عالم ماده، و در عالم رو ، گرد میو با زیبائی آن خود نیز زیبا  سازد میزیبا و زیباتر 

کره   سرازد  مری سوسات، و در منطقة معنویات بآن جمال میبخشرد، زیبرایش   در میدان مح

را بوجود آورد که زندگی را آسان ها  صنعتها  آن را استخراج کند، و ازاش  کنزهای نهفته

آرامش بخش بسازد، و ابزار تولیدی بوجرود آورد، قطارهرای   های  و آسانتر بسازد، مسکن

ی قراره پیمرا بسرازد،    هرا  موشرک  های غول پیکر،سریع السیر، اتومبیلهای لوکس، هواپیما

منسوجات الوان و گوناگون بسازد که خود را با پوشیدن آن آرایش دهد، غذاهای لذیرذ و  

آرامش یابرد  ها  آن بسازد تا در سایةها  الوان بسازد که بخورد و لذت ببرد، باغها و بوستان

اصرول زیبرای   هرا   آن کره در  دکنر  میو استراحت، و این برنامه را در همة این شئون اجرا 

و هرا   نظرام  انسانیت را ایجاد کند، عدل و داد و حرق و حقیقرت و بررادری و مسراوات و    

 تنظیمات را بوجود آورد و اجرا نماید.

خود نیز دارای جمال و کمرال بگرردد، دارای جمرال گرردد در     ها  آن و در اثنا  زیبائی

ر شعاع معنویات، با لباس و آرایش، با عالم ماده و در عالم رو ، در شعاع محسوسات و د

طعام و شراب و مسکن، با اخالق نیک و مشاعر و افکار و عقاید دارای جمرال انسرانیت   

 بگردد.

الوان گوناگونی است از جمال حسی و معنوی کره انسران آن را در وجرود    ها  این همه

خود و در زندگی خود در اثر وجود این نیروهای بازدارنده )ضوابط فطری( که در هستی 

او است بدست میآورد، نیروهائی که پیوسته سطح نیروهای حکم کننرده )دوافرع( را براال    
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 کنند می نیروی بشریت را حفظها  آن بخشد، و یم را در آفاق زندگی امتدادها  آن میآورد و

 تا در سطح حیوانیت بهدر نرود و پایمال نگردد.

، دیگر نیروی خروشانی برد می آری، حیوان همیشه نیروهای خود را در شهوات بپایان

که آن را بتولید و سازندگی وادارد، چرا  باشد مین و دارای هیچ سرمایه ای گذارد نمیباقی 

ی که حکمت خدا اقتضا کرده که حیوان داشته باشد؟ فقط تولید جرنس اسرت،   تنها تولید

تولید نسل جدید است که وقتی یکی مرد دیگری جایگزین آن گردد، یعنی: حیوان تولیرد  

 فقط بخاطر استمرار نسل، نه تولید حقیقی که حجم زندگی را زیاد کند. کند مینسل 

ن کار آفریده است، خدا او را نیافریرده اسرت   اما انسان بیقین خدا او را برای غیر از ای

که همة نشاط خود را بدون نتیجه بپایان ببرد، بلکه آفریده است که تولید کند، ایجاد کند، 

ابداع کند، بوسیله آن قدرتهائی که خدایش در نهاد او بودیعرت نهراده اسرت، بوسریلة آن     

ایان خود در آن یرک مشرت   پ بی قدرت خالقه ای که خدایش باو داده، هنگامیکه از رو 

خاک تیره دمید، باندازه ای که این خاک قدرت عمل دارد، و باندازه ای که خدای حکریم  

با حکمت و دانائی خود صال  میدانرد کره انسران شایسرتة انجرام مرأموریتی باشرد کره         

 واگذار گردیده.اش  بعهده

ود را کنترل و مهرار  و برای اینکه انسان تولید کند، بناچار باید یک قسمت از نیروی خ

کند تا در نشاط حیوان بهدر برود، و با این فرمولهای مختلف این کنترل را انجام بدهد، و 

این نیروی خروشان را بکار ببندد که سرانجام بسوی تولید باز گرداند، تولید در عالم ماده 

و افکار و عالم رو ، تولید در زراعت و صنعت و سازندگی و پی ریزی، تولید در مشاعر 

، و خرود  سرازد  میو هنرهای گوناگون و فراوان، این یک تولیدی است که زندگی را زیبا 

اند، و بدین وسیله انسان را طوری قرار گرد میانسان را هم با زیبائی زندگی جمیل و زیبا 

پایان و نوامیس بزرگ آن اتصال مییابد، و با  بی که همیشه قلبش با این عالم هستی دهد می

ال و زیبائی که این نوامیس دارای آنسرت پیونرد ناگسسرتنی دارد، و از ایرن راه او     آن جم
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د که خلیفه اهلل در روی زمین باشد، و سزاوار احترام و بزرگی باشد گرد میالیق و شایسته 

 که خدایش باو داده است.

پس بخوبی پیداست که این ضوابط )نیروهای بازدارنده( برای این نیست که کمال نمو 

 نسان را بتعویق بیاندازد، و یا او را از زندگی باز دارد.ا

و فروید سخت کوشیده تا بلکه سیمای این ضروابط )نیروهرای بازدارنرده( را برا هرر      

 وسیله ای که شد زشت بسازد.

و ما پیش از این در همین فصل گفتة او را ثابت کردیم که در بارة اخالق چه گفت که 

ت نمایان است، حتی در صورت طبیعری خرود، و برازهم    اخالق همیشه با یک نوع قساو

د: میان تمدن و نمو آزاد نیروی جنسری دائرم تعرارض اسرت، و     گوی می بیان کردیم که او

د: آن هم یک گوی می سخن او را در بارة عفت و خودداری از غریزة جنسی بیان کردیم که

 نوع جنون و دیوانگی جنسی است.

عمر عزیزش را بپایان برد تا ثابت کند که در اینجا جز یکری از ایرن دو    ها سال فروید

راه راهی نیست، یا آزادی مطلق شهوت جنسی که از اصل و اساس آزادی حیوانی کامرل  

است و دیوانگی را در آن راهی نیست، یعنی: فطرت حیوان همین اسرت، و یرا سررکوبی    

ی نیروها و فاسدکنندة زندگی اسرت، و  مطلق که ویرانگر سازمان اعصاب و بهدر دهنده ا

راه سومی وجود ندارد، و تو ای بشریت بالدیده! سرانجام مختاری یکی از ایرن دو راه را  

 انتخاب کنی، یا آزادی مطلق حیوانی و یا شقاوت و فساد اعصاب.

و اما عملیات ضبط و کنترل فروید هیچگونه اشراره ای برآن نکررده اسرت، گویرا: در      

روید ضوابطی نیست؟! هرچه هست سرکوبی است!! هرچه هست جنرون  قاموس جناب ف

 و فساد اعصاب است!!.

سپس سرکوبی )و آن تنها صورت صحیح اسرت در اصرطال  فرویرد بررای ضربط و      

کنترل( یک رشته عملیاتی است که از خارج بر انسان تحمیل گردیده است، بعقیده ای او 

ملوث است، عشقی که کودک نسبت به  تا انسان قدم بروی زمین گذاشت با عشق جنسی
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تا چشرم   دهد میمانع تشخیص ترین  ، و سپس پدر را بزرگکند میمادر در خود احساس 

بیند که پدر حاکم برر اوسرت، و حکومرت او سردی اسرت در میران او و        می ،کند میباز 

ا بمقصود برسد، و این اندیشه سرانجام این عشق ر تواند مین عشقش تا پدر زنده است او

، و وقتیکه سرکوبش کرد، یعنی: نگذاشت بسوی مقصود خرود  کند میدر نهادش سرکوب 

د باصول و عقاید و مبادی اخالق و دین، و پریش از  گرد میحرکت کند، خودبخود تبدیل 

این افسانه ای عشق جنسی فروید را در زندگی کودک مورد بحث و انتقراد قررار دادیرم،    

 رش کنیم، زیرا یک افسانه ای بیش نیست.احتیاج نداریم که بار دیگر تکرا

م که همه عملیات ضبط و کنترل چنانکه دیدیم منع نیست، بلکره بره   گوئی میاما اینجا 

ترا از   شرود  مری  تنظیم و ترتیب و مهار نزدیکتر است تا منع، و آن قسمتی کره جلروگیری  

ت، و آن نره  نتیجه آن مبادی و اصول عالی انسانیت بوجود آید، آن یک قسمت از نیرو اس

، مرادام  سرازد  مید، و نه سازمان زندگی را ویران گرد میباعث فساد و فرسودگی اعصاب 

 که قسمت دیگر با آزادی طبیعی در مجرای اصلی جریان دارد.

م که عمل ضبط یک عمل فطرری و طبیعری و   گوئی میو همچنین بهمین ترتیب: اینجا 

، کنرد  مری دادهای فطری را استخدام فطری و استعهای  داخلی است، چون پیوسته دستگاه

و داشتن اختیار آزاد، و آن عبارت اسرت از: یرک    ها هدف زیرا تنوع دادن و بوجودآوردن

مجموعه ای سه گانة بزرگی از ضوابط استعدادها و نیروهائی که از داخرل هسرتی روانری    

ها  آن ن همةهم بیاید، و انسا تواند مین سر میزند، و از هیچ فشار خارجی بوجود نمیآید و

، ماننرد خروردن، آشرامیدن، لبراس     بررد  می را آزادانه در تمام میدانهای نشاط زندگی بکار

 پوشیدن، و مسکن گزیدن و غریزة جنسی.

عالوه بر این عبارت اسرت از: نیرروی هوشریار و مردرک و فکرکننرده در      ها  آن سپس

مقابررل اصررول غریررزه ای کرره حیرروان دارد، زیرررا آن بررا طبیعررت انسرران سررازگار اسررت، 

کره   خواهرد  مری همانطوریکه اصول غریزه ای با طبیعت حیوان سازگار است، بلکه فروید 

اشد کره دارای اصرول غریرزه ای    اصالً انسان بدون ضوابط باشد، حتی مانند حیوان هم نب
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آن کیست که بگوید که عملیات تولیرد  ها  این ! و بعد از همةکند میاست، و از آن تجاوز ن

باین عظمت که از وجود ضوابط فطری در هستی انسان سرچشمه میگیرد، و تولید مرادی  

، و دگررد  میو روحی که در ایجاد و سازندگی و عمران و آبادی و ساختن تمدنها نمودار 

فاسدسراختن  هرا   ایرن  بگویرد: همرة   توانرد  می ، و کیشود می در فنون و هنر و افکار دیده

زندگی بشریت و ویران کردن سازمان هستی انسانیت است؟ و لکن این ضوابط )نیروهای 

بازدارنده( با فطری بودنش و با اینکه دارای این رسالت بزرگ است در زندگی انسرانیت،  

، و در سابق بیان کردیم که این کند میبیک کمک خارجی نمو ن بخودی خود بدون احتیاج

ها  آن بآن معنا نیست که این نیروها از خارج بر هستی بشری تحمیل شده است، بلکه کار

در نمو درست کار نیروئی است که آدمی را براه رفتن و سخن گفتن وامیدارد، مرادام کره   

در اصرل  هرا   آن پردازند، برا اینکره   نمی وداین دو از خارج آبیاری نشوند، به نمو طبیعی خ

 هردو طبیعی و هردو فطری هستند.

پایان خدا اینطور ایجاب کرده که انسان سرپرستی فرزندان و کودکران   بی بلی، حکمت

بصرورت متعرادل و کامرل    هرا   آن خود را عهده دار گردد و تا این وظیفه را انجام ندهرد، 

 یابند. نمی پرورش

نش ایجاب کرده که خرود او پررورش همرة بشرریت را بعهرده      پایا بی چنانکه حکمت

بگیرد تا بدین وسیله پیامبران و کتابهای آسمانی همة این ضوابط )نیورهای بازدارنرده( را  

بطرور متعرادل و    توانست مین در نهاد انسان پرورش بدهند، و اگر این برنامه نبود بشریت

 ل فطرت بشری موجودند.کامل براه خود ادامه بدهد، با اینکه همه در اص

و هنگامیکه این ضوابط )نیروهای بازدارنده( نمو نکنند، نتیجه ای حتمی ایرن خواهرد   

شد که دیوشهوات بدون قاعده و قانون آزادانه بهرسو روان گردد، و انسان از سطح عرالی  

م انسانیت پائین آید که برای آن خلق شده است، یعنی: از سطح مقام خلیفه اللهی و از مقا

 و منزلت احترام و بزرگواری سقوط کند، و در مقام حیوانیت جای بگیرد.
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ما بزودی در بخشهای آینده از کیفیت نمو اصول عالی انسانیت و از انحراف و جنرون  

با ضوابط و ها  این جنسی و از و خیر و شر سخن خواهیم گفت، و خواهیم گفت که همة

 ناگسستنی دارند.عملیات ضوابط در هستی انسان پیوند 

و از مصیبت و فسادیکه )در صورت عدم نمو طبیعری ایرن ضروابط آنطرور کره خردا       

 آفریده است( گریبان اوالد آدم و حوا را خواهد گرفت، سخن خواهیم داشت.

م، و آن این است که تربیت و کنی می و در اینجا فقط به بیان این حقیقت قناعت

ارکان اساسی زندگی انسانیت است، کار انسان پرورش و تهذیب و توجیه و راهنمائی 

پذیرد، مگر با اجرای این برنامه، و بهمین جهت آن را خود پروردگار عالم  نمی سامان

نسبت بهمة بشریت بطور مستقیم عهده دار است، و افراد بشر را مأمور ساخته که آنان نیز 

 ّلَله ٱَولَۡوََّل َدۡفُع ﴿ به پرورانند!همین برنامه را در بارة یکدیگر اجرا کنند و کودکان خود را 
هَبۡعٖض َلَفَسَدته  نلَاَس ٱ ۡرُض ٱَبۡعَضُهم ب

َ
و اگر خداوند، بعضى از مردم را » [251ة: البقر] ﴾ۡۡل

 .«گرفت کرد، زمین را فساد فرامى به وسیله بعضى دیگر دفع نمى
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لَۡسُت  ِإَوذۡ ﴿
َ
ههۡم أ نُفسه

َ
َٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم لََعَ

َ
هَيَتُهۡم َوأ ٓ َءاَدَم مهن ُظُهورهههۡم ُذر  َخَذ َربَُّك مهنُۢ بَنه

َ
أ

ْ يَۡوَم  ن َتُقولُوا
َ
ٓۚۡ أ ْ بَََلَٰ َشههۡدنَا هُكۡم  قَالُوا هَرب  َٰفهلهنَي  إهنَا ُكَنا َعنۡ  ۡلقهَيََٰمةه ٱب األعراف: ] ﴾١٧٢َهََٰذا َغ

172]. 
و هنگامى که پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت و آنران را برر   »

خودشان گواه ساخت ]و فرمود:[ آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: چرا ]هستى.[ گواهى 

 .«دادیم

نهفته است که بنحروی خردا   دین از صمیم فطرت است، زیرا در اصل فطرت این معنا 

را احساس کنی، و ای بسا! ممکن است که دایم بعقیده ای صحیح توفیرق نیرابی، ممکرن    

زیادی درهم آمیزی، گراهی حقیقرت الهری    های  است در این راه خرافات فراوان و افسانه

د، برا ایرن   گرد میبانحراف تصور شود، بلکه گاهی با انکار و الحاد و اصرار در کفر تصور 

ل بازهم در صمیم فطرت دائم ادراکی بوجود خالقی برای این عالم بزرگ وجرود دارد،  حا

پایران نیررو بدهرد، و     بی خالقی که باید بسیار قوی و شکست ناپذیر باشد که باین هستی

پایان فطرتاً خداشناس و خداپرست است، و تفسریر )علمری( بررای یکری از      بی این عالم

ند: این جهان با عظمت مطیع قوانینی است کره  گوی می همظاهر این خداپرستی این است ک

خدا برای پیدایش و حرکت و ابتدا و انتهایش تصویب کرده است، و هرگز روی یکری از  

هرا   آن که قوانین دیگر را مهمل بگذارد، و هیچگاه بررخالف همرة   کند میقوانین حرکت ن

ود از مراده و انررلی برا آن    توجه ندارد که تابع هیچ قانونی نباشد، اتم در اصل تشکیل خ

، کند میترتیب خاص و با آن شکل معین و با آنچه را که داراست و در البالی خود حمل 

 از قبیل حرکت و نظام و جاذبیت غیر از اترم چیرز دیگرری نیسرت، همران اترم اسرت و       

از چیزهای دیگر غیر از آنکه هم اکنرون   تواند مین هم غیر از این باشد، و هرگز تواند مین
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نظام خود را عوض کند که خردایش روی آن   تواند مین بوجود آمده تشکیل یابد، و هرگز

 .کند میقرارش داده، و این اتم باین ترتیب خدا را )پرستش( 

و این جهان در تکوین خود از این اتمها از ماده و انرلی با این ترتیب خاص و با این 

و با هرآنچه در هستی آن بکار رفته، از قبیل حرکت و جاذبیرت و نظرام و برا     شکل معین

همین جهان است و ها  و مسافتها  هرآنچه در البالی اجرام آنست، از قبیل ابعاد و نسبت

گوشه ای از نظام خرود را تغییرر    تواند مین غیر از این باشد، هرگز تواند مین بس، و هرگز

ت هایش دور باشد، و بعضری نزدیرک یرا بعضری قسرمت      بدهد که در نتیجه بعضی قسم

بکنرد، مگرر    توانرد  مری ن هایش پراکنده و بعضی دیگر دور هم جمع گردد، هریچ حرکتری  

 بهمین ترتیب که خدایش آفریده، و روی همان نظام فطری قرار داده است.

 ، و این زمرین در تکروین  کند میآری، این جهان پهناور با این ترتیب خدا را )عبادت( 

خود از مجموع این عناصریکه آن را دربر گرفته، براساس نظام ویژه و خاص، و براساس 

، از قبیل نیروی الکتریکی و مغناطیسی که جای آن را در کند میهرآنچه در دل خود حمل 

، و نمایرد  میو طریق حرکت و گردش آن را کنترل  کند میمیان این منظومه شمسی تعیین 

مین دارای آنست، از قبیل امکانات زندگی خواه در براطن آن و  براساس هرآنچه که این ز

خواه در ظاهرش، و یا براساس هرآنچه در اطراف این زمین وجود دارد، از قبیرل غرالف   

، از قبیل نورها که از همة عرالم و بخصروص   کند میجوی و هرآنچه با این زمین برخورد 

غیرر از آن باشرد، و بهریچ     تواند مین از خورشید بآن میتابد، این همان زمین است و هرگز

چیزی را از صفات و امکانات خود تغییرر بدهرد، و ایرن زمرین برا ایرن        تواند مین وجهی

 .کند میترتیب خدا را عبادت 

و زندگی در روی همین زمین از یک موجود کوچک، از یک سلول گرفته تا نباتات و 

در عادات و رفتار و سرلوک   مختلف و در حاالت گوناگون وهای  تا حیوانات در صورت

غیرر از آن   توانرد  مری ن غیر از آنچره هسرت باشرد، و بهریچ وجهری      تواند مین خود هرگز

 مأموریتی را انجام دهد که خدایش برای آن ترتیب داده است، و همچنرین بهریچ عنروانی   
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بیرون از دایره ای قوانین که بر آن حکومت دارند حرکت کند، و این زندگی برا   تواند مین

د که زندگی در روی زمین به طوفان گوی می پرستد، و علم امروز هم می ین ترتیب خدا راا

تطور گرفتار گردیده که در نتیجه ترقی کرده و پیچیده تر شده و در آن وظایف و اعضرا   

ی نوظهور پدید آمده، پس اگر این سخن درست ها هدف جدید پیدا شده، و نیز وسایل و

ساس همان ناموسی که خدا برای همرة موجرودات معرین کررده     باشد، این زندگی نیز برا

جریان دارد، و خدا چنین قرار داده که با قانون ویژة خود در ترقی و پیشرفت و پیچیدگی 

و هرآنچه که مربوط بآنست حرکت کند، و این تطور هم باید از همان عبرادت باشرد کره    

و اطاعت کنان با آن نیروهرائی   بوسیله ای آن بسوی خالق خود توجه دارد، و لبیک گویان

 که در فطرتش نهفته است، بسوی خالق خود روان است.

 و این همان تفسیر )علمی( است برای یکی از معانی این کالم خدای بزرگ جهان که

ۡرضه  لَسَمآءه ٱإهََل  ۡسَتَوىَٰٓ ٱ ُثمَ ﴿ د:گوی می
َ
هۡۡل َ ُدَخاٞن َفَقاَل لََها َول هَياٱَوِهه ۡو َكۡرٗها قَاتَلَآ  ئۡت

َ
َطوًَۡع أ

هعهنَي  تَۡيَنا َطآئ
َ
آن گاه به آسمان پرداخت و آن چون دود بود، سپس به » [11فصلت: ] ﴾١١أ

[ آیید ]و به فرمان من گردن نهید[ گفتند: به  آن و زمین گفت: خواسته یا ناخواسته ]پیش

 .« ایم دلخواه آمده
نظیری اسرت در   بی این انسان یک موجود ، ورسد میسپس دوران مأموریت انسان فرا 

میان همة خلق خدا که هریچ یرک از موجرودات ماننرد او نیسرت، و هریچ یرک در ایرن         

باشد، او چنانکه ما قبل از این دیردیم، مشرتی از خراک     تواند مین مأموریت با وی شریک

، بره  دکن میزمین و دمی از رو  الهی است، و او با این شخصیت استثنائی خدا را عبادت 

طریقه ای که از عبادت سایر مخلوقات ممتاز است، اگرچه در توجه بسوی خدا بازهم برا  

، عبادت به معنای اعم کلمره اطاعرت یکری از مظراهر عرالم      کند میسایر عبادتها برخورد 

هستی است، و در آن جماد و نبات و حیوان با یکدیگر فرقی ندارند، و انسان هرم داخرل   

، باسرتثنای اینکره همرین    رود مری ت، و هرگز از فرمان آن بیررون ن در ناموس این عالم اس
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ناموس نسبت به انسان در دو امر بسیار بزرگ شخصیت بس ممتازی عطا کرده است کره  

 بوسیله آن دو امر در میان خلق خدا دارای امتیاز است.

یک  امر اول این است که با این دم رحمانی که رو  اهلل آن را دربر گرفته است، انسان

 و هم هر آنچه که در اطراف اوست. کند میموجودی شده که هم خود را درک 

امر دوم این است که با این دم رحمانی او دارای اراده گردیده، هر عملی را که انجرام  

 از روی اراده است. دهد می

در انسران   گیرنرد  مری و این دو عنصر یعنی: اراده و ادراک که از این دم آسمانی کمک 

بحدودی هستند، و این محدودیت را پروردگار بزرگ باندازه ای که با مأموریرت  محدود 

انسان سازگار باشد مقدر ساخته، و آن مأموریرت عبرارت اسرت از: خالفرت او در روی     

زمین، بدون اینکه سر موئی از اندازه خود کرم و یرا زیراد بشرود، زیررا او حکریم اسرت        

ا این دو صفت همرة اعمرال انسران از اعمرال     ، و بکند میهراندازه که خود بخواهد خلق 

د، باین ترتیب که اعمرال انسران آگاهانره و از روی درک و    گرد میسایر موجودات ممتاز 

شعور است، هدف و عاقبت کار را خود انسان میسرنجد، و همچنرین از روی اراده اسرت    

 .کند میو خود قصد  کند میانسان خود اراده 

عبادت، زیرا عبرادت انسران دائرم از روی اراده و درک و    و از میان همین اعمال است 

شعور است، و اگر بتمامی معنی هم نباشد دست کم در یک طرف هسرت بخرالف سرایر    

موجودات. بلی، در اینجا جانب دیگری هم هست که از روی اراده و آگاهی نیست، و آن 

ال صرحت و  خضوع انسان است در برابر قوانین فطرت، در حال حیات و ممرات، در حر  

مرض خوردن و تنفس و هضم غذای الزم و... و در ایرن قسرمت انسران برا سرایر عرالم       

شریک و شبیه است، اما در قسمت اراده و ادراک و آنچه که از روی اراده و ادراک از وی 

 سر میزند ممتاز است.

 ، یعنی: از فرمان افرینش فرمانکند میپس بنابراین، این وقتیکه اتم خدا را عبادت 

، بدون اینکه اراده و ادراکی در کار باشد، و وقتیکه این جهان پهناور و این زمین و برد می
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ها  آن هرچه در آنست از نبات و حیوان، بهمین ترتیب: خدا را میپرستد، انسان هم یکی از

است، و بعالوه دو طریق دیگر هم در اختیارش قرار گرفته، طریق اطاعت و فرمانبری، و 

و نافرمانی، و قدرت تمیزدادن میان این دو راه نیز در اختیارش قرار گرفته، طریق عصیان 

های  و انتخاب یکی از این دو راه برای او آسان است، قرآنکریم در این باره گذارش

 «.و ما باو هردو راه را نشان دادیم» [10البلد: ] ﴾١٠ نلَۡجَديۡنه ٱ وََهَديَۡنَٰهُ ﴿ گوناگون دارد:
ما راه را باو نشان دادیم، یا » [3اإلنسان: ] ﴾٣إهَما َشاكهٗرا ِإَوَما َكُفوًرا  لَسبهيَل ٱَهَديَۡنَُٰه  إهنَا﴿

ََٰها ﴿ .«سپاس گزار است و یا ناسپاس لَۡهَمَها ٧َوَنۡفٖس َوَما َسَوى
َ
ََٰها  فَأ قَۡد   ٨فُُجورََها َوَتۡقَوى

ََٰها  ۡفلََح َمن َزَكى
َ
ََٰها  َوقَدۡ  ٩أ و قسم به جان آدمى و » [10 -7الشمس: ] ﴾١٠َخاَب َمن َدَسى

سپس فجور و تقوا )شرّ و خیرش( را به او * آن کس که آن را )آفریده و( منظّم ساخته، 

و آن *  که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده* الهام کرده است، 

 .«ساخته، نومید و محروم گشته است!کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده 
و از اینجا است که انسان در میان مخلوقات خردا یگانره مخلروقی اسرت کره از روی      

پرستد، و او همینطور یگانه مخلوقی است در روی زمین  می شعور و ادراک و فهم خدا را

میگیرد،  د و راه نافرمانی پیشگرد می، وقتیکه از راه هدایت منحرف کند میبخدا نافرمانی 

د: راسرتگار  گویر  مری  و با او امر خدا مخالفت میورزد که براو  کند میو او وقتیکه نافرمانی 

باش، پایدار باش، پاک و نظیف باش، سرفراز باش، اما با این حال انسان هرگز با ناموسی 

، زیرا ناموس مقرر این است که کند میکه از جانب خدا برای وی مقرر گردیده مخالفت ن

استعداد دارد، برای رستگاری و گمراهری در اختیرار ایرن دو راه مخترار اسرت و آزاد،      او 

 )منتها هر کدام را که انتخاب کند سزای انتخابش را خواهد چشید(.

، کند میکه خدائی هست، و با فطرتش او را درک  کند میو لکن در هردو حال درک 

َخَذ رَ  ِإَوذۡ ﴿ :دهد میقرآنکریم این چنین گذارش 
َ
هَيَتُهۡم أ ٓ َءاَدَم مهن ُظُهورهههۡم ذُر  بَُّك مهنُۢ بَنه

ْ يَۡوَم  ن َتُقولُوا
َ
ٓۚۡ أ ْ بَََلَٰ َشههۡدنَا هُكۡم  قَالُوا هَرب  لَۡسُت ب

َ
ههۡم أ نُفسه

َ
َٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم لََعَ

َ
إهنَا ُكَنا َعۡن  ۡلقهَيََٰمةه ٱَوأ

َٰفهلهنَي  وقتیکه ما از اوالد آدم از پشتهای آنان ذریة آنان را » [172األعراف: ] ﴾١٧٢َهََٰذا َغ
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را بر نفسهای خودشان بشهادت کشیدیم، و گفتیم که آیا من پروردگارتان ها  آن گرفتیم و

 .«نیستم؟ گفتند: بلی، تو پروردگار ما هستی، و ما شاهدیم
جود و پوشیده نماند که فطرت را راه بسیار باریک و لطیف و نهانی هست در ادراک و

خردا و ایمران براو و اتصرال و اسرتعانت از او، و مرا در اینجرا از ایرن راه نهرانی سرخن           

ماهیت او را روشن سازد، مادام که حقیقت  تواند مین م، زیرا هرچه بگوئیم بازهمگوئی مین

مجهول است، مانند حقیقت همه چیزیکه در این عالم دورپایان شگفت انگیز هست، بلکه 

، و بسروی  سرازد  مری که قابل درک است و فطررت نهفتره را بیردار    فقط از بعضی وسایل 

م، و چنانکه گفتیم: قدرت بر نطق در هستی کرودک  گوئی میسخن  دهد میخدایش توجه 

نهفته است، اما احتیاج به کمک خارجی دارد که بیدارش کند و بیرون آورد، همینطور هم 

هفته است، اما امورخارجی قدرت فطرت برای راه بردن بوجود خالقش در داخل فطرت ن

فراوانی هست که آن را بیدار کند و به نمو و گسترش وادارد، و یا حد اقل تقدیری هست 

سرایر اعمرال انسران    هرا   آن بخشد، شعور و اراده ای کره بوسریله   می که باو شعور و اراده

 د.گرد مینمودار 

ه احسراس عجرز و   انسان پیوسته در مقابل این هستی جهانی که در اطراف او هالره زد 

د و ترا لحظره ای   گررد  مری ، و این ناتوانی از همان لحظه ای اول تولد آغاز کند میناتوانی 

، گرچه در حال اسرتمرار  شود مین مرگ استمرار دارد، و هرگز در میان این دو لحظه قطع

گوناگون بخود میگیرد، در هر سالی از عمر و در هر درجه ای از حاالت نمو های  صورت

و روانی بیک صورتی درمیآید، و این وضع در کودک یک عجز تمام عیار اسرت   جسمانی

بدون کمک و یاری دائمی از کسانی که در اطرافش هستند زندگی برای او دشوار اسرت،  

با شیردادن و مراعات کردن در هر لحظه از شب و روز باید ادامه یابد، هراندازه که کودک 

د، و دیگرر عجرز از   گررد  میانی هم بزرگ و بزرگتر سطح و میدان این ناتو شود می بزرگ

و  کنرد  می، زیرا دیگر این کودک با توان خود حرکت شود مین حرکت و راه رفتن حساب

عجز از خوردن غذا نیست، چون دیگر خرود برا دسرت خرود غرذا میخرورد، و عجرز از        
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جرام  ، چون اغلب این کارهرا را خرود ان  شود مین نگهداشتن و حرکت دادن اشیا  حساب

، بلکه آن عجزی است در سطح دیگر، زیرا در اینجا او عاجز از این اسرت کره آن   دهد می

نمو بکند و دارای قدرت باشرد و عراجز اسرت،     خواهد میاندازه و با آن سرعت که خود 

مثالً: آن چیز سنگین و فالن درخت تنومند و یا فالن حیوان، و یرا انسران را تحرت نفروذ     

، و عاجز است از پریدن در هوا مانند پرنردگان، و  خواهد میلش خود درآورد آنطور که د

عاجز است که خورشید و ماه و ستارگان را با دست بگیرد و نگهدارد و یا متن آسمان را 

، چنانکره در  شرود  مری ن دست بمالد، زیرا دیگر عجز و ناتوانی دائم حسی محض حساب

لکه برگشته گاهی حسی شرده و  مراحل کودکی بود، وقتیکه همة هستی او حسی بود، و ب

گاهی معنوی گردیده، و حسی و معنوی تو م شده در بعضی حاالت، و همینطرور مرترب   

د ترا  گررد  مری ، و با او این عجرز و نراتوانی هرم دوشرادوش برزرگ      شود می انسان بزرگ

، کند میاستخوان بندیش محکم گردد، و دائم در میدانهای بزرگتر زندگیش احساس عجز 

 خواهرد  می، عجز از شناختن هرآنچه را که خواهد میت آوردن هرآنچه را که عجز از بدس

 مسلط شود. خواهد میبشناسد، و عجز از تسلط یافتن بر هرآنچه که 

، و برر  شناسرد  مری  بلی، حتماً انسان خیلی چیزها را بدست میآورد، و خیلی چیزهرا را 

گردانرد، و   نمری  نیراز  بی او را یابد، اما هرگز این شناخت این اندازه می خیلی چیزها تسلط

 خواهرد  می، زیرا او دائم کند میهرگز از خاطرش شعور و درک ناتوانی و عجز را بیرون ن

همه چیز را بدست آورد، و همه چیزها را بشناسد، و بر همه ای موجودات تسرلط یابرد،   

 همت بس بلند است، و لکن دست خیلی کوتاه.

قرار دارد در حال ناتوانی و عجز عشق به چیزی که در مقابل او ترین  و سخت

جاویدماندن است، و عشق به معرفت غیب است که هنوز دریچة آن باز نگشته است، و 

این هردو عشق عشقی هستند که بآدم ابوالبشر سخت فشار آوردند و از بهشت بیرونش 

یم از این شیطان آدم را از کمال باز داشت و فریب داد، قرآنکرها  آن ساختند، و بوسیله

َي لَُهَما َما وُ  لَشۡيَطَٰنُ ٱلَُهَما  فَوَۡسوََس ﴿ ، و گفت:دهد میمعنا گذارش  ُۡبده َعۡنُهَما مهن  رهيَ ۥَله
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ه  ه َُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهَٰذه هههَما َوقَاَل َما َنَهى ۡو تَُكونَا مهَن  لَشَجَرةه ٱَسۡوَٰءت
َ
ن تَُكونَا َملََكنۡيه أ

َ
إهََّلٓ أ

هينَ ٱ سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از » [20األعراف: ] ﴾٢٠ ۡلَخَِٰله

اندامشان پنهان بود، آشکار سازد و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرده 

مگر بخاطر اینکه )اگر از آن بخورید،( فرشته خواهید شد، یا جاودانه )در بهشت( خواهید 

 .«!ماند
َٰ َشَجَرةه  لَشۡيَطَٰنُ ٱإهََلۡهه  فَوَۡسوََس ﴿ و باز هم گفت: ُدلَُّك لََعَ

َ
ـ َاَدُم َهۡل أ َوُمۡلٖك  ۡۡلُِۡله ٱقَاَل َيَٰٓ

خواهى  اى آدم! آیا مى»ولى شیطان او را وسوسه کرد و گفت: » [120طه: ] ﴾١٢٠ََّل َيۡبََلَٰ 

 .«زوال راهنمایى کنم؟ تو را به درخت زندگى جاوید، و ملکى بى
 جهران پهنراور معجرزات فراوانری انجرام داد، اترم را شرکافت       حقاً که انسان در ایرن  

آزادانه در فضا بگردش پرداخرت،  ها  آن را در دل آسمان جای داد، و بوسیله ای ها موشک

 سرازند  مری گفت که چیزی از این دو عقده ای قدیمی که دائرم نراراحتش    توان می اما آیا

رای خود تثبیت کند؟ توانسرت  بدست آورد؟ آیا توانست جاویدزیستن در روی زمین را ب

که هیچگاه با مرگ دست بگریبان نگردد؟ توانست که هرگز در قمار زنردگی نبرازد؟ آیرا    

خواهرد رسرید،    هرا  سال توانست از پس پردة غیب باخبر شود؟ نه غیب دوری که پس از

بلکه غیبی که پس از لحظه ای خواهد آمد، بلکه در همین لحظه ای که در داخل آن قررار  

از ها  د، در همین لحظه ای که همین االن از آن فاصله میگیرد، و با همه ای این نزدیکیدار

دانستن و شناختن آن فرسنگها دور است. هرگز هرگز! چنین قردرتی بررای انسران هنروز     

 دست نداده است.

پایران در تراریخ بشرریت انسران را برالوان گونراگون عبرادت         بری  آری آری! این عجز

ر حال هدایت و رستگاری، و خواه در حال ضاللت و گمراهی به عبادت واداشته، خواه د

پدر واداشته، به عبادت قوای طبیعت واداشته، به عبادت رب النوع )طروطم( واداشرته، بره    

 عبادت بتها واداشته، و باآلخره به عبادت خدا واداشته.
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د تقردیس  کودک ناتوان بسوی پدر با دیده تکریم و احترام مینگررد ترا آنجرا کره بحر     

، و معنای آن این است که کودک رسد می، و از آنجا بحد عبادت و پرستش پنهانی رسد می

 جسم خود را نسبت بجسم پردر نراچیز میبینرد و قردرت خرود را در برابرر قردرتهای او       

 فایده میداند. بی

بشریت ابتدائی هم )در اوقات گمراهی و ضاللت خود( با حس کودکانه و با مشاعر و 

ه، و از اینجرا اسرت کره )در پراره ای اوقراتش( بره       زیست می و تصورات کودکانه ادراکات

 پرستش و تقدیس و احترام پدر روی آورده، و با صورتهای گوناگون او را پرستیده.

و سریالبها،   هرا  طوفان و این انسان عاجز در مقابل قوای طبیعت، در مقابل رعد و برق،

، و پیوسته در مقابرل آن خرود را   کند میاس در این طبیعت پیوسته احساس وحشت و هر

د که این طبیعت را از خود کوش میناچیز و ناتوان مییابد، و دائم در )عوالم کودکانه( خود 

، و کنرد  میخوشنود بگرداند، زیرا او با آن وضع کودکانه برای طبیعت نفس و رو  تصور 

، عاطفره نشران   کنرد  مری که غضب  کند میدر خیال خود برای آن مشاعر و وجدان فرض 

، قساوت قلب دارد، نرمش و مدارا دارد، در نتیجره دائرم در ایرن فکرر اسرت کره       دهد می

 عاطفه آن را تحریک کند، آن را بر سر لطف بیاورد تا رحمش کند، و آزاری باو نرساند.

انحراف خرود( برا ایرن محررک     ی ها قسمتآری آری! بشریت نخستین )در بعضی از 

برای آن پیش میکشید!! برای رعرد خردائی و   هائی  پرستید! و قربانی می کودکانه طبیعت را

برای برق خدای دیگری تصور مینمود، باران و باد و آتش نیز بخیرال ایرن بشرر خردایان     

، و در کرد میمستقلی داشتند!. سپس برای هر یک از این خدایان خیالی عبادتگاهی نصب 

نزدیرک شرود و او را از خرود خوشرنود      ید که بخدای مورد نظرر کوش میآن معبدها دائم 

 گرداند.

و چون این رمز یکی از مواهب و خصایص بشریت بوده است، و آن همان اسرت کره   

 برای آن لغت با آن همه رموز و اصطالحات که در آن است بوجود آمده.
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پس بنابراین، انتقال یافتن از پرستش پدر و از پرستش طبیعت به عبادت رب النروع و  

 یک انتقال بسیار نزدیک است در نفس و روان انسان. عبادت بت

یک رشته انحرافاتی بود از راه عبادت حقیقی کره بشرریت در   ها  این و حال آنکه همة

مراحل مختلف گمراهی خود با آن تمرین مینمود، اگرچه در وسط این بیابان تاریک گراه  

ردگرار یکترا روی آورده   آسمانی بسوی عبادت پروهای  گاهی با دست انبیا و رسالت بی و

 است.

و آنچه در اینجا )از نظر بررسی روانی( برای ما اهمیت و ارزش دارد، ایرن اسرت کره    

نفس و روان بشریت )خواه در حال ضاللت و خواه در حرال هردایت( بطرور فطرری در     

، و ایرن نراتوانی در   کنرد  مری مقابل نیروی بزرگتر از خود همیشه احساس عجز و ناتوانی 

 .آید می عنصری از عناصر )دین( بشمارنظرش یک 

و پیوسته انسان )غیر از این عجز( در مقابل عظمت این عالم احساس تررس و واهمره   

که سررانجام بره جسرتجوی     دهد می، و این ترس و واهمه او را چنان سخت فشار کند می

را باین  پردازد، زیرا این عالم آنقدر وسیع و دورپایان و با عظمت است که انسان می خالق

 .سازد میجستجو وادار 

و روی این حساب است که در حس بشری چنین جای گرفته است که اگر بخواهد از 

، زیرا آن یک ترس همه جانبه و ریشه داری اسرت کره بهرر طررف     تواند مین آن فرار کند

روی آورده و بهر طریقی که روی آورد، و در هر سطحی و میدانی که باشد، برازهم او را  

 !!کند میه احاط

 آسمان، زمین، خورشید، ماه و ستارگان همه ای این اجرام با عظمت و معلق در فضای

پایان بدون اینکه ستونی داشته باشند، و بازگشت شب و روز نور و ظلمرت و گرردش    بی

قمر از هالل یک شبه ای باریک بمانند یک نخ سفید نورانی و تبردیل آن ببردر کامرل، و    

 بازهم بحالت اول. سپس بازگشتن بتدریج
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پی درپی باران و ابر، و این زمین و های  صاعقه [19ة: البقر] ﴾َورَۡعٞد َوَبۡرقٞ ﴿ و این

 بلند، دشتها، رودها.های  هرآنچه در آن هست، از کوه
 و در دل آب و در وسرط هرا   حسراب کره در خشرکی    بری  شمار و بی و این موجوداتی

 است، و هر یک با دیگری فرق فاحش دارند. ها آسمان

و این دقت عاجزکننده که در ساختمان مخلوقات بکار رفته در نظم و انتظام و گردش 

 نظمری و اخرتالل در آن دیرده    بری  پایران  بری  افالک که باندازه ای سر موئی در این فضای

کره خرود را   شرکافد   مری  ، در آن نرمک گیاهی که از زمین میروید، دل خراک را شود مین

 بسوی نور خورشید بکشاند.

و  کنرد  میو در این مرغکی که هسته ای تخم مرغ را میشکافد و آهسته آهسته حرکت 

تا از دهان مادر دانه و روزی خرود را میربایرد، و در    کند میجک جک میزند، و دهان باز 

 یافته. این بال و پر دقیق و ظریفی که با رنگهای خیره کننده و با دقت کامل ترکیب

بینرد و حرواس آن را درک    مری  و در همه چیز و بازهم در همه چیز کره چشرم آن را  

، و هرچه سطح علم سازد می، عظمت و مهارتی است که انسان را میگیرد و حیران کند می

و فرهنگ و تمدن و ترقی انسان باال و باالتر برود، بازهم این عالم وسیع و با عظمرت در  

که با مدارک و معلوماتش سازگار باشرد، و در   کند میی را القا  حس او چیزهای گوناگون

! آنقدر سازد میهر حالتی که باشد او را در مقابل عظمتش وحشت زده و هراسان و لرزان 

پردازد! آنقدر وحشرت   می که سرانجام به جستجوی خالق عالم سازد میهراسان و ترسان 

د!! و عاقبرت هرم گراهی    گویر  مری  داکه خودبخود با تمام وجودش خردا خر   سازد میزده 

دلی در همه احوال خدا با او بود،  بی ! و بنا بقول خواجه ای شیرین سخنرود میبانحراف 

 !!.کرد میاو نمیدیدش و از دور خدایا 

هرای   آری آری! این یک امر فطری است، و انسان هم فطرتاً اینطور است! او از تجربره 

بناچار صانعی سازنده ای دارد، و از این نظر است که هرچیزی  کند میخود بالبداهه درک 

، و در ایرن  کنرد  میکه از سازنده و صانع این عالم با عظمت و دورپایان با شتاب جستجو 
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د!! گراهی بسروی خردا    گرد میو گاهی گمراه  برد می جستجوی با شتاب گاهی راه بهدف

 که او سازنده و صانع اسرت، و گراهی دیگرر راه گرم کررده خرود ایرن جهران را         رود می

 پرستد، بجای اینکه خدا را بپرستد، طبیعت را خدا میداند بجای خدای یگانه. می

، زیررا در فطررت   گررد  میاما در هردو حال عظمت این جهان هستی بزرگ او را دربر 

مرت خرود را ببرازد، چرون فطرتراً      انسان است که در مقابل جمال و جالل و شکوه و عظ

پایان  بی شیفته ای جمال و کمال و عظمت است! و در هردو حالتش این عظمت و شکوه

 در پیش او عنصری است از عناصر )دین(.

، بردلیل اینکره مررگ    سازد میو همچنین عظمت مرگ انسان را فرا میگیرد و حیرانش 

نده ایست، کودک برای شدت الفت نسبت به انسان یک حادثة بزرگ ناگوار و ناراحت کن

کره تنهرا حیرات قرانون      کنرد  میبا زندگی و برای شدت عشق و عالقه با آن دائم حساب 

که این یک امرر دائمری اسرت     کند میطبیعی هستی اوست که او را دربر میگیرد، و تصور 

گتر بلکه بخاطر اینکه خیلی زندگی را دوست میدارد، و از هرچیزی بزر ها، برای همة زنده

، حتری برر خوابهرایش کره او را     دهرد  مری و با ارزش تر میداند، آن را بر همه چیز جریان 

دارای حس ها  که مانند زنده کند میو خیال  کند میرا نیز زنده تصور ها  اند، آن احاطه کرده

د، و میبیند یکی در پیش پایش جان گرد میو حرکت هستند. سپس ناگهان با مرک روبرو 

 رد.و میمی دهد می

ناگهان ترس و هراس و وحشت سراپای وجودش را دربر میگیرد، عجباً! این موجرود  

، حرکرت  کرد میزنده ای که هم اکنون در پیش چشم من غذا میخورد، آب مینوشید، نمو 

داشت، با وی عاطفه نشان میداد، جواب میگفت! این مرغک زیبا، آن حیوان الفت گرفتره،  

ر یک لحظه ای کوتاه بیفتد و بمیرد و دیگر حرکرت نکنرد؟!   این انسان مهربان! چرا باید د

ساکت باشد، دهان ببندد، سخن نگوید؟! دیگر قادر بر هریچ کراری نباشرد؟! دیگرر نره از      

 عاطفه خبری است و نه از مهربانی اثری؟!
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در اینجا است که لرزش آزاردهنده و سختی سراسر اعماق وجودش را فرا میگیرد کره  

حادثه ناگوار چیست؟! معنای مررگ ناگهرانی چیسرت؟! معنرای فنرا       چه شد؟! معنای این

چیست؟! آخر این وجود عزیز که اندکی قبل از این جلو چشم ما بود! خیلی روشن برود!  

بهیچ عنوانی قابل پرسش و گفتگو نبود، پس معنای وجود چیسرت؟ حردود آن ترا بکجرا     

 ؟!.سازد میین است؟! اصالً چرا محدود است؟! و کیست که این حدود را مع

هان! اینجا دریچه ایست بسوی خدا! بسوی خالق حکیم! دریچه ایست بسوی قردرتی  

انرد!  گرد مری ! و زندگی میبخشد! و سپس آن را میگیرد! و بسوی فنرا براز   کند میکه خلق 

 چنانکه گویی وجودی در کار نبوده است!!

 وی خردا راه و گاهی انسان این موجود حیرت زده در میان این لرزش و وحشرت بسر  

هرا   آن کره طبیعرت و دهرر و ماننرد     کنرد  مری د! و خیال گرد می! و گاهی نیز گمراه برد می

کره   کنرد  مری !! و یا تصور کنند می قدرتهائی هستند که از موجودات زنده زندگی را سلب

 برای خود مرگ در مقابل خدای زندگی خدای دیگری هست!!

فرا میگیرد و بسوی دین میکشراند، و  اما در هردو حالتش عظمت و شکوه مرگ او را 

یعنی: بوجودآمدن اشیا  او را سرخت فررا میگیررد کره چگونره      ها  همچنین عظمت حادثه

 را بوجود میآورد؟!ها  آن ؟! چه نیروی عجیب شکوهمندیشوند می حادث

والدت، مرگ، صحت، مرض، قوت، ضعف، روزی، تمکن، رفتن، آمدن و بسریاری از  

، و یا او در پیش پای تماشرگران تماشرا   رسد میدر زندگی به انسان که ها  این قبیل حادثه

کیست؟! و ها  ند! آفریننده ای این حادثهگرد میو میبیند که جلو چشم مردم حادث  کند می

آفریند؟! بازهم در اینجا با همان ترتیب سابق دریچه ای روشنائی بسروی خردا    می چگونه

قردرتی کره    شود می را بیافریند بازها  این حادثه تواند می ، بسوی آن قدرتی کهشود می باز

 ند!!گرد میحادث ها  آن و باال فاصله دهد میکمتر از یک چشم بهم زدن فرمان حدوث 

، و یا خدایان فراوانی برد می انسان در اینجا بازهم گاهی بسوی خالق حق و حکیم راه

 را خلرق هرا   و ایرن حادثره   ،کننرد  مری  که این عالم را بنظم میآورنرد و اداره  کند میتصور 
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، اما در هردو حالتش عظمت حدوث موجودات او را سخت فرا میگیرد و بسروی  کنند می

 دین میکشاند.

را بسروی خردا،   هرائی   یک رشته عواملی هستند که در قلب بشریت روزنهها  این همة

، و آن عقیده ای را که در صمیم فطررت  کند میبسوی خالق مدیر، حکیم، مدبر و توانا باز 

ایجراد کنرد و از هریچ چیرزی      توانرد  مین ، اماسازد می، بیدارش سازد مینهفته است بیدار 

در داخل نفس و روان انسان چیزی را بوجرود   تواند مین بسازد، زیرا عامل خارجی هرگز

 آورد که در آن نبوده است.

ند عواملی نیستند کره قردرت   گرد میث این صداها صداهائیکه در این عالم وسیع حاد

موجودند خواه انسان بشنود و خواه نشنود، و با این ها  آن شنوائی را ایجاد کنند، زیرا خود

توانند بشنوند، این نورها نورهائی که در ایرن عرالم    نمی حال موجوداتی که گوش ندارند

موجودنرد  هرا   آن کننرد، ند عواملی نیستند که قدرت بینایی را ایجراد  گرد میپهناور حادث 

 موجودنرد گرچره موجروداتی کره چشرم ندارنرد      هرا   آن خواه انسان ببیند و خرواه نبینرد،  

 توانند ببینند، و بر این قیاس است سایر چیزها. نمی

بآسانی صداها و نورها را تمیز بدهد  تواند می و لکن هنگامیکه قدرت حساسه پیدا شد

گونراگون درآورد کره برا    هرای   أثیرات را بکیفیتمتأثر گردد. سپس این تها  آن و از وجود

 بیند، و هر یک از می فطرت و استعدادهایش سازگار است، زیرا حیوان میبیند و انسان هم

ند، اما هر یک بنحو مخصوصی و از دید در زندگی هر یک گرد میاز محل دید متأثر ها  آن

بذات خود اوسرت، و   غیر از اثر دیگری، نتیجه ای هر یک مخصوص آید می اثری بدست

 بهمین ترتیب است: امر در فطرت دین.

جهانی که بدرون حس بشری وارد میآیند، فطرت را های  و حادثهها  واقعاً که واقعه

توانند این توجه را  نمی ، و لکن هرگزدهند می و بسوی خالق حق توجهش کنند می بیدار

ایجاد کنند، زیرا آن از روز اول در اصل فطرت موجود بوده، منتهی بطور نهفته بازهم 

ٓ َءاَدَم مهن  ِإَوذۡ ﴿ دهد میقرآنکریم است که در این راه تاریک ندا  َخَذ َربَُّك مهنُۢ بَنه
َ
أ
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لَسۡ 
َ
ههۡم أ نُفسه

َ
َٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم لََعَ

َ
هَيَتُهۡم َوأ ٓ ُظُهورهههۡم ذُر  ْ بَََلَٰ َشههۡدنَا هُكۡم  قَالُوا هَرب    [172األعراف: ] ﴾ُت ب

را گرفت، و آنان را بر ها  آن ذریهها  آن و هنگامیکه پروردگارت از اوالد آدم از پشت»

نفس خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، هستی و ما 

 تواند مین و قانون عمومی در اصل زندگی این است که عامل خارجی هرگز «.گواهیم

 چیزی را ایجاد کند، مادام که استعدادی قبل از آن در داخل فطرت نهفته نباشد.
و این توجه، توجه بسوی خالق در داخل نفس موجود است، و فقط منتظر اسرت کره   

از خرارج نردائی برسرد، بهرر     ندایش دهند، مانند قدرت بر نطق و سخن که منتظر اسرت  

وسیله ای که باشد تا کودک نو شگفته لب سخن باز کند، و بدیهی است کودک از وقتیکه 

هرا   ، اصرار میورزد، دهکند میبا این توجه سر و کار دارد، آغاز بسئوال  کند میآغاز ادراک 

میپرسد که این آسمان را کری   رسد میپرسد، و بهرکه  می و صدها بار از صدها امور شکل

هرا   ایرن  ساخت؟ این زمین را کی گسترد؟ خورشید، و ماه، و ستارگان را کی آفرید که به

؟ رعد و برق و ابر و باران ساخته و پرداختره ای کیسرت؟   سازد میکه تاریک  دهد مینور 

نجشرک  این مرغک عزیز و خواستنی یا این سگ باوفا و یا آن روباه حلیه گر، و یا ایرن گ 

میرند؟ وسعت این عالم به این عظمت چه قدر است؟! و چرا ایرن   می شیرین زبان چگونه

اندازه وسیع است؟! و آخرین مرز آن کجاست؟! و کی به این بزرگری شرده اسرت؟! مرن     

 چگونه به این جهان آمدم و کی مرا آورد؟!

، و کنرد  مری و هر آن آشنائی بیشتر کسرب   کند میسپس همان کودک آغاز رشد و نمو 

هراندازه که آشنائی آن بیشتر شد، بحث و جستجویش از اسرار این عرالم و از زنردگی و   

د، و در هر مرحله ای در نفس و روان او تصور جدیدی از تصورات گرد میزندگان بیشتر 

 .آید می دین پدید

کره فرویرد سرروده    هرائی   و سرکوبی غرایز و عقده ای )اودیب( و همه ای این افسانه

نه ارتباطی با دین ندارند، زیرا دین که از سرکوبی غرایز بیرون نمیآید، دین کره برا   هیچگو

غریزه ای جنسی و یا بگو: با آن عشق فروید آفرین ارتباطی ندارد، بلکه دین خود چیرزی  
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، هراندازه که آن نمو کند، پیوسته نمو فطری و کند میاست از صمیم فطرت با فطرت نمو 

که کسی و یا چیزی در کرارش دخالرت بکنرد، چررا فقرط دخالرت       طبیعی دارد، بدون این

؟ و براسراس صرحیح   سازد می؟ و بسوی وجه صحیح رهنمون کند میخارجی آن را منظم 

 پایدارش میدارد، و جز این هیچ کاری ندارد.

و منع و جلوگیری یا بگو: سرکوبی عزیزه عاملی نیست کره تخرم دیرن را در نفروس     

، کند میسزاوارتر این است که دین به نمو مهارها )کنترلها( کمک  مردم بکارد، بلکه بهتر و

مهارها و کنترلهایی که آزادی نیروی زندگی را بنظم میاورد، و میدانهای پاک و نظیرف را  

 .کند میبرای آن معین 

پس بنابراین، دین بطور حتم و یقین باید اصول معینری را بردنبال داشرته باشرد، قیرام      

ون نفس تابع دین است که سرلوک و مشراعر و وجردان آن را کنتررل     عوامل کنترل در در

که این بد است و آن خوب، این را باید انجام داد  دهد می، و به انسان هشیار باش کند می

و آن را نباید، و ارتباط دین با این عوامل مهار کننده بسیار ریشه دار و قدیم است تا بشر 

ده است، زیرا احساس فطری انسان بنراچیزی خرود در   بشر بوده، این ارتباط هم برقرار بو

برابر قدرت خالقه و احساس او بر اینکه او در برابر مظاهر قدرتهای مختلف قرار گرفته، 

تا در مقابل خدا  سازد میهمه و همه یک رشته عوامل بسیار قوی است که انسان را وادار 

 بسجده بیفتد و عبادت کند.

انی و ناچیزی خود در برابر نیروی خالقه و احساس او پس احساس فطری انسان بناتو

مختلرف قررار   های  به عظمت و جالل و احساس او برای اینکه او در مقابل مظاهر قدرت

که در مقابرل عظمرت خردا سرر بسرجده       سازد میدارد، یگانه عاملی است که او را وادار 

 بگذارد و اظهار بندگی بنماید.

که باید  کند میکه فشارخارجی داشته باشد( احساس پس انسان )بطور فطری بدون این

حرکات معین و افعال و کردار و رفتار معینی را در برابر ایرن قردرت کره آن را پرسرتش     

در پیش گیرد تا بلکه رضایتش را جلب کند، و از خشم و غضبش در امان باشرد،   کند می
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گرچه خیلی مربهم  ، کند میاو پیوسته در حس خود این غضب و این رضایت را احساس 

و پیچیده هم باشد، و خوف و رجا بیم و امید در نفس بشریت بزرگترین خطروط متقابرل   

هستند، آن دو همان خطوطی هستند که این الترزام و تعهرد را در مقابرل قروه ای خالقره      

 ، و آن را یک برنامه ای از مشاعر و رفتار و اعمرال و افعرال و شرعائر قررار    کنند می تنظیم

و با این التزام و تعهد این اصرول مختلرف پدیرد میآینرد، و یرا اصرول موجرود         ،دهند می

 یابند. می نورانیت

و اصول )چنانکه در فصل آینده بیان خواهیم داشت( معنایش این است کره در اینجرا   

 موانعی کنترل کننده وجود دارند که نیرروی خروشران زنردگی را مرترب کنتررل و مهرار      

آن را ضبط و مهار کنند و ترا در افرق براالتر برال     ای  اندازه ج ازخارهای  تا آزادی کنند می

 ببرند، و از بیهوده رفتن جلوگیری کنند.

 و از اینجا است که دین با عشق و عالقة بالتزام و تعهد فطری در نفس بشریت مربوط

د کره  گرد می، و سپس با اصول و ضوابط رابطه ای نزدیک و طبیعی فطری برقرار شود می

را هرا   آن آسمانی پیوسرته های  هیچگونه فشاری از خارج بر آن وارد نمیآید، و بلکه دیانت

، و آن توجه مربهم بسروی آن قردرت خالقره را     سازند میتنظیم کرده و براه صحیح روانه 

 .دهند می تنظیم نموده، و سرانجام یک توجه گویا و صریح و خالص بسوی خدا قرار

، و سرانجام یک التزام گویا و صریح کنند می مبهم را تنظیمو همچنین آن التزام و تعهد 

که فقط حکمتش را خدا میدانرد ترا برر     دهند می به عبادات و شعائر معین و محدود قرار

را یرک رشرته   ها  آن که کنند می اند، و آن اصول عالی انسانی را تنظیمگرد میمردم واجب 

 .دهند می قراراصول روشن و دور از هوا و هوس و نقص و انحراف 

، نه دین سازند میانند و مردم را بآن ملزم گرد میآسمانی واجب های  و آنچه که دیانت

است، نه عقیده است، نه التزامات عقیده است، و نه اصول مربوط بعقیده است، بلکه فقط 

هرای   نشان دادن راه صحیح است در همة این امور، و اگر این راه صحیح از طرف دیانرت 

شان داده نشود، قطعاً در اینجا دین، عقیده، اصول و التزامات خواهد بود، اما همه آسمانی ن
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در معرض انحراف و ضاللت همانطوریکه هرچیزی که در فطرت بشریت هست منحرف 

گردد، اگر با راه صحیح برخورد نکند و نفوس منحرف نیز مانند همه چیز از قبرول دیرن   

دین فطری نیست، بلکه بررای اینکره انحرافرات ایرن      ، نه برای اینکهکنند می آسمانی فرار

کره )اعتردال،    کننرد  می ، و از این جهت است که دائم احساسسازد میرا کج ها  آن نفوس

را که صبر براسرتی  ها  آن ، و هستیدهد میهمواری، و پایداری( موجود در دین فشارشان 

 .سازد میو استقامت ندارند ناراحت 

جاهلیت جدید در جهان آشفته ای غرب که برر خردا تمررد    و این گروه ملحد در این 

محلی است کره در کلیسرای اروپرائی برود و     های  میورزد، بخاطر یک رشته علتها و سبب

مردم را از دین بیزار کرد و فرار داد، زیرا کلیسا قبرل از هرچیرزی از خرود یرک سریمای      

وهام بت پرسرتی محریط   مخلوق کلیسائی بر عقیده ای آسمانی مسیحیت داد که خالی از ا

هم جوار با سرمنشرا  عقیرده اصریل نبرود،     های  ملت های نبود، و همچنین خالی از افسانه

 مانند کشور روم.

و این وضع از اینجا ناشی شد که اولین داعی برای مسیحیت در ایرن محریط نره رای    

کسانی شنیده  خود مسیح بود و نه تعایم او را بطور مستقیم شنیده بود، بلکه این تعالیم از

شده بود که در خالل یک قرن بعد از حضرت مسیح آن را گوش بگوش و دهران بردهان   

تحویل یکدیگر دادند، بدون اینکه کتابی، شیئی، و ضبطی در کار باشد، و در سایة فشار و 

خفقان رومیانی که مؤمنین دسته ای اول مسیحیت را از فراگرفتن امرور عقیرده ای مسریح    

 ند، و بهیچ کس حق نمیدادند که چیزی را بدقت بررسی کند.کرد میسخت جلوگیری 

سپس بعد از داخل شدن امپراطوری روم بآئین مسیحیت کلیسرا رهبانیرت را در عرالم    

مسیحیت سخت ترویج کرد، بقصد اینکه با عیاشی رومیان برت پرسرت و خوشرگذران و    

وی کرد و تا آنجا پیش تاخت انحالل اخالقی آنان مبارزه کند، اما در این رهبانیت زیاده ر

که بدرجة تعطیل حرکت و نشراط و جنربش زنردگی انجامیرد، و برا فطررت بشرریت و        

محرکهای زنده ای آن به مقاومت و مبارزه برخاسرت و عاقبرت آن را بیرک منفری گرری      
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ضعیف و ناتوان تبدیل نمود، عالوه بر آنکه حامل با رنکبت و بدبختی شد که اعصاب را 

پرداخت و نره پریش میرفرت،     می ، نه تولید داشت، و نه بعمران و آبادیفرسوده میساخت

 بلکه از هر جهت که حساب کنی متوقف بود و تعطیل.

، زیررا  کررد  مری اثر نبود که بر مردم تحمیل  بی سپس خود کلیسا نمایشگر این رهبانیت

نرد و از  مردم بزودی کشف کردند که رجال دین یعنی: کلیسانشینان که آنان را زجر میداد

ند، )اگرچه حالل و پاک و نظیف هم کرد میروی زمین جلوگیری های  بهره گیری از لذت

کارهرای زشرت و    انرد،  بود( خود تا گردن در انواع اقسام لذائذ ناپاک و حررام فررو رفتره   

ننرگ دارنرد ترا چره     ها  آن که مردم بومی و عادی از انجام دادن دهند می ناروائی را انجام

تررک  هرای   و دخمه ها، و مردان کلیسا نشین، و دیگر کلیساها، و صومعه رسد برجال دین

دنیا مرگز انجام کارهایی شده بود که حس سالم از آن بیزار است. سپس کلیسا دین خرود  

را آنچنان بازیچه قرار داد که باور نکردنی است، و آن وقتی بود که آغاز کررد بتجرارت و   

  گنهکار، و آن را یک نوع تجارت دین قرار داد آزادی به مردم باصطالهای  فروش برات

که در پشت پرده ای آن باندوختن مرال و ثرروت مشرغول گردیرد، و سررانجام مرردم را       

 بورشکستگی عقیده کشانید.

پنراه و   بری  و بعد از این کلیسای فاسق بهمة این کارها قناعت نکرد، بلکه بررای مرردم  

تحمیل کرد که در همه حال، در خرواب، در  ورشکسته ای آن روز یک نفوذ کشنده ای را 

بیداری آنان را زیرفشار قرار میداد، و وادارشان میساخت که بایرد در مقابرل رجرال دیرن     

گزاف و زندگی سروز  ی ها مالیات کرنش کنند، و زانوی ذلت بر زمین نهند، مرتب بر آنان

ان زمان تیرول  تحمیل مینمود، و خدماتی رایگان که خیلی شباهت داشت بخدمات تیولگر

را بنرام کلمره   هائی  یک رشته افسانهها  این در مزارع کلیسا از مردم میکشید، باالتر از همة

 ای آسمانی بر مردم غارت دیده تحمیل مینمود.

حقاً! )بعد از این همه فساد و این همه انحرافات در تصور عقیرده ای و روش عملری(   

قیامت سیاهی برپا گردید، و آن این بود که کلیسا یرک رشرته نظریرات باصرطال  علمری      
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معینی را بخلق اهلل تحمیرل کررد، از شرکل زمرین و طبیعرت عرالم و از عمرر انسران و...         

مقدس هستند، برای اینکه کلمات آسرمانیند، هرر    حقایقها  این چیزهائی ساخت و گفت:

 خروج کند، یاغی است، کافر است، مستوجب عذاب است، و کیفر.ها  آن کس برعلیه

را روشرن نمرود، و   هرا   بنابراین، وقتیکه علرم اسرتداللی و تجربری فسراد ایرن نظریره      

کلیسائی که از  دانشمندان نیز این فساد را اعالم نمودند، قیامت طوفانی کلیسا برپا گردید،

، کررد  مری ، و از برای ضایع شدن جهل و نادانی سرینه خرود را چراک    ترسید می پرتو علم

جهلی که مردم را پیوسته به بردگی کلیسا وامیداشت، زیرا خیلی حریص بود که این جهل 

 دست نخورده و پایدار بماند و تا ابد دوام یابد تا او حکومت کند و بس.

برپا شد که از نراراحتی دانشرمندان را سروزاند، عرذاب کررد،       آری، قیامت سیاه کلیسا

گفتنرد:   مری  شکنجه داد و کشت، بدلیل اینکه مثالً: آنان میگفتند: زمین کروی اسرت، و یرا  

زمین مرکز عالم نیست، و دانشمندانی مانند گالیره، کوبرنیکروس، و جوردانرو برونرو، برا      

وس و مشراعر و وجردان مرردم    دست رجال دین آنچنران عرذابهائی کشریدند کره در نفر     

محبت رجال دین را سوزاند، و بجای آن تخم عداوت های  مودت دینی و ریشههای  ریشه

رفت، هر کس کره   ها دل نشاند که دیگر عقل از سرها پرید، و صبر از ها دل و انتقا مرا در

اول بار سنگین دین را از دوش خرود میانرداخت، و هرچره     کرد میدر این طوفان حرکت 

ربوط و منسوب بآن بود زیرپا میگذاشت. آری آری! قیامتی برپا شد و آثار دینی متالشی م

 و پایمال گردید.

بنابراین، مردم در این نفرت خود از این دین در یک حال آرامش روانی نبودند که بره  

بحث و جستجوی راه حل اجازه بدهد کره حرق را از باطرل جردا سرازند، باطرل را دور       

را بگیرند، دیگر این بشر غارت زده مانند مارگزیده از هر ریسمان سریاه و   بیاندازد و حق

دیدنرد و فریراد میزدنرد و فررار      می ، و بلکه حق و باطل همه را مارکشندهترسید میسفید 

 ند.کرد می
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و در اثر پیدایش این قطعه تاریخ فاسد و منحرف تمدن غربری پایردار گردیرد، تمردن     

، کند میپایه گذاری شد، تمدنی که همه جا از دین فرار  جدیدی که براساس عداوت دین

 .سازد میو آثار عقیده و تصور و رفتار و شعور و فکر دینی را از خود دور 

و این چموشی با این تمدن نوظهور و پیروز در همه جا بسرعت انتشار یافرت، هرجرا   

رار از دین در ایرن  که این تمدن قدم نهاد آن چموشی هم همراه و همگام بود، در نتیجه ف

عصرجدید طوری نمایان گردید که گوئی یک تجلی واقعی بشریت است، و حال آنکه در 

حقیقت یک بیماری جنون آمیزی بیش نیست که یک و یا چندسال از بشرریت را گرفترار   

 کرده است و بزودی میگذرد.

کره   و همین بشریت در این روز در راه بازگشت بسوی خداست، کم کم دارد میفهمد

ی هرا  راه در راه بازگشت بسوی فطرت است و باید برگردد، بعد از آنکه مردتی در کروره  

این جاهلیت منحررف ایرن چنرین جوالنهرای جنرون آمیرز داد، آنچنران جروالن داد کره          

کوچکترین آسایش و آرامرش را در خرود ندیرد، بلکره بجرای آرامرش و آسرایش پرر از         

تصادی، و اجتماعی گردید، عقده هایی که این شقاوت روانی، فکری، سیاسی، اقهای  عقده

 تاریخ طوالنی بشریت تاکنون نظیرش را بخود ندیده است.

و این دینی که خدا بر مردم فرض کرده است دائم با فطرت برخرورد کامرل دارد، امرا    

این برخورد در صورت اعتدال آن انجام میگیرد، در یک صورت صحیحی انجرام میگیررد   

اشد. سپس این دین این فطرت را از انحرافات باز میدارد، انحرافاتیکره  که باید همانطور ب

 .آید می در اثنا  نمو و پرورش و گسترش آن پیش

و در بخشهای گذشته ما خطوط نفس و روان بشریت را بیان کردیم، و در تشرکیالت  

بسزا سخن گفتیم. پس بنابراین، اینجا باید بیان کنیم: این دینی کره  ها  آن و طبیعت فطرت

 ؟کند میچگونه با این فطرت برخورد  )اسالم(خدا بر مردم واجب کرده 
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در درجه اول قرآنکریم برر حرس بشرری، حسری کره دارای تارهرای فرراوان اسرت،         

عقیرده توجره   این حس بطور فطری بسروی  ها  که بوسیله آن نغمه کند میوارد هائی  نغمه

 .کند می

پایان خالق و احساس بعظمت این جهان پهناور و  بی بنابراین، وقتیکه احساس بقدرت

احساس به مرگ و زندگی، و احساس بحدوث موجودات عبارت باشد از: همین تارهای 

، بطور خواند میفطری، یعنی: تجلی بشریت، همان تارهائی که دائم انسان را بسوی عقیده 

ترا بحکرم    دهرد  مری و هوشیار براش   کند میرا بیدار ها  یم هم همین احساسیقین قرآنکر

انردازد، و مرن در    مری  را از کارها  از کار نیفتند، همان عادتی که این احساسها  آن عادت

بتفصریل   «تربیة الروح»از این تجلی در قرآنکریم در فصل  «بیة اإلسالمیةمنهج الرت»کتاب 

، زیرا بحثی است که به موضوع تربیت نزدیکتر اسرت  کنم میسخن گفتم، دیگر تکرارش ن

تا به بررسی روانی، و در اینجا همین قدر بس که ایرن حقیقرت را ثابرت کنریم، و سرپس      

 متعدد در قرآنکریم آمده نشان بدهیم.های  را که از این نغمههائی  اندکی نمونه

و نه از کیفیت کارش رو  همان نیروی ناشناخته ای که نه از حقیقت آن خبر داریم 

آگاهیم، تنها وسیله ای ارتباط ما با خداست، و آن فطرتاً راه بسوی خدا دارد، زیرا خود 

شراره ایست از رو  الهی که در این یک مشت خاک تیره بودیعت نهاده است، قرآنکریم 

هَذا﴿ :دهد میاز این ودیعه این چنین خبر  ْ َلُ  ۥَسَوۡيُتهُ  فَإ وِحه َفَقُعوا  ۥَوَنَفۡخُت فهيهه مهن رُّ
يَن  ده و سرانجام وقتیکه او را آماده کردم و از رو  خود در او » [72ص: ] ﴾٧٢َسَٰجه

 .«دمیدم، در برابرش سر بسجده بگذارید
، و با خدای خویش برد می و از اینجا است که رو  خودبخود بسوی خالقش راه

، بدون اینکه خسته و برد می همة خلق راه بسوی خدا اتصال دارد، با فطرت خود مانند

َربَُّنا  قَاَل ﴿ :دهد میناراحت گردد و در نیمه ای راه بماند، قرآنکریم از آن هدایت گزارش 
ٍء َخۡلَقهُ  ََّلهيٓ ٱ ۡعَطىَٰ ُكَ ََشۡ

َ
پروردگار ما همانست که بهمه ای » [50طه: ] ﴾٥٠ُثَم َهَدىَٰ  ۥأ

 .«را بسوی خود هدایت کردها  آن سپسموجودات هستی بخشید، و 
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د وقتیکه فطرتش منحرف و گرد مید، گمراه گرد میو با این وصف بازهم انسان گمراه 

د که دیگر راه بسوی خدا نمیبرد، نه برا رو  خرود برا    گرد می، آنچنان گمراه شود می بیمار

 .برد می باو پناهخدا ارتباط مییابد، و نه از او استمداد میجوید، و نه در حال گرفتاری 

 این انسان ناتوان حتی در حال گمراهی در آن حالی که روحش به تاریکی افتاده و

شهوت آن را احاطه کرده و مانع از رسیدن نور های  بیرون بیاید، حتی پرده تواند مین

است، بازهم علی رغم این همه گمراهی در فطرت خود ثابت است، بازهم بهر طریقی که 

متوجه است، همانطوریکه چشم بیمار بسوی نور توجه دارد، چشم هست بسوی خدا 

ببیند، اما بازهم کامالً از دیدن و درک آن ناتوان نیست.  تواند مین بیمار با اینکه نور را

، دهند می پرستند، و دیگری را هم از موجودات شریک او قرار می بنابراین، مردم خدا را

ٓ إهََل ﴿ :فرماید میدر این باره قرآنکریم  هُبونَا َُقر   ما» [3الزمر: ] ﴾ُزۡلَفَٰٓ  ّلَله ٱَما َنۡعُبُدُهۡم إهََّل َله
 .«پرستیم، مگر آنکه ما را بخدا نزدیک سازند نمی راها  آن

تۡلَُهم َمۡن َخلََق  َولَئهن﴿
َ
َٰته ٱَسأ ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰو

َ
ۚۡ ٱََلَُقولَُن  ۡۡل فََرَءۡيُتم َما تَۡدُعوَن مهن ُدونه  ّلَلُ

َ
قُۡل أ

َ  ّلَله ٱ َراَدّنه
َ
ه  ّلَلُ ٱإهۡن أ هه َفَُٰت ُُض  َٰشه ٍ َهۡل ُهَن َك هُِض  َُٰت  ۦٓ ب َك هرَۡۡحٍَة َهۡل ُهَن ُمۡمسه َراَدّنه ب

َ
ۡو أ

َ
أ

و زمین را آفریده؟ حتماً  ها آسمان بپرسى: چه کسىها  آن و اگر از» [38الزمر: ] ﴾ۚۦۡ هه رَۡۡحَته 

کنید که  خوانید اندیشه مى گویند: خدا! بگو: آیا هیچ درباره معبودانى که غیر از خدا مى مى

توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر  مىها  آن اگر خدا زیانى براى من بخواهد، آیا

 .«ند؟!توانند جلو رحمت او را بگیر مىها  آن رحمتى براى من بخواهد، آیا
پرستند، بخیال اینکه خداست، اما بازهم آنان جز در حاالت  می و یا نیروی مجهولی را

دیوانگی که خیلی نادر اتفاق میافتد و در حساب نیاید وجود خدا را انکار نمیکنند، وجود 

 خالق عالم را قبول دارند، خالقی که توانا است، با اراده است، با نفوذ است.

و مأموریت عقیده این است که تکیه گراه فطررت باشرد، و آن را برراه راسرت فطرری       

هدایت کند، مأموریتش این است که در رسیدن بخدا یار فطررت باشرد، هردایتی کره در     
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ی گوناگون هم در سر راهش قرار گیرنرد و مرانعش   ها مرض سرشت آن نهفته است، اگر

 رها سازد تا خدایش را ببیند. شوند، مأموریتش این است که رو  را از اسارت

و تنها روش اسالم هم در تربیت رو  این است کره دائرم میران رو  و خردا ارتبراط      

بدهد، در هر لحظه، در هر عمل، در هر فکر، و در هر درک و شعوری این ارتباط برقررار  

، زیررا از یرک طررف    بررد  مری  باشد، اسالم برای اجرای این برنامه وسرایل زیرادی بکرار   

یت قلب را با دست توانای خدا بر میانگیزد، خدائی که این همه دقت و صنعت در حساس

بکار برده است تا دل در درون خود دائم وجود خردا  ها  صفحه ای این عالم پر از اعجوبه

 پایان او حدی و مرزی ندارد. بی را احساس کند، و احساس کند که قدرت

یزد تا احساس کند که خدا دائرم او را  و از طرف دیگر بازهم حساسیت دل را بر میانگ

زیرنظر دارد، احساس کند که خدا همیشه با انسان است هرکجا که باشد، احساس کند که 

آگرراه هسررت، اسرررارش را میدانررد، و حترری چیزهررائی کرره لطیررف تررر از  هررا دل او از راز

 اسراریست میداند.

د کره دائرم بدانرد کره     و بازهم از طرفی در دل وجود تقوی و خوف خدا را بر میانگیز

خدا در همه ای حاالت و در هر فکر و شعوری مراقب اوست، و از طرفی هرم در آن دل  

تخم دوستی با خدا را میکارد، و نهال جلب رضای او را مینشاند، و از طرفری نیرز در آن   

، در همه حال در سختیها و آسانیها با وقرار و آرامرش رو   کند میدل آرامش و وقار ایجاد 

خدا بیاورد و تا حد تسلیم و رضایت دل هرچه از طرف خدا باو برسد بپرذیرد، و   بسوی

 خالصه هدف یکی است، و آن عبارت است از: پیوند دل بشریت با خدای خویش.

 است که با دست اسالم بر تار احساس قدرت و عظمتهائی  و این پاره ای از نغمه

ۡخرََجُكم  ّلَلُ ٱوَ ﴿ د:گوی می ، قرآنکریمشود می پایان خدا در همه ای میدانها نوا خسته بی
َ
أ

َمَهَٰتهُكۡم ََّل َتۡعلَُموَن َشۡي 
ُ
هنُۢ ُبُطونه أ بَۡصَٰرَ ٱوَ  لَسۡمعَ ٱا وََجَعَل لَُكُم   ٗ م 

َ
ۡف ٱوَ  ۡۡل

َ
لََعلَُكۡم  َدةَ   هۡۡل

لَمۡ  ٧٨تَۡشُكُروَن 
َ
ْ إهََل  أ ه  لَطۡيه ٱيََرۡوا ُكُهَن إهََّل  لَسَمآءه ٱُمَسَخَرَٰٖت ِفه َجو  ۚۡ ٱَما ُيۡمسه هَك  ّلَلُ َٰل إهَن ِفه َذ

هَقۡوٖم يُۡؤمهُنوَن  هن ُجلُوده  ّلَلُ ٱوَ  ٧٩ٓأَلَيَٰٖت ل  هُكۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَُكم م  هنُۢ ُبُيوت َجَعَل لَُكم م 
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نَۡعَٰمه ٱ
َ
ۡص  ۡۡل

َ
وَنَها يَۡوَم َظۡعنهُكۡم َويَۡوَم إهقَاَمتهُكۡم َومهۡن أ فُّ ۡشَعارهَهآ ُبيُوٗتا تَۡسَتخه

َ
ۡوَبارهَها َوأ

َ
َوافهَها َوأ

نٖي  َثَٰٗثا َوَمَتًَٰعا إهََلَٰ حه
َ
هَن  ّلَلُ ٱوَ  ٨٠أ َلََٰٗل وََجَعَل لَُكم م  هَما َخلََق ظه َباله ٱَجَعَل لَُكم م  ۡكَنَٰٗنا  ِۡله

َ
أ

هَك  ۡۡلَرَ ٱوََجَعَل لَُكۡم َسَرَٰبهيَل تَقهيُكُم  َسُكۡمۚۡ َكَذَٰل
ۡ
هۡعَمَتهُ  وََسَرَٰبهيَل تَقهيُكم بَأ َعلَۡيُكۡم  ۥيُتهمُّ ن

خداوند شما را از شکمهاى مادرانتان ]در » [81 -78النحل: ] ﴾٨لََعَلُكۡم تُۡسلهُموَن 

 ها دل [ شنوایى و دیدگان و دانستید و براى شما ]توان [ بیرون آورد که چیزى نمى حالى

فضاى آسمان آیا به مرغان رام شده در *  پدید آورد، باشد که سپاس گزارید 

دارد. بى گمان در این ]امر[ براى اهل  [ جز خداوند نگاه نمى را ]کسىها  آن اند؟ ننگریسته

هایتان براى شما آرامگاه قرار داد. و از  و خداوند از خانه* [ عبرت است  هاى ایمان ]مایه

هایى ]پدید آورد[ که آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبک  پوست چهارپایان خیمه

ورى تا مدتى معیّن  [ بهره یابید و از پشمهایش و کرکهایش و موهایش اثاثیه و ]مایه ىم

ها پدید آورد و از  و خداوند براى شما از آنچه آفریده است سایه*  [ مقرّر نمود  ]برایتان

کند و  پوشهایى که شما را از گرمى حفظ مى ها براى شما غارها قرار داد. و برایتان تن کوه

دارد، پدید آورد، بدینسان نعمتش  [ با همدیگر مصون مى ایى که از ]آسیب جنگتن پوشه

 .«رساند، باشد که تسلیم شوید [ مى را به شما به تمام ]و کمال
ۚۡ ٱ ۡلَحُّ ٱََّلٓ إهَلََٰه إهََّل ُهَو  ّلَلُ ٱ﴿ ُخُذهُ  لَۡقيُّوُم

ۡ
ۚۡ َلُ  ۥََّل تَأ َنةٞ َوََّل نَۡومٞ َٰته ٱَما ِفه  ۥسه ۡرضه  ٱا ِفه َومَ  لَسَمََٰو

َ
 ۡۡل

ههه  ۥٓ يَۡشَفُع عهنَدهُ  ََّلهيٱَمن َذا  يههۡم َوَما َخۡلَفُهۡم  َوََّل َُيه  ۚۦۡ إهََّل بهإهۡذن يۡده
َ
هۡن  يُطونَ َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ ءٖ م  هََشۡ ب

يُُّه  ۦٓ عهۡلمههه  َع ُكرۡسه ۚۡ وَسه هَما َشآَء َٰته ٱإهََّل ب ۡرَض  ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
ۚۡ َوُهَو  ۥوُدهُ   ُ َوََّل َي  ۡۡل ۡفُظُهَما ُّ ٱحه يمُ ٱ ۡلَعَله  لَۡعظه

و خدا همان خدائی که جز او خدائی حق نیست، او زنده و یابنده  [255ة: البقر] ﴾٢٥

و  ها آسمان است، نه او را پینه گی فرا میگیرد و نه خواب، مخصوص اوست هرآنچه در

زمین است، کیست که در پیشگاهش بشفاعت برخیزد؟ مگر با اجازه ای او از آنچه که در 

د پذیر می پیش روی بندگانش هست آگاه است، و از هرآنچه که در پشت سر آنان انجام

توانند داشته باشند، مگر باندازه  نمی باخبر است، و هیچ کس بهیچ چیزی از علم او احاطه
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و زمین است، و هرگز  ها آسمان سی حکومتش وسیع تر ازای که خود بخواهد کر

 .«اند و او علی و عظیم استگرد میاو را خسته نها  آن حفاظت
هُح  ۥ۞وَعهنَدهُ ﴿ ٓ إهََّل ُهَوۚۡ َوَيۡعلَُم َما ِفه  ۡلَغۡيبه ٱَمَفات ه ٱََّل َيۡعلَُمَها َوَما تَۡسُقُط مهن َوَرقٍَة  ۡۡلَۡحرهۚٓ ٱوَ  ۡلَب 

ۡرضه ٱَوََّل َحَبةٖ ِفه ُظلَُمَٰته إهََّل َيۡعلَُمَها 
َ
بهنٖي  ۡۡل هٍس إهََّل ِفه كهَتَٰٖب مُّ  ََّلهيٱ َوُهوَ  ٥٩َوََّل َرۡطٖب َوََّل يَاب

ه  َُٰكم ب ه  ََلۡله ٱَيَتَوَفى ِۖ ُثَم إهََلۡهه  نلََهاره ٱَوَيۡعلَُم َما َجرَۡحُتم ب َسم ٗ َجٞل مُّ
َ
ُۡقََضَٰٓ أ ُثَم َيۡبَعُثُكۡم فهيهه َله

هَما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  هئُُكم ب ُعُكۡم ُثَم يُنَب  و نزد اوست » .[60 -59األنعام: ] ﴾٦٠َمرۡجه

کلیدهای غیبی که جز او کسی از آن آگاه نیست. و آنچه را که در دریا و صحراست 

، مگر اینکه با علم اوست، و هیچ دانه کند میاز مرکز خود سقوط نمیداند، و هیچ برگی 

ای در البالی ظلمات زمین و هیچ تر و خشکی نیست، مگر آنکه اخبارش در کتابی 

روشن و آشکار موجود است. و او همان خدائی است که شما را در دل شب بخواب 

میگیرد، و هرچه در روز انجام داده اید بخوبی میداند، و سپس شما را از عالم خواب بر 

اند تا روزیکه عمرتان بپایانش برسد، و پس از آن هم بازگشت تان بسوی اوست، گرد می

 .«از هر عملی که انجام داده اید دهد میشما را خبر 
 د.گرد میاست که بر تار احساس بعظمت جهان نواخته هائی  این نیز پاره ای از نغمه

َٰته ٱِفه َخۡلقه  إهنَ ﴿ د:گوی می بازهم قرآنکریم است که ۡرضه ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
 ََلۡله ٱ ۡختهَلَٰفه ٱوَ  ۡۡل

هَما يَنَفُع  ۡۡلَۡحره ٱََتۡرهي ِفه  لَته ٱ ۡلُفۡلكه ٱوَ  نلََهاره ٱوَ  نَزَل  نلَاَس ٱب
َ
ٓ أ مهن َمآءٖ  لَسَمآءه ٱمهَن  ّلَلُ ٱَوَما

ههه  ۡحَيا ب
َ
ۡرَض ٱفَأ

َ
هَها َوَبَث فهيَها مهن ۡۡل ه َدٓابَةٖ وَ  َبۡعَد َمۡوت

هَيَٰحه ٱتَِۡصهيفه ُك   لُۡمَسَخره ٱ لَسَحابه ٱوَ  لر 
ۡرضه ٱوَ  لَسَمآءه ٱَبنۡيَ 

َ
هَقۡومٖ َيۡعقهلُوَن  ۡۡل  ها آسمان حقاً که در خلقت» [164ة: البقر] ﴾١٦٤ٓأَلَيَٰٖت ل 

، کنند می که در دل دریا بنفع مردم حرکتهائی  و زمین و گردش شب و روز و آن کشتی

آسمان نازل کرده و زمین مرده را زنده گرداند، و در آن هر جنبنده و در آن آبی که خدا از 

ای را پخش کرد و در گردش بادها و در ابرهای مسخر میان آسمان و زمین آیات عبرتی 

 .«پردازند می است برای مردمی که عاقلند، و با عقل به کار
 بازهم نغمه ای دیگر از قرآنکریم:
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نَزَل مهَن  ََّلهيٓ ٱ ُهوَ ﴿
َ
يُموَن  لَسَمآءه ٱأ اٞب َومهۡنُه َشَجٞر فهيهه تُسه هۡنُه َۡشَ  يُۢنبهُت  ١٠َماٗٓء  َلُكم م 

ههه  يَل ٱوَ  لَزۡيُتونَ ٱوَ  لَزۡرعَ ٱلَُكم ب ۡعَنََٰب ٱوَ  نلَخه
َ
ه  ۡۡل

ۚٓ ٱَومهن ُك  هَقۡوٖم  ثلََمَرَٰته هَك ٓأَليَٗة ل  َٰل إهَن ِفه َذ
ه  نلُُّجومُ ٱوَ  لَۡقَمَر  ٱوَ  لَشۡمَس ٱوَ  نلََهارَ ٱوَ  ََلَۡل ٱلَُكُم  وََسَخرَ  ١١َيَتَفَكُروَن  ۡمرهه

َ
هأ إهَن ِفه  ۦٓۚۡ ُمَسَخَرَُٰتُۢ ب

هَقۡومٖ َيۡعقهلُوَن  هَك ٓأَلَيَٰٖت ل  َٰل  لَُكۡم ِفه  َوَما ١٢َذ
َ
ۡرضه ٱَذَرأ

َ
َٰنُهُ  ۡۡل لَۡو

َ
هَقۡوٖم  ۥٓۚۡ ُُمۡتَلهًفا أ هَك ٓأَليَٗة ل  َٰل إهَن ِفه َذ

ۡلَيٗة تَلۡبَُسوَنَها   ۡۡلَۡحرَ ٱَسَخَر  ََّلهيٱ َوُهوَ  ١٣يََذَكُروَن  ٗما َطرهي ٗا َوتَۡسَتۡخرهُجواْ مهۡنُه حه ُكلُواْ مهۡنُه َۡلۡ
ۡ
َأ تله

َبَۡتُغواْ مهن فَۡضلههه  لُۡفۡلَك ٱَوتََرى  َر فهيهه َوتله ۡلَّقَٰ  ١٤َولََعَلُكۡم تَۡشُكُروَن  ۦَمَواخه
َ
ۡرضه ٱِفه  َوأ

َ
َ  ۡۡل َرَوَِٰسه

نَۡهَٰٗرا وَُسبَُٗل َلَعَلُكۡم َتۡهتَُدوَن 
َ
هُكۡم َوأ ن تَمهيَد ب

َ
ه  وََعَلََٰمَٰٖتۚٓ  ١٥أ َفَمن   ١٦ُهۡم َيۡهَتُدوَن  نلَۡجمه ٱَوب

َ
أ

فَََل تََذَكُروَن 
َ
ۚۡ أ هۡعَمَة  ِإَون ١٧ََيۡلُُق َكَمن ََّل ََيۡلُُق ْ ن وا ٓ  إهَن  ّلَله ٱَتُعدُّ يٞم  ّلَلَ ٱََّل ُُتُۡصوَها لََغُفورٞ رَحه

وَن َوَما ُتۡعلهُنوَن  ّلَلُ ٱوَ  ١٨ ُّ ا َوُهۡم   ٗ ََّل ََيۡلُُقوَن َشۡي  ّلَله ٱيَۡدُعوَن مهن ُدونه  ََّلهينَ ٱوَ  ١٩َيۡعلَُم َما تُۡسه
 .[20 -10النحل: ] ﴾٢٠َُيۡلَُقوَن 
 نوشرید، و از  مری  او آن خدائی است که از آسمان برای شما آب نازل کرد که از آن»

یابید، و به وسریله ای آن بررای    می که شما در سایه ای آن آسایش آید می آن درخت بوجود

انبوه و تاکستانها بوجود آورد، های  شما کشت و زارها سبز کرد، و باغهای زیتون و نخلستان

عبرتی است برای آن مردمی های  نشانهها  این پرورش داد، واقعاً که در همةها  و از همة میوه

پردازند. و شب و روز را برای شما رام ساخت، و خورشرید و مراه و سرتارگان     می کرکه بف

عبرتی است برای آن مردمی که با عقل های  نشانهها  این بفرمانش در کارند، حقاً که در همة

، و در آن چیزهائیکه در روی زمین برنگهای گوناگون برای شما آفریرده اسرت،   کنند می کار

نرد. و او  پذیر مری  آیات عبرتی است بس بزرگ برای کسانی کره ترذکر  ا ه این حقیقتاً که در

همان خدائی است که دریا را برای شما رام ساخت تا از آن گوشت نرم و لطیرف و گروارا   

بینی که  می راها  بخورید، و از دل آن وسائل آرامش و زیبائی بیرون بیآورید، و از دور کشتی

او بهره بررداری کنرد، و شراید کره شرما مرردم سرپاس        پایان  بی در آن شناورند، و از فضل

لنگرهرائی انرداخت کره زمرین شرما را نرابود نکنرد و        هرا   بگذارید، و در روی زمین از کوه

در آن نصب کرد، شاید که ها  هموار کشید، و عالمتی ها راه رودهای فراوان جاری کرد، و
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شخیص میدهید، آیرا خردائی کره    را ت ها راه شما مردم هدایت یابید، و به وسیله ستارگان آن

چیزی را خلرق کنرد؟! آیرا     تواند مین ، مانند آن کسی است کهکند میاین همه مخلوق خلق 

 .«آیند؟! نمی گیرید؟! بازهم بخود نمی این دو برابرند؟! آیا تذکر
 د.گرد میاست که در تار احساس به مرگ و زندگی نواخته هائی  و این پاره ای از نغمه

رهجُ ﴿
هته ٱمهَن  لَۡحَ ٱ َُيۡ هَت ٱَويُۡخرهُج  لَۡمي  ۡرَض ٱَويُۡحه  لَۡح ه ٱمهَن  لَۡمي 

َ
هَك  ۡۡل ۚۡ َوَكَذَٰل هَها َبۡعَد َمۡوت

وَن  ۦٓ َءاَيَٰتههه  َومهنۡ  ١٩ُُتۡرَُجوَن  ُ نُتم بََّشٞ تَنتَّشه
َ
ٓ أ هن تَُراٖب ُثَم إهذَا ۡن َخلََقُكم م 

َ
الروم: ] ﴾٢٠أ

19- 20]. 
آن خدائی است که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میآورد، و زمرین را پرس   »

شروید، و از   مری  اند، و بهمین ترتیب: شما از خاک بیررون کشرانده  گرد میاز مرگش زنده 

آیات اوست که شما را از خاک تیره آفرید. سپس یکباره شما بشری هسرتید کره در روی   

 .«زمین پراکنده اید
يُّ ﴿

َ
أ هَن  نلَاُس ٱ َهاَيَٰٓ هن تَُراٖب ُثَم مهن نُّۡطَفةٖ ُثَم  ۡۡلَۡعثه ٱإهن ُكنُتۡم ِفه َرۡيٖب م  هنَا َخلَۡقَنَُٰكم م  فَإ

َ لَُكۡمۚۡ َونُقهرُّ ِفه  ه ُبنَي  ه ََلَقةٖ وََغۡيه ُُمََلَقةٖ نل  ۡضَغةٖ ُمُّ رَۡحامه ٱمهۡن َعلََقةٖ ُثَم مهن مُّ
َ
جَ  َما نََشآُء إهََلَٰٓ  ۡۡل

َ
ٖل أ

ُشَدُكۡم  َومهنُكم َمن ُيَتَوَفَٰ َومهنُكم َمن يَُردُّ إهََلَٰٓ 
َ
ْ أ َۡبلُُغٓوا ۡفَٗل ُثَم تله َسم ٗ ُثَم ُُنۡرهُجُكۡم طه  مُّ

ۡرَذله 
َ
ۚۡ َوتََرى   ٗ لهَكۡيََل َيۡعلََم مهنُۢ َبۡعده عهۡلٖم َشۡي  ۡلُعُمره ٱأ ۡرَض ٱا

َ
نَزنۡلَا عَ  ۡۡل

َ
ٓ أ هَذا  لَۡمآءَ ٱ لَۡيَهاَهامهَدٗة فَإ

ه َزۡوِۢج بَههيٖج  ۡهََتَۡت ٱ
ۢنَبَتۡت مهن ُك 

َ
اى مردم، اگر از رستاخیز در » [5احلج: ] ﴾٥َوَرَبۡت َوأ

سپس  ،آن گاه از خونى بسته ،اى [ ما شما را از خاکى، آن گاه از نطفه اید، ]بدانید که شکّ

از پاره گوشتى نقش یافته و نقش نایافته آفریدیم تا برایتان ]حقیقت را[ روشن سازیم و 

دهیم، سپس شما را که کودکى  هر چه خواهیم تا سر آمدى معین در رحمها قرار مى

[ رشدتان برسید. و از شما کسى هست که  اید، بیرون آوریم، آن گاه تا به ]نهایت شده

شود تا آنکه  از شما کسى هست که به نهایت فرتوتى باز برده مىشود و  جانش گرفته مى

بینى، پس هنگامى که آب را  [ دانستن چیزى نداند و زمین را خشکیده مى پس از ]آن همه

 .«[ خرّم برویاند بر آن فرو فرستیم به جنبش در آید و رشد یابد و از همه نوع ]گیاهان
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ُب ﴿ ۡرٖض َتُموُت  َوَما تَۡدرهي َنۡفٞس َماَذا تَۡكسه
َ
ي ه أ

َ
هأ  [34لقامن: ] ﴾َغٗدا  َوَما تَۡدرهي َنۡفُسُۢ ب

( و هیچ نفسی دهد میآورد )و چه از دست  می و هیچ نفس نمیداند که فردا چه بدست»

 .«نمیداند که در کدام نقطه از زمین خواهد مرد
نُفَس ٱَيَتَوَف  ّلَلُ ٱ﴿

َ
هَها وَ  ۡۡل نَي َمۡوت ُك  لَته ٱحه قَََضَٰ َعلَۡيَها  لَته ٱلَۡم َتُمۡت ِفه َمَنامهَها  َفُيۡمسه

ُل  لَۡمۡوَت ٱ ۡخَرىَٰٓ ٱَوُيۡرسه
ُ
هَقۡوٖم َيتََفَكُروَن  ۡۡل هَك ٓأَلَيَٰٖت ل  َٰل ۚٓ إهَن ِفه َذ َسمى َجٖل مُّ

َ
الزمر: ] ﴾٤٢إهََلَٰٓ أ

42]. 
نمررده اسرت ]آن را[   [ کره   ستاند. و نیز ]جرانى  خداوند جانها را به هنگام مرگشان مى

دارد و  گیرد[. و ]جانى را[ که بر آن حکم به مرگ کرده است، نگاه مى هنگام خوابش ]مى

گمان در این ]امرر[ برراى گروهرى کره      گذارد. بى [ مى [ دیگر را تا هنگامى معین ]باقى ]آن

 .«تهایى اس کنند، نشانه اندیشه مى
ۡيَنَما﴿

َ
ُم  أ ْ يُۡدرهككُّ ٖ  لَۡمۡوُت ٱتَُكونُوا َشَيَدة هان! » [78النساء: ] ﴾َولَۡو ُكنُتۡم ِفه بُُروٖج مُّ

هرکجا که باشید مرگ شما را درک خواهد کرد، اگرچه در کاخهای بسیار محکم و در 

 .«دلهای شکست ناپذیر مسکن بگیرید
َز ﴿ هُكۡم لََبَ عه  ۡلَقۡتُل ٱُكتهَب َعلَۡيههُم  ََّلهينَ ٱَلۡو ُكنُتۡم ِفه ُبُيوت آل عمران: ] ﴾ههمۡ إهََلَٰ َمَضاجه

[ بودید، کسانى که کشته شدن بر آنان مقرّر شده بود،  هایتان ]هم بگو: اگر در خانه» [154

 .«آمدند به سوى کشتارگاه خود بیرون مى
 .شود می دیگر است که بر تار احساس حدوث موجودات نواختههای  و این نیز نغمه

مهَمن تََشآُء َوتُعهزُّ َمن تََشآُء  لُۡملَۡك ٱَمن تََشآُء َوتزَنهُع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِته  لُۡمۡلكه ٱَمَٰلهَك  لَلُهمَ ٱ قُله ﴿
َك  لُّ َمن تََشآُء  بهَيده يٞر  ۡۡلَۡيُ  ٱَوتُذه ءٖ قَده ه ََشۡ

َٰ ُك  بگو: بار الها! ای » [26آل عمران: ] ﴾٢٦إهنََك لََعَ

ملک و حکومت و نفوذ میدهی، و  خواهی میمالک ملک عالم آفرینش! توئی که بهر کس 

بر  خواهی می، هر کس را که خواهی میمیگیری همین ملک و نفوذ را از هر کس که 
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ذلیل و خوار میسازی، اصول خیر در  خواهی میتخت عزت مینشانی، و هر کس را که 

 .«دست تو است، توئی که بر هرچیزی قادر و توانائی
هَنَما َيُقوُل َلُ  إهَذا قَََضَٰٓ  ۥٓۚۡ ُسۡبَحََٰنهُ ﴿ ۡمٗرا فَإ

َ
او پاک ]و » [35مریم: ] ﴾٣٥ُكن َفيَُكوُن  ۥأ

گوید که موجود شو، آن گاه  [ انجام کارى نماید، فقط به آن مى [ است. چون ]اراده منزه

 .«شود [ موجود مى ]بى درنگ
ٓ إهََّل َما َكَتَب  قُل﴿ يبََنا ۚۡ َولََعَ  ّلَلُ ٱَلن يُصه ََٰنا  ﴾٥١ لُۡمۡؤمهُنونَ ٱفَۡلَيَتَوََّكه  ّلَله ٱنَلَا ُهَو َمۡولَى

مگر آنچه که خدا نصیبمان کرده، او ولی و  رسد میبگو: هرگز بما ن» [51ة: التوب]

 .«سرپرست ما است، و بخدا باید توکل کنند مؤمنان
َمنۡ ﴿

َ
َٰته ٱَخلََق  أ ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰو

َ
هَن  ۡۡل نَزَل لَُكم م 

َ
ههه  لَسَمآءه ٱَوأ ۢنَبۡتَنا ب

َ
هَق َذاَت  ۦَماٗٓء فَأ َحَدآئ

ءهَلَٰهٞ َمَع 
َ
ٓ  أ ْ َشَجَرَها ن تُۢنبهُتوا

َ
لُوَن  ّلَلهۚۡ ٱَبۡهَجةٖ َما ََكَن لَُكۡم أ َمن ٦٠بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َيۡعده

َ
َجَعَل  أ

ۡرَض ٱ
َ
نَۡهَٰٗرا  ۡۡل

َ
ٓ أ َلَٰلََها َ وََجَعَل َبنۡيَ قََراٗرا وََجَعَل خه ءهَلَٰهٞ َمَع  ۡۡلَۡحَرۡينه ٱوََجَعَل لََها َرَوَِٰسه

َ
ًزا  أ َحاجه

ۡكََثُُهۡم ََّل َيۡعلَُموَن  ّلَلهۚۡ ٱ
َ
َمن ٦١بَۡل أ

َ
ُف  لُۡمۡضَطرَ ٱَُيهيُب  أ وٓءَ ٱإهَذا َدََعهُ َوَيۡكشه َوَيۡجَعلُُكۡم  لسُّ

ۡرضه  ٱُخلََفآَء 
َ
ءهَلَٰهٞ َمَع  ۡۡل

َ
َمن ٦٢يَٗل َما تََذَكُروَن قَله  ّلَلهۚۡ ٱأ

َ
يُكۡم ِفه ُظلَُمَٰته  أ ه ٱَيۡهده  ۡۡلَۡحره ٱوَ  لَۡب 

ُل  هَيَٰحَ ٱَوَمن يُۡرسه ُۢا َبنۡيَ يََدۡي رَۡۡحَتههه  لر  ءهَلَٰهٞ َمَع  ۦٓ  بُّۡشَ
َ
َمن ٦٣َعَما يُّۡشهُكوَن  ّلَلُ ٱتََعَََٰل  ّلَلهۚۡ ٱأ

َ
 أ

 ْ هَن َومَ  ۥُثَم يُعهيُدهُ  ۡۡلَۡلقَ ٱَيۡبَدُؤا ۡرضه  ٱوَ  لَسَمآءه ٱن يَۡرزُقُُكم م 
َ
ءهَلَٰهٞ َمَع  ۡۡل

َ
قُۡل َهاتُواْ  ّلَلهۚۡ ٱأ

قهنَي  َٰده َٰ  .[64 -60النمل: ] ﴾٦٤بُۡرَهََٰنُكۡم إهن ُكنُتۡم 
و زمین را آفریده و برایتان از آسرمان آبرى    ها آسمان [ چه کسى نه بلکه ]سؤال این است»

رسرید   [ رویاندیم. شما را نمى فرو فرستاده است؟ آن گاه بدان باغهاى با طراوت ]و تازگى

که درختانش را برویانید. آیا معبودى غیر از خداوند هسرت؟ حرقّ ایرن اسرت کره آنران       

[ چه کسى زمین را قرارگراه گردانرده و    نه بلکه ]سؤال این است* گروهى کجرو هستند 

هرا پدیرد آورده و برین دو دریرا حجرابى       الیش جویبارانى قرار داده و برایش کروه  در البه

نره بلکره   * دانند  آفریده است؟ آیا با خداوند معبودى ]دیگر[ هست؟ بلکه بیشترشان نمى
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پرذیرد و   ه را، چون او را بخوانرد، مرى  [ درماند [ چه کسى ]دعاى شخص ]سؤال این است

[  سازد؟ آیا برا خداونرد معبرود ]دیگررى     دارد و شما را جانشینان زمین مى سختى را بر مى

[ چره کسرى شرما را در     نره بلکره ]پرسرش ایرن اسرت     * پذیریرد   هست؟ اندکى پند مى

ه آور شود و چه کسى بادها را پیش از رحمتش مرژد  تاریکیهایى بیابان و دریا رهنمون مى

آورنرد، برترر    [ هست؟ خداوند از آنچه شرک مى فرستد؟ آیا با خداوند معبود ]دیگرى مى

کنرد، سرپس آن را ]برار     [ چه کسى آفرینش را آغاز مى نه بلکه ]پرسش این است* است 

دهد؟ آیا با خداونرد   گرداند؟ و چه کسى از آسمان و زمین به شما روزى مى دیگر[ باز مى

بگو: هرر کرس   * گویید، دلیل خود را بیاورید  ت. بگو: اگر راست مى[ هس معبود ]دیگرى

دانند که کى برانگیختره   داند و نمى غیب نمى -جز خداوند -و زمین است ها آسمان که در

 .«شوند مى
را ارائره  هرا   آن و همینطور از این توجیهات فراوان است که پشت سرر هرم قرآنکرریم   

د، و از گررد  مییگذرد و بسوی قلب بشری رهنمون مهائی  ، و از همة وجیهات راهدهد می

 .رسد میآنجا بسوی خدای حق و خالق و مدیر و مدبر و سازنده و با اراده 

ایرن   رود مری راهره   بی وه عجب راه همواری! و شگفتاً عجب غفلت دورپایانی!! بازهم

 !!.رود میراهه  بی بشر خیره سر!! بازهم هزار نور دارد و

بشریت قدم دیگری بر میدارد، و سرانجام با طبیعت دوگونره و  سپس اسالم با فطرت 

، زیرا در اینجا جسمی است و روحری  کند میهستی بسیط و فشرده ای در انسان برخورد 

 و نشاطی است برای جسم و نشاطی هم برای رو ، اما سرانجام این هردو باهم برخرورد 

 آمیزند. می و درهم کنند می

و عمل دنیائی و عمل آخرتی، اما در یک راهند کره در آن  اینجا دنیائی است و آخرتی 

عمل از عبادت و عبادت از عمل جدا نیست، مادام کره هرردو رو بسروی خردا دارنرد، و      

 هردو عبادت است و هردو عمل.
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، و نتیجه این است که در میان نشاط جسم روند میدیگر همه بیراهه های  و چون نظام

رای هر یک دستوری و راه مخصوصی غیرر از دیگرری   ، و بدهند می و نشاط رو  فاصله

 اندازند، و راه هرر یرک را از دیگرری جردا     می ، و میان دنیا و آخرت جدائیدهند می قرار

 .کنند می

پس بنابراین، این اسالم است که با فطرت بشریت و فطررت عرالم براسراس طبیعرت     

ای هسرتی بشرریت    که سرانجام میان اجزا  هرم آهنرگ و فشررده    کند میفطرت برخورد 

، زیررا  کنرد  مری ، و در همین وقت دوگونگی طبیعت انسان را نیز مراعرات  دهد میفاصله ن

آشامد، و دیوغریزه ای جنسی را سیراب مکند و... تا جانب جسد را از  می انسان میخورد،

که احتیاجات خود  کند میهستی خود راضی و خوشنود بگرداند، اما اسالم او را راهنمائی 

ها به فرمان جسم انجام ندهد، بلکه با مزاج هم آهنگ از جسم و رو  انجرام بدهرد،   را تن

 )اگرچه جانب جسد نیز در آن آشکارتر گردد(.

، دهرد  مری در نتیجه اسالم خوردن و آشامیدن و اشباع غریزه ای جنسی را عبادت قرار 

کره از   کنرد  مری ز ، و با اصرولی آغرا  کند میو بنام خدا آغاز  دهد میآنجا که بنام خدا ربط 

توجه بسوی خدا سرچشمه میگیرد. آری، اصول نظافت، اصول مهارت، اصول برخواستن 

 و پروازکردن از سطح حیوانیت.

د که دوباره ضررورت خرالص جسرمی    گرد میپس دیگر هیچ چیزی از این نشاط بر ن

روان را  شود که انسان آن را دور از نورانیت رو  انجام بدهد، نورانیتی که پیوسته رو  و

 بخشد. می ، و بآن معنای لطیف و درخشان انسانیتسازد مینرم و نرم تر 

، و برال و پرر   رسرد  مری پردازد، و بره مقرام بنردگی و خداشناسری      می و انسان بعبادت

میگشاید تا جانب روحی را از هستی خود راضی و خوشنود بسازد، و لکرن اسرالم او را   

با هستی هم آهنگ و فشرده ای از جسرم و رو    که این نشاط روحی را کند میراهنمائی 

 انجام بدهد.
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کره برر همرة هسرتی او      کنرد  میعبادتی پیاده های  و روی همین حساب برای او برنامه

شامل گردد، )گرچه در آن جانب روحی نیز آشکارتر باشرد،( ماننرد نمراز، روزه، و حرج.     

پردازد، حتی در حال عبادت  نمی پس بنابراین، انسان هیچوقت با رو  خود بگوشه گیری

 .دهد میکه از جسم خود دور بماند، و هرگز عبادت را رهبانیت و دور از زندگی قرار ن

پرردازد، امرا    مری  ، و در عین حال بزندگی آخرت نیزدهد میو انسان بزندگی دنیا ادامه 

که این هرردو راه یکری اسرت، و در حقیقرت دو راه وجرود       کند میاسالم او را راهنمائی 

 ندارد، یک راه است و یک روش.

در اینجا اعمالی نیست که مخصوص دنیا باشد که انسان در آن از آخرت خود را کنار 

بکشد، حتری خروردن و آشرامیدن و اشرباع غریرزه ای جنسری و جنرگ و زورآزمرائی و         

در اینجرا اعمرالی نیسرت کره مخصروص       خودنمائی و ملک و حکومت و... و همچنرین 

آخرت باشد، حتی عبادت و تهجد، بلکه عمل یکی بیش نیست، و آن هم همرة عمرل در   

آن واحد هم برای دنیا است و هم برای آخرت، انسان میخورد با نظافت و پاکیزگی و بنام 

نی روشرن  خدا، و در نتیجه نصیب خود را از دنیا بر میدارد، و او در همان حال با این معا

 در یک عمل و در یک لحظه بسوی خدای خود توجه دارد.

، اما با نظافت و پاکی و بنام خدای خود کند میو همچنین نشاط جنسی خود را تمرین 

که در نتیجه بهره ای لذت دنیای خود را بر میدارد، و او در همان حال بسوی خدای خود 

برا خرود دارد، و بررای بدسرت آوردن     متوجه است، با تعهد به پاکیزگی که در این نشاط 

د، اما با نظافت و اعتدال و پاکیزگی و کوش میملک و قدرت و خودنمائی و جنگ و ستیز 

بنام خدا و در راه خدا، و در نتیجه با همه ای نشاط دنیای خود تمرین کررده اسرت، و در   

و آن را  کنرد  میهمان حال رو بسوی آخرت دارد، و با تمام هستی خود برای آخرت کار 

 ، و بعبارت دیگر: قالب وجودش را فکر آخرت پر کرده است.کند میدرک 

در تمام هستی خود که  کند میپس بنابراین، این چنین انسانی با دنیا و آخرت برخورد 

 د:گوی می دارای طبیعت دوگونه و دارای یک راه روشن است، خدا در کتاب کریمش
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ََٰك  ۡبَتغه ٱوَ ﴿ َرةَ  ٱ َلارَ ٱ ّلَلُ ٱفهيَمآ َءاتَى يَبَك مهَن  ٓأۡلخه ۡنَياٱَوََّل تَنَس نَصه و در » [77القصص: ] ﴾لُّ

ات از دنیا را ]نیز[  [ سراى آخرت را بجوى و بهره آنچه خداوند به تو داده است ]اصال 

 .«فراموش مکن
ٓ ٱ ّلَله ٱَمۡن َحَرَم زهيَنَة  قُۡل ﴿ د:گوی می بازهم ه  لَته ۡخَرَج لهعهَبادهه

َ
هَبَٰته ٱوَ  ۦأ ۚٓ ٱمهَن  لَطي  هۡزقه قُۡل  لر 

هََّلهيَن َءاَمُنواْ ِفه  َ ل ه ٱِهه ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰة هَصٗة يَوَۡم  لُّ بگو: چه کسى آن » [32األعراف: ] ﴾لۡقهَيََٰمةه ٱَخال

زینت خدا را که براى بندگانش پدید آورده و روزیهاى پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: 

 .«[ است [ ویژه ]آنان ها[ در زندگانى دنیا براى مؤمنان است. روز قیامت ]هم آن ]پاکیزه»
می بینیم که قرآنکریم دنیا و آخرت را در یک آیه و در باره یک عمل در یک جا جمع 

 کرده است.

اگر هم اکنون قیامت برپا گردد و در دست یکی »د: گوی می صو پیامبر گرامی اسالم 

هسته ای خرمائی باشد و بتواند آن را بکارد، باید از جای خود تکان نخرورد   از شما مردم

 .«تا آن را بکارد و پاداش از خدا بگیرد
راه عمل در دنیا را همان راه عمل بسوی آخررت قررار    صمی بینیم که پیامبر اسالم 

 ، عمل تا آخرین لحظه از زندگی دنیا تا قیام قیامت.دهد می

فطرت بشریت قدم دیگری بر میردارد، و برا خطروط متقابرل در     سپس بازهم اسالم با 

 (لرتبیالة اإلسالالمیة)منهج ا، و من به تفصیل در کتاب کند مینفس و روان بشریت برخورد 

بهمین ترتیب از روش معالجه ای اسالم در باره این خطروط سرخن گفرتم، دیگرر نبایرد      

حقیقت را ثابت کنم، و برا اشراره ای   تکرارش کنم، بلکه در اینجا همین اندازه بس به این 

سریع بروش اسالم در معالجة این خطوط متقابرل بگرذرم، آنجرا اینطرور گفرتم: یکری از       

امتیاز اسالم در همراهی و هم آهنگی با فطرت این اسرت کره هریچ تراری از     ترین  روشن

 د.نواز می ، بلکه همه را یکسانسازد مینغمه رها ن بی تارهای نفس و روان انسان را
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کشش و قدرت آن بار نغمه نمیزند، و همچنین کمتر ای  اندازه سپس بهر تاری بیش از

که در نتیجه کمتر از استحقاق خود نغمه داشته باشد تا بیهوده نالره   کند میاز ظرفیت بار ن

 سر دهد، و یا بیشتر که تار بگسلد.

هرا   ایرن  ر از همةاسالم با این عمل حکیمانه بهمه ای هستی انسان شامل است، و باالت

توازن و هرم  ها  آن در داخل نفس و روان انسانیت با بستن تارهای آن به مرکز مخصوص

 د.گرد میکه در نتیجه بچپ و راست متمایل ن کند میآهنگی ایجاد 

روزنه ای امید باز کرده است، ها  آن و همچنین امید بخدا و امید بچیزهائی که خدا در

است، مالک همه چیز  [26آل عمران: ] ﴾لُۡمۡلَك ٱ لُۡمۡلكه ٱ﴿ آن خدائی که در عالم وجود

هستی سازگار با نفس و روان بشریت را پی ریزی ها  است، و در اثنا  این نغمه نوازی

، زیرا در این حال خوف غلط و خطا را یعنی: خوف از نیروهای زمین را خواه کند می

ن امید غلط و خطا را از ، و همچنیسازد میمادی و خواه معنوی از ساحت نفس دور 

نیروها و یا لذتها و ارزشهای روی زمین که دائم در حال فانی شدن هستند، از ساحت آن 

 .سازد میدور 
رسا و سالم خوف از خردا و خروف از غضرب و عرذاب     های  و هنگامیکه اسالم نغمه

خردا  خدا را در آن بصدا درمیآورد، معنایش این است که نفس بشریت را برا حبرل مترین    

ارتباط داده، و هوا و هوس و انحراف را از آن دور ساخته است، و در همران حرال بررای    

 نشاط سالم را پی ریزی کرده است.ی ها راه و ها هدف این نفس اصول عالی انسانیت و

کره خردایش دوسرت دارد، و     کنرد  مری آری، اسالم بآسانی برای او چیزهائی را بیران  

هرا   آن چیزهرائی را کره از   کند میایش دشمن دارد، و بیان که خد کند میچیزهائی را بیان 

ناراضی است، از قبیل اقروال و افعرال و مشراعر و    ها  آن راضی است، و چیزهائی را که از

 .سازد میافکار و خوب و بد را بیان و زشت و زیبا را روشن 

ور که در نتیجه از هردو خرط د  دهد میاسالم بر خطوط دوستی و دشمنی نغمه پیوند 

دوسرتی و  هرای   جا و هر دشمنی بیهوده و باطل را، و بهردو نغمره  بی ، هر دوستیسازد می
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را که سازگار با هستی انسان است، زیرا هر دوستی که شرر  هائی  دشمنی مینوازد، اما نغمه

و یاغیگری و فحشا و انحراف باشد، در نظر اسالم آن دوستی باطل اسرت، بایرد نفرس و    

پاک باشد، و هر دشمنی با خیر و دشمنی با مردم، عداوت با زندگان، روان انسانیت از آن 

جا و باطرل اسرت،    بی و عداوت با هرچیزی که بدوستی آن فرمان داده است، آن عداوت

 سزاوار نیست که نفس و روان معتدل انسان بآن آلوده گردد.

، و دوستی صحیح باید دوستی خدا و دوستی برای رضای خردا باشرد، دوسرتی عرالم    

دوستی زندگی، دوستی زندگان و انسانیت و اصول عالی آدمیت باشد که خدا زیربنای آن 

 را ساخته است.

و دشمنی صحیح هم این است که آدمی شر را، طغیان را، فساد را، و انحراف را بررای  

نروازد،   می صحیح را بر این خطوطهای  رضای خدا دشمن بدارد، و اسالم هنگامیکه نغمه

کره سرازگار برا     کند میست که از طرف دیگر بنای هستی بشریت را پی ریزی باین معنا ا

نفس و روان بشریت است، زیرا وقتیکه نیروی صحیح فطری دوسرتی و دشرمنی بسروی    

، معنایش این است که دیگر این نفس معتدل شده و سلوک رود میمیدانهای صحیح خود 

وار گردیرده و دیگرر خیرخرواه    و رفتار عملی و شعوری آن در راه صحیح پایردار و اسرت  

 است، آنچنان که سزاوار انسان کریم است.

غرذای  ها  آن ، در نتیجه بهر یک ازبندد میاسالم نیروی حسی و نیروی معنوی را بکار 

، از قبیرل خروردن،   کنرد  مری ، برای نیروی حسری میردان طبیعری آن را آمراده     دهد میحق 

برای نیروی معنوی میردان طبیعری آن را    آشامیدن، اشباع غریزه ای جنسی و... و همچنین

، از قبیل عقیده، فنون گوناگون، علم، تفکر و... سپس در میان ایرن دو نیررو   سازد میآماده 

که در نتیجه میان نشاط حسری و نشراط    کند میپیوستگی و هم آهنگی فطری را مراعات 

 .سازد میو هردو را بیک راه روانه  دهد میمعنوی ارتباط 

که در نتیجره   بندد میو نیز اسالم نیروی ایمان به محسوس و ایمان بعالم غیب را بکار 

 ، و عقیرده را در راه خردا و خداشناسری   کنرد  مری بهتسی مادی حساب کامل خود را عطا 
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، عقیرده را  کنرد  مری پروراند، عقیده ای که انسان به وسیله ای آن ایمان بعالم غیب پیدا  می

که بر همه نشاط انسان سایه بگستراند، و نیروی واقع و  دهد میبطور کامل چنان پرورش 

که در نتیجه نشاط بشری را در عالم واقع آزاد میگذارد کره کرار    بندد میخیال را هم بکار 

مادی، اجتماعی، سیاسی، فکری، و روحری  های  کند و ایجاد بعمران و آبادی بپردازد، نظام

 را پایدار بدارد.

ور آزاد میگذارد که در همه جا و در همه حال در براره ای خردا   و نیروی خیال را آنط

هرای   کمال مطلق را در خود بپروراند و زیبائی را در داخل خود تصرور نمایرد، و دیردگاه   

روزقیامت و روزحساب و کتاب را در نظر بگیرد، و ثرواب و عقراب را مجسرم سرازد، و     

میبخشد که گوئی برا هسرتی انسران    را آنچنان محکم و محکم تر باهم ارتباط ها  این همة

د، و در حس گرد میپیوند خورده است که سرانجام انسان غرق در نشاط زمینی خود آزاد 

خود )از جانب دیگر( آنطور که این نشاط شایسته انسان و انسانیت است دور میزنرد کره   

، و همین نشاط کامل نمایشگر خالفت حق رسد میسرانجام بدین ترتیب نشاطش بکمال 

 از جانب خدا در روی زمین است.

که )آدمی خود را بیهوده ندارند(  برد می و نیروی التزام بوظیفه و عمل و آزادی را بکار

در نتیجه از جانب التزام بعمل بر انسان آنچه را که شایسته زندگی اوست واجب 

آن سطح تا زندگیش در  دهد میاند، و آنچه را که باید و شاید بر او وظیفه قرار گرد می

که آزادانه  کند میپست ابتدائی پایدار نماند، و از جانب دیگر آزادی را بحال خود واگذار 

بیش از حد پست ابتدائی بکار بپردازد، و زندگی را بسوی ارتفاع مطلوب رهنمون سازد، 

ا َفُهَو َخۡيٞ َلُ ﴿ د:گوی می قرآنکریم کس که به پس هر » [184ة: البقر] ﴾ۥَفَمن َتَطَوَع َخۡيٗ

 .«[ انجام دهد، آن برایش بهتر است دلخواه خیرى ]افزون
که در نتیجه یک نیروی منفی صحیح در مقابل  بندد مینیروی مثبت و منفی را بکار 

است، زمام هر کاری در  [26آل عمران: ] ﴾لُۡمۡلكه ٱَمَٰلهَك ﴿ ، خدائی کهکند میخدا ایجاد 

این عالم وجود بدست اوست، و همچنین یک نیروی مثبت صحیحی در مقابل همة 
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َٰته ٱلَُكم َما ِفه  وََسَخرَ ﴿ د:گوی می ، قرآنکریمکند مینیروهای عالم هستی ایجاد  َوَما  لَسَمََٰو
ۡرضه ٱِفه 

َ
هۡنهُ  ۡۡل و  ها آسمان هرآنچه درخدا برای شما رام ساخت » [13ة: اجلاثی] ﴾ََجهيٗعا م 

، و این نیروی کامل را در مقابل عالم هستی و نیروهای آن آنچنان قرار «زمین است

 که در مقابل نیروی کامل یاری بگیرد. دهد می
که در نتیجره برا فررد انسرانی      بندد میفردی و جنبشهای اجتماعی را بکار های  جنبش

، میران او و خردایش ارتبراط دایرر     دهد یم، او را مخاطب قرار کند میبطور مستقیم رفتار 

فهمانرد کره    مری  ، و باو چنران سازد می، آنچنان ارتباط ذاتی و اساسی محکمی دایر کند می

، و خدا نیز در این میان فقرط او را حفرظ   کند میگویا: او در این جهان وسیع تنها زندگی 

 ، و جز او و خدای او کسی در کار نیست.کند می

که گوئی او اجتماع انسانی اسرت، و   کند میو سپس با همان فرد انسانی آنچنان رفتار 

به تنهائی مسئولیت دارد که بوظیفه ای اجتمراعی برخیرزد، و حکرومتی شایسرته بزنردگی      

انسانی را بتنهائی تشکیل بدهد، و حکومتی را تشکیل بدهد که سازگار با عالم اجتماعیش 

د و راه بر و راه یاب باشد، و مسئولیت مقیاس و میزان اصول باشد، زندگی بسازد که رشی

اجتماعی و فضائل اخالقی اجتماع را نیز بعهده بگیرد، و خود را در مقابل هر شر و فسراد  

و هر طغیران و انحرراف اجتمراعی مسرئول بدانرد، و بهمرین ترتیرب: و از ایرن راه ایرن          

، و با خدایش مربروط  کند میجا جمع داخلی انسان را در ارتباط با خدا در یکهای  جنبش

 .سازد می

 سپس اسالم با فطرت انسانیت قدم فراتری بر میدارد که در نتیجه به معالجه انسان

پردازد، بعنوان اینکه او مجموعه ای از دوافع و ضوابط )نیروهای حکم کننده و  می

م همة دوافع بازدارنده است( و هر یک از این دو دسته پایدار است و اصیل، زیرا اسال

و  دهد می، بلکه همه را پرورش شناسد می )نیروهای حکم کننده( فطری او را برسمیت

که انسان  خواهد می، او همیشه دهد میپایدار میدارد، و همه را مطلوب و خواستنی قرار 

ْ وَ ﴿ :دهد میبخورد و بیاشامد، و بخوردن و آشامیدن فرمان هم  ْ ٱُُكُوا ُبوا   [60ة: البقر] ﴾ۡۡشَ
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که بشر احتیاجات جنسی را برطرف سازد، هر کس از سنت آئین من  دهد میو فرمان 

جنگ و های  که انسان مالک باشد، در میدان دهد میاعراض کند از من نیست، و اجازه 

جدال و دفاع و مبارزه حاضر شود، و خالصه همه ای نیروهای محرک فطری انسان در 

 دارد، بلکه خود انسان برای پرورش و تقویت نظر اسالم مبا  است و نظیف و رسمیت

مأموریت است، زیرا راه خالفت از جانب پروردگار برای بشر در روی زمین همین ها  آن

بسازندگی و عمران و آبادی بپردازد و  تواند مین است و بس، و اگر جز این باشد هرگز

و با قوانین عالم هستی  در روی زمین قدم بردارد، و نیروهای ذخیره ای آن را بکار بگیرد،

بهره برداری کند، مگر اینکه نیروهای این هستی همان محرک فطری ها  آن آشنا گردد و از

باشند، و همه باهم یکباره و هم آهنگ بسوی زندگی روی آورند، و در همین وقت و 

همین حال نیز همه ای ضوابط )نیروهای بازدارنده( را بپروراند و همه را بطور کامل 

دد، و همه را با عقیده ای خداشناسی مربوط بسازد تا از این طریق جریان همة دوافع ببن

)نیروهای حکم کننده( فطری را پاک و نظیف و شایسته ای مقام انسان قرار بدهد، همان 

انسانی که عزیز و محترم خداست، و این برای این است که اگر این نیروهای محرک 

 تواند مین ون نیروهای بازدارنده( رها شوند، هر آدمی)دوافع( بدون قانون کنترل )بد

بوظیفه ای خالفت الهی قیام نماید و انجام وظیفه کند، بدلیل اینکه این نیروها اگر بدون 

کنترل و بدون مهار باشد، بجای اینکه یک نیروی سازنده باشد، بر مگیردد یک نیروی 

که مالک  شود می مان همان فردید ویرانگر ساختگرد مید، بر گرد مییاغی و ویرانگر 

 که در میان آن رها شده است. شود می آنست، و ویرانگر سازمان اجتماعی
بخشد کره در براره ای    نمی و لکن اسالم هرگز بدون حساب یکی را بر دیگری برتری

کره سرتمگر حسراب     دهرد  مییکی جفا کند، و هیچگاه یکی را بحساب دیگری پرورش ن

 شود.

که کنترل و  دهد میحکم کننده( انسانی را طوری پرورش ن و دوافع )نیروهای

مهارکردن آن مشکل و راهنمائی آن مشکل تر باشد، و ضوابط )نیروهای بازدارنده( نیروی 
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که بصورت یک نیروی کوبنده و یاغی درآید، و نشاط  دهد میکنترل را طوری پرورش ن

، و در دهد میهردو را باهم ترکیب انسان را سرکوب کند و از آزادی باز دارد، بلکه اسالم 

که هر یک بوظیفه ای خود عمل کند، و در حوزه ای مأموریت خود  کند مینتیجه تضمین 

تأمین ها  آن بکار بپردازد، و بهمین ترتیب: هم سازگاری و هم آهنگی و اعتدال را در میان

ت را در برابر ، و با همه ای این اوصاف بازهم اسالم ضعف و ناتوانی فطرت بشریکند می

، )علی رغم اینکه ضوابط نیروی کنترل در کند میدیوشهوت پیوسته مراعات و محافظت 

قیام کرده است،( بازهم ها  آن آن موجود است، و علی رغم اینکه خود اسالم بر تقویت

، بازهم دیوشهوات را کنترل و مهار دهد میمراعات و محافظت فطرت را از دست ن

هَف َعنُكۡمۚۡ وَُخلهَق  ّلَلُ ٱ يُرهيدُ ﴿ د:گوی می اید، قرآنکریمکه تجاوز ننم کند می ن َُيَف 
َ
نَسَٰنُ ٱأ  ۡۡله

که بار سنگین شما را سبک گرداند، و  خواهد میخدا همیشه » [28النساء: ] ﴾٢٨َضعهيٗفا 

. و اسالم با این بشر ناتوان براساس همین «انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است

که سرانجام لغزش هایش را میبخشد، مادام که در آن اصرار نورزد، و  کند میضعف رفتار 

َُيهبُّ  ّلَلُ ٱوَ ﴿ د:گوی می خود قرار ندهد، قرآنکریم با صدای رساای  حرفه لغزش را
هنيَ ٱ ن ْ  ََّلهينَ ٱوَ  ١٣٤ لُۡمۡحسه نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
َشًة أ َٰحه ْ َف ْ ٱفَ  ّلَلَ ٱإهذَا َفَعلُوا هههۡم  ۡسَتۡغَفُروا نُوب ُ َّله

نُوَب ٱَوَمن َيۡغفهُر  َٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن  ّلَلُ ٱإهََّل  َّلُّ واْ لََعَ ُّ ْوَلَٰٓئهَك  ١٣٥َولَۡم يُِصه
ُ
َجَزآؤُُهم َمۡغفهَرةٞ  أ

هههۡم وََجَنَٰٞت ََتۡرهي مهن َُتۡتهَها  هن َرب  نَۡهَٰرُ ٱم 
َ
هۡعمَ  ۡۡل ۚۡ َون هيَن فهيَها ۡجُر  َخَِٰله

َ
آل عمران: ] ﴾١٣٦ لَۡعَٰمهلهنيَ ٱأ

، دهند می و خدا نیکوکاران را دوست دارد، و آنان وقتی که کار زشتی انجام» [136 -134

 و یا بر خود ستم روا میدارند، ناگهان خدا را بیاد میآورند و از گناهان خود طلب آمرزش

و کیست که جز خدا از این گناهان بگذرد؟ و بکردارهای زشت خود اصرار  کنند می

نورزند؟ اینگونه مردم پاداش شان مغفرت پروردگار است، و باغهای خرمی است که از 

مانند، وه!  می د، و آنان در آن باغها جاویدانگرد میزیردرختانش نهرهای روان جاری 

 .«نیکو پاداشی است پاداش نیکوکاران!
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خاتمه اسالم با فطرت بشریت در هستی هم آهنگ و همره جانبره و فشررده ای او    در 

دائم قدم بر میدارد، بجهت اینکه پیوسته دستورات خود را )دستوراتی که در قرآنکرریم و  

که در همه جا و همه ای حاالت بعقیده و  دهد میآئین پیامبر به تفصیل آمده( طوری قرار 

تفصیالتش شامل گردد، و بره زنردگی اجتمراعی او هرم در      بواقع زندگی فردی او با تمام

تمامی جوانب و نواحی اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فکری و روحی نظارت کند، طروری  

از یک چشمه سار بیررون آیرد، و   ها  این که همه ای نماید می ، و طوری رفتاردهد میقرار 

زنردگی تعبردی دسرتور    همه در یک مسیر قدم بردارد، و دیگر زندگی واقعی دستوری و 

دیگری مخصوص نخواهرد داشرت، احروال شخصری قرانونی و احروال عمرومی قرانون         

مخصوصی نخواهد داشت، بلکه همه یک دستور است و یک قانون، و بر همه ای مراحل 

 د.گرد مییکنواخت شامل و ناظر است، و همه ای فرمانها از یک منبع صادر 

مانرد، در میران فردیرت و     نمری  رگرداندیگر انسان در میران واقرع و خیرال خرود سر     

ماند، در میان اخالق و رفترارش، در میران دنیرا و آخررتش گرفترار       نمی اجتماعیت حیران

د، بلکه یک شخصی است در میان همه ای این مراحل، و ایرن قروانین برا    گرد میحیرت ن

لوک و ، و همه ای سر نماید می همة این نیروها با هستی هم آهنگ و فشرده ای خود رفتار

 .دهد میرفتارش را بهمین ترتیب انجام 

و بهمین ترتیب: دین از فطرت است، و فطرت از دین، و دین فطرت هم همان اسرالم  

 است و بس.





 

 
 

 اصول عالی انسانیت

بشریت دارند؟ چه مقامی این اصول عالی چگونه بوجود میآیند؟ چه ارتباطی با فطرت 

اصیلند؟ و یا از خارج بر انسان تحمیرل  ها  آن در هستی انسان دارند؟ آیا در هستی بشری

و اگر اصیل باشند چگونه پرورش مییابنرد؟ و چررا در بعضری نفروس پررورش       اند؟ شده

دارای مأموریرت اصریل   هرا   آن در زندگی انسران چیسرت؟ آیرا   ها  آن مییابند؟ و مأموریت

ر متن زندگی انسان یا نه؟ چیزهائی هستند در حاشیه زنردگی؟ بررای نمرایش و    هستند د

 بازی نه برای بکاربردن؟!

که روان انسان را حقیرر میشرمارد و او را    شود می وقتی مرد انتقادگری با فروید روبرو

، و اصول عالی انسانیت را از حروزه ای زنردگی او دور   دهد میدر سطح حیوانیت نمایش 

د که فروید این کار را نکرده است! و هرگز این اصول عالی را از گوی می با خود، سازد می

 زندگی انسان بیرون نساخته است! و حقاً هم همینطوراست بیرون نساخته است.

که بدتر از بیرون رانردن اسرت!! زیررا از     شناسد میرا بگونه ای برسمیت ها  آن و لکن

اصول یک نوع جنون جنسی اسرت، )و مرا   یک طرف اعتراف کرده است که پیدایش این 

هرا   آن که وجرود  کند میسخن صریح او را در این باره پیش از این بیان کردیم( و اعتراف 

برا نمرو آزاد غریرزه ای    هرا   آن کره  کند میدر انسان یک نوع قساوت است، و باز اعتراف 

 جنسی معارضند، )نمو جنسی که در نظرش محور نیروی زندگی است(!.

 ف دیگر اعتراف کرده بر اینکه تنها وسیله برای بوجودآمردن و تشرکیل یرافتن   و از طر

عبارت است از: سرکوبی غریزه جنسی. سپس همه ای زندگی علمی خود را در این ها  آن

د که سرکوبی غریرزه زیران آور و ویرانگرر سراختمان هسرتی      گوی می راه بکار برده است،

 انسان است!

ل را خارج هستی انسان میداند که بر او تحمیل شرده  و در هردو حال فروید این اصو

 ببیند که در ذات انسان جای داشته باشند! تواند مین است، و هرگز
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و کیفیت نمو اصول و ارزشهای عالی را تشریح  سازد میسپس عنان نفس خود را رها 

 .کند میو بیان 

ای پسرت و   دین، اخرالق، ضرمیر، آداب و رسروم و... را بررخ میکشرد، و آن افسرانه      

، براین ترتیرب کره    کند میحیوانی خود را که براساس عشق جنسی پایه ریزی شده عنوان 

 فرزندان آدم نسبت به مادر در برابر وجود پدر احساس عشق جنسی را در خود احسراس 

 !!کنند می

، روزی در گذشته دیررین کره بشرریت در البرالی نرادانی      کند میو با آب و تاب بیان 

 فرزندان جرم بزرگی را مرتکب شدند، جرمی که بسیار خطرناک بود!، کرد میزندگی 

فرزندان بشریت نسبت به مادر خود احساس عشق جنسی کردند، اما پردر را مرانع از   

انجام این عشق یافتند، در میان خود قررار گذاشرتند کره مرانع را یعنری: پردر را از میران        

 ن ناموس مادر باز کنند، و کشتند پدر را!بردارند، او را بشکند تا راه را برای رسیدن بخرم

و هنوز این کار را درست به پایان نرسانده بودند، هنوز پدر در خون خود دست و پرا  

میزد که پشیمان شدند و احساس ناراحتی کردند که چرا پدر را با دست خود کشرتند؟ و  

ا عبرادت کردنرد، و   سرانجام سوگند یاد کردند که یاد او را گرامی بدارند و در نتیجه او ر

روحش را پرستیدند، و از اینجا جریان نخسرتین عبرادت در روی زمرین سرر زد، یعنری:      

عبادت به پدر که بعد از این به عبادت )طوطم( مبدل گردید، و آن حیوانی است که همره  

ند و اعتقاد داشتند که خونش در خون آنان جریان مییابد، و کرد میای افراد قبیله عبادتش 

ند، مگر در عیدهای مذهبی مخصوص، در آن روزها همه جمرع  دانست میرا حرام  کشتنش

ند و همگی از گوشتش میخورند ترا خرونش از نرو در خرون     کرد میمیشدند و آن را ذبح 

 آنان قرار بگیرد و مبارک شود.

در استفاده از عشق مادر سرانجام کارشان جنگ و ستیز و کشتار ها  آن سپس دیدند که

خواهد کشید، و نتیجه این خواهد بود که هیچ کس از این باغ استفاده نبرد، دور هم گررد  

آمدند و صال  در این دیدند که مادر را بر خود حرام کننرد، و از ایرن جریران نخسرتین     
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رزندان حرام شد، و ایرن جریرانی برود در    تحریم )جنسی( سر زد، و از این روز مادر بر ف

 بشریت ابتدائی.

و لکن این حادثه از روزی که پیدا شد هیچ روزی بشریت را راحت و آرام نگذاشرته،  

هسرتند در حرل ایرن    هرائی   که بعد از آن آمدند که یک رشته کوششها  و همه ای دیانت

 تمردنها کره پیردا   بره مقتضرای سرطح    هرا   مشکل )احساس جرم از فرزندان( و این دیانت

با یکدیگر فرق دارند، اما عاقبت همه  کنند می اجراها  آن ، و به مقتضای برنامة کهشوند می

بسوی یک هدف قدم بر میدارند، و آن از بین بردن آثار شوم این حادثه ای برزرگ اسرت   

ی را بوجود آورد، حادثه ای که تا ابد استراحت راحتها  )قتل پدر( حادثه ای که این تمدن

باندازه ای یک لحظه برای بشریت باقی نگذاشت، زیرا کودک پسر این حادثه را در مردار  

احساس بکشد، چون کودک  شود می ، هر پسر بچه ای که متولدکند میتاریخ مرتب تکرار 

کره او را دشرمن بردارد کره در اثرر ایرن        کند می، فقط باین قناعت رسد میاست زورش ن

د، و از ایرن سررکوبی   گرد میمادر در نهادش سرکوب  دشمنی شهوت جنسی او نسبت به

 ، و ضمیر او نیرز از ایرن سررکوبی بوجرود    آید می عقده ای عشق )اودیب( در دل او پدید

د تا جرای او را  گرد می، زیرا همین کودک بطور ناخودآگاه نمایشگر شخصیت پدر آید می

همان کار را انجام بدهد کره  نسبت به مادر بگیرد، )ناخودآگاهانه و در عالم خیال( با خود 

پدر با او و با دیگران انجام میداد، خود را منع بکند و زجر بدهد، و از چیزهائی کره پردر   

خود را منع بکند، و در اثرر آن ایرن ضرمیر داخلری کره انسران را زجرر         کرد میاو را منع 

انسرانی در  ، و بدین ترتیرب: همرة اصرول عرالی     آید می بوجود کند میو ناراحت  دهد می

 حتی دین و آئین. آید می زندگی انسان پدید

بلی، این افسانه ای ناپاکی که با پلیدی غریزه ای جنسی آلوده شرد، فرویرد هیچگونره    

دلیلی بر صحت آن ندارد، و این شگفت آور است کره چگونره دانشرمندی بخرود اجرازه      

 توانرد  می ؟! و چگونهکه همة تفسرهای زندگی انسان را براساس آن پایدار بسازد دهد می

 روی یک افسانه ساختگی آن را استوار نماید؟!!
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و با این وصف )بدون اینکه خود متوجره شرود( در حالیکره ایرن افسرانه را حکایرت       

، یک رشته اعترافات ضمنی پرارزشی از دستش در رفته است، اوالً از دسرت او در  کند می

کردند، و حال آنکه خود این احساس رفته است که فرزندان از قتل پدر احساس پشیمانی 

اصلی است از اصول انسانیت که در درون نفس فرزندان از برخورد با خود پیردا شرده، و   

هرگز کسی از خارج بآن اشاره نکردند، و هیچ کس تاکنون فشاری احساس نکرده کره از  

بروده آن  خارج بر او وارد آید، زیرا پشیمانی از انجام کاری معنایش این است کره جرایز ن  

کار انجام بگیرد، معنایش این است که در اینجا کارهائی هست انجام دادنری، و کارهرائی   

هم هست انجام ندادنی، معنایش تمیزدادن میان اعمال است، و درک کردن این معنا است 

که این کار خوب و آن کار بد است، و واقعاً که در این حرال یرک اصرل اخالقری اسرت      

 اصل اخالقی است شایسته مقام انسان!. بدون شک و تردید، یک

و ثانیاً از دست فروید در رفته که فرزندان در میان خود بجای جنگ و سرتیز برر سرر    

مادر تعاون برقرار ساختند که دیگر مانند گاوان بر سر مادر نشوریدند، یکدیگر را نکشتند 

موس مادر بهره بررداری  تا نفر آخر تا آنکه قوی تر از همه باشد زنده بماند، و از خرمن نا

 کند، اینان مادر را برخود حرام کردند!

و این تعاون خود اصل دیگری است از اصول انسرانیت، خودبخرود در درون نفروس    

فرزندان پیدا شد، پس حاال علی رغم اینکه این افسانه روی هر پایره ای هرم کره اسرتوار     

ائی خودبخود بروشنائی فطررت  باشد، )و حال آنکه هیچ پایه و اساسی ندارد( بشریت ابتد

بسوی اصول انسانیت راه یافته است، و معنای آن هم این است که اصول انسرانی جزئری   

اصیل است از هستی انسان. سپس اگر این راه پیدایش ضمیر در اوالد ذکور اسرت، پرس   

 ؟!شود می این ضمیر در نفوس فرزندان دختر چگونه پیدا

د، )عقده ای الکترا( بخاطر گرد میرکوبی عشق پدر دختر، بچه در نظر فروید گرفتار س

بیند، و ایرن عشرق در    می جای مادر را نیز پدر بگیرد، و لکن مادر را مانع خواهد میاینکه 

 ، و سرانجام مادر را دشمن میدارد!!.شود می سرکوباش  اثر وجود مادر در نهاد
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اجتمراع دارای  و اما ضمیر پسر بچه از جرای گررفتن شخصریت پردر کره در خانره و       

، پرس ایرن   کند می، دختر که شخصیت مادر احراز آید می ریاست و امر و نهی است پدید

 ؟ یا بلکه اصوالً بدون ضمیر پرورش مییابد؟!آید می ضمیر در نفس او چگونه پدید

آری، بهمین ترتیب: و با این فکر افسانه پرداز یک رشته نظریات باصطال  کراملی در  

نظریات )علمی( هستند که براساس بحث و ها  آن که شود می و گفته روانشناسی سر میزند

 دقت و بررسی پایه گذاری شده است.

، و سرانجام در عقول یک و یرا چنرد   کند میو نفس و روان انسان دوران خود را آغاز 

نسل پیاپی از بشریت جای میگیرد، و در بسیاری از فروع معرفرت و انرواع فنرون و هنرر     

و تردیدی نیست که یک رشته حقرایق جزئری در اثنرا  اینگونره تفکرر از      ، شود می داخل

، و در میران  مانرد  مری ، اما در البالی آلودگی جنسری آلروده   شود می دریچه ای افکار وارد

د، زیرا کنترل و مهرار  گرد میامواج فشارهای سخت تفسیرها و تصورهای منحرف مدفون 

است که به پرورش اصرول عرالی انسرانیت    دوافع )نیروهای بازدارنده( فطری یک نیروئی 

د، و گویر  مری  ، این حقیقتی است، و لکن حقیقتی است برخالف آنکه فرویدکند میکمک 

، چون ایرن نیروهرای )دوافرع( فطرری فقرط غریرزه ای       سازد میخود را از آن های  افسانه

 د:گوی می جنسی محض نیستند، همانگونه که او

یر از سرکوبی غرایز، و افسانه ای عشق جنسری  و کنترل و یا بگو: ضبط کاری است غ

افسانه ایست که روی دلیل پایدار نیست، و چسبیدن پسر بچه و یا دخترر بچره بمرادر در    

ایام شیرخوارگی و بعد از آن کاری است یکنواخت و نظیر هرم بناچرار بایسرتی برا یرک      

سی کره گراهی   تفسیر بیان گردد که از حسابش بیرون است، یعنی: آن افسانه ای عشق جن

را در وضع مختلف زندگی قررار  ها  آن بسوی پدر و گاه دیگر بسوی مادر متوجه است، و

 .دهد می
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آری، اصول عالی آنست که در انسان بجانب روحی سخت پیونرد خرورده اسرت، آن    

یک شگفتگی طبیعی است برای جانب روحی، و عبارت است از: تحقیق واقعی در هستی 

 که اصیل و باز اصیل است در اعماق دل این هستی.انسان، و از اینجا است 

آخر این خوابها در انسان از کجا میآیند؟! این خوابهای کمال احساس جمال و زیبرائی  

، سرازد  مری ؟! ایرن خوابهرا کرودک را فریفتره و شریفته ای خرود       شروند  مری  از کجا پیردا 

اخته، و هنروزهم  همانطوریکه انسان رشید را! و از قدیم بشریت را در کودکی فریفتره سر  

!! اگرچه میزان آن از عمری بره عمرری و از عصرری بره     سازد میبشریت امروز را فریفته 

 عصری مختلف است.

و این یک مسئله ای بسیار روشنی است که هیچگونه ابهامی ندارد، زیرا ایرن قهرمران   

و  سرازد  مری حتی در آن صورت حسی خود در آن صورتیکه کودک صغیر را فریفتة خود 

اند، در آن صورت قدرت جسمی بگونه ای برافروخته کره  گرد مییت صغیر را شیفته بشر

، آید می د، و بلکه در هر معرکه ای به آسانی پیروزپذیر می و نه شکست گرد مینه مغلوب 

این صورت در این وضع و حال یک صورت حسی محض نیست، زیرا دائم بر ایرن قروه   

، و آن یرک صرفت برجسرته ای    کنرد  مری ای جسمی برافروخته صفت شجاعت را اضافه 

، )چرا فقط گاهی یکی بدون وجود شود مین روانی است که هرگز با صفت جسمی اشتباه

 .شود می آن دیده؟( اگرچه در آن حال با لباس شود می دیگری پیدا

، کند میسپس این صفت در اغلب اوقات بصفت شجاعت اصول دیگری را هم اضافه 

زیرا آن تنها قهرمان شجاع نیست، بلکه با حفظ سمت نجیب هم هست، هرگرز شرجاعت   

ی مظلوم بکار نمیبرد، هرگز در سرقت، در غارت بکار نمیبررد،  ها خون خود را در ریختن

، برد می تگان و دستگیری از ناتوان، و دفع ظلم از مظلومان بکاربلکه دائم در یاری دلشکس

هم اصول انسانیند، بدلیل اینکه مخصوص بعالم انسان هستند و در عرالم  ها  این و همه ای

 خبری نیست.ها  آن حیوان از
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و این هم حقیقت است که همة احالم قهرمانی اینطور نیست، زیرا گاهی در این میران  

و در سلک قهرمرانی درمیآیرد، در    شود می تجاوزگر و آلوده بگناه پیدا مجرم و خونریز و

عالم کودک و یا در عالم بزرگان بدون فرق، و لکن این هرم انحرراف اسرت ماننرد سرایر      

 توانرد  مری ن انحرافات که گریبان بشریت را میگیرد که سرانجام هرچره کره هسرت هرگرز    

به محل انحراف  تواند می ، چرا فقطهستی واقعی و معتدل بشریت را از دست بشر بگیرد

 اشاره کند، و جای انحراف را بیان نماید؟

و آنچه که برای ما اهمیت دارد، آن داللتری اسرت کره از نرمشرهای قهرمرانی معتردل       

سرچشمه میگیرد، و آن هم در همه ای اعصار بشریت موجود است، و در تمامی مراحرل  

د؟ واقعراً کره هریچ    گویر  می ت آن چیست؟ چهفرد انسانی پایدار است، پس باید دید دالل

کس در درون کودک این خوابهای طالئی را زیبا و خوش آیند نسراخته، هریچ کرس براو     

نگفته که از آن خوشش آید، و هیچ کس برای بشریت این وظیفه را تعین نکرده که شیفته 

را بکرار   هرا  آن ای احالم بگردد، و در ادب، هنر، افسانه هایش، و در حاالت گونراگونش 

ببرد، یعنی: از خارج بر او تحمیل نگشته است، بلکه خود آن چشمه سراری اسرت کره از    

د، و آن هم شگفتی ذاتی کامرل  گرد می، از آنجا شگفته آید می اعماق هستی بشریت بیرون

 .آید می به مجرد اشاره از دور بیرون

هرمانی، پایگاهی پس بنابراین، در اعماق هستی بشریت پایگاهی است برای خوابهای ق

است برای اصول با ارزش انسانیت در زندگی انسان، و بسیار شایسته است کره در اینجرا   

میان امور خیال و میان جاری واقعی )بطور موقت( فرق بگذاریم، زیررا بررای مرا زیبنرده     

نیست که بگوئیم: این احالم پایگاهی از واقع ندارد، و چون ندارد دارای داللتی در هستی 

 ان نیست.انس

آری، این نظریه ای که خود را واقعی مینامد، آن عالوه بر اینکره مغررض اسرت یرک     

م دیگرر نبایرد   کنی می نظریه ای خطاگر است، زیرا ما وقتیکه از ترکیب روانی انسان بحث

میان نیروی درک و شعور و نیروی سلوک فررق بگرذاریم، مگرر بانردازه ای اخرتالف در      
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: یکی نیروی نهفته اسرت، و دیگرری نیرروی ظراهر و در     صورت و سیمای خارجی یعنی

م کره آن پایگراه   گروئی  مری حال تجلی، و از طرف دیگر این یک حقیقتی است که ما فاش 

شعوری که سرانجام نتواند به سلوک واقعی تبدیل گردد، آن یک پایگاه ضرایع شرده و از   

سخن بآن معنا نیست که  کار افتاده ای است که در عالم واقع دارای ارزش نیست، اما این

این پایگاه در عالم نفس و روان انسانی موجود نیست، چرا موجود اسرت؟! و لکرن همره    

ای عیبش این است که براساس مجرای طبیعی خود جریان ندارد، نموش بکمال نرسریده  

 است.

، و از صورت اعتردال  شود می و از اینجا است که یک نوع ورشکستگی روانی حساب

 ، همان صورت اعتدالی که همیشه با همة هستی کمال یافتره ای خرود بکرار   رود میبیرون 

م ثابت کنیم، خواهی میپردازد، نه با یک قسمت روشن، و آنچه که ما هم اکنون )موقتاً(  می

وجود این پایگاه است در نفس، و بطور یقین آن در اعماق این نفرس اسرت و از خرارج    

زده است. سپس این نظریه ای باصطال  واقعی همرانطور  نیامده، بلکه از هستی اصیل سر 

که گفتیم: یک نظریه ای مغرض است، زیرا صاحب نظرانش )خواه در عالم نفس و روان، 

هرای   و خواه در عالم فنون و هنر، و خواه در عالم اجتماع( همیشه نیتهای برد و خواسرته  

هنروز نهفتره اسرت، و    ها  ته، حتی اگرچه این خواسکنند می پلید خود را بحساب آن واریز

 Totem andروی به بیرون آمدن و ظاهرشدن هم ندارند، بدلیل اینکه فروید در کتاب )

Tabooد که شیطان انعکاسری اسرت از فکرر شرر در هسرتی      گوی می ( و سایر کتابهایش

 انسان.

 بلی که اینطور...!

 پس فرشته چه کاره است؟!

ش نرورانی، و آزادی از هرر عقرده و    سیمای خیر محض، نظافت کامل، عاطفره و نررم  

 حسد و آزو بخل و کینه و حیله و تزویر بچه معنا است؟!!
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آیا اقتضای این فرض فروید این نیست که صورت گفته ای خرود را تکمیرل کنرد؟! و    

 بگوید که فرشته هم انعکاسی است از فکر خیر در نهاد انسان؟!

ببنردیم، وقتیکره در آلروده کرردن      آیا این سزاوار است که یک طرف را بگیریم و بکار

، اما عین همین فرض را هنگامیکره برا   رود میصورت انسان و وارونه نشان دادن آن بکار 

کنار بگرذاریم   رود میخود همین منطق در صفا و نظافت و نورانیت بر هستی انسان بکار 

 و فراموش کنیم؟!

نیتری را کره در نهرادش    هر  کند میو همچنین فروید )بار دیگر( برعلیه انسان حساب 

)سرکوب( شده و به علت ناتوانی نتوانسته ظاهر شود، و خود را در سطح طبیعری نشران   

 بدهد، و مجرای اصلی خود را در سلوک انسان پیش بگیرد.

، و حال کند میرا یک عنصر تشکیل یافته و ظاهرشده حساب ها  این آری، فروید همة

یش نگرفته است! زیرا همیشه برعلیه کرودک پسرر   آنکه نهفته است و هنوز راه بیرون در پ

به حساب میآورد )بگمان خود( که پدر را دشمن میدارد، با اینکه این دشرمنی در نهراد او   

سرکوب خورده است، و این سرکوبی در اثر آن دوستی قدیمی است که بشریت در براره  

در  (Totem And Taboo)، کتراب  کررد  مری ای پدر داشت و دائرم جلرب تروجهش را    

و همچنین است دشمنی کودک دختر نسبت به مادر )در نظرر فرویرد( و نیرز     139صفحة 

ویرانگرر  هرا   آن برعلیه انسان بحساب میآورد، آن جنبشهای نهفتره در او را و بره گمرانش   

اجتماع است، اجتماعی که بگمان او نمایشگر همه ای قیودی است که نشاط فرد را مقیرد  

اتوانی هم کوچکترین قدمی بسوی ظهور نتواند برردارد، و در  ، حتی اگر بعلت نسازند می

 بوته ای ناخودآگاهی نهفته بماند.

را که در ویرران کرردن سرازمان    هائی  آن خواسته کند میو بازهم برعلیه انسان حساب 

، همان دین و اخالقی که در نظرر او مرانع از   روند میدین و اخالق و آداب و رسوم بکار 

 ریزه ای جنسی است.نمو آزاد نیروی غ
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اگرچه این نیرو در بوته ناخودآگاهی نهفته هم بماند و بعلت نراتوانی نتوانرد خرود را    

 ظاهر سازد.

، )وقتیکه برعلیه انسان حسراب  کند میآیا این استقامت فکری )علمی( فروید اقتضاد ن

نیتهای پلید و خواهش شرآمیز او را همان نیات و خواهشی که هنوز بعلت ناتوانی  کند می

در نهادش نهفته مانده و ظاهر نگشته( کره بنفرع انسران حسراب کنرد، نیتهرای خروش و        

 خیر او را؟ حتی اگرچه بعلت ناتوانی هم هنوز به مقام عمل نیامده باشد.های  خواسته

ختن و وارونه نشان دادن صورت انسان بکرار میبرریم،   آیا نباید این کفر را در آلوده سا

 با همین منطق در نورانیت و صفابخشیدن بهستی انسان نیز بکار ببریم؟!

م، این فکر را کنی می آیا این از انصاف است وقتیکه در آلوده ساختن سیمای انسان کار

انسران نشران    بدقت بکار ببریم، اما وقتیکه با همین منطق نورانیرت و صرفا را در هسرتی   

 کنار بگذاریم؟! آیا این دو فرض باهم چه فرقی دارند؟! چرا یکبام و دو هوا؟! دهد می

ارزش و  بری  و بعضی هنرهای )باصطال  واقعی( انسران را در یرک سریمای پسرت و    

، حتی خیلی پست تر و بدتر از این واقعیت منحرفی که این نفس دهد میورشکسته نشان 

، بدلیل اینکه اگر انسان را بحال خود واگذاریم و در کنند می حاضر بشریت در آن زندگی

، بخراطر  دهد میرا انجام ها  آن میان او و این شر مانع ایجاد نکنیم، بطور حتم و یقین همة

اینکه فطرتش پست است، سرشتش با پستی و بدکاری و طمع و خودبینی و خودخرواهی  

خارج برر او تحمیرل نگرردد و مرانع از     و بغض و عداوت آمیخته است، و اگر قیودی از 

 انجام شر نباشد دائم مشغول انجام دادن اعمال شر است.

که انسان را در سیمای مقابرل   کند میآیا بنابراین، با همین منطق این )واقعیت( اقتضا ن

هم نشان بدهیم، باین ترتیرب کره ضروابط او را تقویرت کنریم، و سراختمان روانری او را        

محکمی استوار بداریم که انواع مختلف خیر و خوبیهرا را حتمراً انجرام    های  براساس پایه

 ؟! آیا این دو فرض فرقی دارند؟ و اگر دارند چیست و کجا است؟دهد می



 293 اصول عالی و انسانیت

و علم اجتماع باصطال  پیشتاز امروز پیوسته ساختمان خرود را برر ایرن پایره اسرتوار      

یعنی: )غرذا و مسرکن و   که قوای محرک انسان که عبارت است از: قوای جسمی،  کند می

اشباع غریزه جنسی است( و آن )حق و عدل ازلی( و سرایر اصرول انسرانیت یرک رشرته      

که از دیدن این واقعیت ناگواری  کنند می خیالهای مخدر است، دائم افکار مردم را تخدیر

 ناتوان باشند؟! کنند می که هم اکنون در آن زندگی

زحمرتکش برعلیره سرایر    ای  طبقره  تیکره وق کنند می سپس طرفداران این مذهب گمان

، آن )عردالت( در  کننرد  مری  طبقات قیام و مالکیت فردی و امتیازات را در میان مردم الغا 

اجتماع پایدار و آن )حق( حقی که هرگز خاموش نخواهد شد برقرار خواهد شد، معنرای  

 این سخن چیست؟!

دارد، یعنری: در اینجرا    معنایش این است که در اینجا حق و عدل ازلی و واقعی وجود

خودبخود اعتراف دارند کره  ها  این اصول عالی انسانیت در هستی انسان وجود دارد، پس

 این اصول جز  فطرت انسانیت است و...

و نظیر خیالهای )قهرمانی( است خیالهای کمال و کمال طلبی بدون فرق، هردو گرروه  

ج تحمیل نکررده اسرت و ترا    گستردگی و شگفتگی ذاتی هستی انسان است، کسی از خار

 تحمیل کند. تواند مین ابد هم

و کمال صد درصد هرگز در واقع انسان ممکن نیست تحقق یابد، زیرا هرچه بگروئیم،  

 کمال بازهم باالتر از آن کمال است.

و با این وصف بازهم داللت این خیالهای طالئی )علری رغرم اینکره کمرال مطلرق را      

پایدار است در آن چیهزائی که ها  آن برقرار است. آری، داللتنمیتوان دید( دائم پایدار و 

را دربر دارد، مانند کمال جوئی و ترقی خواهی، زیرا اگر این کمال جروئی و  ها  آن فطرت

بست، و هرگرز   نمی این ترقی خواهی نبود، هرگز صورت به کمال در خیال بشریت نقش

مکرن اسرت بدسرت آیرد، در     بشریت قدرت نداشت که برای بدست آوردن کمالی کره م 

زندگی بکوشد و کوچکترین قدمی بردارد، چون بدیهی است که باید اول صورت موجود 
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در خارج، در ذهن تصور شود، و بعد از آن برای بدست آوردن اقدام گردد، و در غیر این 

صورت بدنبال مجهول مطلق رفتن است و آن هم ممکن نیسرت، ایرن عشرق در کمرال و     

( بزرگتررین  رسرد  میلی که هرگز بطور کامل در واقعیت زمین بحقیقت نکمال جوئی )کما

تاریخ و همه ای تمدنهای انسانی، حتری آن صرورت   های  محرکی است برای همة حرکت

، همان علم پیشرتازی  دهد میارزش که علم اجتماع )پیشتاز( امروز آن را نشان  بی پست و

غذا و مسکن و اشباع غریزه ای جنسی که تاریخ انسان تاریخ جستجو از  کند میکه گمان 

 است.

آری، حتی خود این )علم( هم تاکنون نتوانسته این حقیقت را انکار کند، زیررا بعرد از   

آنکه این خیال وارونه را در دل خود پروراند، گفت که انسان هرگز تنها بجستن و ساختن 

د، و پیوسته کوشرید  غذا قناعت نکرد، بلکه بعد از جستن دائم برای بهبود وضع آن کوشی

که هرچه بیشتر و بهتر وسایلی برای آماده کردن آن بدست آورد، و اینجا است کره پررده   

ای غفلت بر دیدگان طرفداران این مذهب آویخته شد و نتوانستند حقیقت را دریابنرد، و  

را روشرن بآسرانی    هرا  دل ند وکرد میحال آنکه پیش پایشان افتاده بود، اگر چشمها را باز 

 فهمیدند، میدیدند که تا چه حدی حقیقت انسانیت روشرن اسرت و رسرا؟    می میدیدند و

فهمیدند که انسانیت فقط بدنبال غذارفتن نیست؟ زیرا حیوان هرم ایرن کرار را انجرام      می

بوسرایل بدسرت    تواند مین در بهبود وضع غذا بکوشد، هرگز تواند می، اما هرگز ندهد می

ه ای آن بهبود بخشد، و این همان عشق بکمال است و کمال جروئی، کمرالی   آوردن و تهی

 .شود مین که هیچ وقت صد درصد محقق

پس پشت سر همة تطورهای بشری و پشت سر همه ای دیگرگونیهای پیشررفت نمرا   

اعم از معتدل و منحرف محریک واقعی همین عشق است، عشق به کمال و کمرال طلبری   

ترا آنجرا    دهد میرا بسوی کمال حرکت ها  آن نسان جای دارد، واست که در اعماق نهاد ا

که ممکن است پیش بتازند و تا آنجا که ممکن است بکمال دست بیابند، بلکه انسان فقط 

، چنانکه وقتیکره اصرول   رود میراهه  بی د وگرد میدر انتخاب این راه )راه تطور( منحرف 
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 ه ای نشراط بشرری در نهرادش وارونره    د همر گرد میانسانیت در مرکز احساس او وارونه 

، و این در اثر وارونه گشتن بصیرت او است، اینگونه انسرانیت کره ورشسرتگی و    شود می

پندارد، و سرانجام وقتری   می سرافکندگی و سقوط از انسانیت را تطور و پیشرفت و کمال

بره کمرال   که پیشرفته و  کند میخود را از دین و اخالق و آداب و رسوم بیرون دید خیال 

وقتیکه قیود آدمیت را بدور انداخت انسان شده اسرت! و در   کند میرسیده است! و خیال 

 سطح آدمیت آرمیده است!!

را سقوط، ورشکستگی، سرافکندگی و دربدری احساس کند، هرگز این ها  آن اما هرگز

جبرار  ، )مگر در فطرت بیمار، فطرتیکره با کند می، هرگز چموشی ندهد میکارها را انجام ن

 دهد می، و از روی شعور و هوسبازی که این عمل جرم است انجام شود می مرتکب جرم

بغض و عرداوت را از درون خرود خرالی کنرد، و خرود را انردکی راضری و        های  تا عقده

 خوشنود بسازد(.

ه  قُۡل ﴿ قرآنکریم در این باره چه گزارش شیرینی دارد: هُئُكم ب ۡخَۡسهينَ ٱَهۡل نُنَب 
َ
ۡعَمًََٰل  ۡۡل

َ
أ

ةه ٱَضَل َسۡعُيُهۡم ِفه  ََّلهينَ ٱ ١٠٣ ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰ ُنوَن ُصۡنًعا  لُّ َنُهۡم َُيۡسه
َ
الکهف: ] ﴾١٠٤َوُهۡم ََيَۡسُبوَن أ

بگو: )ای حبیب من!( آیا من به شما خبر دهم از زیانکارترین مردم در » [104 -103

ای پست( دنیا سعی و کوششان  اعمال آنان، کسانی هستند که در این زندگی )چند روزه

. و در پشت سر هر «دهند می که کار نیک انجام کنند می تباه شده در حالیکه آنان گمان

، دهد میپیشرفت صنعتی، علمی، تمدنی، و فکری محرک همین است و آن را حرکت 

یعنی: عشق در کمال و کمال جوئی درک و شعور که در اینجا در این علم یا در این ابزار 

نعتی یا در این نظام یا در این فکر نقصی هست، باید به کمال تبدیل ساخت، و هرچه ص

انسان در همه ای این مراحل قدم بر دارد بازهم افقهای باالتر و اعلی تری را خواهد دید، 

و امکانات جدیدی را مشاهده خواهد کرد، و مرتب بسوی کمالهای پشت سر هم ردیف 

نگاه کند کمال، و بازهم کمال خواهد دید، و حال آنکه شده چشم خواهد دوخت، هرچه 
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کمال مطلق صد درصد در عالم واقع هرگز تاکنون محقق نگشته و تا ابد هم نخواهد 

 گشت.
، پیوسرته  دهرد  مری و لکن عشق دائمی به کمال و کمال یرابی دائرم انسران را حرکرت     

و پیرروزی در   تا هر روزی بلکه هر سراعتی و لحظره ای بکمرال جدیرد     دهد میفشارش 

د، و گررد  مری کامیابی جدید دست بیابد، و بهمین ترتیب: این اصرل برا ارزش خیرالی برر     

، بلکه بزرگترین اصول زنردگی انسران   شود می سرانجام بیک اصل حقیقی و واقعی تبدیل

 د.گرد مید و... و از این رهگذر میگذرد، و تبدیل به جمال و جمال یابی گرد می

اسرت در هسرتی انسران، ایرن     هرا   اعجوبره ترین  ئی از عجیباحساس به جمال و زیبا

میران حرس بشرری و میران      شود می ؟! چگونه توافق حاصلشود می احساس چگونه پیدا

؟! واقعاً که علرم  کنند می جمال خارجی؟! چه ارتباطی باهم دارند؟! و چگونه و چرا برقرار

همه علم از تفسیر ماهیت این احساس عراجز اسرت و نراتوان، چنانکره از تفسریر سرایر       

ظواهرروانی عاجز است، چرا؟ فقط بتصویر و نقرش و نگرارش از طریرق ظراهر قناعرت      

 .رود میو بدنبال آثار و مظاهرش  کند می

؟ فکرر  آید می وجود؟ تذکر چگونه بشود می و اال علم نمیداند که ادراک چگونه حادث

، و همچنین علم آشنائی ندارد که احساس بره جمرال و جمرال یرابی     شود می چگونه پیدا

کره اجمراال پری وجرودش ببررد و       کند می؟ و لکن باین اندازه قناعت آید می چگونه پدید

بدنبال آثار و مظاهرش برود، و هنر هم همینطرور اسرت مظراهر ایرن احسراس را قطعری       

 ه از ماهیت و سرمنشا  آن باخبر باشد.میداند، بدون اینک

 ، و آن ایرن اسرت کره هرردو بخروبی     کننرد  می اما علم و هنر در یک امر باهم برخورد

که این احساس فطری است، در بعضی نفوس رو بافزایش است و در بعضری رو   دانند می

 توانرد  مری ن گردد، و هیچ کرس هرم   نمی بنقصان، اما هرگز از خارج بر نفس انسان تحمیل

تحمیل کند. پس بنابراین، پشت سر این احساس چه داللتری نهفتره اسرت؟ انسران دائرم      

احساس به جمال دارد آن هم با الوان گوناگون، با احساسهای مختلرف جمرال حسری را    
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، در دیدگاه زیبا، در صورت زیبا، در جسم زیبا، در قامت زیبرا، در رنرگ   کند میاحساس 

این میدانها، حقاً که میدانها بزرگ و بزرگتر اسرت، و دارای   زیبا، در آواز زیبا، و... تا آخر

 شمار و... بی درجات و آفاق

، احساس در فکر جمیل، در کند میو همچنین انسان پیوسته جمال معنوی را احساس 

نیت جمیل، در روش و رفتار جمیل و... تا آخر این میدانهای معنوی، و آن هم همینطرور  

 است، و دارای درجات مختلف و آفاق فراوان.میدانهای وسیع و گسترده 

و این یک احساس فطری است و یک داللت روشن و غیرقابرل انکرار، از دور فریراد    

میزند که اینجا اصولی هست در زندگی انسان، ارزشهائی هست باالتر از طعام و شراب و 

رشته اصولی یک ها  آن غریزه ای جنسی، باالتر و با ارزش تر از عالم ضرورت پرفشار، و

 هستند دارای اثر واقعی در زندگی انسان.

و بدیهی است که احساس به جمال در زندگی بیک رشته اموری بس برزرگ و گرران   

قیمت بستگی دارد، در عالم هنرها آن رکن اکبر است، و آن یک پایگاه بزرگی است برای 

 عقیده و ایمان.

واضح و روشن است که احتیراج  و استواربودن هنرها بر پایه ای حس جمالی یک امر 

بشر  و بیان ندارد، زیرا همه ای هنرها از زاویه ای خاص هنری دائم با الروان گونراگون   

ها  جمال و احساس بجمال سر و کار دارند، آن صورتی که حکایت از رنگها، نورها، سایه

آن ادبری  شریرین دارد،  های  دارد، آن زمزمه ای زیبائی که حکایت از آوازهای رسا و نغمه

د، همه و همه جستجو از جمرال اسرت و جمرال، و همره از آن     گرد میکه با الفاظ نمایان 

 و نمایش. دهند می خبر

و اما ارتباط جمال و زیبائی بعقیده بیانش این است که عقیده در تکیه گاه خرود دائرم   

ا که این تصرف و یا این احسراس، یر   کند می، مرتب احساس کند میباحساس انسان تکیه 

این فکر تصرف جمیل، احساس جمیل و فکر جمیل است، و از اینجرا اسرت کره انسران     

د، برای اینکه باحساس جمال پاسخ مثبت بگویرد،  گوی می بطور فطری بعقیده پاسخ مثبت
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که جمال دوست و جمال  سازد میو بآن محرک واقعی پاسخ بدهد که دائم انسان را وادار 

 طلب و جمال ساز باشد.

و از اینجا است که احساس بره جمرال مأموریرت خرود را در زنردگی انسران انجرام        

، و رسالت خود را بپایان میرساند، و هراندازه که این فطرت معتردل ایرن فطررت    دهد می

آسیب ندیده در میدانهای گسترده تر و با ارزش تر خود پیش برود، ارزش ایرن احسراس   

واهد رفرت، و دوران رسرالت پریش گرامش در     هم در نفس انسان بطور خودکار باالتر خ

زندگی انسان افزون تر خواهد شد، زیرا در این آفاق عالی تر است که نفس آسیب ندیده 

کره چره نظرم و نسرق      کنرد  می، و درک شود می ای انسان با نوامیس این عالم بزرگ آشنا

 !عجیبی و چه توافق و هم آهنگی در آن هست، و دارای چه جمال و کمال است؟!

که خودش نیرز جزئری از ایرن نراموس اکبرر اسرت، جزئری اسرت          کند میو احساس 

متناسب، جوابگو، و هم آهنگ و هم آواز، نه اینکه جز  منحررف، زودرنرج، خودخرواه و    

 دور از ناموس جهان هستی.

و در اینجا است که روشن و رفترار خرود را برا فطررت عرالم هرم آواز و هرم طرراز         

 .سازد میل جمالیکه این عالم دارای آنست هم آهنگ ، خود را با جماسازد می

، و از ورشکستگی نجرات مییابرد، از   آید می و در اینجا است که از سرافکندگی بیرون

، آن هرم  کند مید، در حالیکه از جمال بهره برداری گرد میعالم فشار و ضرورت خالص 

 در افق آزادش، در افقی که جز جمال چیزی دیگری در کار نیست.

، و کنرد  مری ز پرتگاه جرم و گناه بیرون میجهد، و از گنداب رذایل اخالقی نجات پیدا ا

د، بردلیل اینکره خرود جمرال آزادی از     گرد میاز فرمان بردن ضرورتهای پرفشار خالص 

 ضرورتها است و رهائی از قیود است.

 ، همران قلرة  شرود  مری  این همان قله ای ارتفاع است که احساس به جمال بآنجا منتهی

بلندی است که در آن جمال و کمال باهم برخورد دارند، همان قله ای بلنردی اسرت کره    

 پیوندد، و در تمامی آفاق ما یک حقیقت دیدیم و بس. می انسان در افق اعالیش بخدا
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و آن این است که این اصول عالی جزئی از هستی داخلی انسان است، چیرزی نیسرت   

تحمیرل کنرد، زیررا آن     تواند مین هیچ قدرتی هم که از خارج بر آن تحمیل شده باشد، و

 یک معنای گسترده ذاتی است از هستی انسان.

و با این وصف بازهم بیاری خارج احتیاج دارد تا بره وسریله آن راه صرحیح خرود را     

پیش بگیرد، و اگر این یاری خارج نباشد ممکن اسرت در معررض عقرب مانردگی قررار      

 یر انجامد، و یا از راه راست بیرون برود.بگیرد، و نموش در درون نفس بتأخ

و احتیراج   مانرد  مری تا از این نمو ذاتری براز    شود می بنابراین، باید ببینیم که چه باعث

؟ قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن دو قدرت فطری هستند کند میبیاری دیگران پیدا 

گیررد مگرر برا     نمری  ام، و با این حال هیچ یک انجشوند می که از روز اول با انسان متولد

یاری دیگران، و این اصول عالی انسانیت نیز بهمین ترتیب: جزئی از هستی فطرت است، 

اما سرانجام بیاری دیگران احتیاج دارد، اگر در هر حالتی نوعی کمک که برای پیروزی آن 

، در حال راه رفتن جسم و عضالت نرم کودک احتیاج به نیرویی کند میفرق  رود میبکار 

ارد که توازن جسم را کنترل نماید تا پیروز گردد و خرود راه بررود، و احتیراج بردیگران     د

نداشته باشد، و وقتیکه این قدرت نباشد خواه آن دست پدر باشد یا دست مادر، و یا یکی 

هرای   از نزدیکان کودک تخت خواب باشد، یا دسته ای صندلی، یا دیوار، یا در، و یا نررده 

پس بهتر این است که باید این کودک بنشیند، و در حال کسرالت   ها، نآ ساختمان و امثال

و سستی بسر ببرد، و مرتب از طراوت و شادابی بکاهد، و هرآن بر سنگینی جسم افرزوده  

گردد، و سستی عضالتش افزون تر شود، و سرانجام نتواند بار روزافزون جسم را تحمرل  

 ناتوان گردد.نماید و از برخواستن و ایستادن و راه رفتن 

و در حال سخن گفتن هم کودک احتیاج دارد که اول آوازهرای مختلرف را بشرنود و    

را تقلیرد  هرا   آن همه را در حس خود با معلومات معینی ارتباط بدهد، و سپس بکوشد که

کند تا بر سنگینی و لکنت زبان خود چیره گرردد، و حنجرره و تارهرای صروتی را بکرار      

رت کنتررل کننرده در ایرن حرال از طریرق دیگرران از راه گروش        ببندد، و سرانجام آن قد
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د که در هر بار که میشنود یکری از تارهرای   کوش می، و با زحمت زیاد و آرام آرام رسد می

 زبانش را بگشاید.های  صوتی خود را محکم کند، و یکی از عقده

تن دو که قدرت سخن گفتن و قدرت راه رف کند میو با این وصف بازهم کسی انکار ن

که هردو احتیاج مبرمی باین کمک دارند تا بتواننرد   کند مینیروی فطری هستند، و انکار ن

 در عالم واقع خود را نشان بدهند.

آری، این اصول عالی فطری جدا با سنگینی بزرگی در هستی انسان روبرو هسرتند، برا   

روبرو هستند، و ها  آن همه ای جنبشهای فطری مواجه هستند، با همه ای شدت و سنگینی

با همه ای فشارها و ضرورتهای سنگین احتیاجات روبرو هستند که انسان بتنهائی قردرت  

را هم آهنگ بسازد تا چه رسد که پیرروز گرردد، و اگرر دیگرران در ضربط و      ها  آن ندارد،

را در دست نگیرند، )مانند سرنگینی جسرم کره    ها  آن دخالت نکنند، اگر زمامها  آن کنترل

هرا   آن از راه رفتن باز میدارد، و مانند لکنت زبان که از سخن گفتن باز میردارد( کودک را 

به پررواز   ها آسمان که انسان را بر زمین بنشانند، و نگذارند با رو  خود در کند میکفایت 

 درآید.

 ها آن و بهمین لحاظ این اصول سخت محتاجند که دائم برای نمو و پرورش و تقویت

کار برود، و اگر جز این باشد الغر و وارونه و بیهوده ببار میایند کره  فراوان بی ها کوشش

تواننرد حقیقرت خرود را پایردار      نمی نتوانند در عالم واقع وجود خود را آشکار بسازند، و

 بدارند.

 د.گرد میهمان است که تربیت در زندگی انسان براساس آن پایدار  ها کوشش و این

که نیروهای ضبط و کنترل را در برابرر نیروهرای    مأموریت بزرگ این تربیت آن است

را از سرچشرمه سررکوب نمایرد و کرور     ها  آن محرک فطری استوار بدارد، نه برای اینکه

را باال بیاورد و ها  آن گرداند، بلکه برای اینکه کنترل کند و مانع از هرزه رفتن باشد، سطح

د بیرک رشرته اصرولی کره دارای     به نیروی تولید و عمل تبدیل نماید، یعنی: تبردیل نمایر  

 میدانهای وسیع و درجات فراوان هستند.
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و این اصول عالی مانند )همه ای چیزها در زندگی انسان( حرکت را اول از منطقه ای 

. سپس از پل محسوسات میگذرند و به منطقه ای معنویات میرسرند، و  کنند می حس آغاز

پردازند، و محسوسات را  می قه بنظارتسپس در طول زندگی انسان دائم میان این دو منط

 .دهند می با معنویات پیوند

عالم کودک )در قسمتی از زندگیش( فقط عبارت است از: پسرتان و آغروش و دیگرر    

هیچ، و اشتیاق او به پستان و آغوش یک اشتیاق جسمانی است، و یرک ضررورتی اسرت    

گرر در آغروش مرادر    برای حفظ وجود او از گرسنگی و از هر مصیبتی که ممکن اسرت ا 

اول عمررش ادراک او بسریار نراچیز اسرت، و     هرای   نباشد بر پیکر او وارد آید، و در هفته

فرصتی هم نیست که کوچکترین اصلی از اصول روانی در وجدانش نمو کند، بدلیل اینکه 

. سپس ضوابط یعنری:  کند میکودک در این ایام بطور مستقیم فقط در محیط جسم زندگی 

 رل یکری پرس از دیگرری آرام و آرام در ایرن عرالم کوچرک کودکانره پیردا        نیروهای کنت

، او در ابتدای امر در جستجوی پستان است، و آن هم از طرف مادر در اختیارش شوند می

قرار میگیرد، در جستجوی آغوش است که در اختیار اوست، و لکن مرادر بعرد از مردتی    

داشته باشد، و باید به تعداد معینی از ساعات ای  اندازه میبیند که بهتر است شیرخوردن او

قناعت کند، و روزانه مثالً: چند بار بیش تر پستان بدهانش نگذارد، همانطوریکره میدانرد   

مدتی و یا ساعتی هم دور از آغوش زندگی کند تا عادت کند که باید تکیه بخرود داشرته   

تردید این وضع بر وفق باشد، عادت کند که همیشه آغوش باز بصال  او نیست، و بدون 

او جریان دارد، بلکه مانع های  مرام کودک نیست، کاری است که برخالف جریان خواسته

 او.های  است از انجام خواسته

این جریان در واقع اولین قدمی است که در راه ظهور ایجاد ضبط و کنترل داخلی کره  

 .شود می در باطن نفس او نهفته است برداشته

که این ضبط و کنترل از خرارج آمرده، )امرا خرواه و نراخواه بطرور       بلی، درست است 

ناخودآگاه و یا خودآگاه( در درون کودک عادتی ایجاد نموده، عادت خودداری از چیرزی  
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مرغوب و مطلوب و محبوب، و آن یک نوع کاری است که با درد و رنج همگرام اسرت،   

ردید، بدون اینکره اسرتعدادی از   اما منشا  این درد این نیست که از خارج بر او تحمیل گ

داخل داشته باشد، زیرا بدیهی است که در آمدن دندان با درد همگام است، و هریچ کرس   

تاکنون نگفته است که نمو دندان چیزی است که از خارج بر انسان تحمیرل شرده اسرت،    

اگر در خود فطرت استعدادی برای این کنترل و این آمادگی نبود که براسراس آن عرادت   

، و تمام کرد میند، هرگز چنین حادثه ای رخ نمیداد، و کودک روزگارش را با گریه بسر ک

 پذیرفت. نمی وقت از درد مینالید، و هیچگاه این عادت را

ایرن اسرت کره بردنبال اولرین درد زمران عرادت و         شرود  می و لکن چیزی که حادث

، و رود مری ج رو بنقصان که درد بتدری کند می، بطوری عادت رسد میخودداری از ناله فرا 

 د.گرد میو عاقبت آرامش جای گزین آن  رود میسرانجام هم از بین 

و در اینجا است که دیگر سطح این کنترل باال آمده، و این منع و خودداری در داخرل  

نفس بحد قانونی رسیده و بکار کنترل پرداخته است، دیگرر عشرق بره پسرتان و اشرتیاق      

، اما این خودداری و این کنتررل هنروز کامرل نیسرت، یرک      ندک میبآغوش مادر را کنترل 

کنترل کوچک است در یک زمان کوچک، و برای یک کار کوچک و دیگر بتدریج غذا در 

، یعنری: در درون نفرس او   شرود  مری  ، آرام آرام عادت بنوع غذا پیداگرد میاختیارش قرار 

سیر محرکهای فطرری کره   که مأموریتش تنوع دادن است، و در خط  شود می فرمولی پیدا

 گردد یک خط سیر محدودی شود، مانند خط سیر حیوان. نمی سرانجام بر

و همچنین آرام آرام آغوش دیگری در اختیار کودک قرار میگیرد غیر از آغوش مرادر،  

 .کند میو در اینجا نیز عادت بنوع پیدا 

مصریبتی اسرت   و بزرگتررین  ترین  ، و آن سخترسد میسپس دوران از شیرگرفتن فرا 

است که در نفس و روانش اثرر میگرذارد، و بهترر اسرت کره      ها  برای او، بزرگترین صدمه

بتدریج و با طول زمان انجام بگیرد تا در رو  خود شکست احسراس نکنرد، نراراحتی و    

 لغزش در خود نبیند، اما خواه و ناخواه سرانجام حادثه ایست باید حادث شود.
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ر آن عادت کرد، بطور خودکرار مرانعی کنترلری در درون    و آخر کار هنگامیکه کودک ب

نفس او پیدا شد، و باال آمد که عشق دلباختگی به پستان را برای چیرز جدیردی و عشرق    

 جدیدی تبدیل نمود.

و نظیر این مرحله است دوران از شیر گرفتگی روانری از مرادر، و وقتیکره سرپرسرت     

م بهمین ترتیرب: صردمه ایسرت سرخت     جدیدی پیدا شود و جای مادر را بگیرد، و آن ه

دردآور، رنج آور و باید از ضرر بد آن بر نفس کودک کاسته گردد، با هرر وسریله ای کره    

، و سرانجام کرودک  شود می ممکن است، و لکن در هر صورت حادثه ای است که حادث

که دیگر بسوی مادر با چشم مالک مخصوص نگاه نکند، و حساب نکند که  کند میعادت 

 ی است مخصوص او، و جز او کسی نباید از آن استفاده نماید.دامن

، در درون او یک مانع کنترل کننده ای سر میکشرد  کند میو هنگامیکه باین کار عادت 

که عشرق برآغوش را )حسری و یرا معنروی( در راه جدیردی قررار         آید می و به سطح باال

ر کودک دختر یا پسر براهم  و عشق جدیدی را در اختیارش میگذارد، و در این کا دهد می

 فرقی ندارند و هردو برابرند، و دیگر جائی برای عشرق جنسری کره فرویرد آفریرده پیردا      

، بلکه بسوی کند می، نه غیرت کودک بسوی پدر میجنبد و نه بسوی مادر حرکت شود مین

 سرپرست دیگری در حرکت است و با آن عشق میورزد.

 د، کرودک برزرگ  گررد  میایش مییابد و متنوع سپس این موانع کنترل کننده بتدریج افز

، دهرد  مری شرماری انجرام    بی ، و کارهای فراوانکند میو آغاز حرکت و راه رفتن  شود می

، کنرد  میبنفع اوست و بعضی بزیانش، و این کودک هنوز چیزی را درک نها  آن بعضی از

ظررش یگانره راه   ، و بعد از آن هنوز این افعرال در ن شناسد مین هنوز سود و زیان خود را

برا حرواس    توانرد  مری ن است، و راه دیگری سراغ ندارد که کسب معرفت نماید، و هنروز 

پنچگانه خود در جستجوی معرفت باشد، و لکن پدر و مادر از بعضی از ایرن کارهرا کره    

بردون   کنرد  مری باز میدارند، و ایرن بازداشرت او را ناراحرت     آید می بنظرش خیلی خوش

، فریراد میزنرد، کمرک    دهرد  می، گریه سر شود می امر خشمناکتردید، بخصوص در بدو 



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   304

، و با هر منعی، با هر کنتررل در  کند میمیطلبد، دلیل میآورد، اما پس از اندک زمانی عادت 

 و بکرار  شرود  مری  نهاد او، در درون نفس او یرک مرانع کنتررل کننرده ای جدیردی پیردا      

 پردازد. می

و در این اثنا  خواه و ناخواه یک امر با ارزشی امر با اهمیتی در زندگی انسران بکمرال   

، )و شود می ، زیرا کودکی که با این شدت عمل از پدر و مادر از یک طرف روبرورسد می

( در بردو امرر   کنرد  میبکارهای دیگری برخورد ها  آن از طرف دیگر با تحریض و تشویق

ته باشد، و بعد از اندکی با آگاهی و هوشیاری با شخصیت پدر بدون اینکه خودآگاهی داش

ند، و همان کارهرا را  کرد میشدند و یا تشویقش  می که مانع کند میو مادر خود را آراسته 

، و عاقبت در نفرس او، و در  کند می، نهی کند میانجام میدادند، امر ها  آن که دهد میانجام 

، بعضی اعمرال را در نظرر خرود    دهد میشخیص ت آید می نهاد او شخصیت جدیدی پدید

 و به بعضی اقدام. کند می، و بعضی را بد، از بعضی خودداری دهد میخوب جلوه 

و در  هرا،  آن در معنا این یک شخصیتی است مرکب از او و از پدر و مادر و یا یکی از

آرام  این شخصیت مرکب نیروهای ابتدائی در ضمیر انسان سر میزند، و کودک بتردریج و 

و قدم بعرالم خرارج از خرود میگرذارد، و در میران       آید می آرام از شعاع ذات خود بیرون

پردازد، اول با پدر و مادر، بعد برا بررادران و    می اجتماع قرار میگیرد، و با مردم بمعاشرت

 خواهران، و بعد با خویشان و نزدیکان و رفیقان، و سپس با بیگانگان.

 نیروهرای کنتررل جدیرد و ضروابط جدیردی بوجرود      ها  و در هر یک از این معاشرت

بدسرت نمیآیرد و یرا     خواهد می، زیرا او با تجربه بدست میآورد که هرچه را که او آید می

ممکن نیست بدست بیاید، چون این امکان هست که یک چیز غیرممکن را اراده کند کره  

راهی برای بدست آوردن آن نیست، مانند اینکه با قدرت ناچیز خود بخواهد دیوار بزرگی 

را از جای بر کند، یا ماه آسمان را بر زمین آورد و یا با دست ناتوان خود حرارت قررص  

کره خرود را براین کارهرا راضری کنرد،        کند مید را آزمایش کند، و وقتیکه عادت خورشی
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معنایش این است که موانع داخلی )کنترلها( هم اکنون در درونرش پیردا شرده، و در ایرن     

 اند. مقام استقرا یافته

و در هر بار این یک کار پرمشقت، پررنج و دردآور است، و در هر بار پیش از آن یک 

، یک ناله ای سوزان، یک آه آتشین همراه اسرت، و لکرن عاقبرت بره پایران      گریه طوالنی

، بدلیل اینکه در اینجا استعدادی از سابق برای پایدارساختن موانع و کنترل در راه رسد می

 افتند. می شهوات بوده است که هم اکنون بکار

، کنرد  مری مرردم برخرورد   هرای   سپس این کودک در معاشرتش با مردم برا خودسرتائی  

 تواند مین ، و بعد از مدتی میداند که همیشهکند میشخصیتش با شخصیت دیگران تصادم 

د، فریراد میزنرد،   گرد میشخصیت خود را بر دیگران تحمیل نماید، و در بدو امر ناراحت 

، و وقتیکه عادت کررد، و بعرد   کند می، و ناله میزند. سپس بتدریج عادت دهد میگریه سر 

از مرحله ای دیگری از نمو( که نبایرد و وظیفره نردارد شخصریت      از آن یاد گرفت، )بعد

، بلکه برای اینکره ایرن کرار جرایز     تواند مین خود را بر دیگران تحمیل کند، نه برای اینکه

 نیست، عاقالنه نیست، شایسته ای مقام آدمیت نیست.

ست، و اینجا دیگر ضوابط )نیروهای کنترل( یک میدان وسیعی را در راه نمو دور زده ا

هرا   آن ند، باین معنا که مستقیماً بزرگ ساالنگوی می را ضوابط اخالقیها  آن در این مرحله

را میشناسند، و در اثنا  همة این مراحل در آن واحد تربیرت براسراس دو عنصرر روشرن     

 د.گرد میپایدار 

یکی توجیه و راهنمائی مستقیم است که بعضی اعمال را زیبا و بعضی را زشت نشران  

، و دیگری رهبریت است که از پدر و مادر و اطرافیان خرود فررا میگیررد، و ایرن     دهد می

، و رود مری رهبریت در تربیت و توجیه سخت مؤثر است، و یک عامل بسیار مهم بشرمار  

پایان است، و فراگرفتن رهبریت مستقیم )از پدر و مادر و خویشان و  بی جداً دارای ارزش

 ثر بزرگی است.دوستان( بدون تردید دارای ا
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و لکن اجتماع خود دارای رهبریت گسترده ایست که کودک بدون اینکه متوجه شرود،  

در سرازمان  هرا   ایرن  اصول اخالق و آداب و رسوم خود را از آن فرا میگیررد، و همره ای  

حسراس  هرای   ضوابط داخلی و ساختمان ضمیر او دارای اثر اسرت، و در یکری از لحظره   

، تفکرر در براره ای خردا و عقیرده را     کند میو مخلوق را آغاز  زندگی تفکر در باره خالق

 .برد می بکار

و در بخش دین و فطرت از این موضوع سخنی از ما گذشت، و لکن اینجا فقط براین  

م که آن یک عمل فطری است، و عقیده )وقتیکه مقام فطری خود را کنی می ترتیب بررسی

،( مرتب این ضوابط را در نهاد او پررورش و تقویرت   کند میدر داخل نفس کودک احراز 

هرای   در سطح کنند می ، و همه ای آن نیروهائی را که پشت سر این کنترلها اجتماعکند می

 .برد می باالتر از جنبشهای مستقیم غریزة بکار

که انسان در آن اوج میگیرد و ضوابط و کنترلها  آید می و روزگاری بکندی و تدریجی

 .دهند می خود را درمییابند، و عملیات خود را در داخل نفس انجامبنای کامل 

و در اینجا است که ضوابط توجیره کامرل و تهرذیب صرحیح را از اجتمراع دریافرت       

، از پدر، از مادر، و از سایر افرادی که در اطراف کودک هستند، و سپس از کسانی کند می

یم کره  کررد  مری ون در بحث خرود فررض   که با انسان سر و کار دارند فرا میگیرد، )و تاکن

توجیه کامل و تهذیب صحیح و نفس معتدل بوده است، و در بحث آینرده از انحرراف و   

جنون سخن خواهیم گفت،( و در این هنگام است که همره ای ضروابط، همره نیروهرای     

، دیگرر در ایرن   دهنرد  می کنترل عمل فطری خود را براساس باالتر و با ارزش تری انجام

، بلکه یک نوع عشقی است که ضوابط انسانی از شود مین ا شهوت شکم پرکردنوقت غذ

 هر طرف آن را احاطه کرده است.

ضوابطی که بدون توجه و آگاهی انسان آغاز بکار کرد، و سپس آرام آرام قردم بردایره   

ای آگاهی نهاد، از قبیل روش و رفتار و آدب و رسوم در تناول غذا که مانع از آن شد که 

 دن و آشامیدن یک رشته حررص و از حیوانیرت و شرکم پرسرتی گرردد، و از قبیرل      خور
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ئی که مانع از این است که غذا حرام گردد و از راه بغض و کینره تنراول شرود، و    ها هدف

 حالل و طیب و طاهر را آزاد میگذارد، و دیگران را بر نفس خود مقدم میدارد.

، بلکره بررای انسران وقتری را عطرا      دهد میو از قبیل آزادی که غذا را ضرورت قرار ن

، گرچه خیلی هم کوتا باشد که بر ضرورت و فشار چیره گردد، و از قید فشار آزاد کند می

 شود.

، بلکه رغبرت و عشرق اسرت کره ضروابط      شود مین و همچنین جنگ و جدال شهوت

له انسانی آن را از هر طرف دربر میگیرد، ضوابط سلوک و آداب و رسوم که از مکر و حی

 .نماید می و خیانت و عذاب و پایمال کردن جنازة دشمن جلوگیری

و دیگر اشباع غریزه ای جنسی شهوت نیست، بلکه شیفتگی و عشق است که ضروابط  

انسانی آن را از هر طرف دربر گرفته، )ضوابط سرلوک و آداب و روسرم( کره از هررج و     

، و تمرین عمل غریزه ای جنسی کند میمرج جنسی و طغیان غریزه در اجتماع جلوگیری 

کره یرک    شرود  مری  ، مانع از اینسازد میرا )حتی در شعاع قانون( مانند چهارپایان ممنوع 

 عمل جسمانی محض باشد که نه عواطف و نه مشاعر و وجدان در آن دخالت ندارد.

، نماید میئی که از اسراف در عمل غریزه ای جنسی پیشگیری ها هدف و نیز ضوابط و

که خود عمل هدف باشد، و نظامهای اخالقی، اجتماعی، سیاسی، و  کند مین و قدغ

ۡن َخلََق  ۦٓ َءاَيَٰتههه  َومهنۡ ﴿ د:گوی می فکری و روحی را براساس آن ترتیب بدهد، قرآنکریم
َ
أ

هتَۡسُكُنٓواْ إهََلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم َمَوَدٗة َورَۡۡحَةً  ۡزَوَٰٗجا ل 
َ
ُكۡم أ نُفسه

َ
هۡن أ و از » [21الروم: ] ﴾لَُكم م 

آیات اوست که برای شما از جنس خود شما همسرانی آفریده تا )در آغوش گرمشان( 

بآرامش بپردازید و آسایش بیابید، و در میان شما )مرد و زن دریائی از( رحمت و مودت 

 پیامبر گرامی اسالم . که غریزه ای جنسی را به مکتب انسانیت تبدیل نمائید.«قرار داد

خدا نیکوکاری را در همه چیز الزم کرده، پس وقتیکه در میدان نبرد دشمن را »د: گوی می

د کنی می میکشید نیکو بکشید )مردانه باشید،( و وقتیکه حیوانی را برای آسایش خود ذبح

 .«ذبح کنید، باید هر کسی کارد خود را تیز کند و ذبیحه ای خود را راحت سازد
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، بره  نمایرد  مری که جنگ به مبارزه ای جوانمردانه تبردیل  ئی ها هدف و همچنین ضابط

که برای اعتراف بحق و عدالت و انسانیت انجام میگیرد، مبارزه ای  نماید میمبارزة تبدیل 

 کنرد  می، و آن را بحریت و آزادی تبدیل سازد میکه طغیان و فساد و انحراف را سرکوب 

که خشرم خرود را فررو ببررد و از لغرزش لغزشرکاران        کند میکه انسان را طوری تربیت 

 کریمانه بگذرد، و این است ندای کریمانه ای قرآنکریم:

هُكۡم وََجَنٍة َعۡرُضَها ﴿ هن َرب  َُٰت ٱ۞وََسارهُعٓواْ إهََلَٰ َمۡغفهَرةٖ م  ۡرُض ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
هۡلُمَتقهنَي  ۡۡل عهَدۡت ل

ُ
 ١٣٣أ

آءه ٱيُنفهُقوَن ِفه  ََّلهينَ ٱ آءه ٱوَ  لَۡسَ مهنيَ ٱوَ  لَِضَ َٰظه َُيهبُّ  ّلَلُ ٱوَ  نلَاسه  ٱَعنه  لَۡعافهنيَ ٱوَ  ۡلَغۡيَظ ٱ ۡلَك
هنيَ ٱ ن ْ  ََّلهينَ ٱوَ  ١٣٤ لُۡمۡحسه نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
َشًة أ َٰحه ْ َف ْ ٱفَ  ّلَلَ ٱإهذَا َفَعلُوا هههۡم  ۡسَتۡغَفُروا نُوب ُ َّله

نُوَب ٱَوَمن َيۡغفهُر  َٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن  ّلَلُ ٱإهََّل  َّلُّ واْ لََعَ ُّ ْوَلَٰٓئهَك  ١٣٥َولَۡم يُِصه
ُ
َجَزآؤُُهم َمۡغفهَرةٞ  أ

هههۡم وََجَنَٰٞت ََتۡرهي مهن َُتۡتهَها  هن َرب  نَۡهَٰرُ ٱم 
َ
ۡجُر  ۡۡل

َ
هۡعَم أ ۚۡ َون هيَن فهيَها آل عمران: ] ﴾١٣٦ لَۡعَٰمهلهنيَ ٱَخَِٰله

بندگان گنهکار خدا(، بسوی آمرزش از جانب پروردگارتان بشتابید،  ای») [136 -133

و زمین است، بهشتی که برای  ها آسمان بشتابید بسوی بهشتی که وسعتش مانند وسعت

کنند، و  آنان که در گشایش و تنگ دستى انفاق مىپرهیزکاران و پاکدامنان آماده گردیده. 

گذرند و خدا نیکوکاران را دوست  مردم در مى [ برند، و از ]خطاهاىِ خشم خود را فرو مى

آنان کسانی هستند که چون کار زشتی مرتکب شدند و یا در بارة خود ستم روا دارد. 

 میدارند فوراً خدا را یاد کرده و برای آمرزش گناهان خود از پروردگارشان طلب عفو

و نیکوکارانی هستند این گناهان را بیامرزد؟  تواند می . آری، جز خدای بزرگ کیکنند می

ورزند. پاداش این گروه خوشکردار از  نمی که از روی علم و دانش بکردار زشت اصرار

طرف پروردگار آمرزش بیپایان و باغهای بهشت است که از زیر درختهای آن نهرهای 

فراوان جاری و آنان در آن بهشت جاودان خواهند بود، و چه نیکو پاداشی است، پاداش 

 «.ان نیکوکارفرمان برادر
، بلکه رغبت و عشق است که از هرر طررف ضروابط    شود مین و دیگر مالکیت شهوت

انسانی آن را دربر میگیرد، ضوابط و آدابی که مالکیت را یک رشرته افتخرار و مباهرات و    
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که مردم را بیازارد، ضروابط و آدابری کره مرانع از ایرن اسرت کره         دهد میاشرافیت قرار ن

خوشگذرانی حرام درآید، مانع از این است که سرتاسر غصب  مالکیت بصورت عیاشی و

و غارت و چپاول و راه زنی و ناجوانمردی باشد، بلکه آن را بایثار و گذشت جوانمردانره  

 .سازد میکه همه جا را پر از عاطفه ای انسانیت  کند میو زیبا تبدیل 

وتُواْ َوََّل ََيهُدوَن ِفه ﴿ و این هم ندای شیرینی از قرآن کریم: 
ُ
ٓ أ هَما ُصُدورهههۡم َحاَجٗة م 

 ۡۚ هههۡم َخَصاَصةٞ ههۡم َولَۡو ََكَن ب نُفسه
َ
َٰٓ أ هُروَن لََعَ ى خود از آنچه ]به ها دل و در» [9احلرش: ] ﴾َوُيۡؤث

 -و لو نیازمند باشند -اند احساس نیازى نکنند و ]دیگران را[ بر خودشان [ داده مهاجران

 .«دهند ترجیح مى
همه ای نیروهای مادی تبردیل بره نیروهرای معنروی و اصرول عرالی        و بهمین ترتیب:

د، و دیگر محرومیت گریبان مردم را نمیگیرد، زیرا ضوابط برا انرواع سره    گرد میانسانیت 

که بیان کردیم، هرگز محرومیت از بهرره بررداری از لرذتها را هردف خرود قررار       اش  گانه

، )چنانکره فرویرد گمران    دهرد  می، و بشریت را بسوی شقاوت و بدبختی سوق ندهد مین

 کرده(.

بلکه بعکس هدف ضوابط فطرتاً سعادت بشریت است و بس، زیرا نمو آزاد محرکهای 

فطری که بحساب فروید همه محرکها غریزة جنسی هستند، )اینها( هرگرز بشرریت را بره    

 .رود میرساند. البته وقتیکه اینطور عنان گسیخته و خودسرانه  نمی سعادت

م ) که در این قسمت آزادی کامل دارد( زمرام فطرری دارد کره از نرابودی     و حیوان ه

و خود را  کند می، زیرا حیوان فطرتاً قبل از نقطه ای خطر، خطر را درک کند میجلوگیری 

 .سازند میاز آن دور 

بنابراین، آیا فروید میخواسته که انسان را از حقیقت آرامش دور سازد؟ یا میخواسته 

نسی آنقدر امتداد و گسترش یابد که سازمان هستی انسان را ویران کند؟ که نمو آزاد ج

پایانش برای  بی ، خدا با آن همه عظمتشناسد مین برای اینکه اینگونه آزادی حد و مرزی

بشریت همه جا و همه وقت خیر خواسته است، و در مقابل او فروید نابودی خواسته!! 
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باالتر بیاید، و در عین حال از بهره برداری از خدا خواسته که دائم سطح بشریت باال و 

، زیرا همة لذتهای پاک و گوارا را مبا  گردانیده، و این هم سازد مین لذتها او را محروم

ٓ ٱ ّلَله ٱَمۡن َحَرَم زهيَنَة  قُۡل ﴿ د:گوی می قرآنکریم که ه  َلته ۡخَرَج لهعهَبادهه
َ
هَبَٰته ٱوَ  ۦأ ۚٓ ٱمهَن  لَطي  هۡزقه قُۡل  لر 

هََّلهيَن َءاَمُنواْ ِفه  َ ل ه ٱِهه ۡنَياٱ ۡۡلََيوَٰة هَصٗة يَوَۡم  لُّ بگو: چه کسى آن » [32األعراف: ] ﴾لۡقهَيََٰمةه ٱَخال

زینت خدا را که براى بندگانش پدید آورده و روزیهاى پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: 

 .«[ است [ ویژه ]آنان مت ]همها[ در زندگانى دنیا براى مؤمنان است. روز قیا آن ]پاکیزه»
آری، هرچیز پاک و گوارا از خوردنیها و آشامیدنیها و لباس و مسکن و غریزة جنسری  

 و مالیکت و جنگ و جدال و... همه و همه مبا  است و حالل و آزاد.

پس خدا خواسته که نیروهای فطرری زنردگانی در سرطح حیوانیرت بهردر نررود کره        

را باال برده کره یرک طررف آن را    ها  آن در نتیجه آنقدر سطحسرانجام نتیجه ای ندهد، و 

 تبدیل بخالفت الهی ساخته، تبدیل به عمل سازنده و با نتیجه و پاک و پاکیزه نموده.

در نهاد مردم فطری باشند، و لکن این را هم ها  این و خدا خواسته که همه ای

َها﴿ د:گوی می رآنکریمخواسته که این کار آمیخته با زحمت و کوشش بسیار باشد، ق يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

نَسَٰنُ ٱ هَك َكۡدٗحا َفُمَلَٰقهيهه  ۡۡله اى انسان، تو تا ]زمان » [6اإلنشقاق: ] ﴾٦إهنََك ََكدهٌح إهََلَٰ َرب 

و سرانجام هم او را مالقات خواهی  [ پروردگارت در تالشى سخت خواهى بود لقاى

 .«کرد
به سعی و کوشش فراوان و مبارزه و پس بنابراین، پرورش دادن ضوابط فطری احتیاج 

ای که دائمی است و هرگز فرسوده نگردد، و  پیروزی بر امواج شهوات کوبنده دارد، مبارزه

اگر جز این باشد این شهوات سخت در کمین است که این نیروهای ناتوان کنترل کننرده  

و از همرین  را درهم کوبند، و این اصول عالی و لطیف انسانیت را در خود غرق سرازند،  

 جا است که شر و فساد در زندگی انسان سر میزند و همه جا را فرا میگیرد و...



 

 
 

 انحراف و جنون

 ایررن مراحررل طرروالنی از نمررو کرره در بخشررهای گذشررته بیرران کررردیم، و ایررن جنبرره  

و ترا  انرد   متقابل در هستی انسان، همه و همه در معررض انحرراف  های فراوان و متعدد و 

اینجا هرچه گفتیم از نفس و روان معتدل و کامل بود، از نفسی سخن میگفتیم که برا نمرو   

آن کامل گشته است که در نتیجه بر قواعرد صرحیح   های  طبیعی پرورش یافته و همه جنبه

 ست.خود پایدار و مانند یک بنای صحیح استوار بوده ا

، و گاه و بیگاه هم بطور برد می سپس بعد از طی این مراحل در راه صحیح آزادانه بکار

این بنای محکم و اسرتوار را  ها  آن یم و میگفتیم کهکرد میعبوری بانحراف و جنون اشاره 

 ، و نیروهای فطری را از میدان صحیح عمل بیرون میرانند.سازند میویران 

 مخرتلفش بررسری  هرای   مراحل نمو گوناگونش و در جنبره  بنابراین، اینجا نفس را در

افترد؟ و   مری  ؟ و چگونه از راه راست بیررون شود می م تا ببینیم انحراف چگونه پیداکنی می

بهتر است قبل از آنکه بشر  و بیان حاالت گونراگون انحرراف و جنرون بپرردازیم، یرک      

عبرارت اسرت از: تعردد     حقیقت انسانیت را که شایسته ای بیان اسرت بیران کنریم، و آن   

 در یک صورت معین و تکراری.ها  آن تارهای بشریت و منحصرنبودن

فرراوان امتیراز بخشریده، و از آن میران     های  حقاً که خدا انسان را به وسیله ای خصلت

است این وسعت عجیب در تارهای بشریت همه باهم شباهت دارنرد، و لکرن نظیرر هرم     

 شرود  میدو فرد از این بشر پیدا ن ها نسل در طول تاریخ یم بگوئیم کهتوان می نیستند، حتی

که کامالً نظیر هم باشند، همانطوریکه خطوط انگشتان دونفرر در ادوار تراریخ نظیرر هرم     

 نیستند.

کره در   دهرد  میکرانی  بی و این تعدد در تارها بدون تردید بزندگی بشریت یک ثروت

ی است که زندگی انسان را وسریع  عالم حیوان از آن خبری نیست، آن یک ثروت سرشار

 .دهد میتر و عمیق تر و با عظمت تر از این سیمای ظاهری قرار 
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براهم  ها  پس بنابراین، هر انسانی به تنهائی خود یک عالم است، با اینکه همة این عالم

شبیه و نزدیکند، و برخورد انسان با انسان دیگر برخورد عالمیست با عالم دیگر، امرا هرر   

پروردگرار توانرا   ی هرا  نعمت است جداگانه، و این یک نعمت بزرگی است از یک عالمی

برای انسان، و اگر غیر از این بود، اگر همین انسان )با این نعمت که خدا باو داده، از قبیل 

قوه و ادراک و معرفت و تولیدی مادی و معنوی و فکری و روحی( یک صرورت مکررر   

 هرا  گرفتراری  تاریک داشت؟ و با چه ناراحتیهرا و  بود، هیچ میدانیم که چه زندگی تنگ و

 ید؟! اما این زندگی با این همه ثروت که از تعردد تارهرای بشرریت بیررون    گرد میروبرو 

، حقاً که سزاوار و شایسته ای همین مخلوق بزرگ است که خدایش گرامی داشرته  آید می

 و مراعاتش کرده است.

فشرده تر است، و آن عبارت اسرت از:  و در اینجا نعمت دیگری هم هست که از این 

تعدد تارهای معتدل بشریت در انسان، زیرا خدا کره بررای انسران فقرط یرک صرورت از       

اعتدال الزم نکرده است، بطوریکه بشریت بخاطر تعدد تارهای وجودش محتاج بانحراف 

و جنون و آشفتگی گردد و ثروت زندگی را بهدر بدهد! بلکه خوان نعمرتش را همره جرا    

و انرد   ترش داده است، و خود اعتدال را هم تارهای متعدد قرار داده که همه باهم برابرگس

معتدل، و با این حال هیچ معتدلی با معتدل دیگری نظیر هم نیست، هیچ شخص سرالمی  

با شخص سالم دیگر نظیر هم نیست، بلکه همیشه هر انسان معتدل و سالمی خود بتنهائی 

تدل و سالم دیگر دائم در تماس و برخورد است، و در حین عالمی است و با عالمهای مع

 برخورد در ساختمان روانی و نحوه ای تصرف و چگونگی احساس باهم اختالف دارند.

و اگر ما تارهای زیبائی و جمال را من باب مثل تذکر بدهیم، شاید این مسئله بتصرور  

ن وصف هرر یرک بصرورت    نزدیک باشد، همه تارهای جمال و زیبائی زیبا است، و با ای

گردد، و همینطور اسرت نفروس    نمی مخصوصی است، و با صورتهای دیگر جمال آمیخته

معتدل و سالم هم زیبا هستند و در این زیبائی هم هر یک دارای خصوصریتی اسرت، هرر    

 راه مخصوص و پیشرفت مخصوصی دارند.ها  آن یک از
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یسرتیم کره تارهرای زنردگی را     پس بنابراین، ما دیگر خیلی محتاج بانحراف و جنون ن

متعدد و ثروت آن را افزون تر کنیم، این ثروتگران با این اعتدال فراوان همه جرا هسرت،   

اما حکمت الهی با همة این اوصاف تارهای دیگری هم آفریده که منحرف باشند تا فررق  

 میان منحرف و معتدل معلوم گردد، و راه از چاه مشخص شود.

م که آدم معتردل و کامرل بره    گوئی میریم و فراتر میگذاریم، سپس قدم دیگری بر میدا

تمام معنا بسیار کمیاب و نادر است، بناچار باید انحرافی باشد گرچه خیلی ساده و جزئی، 

 گاهی بیمین و گاهی بشمال حرکتی باشد.

یم بگوئیم: همه ای بشریت منحرف است؟ چنانکه فروید گفرت، و  توان می بنابراین، آیا

 نها را باطل کنیم؟ چنانچه او کرد!!همه میزا

یم از جسرم مثرل   گررد  مری نه نه! هرگز! این خطا است! این غلط است! و برار دوم برر   

م: جسم کامل صرد  گوئی می، سازد میمیزنیم، بخاطر اینکه صورتها را بذهن آدمی نزدیکتر 

 درصد بسیار اندک و کمیاب است، هم از ظاهر و هم از براطن، زیررا جسرمی کره هرردو     

طرفش کامالً مساوی باشد، مثالً: چشم راستش از چشم چپ کوچکترین اختالفی نداشته 

باشد، گوش راست با گوش چپ کامالً یکی باشد، و دمراغ و بینری از هرر طررف کرامالً      

مساوی باشد، شانه، بازو، دست، قدم، و انگشتان کوچکترین فرقی نشان ندهند، این چنین 

اً خیلی کم و نادر است، و این نکتره برا ایرن فررض     جسمی اگر نگوئیم ممکن نیست جد

، در نسربت طرول و   کنرد  مری است که این جسم براساس مقیاسهای صحیح خود حرکت 

، بطوریکه هیچ یک از ایرن  کند میعرض و ارتباط اعضا  با یکدیگر به میزان صحیح سیر 

 مقیاسها مختل نگردد.

، نه کبد، نه معده، و نه امعرا  و  و جسمی که همة محتویاتش کامالً سالم باشد، نه قلب

احشا  در یک روزی، در یک شبی کوچکترین اختاللی نداشته باشد، نه قلب کرم و زیراد   

کار کند، و نه بسو  هاضمه و سردرد و دندان درد گرفتار گردد یا اصالً دردی نبینرد، ایرن   

یک جسمی است که جدا وجودش در واقع زندگی غیررممکن اسرت، و برا ایرن وصرف      
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که اجسام بشریت همه و همه منحرفند، و همچنرین هریچ   اند  کنون جمال شناسان نگفتهتا

 پزشکی تا بحال نگفته که همه ای افراد بشر بیمارند، و حتی یک فرد سالمی هم در میران 

نیست، بلکه همگی اتفاق بر یک سخن عاقالنه دارند، زیرا در اینجرا یرک رشرته از    ها  آن

)گراهی بطررف نقصران و گراهی بطررف زیرادتی میرل         انحرافات ساده و کوچک هست،

( که به حساب انحراف نمیآید، و بلکه در عالم معتدلها و سالمها جای دارند، مادام کند می

 که ظاهر جسم را وارونه نساخته و یا دور زندگی را فاسد نکرده است.

بنابراین، وقتی شانه ای از شانه ای دیگر کمی بلندتر و یا ساقی از ساق دیگرر انردکی   

کوتاه تر باشد، بطوریکه بآسانی معلوم نگردد، مگر با دقت متخصص صاحب نظرری کره   

کارش، کاوش و دقت است، پس این جسم علی رغم این انحراف سالم و معتدل است، و 

سرعت خارج از اندازه کار کند، و یا کبدی پیدا شود  همچنین وقتیکه قلبی پیدا شود که با

که گاهی خوب کار نکند، و امعائی باشد که گاهی از عمل باز بماند، اینگونه جسم طبیعی 

است، و علی رغم این نارسائی جزئی که در آن هست بازهم بیمار نیست، اما وقتیکه کرار  

ی از وظایف اعضا  بکشد، در اینجا به وارونه شدن ظاهر برسد، و یا باختالل دائمی در یک

 م: این جسم مریض است و یا نامیزان.گوئی میاست که 

و بهمین ترتیب است: امر در عالم نفوس، اینجا هرم یرک رشرته از انحرافرات جزئری      

که در عالم انحرافات بشرمار نمیآیرد، بلکره در     کند میهست، گاهی کم و گاهی زیاد کار 

مادام که نفرس را وارونره نشران ندهرد و دور زنردگی را      د، گرد میعالم اعتدال محسوب 

متوقف نسازد، و مادام که امکان ندارد یکی از نفوس بشر از اینگونه انحرراف دور باشرد،   

بلکه امر بدایره ای انحراف میکشد، وقتیکه این اختالل از حد ساده و معمولی خود تجاوز 

اینجرا خطروط قراطعی بررای      نماید و بشکست انجامد، و خودبخود طبیعی است کره در 

اعتدال و انحراف در عالم نفوس نیست، همانطوریکره در عرالم اجسرام بررای صرحت و      

مرض خطوط قاطعی وجود ندارد، و لکن یک رشته امور معینی هم هست کره داخرل در   

دایرة اعتدال است، و در میان این دو گروه اموری هم هست که مشتبه است، گاهی از این 
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 مانرد  مری باقی ها  د، و بعد از همه ای این گفتهگرد میآن طرف محسوب  طرف و گاهی از

، شود می ، و آنچه که جنون و آشفتگی گفتهشود می بیان فرق میان آنچه که انحراف نامیده

بیرون شدن باهم فرق دارند، ای  اندازه هردو خودبخود از دایره اعتدال بیرون است، اما در

نرد، و امرا جنرون و آشرفتگی آخررین مرحلره ای       گوی می انحراف را اولین شرط شکست

شکست است، یا شکستی که هنوز تا آخر نرسیده انحراف است، و شکستی که همره جرا   

 را فرا گرفته و در حال فروریختن است، جنون است و آشفتگی.

 اما مسئله تنها اختالف در درجه نیست، زیرا در اینجا قانونی از قوانین طبیعری هسرت  

د بره تردریج تغییرر    گررد  مری که تغییر کمی وقتیکه از درجه ای معین گذشت بر  دگوی می

، مثالً: انسانی سرعت در راه رفتن دارد تا باندازه ای معینری آن را راه رفرتن   شود می نوعی

 مینامند، وقتی سرعت زیاد شد و زیادتر و وضع عوض شد، دیگر این حرکتها را راه رفتن

نه تنها کمیت حرکت تغییر کرده، بلکره نروع حرکرت هرم      گویند، بلکه دویدن است، نمی

 تغییر یافته است.

در عالم نفوس هم همین قانون بهمیت ترتیب: جاری است، زیررا وقتیکره انحرراف از    

د یرک وضرع   گرد مییک درجه ای معین گذشت وضع آن در درون نفس تغییر یافته و بر 

 جهی کنترل کررد، جنرون و آشرفتگی   ، دیگر بچنین انحرافی که نتوان بهیچ وشود می دیگر

 ند.گوی می

کره اعتردال و انحرراف را از     شود میهمانطوریکه خطوط قاطعی در عالم اجسام پیدا ن

 یکدیگر فاصله ای قاطعی بدهد، همرانطور هرم خطروط قراطعی در عرالم نفروس یافرت       

 ند تاهستهائی  که میان انحراف و جنون فاصله ای قاطعی بدهد، زیرا هردو دایره شود مین

داخل درهم ابتدای این داخل در انتهای آن است، و ایرن عمرل کررد روانری در     ای  اندازه

 هردو حال علی رغم وجود این منطقه ای مشترک با یکدیگر فرق دارند.
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، اما هرگز آن را کند میبنابراین، انحراف در دور زندگی معتدل شکستی اختاللی ایجاد 

، و لکن سازد مین وظیفه ای آن را در درون نفس وارونه، و کند میکامالً تعطیل و متوقف ن

 ، بازهم بار دیگر مثالی از جسم.سازد میو وارونه  کند میجنون و آشتفگی تعطیل 

که در نتیجه آن مایعی را که مواد چربی  ماند میگاهی مثالً: مراره از وظیفه ای خود باز 

 که سرانجام از این عمل در داخل جسرم اختاللری بوجرود    دهد میرا هضم میداد بیرون ن

اثر میگرذارد، و امرا در مرحلره ای    ای  اندازه که در اثر عملیات هضم مواد چربی تا آید می

معینی از مراحل مرض همین مراره مرایع صرفرا وی خرود را در درون خرود میریرزد کره       

ل غیر از آن عمل است، ایرن  یکباره مسمومیتی سریع همه ای جسم را فرا میگیرد، این عم

در مرحلة قابل عرالج   ها مرض کشنده و آن عالج پذیر است، و بهمین ترتیب است: سایر

 است، و در مرحلة دیگر نیست.

، چنانکه گراهی انسرانی   کند میانحراف هم همانطوریکه گفتیم: دور زندگی را تعطیل ن

و  بررد  مری  ه ای مرریض بپایران  که طول زندگانی را با قلب مریض و یا با کلی شود می پیدا

 زندگیش دائم در حال تهدید است و کم نشاط، اما بازهم زندگی است.

بزندگی ادامه بدهد، اگر نسبت الموبین در خونش باال بررود، و   تواند مین غیر از اینکه

 قلب عاجز بماند.های  یا اگر خون از رساندن غدا بعضله

، و بررد  مری  ندگی با انحراف روانری بسرر  و بهمین ترتیب است: گاهی انسان تا آخر ز

ای  انردازه  د، امرا ترا  گرد می، و نشاط اعتدالش محدود شود می بدون تردید مریض حساب

 بازهم زندگی است.

میررد   نمری  ، و هرگرز کنرد  میو لکن وقتیکه مسئله بجنون بیانجامد بطور یقین امر فرق 

نرون و آشرفتگی پیشررفته    نظمی تا بدرجه ای ج بی انسانی که در داخل نهادش شکست و

ای  حرفره  ، و آزاررسراندن بردیگران را  کند میباشد، اما همیشه در اضطراب دائمی زندگی 

م به بیان الوان گوناگون انحرراف و جنرون،   کنی می ، باری هم اکنون آغازدهد میخود قرار 

در ابتدای بحث گفتیم که انسان دارای طبیعتی اسرت دوگونره و دو الیره و دارای هسرتی     
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است فشرده و بسیط، این همان وصف و تعریف است که شامل انسران اسرت، و برازهم    

 اولین نقطه ایست که ممکن است انحراف و جنون از آنجا کار خود را آغاز کنند.

انسان روی فطرت معتدل خود دارای یک هستی متعرادل و متروازن اسرت، مشرتی از     

آمیخته و هم آهنگ و فشررده ای  خاک و شراره ای از رو  خداست، این دو مزاج درهم 

، آنچنان مزاجی که هردو عنصرش درهم آمیخته و باهم مخلوط شده دهند می او را تشکیل

د در این حال جسرم  گرد میکه دیگر در آنجا انفصالی ممتاز در کار نیست، بلکه انسان بر 

یرک   ، در همه ای حاالت با اختالف نسبتها در میان حاالت مختلرف شود می و رو  تو م

 موجودی است با جسم و رو  تو م.

دیگر هیچ یک به تنهائی در آن حالت که قبل از  اند، دو عنصر درهم آمیختهها  این بلی،

، و لکن در همه ای حاالت انسان با نسبت متسراوی هرم تجلری    شود مین آمیزش بود پیدا

رگز این غلبه ، زیرا گاهی نسبت یک عنصر بآن دیگری و بالعکس غلبه دارد، اما هکند مین

که یکی بتنهائی موجود باشد، و دیگری از وجود انسان غایب گرردد،   رسد میبآن اندازه ن

که ممکن است هر کردام   شود می و میان او و این دو جانب هزاران نسبت گوناگون یافت

بطرور  هرا   یکی از حاالت انسان را تشکیل بدهرد، و انسران در میران ایرن نسربت     ها  آن از

، و این همان است که قبرل از ایرن آن را   کند میو متعادل درجات را طی  تدریجی طبیعی

پرواز نامیدیم، پرواز به ناحیه ای جسم یا به ناحیه ای رو ، و لکن در این باره دو امرر را  

انرد،  گرد مری مالحظه کردیم که نفس و روان سالم این پرواز را بطور دائمی دست بدست 

اهی در آنجا، گاهی با جسم، گاهی برا رو ، و هرگرز در   و گ کند میگاهی در اینجا پرواز 

، )جز در حال مرض،( و این نفس با این تمرین دائمری در آخرر   ماند مییک پرواز ثابت ن

کار خود را بتوازن میرساند، چنانکه انسانی که در روی دیوار بلندی قرار میگیررد، گراهی   

نرد، و ایرن تمایرل او را در    که توازن خرود را حفرظ ک   کند میبراست و گاهی بچپ میل 

رسیدن به توازن طبیعی یاری میبخشد، هم اکنون رسیدیم به بیان دو نقطة که ممکن است 

 در آن دو نوعی از انحراف و جنون سر بزند.
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این نسبتهای متفاوت که قبل از این بآنها اشاره کردیم و گفتیم که گنجایش دارند برای 

سزاوار است که بهیچ یک از اطرافی که نقطره ای   هزاران حاالت مختلف، در حال اعتدال

 صفر در آن قرار دارد نزدیک نشوند، نه صفر جسم و نه صفر رو ، و گاهی هرگز اتفراق 

افتد، )هراندازه هم بیماری روانی شدت یابد( که بآن نقطه ای صفر برسد، و لکرن آن   نمی

، آن یک حراالت  شود می حاالتی که فاصله ای یکی از این دو عنصر به نقطة صفر نزدیک

پرای بیررون    شرود  می غیرمعتدل است، اگر از لحظاتی که از این طرف و آن طرف عارض

بگذارد، و آن در دایره ای انحراف یا در دایره ای جنون است، همان اندازه که به نقطه ای 

 .ماند می، و بهمان اندازه که براساس نزدیکی ثابت شود می صفر نزدیک

، و ساعاتی هرم هسرت کره    آید می ساعتی است که جسم بر رو  غالبواقعاً در اینجا 

 د.گرد میرو  بر جسم پیروز 

حاالتش بدون تردید ترین  بنابراین، ساعت بهره برداری از لذت جنسی حتی در نظیف

یک لذت جسمی محض است پیروز و آشکار، و ساعت عبرادت کره آدمری در آن غررق     

ست پیروز و صریح، و لکرن در فصرل   است بدون شک یک ساعت لذت روحی محض ا

)طبیعت دوگونه( بیان کردیم که ممکن نیست در حال اعتدال عمل غریرزه جنسری بهرره    

برداری جسمی محض باشد، و ممکن نیست که عبادت یک لذت روحی محرض باشرد،   

 بناچار باید این دو عنصر باهم آمیزند، و در همه ای حاالت درهم آمیخته گردند.

د، و این نزدیکری  گرد میچنانکه گفتیم: نسبت به نقطه صفر نزدیک  اما در حال مرض

که سرانجام یرا انحرراف از آن سرر     شود می بر حسب شدت و ضعف مرض کم و یا زیاد

 میزند و یا جنون.

در اینجا شخصی است که همتش فقط جسم است و لذات و شهوات جسرم، بطروری   

د، و گوئی دیگر بیاد نخواهرد آورد  مشغول است که گوئی از این مستی بیرون نخواهد ش

که او دارای نیروی روحی هم هست که در نهادش نهفته است تا بوسیله ای آن هدف برا  

ارزش تری که از عالم حیوان باالتر است، بدسرت آورد کره در تولیرد مرادی و فکرری و      
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هرای   د، و در پایدارساختن زندگی براسراس پایره  گرد میروحی بطور دسته جمعی نمایان 

 .شود می نظافت و پاکی و تعادل و دور از ظلم و فساد آشکار

پس این شخص بدون تردید شخصی است منحرف که دائم با یک طرف هستی خرود  

پردازد، و طرف دیگر را یا تعطیل کرده و یا نزدیک است که بکند، زیررا او ماننرد    می بکار

تن، در حال حرکرت،  ، در راه رفتن، در نشسشود می کسی است که همیشه بیک طرف خم

و در حال خواب و قطع نظر از وضع این انحراف در میزان اخالق )بزودی این امرر را در  

 بخش آینده بخش خیر و شر در نفس و روان بشریت بررسی خوهیم کرد(.

م، )غرض ما از آن بحث تفصیلی گوئی میما در اینجا از ناحیه ای روانی خالص سخن 

نانکه در بخشهای گذشته بیان شد: یک موجود ترکیب شده و است، و اال انسان بتنهائی چ

فشرده ایست که تفکیک اجزا  آن از یکدیگر ممکن نیست،( و مثل این شخص از ناحیره  

 .رود میای روانی هم مانند آن کسی است که با یک طرف بدن راه 

از  توانرد  مری  و نیز در اینجا شخصی است که همتش فقط تنظیف روحش اسرت و ترا  

که برعلیره جسرم خرود انقرالب      رسد میجسمش میکاهد، بلکه دیگر کارش بجائی لذت 

، حقیررش میشرمارد، گرسرنه و تشرنه     کنرد  مری ، نراراحتش  دهد می، مرتب عذابش کند می

 تا بخیال خود بباالبردن مقام روحش توفیق یابد!! دهد مینگهمیدارد، رنجش 

، و طرف دیگر کند یمو این هم یک شخص منحرفی است که با یک طرف هستی کار 

را یا تعطیل کرد و یا نزدیک است بکند، و با شخص اول هیچ فرقی ندارد، مگر اینکره او  

و در هردو حال اعتدالی وجود ندارد، در اولری انحرراف    رود میبا طرف دیگر بدنش راه 

پردازد، چون خود آن نیز یرک   می بناحیه ای حیوان است، نه برای اینکه دائم بلذت جسم

نشاط اصیل انسانی است، و در حال اعتدال مطلوب و مرغوب است، بلکه برای اینکه این 

، مرتب در فضای حیوانیت بال و پر میزند، کند میشخص مرتب به ناحیه ای حیوان پرواز 

و در نتیجه در این حالت ثابت مانده است که در حال اعتردال بایسرتی از آن عبرور کنرد     

 بگذرد، نه توقف کند و ثابت بماند.
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در شخص دوم انحراف بناحیه ملک است، نه برای اینکه بلذت روحی پرداخته، چون 

آن هم یک نشاط اصیل انسانی است، و در حال اعتدال مطلوب و مرغروب اسرت، بلکره    

 بخاطر اینکه دیگر بطور ثابت در ناحیه ای ملک در پرواز است، و در یک حال ثابت مانده

 است که در حال اعتدال بایستی از آن بگذرد و ثابت نماند.

م: کدام مخالفت وضع طبیعی انسان است کره باعرث   گوئی میو بهمین جهت است که 

؟ چون انحراف فقط پرواز ثابت بسوی حیوانیت تنها نیست، چنانکره  شود می این انحراف

،( بلکه پرواز دائم و ثابت دشو می ، )گرچه اکثر اوقات همین دیدهکنند می اکثر مردم خیال

 بسوی فرشتگی نیز نسبت بانسان بهمین ترتیب انحراف است.

تا  دهد میو کار تنها کار سقوط و ترقی نیست، چون آن کس که جسم خود را عذاب 

روحش را صفا دهد، بخیال خود بسوی هدف ترقی و کمال پیش میتازد، اما خبر ندارد که 

 .با طبیعت انسان مخالفت میورزد

و از اینجا است که او منحرف است از وضع اعتدال که باید در آن حال باشد، و میزان 

در این کار باید خود انسان باشد، همانطوریکه خدایش آفریده، زیرا خدا او را نره حیروان   

 آفریده و نه فرشته، بلکه انسان آفریده است.

رشتگی انحراف است، و بهمین اصل است که پرواز دائم بسوی حیوانیت و یا بسوی ف

 و بیرون رفتن از طبیعت و وظیفه ای انسان و انسانیت است.

و چنانکه در سابق هم گفتیم: علی رغم اینکه انسان و نشاط و اصول او هرگز تجزیره  

بردار نیست، در این فصل از اصول اخالقی سخن نخواهیم گفت، بلکه فقط اصول روانی 

، امرا مرا بخراطر    کنند می آخر کار باهم برخورد مورد نظر است، )گرچه همه ای اصول در

م،( انسانی که دائم بسوی حیوانیرت در حرال   کنی می را جداها  آن ضرورت بحث بعضی از

پرواز است، یک طرف از اطراف نفس و روانش خارج از انردازه نمرو کررده و در همران     

ست که در حال طرف مقابل خود را فرو کشیده است. پس این شخص در حال اعتدالی نی

 .کند میآن همه ای اجزا  نفس با نسبتهای متعادل و میزان نمو 
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بنابراین، او مانند کسی است که یکی از اعضای بدنش در حال بزرگ شدن است، و یا 

در قسمتی از جسمش مواد چرکی نهفته است که ورم کرده است، این ورم دیگر در طرف 

د، مرضی است اگرر بوقرت   گرد می، بلکه به حساب مرض نوشته شود میصحت حساب ن

 .کند میمعالجه نشود بتدریج جسم را از کار میاندازد و ویرانش 

و انسانی که بطور ثابت بسوی فرشتگی در حال پرواز است از طررف مقابرل درسرت    

مانند همان انسان است که یک طرف نفس و روانش خارج از اندازه نمو کررده، و طررف   

ان شده است، و هیچگونه مزیتی نیست که این طرف خود دیگر خود را فرو کشیده و پنه

در اصل نورانی است، پرارزش است و بلندپایه است، زیرا او در حال طبیعی برا همره ای   

این صفات پایدار است، یعنی: در مرکزیت طبیعی خود که عبارت است از: بنای جسرمی  

ن رفرت آن قرانون   و روحی تو م در یک وقت و یرک حرال، امرا وقتیکره از انردازه بیررو      

، آیرد  مری  ، و از این عمل تعطیل کلی در هستی بشرریت پدیرد  سازد میمرکزیت را ویران 

تعطیل است به وسیله ای جنبه منفی، تعطیل است به وسیله عدم تولیرد، و تعطیرل اسرت    

بخاطر اینکه نیروها را در پرورش جسم و لذت آن یکسران بکرار بررده، بجرای اینکره در      

اجتماعی بکار ببرد، و در آشناشدن بقوانین هستی و زندگی بکار ببرد، مقاومت با شرهای 

و در استفاده از این قوانین برای پایدارساختن زندگی براساس اصرول نظیرف و جمیرل و    

 متعادل بکار ببرد.

و این نخستین رنگی است از رنگهای گوناگون انحراف، یعنری: پررواز ثابرت و دائرم     

اما رنگ دوم آن پرواز موقت است، و لکن شردید و تنرد   بسوی ملک و یا بسوی حیوان، 

بسوی این و یا بسوی آن، این انسانی است که دائم در نهاد خرود نشراط جسرم و نشراط     

پردازد تقریبراً جرز    می اند، و لکن وقتی بنشاط جسمگرد میرو  را بسرعت دست بدست 

 وقتی بنشاط روحی ، ودهد میآن چیزی در نظرش نیست، نورانیت رو  را با آن آمیزش ن

 .دهد می، و نشاط معقول جسم را با آن آمیزش نکند میپردازد تقریباً جسم را فراموش  می
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نظمی بزرگی است، و آنان در تصرفات خود  بی بدون تردید در اینگونه مردم اختالل و

، گرچه با همه ای نشاط انسان هم تمرین دارند، زیرا در سراعات  کنند می یکجانبه فعالیت

ره برداری از لذتهای جمسی مانند حیوان بسوی آن روی میآورند، برا حررص عجیبری    به

میخورند که بهیچ وجهی نورانیت رو  بدان نمیتابد، نورانیتی که برای طعام هردف معرین   

و آن را با اصول انسانیت آمیزش داده، و از ناگواری حررص و از حیوانیرت پراک     کند می

 .سازد می

درست مانند یک حیوان پرفشار و پرغیظ کره   کند میمرین و نشاط جنسی را طوری ت

بهیچ وجهی نورانیت رو  در آن نمیتابد، نرورانیتی کره آن را برا عواطرف زیبرا و لطیرف       

اند، و در ساعات گرد می، و با فنون نرم گوناگون و تهذیب در رفتار تو م سازد میمخلوط 

و تا حدی صوفیگری  کند می که خود را فراموش شود می لذت روحی آنچنان در آن غرق

 د.گرد میو رهبانیت پیش میتازد، و سپس بعد از مدتی باز 

که اینگونه انحراف در اوالد آدم بسیار کم است، امرا   رسد میو در دید اول چنان بنظر 

جدا فراوان است. )البته با درجات متفاوت نسبت بافراد( باندازه ای فرراوان اسرت کره از    

 .ندک میخطور نها  خاطره

نرد،  کرد مری مصریان فراعنه قدیم در این حال بودند در لذتهای جسمی خود را غررق  

مست میشدند، میرقصیدند، و... و در باره ای اعمرال غریرزة جنسری ترا گرردن بگنرداب       

 شهوت فرو میرفتنرد. سرپس از ایرن حرال بیررون میآمدنرد و بسررعت بسروی عبادتگراه         

نرد و مردتی از زنردگی    کرد مری ادند، از مرگ یراد  ند، ناله سر میدکرد میشتافتند، گریه  می

تا امروز ها  آن ند، و هنوزهم فرزندانکرد میدست میکشیدند تا لذتهای زندگی را فراموش 

ند: ساعتی برای پروردگارت مخصروص  گوی می و کنند می در مثلهای خود باین معنا اشاره

آن سراعت جداسرت، در   است، و ساعتی هم برای راز دلت، باین معنا که این سراعت از  

ساعت مخصوص به پروردگار دل را راه نیست، و در ساعت مخصوص بردل خردا را راه   

 نیست، در آنجا دنیا فراموش و در اینجا خدا فراموش شده است.
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د، نره  گرد مید و سازمانش منحل پذیر می و در اینجا است که شخصیت انسان تفکیک

ن حکومت دارد، و نه روش و رفترار ارتبراطی   مبادی انسانیت و عقاید برفتار و روش انسا

، و انسان چنان بنظر بآید که گوئی او دارای دو شخصریت  کند میبا اصول و عقاید برقرار 

جداگانه است، یکی حیوان و یا نزدیک بحیوان، و دیگری زاهرد و صروفی و منصررف از    

 لذتهای زمینی.

ن وسرطی برا دو شخصریت    و بهمین ترتیب بود: )با یک کیفیت دیگرر( اروپرا در قررو   

، یکی شخصیت مسیحیت عابد و زاهد و دست از دنیا شسته و در کرد میجداگانه زندگی 

داخل کلیسا نشسرته، و خرفره بردوش انداختره کره اروا  را برا خوانردن آواز حرزین و         

 نرم و نمکین آرایش و آرامش میداد.های  نغمه

ارچوب حرواس زنردگی   و دیگری شخصیت رومی یونانی مآبی که فقط در حدود چه

، و بهمین جهت است کره هنروزهم زنردگی باصرطال  واقعری در آنجرا زیرنفروذ        کرد می

حکومت مسیحیت نیست، و از اصول مترقی روحرانی آن بیررون اسرت، آن اصرولی کره      

مرتب میگفت: )دشمنانت را دوست بدار( آن اصولی که مرتب میگفت: )اگر کسی بگونره  

را نیز از او دریغ مدار( آن اصولی کره مگیفرت: )اگرر     ای راستت سیلی زد گونه ای چپ

چشمت برتو خیانت کرد بکن و بدور بیانداز، بنفع تو است اگر یکری از اعضرایت نرابود    

 شود و بجای آن همه ای بدنت از آتش جهنم نجات یابد(.

و هنوزهم که هنوز است مسیحیت به پالس کلیسا چسبیده، و هرگز پرچم خود را برر  

بزند، و از آن روز شخصریت اروپرا بهمرین ترتیرب:      تواند میواقعی نمیزند و ن بام زندگی

تفکیک پذیرفت و مجزا گردید تا در عصرجدید بسوی عالم جسم بپرواز آمد، و سرانجام 

انحرافی را بانحراف دیگری تبدیل ساخت، و جنونی را بجنون دیگرر فروخرت، و بجرای    

راف دیگری گرفتار گردید، گروئی انحرافری را   اینکه از مستی انحراف اول بهوش اید بانح

بروی انحراف دیگری میریزد، و انسانیکه باین ترتیب: به طریقه ای دوگونه زنردگی کنرد   
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، بدلیل اینکه پروازش ثابت و دائمی نیست، گراهی بسروی جسرم    شود میهرگز منحرف ن

 معتدل.است و گاهی بسوی رو  در حال پرواز است، زیرا این یک عملی است فطری و 

آدم عاقل مادام که عقل خود را نباخته اسرت  »د: گوی می هم و پیامبر بزرگوار اسالم 

باید برای خود ساعاتی را اختصاص بدهد، ساعتی با پروردگارش براز و نیراز بپرردازد، و   

ساعتی به حساب سود و زیان نفس خود برسد، و ساعتی را هم برای برآوردن احتیاجات 

 .«گرداندزندگی خود مخصوص 
و لکن انحراف از یکجانبه پروازکردن سر میزند، و پرواز موقت را بپرواز ثابت تبردیل  

کردن سر میزند، بطوریکه جسم را از رو  جدا سازد، و برای هر یک عالمی جداگانه قرار 

، و حال آنکه انسان در فطرت سالم خود این جردائی را  نماید میو اتصال را قطع  دهد می

 ، )خواه دائمی و خواه موقت(.شناسد مین برسمیت

و از اینجا است که نشاط سالم و متعادل فطری او کامل و مربوط بهم اسرت رفترار برا    

اصول انسانیت مربوط، و اصول انسانیت هم فرمان روای رفتار انسرانی اسرت، پرس اگرر     

روش زندگی از این اصول جدا گردد، چنانکره در روش بشرریت شررق و غررب امرروز      

 .شود می مالحظه

برای این چنین بشری یک روش باصطال  واقعی پیدا شده که محکوم بفشار ضرورت 

پایه ای پیدا شده که در فضرا معلرق اسرت،     بی است، محکوم بفشار غریزه است، و اصول

و فلسفه میبافد، و لکن دور از زندگی واقعی، پس ایرن یرک    کند میدائم بحث و جستجو 

تی بشریت بدلیل اینکه اصریل نیسرت، جرز  هسرتی او     انحراف خطرناکی است برای هس

نیست، پایمال کردن شخصیت اوست، و بهدردادن انسانیت است، از اینگونه زندگی نتیجه 

، جرز انحرالل و پاشریدگی و آشرفتگی عایردی      شود میای جز ضعف و ناتوانی حاصل ن

 ...ندارد، و سرانجام کار بنابودی میکشد، نابودی شخصیت، نابودی انسانیت و

 و انسان در فطرت سالم و متعادل خرود ایرن جردائی را )دائرم یرا موقرت( برسرمیت       

، و بهمین لحاظ است که نشاط فطری سالم او نشاطی است کامل هم آهنگ و شناسد مین
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مربوط بهم، سلوک و رفتار با اصول مربوط است، و اصول نیز بر سرلوک و رفترار فرمران    

 .دهد می

ا گردد، چنانکه در زندگی بشریت امرروز گشرته، هرم    پس وقتیکه اصول از سلوک جد

که این بشریت دارای یک زنردگی   شود می بشریت شرقی و هم بشریت غربی، نتیجه این

)واقعی( که زیرفرمان ضرورت پرفشار و فشار غریزه ای جنسی و تحت نفوذ یرک رشرته   

اسرت برر    اصول معلق در فضا و بدون اساس قرار بگیرد، پس این یک انحراف خطرناکی

هستی بشریت، بدلیل اینکه در هستی او اصیل نیست، و با فطرتش سازگار نیست، پایمال 

گرردد از آن، مگرر    نمری  کردن شخصیت انسانیت است، بهدردادن آدمیت اسرت، حاصرل  

 ضعف و ناتوانی و انحالل و عاقبت هم کار بنابودی میکشد بدون تردید.

زیرا آن یک مصیبتی است که گریبان فرد را و افراد در این جریان مانند احزاب است، 

بدون فرق، و گریبان ملت را هم میگیرد و موجودیرت   کند میمیگیرد و هستی او را نابود 

 .کند میآن را نابود 

و این علم )روانشناسری( کره امرروز در جهران غررب موجرود اسرت، ایرن مصریبت          

یکره ورشکسرتگی دسرتگاه    و نه جنون، مگرر وقت  کند میویرانگرانه را نه انحراف حساب 

روانی بآخرین حد خود برسد که کامالً عاجز و ناتوان از پذیرفتن فطری کیفیت گرردد، و  

 یا از تفاهم و سازش با اجتماع خارج با بماند.

نظمی وجرود دارد کره    بی و لکن حقیقت امر این است که در اینجا درجات فراوانی از

میگیرد، و آن گرچه هستی روانی را کامالً عراجز  پیوسته از این صورت تند و حاد سبقت 

، چنانکه جسم گراهی بمردت   کند می، صفت انحراف را هم از آن دور نسازد میو ناتوان ن

، بدون اینکه کامالً از عمل باز بماند، اما با این وصف هریچ یرک از   شود می زیادی مریض

دست برر میردارد، بردلیل     پزشکان نمیگویند که این تن سالم است، و یا از معالجه ای آن

 اینکه هنوز کامالً از کار نیفتاده است، هنوز رمقی دارد.
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و بشریت امروز همه این مرض روانی را با درجات مختلف از انحرراف ترا جنرون در    

وجود خود میبیند، زیرا چون بدقت بنگری یک شخص را در حاالت مختلف میبینی که با 

یکی خیلی شبیه است بابزار یا بگرو: بحیوانیرت، و    ،برد می دو نوع زندگی جدا از هم بسر

پایه آویزان است کره هیچگونره ارتبراط برا واقرع       بی دیگری از یک رشته اصول خشک و

 ندارد.

، پیوسرته داد از  بررد  می و همچنین یک ملت را میبینی که در حاالت سوزان جنون بسر

برر سرر ملرت دیگرری     آزادی و عدالت و برادری میزند. سپس نیروهای مهاجم خرود را  

میفرستد تا بکوبد و پایمالش کند، و هزاران بشر را در خاک و خرون بغلطانرد، جرمشران    

و نیمره جران از میران     اند، این است که مطالبه ای آزادی عدالت برادری و هم نوعی کرده

 که ما هم بشریم، و حق زندگی داریم. زنند می خاک و خون فریاد

ساز امروز این را نه انحراف میداند و نره جنرون، بردلیل     و این اروپای مترقی و آزادی

 اینکه خود در آن غرق است، و دیگر چشمانش را فساد از کار انداخته است.

و لکن میزانهای صحیح پیش پای ما است، و آن یک مرجع صالحیت داری است کره  

د بداند، و برا  بخواهد، و هرچه میدان خواهد میباید کارها با آن سنجیده شود، اروپا هرچه 

ترکیب روانی انسانی قدم دیگری بر میداریم که از خطوط متقابل در نفس و روان بشریت 

 ؟!آید می سخن بگوئیم تا به بینیم که انحراف و جنون در آن چگونه پدید

یکی از بزرگترین رسالتهای این خطوط ایجراد تروازن و هرم آهنگری در درون نفرس      

 .بشریت است، با روبروبودن در آن

و با این وصف خود این خطوط دائم در معرض انحرراف و جنرون اسرت، و در ایرن     

 نرد یکری از اسرباب   گرد مری مأموریت بجای اینکه عامل توازن و هرم آهنگری باشرند برر     

است که فرض این ها  ، یا شانهها دست درست مثل ساقها، یاها  آن ، مثلشوند می نظمی بی

، اما اگر شکست در خود ساق و یا سازند میتعادل و توازن جسم را برقرار ها  آن است که
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د گررد  مری دست و یا شانه پدید آید خودبخود تعادل همه ای جسم برهم میخرورد، و برر   

 ، بعد از آنکه یکی از اسباب تعادل و توازن بود.شود می نظمی بی یکی از اسباب اختالل و

ممکن است گریبان این خطوط را بگیرند، در نتیجه نظمی هست که  بی و اینجا دو نوع

انحراف و یا جنونی سر بزند که نتواند وظیفره ای خرود را آنطوریکره    ها  آن از هر یک از

 هست انجام بدهد.

و یرا هرردو از مسریر خرود کره بایرد در آن       ها  آن نظمی این است که یکی از بی اولین

از ساق، قدم، یا بازو، یا کتف و یا  حرکت کند منحرف گردد، همانطوریکه در جسم یکی

هردو کج شود که در نتیجه در وضع صحیح قرار نگیرد و نتواند وظیفه ای خود را انجرام  

 بدهد.

نظمی دوم این است که یکی از این دو خط متقابل از دیگری طوالنی ترر گرردد،    بی و

از ساق دیگر و یا برهم بخورد، همانطوریکه ساقی در جسم ها  آن بطوریکه تعادل و توازن

 کتفی از کتف دیگر درازتر گردد که سرانجام همة تعادل حرکت جسم برهم میخورد.

بدیهی است که مقداری از این انحراف از هر نفس معتدلی سر میزند، چنانکه در سابق 

که دارای تعادل کامل باشد، در هر لحظره و در مقابرل    شود میگفتیم: و هرگز نفسی پیدا ن

از حوادث، )و مطلوب هم نیست که باشد( این مقدار را انحراف نمیگویند،  هر حادثه ای

 بلکه چیزی را انحراف و یا جنون مینامند وقتیکه از حد معقول بیرون باشد.

 انواعها  آن و ما بزودی همه ای این خطوط متقابل را بررسی خواهیم کرد تا در یکایک

خطروط نفرس بشرریت    ترین  و گسترده نظمی را نشان بدهیم، خوف و رجا  بزرگترین بی

است، و در همان وقت یا بگو: )به علت همان بزرگی( بیش از سایر خطروط در معررض   

انحراف و جنون هستند، و ما در فصل خطوط متقابل در همرین کتراب بیران کرردیم کره      

الزم ها  آن ، زیرا هر یک ازدهند می خوف و رجا  در زندگی انسان رسالت مهمی را انجام

، اما بشرط اینکره هرر   کند میدگی بشریت است و بدون آن نفس انسانیت مستقیم کار نزن

 در وضع صحیح خود قرار بگیرد، و رسالت صحیح خود را انجام بدهد.ها  آن یک از
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بزرگترین مأموریت خوف این است که زندگی انسان را از خطر و تلف شردن حفرظ   

( نبود، قطعاً راه زنان زندگی نرابودش  کند که اگر در این زندگی این شعور فطری )خوف

ند، اما وقتیکه خط خوف از مسیر خود خارج شود خرود آن انسران را در معررض    کرد می

بکروچکترین کراری    توانرد  می، انسانی که از هرچیزی بترسد ندهد میتلف و نابودی قرار 

قدمی بردارد، و باین ترتیب: مقردار زیرادی    تواند میدست بزند، و از ترس خطرهای راه ن

را انجرام بدهرد، و   ها  آن د که ممکن بود در حال تعادلگرد میاز نشاط و تولید او تعطیل 

د، اضطرابی که از انتظرار رسریدن   گرد میبعالوه گرفتار اضطراب و آشفتگی روانی دائمی 

نرین آدمری ترسرو اسرت     چهرا   ایرن  ، و باالتر از همره ای شود می خطرها گریبانگیر انسان

، نره از  شرود  مری زندگیش سراسر ترس و هراس و لرزش است، هیچ اقدامی از او دیرده ن 

، و نه در کراری  سازد میبر گرداند و نه ظلمی را از حریم خود دور  تواند می خود ضرری

 شرکت جوید. تواند می از کارهای پرزحمت اجتماع

و بانردازه ای کره ایرن     کنرد  میرا گم  ، اجتماع خودکند میو بدین ترتیب: خود را گم 

 د.گرد میانحراف و یا این جنون در وی اثر میگذارد، او نیز از خود و یا از اجتماع دور 

گاهی این ترس عمومی است از همره چیرز و در همره حرال اسرت، و گراهی تررس        

مخصوصی است از چیزی مخصوصی یا در حال مخصوصی، زیرا بعضی از ایرن بیمراران   

، و بعضی از چیز معرین، ماننرد کسریکه از تراریکی میترسرد، یرا از       ترسند مییز از همه چ

 تنهائی، یا از مرگ، یا از فقر، یا بیماری و یا از باد و طوفان.

و این نکته پوشیده نماند غرض ما این نیست که اسباب خودآگاهانه و یا ناخودآگاهانه 

ثری اسرت جداگانره و دارای    که باعث پیدایش این انحرراف اسرت بیران کنریم، زیررا بح     

خصوصیت، ما در اینجا در صدد بیان نظریه ای همگانی هستیم از نفس و روان انسرانیت،  

زیرا نظر ما این است که این تجلی )انحراف( را بیان کنیم، و یادآور شویم که بایرد علتری   

علتری  داشته باشد که آن را بوجود آورد، بخاطر اینکه اصل )اعتدال است و انحراف بایرد  

و استعدادها و راثتی باشد و یا کسربی بخصروص در ایرام    ها  داشته باشد( خواه این علت
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م که تربیت سالم بخصروص در ایرام طفولیرت    کنی می طفولیت، چنانکه همانطور یادآوری

مأموریت دارد که این انحراف را تصحیح کند و براه راست بر گردانرد، و نیرروی فطرری    

بدهد، و باز پوشیده نماند ما تاکنون از خوف سرخن گفتریم    خود را در مسیر صحیح قرار

که از میزان طبیعی خود تجاوز کند و منحرف گردد، و گاهی نیز بهمین ترتیب: با نراقص  

کره   نمایرد  مری د، گاهی در اولرین نگراه چنرین    گرد میآمدن از میزان طبیعی خود منحرف 

یسرت، علتری نردارد کره     نقصان خوف یک فضیلت زیبائی است و هیچ عیبی در کارش ن

د آن را بدست آورد، و حال آنکه کوش میعالج گردد، بلکه امتیازی است که انسان پیوسته 

اینطور نیست، زیرا شخصی که خوف در وجودش از مقردار طبیعری کمترر باشرد گراهی      

و بهر کاری دست میزند، اما در حقیقت این آدم نافرمان است، تجاوز کار  شود می جسور

، ترسد نمی ، از مخالفتترسد نمی ، از خداترسد نمی است، و گناه کار، بدلیل اینکه از خطر

، و حتی اگر در طریق شر و آزار مردم هم قردم نگرذارد برازهم    ترسد نمی از عواقب شوم

و خود را بآب و آترش میزنرد و نرابود     دهد میتی بخرج مباال بی متجاوز است، زیرا گاهی

، گراهی اقردام   شرود  مری ، و خالصه مقیاس دقیقی برای اعتدال و انحرراف یافرت ن  کند می

بکاری در جائی ضروری و الزم است، و در جای دیگر همرین اقردام خطرنراک اسرت و     

و در جرای  غیرمعقول، و هرگز ممکن نیست بیک انسانی بگوئیم: در جائی معتدل اسرت  

دیگر منحرف است، در کاری معتدل و در کار دیگر منحرف است، بلکه باید بره مجمروع   

کارها و تصرفاتش حکم کرد که این آدم معتدل است و یا منحرف، بعبرارت روشرنتر: بره    

باید نگاه کرد، و رجا  هم از طرف دیگر مرأموریتش تروازن بخشریدن    اش  کارنامه سالیانه

 دیگر بشریت را به پیشرفت و تولید و سازندگی واداشتن است.بخوف است، و از جانب 

، اما خود آن دهد میو آن در حال اعتدالش وظیفه ای بزرگی را در زندگی انسان انجام 

هم مانند خوف با کم و زیادشدن دائم در معرض انحراف است، وقتیکه رجا  بنقصران از  

یبینرد و زنردگی در نظررش    حال طبیعی خارج شود خودبخود شخص همه چیز را شوم م

کره در اثرر    گرد مید، و خود شوم پنداری مرضی است که نفس را دربر گرد میتیره و تار 
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، و از میدانهای زندگی با ناراحتی و سررافکندگی بیررن   شود می آن پیوسته سست و زبون

، و سرازد  مری ، بعالوه آن یک شعور آزاردهنده ایست کره لرذتهای زنردگی را تبراه     رود می

باضافه این است که دائم با حزن و اندوه و درد و ها  این اند، همةگرد مییها را ناگوار خوش

رنج دست بگریبان است، حزن و اندوهی که نفوس شوم پندار را فرا میگیررد و همره ای   

 تصرفات و شعورش را کیفیت میبخشد.

پایه  بی خیالد یک رشته گرد میو هنگامیکه با زیادشدن از میزان طبیعی بیرون برود بر 

د، و این نیز بهمین ترتیب: مرضی است، اگرچه در ظاهر خروش  گرد میاساس  بی و اوهام

، درسرت ماننرد کسری    کنرد  مری نما و براق است، و لکن در باطن خود را میخورد و نابود 

است که گونه هایش برآمده و سرخ است، اما نه از شادی و خوشحالی، بلکه از فشار تب 

 .و ناراحتی داخلی

، دائم سرمایه ای کنند می و آنانکه بدرد تفأل خارج از اندازه گرفتارند همه جا استخاره

که هیچ فایده ای بحالشران نردارد، و    برند میزندگی خود را در راه اوهام و خرافات بکار 

، مانند دیگ بخاری کره سروراخ اسرت    دهند می نشاط زندگانی را در کارهای بیهوده بهدر

، و بجای اینکه به نیروی سرازنده ای تبردیل گرردد و در    رود میبخار بتدریج از آن بیرون 

د، و این غیر از آن انحرافی اسرت  گرد میعالم واقع حرکت کند، بنارسائی و سستی تبدیل 

دوار اسرت، و  ، زیرا گاهی براطلی را امیر  شود می که در )نوعی( از رجا  در این خط دیده

، و خالصره یرک   دهرد  میگاهی هم متعلق بکاری است که جز ضرر و نابودی نتیجه ای ن

 .دهد مینظمی است که تعادل را از دست میگیرد و نیروها را بهدر  بی نوع

و این انواعی از انحراف و جنون است که در هر یک از ایرن خطروط متقابرل حرادث     

 دهنرد  مری  ل خود را نسبت بیکردیگر از دسرت  د، و سپس وقتیکه این خطوط تعادگرد می

، چون فرض بر این است که ایرن خطروط در حرال اعتردال     شود می انحراف دیگری پیدا

 طوری میزان باید باشند که تعادل یکدیگر را حفظ کنند، یکی نگهبان دیگری باشد.
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بنابراین، وقتیکه خوف بیش از رجا  و یا رجرا  بریش از خروف شرد، یکنروع پررش       

که قبل از این آن را بآدم کج شانه تشبیه کردیم که دائم بیک جانب  شود می ادثمریض ح

متمایل است، و نیز همانطوریکه گفتیم: نمیتوان بانسانی در یک جائی و یا در یک کراری  

حکم کرد که او منحرف است، بلکه باید به مجموع انسان و کارش حکم کرد که منحرف 

 است و یا معتدل.

ی خطوطی هستند پشت سر خطوط خوف و رجا  در نفس بشریت، و دوستی و دشمن

هرم  ها  آن هم باندازه ای مساحت خوف و رجا است، وها  آن خطوطی هستند که مساحت

در معرض انواع زیادی از انحراف و جنون هستند، و فروید به تفصیل از ایرن انحرافرات   

رین خطوط در نفرس و  سخن گفته و سخت کوشیده، برای اینکه او این دو خط را بزرگت

روان بشریت میداند، بلکه تنها همین دو را برسمیت شناخته، و بهمرین جهرت اسرت کره     

 تمامی انحرافات بشریت را در آن فرود آورده است.

و قطع نظر از فروید حقیقت این است که انحرافات این دو خط فراوان است و شدید، 

مقدم تر از مسراحت خروف و رجرا      در نفس بشریت بزرگتر وها  آن و با اینکه مساحت

نیست، چنانکه فروید پنداشته. اال اینکه این مساحت پر از خطوط باریک و دقیق و دقیرق  

 تر است، و بهمین دلیل انحرافاتش هم بیشتر است.

در خط دوستی نخستین و بزرگترین انحراف این است که دوستی به چیرزی و یرا بره    

، و انحراف دوم این است که دوستی بچیرزی و  شخصی متوجه شود که شایستة آن نباشد

خود متوجه شود، و باندازه ای متوجه شود که سرزاوار آن  ای  اندازه یا به شخصی بیش از

، و او را برت پرسرت   سرازند  مری نباشد، و هرردو امرر در انسران تعرادل مطلروب را تبراه       

 انند.گرد می

ا نظامی، یا مقامی، یرا  وقتیکه آدمی با نیروی دوستی بسوی چیزی یا بسوی شخصی، ی

کاری که استحقاق دوستی را ندارد متوجه شود، پس او در پشت سر این توجره منحررف   

د و در راه باطل قدم میگذارد، و نیروی فطری دوستی را در میردان صرحیح خرود    گرد می
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، و باندازه ای که در این شخص، در این چیز، یا در این فکر، و یرا در ایرن   بندد میبکار ن

 .رود مینظام و... فساد باشد، خطر انحراف و جنون نیز بهمین اندازه باال 

توجه دوستی خارج از اندازه بکند روابط خود ها  این و هنگامیکه انسان بسوی یکی از

رشد فکرری خرود را    تواند مینگهدارد، و ن خود را تواند می، و دیگر ندهد میرا از دست 

 حفظ کند، و خالصه نمیداند که کجا باید توقف نماید؟ و چگونه باید برگردد؟

م نره در انرواع   خرواهی  میننظمی روشن و آشکار است، و ما  بی پس بنابراین، این یکی

دوستی فساد و نه در مظاهر انحراف آن خود را مشرغول سرازیم، زیررا آن چیرزی اسرت      

 وشن و جای بحث نیست.ر

م که فروید یگانه قهرمانی است کره در نوشرتن و بیران کرردن از     کنی می اما فقط اشاره

بیماریها و دیوانگیهای دوستی تخصص یافته، و بحساب نیاورده که دوست داشتن اصرول  

فاسد هم یک نوع انحراف است، برای اینکه او اصول انسانیت را بحساب نمیآورد، و نیرز  

یاورده که مشاعر دوستی نامشروع خود نوعی از جنون است، بخاطر اینکره ایرن   بحساب ن

 قهرمان یکه تاز فقط نظافت غریزه ای جنسی را دیوانگی و جنون میداند.

د کره  گروی  مری  (Three Contributions)کتراب   82)او با صراحت کامل در صفحه 

 جهت است که اکثرر  عفت در غریزه ای جنسی نوعی از جنون و آشفتگی است!! و بهمین

ی علمی فروید بخاطر آن انحراف و جنونی که در نظریه او هست بهدر رفت و ها کوشش

 تباه گردید.

و دشمنی هم در انحراف و جنون مانند دوسرتی اسرت بردون فررق، زیررا آن هرم در       

معرض همین دو انحراف بزرگ قرار دارد، توجه کردن انسان با نیرروی عرداوت بسروی    

، یا فکری، یا نظامی، یا مقامی که شایسته ای دشرمنی نباشرد، و توجره    شخصی، یا چیزی

بیش از اندازه خود تعادل انسان را برهم میزند و عقلش را از دسرت  ها  این کردن بیکی از

 او میگیرد.
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و بار دیگر نباید در نظریة فاسد فروید در باره ای خط دشمنی بدنبال او روان گرردیم،  

گفتگو از دوسرتی و دشرمنی در فصرل خطروط متقابرل در نفرس        )زیرا ما قبل از این در

 بشریت بطور روشن سرخن گفتریم،( و دیگرر نبایرد افسرانه ای او را تصردیق کنریم کره        

د: انسان خودبخود بهر شخصی و یا بهرچیزی که با درک و فکرر دوسرتی متوجره    گوی می

همران افسرانه ای   د، )ایرن  گررد  مری گردد، با فکر و درک دشمنی نیز بهمین ترتیب متوجه 

 ازدواج عاطفی است(.

، آید می سپس انحراف دیگری را اضافه شدن نسبت یکی از دو خط بر دیگری به میان

همیشه متساویند و متعادل، و این میرزان اگرر بهرم    ها  آن در صورتیکه فرض این است که

بخورد انحراف است، زیرا شخصی که در وجودش نسبت دوستی بر دشرمنی غلبره دارد،   

ین شخص بسیار لطیف و دل نرم است جداً اهل گذشت و مسامحه است، انسان دوست ا

در ظاهر زیبا است، اما وقتیکه از اندازه تجاوز کررد شخصری اسرت    ها  این است، همه ای

منفی گر و غیرواقعی و غیرسازنده، زیرا هنگامیکره او شرر و فسراد را دشرمن نردارد، در      

ستم را دشمن ندارد، از انحراف مردم ناراحت نیست، و ، ظلم و کند میمقابل آن پایداری ن

، نتیجه ای این عمل چیست؟ و ارزش این کار کجرا  گذارد نمیهمت در اصال  کردن آن 

چه ارزش دارد؟! هندوها با آن همه لطف و  آید می است؟! این صفائی که از ناحیة دوستی

د؟! و در پایردارکردن  صفا و مودتی که دارند در بهبود حرال بشرریت تراکنون چره کردنر     

 !اند؟ انسانیت در راه صحیح از خود چه یادگاری نهاده

و اما شخصی که نسبت دشمنی در وجودش بر دوستی غلبه کنرد، او شخصری اسرت    

کینه توز و خودخواه، خیرخواه مردم نیست، زیرا مردم را دوست ندارد، آدمی است بیمار، 

یش از اندازه ترشح دارد، آن ترشحی که باید روانی خود بهای  بخاطر اینکه از یکی از غده

 نظمی دچار شده است. بی در حد مطلوب و مرغوب باشد به

و نباید این نکته را هم فراموش کنیم کره مقرداری از دوسرتی و دشرمنی در انسران از      

هم ندارد، و بهمین دلیل هرم در دایرره ای انحرراف    ای  چاره روی اراده و اختیار نیست و
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است، و لکن از انسان این مطلوب است که فرمولهای کنترل را بکار ببندد تا شناخته نشده 

 این دو سرمایه را در راه صحیح و معقول بکار اندازد.

دوسرتت را بانردازه دوسرت بردار، و     » صچه خوش گفته است پیامبر گرامی اسالم 

، شرود  مری بهر صورت در دایره ای انحرراف شرناخته ن  « دشمنت را هم باندازه دشمن بدار

مگر آن اندازه که از حد معقول بیرون باشد، و انسان متوازن هم بحکم همان توازن طبیعی 

براه راست راهنمائی کند،  تواند می خود باید این فعل و انفعال را کنترل نماید و تا آنجا که

 اما همین انسان، انسان منحرف است، اگر برای رسیدن باین توازن نکوشد.

و معنوی، واقع و خیرال، ایمران بره محسروس و ایمران بغیرب ایرن        و نیروهای حسی 

زوجهای سه گانه ای داخل درهم را نیز )گرچه همانطوریکه در گذشته بیان کرردیم، هرر   

 یک ممتازند و مستقل( انحراف و آشفتگی دربر میگیرد، مانند سایر خطوط.

ئی از لرذتهای  خرود بیررون رفرت، انسران در دریرا     ای  اندازه بلی، اگر نیروی حسی از

 کنرد  می، و همان لذت زودگذر تمام همتش را مشغول شود می زودگذر محسوسات غرق

 .رود مید همه جا بدنبال آن گرد میو بر 

خود بیرون بررود لرذتهای محسروس را فرامروش     ای  اندازه و وقتیکه نیروی معنوی از

 معنویرات غررق  د، آنچنران در دریرای   گررد  مری ، و تمام همتش اصول و معنویات کند می

، و شکی نیست که ایرن معنرا در دیرد اول چنرین     کند میکه خود را هم فراموش  شود می

که یک چیز بسیار خوب و زیبا است، و لکن اگر اندکی دقت کنریم خرواهیم    آید می بنظر

 دید غیر از این است.

 برراه افتادنرد کره از    صهمسران پیامبر اسالم های  سه دسته از مسلمانان بسوی خانه

 اندازه عبادت او جستجو کنند!

وقتی باخبر شدند مانند اینکه بنظرشان کم آمد که پیامبر باید بیش از این عبادت کنرد!  

بعد از مشورت با یکدیگر گفتند: ما که با او قابل قیاس نیستیم او که گناهی ندارد، گذشته 

م( یکی گفت: مرن  و آینده ای او بخشوده است، )ما باید بفکر خود باشیم و بسیار بکوشی
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، و تمام شب را با نماز به پایران میبررم، دومری گفرت: مرن      کنم میمیروم شب زنده داری 

روزه بسر نمیبرم، سومی گفرت: مرن هرم برا      بی دیگر تمام عمرم را روزه میگیرم، و هرگز

 م.گرد می، و هرگز دور زن نکنم میزنان قطع ارتباط 

شما اینگونه سخن میگفتید؟ امرا مرن بخردا    » در این اثنا  پیامبر اسالم رسید و فرمود:

، برا  کرنم  مری قسم! در مقابل خدا از شما پاکدامن تر و خداترس ترم، روزه میگیرم، افطرار  

زنان نیز آمیزش دارم، و این آئین من است. و هر کس که از آئین من اعراض کنرد از مرن   

 .«نیست
، اهمیرت دادن بره   دهرد  یمر دقت و تدبر در این جریان کلید رمز موفقیت را بدست ما 

معنویات که فی حد ذاته یک عمل ناپسند نیست، بلکه بهترین خواسته ای انسانیت است، 

انسانیتی که رشید و شایسته ای خالفت الهی است، اما وقتیکه انسان عالم حس را مهمرل  

و سرازندگی تعطیرل    شود می، هرگز کارها رو براه نکند میمیگذارد و رهبانیت را انتخاب 

 .ماند مید، زندگی متوقف گرد می

بلکه ما سپاس گذار انسانی هستیم که معنویاتش را بر محسوسات غلبه بدهد تا در 

میان مردم آئینه عبرت دیگران شود، و لکن هرگز سپاس گزارش نیستیم که در این کار 

زیرا اصرار بورزد و بیش از اندازه معقول قدم بردارد، چنانکه این گروه سه نفری کردند، 

ََٰك  ۡبَتغه ٱوَ ﴿ :فرماید می که بسود زندگی نیست، قرآن کریم دهد مینتیجه ای بدی  فهيَمآ َءاتَى
َرةَ  ٱ َلارَ ٱ ّلَلُ ٱ يَبَك مهَن  ٓأۡلخه ۡنَياٱَوََّل تَنَس نَصه در آن چیزهائی که » [77القصص: ] ﴾لُّ

 .«نکنخدایت داده آخرت را در نظر بگیر، و نصیب خود را از دنیا فراموش 
واقع و خیال هم دو رشته نیروهائی هستند فطری، متوازن و متعادل و ضرروری، پرس   

اگر واقعیت بیش از حد ترقی کند انحراف است، انحراف است بس شدید در این نسل از 

بشریت که هم اکنون در سایه ای ایرن پیشررفت علمری و پیروزیهرای حیررت انگیرز آن       

، و در غیر از این کتاب ما از این واقعیت مریض که گریبان محیط غرب را کند میزندگی 

در این نهضت جدید فرا گرفته است سخنها گفتیم، و دیگر اینجا تکرارش نمیکنیم، بلکره  
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م که تا حدی عالم بشرریت  گوئی میدر اینجا از این مرض بعنوان یک تجلی روانی سخن 

 را گرفتار کرده است.

، بدون تردید در آن نتیجه ای بسریار  نماید میر عالم )واقع( غرق شخصی که خود را د

، و لکن افق خود را تنرگ  کند میو پیوسته قدرتی در مادیات اضافه  کند میروشنی کسب 

، اگر همتش را فقط در این واقع تنگ محصور گردانرد، و هرچره از ایرن    کند میو تاریک 

 د.گرد میطرف اضافه کند آفاق زندگیش تنگ تر 

لت امریکا نمونة بارز این انحراف است، زیرا از شدت فشرده ساختن زنردگی خرود   م

در دایره ای واقعیت برگشته در نظم و دقت و عدم احسراس حقیقرت ماننرد ابرزار شرده      

 است.

روبرو است، یرک  ها  آن که هنر و فنون در عصرجدید باهائی  و این فشارها و ناراحتی

ا داللت دارد بر غرروب یکری از جوانرب انسران و     فشاری است دارای داللت روشن، زیر

خشکیدن یکی از چشمه سارهای آن، و این یک تجلی خطرناکی است اگر تا آخرین حد 

، و در محیط ابزار و محیط حیروان  سازد میخود برسد، بدلیل اینکه نمو بشری را متوقف 

و  انرد،  گرفتره اند، و علی رغم این همه )علمی( که آمریکا و شوروی فررا  گرد میمحبوس 

پایان و شکست ناپذیر پیدا است، انسانیت هردو ملرت در   بی آثارش از دور در این فضای

 راه سقوط دائمی است، به علت اینکه در واقعیت تاریکی محصور است.

، چنانکره در  سرازد  مری و خیال نیروئی است که این واقع را میزان و آفاقش را گسترده 

 توانرد  مری م و ضروری برای زندگی، زیرا انسان هرگز نسابق هم گفتیم: عنصری است الز

نظام و افکارش را بهبود بخشد، مگر هنگامیکه بتخیل بپردازد که بهتر از این هرم زنردگی   

وجود دارد، احساس به جمال و تصور کمال بکند، )و این هردو محرک اصریل هسرتند از   

به کمرال  ها  آن ،(هندد می محرکهای زندگی که بشریت را بسوی پیشرفت و ترقی حرکت

نمیرسند مگر از راه قدرت بر تخیل و سازندگی، و این رسرالت خیرال اسرت در زنردگی     

بشریت، و لکن زیادشدن نسبت خیال زیان آور است و هیچ سودی ندارد، زیرا شخصری  
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و یا ملتی که دائم در عالم خیال زندگی دارند، در عالم واقع کوچکترین نتیجة نمیدهند، و 

 .دهند می روها را در موضوعات ناچیز و بیهوده بهدرهمیشه نی

آن کس که دائم در میان اوهرام و خیرال زنردگی دارد، شرخص مریضری اسرت و در       

معرض انواع گوناگون از انحراف و جنون است، بخصوص جنون جنسی، و همچنرین در  

ای  معرض انزوا و منفی گری است، و این بیمار الزم نیست که هم اکنرون در میران همره   

انحرافات گرفتار شود، اما همانطوریکه گفتیم: در معرض انحراف است، بردلیل اینکره او   

تا خیال را متعادل سازد، و بخاطر اینکه او خود را  کند مینیرویش را بسوی واقع متوجه ن

که وجود خود را بطور )نظری( و استداللی در عالم خیرال ثابرت کنرد کره      دهد میعادت 

د، و این بیخوابی جای نشاط واقعری و سرازنده را   گرد میخوابی گرفتار سرانجام باوهام بی

 نظم. بی میگیرد، و اینگونه آدمی در همه ای حاالتش مریض است و

و نزدیک باین معنا است ایمان به محسوسات و ایمان بغیب، زیرا هرآن کسی که خود 

و هرانچره را کره برا    را در عالم ایمان به محسوسات محبوس میداند، خردا را، عقیرده را،   

عقیده ارتباط دارد، از قبیل اصول انسانیت، نظامها، و مشاعر و افکرار را از حسراب خرود    

، و این انحراف خطرناک همان است که امروز جهان غرب را دربر گرفته، و کند میبیرون 

نظمی در آن سرزمین گردیده است که در نظامها، در عقاید، در افکار و  بی باعث این همه

، زیرا ایمان بخدا و ایمان بروز قیامت، یعنی: ایمران  شود می مشاعر این همه نامیزانی دیده

، و غالب نیروها و اعمال انسان را متعرادل  کند میبغیب، اکثر انواع سلوک بشری را میزان 

 .سازد می

و اما انکارکردن خدا و روز قیامت یعنی: روز واریز حسابها کمتررین بالئری کره از آن    

است که روی زمین را پر کررده اسرت، و همرین اعمرال      ها گرفتاری د، اینگرد می حاصل

و خوشرحالند، زیررا در    دهنرد  مری  زشت است که جنایتکاران فرزندان آدم و حروا انجرام  

حساب او نیست که روزی با خدا مالقات خواهد کررد، و روزی بپرای حسراب و کتراب     

 خواهد نشست.
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ه برداری از لرذتهای روی زمرین از ایرن بشرر سرر      و این حمالت سبعانه که برای بهر

میزند، و باعث این همه انحرافات است آن یک حالت درندگی است کره عامرل اصرلی و    

 اساسی در آن ایمان نداشتن مردم است بروز جزا، ایمان نداشتن بروزی است که نعمرتش 

هرا   آن هرگز ازپایان و جاوید است که در آن روز انسان بجای این لذتهای زودگذر که  بی

 ئی که هرگز فنا نپذیرد.ها نعمت ، آن نعمت جاوید را دریافت خواهد کرد،شود میسیر ن

اگر این مردم بخدا و بروز قیامت ایمان بیآورند خودبخود حال بشریت بهبود مییابد، و 

 این آشفتگی و اضطراب روانی و عصبی که امروز برا آن دسرت بگریبران اسرت برداشرته     

نظیر است، و اجتمراع   بی آشفتگی و اضطرابی که در طول تاریخ بشریت تا امروز، شود می

، حتی در خواند میغرب خودبخود آن را نه مرض مینامد و نه انحراف میداند، و نه جنون 

و چره انحرافرات و آشرفتگیها از آن سرر      هرا  مرض صورتیکه با چشم خود میبیند که چه

 میزند؟!

حدود میزان مطلوب باشد، و اگر غیر از این باشد خرارج   بلی، ایمان بغیب هم باید در

، سرازد  مری شدن آن هم از میزان صحیح خود انسان را بانواع دیگری از انحرافات گرفترار  

د کره  گررد  مری ایمان بغیب خارج از حد و حساب )در مقابل ایمان به محسوسات( باعث 

وم نظرری و تجربری را برا    که عل شود می انسان عقل و فکر بگیرد، از دست بدهد و باعث

هرا   آن شود میمسدود است، و نها  آن عوامل غیبی تفسیر نماید، عواملی که راه پیروزی بر

 را تحت فرمان گرفت، )مگر با سحرا و افسون، و همین جا سرمنشا  خرافات است(.

، زیرا مادام که همه چیز از مراورای حرس   سازد میهمچنین انسان را گرفتار و سواس 

میگیرد، )و حال آنکه در عالم حس خبری نیست،( یقین بوجود چیزی نیسرت،  سرچشمه 

و همه چیز در معرض تغییر و زوال است، بدون اینکه علت روشنی داشرته باشرد، و هرر    

برای هرچیز مجهولی، و ایرن سرمنشرا  و سرواس     شود می حرکتی و هر سانحه ای رمزی

 است.
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ده حرس سرچشرمة حقیقرت هرچیرز     و این یک حقیقت انکارناپذیر است که پشت پر

است، و عوامل غیبی نیز همانست که بر زندگی و عالم هستی سرایه گسرترده اسرت ایرن     

درست، و لکن خدا )از خزانه ای غیب( برای انسان عالم محسوسی عطا کرده اسرت کره   

، و در اختیارش ابزاری را قرار داده است که با این عرالم محسروس   کند میدر آن زندگی 

را بکار بزند و بهره برداری کند، ها  آن د تاگرد میسازگار است، و مرتب با قوانین آن آشنا 

 و آن ابزار عبارت است از: عقل.

َٰته ٱلَُكم َما ِفه  وََسَخرَ ﴿ د:گوی می قرآنکریم ۡرضه ٱَوَما ِفه  لَسَمََٰو
َ
هۡنهُ ََجه  ۡۡل ة: اجلاثی] ﴾يٗعا م 

. پس بنابراین، «و زمین است برای انسان رام ساخته است ها آسمان و هرآنچه در» [13

بکار ببندد و بآن  کند میبرای انسان وظیفه ای معین شد که آنچه را که حواسش درک 

 ایمان بیآورد. )البته با ایمان به غیب( و هردو را میزان کند، و هردو را متعادل سازد.
و اما ایمان به غیب تنها و یا ایمان به غیب خارج از اندازه آن بهدردادن واقعیت حسی 

است، و تعطیل نمودن سازندگی ثمربخش و ایجاد تشویش و آشفتگی، قرآنکریم از این 

ه  ُكنُتمۡ ﴿ :دهد مینا گذارش مع ُمُروَن ب
ۡ
هلَناسه تَأ ۡخرهَجۡت ل

ُ
َمٍة أ

ُ
َوَتۡنَهۡوَن َعنه  لَۡمۡعُروفه ٱَخۡيَ أ

ه  لُۡمنَكره ٱ شما بهترین امّتى هستید که براى مردم پدید » [110آل عمران: ] ﴾ّلَله ٱَوتُۡؤمهُنوَن ب

دارید و به  کار ناشایست باز مىدهید و از  [ به کار شایسته فرمان مى آورده شده است، ]که

 یعنی: )بعالم غیب( ایمان میآورید.، «خدا ایمان دارید
و فردیت، و اجتماعیت هم دو جنبش فطری هستند، متعادل، متوازن، و هرم آهنرگ و   

، پس اگر یکی از طرفین برر  برند میمأموریت خود را در زندگی انسان با این تعادل بپایان 

 هم انحراف است که تعادل نفس و روان را برهم میزند.دیگری فزونی گیرد، این 

بنابراین، اگر جنبش فردیت فزونی گیرد از دو حال خرارج نیسرت یرا فردیرت گوشره      

گیری است، و یا فردیت خودستائی و عدوانی، و در هردو صورت مرض است و انحراف 

از مقام شایسته ای انسانیت، فردیت گوشه گیری )در صورتیکه غالرب اوقرات مخلروطی    

( همیشره سرر در گریبران اسرت و     است از دو مرض، یکی فردیت و دیگری منفی گرری 
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بداخل ذات خود میچسبد، و هرگز بسطح اجتماع و واقع زندگی نمیآید، زیرا جانب فررد  

در آن قوی شده، و جانب اجتماع ناتوان و سست گردیده، و این معنا غالب اوقات شرور 

شران  ، برا علرم و هنر  شروند  می نیست، بلکه از آن میان دانشمندان و هنرمندان فراوان پیدا

، و لکن هرگز دوست ندارند که مستقیم با زندگی در دهند می بعالم بشریت خدماتی انجام

تماس باشند، و طاقت این تماس را هم ندارند! زندگیشران تنرگ و تاریرک و پرفشرار و     

محدود به زندگی افراد است، نه اجتماعات، و گاهی برای اجتماع سخت دلسوز هسرتند،  

، برای اینکه دستگاه برخورد با دیگران و دسرتگاه تفراهم و   کند میاما خودشان از آن فرار 

از کار افتاده است، و آن برخورد طبیعی که در نفوس معتدل انجرام  ها  آن سازش در درون

انجام نمیگیرد، و برای اینکه )غالباً( این گروه با نتیجه ای افکرار سرازنده   ها  آن میگیرد در

انحرافشان، از جنونشان میگذرند، و یا فقط با تأسف از ای خود پاکند و نافع، مردم هم از 

ضایع شده اند! و لکن در هر صورت در میزان نفس  اند، ند که حیف شدهگوی می آن سخن

 نظمی است! و حال آنکه این حال وظیفة هنرمندان و متفکران نیست. بی آنان

پس بنابراین، اعتدال و با نظم و ترتیب بودن مرانع از ظهرور مواهرب الهری در وجرود      

، و سرازد  مری و برارور   دهرد  میانسان نیست، بلکه بعکس مساحت این ظهور را گسترش 

هنرمندان و متفکران معتدل در ترکیرب روانری خودشران بریش از گوشره گزینران و سرر        

دریرغ   بری  انی که دائم افکار سازنده ای خرود را بگریبانان در زندگی اثر دارند، گوشه گزین

، بدون اینکه در عالم واقع قدمی بردارند، و برای بکرسری نشراندن   کنند می تقدیم بشریت

 این افکار زحمتی بکشند.

و اما فردیت چموش و خودخواه آن همانست که مردم بطرور روشرن در آن انحرراف    

، و سرازد  مری حراف را آشکار و مجسرم  ، و برای اینکه این چموشی آن انکنند می احساس

آدم گرفتار باین مرض خودخواه و خودستا است، و جز خود وجود هیچ کس را احساس 

هرا   آن ، ماننرد ایرن اسرت کره وجرود     کند می، و وقتیکه وجود دیگران را احساس کند مین
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کره سررانجام    سرازد  مری ، و شخصیت خارج میزان وجود او را ناراحرت  دهد میفشارش 

 .کند می، و بحقوقشان تجاوز بندد میرا دشمن میدارد و کمر همت بر آزارشان دیگران 

و همه ای طغیانگران عالم از این گرروه خودخرواه و خدپسرندند، و لرذا طغیران یرک       

 مرض روانی است که هرگز ممکن نیست شخص معتدل بآن دست بزند.

یررا زمامردار   مخفی نماند که در اینجا فرقری اسرت میران طغیرانگری و زمامرداری، ز     

شخصی است بزرگ و دارای مقام، یعنی: انسانی که دارای شخصریت برارز گردیرده، امرا     

هرگز خودخواه و خودپسند نیست، بلکه اجتماع دوست و مردم دوست است، همه جا با 

، و فقرط بزرگری   کنرد  مری ریا با آن رفتار  بی اجتماع همگام و هم آواز است، با اخالص و

کرسی زمامداری میرساند، خودخواه طغیانگر نیسرت کره دائرم    شخصیت است که او را ب

 هوای بردگی و اسارت دیگران را در سر بپروراند.

و ای بسا! میان ترکیب روانی زمامدار و طغیانگر وسیله آزمایش بسیار روشن و آسران  

 باشد، باین ترتیب که زمامدار دائم در جستجوی قدرتها و نیروها است، در جماعرت کره  

ا پرورش دهد و نیروهای سازنده را شاداب گرداند، و بوسیله ای همران نیروهرای   رها  آن

ایرن نیروهرا را ببینرد،     تواند میشاداب اجتماع را پیش براند، و حال آنکه طغیانگر هرگز ن

د کره مخصروص خرود    کوشر  مری مگر در وجود خود. بنابراین، هرجا که نیروئی را ببینرد  

تزویر باشد، و هرگز برای او اهمیرت نردارد کره ایرن بردرد      گرداند، گرچه از راه حیله و 

اجتماع بخورد، زیرا نفع شخصی او در نظر او اولین و آخرین هدف اوست، و جز صال  

 خود هیچ صالحی را در نظر نمیگیرد.

و همانطوریکه فردیت انزوائی از دو مرض مزمن مرکب است، یکی فردیت و دیگری 

، همینطررور هررم هسررت فردیررت خودخررواهی و  منفرری گررری خررارج انرردازه و حسرراب 

خودپسندی، از دو بیماری مزمن تشکیل یافته، یکی فردیت و دیگری مثبت بودن دائرم و  

خارج از اندازه و حساب، و در هردو صورت جنبه ای اجتماعی در درون نفس انسان رو 

رجره  د، و دگررد  مری فردی در یکی از سیماهای شومش آشکار های  ، و جنبهرود میبزوال 
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ای انحراف در فردیتها باهم فرق دارد، و لکن در تمامی حاالت انحراف است، انحراف از 

 فطرت سالم و معتدل و زیبا.

و اما جنبش اجتماعیت زاید از اندازه یا بگو: ذوب شدن در اجتماع، آن یک بیماری 

اراده ای  بی ، زیرا آن آدم یله وسازد میخطرناکی است که شخصیت را نابود و یا ناتوان 

که نه دارای رای و نظر است، و نه دارای شخصیت آدمی است که بدنبال هر رای و 

، گاهی بچپ و گاهی براست دهد میو بدنبال هر آوازخوانی ناله سر  رود مینظری 

میغلطد، او شخصی است که فردیتش ضایع شده، و شخصیت خود را نابود ساخته، و 

ف، نه حساب دارد و نه میزان، و این یک هد بی برگشته یک موجودی شده مهمل و

مرض خطرناکی است، زیرا خدا آدمی را خلق نکرده که ذات خود را اینگونه ذوب و 

شخصیت خود را اینطور اعدام نماید، بعالوه پایدارکردن یک زندگی سازنده ای که خدای 

و جهان بآن امر کرده محتاج باشخاصی است که دارای شخصیت، دارای رای و نظر، 

 اراده که هرگز بی دارای قدرت تحمل بر مشکالت زندگی باشند، اما این ولگردان

توانند چیزی را پایدار و یا ویران بسازند، آنان همان هیزمهائی هستند که آتش طغیان  نمی

را میبلعد، بلکه آنان همان شخصیتهائی هستند که طغیانگران را به طغیان ها  آن طغیانگران

 و خالق طاغوتانند، زیرا همگان زنند می آنان هستند که بآتش طغیان دامن، سازند میوادار 

طغیانگر را بوجود میآورند. وه! قرآنکریم چه ی ها حکومت که بردگان هستند که دانند می

 :دهد میگذارش دلنشینی دارد، خبر از فرعون یاغی طغیانگر، و ملت طغیان ساز 

قهنَي  ۥقَۡوَمهُ  ۡستََخَف ٱفَ ﴿ َٰسه ۚۡ إهَنُهۡم ََكنُواْ قَۡوٗما َف َطاُعوهُ
َ
او )فرعون( ملت » [54الزخرف: ] ﴾٥٤فَأ

، «خود را سبک شمرد و اهانت کرد، آنان اطاعتش کردند، بدلیل اینکه ملت فاسقی بودند
 یعنی: افراد ناالیق آن ملت را تشکیل داده بود.

بلی، خیلی زیبا است که آدمی خدمت گزار اجتماع باشد، دوستدار اجتماع باشرد، هرم   

آهنگ با اجتماع باشد، و آن یک جنبش بسیار عالی و مطلوب است که مأموریت خرود را  

 .کند میدر زندگی بطور شایسته ایفا 
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حال  اما اگر آدمی خود را در اجتماع فنا سازد، بطوریکه در حال ترقی و پیشرفت و در

سقوط و ورشکستگی با دل و جان با آن باشد، انتقاد نکند، در تصحیح خطای آن نکوشد، 

در پایداریش همت نگمارد، گرچه این همت با قلب انجام بگیرد، یا کره برا ضرمیر پرر از     

ایمانها است، و عالوه بر اینکره  ترین  محبت ثبت شده باشد، این چنین آدمی دارای ناتوان

و خواری است، یک امری است که نه زیبا اسرت و نره مفیرد بحرال     پر از ضعف و ذلت 

 جامعه است.

و منفی گرائی و مثبت گرائی )سلبی و ایجابی( هم دو جنبش فطری متعادل هستند در 

نهاد انسان که اگر یکی کم و یا زیاد شود، در داخل ساختمان نفس انسان شکست ایجراد  

 د.گرد می

نیروی منفی متعردل را بیران کرردیم، و گفتریم کره      و ما در گذشته حوزه ای مأموریت 

 چگونه آن در زندگی انسان الزم و ضروری است؟.

و اما منفی گری خارج اندازه خواه گوشه گیری از میدان زندگی باشد و یا فناشدن در 

د، زیررا  گرد مینابود  رود میمسیر اجتماع هردو مقامجائی است که شخصیت در آن بهدر 

و بدون ثمر بهدر  کند میمن است که نیروی زنده ای انسان را متالشی این یک بیماری مز

، و یا نمگیذارد کامالً ثمربخش گردد، بطوریکه اگر در حال اعتدال برود بره کمرال    دهد می

، انسران  دهرد  میاست که دائم گریبان شخص را فشار هائی  میرسید، و آن یکی از بیماری

ای شخصیت قروی باشرد، و ممکرن نیسرت در     منفی گر خارج از اندازه ممکن نیست دار

دیگران اثر مثبت بگذارد، )در فقره ای گذشته گفتیم که بعضی از گوشه گیران دانشرمندان  

، اما همه رسد میبعالم بشریت ها  آن و هنرمندان هستند که با نتیجه ای افکارشان سودی از

بخرود مشرغول آنقردر    ای گوشه گیران که از این قوم دانشمند نیستند، و این ثمربخشران  

 منفی باف نیستند که بدرجة مرض برسند(.



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   344

پس بنابراین، نفع رساندن و مؤثربودن محتاج به مقداری از نیروی مثبت داشتن اسرت  

و آن را محتررم میشرمارد، و واقعراً ممکرن      کنرد  میکه مردم را باحساس شخصیت وادار 

 حترام شخصیت نیست.نیست که مردم از شخصی اثر مثبت فرا گیرند که در دل او ا

و اما مثبت بودن خارج از اندازه آن هم انحراف است در مقابل منفی گرری خرارج از   

د، و بطغیان و عناد و احترام نگذاشتن بحقروق  گرد میاندازه که بخودخواهی و عنادمنتهی 

 .رسد میدیگران 

ک امتیاز و که مثبت بودن خارج از اندازه ی نماید میبلی، گاهی در اولین برخورد چنان 

فضیلت است، زیرا باعث شجاعت و باعرث برروز شخصریت اسرت، و دیگرران را وادار      

صحیح است در حردود  ها  این که به صاحب چنین شخصیتی احترام بگذارند، همة کند می

اعتدال معقول، اما وقتیکه از حدود خود تجاوز نماید دیگر مرض دردآور است، هم بیمار 

و هم دیگران را آزار میرساند، بخاطر اینکره گرفترار ایرن مررض جردا       کند میرا ناراحت 

که زانوزدن در مقابرل حرق و    کند میچموش است، حتی در مقابل حق، برای اینکه خیال 

تسلیم شدن بآن ذلت است و سقوط، و همچنین در مقابرل اجتمراع هرم جردا سررکش و      

 چموش است، زیرا دائم از اجتماع فراری و نافرمان است.

پذیرد، وقتری افررادش اینطرور نافرمران و      نمی و بدیهی است که هرگز اجتماع اصال 

چنین انسانی هریچ وقرت   ها  این خودخواه و چموش و خودپرست باشند، و باالتر از همه

که از هر طررف   کند میزندگی راحت و آرام ندارد، و دائم آشفته است و پیوسته احساس 

که باید او یا به زمامداری و فرمان روائری برسرد    کند یم، و همیشه خیال آید می باو فشار

تا بدلخواه خود در مال و جان و خون مردم تصرف کنرد، و یرا بایرد فررار کنرد و از دور      

برعلیه جامعه برخیزد، و بهمین لحاظ دائم با مردم در حال فرسایش و ستیز است تا آنجرا  

با خلرق خردا در صرلح و صرفا و      تواند میکه یا غالب شود و یا مغلوب گردد، و هرگز ن

مودت و مهربانی زندگی کند، و این در هر صورت فضیلت نیسرت، بلکره مررض اسرت     

 دردآور و خطرناک و...
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آخرین زوج از خطوط متقابل که ما در این کتاب ثابت کردیم، عبارت است از: الترزام  

را در زنردگی   بوظیفه )وظیفه شناسی( و آزادی و مأموریت هر یک و طریقه ای تعادل آن

بیکدیگر کم و یا زیاد شرود و از حرد اعتردال    ها  آن بشریت بیان کردیم، اما وقتیکه نسبت

بیرون رود، بناچار انحراف حادث خواهد شد، وقتیکه عشق بانجام وظیفه فزونی گیرد در 

کارها تسلط ترین  آن حال نزدیک است که انسان بحال بردگی درآید، حتی نتواند در ساده

ند، در این حال انسان به بردگی نزدیکتر است تا انسان آزاد، اگرچره رسرماً هرم از    پیدا ک

اغلب نمایشرگر ایرن انحرافنرد،    ها  ، و بعضی از کارمندان دولتآید می مردم آزاد به شمار

 که حتی از اجررای خرود  اند  بستهها  زیرا خود را آنقدر بالتزام بعضی از اوامر و بخش نامه

 اند. ردیدهنیز ناتوان گها  آن

د که بذر اینگونه مرض را در نفوس حزبی کوش میطاغوت و یاغیگر در هر نقطة عالم 

بپا شد تا خود را از آسیب آن ایمرن بردارد، و تضرمین     کند میو ملتی که بر آن حکومت 

ایجاد کند که فرامین او را بدون چون و چرا اجرا نمایند، و ما در اینجا در این فکر نیستیم 

م مظراهر آن را برازگو   خواهی میل و اسباب این انحراف سخن بگوئیم، بلکه فقط که از عل

کنیم، و مظاهرش هم همین بردگی آشکار و همین عبودیت قانع کننده است، عبودیتی که 

دائم گریبان مبتالیان این مرض را در اختیرار دارد و آنران را از تصررف در امرور نراتوان      

که در ذات خود تصرف کننرد و شخصریت خرود را ضرایع      کند می، و وادارشان سازد می

 نمایند، و جز بردگی محض چیزی را برسمیت نشناسند.

آن هم مانند همه ای بیماریهای روانی دارای درجات مختلف است، از انحراف بسریار  

د تا از وادی جنون سر درمیآورد، و جنون در این حال بحرد نراتوانی   گرد میکوچک آغاز 

 .ماند میه از هرگونه تصرفی گرچه خیلی هم کوچک و ساده باشد باز ک رسد میکامل 

، و احساس کند میبا سرعت از آن فرار  شود می و هنگامیکه باین بیمار آزادی پیشنهاد

و هرا   که اگر از عادت مألوف سرپیچی کند در هر قدمی که بر میردارد گویرا جرن    کند می
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تی قرار بگیرند کره بخرش نامره ای در آن    غولها گریبانش را خواهند گرفت، و اگر در پس

 نیست دست روی دست میگذارند، و مانند مادران فرزند مرده مات و مبهوت میمانند.

هر فکری جدیدی را از خود و ها  ملت و بدیهی است که اینگونه اشخاص یا اینگونه

ی را ، اگرچه فکر سالم و صائبی هم باشد، و هر پیشرفتسازند میاز جامعه ای خود دور 

، اگرچه سرشار از خیر و برکت هم باشد، بازهم قرآنکریم از این ماجرا چه زنند می دور

که در جواب هر  دهد میگذارش شیرینی دارد، و از حال اینگونه مردم چنین خبر 

َٰٓ َءاَثَٰرهههم ﴿ ند:گوی می اعتراضی َمةٖ ِإَونَا لََعَ
ُ
َٰٓ أ ٓ َءابَآَءنَا لََعَ ۡقَتُدوَن إهنَا وََجۡدنَا الزخرف: ] ﴾٢٣مُّ

 . «ما پدران خود را در این راه یافته ایم، و خود ما هم پیروان آنان خواهیم بود» [23
کره عبرارت از: انجرام     شرود  مری  در اینجا است که تعهد و التزام از مرز اعتدال خارج

وظیفه و اطاعت از نظم و قوانین سالم است، آن هم از روی بصیرت و بیرنش و رشرد، و   

خالصه وظیفه شناسی آن نیست که اطاعت کورکورانه باشد و چیزی را بر زندگی اضرافه  

 نکند، و مردم را تبدیل به ابزار گرداند که از دادن پیشنهادات مفید و سالم ناتوان باشند.

اما آزادی خارج از حد عیبش این است که آن مرض است که مبتالیانش را طروری   و

که از انجام وظیفه سرپیچی نمایند و بهیچ فرمانی تن در ندهند، و از هرگونه  دهد میقرار 

قیدی در هر شرایطی که باشد فرار بکند، اگرچه این قیود الزم و سازگار با زندگی باشند، 

که آبررو و حیثیرت او در خطرر اسرت، و در تقیرد و       کند مییال زیرا در وظیفه شناسی خ

 بردگی آزادی به مرکز هستی او خواهد رسید.

و بدون تردید این یک مرض خطرناکی اسرت، زیررا شرخص سرالم هرگرز از او امرر       

، و هرگز در انجام وظیفه سازد میو از انجام وظیفه خود را دور ن کند میصحیح سرپیچی ن

، و برا  کنرد  مری ، بلکه بعکس احساس آرامش و آسرایش  کند میت ناحساس حقارت و ذل

، و در مقابل او امر سودمند خود را آماده ای دهد میجان و دل بخیرخواهان جواب مثبت 

 .سازد میانجام وظیفه 
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و اما آدم مریض مریضی که به بیماری آزادی طلبی خارج از حد و حساب مبتال است 

، فقط با عشق مخالفت زنده است چیز دیگرری در  شود می از روی عمد مخالف هر کاری

که مخالفت از انجام وظیفه صحیح  کند میکار نیست، نه بخاطر این است که خود را قانع 

 تر است، بلکه فقط منظورش مخالفت است و بس!!

و امروز جهان غرب باین بیماری تا حد جنون مبتال اسرت، زیررا دائرم از خداپرسرتی     

و از قیود اخالقی و سلوک انسانی گریزان است، و این وضع نابسامان را  ،کند میسرپیچی 

 ، و حال آنکه مرض آزادی خارج از اندازه است.شناسد میمیزان آزادی معتدل 

)روش و کتراب   )معرکالة التقالیالد()انسان بیین میادیگری و اسیالم( و    من در کتاب 

از علتهائی که باعث پیدایش این بیماری در غرب شده سخن گفتم: مرضی  تربیتی اسالم(

که در این محیط تا حد جنون پیش تاخته و همه جا را فرا گرفته است، و در اینجرا فقرط   

، تذکر دهم که )عقالی( قوم در محیط غررب از سیاسرتمداران و   کنم میباین نکته قناعت 

 و ترازه ایرن مررض ویرانگرر را احسراس      اند، هزمامداران و متفکران تازه متوجه خطر شد

و آلیرر   انرد،  خود زنگهای خطر را بصدا درآوردههای  ملت ، و برای هشداردادن بهکنند می

 میکشند که خطر نزدیک است و هالکت در پیش!

و با این وصف هنوز بازهم غرب دست روی همه ای درد نگذاشته است، امرا در هرر   

آنچه که مبتال شده آزادی نیست، بلکه مررض اسرت    کند میصورت اندک اندک احساس 

هوشی که با دسرت   بی باید بعالجش پرداخت، و اما علم روانشناسی شاید هنوزهم از این

فروید گریبانش را گرفته بهوش نیامده، و لکن سرانجام بهوش خواهد آمد و رشد خود را 

 خواهد یافت، و کارها را در وضع صحیح قرار خواهد داد!

نظمی کره در   بی سخن از خطوط متقابل در نفس بشریت داشتیم، و از مظاهر و تاکنون

یم، و شاید ما مالحظه کردیم که بعضی از کرد میگفتگو  شود می عارضها  آن اثنا  نمو بر

زیرا منفی گرری   اند، و در البالی هم فرو رفتهاند  نظمیها بداخل یکدیگر رخنه کرده بی این

خارج از حد و وظیفه شناسی خارج از حد از بعضی جهات دو بیمراری نظیرر هرم و در    
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و همچنین از یک طرف دیگر مثبت گرائی خارج از اندازه برا آزادی   اند، یکدیگر فرو رفته

خارج از اندازه خیلی مانند همند، همانطوریکه نیرو واقعی خارج از حد با نیروی ایمان به 

و از طررف دیگرر    اند، ت خارج از حد شبیه یکدیگرند و در البالی هم فرو رفتهمحسوسا

جنبش خیالی خارج از حد و حساب با ایمان بغیب بیرون از حد و حساب در البالی هم 

 و... اند، فرو رفته

و سرمنشا  این تداخل و فرورفتگی آن نیست که این خطوط در اصل اعتدالی خود از 

چنانکه از گفتار سرابق روشرن گردیرد، ممتراز و دارای     ها  آن زیرا اند، یکدیگر ممتاز نبوده

استقالل کاملند، و لکن همه دارای شبکه بندی مخصوصند، مانند شبکه بندی اعصراب در  

ایرن از یرک جهرت و از جهرت دیگرر       اند، بدن که همه باهم اتصال دارند و پیوند خورده

همه  رسد میرا( فرا گیرد، بلکه وقتیکه خیلی کم اتفاق میافتد که مرض )یک عضو روانی 

ای اعضا  شبکه بندی شده را عموماً دربر میگیرد، و آثارش بسررعت و بطرور طبیعری از    

، همانطوریکه که اگر جسم به بیمراری )دوسرنتاریا(   کند میعضوی بعضو دیگری سرایت 

یچرد و کرم کرم    پ می ها ، اول ناراحتی در رودهدهد میمبتال گردد این حادثه ای ناگوار رخ 

 اندازد، و... می کبد را از کار

و بعالوه این عملیات روانی همانطوریکه در فصل خطوط متقابل بیان کرردیم: سرخت   

کره از یرک جزئری از نفرس آدمری       شود میپیچیده است و درهم رفته، هیچ عملی یافت ن

د برا  گررد  مری صادر گردد، بلکه همان یرک عمرل در آن واحرد از مجمروع نفرس صرادر       

خصصی( که در یکی از جوانب دارد، و بهمین لحاظ بسیار طبیعی اسرت کره سرمنشرا     )ت

 مرض متعدد باشد، اما مرض یکی و بعضی بیماریها هم شبیه هم!

و بازهم ما با انحرافات گام دیگری بر میرداریم ترا از بیمارهرائی کره نسربت بردوافع       

سخن بگوئیم، و برار   شود می )نیروهای حکم کننده( و ضوابط )نیروهای بازدارند( عارض

 دیگر شباهت عجیبی در میان بعضی بیماریها که قبالً نیز اشاره کردیم.
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م و علت این شباهت هم همانست که اندکی قبل از این اشاره کردیم که در کنی می پیدا

ساختمان و سازمان نفس انسانیت تا چه حردی شربکه بنردی و پیچیردگی وجرود دارد؟!      

کننده( و ضروابط )نیروهرای بازدارنرده( در حردود اعتردال خرود،        دوافع )نیروهای حکم

 چنانکه در فصل مخصوص خود بیان کردیم: مأموریت محرک و فرمول را در نفس انجام

، و وظیفه ما است هنگامیکه نیروی محرک قوی تر از نیروی یک اتومبیل باشد، و دهند می

ممکرن اسرت رخ بدهرد؟! و یرا      فرمولها ضعیف تر که تصور کنیم که چه حادثة ناگواری

نظمیها چره   بی فرمولها به چرخها چسبیده باشد، بطوریکه از حرکت باز دارد، و مانند این

 د؟!گرد میبالئی نازل 

و گفتیم که دوافع )نیروهای حکم کننده( بطور عموم که در یک دوافرع )حکرم کننرده    

امل اساسی اسرت در  ای( اصلی فشرد گردد، و آن عالقه و عشق بزندگیست، و آن یک ع

امر مهم خالفت الهی که انسان در زندگیش باید انجام بدهد، و لکرن یرک عامرل بسریار     

خطرناک است اگر از حد خود تجاوز نمایرد! زیررا عشرق خرارج از حرد بزنردگی خرود        

د، و با یرک  گرد میفاسدکردن زندگیست، آن هم با یک التهاب دائمی که هرگز خاموش ن

 که هرگز آرام نمیگیرد!! تشویش و اضطراب دائمی

آری آری! اروپا از رهبانیت خشک قرون وسطی با همین التهاب سوزان بسوی زندگی 

بیرون تاخت!! و با دندانهای گرسنه ای خود محکم بآن چسبید! و پیشرفت حیرت انگیزی 

 از دیدنش ناتوان است!!ها  در علوم و تولیدات مادی حادث گردید که چشم

آن زندگی بیش از پیش چسبیدند، و عاقبت مردم چنان خیال کردند و افراد این ملت ب

که یگانه راه زندگی سعادتمند همین است و بس!! و چنان گمان بردند که پیشرفت علمی 

 و مادی جز از این راه بدست نمیآید!!

سپس یکی دو نسل گذشت و امواج حرکت آفرین برای کشف خطرها آغاز بکار کرد، 

که این عشق ورزیدن خارج از اندازه با زندگی باعث شده که نفوس و بآسانی کشف کرد 

بشر در این سرزمین با تشویش و آشرفتگی روانری و عصربی و فشرار خرون و جنرون و       
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احساس ناراحتی و اضطراب دائم گرفتار شود! و پیوسته بکوشد و دست و پا بزند کره از  

جدید فرار کند، و یا با استمثار دست این جنجال ویرانگر با بدست آوردن بهره برداریهای 

 دیگران و خودکشی انسانیت خود را آسوده بسازد!!

و یک نتیجه ای بسیار ساده و طبیعی است، )نه خیلی غریب و بیگانه است که ناگهران  

و ناخوانده پیدا شده( که چسبیدن خارج اندازه بزندگی این چنین بالئی را دربر دارد، زیرا 

نده( فطری بطور عموم خواه اصل و یا فروع آن اینطرور آفریرده   دوافع )نیروهای حکم کن

، بلکه از حوزه ای مأموریت خرود بیررون   شوند میکه با غذای خارج از حد سیر ناند  شده

، و هراندازه هم غذا را فزونتر سازی بازهم گرسنه میمانند! و این اولین نقطره ای  روند می

 !.رسد میانحراف است که سرانجامش بجنون 

ری، این مرض در محیط غرب هم اکنون لنگر انداخته و هرر انحرافری کره در آنجرا     آ

از آن سرچشمه میگیرد، انحرافات اخالقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسری،   شود می مشاهده

 فکررری، روحرری، هرررج و مرررج غریررزه ای جنسرری از هررم پاشرریدگی روابررط خررانواده،  

فردی و اجتمراعی کره   های  کمونیستی، بدبختیهای  نظمی بی ی سرمایه داری،ها نابسامانی

امروز روی زمین را سخت پوشانیده، همه و همره بالهرائی اسرت کره بشرریت در طرول       

 خبر نداشت، از این مرض پیدا شده است.ها  آن تاریخش از

ی ویرانگر و حق نشناس، دو جنگی که یک ربع قرن اتفاق افتراد، و  ها جنگ سپس این

، برای چیست؟ بخاطر چسبیدن کند میعالم را بنابودی تهدید سومی هم در کمین است و 

 خارج از اندازه است به زندگی!

مخفی نماند معنای این سخن آن نیست که مردم برای رهائی از این مرض دیر درمران  

کوبنده باید از زندگی منصرف شوند، زیرا انصرراف از زنردگی   های  و از این ورشکستگی

ندگانی خود انحراف دیگر است در مقابل، و آن هم بهمین یا بگو: ضعف نیروی محرک ز

، کنرد  مری ترتیب: مرضی است کشنده، برای اینکه بزرگترین وظیفره ای انسران را تعطیرل    

وظیفه ای که انسان بررای انجرام آن آفریرده شرده اسرت، وظیفره ای خالفرت از جانرب         
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ه درمیآورد کره نره   پروردگار روی زمین و عاقبت سر از منفی گری مریض خارج از انداز

کره   کند می، نه پیشرفت، و نه در عالم واقع و حقیقت چیزی جدیدی کشف کند میتولید 

نظمی اسرت   بی بدرد زندگی بخورد، )مانند مذاهب هندو و آئین رهبانیت کلیسا( که هردو

که بطور عموم بر دوافع )نیروهای حکم کننده( فطری فشار میآورد، و بهمین ترتیرب: برر   

 آزار میرساند.ها  نآ یکایک

 ما در گذشته این دوافع )نیروی حکم کننده( را بچند دسته تقسیم کردیم:

 حفظ ذات. -1

 حفظ نوع. -2

 مالکیت. -3

 جنگ و ستیز. -4

 عشق بخودنمائی. -5

 م، و بیانگوئی میسخن ها  آن ناشی ازهای  و از مصیبتها  آن و هم اکنون از هر یک از

 ؟دهد میچه انحرافاتی رخ ها  آن و تفریط درم که از کم و یا زیادشدن از افراط کنی می

حفظ ذات با همره ای آن چیزهرائی کره دارا هسرت، از قبیرل خروردن و آشرامیدن و        

هرآنچه که بدنبال طعام و شراب است، از آسایش و آرامش و بهره برداری از لرذتها یرک   

، دهد مینیروی محرک فطری است که مأموریت اعتدالی خود را در زندگی بشریت انجام 

سرر  هرا   آن اما هر وقت که از حد معقول گذشت انواع مختلرف بیماریهرا و انحرافرات از   

میزند، آن خودخواهی و خودستائی که فقط دم از سود خرود مزنرد، و دیگرران را نادیرده     

میگیرد و مردم را به بردگی میگرید تا شکم را از طعام و شراب سیر کند، و لباسهای فاخر 

اختیار داشته باشد، خوش بگذراند و به عیاشی بپردازد، و از جهراد در   و منازل زیبا را در

راه حق و دفع ظلم عقب بنشیند، برای اینکه بر حفرظ سرالمتی خرود حرریص اسرت، و      

 همیشه میترسد که مبادا در معرض خطرهای ناگوار قرار بگیرد و نابود گردد.



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   352

آیندة امریکا در خطر  دیدیم که رئیس جمهوری آمریکا روزی بصراحت اعالن کرد که

، فاسرد  شروند  مری  است، برای اینکه یک هفتم از جوانان امریکائی که بزیر پرچم احضرار 

هستند؛ و در اثر افراط در شهوات بدرد ارتش نمیخورند، و بعالوه تعداد فراریان سربازان 

د از ارتش به نسبت زیادی باال رفته است، زیرا در ظرف یکسال برای اینکه بآسایش برسن

 اند. و از خطر دور بمانند، یکصد و بیست هزار نفر از ارتش فرار کرده

و از طرف دیگر وقتیکه این نیروی محرک فطری از وظیفه ای خود کوتاهی کند، یرک  

، و بردیهی اسرت کره    کند مینوع منفی گری رهبانیت از آن سر میزند که اعتنا به زندگی ن

 .رود میهرگز زندگانی پیش ن

اشاره کردم که الزم است فرق بگذاریم میران   )منهج الرتبیة اإلسالالمیة(و من در کتاب 

خودداری از لذتهای روی زمین که از صفات برجسته ای اصرال  طلبران اسرت، و میران     

را نادیده میگیرد، زیررا اینگونره خرودداری    ها  رهبانیت منفی گر که اهمیت زندگی و زنده

، بلکه آن کنترل کردن نیرو اسرت بررای   دشو میناتوانی در نیروی محرک زندگی حساب ن

رسیدن باصول عالی انسانیت در میدان زنردگی، و بهرر حرال نبایرد ایرن خرودداری هرم        

بانصراف کامل از زندگی برسد که حرکت زندگی را تعطیرل کنرد، و حفرظ نروع هرم در      

و د، و زیاده روی در آن بیماریهای ویرانگر گرد مینیروی محرک غریزه ای جنسی نمایان 

نیاز اسرت، و اجتمراع غربری کره      بی که از اشاره و بیان شود می انحرافات شومی را منجر

بوسیله غریزه ای جنسی در این ورشکستگی اخیر بره مصریبت مصرادرة سررمایه جنسری      

فراوانی از این انحرافات است، و دارای جنون غریرزه ای  های  گرفتار شده نمایشگر نمونه

آن جنون است که مانند نتیجه ای فرعی ایرن گرفتراری    جنسی به معنای معروف است، و

 است.

در اخبار جهانی آمده که امریکرا کره )از نظرر هررج و مررج در غریرزه ای جنسری از        

را از کرار  اش  گرفتارترین کشورهای جهانست( سی و سه نفر از کارمندان وزارت خارجه
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این حال دیگرر مرورد اعتمراد     برکنار کرد، بخاطر اینکه به جنون غریزه گرفتار بودند، و با

 نبودند که اسرار دولت را حفظ کنند.

و اما نقص در این نیروی محرک آن باعث بروز بیماریهای دیگر است که از آن جمله 

 است ابلهی و سفاهت، و منفی بافی و رهبانیت، و جدی نگرفتن زندگی و زندگانی.

جنسی در تمامی صور و بلی، فروید حدیث مفصلی تا حد اسراف از نیروی پرحرکت 

را بشرماریم و  هرا   آن اشکال و انحرافاتش دارد، و منظور ما در اینجا آن نیسرت کره همره   

بررسی کنیم که او چه گفته است؟ زیررا آن مبحرث مخصوصری دارد کره جرایش اینجرا       

 یم، و بعضی از این مطالب وقتیکه از ضوابط و اثر خارج ازگرد مینیست، و ما بزودی بر 

م، و لکرن در اثنرا  بحرث مرترب و     کنی می آن نسبت به نیروی غریزة جنسی بیان ای اندازه

م که او از غریزه جنسی تا این حد معیوب و کنی می مکرر به جنون و انحراف فروید اشاره

د! و غریزه ای مالکیت یک نیروی محررک فطرری اسرت کره     گوی می اسراف گرانه سخن

 .دهد میرسالت خود را در زندگی بشریت انجام 

و تبردیل بیرک دیوگرسرنه و     شرود  مری  و لکن وقتیکه از حد خود تجاوز کند وارونره 

و هرا   ملرت  د، و آن یک مرضی است کشنده کره افرراد و  گرد میمتجاوز به حریم دیگران 

در آرامش و آسایش زندگی کنند، و هرگرز   گذارد نمی، و سرانجام سازد میدولتها را مبتال 

ی سریاهش از  هرا  جرم مانند، و استعمار با همه ای نمی ار در اماندیگران از تجاوز این بیم

 این انحراف است.

ند که آن نتیجه ای اجتناب ناپذیر رلیم سرمایه داری است، و گوی می دانشمندان اقتصاد

 حال آنکه حقیقتش این است که آن انحراف در نفوس بشریت است.

ری خرارج از انردازه اسرت، و    منفی گاش  اما نقص و کوتاهی این محرک فطری نتیجه

زیربار تجاوز دیگران خمیدن، تجاوزگرانی که دائم تملک بیشتر و نفوذ بیشرتر میخواهنرد   

 در معنا دلباختگان قدرت و تجاوز به حقوق دیگران هستند.
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و جنبش نیروی جنگ و ستیز هم یک محرک فطرری و ضرروری اسرت بررای ادامره      

و تبدیل به عشق در تجاوز بره حقروق    شود می زندگی، اما وقتیکه از حد گذشت والگونه

، و آخر سرر بره شرهوت رانری در عرذاب      برد می د و از ذلت دیگران لذتگرد میدیگران 

ی ریختره شرده و   هرا  خون د که از دیدنگرد می، )گرفتار مرض سادیسم( رسد میدیگران 

نده که از د، مانند لذت بردن حیوان درگرد میمشاهده ای درد و رنج ناتوان سرمست لذت 

و بلکه شدیدتر از حیوان، زیررا اکثرر حیوانرات وحشری      برد می درد و رنج شکارش لذت

، مگرر بررای   برنرد  مری درنگی ندارد، مگر در حال گرسنگی و از شکنجه ای شکار لذت ن

 بدست آوردن غذا که بتوانند گرسنگی را از خود دور سازند، و حال آنکه در هر صرورت 

 هستند.حیوانات وحشی ها  آن

، و سررانجام تبردیل بره خاموشری و     آید می و این نیروی ضروری از حد اعتدال کوتاه

د، و آخرر  گررد  میتسلیم به فرمان ستمکاران و منفی گری و راضی شدن بذلت و خواری 

که از رنج بردن دیگران با دست دیگران لذت ببرد، مبتالی این مرض  رسد میسر تا آنجا 

د به بهره برداری از خرمن زندگی از راه رنرج  گرد میو تبدیل  دشو می گرفتار )ماسوشیزم(

 و او خوشحال است. برند میو عذاب کشیدن مردم، یعنی: دیگران رنج 

و در خاتمه عشق بخودنمائی و اظهار وجود یک نیرروی محررک و خروشران فطرری     

است از محرکهای فطری بشریت، و جداً ضروری و الزم است و در عرین حرال سرخت    

بشریت و انواع تولیردات  ی ها پیشرفت ناک است، زیرا در حال اعتدال در مقابل اکثرخطر

مادی و معنوی و فکری و روحی مسئول است، و در حاالت بیمراری هرم از بسریاری از    

 انحرافات بشریت مسئول است.

وقتیکه این عشق از حد میگذرد سیماهای گوناگونی بخود میگیرد، و غالبراً بره شرکل    

افترد، زیررا وقتیکره     می یا بگو: )محرکهای( قوی تر از نفس و روان بشریت یک محرک و

حفظ ذات قوی گردد این محرک )یعنی: عشق بخودنمائی( صورت اسراف در خروردن و  

آشامیدن و لباس و مسکن و... بخود میگیرد، و نیز وقتیکه نیروی محرک غریزه ای جنسی 
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ی بخرود میگیررد، و هنگامیکره    قوی گردد بازهم این محرک صرورت اسرراف و چموشر   

مالکیت قوی گردد صورت اسراف در احتکار بخود میگیرد، و باآلخره وقتیکره عشرق بره    

جنگ و ستیز و مبارزه قوی گردد صورت اسراف در قتل و خونریزی و تجراوز و پایمرال   

 کردن حقوق دیگران بخود میگیرد.

ر آن واحد قوی گردند و هیچگونه مانعی در کار نیست که همه ای محرکهای فطری د

در آن واحد صورت اسراف بخود بگیرد با ها  آن که در نتیجه عشق بخودنمائی در همه ای

و در حراالت شردت بیمراری کرار بجنرون عظمرت و شخصریت         ها، آن اختالف درجات

 و آن پایان راه است، پایان طریق آدمیت است، تولد طاغوتان است. رسد می

زن )کم یا زیاد( در راه انحراف باهم فررق دارنرد، و    و در تمامی حاالت جنس مرد و

لکن در عشق بخودنمائی و ابراز شخصیت این فرق بسیار فاحش است، زیرا گاهی براهم  

 )گاهی نظیر همند( در انحراف طعام و شراب و مالکیت و... اند، شبیه

یرا در اما هردو با یکدیگر در کیفیت خودنمائی و اظهار وجود اختالف شدید دارند، ز

، و زن با خصرایص زنرانگی، مگرر اینکره     آید می اینجا مرد با خصایص مردانگی به میدان

حادثه ای رخ دهد، اختالل جنسی اضافه بر سرازمان پریش آیرد، مررد را زن نمرا و زن را      

 مردنما بسازد.

و شدیدترین چیزیکه زن از مرد در مرض خودنمرائی فررق دارد، ایرن اسرت کره زن      

پوشیدن لباسهای فاخر و نمایش جسم خود دوست میدارد، بطوریکه آخر خودنمائی را با 

سر کار بجنون میشکد و سر به رسوائی میزند که خود را همه جا به نمایش بگذارد، و برا  

نشان دادن تن عریان و گوشت شهوت انگیز عالمی را به فساد هدایت کند، و سرانجام در 

 د.ردگ میشدت بیماری به مرض خودنمائی گرفتار 

بلی، مقداری از عشق بخودنمائی و اظهار وجود فطری اسرت، چنانکره پریش از ایرن     

گفتیم، و مقدار هم از عالقه ای زن در دست یافتن بزیبائی و خودنمائی فطرری و پراک و   

م، زیرا خود بیرون انداختن کنی می مطلوب است، اما ما از مقدار زاید از حد معتدل گفتگو



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   356

ادن نه تنها فطری نیست، بلکه مرض اسرت و خرود را در معررض    و در انظار مردم قرارد

حراج ناموس گذاشتن و فتنه برپاساختن است که به هیچ وجهی فطرری نیسرت، زیررا در    

اصل فطرت حیا و عفت جنسی هم نهفته است، بلکه آن یک نوع مررض اسرت، مرضری    

دارای حق فراوان است که در نهاد تمدن امروز نهفته است، و فروید در انتشار این مرض 

است، عالوه بر اینکه شرایط و علل اقتصرادی و اجتمراعی کره همگرام انقرالب صرنعتی       

 ، فروید قهرمران کنند می آن را اقتضااند  هستند، و بعد از دو جنگ بین المللی بوجود آمده

 نظیر انتشار این مرض است. بی

ت، و گرفتارشردن  آری، در این محیط این وبای کشنده تا سرحد عمومیت انتشرار یافر  

، و کسی بچشم انکرار  کند میبآن دیگر یک چیز عادی شده که به هیچ وجهی جلب نظر ن

، بلکه دیوانگی و شدت مرض بحدی رسیده که اعتردال و حالرت   کند میبسوی آن نگاه ن

، یعنی: غیر مبتالیان بیمار آید می ، و بیماری به حسابکند میصحت و سالمتی جلب نظر 

 شرود  میدلیل بر آن نها  و عالمگیرشدن بیماری ها مرض لکن هرگز انتشار بشمار میآیند، و

را باید برسمیت شناخت، دلیل بر آن نیست که باید از عالجش صرف نظر شود. ها  آن که

بلی، همانطوریکه اشاره کردیم هم اکنون این تمردن ترازه متوجره شرده کره گرفترار ایرن        

مقدم قرار گرفته، این اعمالیکه در آن محیط دائرم  گردیده است، و در جبهه ای ها  بیماری

در جریان است، از قبیل سینما، رادیو، تلویزیون، و... برای به فساد واداشتن و قانع کرردن  

 حیایی کردن است!! بی زن بر اینکه وظیفه ای اساسی آن در زندگی فقط فتنه انگیختن و

ی گری خارج از اندازه است، منفاش  و اما نقص و کوتاهی در این محرک فطری نتیجه

 ارزش شمردن زندگی است!! بی بیماری و گوشه گزینی و فرار از عمل سازنده و

*   *   * 

و اما انحراف از جهت ضوابط )نیروهای بازدارنده( رنگهای گونراگونی دارد، و شراید   

هم محتاج نباشیم که از ضعف و ناتوانی این ضوابط سخن بگروئیم، زیررا درسرت ماننرد     

نی است که از افزون شدن دوافرع از حرد خرود )نیروهرای حکرم کننرده( میگفتریم.        سخ
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، مگر بعلرت ضرعف و   رسد میبنابراین، اگر بدقت بنگریم در حقیقت دوافع بحد اسراف ن

 .دهند می را نشان ها راه و کند میرا کنترل ها  آن ناتوانی ظوابطی که

بیان است، و فروید در گفتگرو  و اما اسراف در عملیات ضبط و کنترل محتاج بشر  و 

از سرکوبی غرایز سخت اسراف کرده، حتی در نظر مردم چنین نمودار شده کره عملیرات   

ضبط و کنترل زیانبخش است، و ویرانگر هستی بشریت است، تعطیل کننده ای حرکتهای 

 زندگی است، و بازدارنده جنبشهای زندگانی است!

امر گفتگو کردیم، و لکن عیبی ندارد که از خود  و به نظرم! ما باندازه ای کفایت از این

 فروید هم در فرق نهادن میان ضبط و سرکوبی گواهی بگیریم.

د: سرکوبی عبارت است از: پلید شرمردن محررک غریرزی و    گوی می او در کتاب خود

اعتراف نکردن انسان در درون خود که این محرک باید در نهرادش پیردا شرود، و سرپس     

یان این سرکوبی و میان خودداری از انجام عمل غریرزه ای، زیررا ایرن    گفته: فرق است م

 فقط تعلیق و تعطیل موقت عمل است.

پس بنابراین، هر ضبطی سرکوبی زیانبخش است، ناراحت کننردة اعصراب نیسرت، و    

بعالوه کنترل برای زندگی بشریت یک امر ضروری و الزم است، و بدون آن هرگرز ایرن   

، و همچنین چنانکه سابقاً بیان کردیم: یک عمل فطری اسرت، و از  دمان میزندگی پایدار ن

هستی مرکزی نفس و روان انسانیت بیرون میتابد، چیزی نیست که از خارج تحمیل شرده  

د، گررد  میمعمولی حادث ای  اندازه باشد، و بلکه فقط مرض از زیادشدن ضبط و کنترل از

و تاریک نماید. و این هم کای است که  محرک فطری را ببندد و یا تنگی ها راه بطوریکه

را آفریرده ترا هرردو    ها  آن خدا از روزیکه دوافع و ضوابط را آفریده بآن امر نکرده است،

باهم کار کنند، تکیه گاه یکدیگر باشند، در پایدارساختن زندگی بشریت براسراس قواعرد   

 فطری سالم، بدون اینکه افراط و تفریط در کار باشد!!

آری، هنگامیکه ضبط و کنترل از حرد احتیراج گذشرت، مرانع از حرکرت زنردگی در       

مسیرهای فطری است، آنچنانکه شایسته ای زندگی است، و این زیراده روی بیکری از دو   
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د، یا باید محرک فطری ناتوان و ناتوانتر گردد تا نرابود شرود و یرا بایرد     گرد میچیز منجر 

ی هرا  راه ی خود با فشار زیراد بجریران بیفترد، و در   منفجر شود، و در خارج از مسیر طبع

منحرف از هدف اصلی جریان یابرد و یرا والگونره گرردد و بهردر بررود، و حرال آنکره         

برا سررکوبی غرایرز پیونرد      هرا  جررم  روانشناسی تحلیلی بیان کرده اسرت کره بسریاری از   

 ی و بسرتن ناگسستنی دارد، یعنی: با نابودکردن بطرور ناخودآگاهانره ای محرکهرای فطرر    

روانشناسران تحلیلری و   هرای   اتصرال دارد، گرچره مرا بهمره ای گفتره     هرا   آن پاکی ها راه

 ایمان نداریم، چنانکه اندکی پس از این خواهد دید.ها  فرویدیسم

حب حیات، یعنی: عشق بزندگی در هستی انسان بزرگترین محرک است، )چنانکه در 

ی ها راه است، جاری در تمام کورههستی همة موجودات است،( و آن یک سیل خروشان 

 باریک و تاریک زندگی انسان.ی ها راه نفس و روان و

، گراهی در  بررد  مری  که محرکهای فطری را بخفقانای  اندازه و ضبط و کنترل خارج از

د که نزدیک بنابودی و مرگ محرکها گرد میناتوان ساختن محرکهای فطری آنچنان پیروز 

ز زندگی چشم میپوشد و در یک رهبانیرت مأیوسرانه قررار    است، و اینجا است که آدمی ا

میگیرد، و بهیچ چیزی از لذتهای دنیرا روی نمیرآورد، و از نشراط معقرول بهرره بررداری       

د کره از راه در رسرد و هرر    گررد  می، و زندگی در نظرش چشم براه رسیدن مرگ کند مین

 قالنه در میان باشد!!طور که باشند نابود گردد، بدون اینکه هدفی معین و منظوری عا

! و چه نیروئی کره بهردر   شود میپوشیده نیست که در این کار چه نشاطی که پاشیده ن

!! خدا میداند و بس! و همچنین بهمین ترتیب: توقف دادن بخروش زندگی است، رود مین

، مگرر برا کشریدن زحمتهرای     رسرد  مری زیرا آمال و آرزوها هرگز در زندگی به حقیقت ن

، خواهرد  مری ، مگرر بررای آنکره چیرزی را     کند میانسان این زحمتها را تحمل نفراوان، و 

بدست آورد، بدلیل اینکه اگر نمیخواست پس چرا زحمت  خواهد میخواسته ای دارد که 

میکشید؟! چرا خود را بر حفاظرت زنردگی مجبرور میسراخت؟ آن هرم در تراریکترین و       

 باریکترین فضاهایش؟!
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راهبانه ای هندی برر ایرن اسراس پایردار اسرت، ضروابط       و فلسفه ای صوفی مآبانه و 

 دهرد  مری و تا آنجا که امکرانش اجرازه    کند می)کنترل ها( را تا آخرین حد ممکن تقویت 

ند که از لذتهای روحی بهرره  گوی می ، و باصطال  خودسازد میدوافع )محرکها( را ناتوان 

رت بشرریت میجنگنرد و برر    . بلی، این سخن درست است، اما آنان با فطر کنند می برداری

ند که از فطرت چیزی بسازند که برای آن آفریده کوش می، و پیوسته شوند می فطرت چیره

د، و از عمل تولید و سازندگی براز  گرد مینشده است، در نتیجه عاقبت زندگی ایشان تباه 

 میمانند.

و اشباع و بعالوه با عذاب دادن به جسم و با منع کردن از خوراک و پوشاک و مسکن 

از نان خشک و لباس پاره ای که بردرد  هائی  غریزة جنسی، )مگر با قطراتی از آب و لقمه

زندگی نمیخورد،( و نیز با عذاب دادن نفس و روان با منع کردن آن از خواسته هایش در 

 اندازند. می بهره برداری از مالکیت و خودنمائی پاک و نظیف و... آن را از کار

بازهم این فالسفه ای دست از دنیا شسته، خیلی بهترر از بسریاری افرراد    و با این حال 

معمولی و بیماران مرض اسراف در ضبط و کنترل هستند، بدلیل اینکه برازهم آنران دارای   

و لکن بسیاری از بیمراران اسرراف همره     اند، اراده با هدفی هستند، اگرچه راه را گم کرده

را و در بیابان منفی گری مرده، و خشرک در حرکتنرد    حتی اراده اند، چیز را از دست داده

 که هیچگونه خیری برای زندگی در آن نیست.

اما وقتیکه این مبارزه ای دردآور میان قوة ضابطه و محرکهای فطری در گیررد، یعنری:   

)حکم کننده و کنترل کننده(. سپس قوه ای ضابطه نتواند محرکهای را از کار بیندازد و یرا  

، و با این وصف نگذارد که آزادانه در مجرای طبیعی خود روان گرردد، اینجرا   ناتوان سازد

هرا   آن ، انحرفاتی که روانشناسی تحلیلی در کشفآید می است که انحرافات فراوانی پدید

تخصص دارد، از قبیل سلوک انحرافی و تصرفات جنون آمیز )سیکوباتی( که در آخر کار 

 .رسد میبحد جرمی آشکار 
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یزه ای جنسی خصوصاً از بسیاری از سلوک انحرافری و تصررفات جنرون    سرکوبی غر

آمیز و از بسیاری از جرائم مسئول است، و لکن هرگز آنطور نیست که فرویرد در بیران و   

تجزیه وتحلیل آن مبالغه و ادعا کرده است، زیرا عقرده ای )اودیرب( کره او بره بشرریت      

ماری است کره کرم اتفراق میافترد، و از     چسبانده دلیل علمی ندارد، بلکه آن یک حالت بی

عالقه ای شدید خارج از حد بره مرادر سرچشرمه میگیررد، و آن هرم در اثرر پیردایش و        

علرل همگرانی و دائمری بشرریت     هرا   آن گسترش یک رشته علتهای مخصوصی، نه اینکه

 هستند.

نیسرت( خرواه   هرا   آن در هر صورت این علتها هرچه باشند، )و حال آنکره او در بیران  

ساوت شدید پدر و یا دلسوزی خارج حد مادر و یا عدم وجود پدر و یا نفرت کودک از ق

، آن یرک حالرت فرردی جنرون آمیرز      ها نابسامانی روش ناشایست او و... الی آخر اینگونه

است که گاهی پسر بچه را از پیشرفت صحیح جنسی باز میدارد، و گراهی هرم تحریرک    

 کنرد  میآگاه پلید بداند، گاهی او را آنقدر تحریک که غریزة جنسی را بطور ناخود کند می

، چنانکره  کنرد  میکه این کار را تا مرز جنون میرساند و یا گرفتار انواع دیگر از انحرافات 

و وادارشران   دهرد  مری آن تربیتی که در نفوس اطفال نفرت از غریزه ای جنسری را جرای   

 د.گرد میات که آن را پلید بدانند، منجر به اینگونه انحراف کند می

و لکن فروید و فرویدیسم در این موضوع تا آنجا مبالغره کردنرد کره ایرن معنرا از آن      

که هرگونه ضبط و کنترلی برای مشاعر جنسی و یا توجیه و راهنمرائی آن   شود می فهمیده

خودبخود علت اساسی اینگونه انحرافات است، و حرال آنکره ایرن مطلرب ابرداً صرحیح       

ید کنترلی در شئون غریزة جنسی باشد، کما اینکه در همه ای اعمرال  نیست، زیرا بناچار با

 و تصرفات انسان الزم است، در طعام و شراب و مالکیت و جنگ و خودنمائی و...

یم انسان را در همه ای کارها بدون ضبط و کنترل تصور کنریم؟! و  توان می و اال چگونه

نیرروی غریرزه ای جنسری برسرمیت     چگونه و برای چه کنترل را در تمرامی کارهرا جرز    

 بشناسیم؟!
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این همان اسراف است که باید از آن احتراز کنیم، در صورتیکه ما از سررکوبی غریرزه   

م. بلی، سرکوبی زیان آور است، این مطلب صحیح است، اما در گوئی میای جنسی سخن 

 همه چیز و در غریزه ای جنسی نیز.

م و ضروری است، و غریزه ای جنسی هم و لکن ضبط و کنترل در همه ای چیزها الز

مانند همه چیزها مشمول این قانون است، زیرا غریزه ای جنسی جز یک محررک فطرری   

نیست، و همه میدانیم که محرکهای فطری همه جا و همه وقت محتاج به کنترل و تهذیب 

 است.

از راه را هرا   آن سپس بسیاری از جرائم و انحرافات که فروید سخت اصرار ورزیده که

غریزه ای جنسی تفسیر نماید، ممکن است تفسیرهای دیگری غیر از این هم داشته باشد، 

اما او )در اصرارش در آلوده ساختن بشریت بلوث غریزه ای جنسی( همه تفسیرها را کره  

غریزة جنسی دخالت نداشته کنار گذاشته است، زیرا دشمنی سررکوب شرده ای   ها  آن در

، خیلی هم ضروری نیست که شود می منجر بانجام جرم پدرکشیپدر، دشمنی که آخر سر 

دائم با عشق به مادر ارتباط داشته باشد، بخراطر اینکره ایرن دشرمنی سررکوب شرده، در       

البالی خود دلیل خود را و خط سیر خود را همراه دارد، گاهی به چسربیدن بسرینه مرادر    

رد که مربوط نشود و محتاج . بلی، درست است، و لکن گاهی هم امکان داشود می مربوط

 به محرک خارج از حد نگردد که سر از جرم درآورد.

فرصت را از دست بدهرد؟ و غریرزه ای جنسری را در ایرن      تواند می اما فروید چگونه

موضوع دخیل بداند و آن یکی را ندانرد؟! و چگونره رسرالت اساسری خرود را در آلروده       

 ؟!دهد میساختن دامن بشریت انجام 

را ها  آن ز وجود سرکوبی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کامالً غفلت کرده وسپس او ا

هرم ماننرد سررکوبی غریرزه ای جنسری      هرا   آن از میدان خارج ساخته است، و حال آنکه

 و انحرافات را بعهده دارند! ها جرم مسئولیت بسیاری از
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را بعهرده   آیا فقر )همان سرکوبی قهری غریزة مالکیت( مسئولیت انحرافرات فراوانری  

است حسد و کینه توزی، دزدی، غارت، غصب، قتل و کشتار، چموشی ها  آن ندارد؟ و از

روانی، یعنی: )سرکوبی عشق سالم بخودنمائی داشتن( آیا مسئولیت بسیاری از انحرافرات  

را بعهده ندارد؟! پرروئی و بیحیائی و عالقه داشتن بوسایل ناشایست برای تحقق بخشیدن 

مائی از راه فساد و جرم از این دسته نیست؟ آیا خود را برخ مردم کشیدن، به معنای خودن

 برای اینکه شهرتی کسب کند، و نامش در میان مردم زنده بماند از این قبیل نیست؟

امرری باشرد خرارج از    هرا   آن بلی، همه ای انواع سرکوبی زیانبخش است، خواه عامل

صادی و یا اجتماعی و یا نفوذ پدر و مادر( و یرا  اراده و اختیار، مانند )قوة سیاسی و یا اقت

عوامل شخصی باشد که در اثر یک اقدام خطاکارانه صاحبش پایدار است، اما گفتن اینکه 

هر سرکوبی سرکوبی جنسی است و بس، و یا گفتن اینکه فقط سرکوبی جنسی مسئولیت 

ن نمیایرد، مگرر   انحرافات روی زمین را بعهده دارد، سخنی است که از دهان کسری بیررو  

 منحرف باشد و یا دیوانه و مریض!

 و همچنین از نتایج سرکوبی است، )گاهی( ناراحتیهای دائمی که در باطن نفرس پیردا  

، همیشره در  سرازند  مری ، ناراحتیهائی که آن را مانند مناطق زلزله خیز و آتشفشان شود می

است، چنانکره در  معرض لرزش و انفجارات است، و دائم در حال شکستن و فروریختن 

، انفصالی کره انسران را   آید می حال انفصال شخصیت )شیزو فرینیا( و دوگونگی آن پدید

 که گوئی در این میان ارتباطی نیست. سازد میدارای دو شخصیت منفصل و دور از هم 

م، از بیمراری سرخن   گروئی  مری و در خاتمه از نوع دیگرری از بیمراری روانری سرخن     

نمو در یک مرحله ای روانی معین سرچشمه میگیرد، و یا در موقع م که از توقف گوئی می

، و حال آنکه فرض این آید می تکامل نیافتن نمو در جمیع اجزا  نفس بطور مساوی پدید

است که نفس انسانی به نمو دائمی خود آنقدر ادامه بدهد تا به مرحله ای کمال و آرامش 

 .رسد میکمال خود  برسد، چنانکه نمو جسم ادامه مییابد تا بحد
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، و جز یک رشته تغییرات بسیار جزئری چیرزی در   ماند میو سپس در این حال زمانی 

تا آخر سرپیری گریبانش را میگیرد، و اگر جسرمی را تصرور کنریم کره      شود میآن دیده ن

، و یا در ابتدای جوانی ماند میو در مرحله ای کودکی  کند میمطابق با سنین عمرش نمو ن

، مگر در یرک  کند می، و یا اگر جسمی را تصور کنیم در همه ای اجزا  نمو ندک میتوقف 

، مانند )گرفتاران بفلج اطفرال در یکری از   ماند میو یا چند جز  که دائم در حالت کودکی 

اعضا  بدن،( وقتیکه این صورت را تصور کردیم ممکن اسرت مقابرل آن را نیرز در عرالم     

و روانی در یک مرحله ای معین توقف نماید و یرا در  نفس و روان تصور کنیم، وقتیکه نم

 بعضی اجزا  نفس به کمال برسد، و در بعضی دیگر در همان حالت ابتدائی باقی بماند.

و نفس و روان بشر هم در اثر پیدایش یک رشته علتهای گونراگون براین دو بیمراری    

یام کودکی، و گاهی هرم  د، گاهی در میان این علتها بدرفتاری با کودک در اگرد میگرفتار 

نرمش و نازخریدن از کودک بیش از اندازه ممکن است باشد! زیرا هردو یکجانبه نفس را 

! یکی مجراهای حرکت و جنبش زندگی را با ایجاد قیود دهند می نظمی قرار بی در معرض

، ماننرد  مانرد  مری که در اثر آن در زیربار این قیرود نارسریده    کند میسنگین و مشکل تنگ 

مخصروص گذاشرته   هرای   قدیم که در ایام کرودکی در قالرب  های  قدمهای کودکان چینی)

، و خودبخود از حمل بدن عراجز  ماند میمیشد و تا آخر عمر در همان حال کودکی باقی 

که  دهد میبود،( و دومی، یعنی: )نازدانه بارآمدن( نفس را بنرمش و انعطاف پذیری عادت 

، مانند کودکی که همیشه پردر  کند میو نمو  ماند میدر اثر آن در همان حالت سستی باقی 

که در اثرر آن   ماند میو مادر او را بدوش و آغوش میکشند که عضالت ساقش از نمو باز 

د و نه عرادت برراه رفرتن دارد، و نره در مقابرل مشرکالت و       گرد مینه حرکاتش قوی تر 

 سختیها دوام مییابد.

را از کرودک برداشرتن و   هرا   و گاهی هم بدون اینکه نازش را بخرند، همره مسرئولیت  

هرای   عادت دادن اوست که تمامی کارهایش را دیگران انجام بدهند که در اثرر آن تجربره  

د، و یا گرد میاساسی که تنها وسیله ایست برای تمرین و تقویت )عضالت روانی( تعطیل 
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که شخص مبتال ناخودآگاهانه در یک حالت روانی  ودش می روانی باعثهای  گاهی صدمه

که پای از آن مرحله فراتر نهد، و  شود میمخصوصی ثابت و راکد بماند، و هرگز حاضر ن

یا بعد از آنکه از این مرحله گذشت دوباره بر گردد، بررای اینکره از روبروشردن برا یرک      

روشردن و یرا تغییرردادن آن    واقعیت ناگوار فرار بکند، واقعیتی کره خرود را قرادر بره روب    

 نمیداند.

نیسرتیم(  ها  آن باشد، )چون در اینجا در مقام شر  و بیان خواهد میو این علتها هرچه 

که در نتیجه گراهی انسرانی برالغی را     کند میتوقف کامل و یا جزئی در نمو روانی ایجاد 

قرادر نیسرت کره    میبینی که تصرفاتش مانند تصرفات کودکان و یا نوجوانان است، زیرا یا 

که بیهوده و عبث است،  کند میمسئولیت کارهایش را بعهده بگیرد، و یا مانند کودکان کار 

و شایسته ای آدمهای بزرگ نیست، و یا با حرکات عاطفی بطور ناگهانی بهرسو میغلطرد،  

 مانند نوجوانان تجربه ندیده.

که دائم خرود را بیمرار و ناراحرت و محرزون نشران       کنی می و یا گاهی انسانی را پیدا

را بسوی خود جلب کند و نازدانگی خود را بر دیگران تحمیل نماید، ها  که عاطفه دهد می

 و میبینی که همیشه یک علتی را در خود نگهمیردارد کره جلرب نظرر کنرد، وقتری بیمرار       

شرفا یابرد، وقتری برا      که تا ابد شفا یابد، و یا حرد اقرل برزودی    خواهد میندیگر  شود می

دوست دارد که مدت زیادی در آن حرال براقی بمانرد، اگرچره      کند میمشکالتی برخورد 

 را بسوی خود بکشاند. ها دل ناراحتش هم بکند، برای اینکه

که تمام همتش مانند )نوجوانان اسیر شهوت و منحررف( ایرن    کنی می یا مردی را پیدا

دورش را بگیرند، و او هم با جان و دل بکوشرد  است که دوشیزگان دلباخته ای او شوند 

را بدور خود جمرع کنرد ترا در نظرر     ها  آن و با پوشیدن لباسهای شیکها  که با دادن هدیه

آنان با شخصیت و با سخاوت جلوه کند، و یا گاهی زنی را مییابی که فقط همرتش بردام   

ان در اختیارشران قررار   ، و برایگدهد میانداختن جوانان است، بخاطر آنان خود را آرایش 
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میگیرد تا ناظران را بتحسین و آفرین وادارد، و نظرها را بسوی خود جلب کند که بگویند: 

 عجیب مالی است! عجیب میوه ایست! الی غیر ذلک از این کارها.

سپس گاهی انسان عاقل و راشدی را میبینی که در همه ای کارها جز در یک نقطه ای 

، و کنرد  مری معین که آن هم نقطة مرض اوست، درست مانند کودک و یا نوجوانان رفترار  

غالباً هم در این حال به نقطه ای مرض متوجه نیست تا برای عالج آن بکوشد، یرا برا آن   

ند که یک نقطه ضرعف اسرت در وجرودش، و غالرب     روبرو گردد و بصراحت اعتراف ک

تعرادل خرود را    توانرد  می اوقات به همین ترتیب: علی رغم )این نقطه ای ضعف( بخوبی

حفظ کند، بدلیل اینکه نیرو ضبط و کنترل در مجموع وجودش بزرگتر از نیرروی محررک   

 بسوی انحراف راست.

و در خاتمه گاهی انسانی را مییابی که در همه ای چیزها معتدل است، و سپس در اثرر  

اختیرار و   که در اثر آن )بی دهد میاصابت یک صدمه ای شدید روانی تعادلش را از دست 

د، و بردیهی اسرت   گرد میناخودآگانه( به حالت طفولیت و به حالت ناپخته ای جوانی بر 

که انسان بتواند آن را تغییر بدهد و یا  شود میعین داخل نکه این حالت در شعاع مرض م

 شایسته ای تغییر باشد، بلکه محتاج به معالجه ای روانی مخصوصی است.

و خالصه این جمله ای انحرافاتی که نفس و روان انسانیت در مراحل مختلف نموش 

ا علل و اسباب دست بگریبان است، و ما تاکنون از عوارض آن سخن میگفتیم و بها  آن با

عبوری، بدلیل اینکه آن مبحثی است مخصوص، و در های  آن کاری نداشتیم، مگر با اشاره

نبایرد آن را عنروان    شرود  مری  جائی که سخن از نظریه ای همگانی در نفس انسانیت گفته

م، و کنری  مری  کرد، و لکن ما این اشاره ای عبوری را با یک کلمه ای کوتاه و فشرده ردیف

 م:کنی می را در چهار نوع بیانها  آن ی انحرافات بطور خالصه پرده بر میداریم، واز علتها

اولین و بزرگترین علتهائی انحراف وجود نظام بد است که در اجتمراع حکومرت    -1

و با رهبریت ناشایست در اثنا  مراحرل نمرو و پررورش دسرت تعردی و       کند می
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م فکری و روحی باشرد، و یرا   ، خواه این نظام، نظاکند میتجاوز بروی مردم دراز 

 ها. ای گسترشهای آن سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با همه

و پربدیهی است که هر فسادی که در نظام حاکم باشد، بناچار در افراد بطور عمروم و  

در اطفال بطور مخصوصی که در اول مرحله ای تکوین هستند مرنعکس خواهرد شرد، و    

مادام که کناره گیری از این اجتماع محکوم بفساد ممکن نیست، رعایت و حمایت کودک 

عکاس فساد در وجودش اثر نگذارد، مگر با کوشش و نیز امکان پذیر نخواهد بود که از ان

 .رود میزحمت پی گیری که در تربیت خانوادگی بکار 

پس بنابراین، اگر تربیت خانوادگی این وظیفه را انجام ندهد، و غالباً هم مادام که فساد 

 انجام دهد، دیگر نمیتوان از سرایت و تواند میدر نظام حاکم اجتماعی موجود غلبه دارد ن

گسترش بیماریها و انحرافات فرار کرد، و بسیار روشن است آن نظام فکری و روحی کره  

، آن نظامی که وادار کند میایمان بخدا ندارد، و مطابق با هدایت و رهبریت الهی حرکت ن

خداشناس و خداپرست باشد، از خردا   گذارد نمیبشری بشر دیگری را بپرستد، و  کند می

رگردد، خودبخود افراد را از فطررت طبیعری خرود دور خواهرد     یاری بجوید و بسوی او ب

 تحمیل خواهد کرد.ها  آن ساخت، و بجای خدا معبود دیگری را بر

آن نظام سیاهی که نه ایمان باصول عالی انسانیت دارد و نه ضرروری برودن نیروهرای    

رج ، آن نظام شومی که دائم به هررج و مر  شناسد میضبط و کنترل را در زندگی برسمیت 

غریررزه ای جنسرری فرمرران میرانررد، و خودسررری و خودبررازی را در آن رسررمی میدانررد،  

، کنرد  مری خودخواهی و خودستائی و خودپرستی را بعنوان حریت و آزادی فردی معرفی 

، عیاشی و خوشگذرانی و دهد میآن نظام اقتصادی که فقر و بختی را از یک طرف انتشار 

ماعی که فرد را در وضع صحیح اجتماعی خود قرار اسراف را از طرف دیگر، آن نظام اجت

، و یا هسرتی  دهد میکه سرانجام فرد هستی خود را بحساب اجتماع بزرگ نشان  دهد مین

منحررف بناچرار   های  ، همه و همه ای این نظامدهد میاجتماع را برعلیه خود بزرگ جلوه 

باید ادامه بدهند و هستی باید بدنبال انحرافات خود روان گردند، بناچار خط سیر خود را 
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فاسرد بردون اینکره    های  افراد را زیرپا بگذارند، و بناچار باید کودک در سایه ای این نظام

توجه کند با تربیت و هبریت فاسد تربیت یابد، و طوری تربیت بپذیرد که آن وضع فاسد 

 را وضع طبیعی پندارد.

در آن بودیعرت نهراده   و صحیح است که فطرت بشریت با نیروی ذاتی خود که خردا  

، سرازد  مری ، و همه را از حریم خرود دور  کند میبعد از مدتی علیه این انحرافات انقالب 

را چشید و احساس کرد که دائم میان خود و ایرن انحرافرات   ها  آن تلخهای  وقتیکه نتیجه

 ، و لکن این انقالبکند میشورش برپا ها  آن مخالفت و ستیزه جوئی برقرار است، برعلیه

آسان و ساده نیست بطول زمان، و حوصلة گسترده احتیاج دارد، خیلی بطرول میانجامرد،   

 ، و در اثنا  رفت و آمد ایرن سازد میئی را یکی پس از دیگری بخود مشغول ها نسل گاهی

، مادام که نگهبان دلسوزی پیردا نشرده کره    گیرند میمردم در معرض انحراف قرار  ها نسل

 را بسوی خط اصلی فطرت بخواند.ها  آن هشیار باش بدهد و

تربیت بد نیز یکی دیگر از اسباب انحرافات است، زیرا تربیت تنها وسریله ایسرت    -2

برای تصحیح خط سیر بشریت، وقتیکه کودک بدون راهنمائی صحیح رها گردیرد  

دائم در معرض یکی از این انحرافات است که شمردیم حتی بدون علل خارجی، 

ا نیروهای ضبط و کنترل تنظیم نکنند، بناچار طغیانگر و زیرا محرکهای فطری را ت

یاغی بباز میآیند، بدلیل اینکه عادت بکنترل ندارد، و بدلیل اینکره دسرتگاه کنتررل    

هنوز نمو نکرده که بکار تنظیم بپردازد، و در گذشته بطرور روشرن بیران و ثابرت     

احتیراج فطرری    کردیم که ضوابط )نیروهای کنترل( با اینکه فطری هستند، برازهم 

خارجی تا درست نمو کنند، مانند احتیاج کودک در راه رفرتن  های  دارند به کمک

 و سخن گفتن، و این وظیفه ای تربیت است.

پس وقتیکه تربیت به وظیفه ای خرود قیرام نکنرد و ضروابط را نمرو ندهرد، همره ای        

وند، انحرافات نیروهای محرک ممکن است خودبخود و بدون اسرباب خرارجی پیردا شر    

بریده و یا کوبیده شود ترا میروه بدهرد، و    ها  آن مانند درختانی که همه ساله باید شاخهای
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، و یرا اگرر هرم بدهرد فاسرد اسرت، و ایرن        دهد میاگر بحال خود واگذار گردد یا میوه ن

انحرافی است که از سو  تربیت یا بگو: در واقع عدم تربیت سر میزند، و لکرن  ترین  ساده

آن نیست، چون در سو  تربیت ایرن امکران هسرت کره در درون نفرس       این آخرین ثمرة

 هرگرز پیردایش   گرفرت  مری  بشریت تخم بیماریهائی را بکارد که اگر تربیت صحیح انجام

فاسد، ممکن اسرت  های  امکان نداشت، زیرا از راه رهبریت ناشایست و یا راهنمائیها  آن

ه، و یرا فردیرت خرارج از حرد را     نیرو حسی خارج از حد و یا منفی گری خارج از انداز

پرورش دارد، و یا بعکس از نمو و پرورش باز داشت و تضعیف نمود، و همچنین امکران  

هست که کودک براساس گوشه گیری مریضانه و یا خودخواه و خودپسند تربیت گرردد،  

و ممکن هم هست که نمو او را در یک حد معین متوقف ساخت که نتواند از آن تجراوز  

و یا جزئی از نفس او را از نمو و پرورش و گسترش انرداخت، و هکرذاً و هکرذاً    نماید، 

بهمین ترتیب است: همه ای انحرافات، ممکن است از طریرق تربیرت صرحیح و سرالم و     

 سازنده و پیشرو اصال  شود و پایدار گردد، و این وظیفه ای واقعی پدران و مادران است.

حرافات وجود دارد، زیررا گراهی کرودک پرا     در اینجا استعداد موروثی هم برای ان -3

بدنیا میگذارد، و این استعداد در اثر ناراحتی محرکهرای فطرری )نیروهرای حکرم     

کننده( و یا ناراحتی ضوابط فطری )نیروهای بازدارنرده( و یرا نراراحتی نیروهرای     

حسی و معنوی، و یا بفشارافتادن نیروی مثبت و منفی و یا نیروی واقعی و خیرال  

، و کودک در برابرر ایرن   آید می ارسائی نیروی فردیت و اجتماعیت و... پدیدو یا ن

ندارد، زیرا از خارج بر او تحمیل گردیده است، آن ای  چاره استعداد موروثی هیچ

، و با ایرن  برد می را در میان اجتماع چنین کودک از زمان قبل از میالد مسیح ارث

وصف بازهم یک امر حتمی نیست که نتوان بعالجش پرداخرت، و تربیرت یگانره    

وسیله مصونیت است برعلیه این استعداد موروثی و ضامن است که این اسرتعداد  

منحرف را تصحیح کند و براه راست هدایت نماید، برا تحمرل انردک زحمتری و     

ست کره فرزنردان معترادان    تحمل بیداری و هوشیاری، زیرا از نظر طبی معروف ا
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استعداد موروثی ها  آن بمواد مخدر، و با فرزندان معتادان بالکل بدنیا که میآیند، در

هست که شرابخور باشند و یا معتاد بمواد مخدر، و لکن حتمی نیست که اینطرور  

باشند، و ممکن است جدا از این خطر بآسانی نجرات یابنرد، و اشخاصری باشرند     

عتدل، بشرط اینکه راهنمائی صحیح ببینند و با وسایل گمرراه  عادی و معمولی و م

کننده برخورد نکنند که آنان را در راه انحراف تشرویق نمایرد، و اسرتعداد روانری     

برای این مرض مانند خود این استعداد است، حتمی نیست اگر تربیرت و توجیره   

 صحیح باشد کودک گرفتارش گردد.

 عیرروب جسررمانی مررادرزائی و آن   چهررارمین و آخرررین علررت عبارتسررت از:   -4

که نقص را در خود درک کند که در اثرر   کند میئی که کودک را وادار ها نابسامانی

این درک برای جبران نقص بکوشد که سرانجام در این راه برانحراف بیفترد، و از   

 که )هرر معیروبی متجراوز و ظرالم اسرت( و ایرن ترا       اند  قدیم مردم مالحظه کرده

ب صحیحی است، گرچه در همه جا نمیتوان آورد، زیررا مسرئله   یک مطلای  اندازه

ای کوشش برای جبران عیب و تعویض نقص یرک مسرئله ای فطرری اسرت کره      

، بدلیل اینکه کسی که دهد می، چنانکه نفس انجام دهد میجسم آن را فطرتاً انجام 

 ،کنرد  مری یکی از نیروی حواس او ناقص باشد غالباً با یک نیروی دیگر جبررانش  

مثالً: بینائی را با شنوائی، و شنوائی را با بینائی و... سپس بسیار دیده شده که یکی 

 بدن در اثر بیماری از کار میافتد، و در مقابل نشاط کلیه ای دیگر زیادهای  از کلیه

هرا   تا بجای کلیه ای بیمار انجام وظیفه نماید، و نیز دیده شده وقتیکه لوزه شود می

، گویا: بره  زنند می سرها  آن کوچکی در اطراف نزدیکهای  د، غدهاز کار باز میمانن

، نفرس و روان آدمری هرم    کننرد  مری  منزلة این است که بجای لوزه انجرام وظیفره  

همینطور است، بطور ناخودآگاهانه تقریباً متوجه است که نقرص خرود را جبرران    

 کند، و بجای کمال بکار ببرد.
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تا به مردم بفهماند که قوی است،  کند میچموشی و از اینجا است که آدم معیوب دائم 

و این عیب او را از مقام بشر معمولی پائین تر نیاورده است، و در این کار اصرار و مبالغه 

تا آنجا پیش میتازد که یکجانبه کار کند  کند می، و بدلیل اینکه نقص ناراحتش برد می بکار

 و بیمار گردد، بدون اینکه خود متوجه بیماری شده باشد!!

و لکن بازهم این حتمی نیست، زیرا اینطور نیست که برای جبران نقص و کمبود جرز  

وسیلة دیگر هست پاک و نظیف و سرشار از خیر و ها  انحراف راه دیگری نباشد، بلکه ده

را جبران کننرد، بردلیل اینکره گراهی آدم     ها  نقصها  آن ند باتوان می ناقصبرکت که مردم 

ناقص هنرمند است، گاهی دانشمند کم نظیر است، گاهی استاد ماهر است، یا یک شخص 

با جوانمردی این احساس  تواند می پرعاطفه و انسان دوست و حکیم و جوانمرد است که

د گررد  میو احترام و قدردانی مردم برخوردار  را جبران نماید، و سرانجام آنقدر از محبت

که بدون انحرراف دارای   شود می ، و یا شخصیتش آنقدر بارزشود می که آن کسری جبران

، و شخصیت و عظمت مرانع  کند مید و کمبود جسمی را جبران گرد میعظمت و بزرگی 

 که دیگران عیبش را به بینند و گوشزد کنند. شود می از این

ه و راهنمائی سالم در تربیت بزرگترین کمکی است برای دورشردن از  و خالصه توجی

اینگونه انحرافات، و بآدمی فرصت میبخشرد کره انحرافرات و علرل آن بطرور عمروم، )و       

عبارتست از: پیروی از خرط  ها  آن و طریقه عالج ها( آن همچنین این است راه معالجه ای

س فطرت سالم بخصروص در مرحلره   سیر فطرت سالم و پایدارداشتن نفس و روان براسا

 ای طفولیت.

و این نکته هم ناگفته نماند، این کتاب تربیت نیست، بلکه مرا فقرط در اینجرا ظرواهر     

م، و شایسرته  کنری  مری  گوناگون نفس و روان بشریت را در حال انحراف و اعتدال بررسی

است قبل از آنکه این بخش را به پایان برسانیم، به مقام علم روانشناسی غربی اشاره کنیم 

که در برابر انحراف و جنون روانی چه کرده است؟! حقاً که روانشناسی غربی در نمرایش  

دادن بعضی انواع انحرافات سخت مبالغه نموده است، و حال آنکه در همان وقت از انواع 
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دور  رسرد  میانحراف غافل مانده است، انحرافیکه از شدت گاهی بدرجه ای جنون  دیگر

ترا  هرا   آن ، چرون خرود در  کند میرا مرض احساس نها  آن افتاده است، بدلیل اینکه غرب

گردن فرو رفته و در حال غرق شدن اسرت، چنانکره از روی همران غفلرت یرک رشرته       

ورده، برای اینکه در این حال انحراف حاالت سالم و معتدل را در ردیف مرض بحساب آ

 .کند میحاضر خود را متوجه نیست، و با چشم انحراف بین بسوی آن نگاه ن

حقًا کره روانشناسری غررب در نمایانردن انحرافاتیکره از شردت ضربط و کنتررل )یرا          

باصطال  خودش از سرکوبی غرایز( سر میزند سخت کوشیده است، حتی نزدیرک اسرت   

و کنترل کار زیانبخش است و نباید انجام بگیرد، و اطفال نبایرد در   که بگوید: خود ضبط

روانری برداخل آنران راه    های  فشار تربیت قرار بگیرند، چون ممکن است از این راه عقده

یابد و ممکن است گرفتار گردند، بلکه اگر الزم باشد توجیه و تربیرت فقرط بایرد از دور    

 و آرامی!!انجام بگیرد، و آن هم خیلی با احتیاط 

و سپس در شعاع همین انحرافرات نسرلی از امریکائیران برر سرر کرار آمدنرد کره در         

انحرافات ذوب شدند و شخصیت خود را باختند، و این همانست که )کندی( از ترس از 

نالید، و خواستار گسترش تربیرت جردی شرد کره ایرن خطرر را از       ها  آن آیندة آمریکا از

 از هموطنانش باز گرداند!!کشورش دور کند، و این بال را 

و در همان حال روانشناسی غرب با کمال غفلت همه چیز را نادیده گرفت که تقریبراً  

همه ای انحرافات از عدم ضبط و کنترل و یا افراط در بکابردن نیروهرای محررک فطرری    

 بطور کلی انحراف احساس نکرد!ها  این سر میزند! و در

وانی در اروپا وجود دارد که کار را تا ایرن وضرع   بلی، در این قسمت عوامل محلی فرا

آشفته رسانده است! و خود فروید یکی از ایرن عوامرل برزرگ برود در ایرن راه، چنانکره       

انقالب صنعتی و دو جنگ جهانی گذشته، و آن همه آثار شومی که بدنبال داشتند، از قبیل 

ی و رهائی از قید و بنرد  ویران کردن اصول و اعتقادات انسانیت، و پیدایش عنان گسیختگ

آدمیت همه و همه اسباب و عللی است برای برسمیت شرناختن ایرن انحرافرات از دیرد     
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، اما دلیل بر ایرن نیسرت   شود می گاهی باین ترتیب تفسیرها  این مردم غربی!! و لکن همة

 که انحرافات را از انحراف بودن بیرون آورد.

یرآورد، در حالیکره امرراض روانری را     و همچنین روانشناسی غرب نتوانسته بحساب ب

که نقص پیشرفت روحی و یا نابودی آن خود یکی از بیماریهائی اسرت   دهد میتشخیص 

، برای اینکه خود محیط غرب با هرچره در آن  شود می که نفس و روان بشریت گرفتارش

آن را مرض حساب کند!! و برازهم ایرن    تواند میهست گرفتار این مرض است، و دیگر ن

روانشناس بحساب نیاورده که واقعیت خارج از اندازه و یا ایمان به محسوسات خارج از 

اندازه و.... بیماریهای روانی هستند که باید عالج شوند، زیرا همه ای غررب و هرچره در   

 آنست در بست در میان این انحرافات افتاده است!!

ه که ایمان داشتن انسان باصول و قوانین ناپایدار خیالی و جریران  و نیز بحساب نیاورد

سلوک واقعی آدمی دور از اصول و قوانین انسانیت مرض اسرت کره عاقبرت شخصریت     

، بدلیل اینکه همة غررب براین درد مبرتال اسرت، و دیگرر آن را      سازد میانسان را متالشی 

 بیند!! نمی مرض

سرپیچی از عبادت پروردگرار، و )رهرائی( از    و بحساب نیاورده که دورشدن از خدا و

وظیفه ای عقیده یک رشته بیماریهای روانی است که در اصل فطرت سرالم نبروده اسرت،    

بدلیل اینکه غرب و هرچه در غرب است باین درد مبتال است، دیگر دیده مرض شرناس  

تاختن  ندارد!! و بحساب نیاورده که همگانی شدن غریزه ای جنسی مرضی است، و بیرون

زن از وظیفه ای خود برای فتنه گری و برهم زدن اوضراع اجتمراع و دام گسرتردن بررای     

شکار مردان نسبت بفطرت سالم جنون است، آشفتگی است بایرد عالجرش کررد، بردلیل     

که این یک  کند میاینکه غرب و غربیان در این سرشکستگی والگونه غرق است، و خیال 

 چه هست جنون است و جنون!!وضع فطری است، و غیر از آن هر
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 کنرد  میو در همین وقت و با همین حال بایمان بغیب بعنوان انحراف از حقیقت نگاه 

که نباید مردم )سالم( در آن قرار بگیرند! و بعفت غریزة جنسری بعنروان یرک انحرراف و     

 که نباید هیچ دختر و پسر )سالم( بآن پناه ببرد!! کند میسرکوبی غریزه نگاه 

و بهمین ترتیب: موازین انسانیت یکی پس از دیگری در حساب این )علم مصرنوعی(  

ی ذاتری انسران آشرنائی    هرا  پیشرفت د، علمی که هنوز با مسایل شخصیت وگرد میویران 

 کسب نکرده است!!

و حال آنکه علم نور انسانیت است، نور انسانیت راستگار است! باید وسیع تر از افرق  

را  هرا  نسرل  ردان باشد! و آن هم چه نسل گردانی؟! باید همه اییک نسل منحرف و سرگ

بحساب آورد! باید همه ای بشریت را بحساب آورد! و از این سرافکندگی و سرشکستگی 

واقعراً   توانرد  مری  حاضر تجاوز کرد و از اسارت آن بیرون آمد، اگر در امکرانش هسرت و  

 !!تواند می د کهگوی می بیرون آید! چنانکه خود

آری، بهترین مرجع صالحیت دار در حکم کردن بانسان خود انسان است، انسان آری 

پایان خود، انسانی که حقیقرت آن همره    بی است در واقعیت گسترده ای خود، در حقیقت

جا را فرا گرفته است، حقیقتی که تمامی جوانب انسان را دربر میگیرد، و هیچ گوشره ای  

ارزش نمیدانرد، فرقری بررای     بری  زاویه ای را کوچک و، هیچ گذارد نمیرا بیهوده ها  آن از

ارزش بشمارد، و انحراف و جنون هم بایرد   بی که طرف دیگر را شود مییک طرف قائل ن

با مقیاس فطرت سالم و کامل سنجیده شود، نره برا مقیراس یرک نسرل معرین و سراسرر        

یده بسروی  انحراف و هنگامیکه ما همه بسوی فطرت هدایت شویم، همانطوریکه خدا آفر

فطرتی راهنمون میشویم که در حال تکامل عجیب و با نظم و ترتیرب دقریقش برزودی و    

بفوریت برای ما روشن خواهد شد که مراکز و اماکن انحرراف و جنرون چیسرت و کجرا     

است؟ و راه تصحیح و عالج آن کدام است؟ بدون اینکه به زحمت بیفتیم، و تحت ترأثیر  

 حیله و تزویر قرار بگیریم!!





 

 
 

 خیر و شر

ََٰها ﴿ لَۡهَمَها ٧َوَنۡفٖس َوَما َسَوى
َ
ََٰها  فَأ ََٰها   ٨فُُجورََها َوَتۡقَوى فۡلََح َمن َزَكى

َ
َخاَب َمن  َوقَدۡ  ٩قَۡد أ

ََٰها   .[10 -7الشمس: ] ﴾١٠َدَسى

سپس فجرور و  . آن را )آفریده و( منظّم ساختهو قسم به جان آدمى و آن کس که »یعنی: 

که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، . تقوا )شرّ و خیرش( را به او الهام کرده است

و آن کس که نفس خویش را با معصریت و گنراه آلروده سراخته، نومیرد و      . رستگار شده

  .«محروم گشته است!

 

هست؟ و چیست آن میزانی کره   خبریها  آن خیر چیست؟ شر چیست؟ آیا از حقیقت

 ؟شود می این اصول در زندگی انسان با آن اندازه گیری

هرای   واقعاً که این موضوع سخت پیچیده است، و دراز مدتی است کره در آن فلسرفه  

گوناگون از روزیکه فکر بشر آغاز بکار کرده تا امروز در منجالب جهل و خرافرات فررو   

چراه   انرد،  آن از راست بچپ و بالعکس براختالف افتراده  و فالسفه و متفکران در  اند، رفته

ویلی است که همة فالسفه اعم از خیالیون، واقعیون، تجربیون، مادیون، و روحرانیون دلرو   

انرد   و از میان آنانکه در این چراه ظررف خرود را آویرزان کررده      اند، خود را در آن آویخته

کره )اصرول فطررت( ثابرت      کنرد  مری تفسیرمادی تاریخ است، تفسیری که هنوزهم خیال 

نیستند، و ممکن هم نیست که ثابت و پایدار باشرند، بخراطر اینکره ایرن اصرول همیشره       

باصطال  آن از تحوالت )تطور( اقتصادی و اجتماعی که انسران در آن قررار گرفتره مایره     

میگیرد و تا زندگی اقتصادی و اجتماعی گرفتار طوفان دائمی تحوالت است ایرن اصرول   

بناچار باید بهمین طوفان گرفتار باشند، و در هیچ وضرعی از اوضراع ثابرت و پایردار      هم،

، در لحظه ای دیگر شرر حسراب   شود می نمانند، و هرآنچه که در یک لحظه خیر حساب
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شود، و هرآنچه در وقتی دارای ارزشی باشرد، در وقتری دیگرر ارزش خرود را از دسرت      

اجتماعی که باین اصول ارزش بخشریده، ارزش   اقتصادی وهای  بدهد، هر وقت که پایگاه

 خود را از دست بدهند، این اصول نیز ارزش خود را از دست خواهند داد.

مثالً: بنابراین، آن تطور تیرول و تیرولگری کره ارزشرهای مخصروص خرود را یعنری:        

اسرت ارزش دینرداری و محافظرت    هرا   آن ارزشهای اخالقی، فکری، و روحی و از میران 

تی خانواده و تعاون و تکافل و ریاست و زمامداری، و هرآنچه که در اطراف شدید بر هس

در وضع ها  آن آن هست، از قبیل آداب و رسوم، اخالق، و نفوذ پدر و مادر و شدت عمل

 و تصویب قوانین و قیود اخالقی برای زن و... همه و همه ارزش خود را از دست بدهد.

یخ از اوضراع اقتصرادی و اجتمراعی در اجتمراع     در نظر تفسیرمادی تارها  این همه ای

دارای ارزش ثابرت  هرا   آن ، نه برای اینکره خرود  گیرند میکشاورزی زمان تیول سرچشمه 

که سرانجام از وضع تیول  شود می هستند، و سپس اجتماع به طوفان تطور و تحول گرفتار

 ین اصول نیرز تبخیرر  ، و نتیجتاً ارزش سابق اشود می د و به سرمایه داری تبدیلگرد میبر 

، و از نو اصول جدیدی که برا وضرع و تحرول اقتصرادی جدیرد      رود میو از بین  شود می

، و رود مری ! و روی این میزان ارزش تدین مردم نیز از دسرت  آید می سازگار باشد بوجود

که از اجتماع جدیرد مایره میگیررد، و برا      شود می دینی خود یک اصل جدید بی بجای آن

 زگار است!تحوالت آن سا

محافظرت برر آداب و رسروم خرانواده، و بجرای آن       رود میو همچنین از دست مردم 

 د.گرد میپاشیدگی و انحالل روابط خانواده یک اصل جدید )متحول( و پیشرفته 

، و بجای آن شعور فردی و خودستائی رود میو نیز اخالق مردانگی از دستشان بیرون 

و خودپرستی که پیوسته از صال  فردی دم میزند و سود شخصری را در نظرر میگیررد، و    

، و هرگز ایمان به جوانمردی و گذشت نردارد، و  کند میدور از دیگران زیستن را انتخاب 

رفته و ند بعنوان یک رشته اصول جدیرد اجتمراعی پیشر   گرد میسرانجام بر ها  این همه ای

 پردازند! و بهمین ترتیب است: سایر اصول انسانیت. می مترقی بجای اصول قدیم بکار
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که آخرین تحول بشرریت )وقتیکره برآن     کنند می اگرچه فالسفه این تفسیرمادی خیال

برسند( و آن عبارت است از: تحول کمونیستی بزودی یک وضع ثابرت و پایردار خواهرد    

 کرد!! )حاال چرا و برای چه؟(. بود و بآسانی ارزش پیدا خواهد

و همچنین تفسیر جنسی رفتار بشریت که فروید و دار و دستة او عنروان کردنرد دلرو    

خود را در این چاه تاریک فرو فرستاد، و این تفسیری اسرت کره از تفسریرمادی حیروانی     

 دست آویز نمود. داروین(انسان مایه میگیرد که قبل از همه )

گمان کرد که بهیچ وجهی ارزشری در نفرس و روان بشرریت    این تفسیر جنسی چنین 

! )بخصوص غریزه جنسری در  باشد می! زیرا فرد همیشه محکوم بغرایز خود شود میپیدا ن

د که لذتها را بدست آورد و از درد و رنج فرار کند! و کوش مینظر فروید( این غریزه دائم 

است و بس!! و آن یک ارزش  در نظر فروید تنها ارزشی که در هستی انسان هست همین

غیراخالقی است! بلکه اخالق و آداب و رسوم و اصول اخالقی همه و همه از خرارج برر   

انسان تحمیل شده انرد!! از اجتمراع، از نفروذ صراحبان نفروذ، از نفروذ کسرانی کره دائرم          

میخواهند ضعیفان تحت فرمان آنان در آینده و بخاطر همین امر برای آنان یک رشته قیود 

کره رفتارشران را محردود بسرازند، و ایرن همران اصرول         کننرد  می قهری و اجباری ایجاد

 اجتماعی و اخالقی و دینی است.

 و همچنین در این چاه تاریک تفسیر دسته جمعی برای سلوک بشرری نراقص بیررون   

که از حقیقت انسان نشان ندارد، و معظم این مرذاهب برر حقیقرت جسرم تمرکرز       آید می

، و یا دست کم کوچک و حقیرر میشرمارند، و   کنند می حقیقت رو  را یا انکارو اند  یافته

، کنند می ارزش حساب بی حقیقت ارتباط رو  با جسم را در تمامی نشاط انسان بیهوده و

، و از نگرنرد  مری  و از البالی احتیاج انسان بخوارک و مسکن و اشباع غریرزه ای جنسری  

روش انسان تماشا دارند، و با این وصف هرردو  البالی تسلط این احتیاجات بر سلوک و 

تفسیر پس از اندک مدتی بطور کلی وجود انسران را فرامروش مینماینرد، و زنردگی را از     

، گیرنرد  میخارج از اراده ای انسان است( اندازه  مارکسخالل اصول اقتصادی که )بقول 



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   378

دم تحمیل کرده اسرت،(  که )خود را بزور و اجبار بر مر گیرند میو با همان اصولی اندازه 

، بلکه مرردم را  کنند می همة این اصول را قائم بذات و پایدار بخود تصورها  آن مثل اینکه

، )چنانکره مرؤمنین غرذای خرود را     دانند می ها آن فقط نمایشگر قدرت و جلوه گاه ظهور

،( و تفسیر جنسی سلوک بشری بهمین ترتیب زنردگی را از  دانند می نمایشگر قدرت خدا

ل ضرورتهای جسد میبیند، و لکن فقرط در ضررورتهای غریرزه ای جنسری محصرور      خال

که همه جا و همه وقت از این ضرورتها آبیاری گرردد،   دهد می، و طوری قرارش سازد می

تفسریرمادی  های  حتی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و تطوراسلوبهای تولید را که پایه

 تاریخند کنار میگذارد.

هم مانند تفسیرمادی تاریخ وجود یک نیرروی مسرتقل و   درکیم جمعی  و تفسیر عقل

پروراند کره قرائم برذات اسرت، و گویرا: هریچ گونره         می بیگانه از هستی فرد را در خیال

احتیاجی و ارتباطی باهم ندارند، و گویا: مردم را فقط نمایشگر و تماشراگر قردرت خرود    

، یعنری: در  کنرد  مری میداند، این تفسیر باین ترتیب همه ای آزادی و اختیار فردی را لغرو  

اسرت! همران جنبره     حقیقت با آن دو تفسیر در مهمل شمردن جنبه روحی انسان شرریک 

 روحی که نمایشگر اراده و اختیار و مثبت بودن است.

یک رشته شکسرتهائی اسرت پشرت سرر هرم در سراختمان ایرن        ها  این آری، همه ای

نیست آن دسته مذاهب خیالی که دلرو خرود را فررو    ها  این تفسیرها! و از نظر شکست از

ک طرف خیلری نزدیرک اسرت بره     و آن از ی اند، و یارانش آن را ساختهدرکیم فرستاد که 

این است که همه ای ایرن اصرول را )عقرل    درکیم تفسیرمادی تاریخ، و این تفسیر بگمان 

دسته جمعی( بوجود میآورد، بدون اینکه در اینکار با افراد به مشرورت بپرردازد، و یرا برا     

 آنان حرکت کند، و یا بناچار در داخل هسرتی آنران مرکرز بگیررد، و بگمران     های  خواسته

این )عقل دسته جمعی( دائم در حال تحول و تغییر است، و بهمین جهرت اسرت   درکیم 

، و افراد هم بناچار در مقابرل ایرن   دهد میرا از دست ها  دائم اصول خود را تغییر و ارزش

نیروی پیروز سرفرود میآوردند، و آن نیروئی کره ناشری از ایرن اسرت کره فررد بتنهرائی        
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 تماع ایسرتادگی کنرد، و ایرن قردرت اجتمراعی خرود بوجرود       در مقابل نفوذ اج تواند مین

 ، خواه فرد آن را بخواهد و یا نخواهد.آید می

و خالصه این اصول در هیچ حالی ثابت و پایدار نیسرت، بخراطر اینکره عقرل دسرته      

 جمعی روی هیچ پایه ای پایدار نیست، مگر به همین ترتیب که وضع جدید ایجاب کند.

و تصرورات  هرا   اگون دیگری هم هست کره ناشری از خواسرته   و در اینجا مذاهب گون

است تا آنان حقایق زندگی را چگونه تصور کنند؟ و من در باره ای همره  ها  آن طرفداران

و یا بعضی از این مذاهب در کتابهای دیگرم سخن گفتم، دیگرر در اینجرا بتفصریل آن را    

 .کنم میتکرار ن

که بگرویم: موضروع شکسرت در سراختمان      کنم میو لکن سربسته باین اندازه قناعت 

، و یک کند میاین است که افکار خود را دور از فطرت و دور از واقعیت ایجاد ها  آن همه

پروراند که اصالً با واقع ارتباطی ندارد، و یرا سریماهای    می رشته مطالب را در خیال خود

، و افکار و مذاهبش را براساس آن پی سازد میمنحرفی را در خیال خود برای این فطرت 

، و براساس آن سیماهای برند می، و یا گاهی بیک حقیقت جزئی نارسائی راه کند میریزی 

 .کنند می جزئی نارسائی را که از رسیدن به تمام هستی کوتاهند ترسیم

و از اینجا است که یکباره میبینی یک صورت و سیمای نیم سوخته و فقط بر حقیقرت  

، و یا حرد اقرل تحقیرر مینماینرد، و در     کنند می تکا دارند، و حقیقت جسم را یا نفیرو  ا

، مرذاهب برودائی، و   گیرنرد  مری تمامی نشاط زندگی انسان ارتباط رو  و جسم را نادیده 

)خیر( عبارتست از: کوبیدن جسم و  کنند می مذاهبی که خیالها  آن مذاهب هندی و امثال

تنها حقیقتی که باید از آن پیروی  کنند می دن آن، و خیالیا سرکوب کردن و محرومیت دا

که در هستی انسان آن رو  صاف و خرالص   کنند می کرد اصول روحی است، و فراموش

بجسم گرسرنگی و  ها  آن وجود ندارد، و تمامی حرکاتی که بوسیله کنند می خیالها  آن که

ست،( ماننرد آنران کره در    ، )با همه ای آن معجزات روحی که هدهند می تشنگی و عذاب

، شروند  میو هالک ن کنند می زندگیها  و نمیسوزند، و یا بدون غذا ماه روند میمیان آتش 
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هرگرز نمیتواننرد   ها  این ند، همه ایگرد میو یا با نیروی روحی خود بر قوانین ماده پیروز 

گسرترده ای  یک مذهب اجتماعی را بوجود بیاورند، و صالحیت هم ندارند که در زندگی 

 بشریت مانند یک نظام صحیح اجرا گردند.

دارا هستند )از اصرول اخالقری( نره در عرالم واقرع      ها  این و از اینجا است هرآنچه که

زندگی وجود دارد، و نه از حق پایگاهی دارد که بزندگی ارزش بدهد، و حال آنکره حرق   

 انسان بزندگی بپردازد. واقعی آنست که با فطرت حقیقی انسان سازگار باشد و در واقعیت

آری، فطرت انسان جسم است و رو  آن هم آمیخته و هم آهنگ، و از اینجا است هر 

مذهبی که بخواهد با فطرت سازگار باشد باید شامل این دو عنصرر متحرد و هرم آهنرگ     

را برسمیت بشناسد، و لکن آن کیسرت کره بگویرد کره ایرن      ها  آن باشد، آمیزش و ارتباط

هم آهنگ تشکیل یافته از مشتی خاک و شراره ای از رو  خدا را فقط  معجون مخلوط و

و یا این شراره ای از رو  خدا؟ )نه نه، ایرن چنرین    کند میاین یک مشت خاک حکومت 

،( این همان مسئله ایست که همره ای  دهند می نیست، هردو باهم این حکومت را تشکیل

در درجه اول( فاصله دادن میان جسم و ، این )سازد می)اصول را( در زندگی انسان معین 

 رو  نیست و...

خدا انسان را باین صورت آفریده، برای اینکه اینطور خواسته! خواسته کره او همیشره   

در این صورت و سیما بماند! و همه ای خیر را نسبت بوجود انسان چنین قرار داده که با 

اینکه با یکی از دو عنصر کار  همه ای هستی متحد شده و هم آهنگ خود بکار بپردازد، نه

کند و دیگری را مهمل بگذارد، و نه اینکه با دو عنصر جدا از هم که هر یک در خط سیر 

 بکار بپردازد. کند میخود حرکت 

د: معجون هم آهنگ و تشکیل شده از رو  و گوی می بلکه این اعتقاد آن کس است که

، آن هم در حال آمیزش و اتحاد و دهد میگل یکی بیش نیست و بیش از یک کار انجام ن

د بیک )مبدا  تاریخی( بررای انسران کره انسران     گرد میارتباط، و در اینجا است مسئله بر 

 چگونه انسان شد و کی شد؟.
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ا  إهذۡ ﴿ :دهد میقرآنکریم از این مبد  چنین گذارش  هَكةه إهّن ه َخَٰلهُقُۢ بََّشٗ هۡلَمَلَٰٓئ قَاَل َربَُّك ل
نٖي  هن طه هَذا ٧١م  ْ َلُ  ۥَسَوۡيُتهُ  فَإ وِحه َفَقُعوا يَن  ۥَوَنَفۡخُت فهيهه مهن رُّ ده  [72 -71ص: ] ﴾٧٢َسَٰجه

بیاد آر آن دمی را که پروردگارت بفرشتگان گفت: من بشری از خاک خلق خواهم کرد، »

و سرانجام وقتیکه او را آماده کردم و از رو  خود در او دمیدم، در برابرش سر بسجده 

 .«بگذارید
این اوالً مشتی خاک است بصورت یک کالبد معتدل درمیآیرد، و سرپس شرراره ای از    

رو  اللهی بآرامی در آن دمیده شده، و در اینجا فقط فرشتگان ملزم بسرجودند، و کررنش   

 که فرمان از خدا ببرند در برابر فرمان اللهی خضوع کنند.

رو  به صورت انسران امرر    بی را فقط در برابر کالبد ساخته شده ایها  آن خدای توانا

 به سجده نکرد، بلکه پس از دمیدن این رو  آسمانی در آن چنین فرمانی صادر شد.

پس بنابراین، )اصول( انسانیت در هستی انسان از مشتی خاک تنها بوجرود نیامرده، از   

وجود جسدی خالص بوجود نیامده، بلکه این اصول لحظه ای پیدا شد کره دمری از رو    

مشتی از خاک درهم آمیخت و طبیعت آن را تغییر داد، و با معرفرت و ادراک و   خدائی با

د، گرد میصفائی بآن باز ن بی اراده و اختیار نورانیت بخشید، و دیگر آن تاریکی و تیرگی و

و این همان مبدا  تاریخی است، مبدا  تاریخی انسان است! یعنی: همان نقطه ایسرت کره   

! و آن عبارت است از: یک مزاج هرم آهنرگ و   آید می ونانسان روی فطرت حق خود بیر

پیچیده و مربوط بهم از جسم و رو ، همان وقتی است که رو  برآن معرفرت و ادراک و   

 .کند میاراده و اختیار میبخشد، یعنی: رو  حکومت خود را آغاز 

و این انسان براساس فطرت سالم نیست، )و حال آنکه فرض ایرن اسرت کره او یرک     

م آهنگ از رو  و جسم است(، اگر جسم تنها فرمانروای او باشد که در اثرر آن  مخلوط ه

د، و معرفرت و ادراک و اراده و اختیرار در پشرت پررده     گرد میصفا و نورانیت رو  تیره 

 .شود می تاریکی پنهان
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او در هر دو حالش یک مخلوط متحد و هم آهنگ است، همه ای اجزایش بهم پیونرد  

، مگرر اینکره در اصرل    شرود  مری کن است، )انفصال هرگز حادث ناست، و جدائی غیرمم

 ساختمان هستی انسان شکستهائی حادث شود(.

و لکن این موجود مخلوط گاهی بفرمان جسم است و گاهی محکوم به فرمان رو ، و 

م که او گاهی اهل خیر است و گراهی اهرل   گوئی میم به انسان، کنی می از این معنا ما تعبیر

شر، اهل شر است وقتیکه جسم بروی حکمت کند، و اهل خیر است وقتیکه تحت فرمان 

رو  درآید، و این یک حکم زوری نیست که از خارج هستی بر انسانی تحمیرل گردیرده   

باشد، بلکه حکمی است که با حقیقت فطرت و با مبدا  تاریخی انسان سرازگار اسرت، و   

براهم شربیه    شرود  مری  ند، هردو دارای مفهومی روشرن گرد میبدین ترتیب: خیر و شر بر 

حیرران بمانرد، پرس هنگامیکره ایرن جسرم برر آن        ها  آن که انسان در تشخیص شوند مین

مخلوط هم آهنگ و متحد حکومرت بکنرد هریچ میردانیم کره چره حادثرة نراگواری رخ         

، اما با تاریکی و ظلمت خراک آن را  دکن می؟! صحیح است که وجود رو  را لغو ندهد می

چنان فرا میگیرد که سرانجام بخفقان میافتد، و آن نورانیتی که بر این خاک صرفا و آزادی  

بخورد و بیاشامد )لذت ببرد(  خواهد مید، جسم پیوسته گرد میو روشنائی میبخشید کدر 

یافتد، و همه و این معنا در ذات حرام و زشت نیست، اما وقتیکه حکومت بدست جسم م

ای  انردازه  ، زیرا زیرادتر از شود می د بکار زشت تبدیلگرد مید آن هم بر گرد میجا پیروز 

، و )جمرال( الزم را  دهرد  میصحیح و سالم و معقول است که هستی را تحت فشار قرار ن

 .سازد میدر زندگی انسان تباه ن

و حاکم شرود، هرچره   پس بنابراین، مادام که جسم بر این موجود مخلوط پیروز گردد 

زودتر خود را بسوی شکم پرستی و پرخوری و اسراف میکشد! و بدون اینکره نظامرت و   

پاکیزگی را در بدست آوردن غذا مراعات کنرد، و بردون اینکره از ظلرم کرردن بردیگران       

، و سرانجام از ایرن میران شرر و    شود می اجتناب کند، شتاب میورزد و بدرد عجله گرفتار

! و همچنین مادام که جسم بر این مخلوط هم آهنگ انسانی حکومرت  آید می طغیان پدید



 383 خیر و شر

کند و پیروز گردد، هرچه زودتر با شتاب تمرام در اشرباع دیروغریزه ای جنسری اسرراف      

خواهد کرد، بدون اینکه نظافت و پاکی را در بدست آوردن آن مراعرات نمایرد، و بردون    

یان اجتناب کند، همه جا و همه وقرت  اینکه از تجاوز بحریم ناموس دیگران در نهان و ع

 .آید می بدنبال دیوشهوت روان خواهد شد! و سرانجام شر از اینجا پدید

همه ای گفتگوها در اطراف اصول اخالقی در این نقطه است، بخاطر اینکره شریفتگان   

که در آزادی جنسی شری وجود ندارد، اگرچه  دهند می تطور و پیشرفت زدگان چنان نظر

مرز خود هم پیش بتازد، و آنچه که مرن میبیرنم ایرن مسرئله احتیراج بحررف و       تا آخرین 

امروز از نتایج آن ها  آن خوداند  حدیث ندارد، زیرا ملتهائی که آزادی جنسی را مبا  کرده

( دو اعالم خطر از دو مرد طراز اول صرادر شرد،   1962، در یک سال )کنند می اعالم خطر

د کره  گویر  مری  اد جماهیر شوروی، در ایرن اعرالم  زمامدار پرقدرت اتحخروشچف یکی 

که گوئی ذوب شدند و بصورت مرایع در  اند  جوانان روسی آنچنان در انحراف غرق شده

 آن درهم آمیخته اند! و از این جهت دیگر به آینده روسیه امیدواری نیست!!

 و دیگری از کندی زمامدار ایاالت متحده امریکرا در ایرن اعرالم خطرر کنردی فراش      

د: جوانان امریکائی جوانان فاسد و تباهی هستند، انحراف و بهره برداری خارج از گوی می

 را بکام فساد فرو برده است، مرتب دیوانگی و انحراف غریرزة جنسری  ها  آن حد از غرایز

 را فرو میبلعد!!.ها  آن

پس بنابراین، خطر بزرگی برای آینده ای آمریکا در حال تکوین است! و هرردو اعرالم   

طر دارای داللت بسیار روشنی است در باره ای )آزادی( جنسی، همان آزادی جنسی که خ

کره   زنند می این نسل حاضر بشریت آن را سراسر خیر و برکت میبیند، و وقایع روز فریاد

 آن سراسر شر است، و ذره ای خیر در آن نیست!!

نگ حکومت کند، و بازهم مادام که جسم با تمام خواسته هایش بر این مخلوط هم آه

هرچه زودتر در بدست آوردن و بکاربردن نفوذ و قدرت اسراف خواهد نمرود ترا هرچره    

بیشتر و زیادتر بنفع خود بهره برداری نماید، و محصول این حکومرت را تضرمین کنرد و    
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بخود اختصاص بدهد، بدون اینکه از ظلم و پایمال کردن دیگران )وقتیکه بدفاع برخیزند( 

 !آید می و از اینجا است که شر پدیداجتناب کند!! 

بلی، این هم صحیح است که گاهی شهوت نفوذ و قردرت بصرورت شرهوت روانری     

درمیآید که ابداً ارتباطی با جسم نردارد، زیررا گراهی ایرن دیوسررکش برر افررادی چیرره         

د که آنان با خوردن و آشامیدن و اشباع غریزه ای جنسی و یا بطور کلی برا لذائرذ   گرد می

و  هیتلیر جسمی سر و کاری خیلی ندارند، چنانکه از بعضی طغیانگران )انتقامجو( ماننرد  

سر زد، و این یک نوع شهوت مخصوصی است که فقط برای برزرگ نشران دادن    استالین

اخالقی است، یعنی: بزرگ دادن صفاتی است که  )اراده( در هستی یک فرد ورشکسته ای

 در اصل از صفات رو  است.

، در واقع نادرست است، زیررا علری رغرم    شود می و لکن اینکه در ظاهر درست دیده

اینکه انسان دائم حتی در حاالت اختالل و ورشکستگی و انحراف نیز با همان مرزاج هرم   

، اینگونه قردرت و نفروذ جرز یرک غریرزه ای حیروانی       کند میآهنگ از جسم و رو  کار 

، و انسان ورشکسته ای اخالقری  کند مینیست، غریزه ایست که حیوان کامالً با آن تمرین 

مانند حیوان، و این )اراده ای( که دائم تولید طغیران و سرکشری کنرد اراده ای جنبشرهای     

  .(1) !حیوانی است، اراده ای نیست که مربوط بجنبشهای روحی باشد!

کره   خواهرد  مری آخر حیوان همیشه دوست دارد که دیگران را بکشد و نابود کند! دائم 

 غارت کند، غذا و مسکن و امنیت و آرامش دیگران را بیغما ببررد!! و از اینجرا اسرت کره    

نفوذ مولد طغیان را در حقیقت یرک نروع عمرل حیروانی میخواننرد کره رو  در       ها  انسان

! شرود  مری  اراده بهرسو کشیده بی نور و بی دست بسته و غارت زده!! رود میرکابش اجبار 

که اینگونه طغیان و طغیانگری سیاسی باشد، و یا اقتصرادی فرردی    کند میاین هم فرقی ن

باشد، و یا اجتماعی هرچه باشد یک اصل است با شکلهای گوناگون، و همه ایرن مروارد   

                                      
کترراب بنررام )اسررالم و  نیرر( بخرروان، االتطوو و لالاتوو ح ا  اوو ي الت وو  واقررع را در کترراب ) لیتفصرر -1

 جالب است. اریو بس افتهیمترجم مکرر انتشار  نیروشنفکران( جلد دوم با قلم هم یهاینابسامان
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نمیآید، مگر از فرمان بردن آن هستی هرم  سرمنشا  شر است و شر!! و این شر هرگز پدید 

و  هرا  نسرل  آهنگ و متحد از نفوذ جسم و در تمرامی اوضراع و اجتماعرات و در تمرامی    

)اطوار( هرچه بنگریم سراسر شر است و شر، هرچه ببینیم یک رشته ورشکستگی برزرگ  

 و دامنه داری است در میزان انسان و انسانیت!!

شرده و هم آهنگ و متحد و مربروط بهرم حکومرت    و اما وقتیکه رو  بر این هستی ف

کند نتیجه ای آن این است که چیز دیگری حادث گردد، اوالً ایرن یرک وضرع )طبیعری(     

است برای انسان، وضعی اسرت کره برا مبردا  تراریخی او سرازگار اسرت و آن را کرامالً         

شراط  و نره ن  کنرد  مری بحقیقت میرساند، و ثانیاً: این حکومت روحی نه جسم را سرکوب 

جسم را، )مگر در حاالت ورشکستگی که در فصل گذشته از آن سخن گفتیم، و در اینجا 

و پراک و   کنرد  مری م،( بلکه فقط آزادی این نشراط را تنظریم   کنی می از اوضاع سالم بحث

 .برد می مضبوط بکار

حقاً که حکومت سالم رو  بر این هستی هم آهنگ انسانی هرگز انسان را از خروردن  

و اشباع غریزه ای جنسی و بهره گیری از لذتهای محسوس با همه ای انواعش  و آشامیدن

باز نمیدارد، و بلکه فقط یک لذت شیرین و نظیف و پاک بر آن اضافه کرده آن را نرورانی  

که زیربار اجبار و زور نرود، و در  دهد میآزاد قرار ای  اندازه و شفاف و روان و گوارا و تا

م نگردد، زیرا انسان در سایة اینگونه حکومت روحی میخورد مقابل دیوسرکش شهوت را

، زیررا نفروذ و تسرلط رو  ایرن اسرراف را      کند میو میآشامد، چنانکه گفتیم، اما اسراف ن

، و سرپس ایرن طعرام و    کند می، و از اصل آن را سرکوب نسازد میو منظم  کند میکنترل 

 برای رسیدن بهدف دیگر. دهد می، بلکه وسیله قرار دهد میشراب را هدف اساسی قرار ن

تسلط و نفوذ رو  است که در هر کاری انسان را بیدار کررده و بسروی هردف روانره     

، زیرا همان نفوذ رو  است که بآدمی هوش و ادراک و اراده میبخشرد، و در اثرر   سازد می

، تسلط رو  اسرت کره از   نماید میآن بشر نظافت و پاکیزگی را در طعام و شراب رعایت 
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، کند مییدی و ناپاکی حسی و معنوی اجتناب میورزد، و رفتار و سلوک پاک را انتخاب پل

 .آید می برای اینکه اختیار از رو  پدید

 ، وسرازد  مری و سپس اینگونه انسان است که از خود بغض و کینره و عرداوت را دور   

ایرن قرآنکرریم   بنشاند و با آنان برادرانه غذا بخرورد،  اش  دیگران را در سر سفره تواند می

در درون خود احتیاجی از آنچه کره بدستشران رسریده    ها  انسان د که اینگوی می است که

احساس نمیکنند، اگرچه سخت محتاج هم باشرند، و نفروذ رو  اسرت کره آدمری را بره       

، زیرا بستگی بدوستی و مودتی دارد که دائرم  سازد میاینگونه فداکاری و خوشروئی وادار 

 ران متوجه است.از درونش بسوی دیگ

و از همه ای این موارد خیر بیررون میتابرد! خیرری کره فررد در آن خرود را فرامروش        

، هم خود را بطور عاقالنه و باندازه ای معقول از ایرن سرفره پرخیرر بهرره برردار      کند مین

 ، و هم دیگران را.سازد می

بدون اینکره   کند میو این انسان محکوم برو  از خرمن غریزه ای جنسی بهره برداری 

دست به اسراف و بدکاری بزند، و از این نعمت در سرطح مشراعر و وجردان و عواطرف     

د، نه در سطح جسم فقط در نتیجه میردان لرذت را در داخرل نفرس و روان     دار برمیبهره 

 .کند می، و انواع و اقسام جمال و کمال را بر آن اضافه دهد میخود گسترش 

خیر فردی با شرکت دادن هر فردی در بهره بررداری   خیر سر میزند،ها  این از همه ای

از سهم عاقالنه خود از این نعمت، و خیر اجتمراعی برا حفرظ کرردن اجتمراع از جررم و       

سقوط و ورشکستگی اخالقی و انحالل که همیشه با هرج و مرج و حیوانیرت در غریرزه   

 ای جنسی همراه است.

پاک و نظیف و پیوسرته پراکیزگی را    و اینگونه انسان دارای مالکیت است، اما مالکیت

کره برر دیگرران سرتم نشرود، و برا        کند می، و دائم اجتناب کند میدر ملک خود مراعات 

 .سازد میشرکت دادن دیگران در ملک و مال باندازه مقول آن را گوارا 
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و از این عمل خیر سر میزند، هم خیر فردی در جواب دادن بندای مالکیت فطرری در  

و هم خیر اجتماعی با رسیدگی کردن و ایجراد تعراون و همیراری و شررکت     نهاد انسان، 

 دادن همه ای افراد در همه ای کارها بطور عاقالنه.

، صاحب نفوذ و آید می و این چنین انسان محکوم برو  به میدان خودنمائی و مبارزه

و نفوذ و قدرت را  کند می، اما همیشه خودنمائی پاک و نظیف را رعایت شود می قدرت

، قرآنکریم با ندای شیرین از این انسان حکایت دارد که در هنگام برد می در راه خیر بکار

هۡلُمَتقهنَي إهَماًما  ۡجَعۡلَناٱوَ ﴿ :خواهد میدر خواست نفوذ و قدرت از خدا   [74الفرقان: ] ﴾٧٤ل

، یعنی: هم خود را پاک دامن و هم «بار خدیا!( ما را پیشوایان و رهبران متقیان قرار بده»)

هَك فَۡلَيتََنافَسه ﴿ د:گوی می ، و بازهمخواهد میجامعه را پاکدامن  َٰل  ﴾٢٦ لُۡمَتَنَٰفهُسونَ ٱَوفه َذ
و در این راه است که باید همه ای خیرخواهان و خیراندیشان تالش » [26املطففنی: ]

 پایمال کردن دیگران نیانجامد، و، این همان خودنمائی و اظهار وجود است که به «کنند

نشاند، و این همان  نمی را در مقابل یک انسان سرکش به تواضع و سکوت مرگبارها  آن

و  کند مینفوذ پاک است که پیوسته به سوی حق و حقیقت توجه دارد، امر به معروف 

 نهی از منکر.
و از این جریان خیر میتابد، هم خیر فردی که بهر انسانی شخصیت مثبت و متحرک و 

پرنشاط و سازنده میبخشد، و هم خیر اجتماعی که اجتماع را دائم بسوی حق و حقیقرت  

، و هیچ وقت به ظلم و طغیان و یاغیگری که از اجتماع منفری و سررافکنده   دهد میسوق 

کره در مقابرل هرر یراغیگری      گرذارد  نمری مراع را  ، اجتدهد میسرچشمه میگیرد فرصت ن

 سرافکنده بماند.

، و تضرمین  سرازد  مری را مرنظم  هرا   ایرن  و این نفوذ و حکومت رو  است که همه ای

 که هم در درون نفس و هم در واقع زندگی آدمی سربلند و نامدار بماند. کند می

ظرات )پررواز(   ، و از لحکنرد  میو در هیچ یک از این مراحل نشاط جسم را سرکوب ن

، بلکره  کنرد  مری طبیعی که انسان با جسمش در میدان لذتها به پرواز درمیآید جلروگیری ن 
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جسم و رو  باهم که همیشه زمام امور را بدست دارند آزادانه بپرواز میآیند که در نتیجره  

، امرا از زشرت کراری و اسرراف جلروگیری      دهد میبه بهره برداری از خرمن لذتها اجازه 

 .نماید می

خیر از هستی طبیعی انسان بیرون میتابد، بحکم ترکیب اولی که ها  این و در همه ای

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ د:گوی می خدایش آفریده سر میزند، )اینک قرآنکریم ۡحَسنه  ۡۡله
َ
ٓ أ ِفه

( و در همه این «ما حقاً که انسان را با بهترین قوام آفریدیم» [4التنی: ] ﴾٤َتۡقوهيٖم 

د، فطرتی که نه ورشکستگی دارد و نه فشار خارجی گرد میمراحل با فطرت سالم سازگار 

 که ناسازگار باشد. دهد میآزارش 
این خیر در همه اوضاع و احوال خیر است، در همه ای اطوار و اجتماعات خیر است 

میزنرد، از انسران بره    تا چشم کار کند خیر است، بدلیل اینکه از حقیقت طبیعی انسان سر 

 معنای انسان سر میزند، انسانی که در همه ای زمانها و مکانها انسان است!!

اش( از روز اول آماده است که یا این وضع را پیش  و انسان )با طبیعت دوگونه

بگیرد و یا آن را، یعنی: حکومت جسم را بر این هستی فشرده و دوگونه و متحد هموار 

را بر جسم محترم بشمارد، بعبادت دیگر: انسان بصورت طبیعی  گرداند، و حکومت رو 

 إهنَا﴿ هم استعداد بخیر دارد، و هم استعداد بشر، و این هم گزارش جالبی از قرآنکریم:
ما راه را باو نشان دادیم، یا » [3اإلنسان: ] ﴾٣إهَما َشاكهٗرا ِإَوَما َكُفوًرا  لَسبهيَل ٱَهَديَۡنَُٰه 

ََٰها ﴿ .«یا ناسپاس سپاس گزار است و لَۡهَمَها ٧َوَنۡفٖس َوَما َسَوى
َ
ََٰها  فَأ قَۡد   ٨فُُجورََها َوَتۡقَوى

ََٰها  ۡفلََح َمن َزَكى
َ
ََٰها  َوقَدۡ  ٩أ و قسم به جان آدمى و » [10 -7الشمس: ] ﴾١٠َخاَب َمن َدَسى

سپس فجور و تقوا )شرّ و خیرش( را به او * آن کس که آن را )آفریده و( منظّم ساخته، 

و آن *  که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده* الهام کرده است، 

 .«کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است!
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بلکه انسان وقتیکه بحال خود واگذار گردد بیشتر مایل است که سنگینی خاک را 

نَسَٰنُ ٱوَُخلهَق ﴿ بپذیرد، بازهم قرآنکریم اشاره دارد: و انسان » [28النساء: ] ﴾٢٨َضعهيٗفا  ۡۡله

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقنَا ﴿ د:گوی می ، قرآنکریم«ناتوان آفریده شده ۡحَسنه َتۡقوهيٖم  ۡۡله
َ
ٓ أ  ُثمَ  ٤ِفه

ۡسَفَل َسَٰفهلهنَي 
َ
انسان را در زیباترین قوام آفریدیم، و و حقاً که » [5 -4التنی: ] ﴾٥َرَدۡدَنَُٰه أ

 .«سپس او را باسفل السافلین بر گردانیم که )از صفر آغاز کند و بکمال برسد(
، سازد میو از این جریان در زندگی انسان شر سرچشمه میگیرد و روی زمین را سیاه 

ه ٱِفه  لَۡفَسادُ ٱ َظَهرَ ﴿ قرآنکریم اشاره ای دارد بس شیرین: ي  ۡۡلَۡحره ٱوَ  لَۡب  يۡده
َ
هَما َكَسبَۡت أ ب

يَقُهم َبۡعَض  نلَاسه ٱ ُذه ُعوَن  ََّلهيٱَله ْ لََعَلُهۡم يَرۡجه فساد در دریا و » [41الروم: ] ﴾٤١َعمهلُوا

و هرگز این شر  «.صحرا بوسیله ای اعمال زشتی که از مردم سر زد ظاهر و آشکار گردید

از پذیرفتن ندای محرکهای فطری جسم سر نمیزند، زیرا این پذیرش بذات خود مایه ای 

شر نیست، بلکه آن خود سرچشمه ای خیر است، وقتی بآن سیمای طبیعی باشد که قبالً 

ارزش و حقیر و یا  بی بیان کردیم، قطعاً و بدون تردید جسم بذات خود دارای شر نیست،

اده نیست، زیرا عبث و بیهوده آفریده نشده، خدای حکیم از بیهوده کاری از حساب افت

 .کند میحساب کار ن بی اراده و بی بدور است، او
بلکه فقط جسم ظرفی است برای نیروی زندگی سرازنده و شراد و پرنشراط کره روی     

د زمین را آباد و معادن و ذخایر نهفته ای آن را استخراج و نروهای آن را در خردمت خرو  

، و سرانجام برای زندگی کند می، دست بسازندگی میزند، تولید کند می، ایجاد سازد میرام 

 !!دهد میانسانیت راه اظهار وجود و ابراز شخصیت و بقا  و ادامه و ارتقا  را نشان 

و پاسخ گفتن بندای محرکهای جسم همانست که وجود و حرکت و کرار و تولیرد از   

مطلوب است و مقصود است و مرغروب، زیررا آن   ها  این ایآن سرچشمه میگیرد، و همه 

 تنها وسیله ایست که خالفت انسان در روی زمین از جانب پروردگار با آن پایدار است.

پس بنابراین، نه خود جسم و نه پاسرخ دادن بنردای محرکهرای جسرمانی در زنردگی      

ر میزنرد کره جسرم    انسان منبع شر نیست، بلکه چنانکه قبل از این گفتیم شرر از ایرن سر   
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بتنهائی زمام این هستی فشرده و هم آهنگ و متحد را که باید رو  آن را در دست داشرته  

، و مقام او را سازد میباشد بدست بگیرد، و زمامداری رو  همانست که انسان را )انسان( 

که اگر این دم اللهی در آن خاک تیره ندمیده بود، سزاوار برود   برد می از مقام حیوان باالتر

 که او هم حیوان شود.

)و این یک تعبیر مجازی اسرت(   کند میو هنگامیکه انسان هستی روحانی خود را لغو 

کره انسران    دهرد  مری برای اینکه هرگز بدون ورشکستگی در انجام وظیفه ایرن کرار رخ ن  

و آن  دهرد  مری نی: وقتیکه زمام امور را بدست جسم رو  شود، یع بی برگردد و یک جسم

، و زیرسرایه ای تاریرک   شرود  می را برو  برتری میبخشد که در اثر آن نوارنیت رو  کدر

 خاک قرار میگیرد.

و  کند می، و در این لحظه است که انسان سقوط کند میو همین جا است که شر بروز 

عی خود که دارای عنصرر رو  اسرت   د،  برخالف وضع طبیگرد میاز حیوان هم پست تر 

بخاطر اینکه نیروهرای روحری خرود را     کند می، سقوط دهد میخاصیت خود را از دست 

 .بندد میبکار ن

ۡعنُيٞ ََّل ﴿ قرآنکریم را در این باره گزارش جالبی است:
َ
هَها َولَُهۡم أ لَُهۡم قُلُوٞب ََّل َيۡفَقُهوَن ب

هَها َولَُهۡم َءاذَاٞن  وَن ب ُ هَك كَ ُيۡبِصه ْوَلَٰٓئ
ُ
ٓۚۡ أ هَها نَۡعَٰمه ٱََّل يَۡسَمُعوَن ب

َ
ْوَلَٰٓئهَك ُهُم  ۡۡل

ُ
ۚۡ أ َضلُّ

َ
بَۡل ُهۡم أ

تفقه ندارند،  ها دل ئی است که بوسیله آنها دل آنان را» [179األعراف: ] ﴾١٧٩ۡلَغَٰفهلُوَن ٱ

)درک نمیکنند( و چشمهائی است که به وسیله آن چشمها نگاه نمیکنند، و گوشهائی 

است که به وسیله آن گوشها سخن حق نمیشنوند، آنان مانند چهارپایان و بلکه گمراه 

 .«ترند، آنان غفلت زده گانند
ظرور  و از اشاره بدلها و چشمها و گوشها در ایرن آیره خودبخرود حرواس ظراهری من     

نیست، بلکه منظور فهم و ادراک و شعور اسرت، و اسرتفاده کرردن و سرمشرق انسرانیت      

است در انتخاب کردن راه صرحیح و  ها  و احساس کردنیها  و شنیدنیها  گرفتن از دیدنی

و بلکه  شود می د و مانند حیوانگرد میپیمودن جادة مستقیم، و در اینجا است که انسان بر 
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 توانرد  می اینکه حیوان از یک طرف نه خواهان پیشرفت است، و نهگمراه تر است، بدلیل 

براساس فطرت طبیعی خود آنست،  دهد میپشرفت بکند، بلکه حیوان هرگاه کاری انجام 

 و هرگز از دستش نمیآید که برای اعمال و کردار خود اصولی را تصویب نماید.

، و نه از وظیفه کند میفت و از اینجا است که حیوان در زندگی نه با طبیعت خود مخال

، و همچنین حیوان از طررف دیگرر دارای غریرزه ای    ماند میای که برایش تعیین شده باز 

که با فطرتش سرازگار   کند میاست که اعمالش را مهار کرده، و در مرزهای غریزه توقف 

و است، در نتیجه همان غریزه حیوان را از اسراف و زیاده روی نسبت به میزان حیوانیرت  

نسبت بمقصدی که منظور خالق است باز میدارد، اگرچه حیوان این اعمال را بردون درک  

 .دهد میو فهم و شعور انجام 

، )برا اینکره او دارای عنصرر رو     کند میاما انسانیکه از نیروهای روحی خود استفاده ن

است،( پس او گمراه تر از حیوان است، زیرا او با فطرت صحیح خود مخالف اسرت و از  

، )وقتیکه کنترل اراده کند می، و در همین حال اسراف و زیاده روی کند میآن کناره گیری 

ی کنترل ای خدادادی را که نمایشگر رو  خداست تعطیل کرده باشد،( چون او دیگر دارا

، و بدون تردید این شر خواهد برود، و  کرد میغریزی نیست که تصرفات حیوان را کنترل 

انحراف از مقام انسانیت خواهد بود کره سرزاوار انسران اسرت، امرا همانطوریکره گفتریم        

انحراف طبیعی است وقتیکه انسان بحال خود واگذار گردد، برای اینکه او دارای اسرتعداد  

است، شایسته است که در این حالت بعلت سنگینی خاک منقلب شود  خیر و استعداد شر

و بسوی پستی برگردد و بخاک تیره پاسخ مثبت بگویرد، و در اینجرا اسرت کره همره ای      

در براره   کند میتفسیرهای منحرفی که زندگی بشریت را بصورت زندگی حیوانیت تصور 

 سلوک بشری.ای او صدق بکند، مانند تفسیرمادی تاریخ و تفسیر جنسی 

! او را سازد می، هرگز یله و رها نکند میو لکن خدا هرگز انسان را بحال خود واگذار ن

خلق کرده، دوستش دارد، مهربانش است، خیرخواه دائمی انسران اسرت! و بررای همرین     
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منظور است که پیامبرانش را یکی پس از دیگری فرستاده است که راه صحیح را نشرانش  

 ا بسویش باز گردانند.بدهند، و کج روان ر

پس در این صورت رسالتهای آسمانی در زندگی بشریت دارا مأموریت مهمی است و 

همیشه الزم است، اینطور نیست که یک عمل نافله باشد که انسان هر وقت بخواهد خود 

 نیاز بسازد. بی را از آن

ی خود سازد، و و انسان یا باید با این هدایت اللهی راه برود و روحش را زمامدار هست

نسبت بفطرت بشریت در وضع صحیح قرار بگیرد، و یا این هردایت را کنرار بگرذارد، و    

جسم و شهوات جسمانی را زمامدار هستی خود گرداند، پس در این حالت است که ایرن  

انسان مانند چهارپایان و بلکه گمراه تر است، برای اینکره برا رو  خرود روی بره پسرتی      

 .برد می را در خاک تیره فرو ، و هستی خودرود می

و این است همان تفسیر روانی برای خیر و شرر در هسرتی انسران، و آن یرک تفسریر      

نیست که گاهی در اینجا و گراهی دیگرر در   هائی  بسیار روشن و ساده است، مانند فلسفه

آنجا، گاهی در راست و گاهی در چپ کور و سرگردانند! این یک منبع اصریل اسرت کره    

اندازه گیری خیر و شر در زندگی انسان بآن مراجعه شود، و آن منبع اصیل فطرت باید در 

 همین انسان است!



 

 
 

 پایدار و ناپایدار در هستی انسان

، ماننرد اینکره او   دهرد  میروانشناسی عصرحاضر انسان را در یک صورت ثابت نشان 

تغییرپذیر نیست، پس آیا ایرن   ها نسل و ها قرن هستی ثابت است که هرگز در مداردارای 

اسرت؟ ماننرد انسران کشراورزی     هرا   حقیقت است؟ آیا انسان جنگلها مانند انسان چراگاه

است؟ مانند انسان صنعتی است؟ مانند انسان عصرفضا در کهکشانها است؟ و آیا معقرول  

 یق مییابد بر دیگران هم تطبیق یابد؟تطبها  این است هرآنچه که بیکی از

پس ارزش این پیشرفت و این تطور چیست؟ و مأموریت آن در زندگی بشر چیست؟ 

 اگر بشریت تا پایان عمرش در تمامی ادوار تاریخ ثابت و پایدار بماند؟

، همره ای مرذاهب اجتمراعی    شروند  مری  روبرها  یا بگو: با این اعتراضها  با این سئوال

 همه ای مباحث خود را براساس نظریره تطرور و ناپایرداری پایره گرذاری     عصرحاضر که 

، و از زاویه نظریه خود باینجا میرسند که چیز ثابت و پایداری در زنردگی انسران   کنند می

 وجود ندارد.

که  شود میو بهمین جهت است که در نظریة این مذاهب هیچگونه مقیاس ثابتی پیدا ن

با آن سنجیده گردد، و صرحیح هرم نیسرت کره بررای آن       نشاط عقلی یا روانی و یا مادی

صورت ثابت رسم شود، بلکه باید صورت برای این وضع موجود در این لحظره و یرا در   

این )نسل( ترسیم گردد، و حال آنکه آن هم اکنون در معرض تغییر اسرت، ممکرن اسرت    

 امروز و یا فردا بوضع دیگری تبدیل شود و ناپایدار بگردد.

دارویین  مایره میگیررد،   دارویین  و این نظریه )جدید( بدون تردید در اینجا از نظریه 

همان )قهرمانی( است که نظریه ثبات و پایداری را بطور کلی لغو کرد، همران )قهرمرانی(   

پروا گفت: اصلی که انسان از آن بوجود آمده با مفهوم امرروزش برا )انسران(     بی است که

سخت اختالف دارد، و موجودی که امروز نام انسان دارد تاکنون تطورات و دگرگونیهای 
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فراوانی را پشت سر نهاده است تا بامروز و وضع کنونی رسیده اسرت. و بنرابراین، نبایرد    

کرد که او یک جهرش انتقرالی اسرت در زنردگی ایرن       باین انسان کنونی بیش از این نگاه

مخلوق، ممکن است فردا دگرگون گردد، و از این حال پرواز کند چیز دیگری بگردد، جز 

 این وضع موجود باشد.

و این مذاهب اجتماعی و اقتصادی )جدید( برنامه ای خود را بدون مالحظه چیزی از 

درجه اول باین عنوان دریافت شرده کره ایرن    زیرا در  اند، این نظریه دریافت و آغاز کرده

نظریه در این موضوع آخرین کلمه است و رودست ندارد! و برای اینکه خود این مذاهب 

همان انقالبی که یکباره در غرب  اند، در عصر نهضت، در عصر انقالب صنعتی متولد شده

آداب و رسوم  سیمای زندگی را تغییر داد و روابط مردم را دگرگون ساخت، همانطوریکه

و عقایدشان را تغییر داد، آن هم در میان یک رشته فشارهای دردآور و پیاپی، ایرن وضرع   

در نظر کسانی که شاهد این انقالب بودند، چنان آمد که گویا: این وضرع انسران را از نرو    

، و هرچه در میان امروز و دیرروزش برود بره پایران رسرید، و بره زودی       سازد می)انسان( 

 با آینده نیز قطع ارتباط خواهد کرد!!. اش امروز

سپس فتوحات علمی پشت سر هم رسید، فتوحاتی که حاکی از این برود کره سریمای    

زندگی باید کامالً تغییر یابد و دگرگون گردد، حتی بخیال مردم چنان رسید که ایرن علرم   

و خالق ند و چنان خیال کردند که صاحب گوی می ، همانطوریکهکند میزندگی را نوسازی 

این انسان علم است، دیگر خود را مقید بچیزی نباید بداند، حتری برذات خرود، و چنران     

جلوه کرد که او فردا خود را از نو خواهد ساخت! در ساختمان خود نوسازی آغاز خواهد 

 .V)( تشرالید  جیوردون عنوان کتابی است از تألیفات )( Man Makes Himself)کرد، 

Gordon Chelde)     و انسان بزودی نیروهای محرک خود را تغییرر خواهرد داد، و مقیرد

بآنچیزی نخواهد بود که قبل از این آن را طبیعت مینامید بر طبیعت پیروز است، و برگشته 

 Man in)د: گویر  مری  )انسان در عالم جدید(در کترابش   چولیان هکسلیهمانطوریکه 

The Modern World )ده!همان خدای خالق و با اراده ش 
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آری، این نظریه افسونگر زهرآگین نمایشگر نظریه انسان بسوی این )تطور( است کره  

سرانجام خود را باخت و رشد خود را از دست داد! و گمان کررد کره در زنردگی انسران     

 و نه برای هرچیز دیگری!!. شود می مقیاس ثابتی نه برای نفس انسانیت پیدا

ش )یرک رشرته علتهرای زیرادی( دارد بیردار      اما همان انسان هم اکنون بخراطر پیردای  

، گرچه هنوز کرامالً بیردار نگشرته    دهد مید، و دارد نظریات خود را کم کم تعدیل گرد می

است، و هنوز نتوانسته کامالً باین بالی سیاهی که در آخر قرن گذشته و در ابتردای قررن   

و هرم   لیچولییان هکسی  حاضر بسرش آمده غلبه کند، زیرا ایرن دارونسریم جدیرد کره     

مسلکانش نمایشگر آنست، )علی رغم اینکه منکر خردا هسرتند،( هنروز نتوانسرته ایمران      

بیاورد که انسان فقط یک حیوان متطور است، هنوز نتوانسته بگوید که او بدون کم و زیاد 

نمایشگر آن برود، بلکره   داروین ، حیوانیتی که نظریة رود میبراساس حیوانیت خود پیش 

ه انسان دارای خصایص ممتاز است، و براساس انسرانیت روشرن پریش    فقط ایمان دارد ک

که با خصایص مخصوصرش کسرب    کند می، براساس خطوط روشن خود حرکت رود می

آن خصایص قدرت انسان است بر هرگونه تفکرری، و  ترین  امتیاز کرده است، و با ارزش

ایجاد اتحاد نسبی است میان عملیات عقلی خود، بخالف حیوان که عقل و شرعور در آن  

د، و همچنین وجود واحدهای اجتماعی است، مانند قبیله، ملت، حزب گرد میاز هم جدا 

اب و رسروم و  آدهرا   آن و کلیسا، یعنی: )اجتماعات دینی( و محترم شرمردن هرر یرک از   

 مانند است. بی فرهنگ خود را و در خاتمه و در میان حیوانات مترقی در راه تطور خود

و در اینجا برای ما خیلی ارزش ندارد که نظریه تطور را از اصل مورد بحرث و دقرت   

قرار بدهیم، و میرزان صرحت علمری آن را بدسرت آوریرم، زیررا متخصصرین ایرن کرار          

ا هم اکنون اساس ایرن نظریره را در شرعاع بحثهرای علمری      دانشمندان زیست شناسند، م

م، بلکه برای ما این ارزش دارد که بیک نقطه از کالم دارونسیم تکیره  کنی می جدید بررسی

، زیررا در  رود مری کنیم، و آن عبارت است از: قاعدة انسانیت انسان که براساس آن پریش  

ستی انسان هست که این تطور اینجا هم دست کم یک رشته خطوط گسترده و ثابتی در ه
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، و هرگرز  سرازد  مری را بسوی انسانیت ثابت ترر و محکرم ترر و عمیرق ترر      ها  آن پیوسته

که بخارج از منطقه انسان انحراف یابد، و این نقطه ای حساس و اساسی بحث  گذارد نمی

 ما است.

سپس در اینجا یک دسته حقایق بسیار بزرگ در این موضروع وجرود دارد، زیررا ایرن     

همه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، علمی و تمدنی کره در دو قررن آخرر پیردا شرده، و آن      

تغییراتی که در حقیقت از اول پیدایش انسان تا عصرحاضر ادامه یافته، )سیمای( زنردگی  

 را سخت دگرگون ساخت، اما نتوانست اصل و گوهر آن را تغییر بدهد.

مثال میزنیم که آن یک عشرق فطرری    ما در این موضوع عشق و عالقه بتهیه مسکن را

، و انسران  کنرد  مری است، انسان جنگلها آن را به وسیله ساختن النه بر سر درختان آشکار 

، و انسان کشاورزی با سراختن  دهد میبا انتخاب غارها و شکاف سنگها نمایش ها  چراگاه

مردرن   گلی بحقیقت میرساند، و انسان شهری با ساختن ساختمانهای محکرم و های  خانه

بنشیند، ها  آن بسازد و درهائی  ، و ممکن است انسان عصرفضا نیز فردا سفینهدهد مینشان 

 و میان سیارات زندگی کند، و باین ترتیب: عشق به مسکن را آشکار کند.

بنابراین، آنچه تغییر یافته چیست؟ سیمای زندگیست و یا اصل زندگی؟ بلی، سریمای  

این عشق فطری به وسیله ای آن آشکار شد تغییر یافت، با زندگی تغییر یافت، سیمائی که 

عقلی و فنی انسان، با اینکه های  تغییریافتن امکانات مادی و علمی و دگرگون شد، قدرت

تغییر یافت بازهم در خط سیر اصلی باقی ماند و از مسیر خارج نشرد، و هنگامیکره ایرن    

به انسان بود، نره براسراس هرر     دگرگونیها را پذیرفت، براساس قانون انسانیت مخصوص

( و قانون انسانیت که در دهد میقانون دیگر و.... ) حیوان هرگز عشق به مسکن را تغییر ن

اینجا براساس اصول ارتکازی مخصوص انسانیت تمرکز یافته عبارتست از: قدرت انسران  

و سرپس   برای بکاربردن ابزار و استفاده کردن اوست از )افکار( و تجربیات پیشین خرود، 

کره هرر    کنرد  مری عبارتست از: جنبش و حرکت بسوی جمال و زیبائی که پیوسته ترالش  

 موجود زیبا را زیباتر بسازد تا آنجا که در عالم انسان ممکن است بکمال برسد.
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بنابراین، در این صورت اصل و جوهر تغییر نکرده، بلکه تطور پذیرفته و سیمای خود 

د پیشررفته اسرت، در مسریری پیشررفته اسرت کره       را عوض کرده و در مسیر اصرلی خرو  

، و در اینجا عوامل دیگری جز فطرت انسان نیست دهد میامکانات فطرت انسان را نشان 

که این تطور را بوجود آورد، چون این هستی مادی یا آن نیروهای مادی کره تفسریرمادی   

حیروان هرم آمراده    ، این نیروها بررای  دهد میتاریخ پیوسته همه ای تطورها را بآن نسبت 

است، و حیوان هم بنا بگفتة داروین دائم در حال تطور اسرت، و لکرن برر فررض اینکره      

نظریه ای او صحی باشد این تطور براساس قانون حیوانیت است، و هیچگونه شباهتی برا  

 تطور انسان ندارد.

و بهمین لحاظ عنصر فعال در این کار خود انسان است، انسان است با همران فطررت   

متازش که دائم در حدود این فطرت و براساس خطوط اصلی آن در پیشررفت اسرت، و   م

آن همان فطرتی است که هراندازه در تطور پیش بررود در قرانون انسرانیت محکرم ترر و      

کره بسروی فطررت     گذارد نمید، و هرگز از آن راه قدم بیرون گرد میعمیق تر و پایدارتر 

اصلی خود سرگردان بماند، و نیز عشق بره لبراس را   دیگر برود، و یا در بیراهه از خطوط 

 مثال میزنیم.

و آن یک عشق فطری دیگر است که سکنة جنگلهای آن را برا پراره پوسرتی و یرا برا      

، و چادرنشینان و ده نشینان دهند می مقداری از پر مرغان که فقط ستر عورت کند نمایش

، و شهرنشینان متمردن برا تهیره    سازند میزبر و خشن نمایان های  آن را با تهیه کردن بافته

 .دهد میکردن لباسهای محکم و زیبا و لطیف نشان 

پس باید دید چه تغییر یافته؟ صورت و یا جوهر؟ بلی، آن قیافه ای که بره وسریله ای   

پیوست تغییر یافت، بوسیله ای تغییریافتن امکانات مرادی   می آن این عشق فطری بحقیقت

سان تغییر یافت، و لکن این تغییر و این تطور براساس قرانون  و علمی و تطور قدرتهای ان

انسانیت ممتاز خود تغییر یافت، همان قانونی که برر ذات مرکرز انسران تکیره دارد، و برر      
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قدرت بر استخدام ابزار و استفاده از افکار پیشین و جنبش بسوی جمال و کمرال اسرتوار   

 است.

دیرد، و سررافکنده و سررگردان رو    سپس این فطرت در عالم بشر غربری منحررف گر  

بسوی لخت و عریان زیستن روان گردید، پرس آیرا ایرن انحرراف را الغرا  فطررت بایرد        

خواند؟! و یا اعالم عدم وجود آن باید نامید؟! و یا باید گفت که مسئله ای لباس به فرمان 

 )تطور( اجتماعی واگذار گردیده؟! اجتماعیکه هرگز براساس ثابت تکیه ندارد.

ین همان اشتباهی است که بعضی از دانشمندان غرب امروز بآن گرفتارند، زیررا ایرن   ا

هنروز کرامالً   هرا   )تطور( خیالی علی رغم انحررافش از فطررت و سررگردانیش در بیراهره    

نتوانسته قانون انسانیت مخصوص خود را بفریبد و از راه بدر کند، زیرا آن زن غربی کره  

کره او ایرن چنرین     کند مین بیرون انداخته، هنوز خیال در جهان جدید غرب خود را عریا

زیبا است. پس بنابراین، این کار خود یک نوع جنبش زیبرائی اسرت، خواسرتن جمرال و     

 کمال است، اما منحرف و سرگردان!!

این از یک طرف و از طرف دیگر هنوزهم همین زن )جز در حاالت جنون و 

نظر دارد ها  آن ابتدای تاریخ در پوشانیدندیوانگی( بعضی جاهای بدن را که فطرت از 

َكََل ﴿ :((دهد میمیپوشاند، ))قرآنکریم از این جریان گزارش 
َ
مهۡنَها َفَبَدۡت لَُهَما  فَأ

َفانه َعلَۡيههَما مهن َوَرقه  )آدم و حوا وقتی فریب » [121طه: ] ﴾ِۡلََنةه ٱَسۡوَٰءُتُهَما َوَطفهَقا ََيۡصه

[ خوردند و شرمگاهشان برایشان پیدا شد و  آن ]درخت آن گاه ازشیطان را خوردند( 

 .« چسباندند [ بهشت مى شروع کردند که بر خودشان از برگ ]درختان
و امر سوم آن همانست که بزودی در آینده نزدیک از آن بحث خواهم کرد، این است 

و که این انحراف از فطرت بشریت را سعادتمند نساخت، بلکه آن را سرشار از تشرویش  

آشوب و آشفتگی نمود، برای اینکه آن طغیان برعلیه فطرت است، و هر طغیانی سررانجام  

م خرواهی  مری بدنبال دارد، و فقط ما قبل آنکره براین نقطره برسریم     هائی  یک رشته بدبختی

بعنوان )پایه های( نفرس انسرانیت   ها  آن بگوئیم که همة آن محرکهای فطری که تاکنون از
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فه ای زندگی در این دو قرن اخیر تغییر یافت هیچگونره تغییرری   بحث کردیم، وقتیکه قیا

پیوسرت   مری  بآنها نرسید، بلکه فقط آن سیمائی که این عشق فطری به وسیله آن بحقیقت

تغییر یافت، بدون اینکه در منبع اصلی و در خطوط اساسی تطور از آن روزی که فطررت  

 را خدا آفریده تغییری حاصل شود.

زهم آن جنبش حرکت دهنده اولری کره عبرارت از: عشرق بزنردگی      پس بنابراین، هنو

گوناگونی بخود میگیرد، و لکن بازهم عشق بزندگی است، همان عشق و های  است، قیافه

عالقه به بهره برداری از باغ زنگانیست، و هنوزهم عشق بحفظ ذات و فروع نزدیک آن از 

ان نخورده و از راه خود بیررون  قبیل طعام و شراب و لباس و مسکن و... از جای خود تک

نرفته است و همانست که بود، بلکه فقط آن قیافه ای که انسان به وسیله آن خود را حفظ 

 تغییر یافته است. کرد می

و هنوزهم جنبش غریزه ای جنسی همان جنبش فطری است، همان عشق عمیق است 

و هنگامیکره  در هستی جنس مرد و زن، و هنروزهم عشرق مالکیرت همانسرت کره برود،       

کمونیستی سخت تالش کردند که آن را از داخل نفروس بشرر بیررون براننرد،     های  دولت

بازهم سرانجام فطرت بر آن پیروز گشت، و رلیم کمونیست ناچار گردید که از عناد خود 

دست بردارد، و مالکیت بعضی چیزها را آزاد بگذارد، و سرانجام اخرتالف کرارمزد را در   

کارگر آزاد گذاشت که هر کس از کارگران و صرنعتگران بخواهنرد کرار    میان یک طبقه از 

اضافی انجام بدهند، و کارمزد اضافی دریافت کنند آزادند، انجام بدهند و دریافت بکنند و 

 با آن لوازم زندگی بهتری تهیه نمایند.

گونراگونی بخرود   هرای   و هنوزهم عشق و عالقه بجنگ و ستیز همانست که بود، قیافه

، هرا  موشک رد از ابتدای مبارزات ریاضی گرفته تا تهدید عالم بنابودی بوسیله بمبها ومیگی

اما در اصل بازهم همانست، و هنوز عشق بخودنمائی و اظهار وجود همانست که برود، و  

لکن هر روز قیافه جدیدی بخود میگیرد، از خدمت باجتماع گرفتره ترا سررحد طغیران و     

 دیکتاتوری.
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همان نیروهای محرک فطری هستند در هستی انسان ها  این م:گوئی می بنابراین، وقتیکه

)دوافع( پس وقتیکه انسان از زندگی جنگرل نشرینی و غارنشرینی بزنردگی در کهکشرانها      

 رسیده چه در این هستی تغییر یافته؟ قیافه و یا خودهستی؟!!.

بطرور  و آن نقطه ای سومی که اندکی قبل اشاره کردیم این اسرت کره فطررت گراهی     

د، و لکن خطرای نابخشرودنی اسرت، اگرر     گرد میناشایستی از مسیر اصلی خود منحرف 

بخیال بگوئیم که این انحراف )تطور( و پیشرفت است، و به جوهر فطرت اصابت کرده و 

مسیر آن را تغییر داده است، چون پربدیهی است که هیچوقت کارها باوهام و تخیالت مرا  

م بخیال بپرردازیم و در خیرال بپررورانیم، زیررا     خواهی میکه واگذار نگردیده تا هر طوری 

 دهرد  مری مثالً: در خود فطرت یک نوع عفت و حیای جنسی هست که زن را طوری قرار 

که ظهور کند، و سپس خود را نهان سازد تا مرد در جستجویش درآید و خود را در ایرن  

 ر خود بگیررد، و ایرن فطررت   جستجو بزحمت بیاندازد، و سرانجام او را بیابد و در اختیا

حکمت نیست بدون تردید، زیرا برای زن یک نوع تضرمین فطرری میبخشرد کره مررد       بی

دلخواه را بدست آورد که شایسته باشد کار خود را باو واگرذارد و خرود را در آغوشرش    

 قرار بدهد، بعد از آنکه ثابت شود که او مرد زندگی است.

از شوهر روگرردان نگرردد، وقتیکره بآسرانی      که دهد میو همچنین باو تضمین فطری 

بدست آید و بدون زحمت کمر خدمت ببندد، گاهی زن ایرن فطررت را هوشریارانه درک    

، و لکن در هردو صورت براساس فطرت سالم خود دائم بفرمران  کند میو گاهی ن کند می

 این فطرت است، و دائم در خطوط سالم این فطرت بکار میپردازد.

 ر روسیاه به میدان آمرد و زن را )آزاد( سراخت، و مرن در کتراب    سپس این عصرحاض

از داستان این آزادی سرخن بسرزا گفرتم، دیگرر در اینجرا آن را تکررار       ( معرك  التق لاد)

، بلکه این امر را از واقعیت کنونی آن به بررسی میگیرم. بلی، زن )آزاد( شرد و در  کنم مین

حال همین آزادی با تن لخت و عریان بیرون تاخت، و در این غررب تمردن سراز حیرا و     

عفت جنسی را باخت، و سرانجام در تمامی لباس و حرکات و تصرفات برگشت، و بکار 
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کند، و همه جا و همه وقرت و همره حرال برا هرر      گستردن دام پرداخت که مرد را شکار 

عنوانی او را بسوی خود بخواند که به وسیله ای او دیوشرهوت غریرزه جنسری را آرام و    

 ساکت بسازد!!

م کنری  مری  پس بنابراین، چه حادث شد؟ هیچ میدانیم؟! چرا؟ از آن جهت که ما بحرث 

رخ داد، در آمریکرای آزاد و  ناگواری های  نتایج بس بزرگ و درخشانی اتفاق افتاد! حادثه

عنان گسیخته تا آخرین حد امکان و در دول اروپای شمالی ایضا  این حادثره نراگوار رخ   

داد که مرد برگشت بجای زن ناز و غمزه فروخت، و با نرمشهای دخترانه براه افتراد و زن  

بلکه او  بدنبالش روان گردید، و بترنم پرداخت و خود برایگان در آغوش او قرار گرفت تا

را بپذیرد، و این برای آنست وقتیکه زن خود را در اختیرار مررد گذاشرت از وی گریرزان     

شد، وقتیکه زن عفت و حیا  فطری را کنار گذاشت مرد نیرز از او رو گردانرد، حیرائی را    

کنار گذاشت که برای او تضمین فطری میداد که مرد باید بسراغش بیاید، نه او بسراغ مرد 

رقرص انداختنرد و   های  ران در این کشورها برگشتند و خود را در میان حلقهبرود، و دخت

بناز و عشوه و غمزه پرداختند تا بلکه جوانی را بدام بزننرد و برا او برقصرند، و سررانجام     

بهدر رفت، و همه ای وسایل ناز و کرشمه از کار افتاد و او بره   ها کوشش وقتیکه همه ای

، و آشکارا در محفل رقص با دهد میسر ها  میخزد و گریهمقصود دل نرسید، در گوشه ای 

 که چرا نتوانست با جوانی برقصد؟. دهد میآواز بلند گریه سر 

پس بنابراین، زن وقتیکه از خط سیر اصیل فطرت خود بیرون رفرت سرعادتمند نشرد،    

 اگرچه بخیال خود به لذتهای فراوان نائل گردید.

نسلی از اوالد ذکور در این کشرورها مخنرث بیررون    و همچنین این حادثه رخ داد که 

آمدن و به نسبت زیادی بجنون غریزه جنسی گرفتار شدند! و این هنگامی بود که زن حیا 

و عفت جنسی را کنار گذاشت و بر سر بازار آمد تا مرد را شکار کنرد، و مردانره از ایرن    

 شکارگاه برگردد!
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ی ها نسل یان انتشار جنون غریزه جنسی درآری، میان بیرون تاختن زن باین ترتیب و م

حاضر اروپا و امریکا روابط بسیار دقیق و پیچیدگی عجیبی وجود دارد، زیرا پسر بچه در 

، و دائم و رد زبرانش  دهد میاین میان بطور ناخودآگاهانه خود را با شخصیت پدر نمایش 

 تکرار و بیان غریزه جنسی است، و این یک امر فطری است!.

ین، وقتیکه زن از قید و بند عفت رها شد و حیا را )در آنجا که خود میداند( کنار بنابرا

انداخت، و برگشت در همه ای امور شبیه مردان شد و یا خواست بشود، همین امر باعث 

تشویش و آشفتگی در نفس و روان پسر بچره اسرت، و در روحرش اثرر میگرذارد، و برر       

، و فکر و ذکرش تعریرف  سازد مید ناخودآگاهانه با شخصیت مادر خود را نمایان گرد می

د که در اجتمراع غلبره دارد و وضرع جدیردی بوجرود آورده      گرد میو باین غریزه جنسی 

د یک موجودی مرکب از شخصیت مرد و زن گرد میاست، و سرانجام از جهت روانی بر 

 هرا  نسرل  رار میگیرد. پس بنابراین، ایرن پرورش مییابد! و سخت در معرض جنون غریزه ق

 سعادتمند نیستند، وقتیکه ما در خط سیر اصلی فطرت بیراهه افتاد و منحرف گردید!

و همچنین این حادثه خانمان سوز رخ داد که زندگی خانواده بفسراد کشرانده شرد، و    

معنایش % باال رفت، و واقعاً هم رقم سرسام آور است!  41عاقبت نسبت طالق در امریکا 

پاشیدگی خانواده و انحالل روابط آنست! معنایش بدبختی خانوادگی و ناپایداری آنسرت!  

و مردم تقدیم زن پیوند  کند میکه زن تقدیم مرد هائی  و آن یک امری است که با این فتنه

 ناگسستنی دارد.

و این همان فتنه روانی است که پیوسرته لرذتهای محسروس آنری را مقیراس زنردگی       

کره   دهد می! و این همان فتنه سیاهی است که ازدواج را چیز پلید و خاموش نشان میگیرد

 نه فتنه دارد و نه فریفتن.

وه! چه زود زنجیر ارتباط خانواده از هم گسیخت! و هر یرک از زن و شروهر بردنبال    

شکار جدید دویدند!! و روزی که دولتها با تصویب قوانین منع طرالق بره میردان آمدنرد،     

در دول کاتولیک اتفاق افتاد،( حادثة ناگوارتر از طالق روی داد، و آن عبارتسرت   )چنانکه
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از: طرف زن و هم از طرف شوهر، و این هم برای این است که هرردو از جهرنم سروزان    

 خانواده ویران شده و عاطفه سوخته فرار کنند.

ن و نره  پس بنابراین، وقتی زن از مدار اصلی فطرت بیرون شرد و بیراهره رفرت نره ز    

و با این وضع اسفناک اسرت کره ایرن     ها نابسامانی شوهر بسعادت نرسیدند! و بعد از این

همه آشفتگی و تشویش و سرگردانی و بیماریهای روانی و عصبی و فشار خون و انتحرار  

 و جنون روی زمین را فرا گرفت!!

همره بطرور   است همگام با طغیان برعلیه فطرت سالم، و هائی  عارضهها  این و همه ای

روشن بدو چیز داللت دارند، یکی این است که در اینجا فطرتی هست که وقتیکه انسران  

برعلیه آن طغیان کند سخت بدبخت خواهد گردید، و دومری ایرن اسرت کره انحرراف از      

فطررت   بری  و یا انسران را  کند میفطرت، فطرت جدیدی خلق و واقعیت اصلی را ابطال ن

راموش کنیم که این همه انحراف را نه پیشررفت صرنعتی و نره    ، و بعالوه نباید فسازد مین

بلکه انحرراف   اند، ضرورتهای تاریخی و اقتصادی، و نه ضرورتهای مادی بارمغان نیاورده

از این راه آمد که یک حرکت فطری اصیل و ناگهانی در عالم پیدا شرد، و آن عبرارت از:   

یکباره از هم گسیخت و از قید و زنجیر آن های  حرکت شدید غریزه جنسی بود که حلقه

بند آزاد شد، یعنی: انحراف از داخل فطرت بروز کرد، نه از خارج آن چنانکه تطورپرستان 

و ما در سابق در فصل انحراف و  اند، و شیفتگان تفسیرمادی و اقتصادی تاریخ خیال کرده

بد گرفتار شد ؟ وقتیکه بتوجیه دهد میجنون بیان کردیم که انحراف از فطرت چگونه رخ 

 و یا اصالً توجیه را از دست داد.

پس بنابراین، این فطرت یک چیرز حقیقری و واقعری اسرت، و دارای ارزش و اعتبرار      

است، حتی در حاالت انحرافات، و در خاتمه بگوئیم: در خود انسان مقدار زیادی نررمش  

، چنان بره  کنند می که کارها را از ظاهر مطالعه و حسابها  آن و خوشروئی هست، و برای

که انسان هستی ثابت ندارد، و تطورهای مادی و اقتصادی است کره انسران را    آید می نظر

 ، آن هم برخالف قوانین ثابت و برخالف طریقه معروف.سازد می)انسان( 
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م کنری  مری  م از خود انحراف بحث کنیم، بلکه از حاالتی بحثخواهی مینو ما در اینجا 

معتدل و سالم و طبیعی اسرت، پرس روی ایرن حسراب وقتیکره       ها آن که بفرض همه ای

انسان از یک وضع اجتماعی بیک وضع اجتماعی دیگر انتقال مییابرد، چره حادثره ای رخ    

 محرک فطری تغییر مییابد، نه حقیقت و گوهر آن.های  ؟ و قبالً گفتیم که قیافهدهد می

نرب متعرددی وجرود دارد، و    م کره در انسران جوا  کنی می و در اینجا این نکته را اضافه

در آن واحرد یکنواخرت کرار نمیکننرد، بخراطر      ها  آن نیروهای گوناگونی هست که گاهی

اینکه امکانات تمدنی و راهنمائی و توجیه حاضر آن را بررای کرار و سرازندگی تحریرک     

، و برای اینکه این قیافه برای ما روشن گردد، امر را بحادثه ای که در جسرم روی  کند مین

م، در جسم صدها اعضا  و احشا  هستند، و فرض این است که همه کنی می تشبیه دهد می

، و بره  شرود  مری باید در آن واحد باهم بکار بپردازنرد، و نشراط جسرم تکمیرل ن    ها  آن ای

معرین بکرار   هرای   براهم در پسرت  هرا   آن پردازد، مگر اینکه همه ای نمی وظایف زندگانی

واقع ممکن است که انسران بعضری عضرالتش را تمررین     بپردازند، و لکن گاهی در عالم 

بدهد که بطور بارز نمو کند و دیگری در مقابل آن مهمل بماند، و از حجم طبیعی بیررون  

برود، و یکی از اعضا  داخلی تنبل شود و ترشحات الزم را کامالً انجام ندهد، و یا یکری  

 ترشح نماید.نشاط را بیش از حد داشته باشد خارج از میزان ها  آن از

بآن معنا نیست کره مقیراس ثرابتی بررای زیربنرای      ها  این پس بدیهی است که همه ای

، بلکه معنایش این است که فقط در اینجا شود میجسم بشری و وظایف و نشاط آن پیدا ن

یک طرف و پنهان و کم رشدشدن ای  اندازه یک حقیقتی است، و آن نمو و بروز خارج از

 دیگر است، و این هم حق است کره علرل و اسرباب خرارجی ایرن     خارج از اندازه طرف 

را در جسم ایجاد کرده است، و لکن هیچ کس تاکنون نگفتره کره ایرن علرل      ها نابسامانی

خارجی عضو جدیدی آفریده است، و یرا عضروی را نرابود کررده اسرت، و حراالت برر        

 یم بعالم نفس و روان.گرد می
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گونراگونی، و نیرز در اینجرا نررمش و     در اینجا جوانرب متعرددی هسرت و وظرایف     

یکی از این جوانب بطور ثابت و یا موقت  دهد میخوشروئی مخصوصی هست که اجازه 

آشکار گردد، و جانب دیگر غروب کند و خود را نهان سازد، و همچنین در اینجا علرل و  

اسباب خارجی هست که دائم در زندگی اثر میگذارد، و توجیهات خارجی هم هست کره  

م در آن مؤثر است، و اتفاق میافتد که این علتها و این توجیهات طوری کرار کننرد کره    دائ

یکی از جوانب انسان آشکار گردد، و جانب دیگر روی پنهان کند و یا ناتوان گردد، و در 

، و نره  شرود  می این صورت سزاوار نیست که گفته شود، نه هستی ثابتی برای انسان یافت

 سنجیده گردد. مقیاس صحیحی که نشاط او

گفت که این هم یک حقیقت است، یعنی: آشکارشدن یرک جانرب    توان می بلکه فقط

در اینجا، و پنهان شدن جانب دیگر در آنجا، و در این وقت سزاوار نیست که گفته شرود،  

و یا نابود، بلکره   کند میعلل و اسباب خارجی است که این جنبه را در درون نفس ایجاد 

و یرا تضرعیف، و لکرن در هرردو      کنرد  مری که این علتها آن را تقویت گفت  توان می فقط

 صورت از اول در صمیم فطرت موجود است، در حال نهفته و یا در حال ظهور و بروز.

و در اینجا یک آزمایش بسیار ساده ای برای این حقیقت وجود دارد، و آن این اسرت  

که علتهای خارجی هراندازه هم قدرت و فشار داشته باشند، هرگرز نمیتواننرد در هسرتی    

انسان چیزی را بوجود آورند که در آن استعداد پیشرین نباشرد، و تجربره ای کمونیسرتی     

 .کند میبآسانی این نکته را ثابت 

حقاً که حزب کمونیست سخت کوشید که عشق به مالکیرت را از میران برردارد، و در    

این راه با تمام قدرت و فشار و سطوت و طغیان کوشید، و سخت بتالش افتراد کره یرک    

نوع هستی نفسی و روانی خلق کند که این عشق در آن نباشد، و لکرن بخراطر اینکره آن    

فشار آن دولت )پیروز( نتوانست این برنامه را یک عشق فطری است، با آن همه قدرت و 

 اجرا کند، نتوانست این عشق را پایمال بسازد.



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   406

و همچنین قبل از دولت طغیانگر کمونیست رهبانیت ویرانگرر کلیسرا سرخت برتالش     

افتاد که جنبش فطری غریزه جنسی را در نهاد بشر بقتل برساند، و لکن چون یک جنبش 

 مه را با آن همه قدرت و چموشی که داشت پیاده کند.فطری است نتوانست این برنا

هرا   سپس کار بجائی رسید که خود این رهبانیت کلیسائی در داخل کلیساها و صرومعه 

بسوی خرمن غریزة جنسی یورش برد، و با وضع رسواگرانه ای بغرارت کراالی نراموس    

سرت از دنیرا   مشغول گردید، کشیشان با دختران تارک دنیا، و دختران هرم برا کشیشران د   

شسته آنچنان سرگرم شدند و همه باهم بسوی عشق رفتند که دریچه رسوائی را نتوانستند 

 برو به کلیسا!! خواهد میببندند، حتی عاقبت بعنوان مثل و رد زبانها شد که اگر دل 

احزاب نازی و فاشیست و کمونیست سخت کوشیدند کره  های  و همچنین دیکتاتوری

س بشر بسود جنبشهای اجتماعی نابود کننرد، امرا چرون آن یرک     عنوان فردیت را در نفو

جنبش فطری است، این همه کوشش بهدر رفت و خاموش گردید، و بناچار این دولتها بر 

گشتند و بتدریج باین عشق فطری سرکوب شده، و به خفقان افتاده تنفس مصنوعی دادند، 

شد و بازی آغاز، از یرک طررف   )گرچه در غیر میدان سیاسی بود( که سرانجام میدان باز 

ی مصنوعی خارج از حد و حساب بوجود آوردند، ها کوشش احزاب در آن روان شدند و

بازیهای سیاسی و مبارزات ریاضی بر روی صحنه درآمرد کره افرراد در آن میردان آزادی     

 سرکوب شده را از سر گرفتند.های  خواسته

رکهای فطری در نهادش نباشد، و نیز هندوئیسم سخت کوشید انسانی خلق کند که مح

انسانی بیآفریند که چشم نداشته باشد، انسانی بوجود آورد که فقط نمایشگر نورانیت رو  

پرصفا باشد و از جنبه خاکی جدا گردد، اما چون در سرشت انسرانیت چنرین اسرتعدادی    

بهدر رفت و خاموش گردید، و عاقبرت جرز یرک     ها کوشش موجود نیست، همه ای این

 گری بیمار و خارج از اندازه چیزی از خود بیادگار ننهاد.منفی 

آری، بهمین ترتیب: فطرت همیشره برر همره ای توجیهرات و علتهرای بازدارنرده کره        

قررار بگیررد و آرام بمانرد،    ها  آن مخالف آنست پیروز است، گرچه مدتی هم تحت فشار
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انطوریکه گفتریم: در  ند همتوان می بلکه این علتهای خارجی و این توجیهات منحرف فقط

موجود و تضعیف بعضی دیگر کار کنند. پس بنرابراین، آن  های  حدود تقویت بعضی جنبه

 پایه کو؟! بی داللت تاریخ و آن داللت انسانیت بر این مدعای

ناقص و یا نهفته در عصرهای تاریخی که برر رشرد   های  داللتش این است وجود جنبه

که سرانجام علل اند  اصالً موجود نبودهها  این جنبه زندگی سبقت دارد، بآن معنا نیست که

را بوجرود آورد، و بلکره داللرتش ایرن     ها  آن مادی، اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت علمی

کامل نشده برود،  ها  آن است که این علتها باعث شد که ظهور کنند و بیرون آیند، و یا نمو

 باعث شد که این نمو کامل گردد.ها  و این سبب

بینیم که خطوط اساسی بهیچ وجهی تغییر نکررده اسرت، بلکره آنچره      می بنابراین،پس 

، و قدرتها است که در این کنند می است که پیوسته از این خطوط عبورها  تغییر کرده قیافه

 .روند میعبور بکار 

و نیز داللت آن این است )بعد از آنکه انسانیت برشد خود رسید( که خود انسان بایرد  

را طوری قرار ها  آن های خود و در توجیهات خود ناظر و شاهد باشد که سرانجامدر نظام

بدهد که بر همه ای هستی انسان برسد، و براساس وضع صحیح فطری درآورد کره همره   

ای جوانب هستی بشریت را دربر بگیرد، در نتیجه انحراف را بعنوان اینکه پیشرفت است 

انب فطری و نشاط متعدد انسان خالئری ایجراد   برسمیت نشناسد، و در یک قسمتی از جو

نکند، بدلیل اینکه تطور آن را باطل کرده است، و دیگر وجودی ندارد که بحساب آیرد، و  

برعلیه خطوط فطرت قیام کند، و یرا فطررت    تواند می دیگر خیال خام در سر نپروراند که

یرک رشرته   هرا   این همة جدیدی بیافریند، و یا انسانی بسازد که فطرت نداشته باشد، زیرا

اوهام و خرافات است که این پیشرفت سریع و خیره کننده علم و دانش بوجود آورده، و 

 همچنین تغییر ظاهری که در قیافه زندگی در این دو قرن گذشته رخ داد باعرث پیردایش  

 شد.ها  آن



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   408

ه کر  کنرد  میکه در این دو نسل گذشته انجام گرفت، ثابت هائی  و لکن خود این تجربه

این فطرت تا چه حدی ریشه دار و سنگین و با ارزش است؟! و تا چه حردی در هسرتی   

 انسان رسوخ دارد؟!

و خالصه این همه گفتار این است که علم روانشناسری وقتیکره قیافره ثرابتی را بررای      

آن قیافه برخالف حقیقت انسان باشد،  تواند می، هرگز نکند میهستی روانی انسان ترسیم 

را از حسراب  هرا   آن باشرد، و هرگرز   تواند مینشناسی مانع از احتماالت تطور نو ایضا روا

در حساب خود بگنجانرد کره ایرن تطرور      تواند می براند، بلکه فقط تواند میخود بیرون ن

قیافه را دربر میگیرد و در اصل و جوهر مؤثر نیسرت، در صرورتیکه ایرن علرم عهرده دار      

، برای آن هیچ مهم نیست کند میاندازه که از اصل و جوهر عبور قیافه نیست، مگر بهمان 

که این قیافه، قیافه دیروز است و یا قیافه امروز، بلکه در هر حال فقط برای آن ایرن مهرم   

؟ و تا چره حردی از   کند میاست که ببیند این قیافه تا چه حدی از این جوهر سالم عبور 

 د؟.گرد میمسیر صحیح خود منحرف 

صالحیت دار آن در این برنامه هم خود فطرت است و بس، با همان وضرعی  و مرجع 

که هست در عمومیت و وسعت جوانب آن، مرجع ذیصالحیت آن همان فطرتی اسرت از  

تا امروز کشیده شده، نه از زندگی یک نسل معیوب و منحرف، آن  ها نسل زندگی همه ای

ت، و ایرن همره برهران پررارزش     همان فطرتی است که این همه دلیل بر عبور آن برپاسر 

واقعیت آن موجود است، آن همان فطرتی که تجربره ثابرت کررده کره طغیران برعلیره آن       

، بلکره بعکرس بردبختش    گرذارد  نمیبشریت را به سعادت نمیرساند، و هیچ وقت راحت 

 ، و سپس در خاتمه تجربه ثابت کرده که این فطرت بر همره ای دهد میو عذابش  کند می

سرانجام پیروز اسرت، و تجربره    رود میکه برای اعدام و یا انحراف آن بکار ئی ها کوشش

 باشرد و بعرد از انجرام شردن     هرا  نسرل  ثابت کرده که همین فطرت اگرر بعرد از گذشرتن   

د، و با راه انداختن انقالبهرای  گرد میی طاقت فرسا باشد، بازهم به اصل خود باز ها تالش
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عقرب میرانرد، و همره ای انحرافرات را تصرحیح      )سفید و یا خونین( همه ای فشارها را 

 .کند می

هُسَنةه ﴿ يَٗل  ّلَله ٱَولَن ََتهَد ل  .[62األوزاب: ] ﴾٦٢َتۡبده
 .«و سنت خدا را هرگز تغییرپذیر نخواهی یافت»





 

 
 

 تفسیر انسانی برای انسان

د: بعرد از دارویرن انسران    گوی می )انسان در عالم جدید(چولیان هکسلی در کتابش 

دارای آن قدرت نبود که خود را حیوان نداند، و این یک بررسری صرحیح اسرت نسربت     

بدارونیسم و نظریة آن در باره ای انسان، زیرا از چیزهای تردید ناپذیر است کره دارویرن   

اصل انسان را بحیوان ارجاع کرد، و سپس او را از آن مقام پست حیوانیت که خود بدانجا 

کره بررای    کرد مینزلش داده بود باال نیاورد، علی رغم اینکه الهام نظریه ای تطور ایجاب ت

انسان امتیازی داده شود، بجهت اینکه انسان دارای خصوصیات ممتازی است که در اثنرا   

همین تطور بدست میآورد، و این بفرض این است که این نظریه از اول ترا آخرر صرحیح    

چشرم   بری  ثالً: حیوانی که دارای دو چشم است، و از یک حیوانباشد، زیرا بدیهی است م

تغییر یافته، و با قانون تطور دارای چشم شده، از لحظه اول یک موجرود ممترازی اسرت،    

، آنچه که بر حیوان سابق منطبق بود، جانب امتیرازش  شود میهرگز بر این حیوان منطبق ن

 .کند میبیش از جانب شباهتش در نظر جلوه 

آن عشق دیوانه که بوسیله حقیرشمردن انسان در راه مبارزه با کلیسا بسررها زد  و لکن 

با هوا داران داروین چنان انس گرفت که براه خود ادامه دادند، و با یرک حماسره شرادی    

 آفرین بحیوانیت انسان امضا  دادند، و بلکه باین حیوانیت افتخار کردند.

ه نهاد و روان شد، و در حرال رفرتن مرترب    بلی، این الهامات دارونسمی سر در این را

سموم کشنده خود را در یک شعاع گسترده پاشرید و گذشرت، و سررانجام آن سرموم را     

مذاهب اجتماع و روانشناسی و آداب و هنر و همه ای تولیدات فکری غربی در آخر قرن 

 .(1)نوزدم و ابتدای قرن بیستم بخود جذب کرد و مسموم گردید 

                                      
)جلرد دوم( از   «روشرنفکران  یهایاسالم و نابسامان»در کتاب  یهودیسه نفر نیمراجعه شود به فصل ا -1

 مترجم. نیمؤلف و از هم نیهم



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   412

، تفسیر جنسی سلوک بشر، تفسیر جسمانی مشاعر و وجدان انسران،  تفسیرمادی تاریخ

ی واقعری و طبیعری در آداب و هنرر و.... همره و همره یرک رشرته        هرا  پیشررفت  همه ای

   .کنند می انعکاسهائی است از داروینیسم، و همه و همه حیوانیت انسان را سخت تأکید

امتیاز انسان بر حیوان اسرت، و  اصول عالی انسانیت و ضوابط با ارزش انسانی آخرین 

هرا   آن حال آنکه همین اصول و همین ضوابط یگانه چیزهائی است که این مذاهب همگی

 مردم را بشک و تردید وامیدارند.ها  آن ، و در ارزیابیکنند می را تحقیر

و در همه ای حاالت مانع از این هستند که این اصرول را بجانرب روحری انسران براز      

 این مذاهب در درجه اول ایمان بوجود جانب روحی انسان ندارند. گردانند، زیرا

 د: تاریخ انسان فقط تراریخ جسرتجو از غرذا اسرت، و فراش     گوی می تفسیرمادی تاریخ

د: اصول انسانیت همه و همره یرک رشرته انعکاسری اسرت از وضرع مرادی و یرا         گوی می

شرریت بررای آن   اقتصادی، نه یک اصلی است که قرائم برذات باشرد، و نره در فطررت ب     

د گویر  می پایگاهی هست، زیرا فطرت بشریت در قاموس این تفسیر اصالً وجود ندارد، و

که این اصول عالوه بر اینکه یک امر انسانی ذاتی نیستند، بلکه انعکاسری اسرت از وضرع    

مادی و یا پیشرفت اقتصادی ابداً ثابت نیستند و میزانی هم ندارند، زیرا دائم در حال تطور 

د، و همیشره گروش   گررد  مری رگونی است، و با هر دگرگونی مادی آن هم دگرگرون  و دگ

بفرمان تطورات است، زیرا وقتیکه وضع اقتصادی روزی از روزها ایجاب کند که زن باید 

عفیف و پاکدامن باشد و بفرمان شوهر انجام وظیفره نمایرد، آن یرک انعکاسری اسرت از      

ت، و وقتیکه یک پیشرفت اقتصادی دیگرر  اجتماع کشاورزی و خود یک اصل انسانی نیس

پیش آید و وضع موجود را دگرگرون سرازد، ماننرد انقرالب صرنعتی کره مسرتلزم آزادی        

اقتصادی زن است، این دگرگرونی هرم از نظرر اخالقری و هرم از نظرر مرادی زن را آزاد        

 کره عفرت نراموس در آن یرک قیرد      آیرد  می ، و پشت سر این جریان وضعی پیشکند می

معرفی گردد که دلیل و مجوزی ندارد، زیرا عفت ناموس و فرمران برردن زن از    ارزشی بی

 .کرد میشوهر برای این بود که یک وضع اقتصادی ایجاب 
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بنابراین، وقتیکه او باستقالل اقتصادی رسیده و دیگر در بدست آوردن روزی تکیه برر  

شوهر ندارد، باید بهمین ترتیب که استقالل اقتصادی یافته، استقالل غریزه جنسری را نیرز   

دارا باشد، و دیگر از روی ناچاری برای رضای شوهر پاکدامن نماند، بلکه خود آزاد است 

 رفتار نماید. خواهد میبهر ترتیبی که دلش 

د و اصول اخالقی جدیدی که از وضع اقتصرادی جدیردی   گرد میو در اینجا وضع بر 

از: اشتراکی و آزادی غریزة جنسی با هر کسی و در هرکوی  شود می منعکس شده، عبارت

د که این تطور گوی می و برزنی، و با هر ترتیبی که بخواهد! و باالتر از این این تفسیرمادی

را هرر طروری   ها  آن ی و یا این پیشرفت اقتصادی که سازنده ای این اصول هستند، وماد

ند زیر و رو کنند، یک امری است خارج از اراده و اختیار انسان، زیررا  توان می که بخواهند

انسان در تصویب اصول انسانیت خود و در تصویب قوانین فطرت خود کره )بعقیرده آن   

وحاً و فطرتراً بره مشراوره خوانرده نشرده، و هریچ وقرت در        وجود ندارد( هرگز فکراً و ر

اینگونه کنفرانسها شرکت نجسته است، بلکه خود تطور و پیشرفت خرود را از خرارج برا    

را برنگ خود درمیآورد، ها  آن ! و با زور و اجبارکند میفشار و اجبار بر خلق خدا تحمیل 

 !.کند میو اصول اخالقی را برای افراد جامعه ایجاد 

، هرچره  کنرد  مری و سپس هنوز پایدار نگشته آن را میگیرد و اصول دیگری را تحمیرل  

بخواهد و هر طوری که بخواهرد بره مقتضرای قروانین حتمری و اجبراری خرود یکری را         

 !!کند مید، و دیگری را بجای آن تحمیل دار برمی

سرشت و هیچ یک از مخلوق خدا حق ندارد که بپای خود راه برود، و همیشه باید در 

آنان فشار حتمی و اجباری این قهرمان )شکست ناپذیر( منعکس گردد که در نتیجه دائرم  

 خود را تحت فرمان آن میگذارد و همیشره صراحب اختیرارش میدانرد، و براز برآن حرال       

 .وول وال قوة إال بالتطور!!( )الد: گوی می

د که طعام و لباس و اشباع غریزه جنسی آخرین هدف انسان و محرور  گوی می و سپس

زندگی و محور تأثیرات اوست، از طرف این قهرمان )شکسرت ناپرذیر( برا نفرود، یعنری:      
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عاقبت انسان حیوانست و بس، و او با این وصف حیوان ناتوان اسرت، از حیروان واقعری    

کره در طبیعرتش    شرود  مری یرزی ن ذلیل تر و ناتوان تر است، زیرا حیوان هرگز مغلروب چ 

، کنرد  مری و بحکرم آن حرکرت    بررد  می نیست، و بناچار در رفتارش از هستی خود فرمان

بدون اینکه کوچکترین تعدیلی در آن بدهد، و یا حیوان وقتیکه بطور طبیعی تطور بپذیرد 

و ، شرود  می، و این تطور از خارج بر آن تحمیل نشود میتعدیالت در آن داده نترین  ساده

هنگامیکه با اجبار فرمان طبیعت به تطور درآید، مدتهای مدیدی که شاید سر بره ملیونهرا   

 انجامد. می سال بزند بطول

و اما انسان به علت نرمش و خوشروئی مخصوصری کره خردایش براو داده و او را از     

ممتاز ساخته اینطور نیست، و روی این حساب است کره تفسریرمادی   اش  سایر مخلوقات

هستی حقیقی و نیروی مثبت و سازندگی را از او بگیرد، و در یک نسرل   تواند می بآسانی

او را آنچنان تحت فشار و اجبار قرار بدهد که دائم از یک حال بحال دیگری انتقال یابرد،  

 و گوش بفرمان هر فشاری آماده بماند.

اختیرار  ند: همه کرارش خرارج از مردار اراده و    گوی می همانطوریکه مارکس و انگلس

باشد، و در وضع زندگی خود نتواند کوچکترین اثری را بوجود آورد که تعدیلش دهد، و 

 خالصه حقی جز فرمان برداری کورکورانه از جبر تاریخ ندارد و بس.

، مانند بروی گرل کره از دور بره     دهد میو تفسیر جنسی رفتار انسان نیز بوی حیوانیت 

بانردازه فرویرد انسران را پلیرد و آلروده نسراخت،       ، حقاً که هیچ کس کند مینفوذ ها  مشام

روزی که اصرار ورزید که همه ای نشاط او را با تفسیر غریزه جنسری بیران کنرد، همران     

 تفسیری که تا آخرین حد ممکن در دریائی از حیوانیت غرق است.

بزرگترین افسانه ای فروید که آن را محور اساسی نظریات خرود قررار داد افسرانه ای    

از ( Totem And Taboo)جنسی او است با مادر که بنا به اعتراف خود آن را در کتراب  

یک مثالی گرفته که داروین آن را از عالم گاوان آورده است! زیرا بعقیده داروین در عرالم  
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که سرانجام در اثر این انقرالب   کنند می گاوان برعلیه پدر انقالبگاوان در فصل نوبهاران 

 پدر را که بزرگ خاندان است به قتل میرسانند.

ادامره مییابرد و   ها  آن سپس این انقالب بر سر بهره داری از ناموس مادر در میان خود

ه خرود  انجامد، هر کدام که قدم پیش میگذارد که مادر را ب می کار بجنگ و ستیز و کشتار

اختصاص بدهد، مورد حملة گاوان دیگر قرار میگیرد که عاقبت گاوان ناتوان یکی پس از 

، و یا در اثرر زد و خرورد و زخرم دارشردن نیروهایشران بهردر       شوند می دیگران یا کشته

، و از خرمن شود می گاو در این میان پیروزترین  و از کار میافتند، و سرانجام قوی رود می

 اند.گرد میو دیوغریزه جنسی را سیراب  کند میناموس مادر بهره برداری 

و فروید بآسانی و بدون رنج و بدون ارتکاب گناهی و بدون نراراحتی ضرمیر، همرین    

! ماننرد اینکره در   دهرد  میداستان را به عالم انسان انتقال داده، و به بشریت ابتدائی نسبت 

ه، و هر حادثه ای که رخ داده ثبت کرد میو حرکاتش را تماشا ساعات والدت حاضر بوده 

 کرده است.

و همچنین با کمال سادگی و بدون رنج و ناراحتی ضمیر و وجدان فروید خرود را بره   

که یا مادر عمل غریزه  کنند می غفلت میزند، از این نکته که بعضی از حیوانات خوردداری

نند، و اگرچره برا زور و ضررب هرم وادارش     جنسی انجام بدهند، اگرچه اجبارش هم بک

 سازند، چرا؟ برای اینکه آن هم یک عالم بزرگی است.

که این آلودگی پلید جنون آمیز یکبار به بشرریت   کند میسپس فروید به این هم اکتفا ن

ی بشریت را آلوده سرازد،  ها نسل ابتدائی اصابت کرده است، بلکه اصرار دارد که همه ای

که هر پسر بچره ای   کند میپایه خیال  بی ا هدایت و راهنمائی همین افسانهبه دلیل اینکه ب

 در تاریخ بشر با مادر عشق جنسی میورزد، و هر دختر بچه ای هم با پدر.

سپس باز باین اندازه هم قناعت نکرده، و هنوزهم در درون او بقیه ای از این آلرودگی  

همین آلودگی پلید جنون انگیرز   شهوت جنسی موجود است که همه ای سلوک بشر را با

که ناگهان میبینی غذاخوردن عمل غریزه جنسی اسرت، آب نوشریدن عمرل     کند میتفسیر 



 های روشنفکران اسالم و نابسامانی   416

غریزه جنسی است، خوابیدن و بیدارشدن عمل جنسی است، بول کردن و فضوالت غرذا  

را دفع نمودن، شیرخوردن از پستان مادر، و مکیدن انگشت، نشاط فکری و روحی، همره  

وزش باد این پلیدی جنون آمیز سرچشمه میگیرد، و مانند یک برهان قاطع خود  و همه از

 .دهد میرا ثابت و پاینده نشان 

اما اصول عالی انسانیت در نظر او سرکوبی غریزه جنسی است، و همان اسرت کره راه   

، همان است که به پیروی از قسراوت و نراراحتی   بندد مینمو آزاد نیروی غریزه جنسی را 

، حتی در صورت طبیعی و عادی خود، و همان است کره ایرن همره    دهد میخود را نشان 

روانی و انحرافات و جنون از آن سر میزند، و سرچشرمه  های  آشفتگی و تشویش و عقده

ک حیروان  ای همه بالها است، و انسان با همه ای این تشکیالت حیوان است، امرا نره یر   

ساده و حقیقی، بلکه از حیوان حقیقی هم سیاه روزتر است!! زیرا حیروان واقعری پیوسرته    

 روانری هرای   که در نتیجه نه گرفتار عقرده  برد می نیروی خود را در نشاط سالم خود بکار

و نه دچار تشویش و آشفتگی و نراراحتی عصربی، و هیچگونره ورشکسرتگی در      شود می

 .شود میداخل آن دیده ن

، بلکه بصرراحت در  کند میبنابراین، فروید همة هستی با ارزش انسان را از وی سلب 

که انسان ممکن بود بهتر از حیوان باشد، اگر این اصول و  کند میضمن گفته هایش اشاره 

، و در نظر او گوئی کرد میاین )سرکوبی غرایز( از نمو آزاد نیروی حیوانی او جلوگیری ن

 م حیوانی معمولی هم نیست!!.انسان حتی دارای مقا

و تفسیر جسمانی برای مشاعر انسان یک تفسیر باصطال  علمی و آزمایشگاهی است، 

که انسان را فقط براساس قانون جسمی تفسریر بکنرد، برر ایرن اسراس       خواهد میهمیشه 

تفسیر کند که )نفس( با آن همه مشاعر و انفعراالت و افکرار خرود فقرط یرک گسرترش       

از جسد سرچشمه میگیرد، و محکوم به فرمان جسد اسرت!! زیررا ایرن     جسمانی است که

د که انسان در گرد می، یا آنقدر نیرومند و قوی سازد میغده ای که مایه ای نیروی جنسی 

، یرا آنقردر   شرود  مری  آن حال یا با وضع مردانگی روشن و یا با وضع زنانگی روشن دیده
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حکم قاطع  توان می مخلوط است، بسختید که هردو صفت در او گرد میضعیف و ناتوان 

که در نتیجه یرا   کند میداد که مرد است یا زن، و این غده ای دیگر سرمایه مادری را تهیه 

د، و ترشحات غرده  گرد میو یا ضعیف، و ناتوان و یا بتدریج میمیرد و نابود  شود می قوی

ای )درقیره(   ای دیگر )آدرینالین( سازنده شجاعت و یرا جربن اسرت، و ترشرحات غرده     

نیرومندش سازنده مزاج عصبی و تندذهنی است، و ناتوانش سرازنده ابلهری و کنردذهنی    

 است.

د، و در حقیقرت  گررد  مری و بهمین ترتیب: همه وجود انسان از داخل جسمش تفسریر  

! زیرا حیوان یگانه موجودی است که محکوم بره فرمران   شود می براساس حیوانیت تفسیر

است، محکروم بره فرمران طبیعیرات و حراالت شریمیائی و       جسم خود و ترشحات جسم 

بکنرد، بچرپ و راسرت     تواند میالکتریسیته جسم است، و عاقبت از این فرمان سرپیچی ن

کره اعمرال و    شرود  مری بغلطد، چون در درون وجودش نیروی دیگری یافرت ن  تواند مین

 تصرفاتش را زیرفرمان بگیرد و مهار کند.

جسمانی نیز میخواهند انسان را فقط در شعاع حیوانیرت  پس بنابراین، مفسرین تفسیر 

 !!.کنند می تفسیر بکنند، و بطور )علمی( هرچه بیرون از این شعاع باشد حذفش

و چون اصول عالی انسانیت، از قبیل ضمیر، وجدان، عقیده، ایمان بحق، ایمان بعردل،  

مایشگاهی کشف نشده که و ایمان بجمال و کمال را نمیتوان بآزمایشگاه برد، و یا هنوز آز

بتواند وضعی جسمی و غددی را تا امروز بطور دقیق و کامل آزمایش کند، پس چه مانعی 

را کامالً از حساب کنار بزنیم تا انسان در داخل میدان مطلوب قرار بگیررد؟  ها  آن دارد که

 و آن عبارتست از: منطقه ای حیوانیت!!

که انسران را در  اند  مت را در این گماردهو مکتبهای باصطال  واقعی در ادب و هنر ه

ارزش نشان بدهنرد، در قیافره ای تنرزل و سرقوط بعرالم       بی یک قیافه ای پست و زبون و

ضرورت و اجبار و قید و بند نشان بدهند، بدلیل اینکه همین )واقعیرت( اسرت، و انسران    

 همین است!
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ی که باید بهرم برسرند   این مذاهب در آغاز باهم اختالف دارند، و سپس در آن نقطه ا

میرسند، در نطقه ای که همره ای ایرن مکتبهرای اجتمراعی، اقتصرادی، فکرری و روحری        

، و آن عبارتست از: حیوانیت و مادیت انسان کره براهم   سازد میعصرحاضر را باهم متحد 

 !!کنند می مالقات

و ادب )اجتماعی( عصرحاضر انسان را در قیافه محکوم به فرمان حتمیات اقتصادی و 

و برا آن زنردگی را آغراز     آیرد  مری  ، اجتماعی که انسان در آن بدنیادهد میاجتماعی نشان 

د، و به فرمان گرد می، و سرانجام در هر بار یا شکست میخورد و یا با آن هم آهنگ کند می

 حتمی آن درمیآید.

راین، وقتیکه انسان دست بدامن این اصول آدمیت بزند، بطور حتم شکست خواهد بناب

خورد )و تا اینجا ضروری نیست،( اما شکستی میخورد که مورد استهزا  و سرشکسرتگی  

و زبونی است، بدلیل اینکه بچیزی چنگ زده که وجود ندارد، باصولی دست زده که پایره  

است،( و آن هرم معلروم اسرت. سرپس انسران در       و اساسی ندارد، یعنی: )از هوا آویختن

د، این گرد میو یا همگامش  دهد میمبارزه با قوای اجتماعی و اقتصادی که او را شکست 

، با غذا و مسکن و اشباع دهد میمبارزه را یا با جسمش و یا با ضرورتهای زندگیش انجام 

شکسرت شررافتمندانه   ، این جریان وقتی است که بخواهد دهد میغریزه ای جنسی انجام 

بخورد، اما وقتی بخواهد که در محل مسخره و استهزا  و زبونی قرار میگیرد، بایرد یرا برا    

عقیده و یا با ضمیر و وجدان، و یا با حق و عدل ازلی به مبرارزه برخیرزد، و برا احسراس     

آن شکسرتی کره بایرد     رسرد  میجمال و کمال عداوت بورزد، پس در اینجا است که بآن 

 برسد.

کره گویرا: همران یرک لحظره ای       دهرد  میادب جنسی زندگی را در قیافه ای نشان  و

سوزان غریزه جنسی است، چیزی در زندگی نیست جز این غریزه خروشان، گویرا: همره   

که در سر خرمن غریزه جنسی بهم برسند، و اند  ای خطوط انسانیت از هرسو کشیده شده

آن انباشته گردند، و هیچگونره هسرتی بررای    که در  کنند می روانی نموهای  همه ای عقده
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، مگر در همان لحظه ای عمل جنسی ناشایست، عملری کره در آن   شود میانسان حاصل ن

د، و عاقبرت در  گویر  می جسم پر از سوزش بندای جسم پر از سوزش دیگری پاسخ گرم

ند!! و مبارزه و کشراکش در ادب غریرزه جنسری    گرد مییک لذت جسد حیوانی خاموش 

د: آیا این جسرم پرر از سروز را در    گوی می مبارزات اجساد است، دختر جوان بخودهمان 

اختیار این جوان بگذارم یا آن؟ کدام بیشتر استحقاق دارد که هستی خود را در آن لحظره  

 ای سوزان جنسی به حقیقت برسانم؟!.

بناچرار  ، و خرواهم  مید: من این جسم پر از انقالب را گوی می و پسر جوان نیز با خود

باید بآن برسم، بناچار باید از هر راهی که شد )تالش کرنم( ترا آن را بدسرت آورم، و در    

یک لحظه ای پرطغیان غریزه وجودم را با ثبات برسانم و آشرکار کرنم، بناچرار بایرد هرر      

هرای   مانعی را که در سر راه است برردارم و نرابود کرنم!! و در عرالم ادب جنسری حادثره      

اتفاق میافتد وقتیکه یک )اصرلی( از اصرول   ها  یک اتفاق میافتد، این حادثه)ناگوار( در امات

انسانیت رو در روی لحظه ای سوزان غریزه جنسی قرار بگیرد و مرانع از انجرام کارهرای    

خالف طبیعت بشود، لحظه ای که پسر و با دختر جروان در آن وجرود خرود را برا ثبرات      

نسانی( غلط است و بیهوده، و کار آن پسر و یرا  میرسانند، و در اینجا است که این )اصل ا

آن دختر جوان صحیح است و بجا!! و مذهب )طبیعی( نروعی از اداب واقعری اسرت، )از    

واقعی، واقعی تر است،( یعنی: در منتها درجه حیوانیت است! زیرا ایرن مرذهب انسران را    

ن و فریرب  ، یعنری: سررافکنده و زبرو   دهرد  مری بخیال خود براساس )طبیعت( خود نشان 

که بهیچ  دهد می، منافق و چموش نشان دهد میخورده و فریب کار و منتظر فرصت نشان 

 ترتیبی باصول آدمیت اعتنائی ندارد!.

 ، و از آن عمرل لرذت سرشرار   سرازد  میرا پایمال ها  آن بلکه هر وقت که برخورد کند

پیرروزی خرود را   ، )وهنگامیکه بآخرین حد خفقان میرساند( با لحن تند و آشرکار  برد می

عالن میدارد، و در این مذهب است که مبارزه در میگیرد، مبارزه پستی و پسرت دیگرری   

میان شکست و شکست دیگر، و سرانجام خودبخود بطرور طبیعری پیرروزی از آن قروی     
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است، یعنی: هر کدام که پس تر و حیوان تر است )تا اینجا که عیبی ندارد،( و لکرن ایرن   

 که شایسته ای آفرین و تحسین است!! آید می ستپیروزی به ترتیی بد

و گاهی این مبارزه در میان اصول انسانیت و )طبیعت( انسان در میگیرد، بررای اینکره   

با لطبع اصول انسانیت شکست بخورد، بعد از آنکه احترام خود را از دست بدهرد، و برر   

دیگرر زنردگی را    احترامی قرار بگیررد، و از طررف   بی گردد از یک طرف مورد مسخره و

 تعطیل کند.

پشت سر هم اتفاق میافتد، هنگامیکه شرخص  ها  و در این مذهب بهمین ترتیب: حادثه

یرد،  گرد مری پستی سخت شکست بخورد و بدرجه ای از شکست برسد که بایستی پیروز 

 کننرد  مری  بدلیل اینکه شانس باو خیانت کرده، و یا منافقی از کسانی که تظاهر باین اصول

راهش ایستاده و مانع از چموشی وی گردیده است، و باید هرم در نظرر او منرافق    در سر 

، و بررای اینکره   شروند  میحساب شود، بخاطر اینکه مردان مؤمن واقعی باین اصول پیدا ن

 خود این اصول سراسر نفاق است!!

و در این لحظه است که این شخص پسرت و زبرون برا )شخصریت( مرورد احتررام و       

ن )منافق( مورد مسخره و استهزا  است، نه برای اینکه او منافق اسرت و  عاطفه است، و آ

نفاق و دوروئی عیب است، و لکن برای این است که او در روبروشدن با مردم صرراحت  

را قبرول نردارد، سرفلگی و پسرتی را     هرا   آن باصطال  طبیعیهای  و برنامه دهد مینشان ن

 آداب )واقعی( در یک نقطه ای مرکزی بهرم !! و به همین ترتیب: این شناسد مین برسمیت

 ، و آن عبارت است از: حیوانیت انسان!!.دهند می پیوندند و اتحاد تشکیل می

د: تاریخ انسان فقط تراریخ غرذایابی اسرت، از یرک     گوی می تفسیر مادی تاریخ وقتیکه

 حقیقت اصیل انسانیت غافل است، و آن این است که انسران وقتری بره جسرتجوی غرذا     

پردازد، با  می ، با تمام هستی فشرده خود به جستجوکند میدازد مانند انسان جستجو پر می

و اصرول انسرانیت اسرت، دارای     ها هدف پردازد که دارای می هستی درخشان به جستجو

احساس به جمال و کمال است، نور عشق انسانیت را دربر دارد، در نتیجه مرتب در بهبود 
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، و در ایرن راه نظامهرا، تمردنها،    کنرد  مری ردن آن تالش بخشیدن بغذا و وسایل بدست آو

، یعنی: برا زنردگی ماننرد انسران روبررو      کند میقوانین، مذاهب، افکار و نظریاتی را ایجاد 

د، و ایرن همران حقیقرت    گررد  مید، و مانند انسان در آن اثر میگذارد و از آن متأثر گرد می

حقیقت جستجو از طعام که فقرط در  مرکزی است که باید براساس آن پافشاری نمود، نه 

 انحصار انسان نیست، بلکه حیوان و انسان در این مساویند.

د که فقط تغییرپذیری وسایل تولید است کره زنردگی   گوی می وقتیکه تفسرمادی تاریخ

، و فقرط همانسرت کره    بررد  مری  ، و از مرحله ای به مرحله ای دیگردهد میمردم را تغییر 

بوجود میآورد، این تفسیر چموش عاجز از این است کره بمرا بیران    افکار و عقاید آنان را 

کند: اسالم چگونه ظهور کرد؟ اسالم بزرگتررین حرکرت انقالبری اسرت در طرول تراریخ       

بشریت، آنچنان حرکتی است که مرردم را یکبراره از البرالی تاریکهرای مترراکم جهرل و       

میران گسرترده ای نرور و    خرافات و بردگی و اصول نیروهای زمینری بیررون آورد، و در   

معرفت و حق و حقیقت و یقین رها ساخت، و در میدان آزادی از هرگونره بردگری روی   

زمین آزاد گذاشت، و از بردگی هر اصلی، هر نیروئی، و یا هر بشری نجات بخشید، و برا  

بندگی پروردگار یگانه، و پرستش او آشنا ساخت، و راهنمائی کرد که از بنردگی صرحیح   

یز معبود حق و خدای یگانه ای شایسته پرستش باید نیروی مثبت را گرفرت و از  افتخارآم

ناپایدار روی زمین را بدور های  آن استمداد جست، و به وسیله این نیرو باید همه ای نظام

اجتماعی باشد یا اقتصادی، یا فکری و یا سیاسری، ایرن همران    ها  نظام انداخت، خواه این

عالم سیاست و جهانرداری فکرر تشرکیل دولرت واحرد را      نظیری است که در  بی حرکت

ایجاد کرد! و حال آنکه )در غیردولت اسالم( دنیا پر از تیولهای متفرقه بود که در هر قطعه 

از این تیولها تیولگر چموشی با کمال قدرت به حکومت نشسرته، و قروای سره گانره ای     

بعنوانهرای گونراگون اسریر خرود     مقننه و قضائی و اجرائی را در اختیار داشت، و مردم را 

 میساخت.
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و همچنین نظریه ای مسئولیت حاکم و زمامدار را در برابر ملت ایجاد نمرود کره بایرد    

مسئولیت اجرای قوانین را بعهده بگیرد، و جوابگوی ملت خود باشد، و حاکم را مسرئول  

رد: هرر  اجرای دستورات الهی که نمایشگر حق و عدل و داد است قررار داد، و اعرالن کر   

حاکمی که از این مسئولیت شانه خالی کند خودبخود از مقام زمامداری معرزول اسرت، و   

 حق مسلم مردم است که برعلیه او بشورند و از سریر حکومت بیرونش برانند.

و همچنین فکر مسئولیت دولت از هر فرد، فرد ملرت را بعهرده ای حکومرت واگرذار     

کار ایجاد کند و یا از صندوق بیت المال و خزانره ای  کرد، باین ترتیب که باید برای افراد 

همگرانی  هرای   کاری تأمین نماید، یعنی: )قانون بیمه بی دولت مخارج زندگی او را در ایام

اجتماعی را بوجود آورد( و نیز در سراسر عالم اجتماع فکر کفالرت را در اجتمراع ایجراد    

گرری را مراعرات کننرد و آزادی    کرد و گفت: همه در اجتماع مسئولیت دارند که حرق دی 

زندگی دیگران را تأمین نمایند، و همه باهم برادرانه در سود و زیان اجتماعی سهیم باشند 

و شریک، و در عالم علم و دانش مذهب تجربی را ایجاد کرد که امروز تمردن غررب در   

 عصرحاضر براساس آن پایدار است!!

چگونه بوجود آمد؟ و چگونه تا ایرن   باید از این تفسیر خودسر پرسید که این حرکت

حد در دل زمان و مکان جای گرفت؟ و الهامراتش چگونره در طرول بشرریت گسرترش      

یافت؟ حتی آن قسمت از بشریت که آن را برسمیت نشناخت، بلکه همین بشریت حاضر 

 که بحریم آن تجاوز نمود!!.

اسلوبهای تولید بوجود آمرد  پس کو و کجا است آن تغییری که در ابزار تولید و یا در 

 تا نتیجه ای )حتمی( آن بعثت پیامبر اسالم محمد بن عبداهلل با دین جدید باشد؟!

د کره قبرل از   گویر  می ، وکند میو هنگامیکه این تفسیر وجود )فطرت( انسان را منفی 

 برای انسان در طول تاریخ فطرت ثابتی نبوده کره ها  آن و قوانین اجتماعیها  نظام پیدایش

 بشر را بتطور وادارد و یا ندارد.



 423 یر انسانی برای انسانتفس

این تفسیر هنوز عاجز است از بیران بازگشرت دولرت کمونیسرتی در روسریه از فکرر       

دستمزد مساوی و آزادکردن تفاوت اجرت کار را در یرک طبقره از کرارگر، و نیرز عراجز      

است از بیان بازگشت دولت کمونیست از منرع فطررت مالکیرت فرردی، و آزادگذاشرتن      

 اضافی را برای تهیه ای بعضی لوازم زندگی. صرف کارمزد

که اصول انسانیت دارای ارزش و حساب باشد، و انکار  کند میو همچنین وقتی انکار 

که آن چیزی باشد که باید نیروها را بسویش توجیه داد تا در نفوس مردم پرورش  کند می

این اصرول فقرط یرک    یابد، و قطع نظر از نظام و عدالت اقتصادی اصرار دارد که بگوید: 

اقتصادی عاجز از آنست که فریاد خرش اوف را های  انعکاسی است از پیشرفت و جهش

بعالم اعالم خطر داد، روزی که با صراحت گفت: جوانان روی  1962بیان کند که در سال 

در منجالب شهوت غرقند، و در حال متالشی شردن هسرتند، بایرد براهشران آورد، بایرد      

برا اینکره اقتصراد     کنرد  میاال آینده ای روسیة شوری را نابودی تهدید اصالحشان کرد، و 

شوروی هنوز بر حسب مذهب کمونیست در جریان اسرت!! و خالصره عراجز از تفسریر     

 انسان است، بدلیل اینکه هنوزهم اصرار دارد که او را در شعاع حیوان تفسیر بکند.

اسرت، زیررا عرالوه برر     و تفسیر جنسی سلوک بشر دیگر باطل بودنش بسیار روشرن  

پی ریزی کرد، این تفسریر  ها  آن فروید که بدون دلیل بنای بشریت را براساسهای  افسانه

را شر  و بیان هرگونه علرت پیشررفت و علرت پیچیردگی اسرلوبهای زنردگی و شربکه        

بندیهای گوناگون آن ناتوان است، زیرا بعقیده این تفسیر عشق جنسی و عقرده اودیرب و   

 کوبی غرایز و نتایج این سرکوبی یکی هستند.الیکترا و سر

پس بنابراین، بشریت برای چه پیشرفت کرد؟ و برای چه تغییر یافرت؟ ایرن نظامهرای    

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری از کجا پیدا شردند و پایردار گشرتند؟ چررا تمردنها      

ینرده براز   نرد و میگذرنرد؟ و میردان را بررای تمردنهای آ     گرد میبوجود میآیند و شکوفان 

 ؟!آید می میگذارند؟ برای چه این همه حرکتهای تاریخ بوجود
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دین که بعقیده این تفسیر سرکوبی غریزه جنسی است، پس چرا انرواع ایرن سررکوبی    

گوناگون و متعدد است؟! یعنی: چرا مذاهب دینی متعدد است؟! هنر که سراسر سررکوبی  

پیدا شدند؟! و چرا هنرمندان هرر  غریزه جنسی است، پس چرا هنرهای متعدد و گوناگون 

که هنرش را هنر غریزه جنسی  «ولئونارد و داوینچی»یک در کار هنری تخصص دارند؟! 

شر  داد و آن را سرکوبی و عقده ای روانری معرفری کررد، چررا بجرای نقراش و رسرام        

نشدند؟!! آخرر   «داوینچی»موسیقی دان نشد؟ چرا آنانکه باین عقده گرفتار گردیدند مانند 

این تفسیر جنسی چه دلیل بر خود شخصیت دارد تا کجا رسد کره ایرن انردازه پیشررفت     

کند؟ و خالصه این هم عاجز از تفسیر انسان است، برای اینکه هنوزهم اصرار دارد که او 

را در شعاع حیوان تفسیر کند، آن هم در یک جانب از جوانرب متعردد حیروان، و تفسریر     

 نسان عاجز از تفسیر جانب انسانی انسان است.جسمانی مشاعر ا

جنسی سر میزند. بلی، شکی نیست، و این غریزه در حیروان  های  غریزه جنسی از غده

نره   کنرد  میهم همینطور است، پس چرا انسان نشاط جنسی خود را بطریق انسان تمرین 

 آن ؟ و بررای کنرد  مری بطریق حیوان؟! و چرا برای انجام آن عواطرف مخصوصری ایجراد    

؟ و کنرد  مری ؟ آخرر چررا انسران )ازدواج(    دهد می، نظامها، اصول، و مذاهب قرار ها هدف

از ها  این ؟ چرا پیمانهای زناشوئی را محترم میشمارد؟ وسازد میمراسمی هم برای آن برپا 

؟! و چرا انسران در اطرراف جرنس فنرون گونراگون ایجراد       زنند می کجای غده جنسی سر

ف و گاهی آلوده و پلیرد، گراهی ملکروتی و نرورانی، و گراهی      ؟ گاهی پاک و نظیکند می

تاریک و حیوانی است؟ و برای چه دونفر انسان حرکات جنسری مختلرف دارنرد؟ یکری     

عنان گسیخته و رها است، مانند چهارپایان، و دیگر عفیرف و برا حیرا، ماننرد انسران؟! و      

نکره در حیروان هرم    کیفیت مادری از غده ای مادری سر میزنرد بردون تردیرد؟ و حرال آ    

همینطور است، پس چرا وضع مادری انسان با حیوان فرق دارد؟ چرا انسان مادر بریش از  

، مانند شیردادن و در آغوش کشیدن و آرام کرردن؟ بررای   کند میتربیت حسی تعهد قبول 

؟ چرا اصول تربیتری و  کند میچه کودک خود را روی اصول معینی و اخالق معین ترتیب 
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ادر با آن مادر فرق دارد؟ و حال آنکه در یک نوع از انواع حیوان مرادری از  اخالقی این م

مادر دیگر فرق ندارد؟! و چه ربطی دارد این جریانها برا غرده ای مرادری کره میخواهنرد      

، و یرا  کند میانسان را به وسیله ای آن تفسیر کند؟ و ترشح غده )کظرید( ایجاد شجاعت 

 ؟ترس. بلی، همینطور است، بدون شک

؟ ملتری  کند میپس آن چیست که مأموریت تربیت را در زندگی انسان تفسیر و توجیه 

؟! بلکره  دهرد  مری را براساس شجاعت، و ملت دیگر را براساس ذلت و خواری پررورش  

معنای این نکته چیست: شخصیکه فطرتاً شجاع است، تمررین تررس و ذلرت و خرواری     

تراً ترسرو اسرت، تمررین شرجاعت      ؟ و به عکس شخصی کره فطر شود می و ذلیل کند می

د؟ و این جریان در کجای غده ای )کظریه( و در همه جای جسم گرد میو شجاع  کند می

انسان جای دارد؟ و ترشحات غده ای مخصوص )درقیه( مزاج عصبی و یا خونسرردی را  

د؟ و گرد می، این درست شکی نیست، پس چرا این شخص تسلیم عصبانیت کند میایجاد 

؟ و دهد می، و خود را به خونسردی و خودداری عادت برد می خود را فرو آن یکی خشم

این جریان در کجای غده ای سازنده مزاج انسران قررار دارد؟! بلکره خرود طعرام، خرود       

 گرسنگی شکم محرک اشتهای غذا است.

رنگارنگ و های  پس کار دو چنگال و مالغه چه ربطی با اشتهای شکم دارند؟ و سفره

 چه ارتباطی با گرسنگی شکم دارند؟!. تشکیل محافل

و در خاتمه تفسیر جسمانی برای مشاعر انسان جدا یک تفسیر ساده است، با آن همره  

علمیت و آزمایشگاهی بودن را داراست، و این از همه ای مذاهب در این باره نراتوان ترر   

د که بیان کنیم است، و اما ادب آن جای دیگر دارد، و لکن برای ما اینجا این ارزش را دار

 انرد؟  که این مذاهب باصطال  واقعی و واقع بینانه چگونه در تفسیر انسان بخفقران افتراده  

پایه و ناپایدار باشرد، پرس    بی ارزش باشد و تا این حد بی اگر اصول عالی انسانیت اینقدر

ه ؟ و چرا این همه اصرار دارد؟ )حتی در حالیکدهد میچرا این بشریت اینقدر بآن اهمیت 

ترالش  ها  آن باز بخفقان میافتد( که بازهم از نو برای بدست آوردنها  آن در بدست آوردن
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ارتقا  یابد؟! چرا این همه دست و پرا میزنرد؟! بلکره چررا و     ها  آن کند تا به باالترین مقام

برای چه این بشریت سرگیچه گرفته با این اصول دوروئی و نفاق میورزد؟ واقعاً که ایرن  

غم بدی و نابسامانی آن بهترین دلیل این تشبث اسرت، زیررا بشرریت گراهی     نفاق علی ر

سرش را باال بگیررد و آفراق را تماشرا کنرد، و برا ایرن        تواند میقدرت پیشرفت ندارد و ن

و  کند میوصف بازهم دوست دارد که خود را آشکار کند، مانند اینکه هم اکنون پیشرفت 

داللت ندارد؟ آیا دلیل بر این نیست که ایرن عشرق    ارتقا  مییابد، آیا این جریان به چیزی

ترقی و پیشرفت در نهاد انسان یک عشق فطری است؟ عشقی است که انسان را از حیوان 

 اند؟گرد میممتاز 

در بدسرت آوردن ایرن    توانرد  مری سپس آیا این حقیقت دارد که بشریت هیچ وقرت ن 

عالی از بشریت همه خرافرات  ای ه اصول عالی انسانیت پیشرفت کند؟! آیا این همه نمونه

بگوید: این همان واقعیت است که باید در اطرراف آن فنرون گونراگون     تواند می است که

 دور بزند؟!

هرگز هرگز، واقعاً که این )واقعیتی( که اصرار دارد تا انسان را در شعاع حیوان تفسریر  

عرد عمرالً بتردریج    کند، سخت ناتوان و درمانده است از تفسیر حقیقی انسان برزرگ! و ب 

د ترا او را  گررد  می، از عالم بزرگ و گسترده ای انسان فراموش کار رود میبخواب غفلت 

در چهاردیواری غذا و شراب و غریزه جنسی زندانی کند! و در عرالم قیرد و ضررورت و    

فشار محصور بگرداند، آنقدر اصرار بورزد که عاقبت او را یک موجود ورشکسته و مسخ 

 از عالم انسان نشان بدهد. شده و بیگانه

آیا معنای این آنست که همه ای این مذاهب خالی از حقیقت هسرتند؟ هرگرز هرگرز،    

حقیقت هست که علی رغم ایرن همره انحرفرات و    ای  اندازه تاها  آن زیرا بدون تردید در

 توانرد  مری ، اما حقیقت جزئی است، قانع کننده نیست، و نکند میاختاللها بازهم )زندگی( 

این است که همگی اصرار دارند کره  ها  آن همه ای انسان را تفسیر کند، و بزرگترین عیب

انسان را از جنبه ای حیوان تفسیر کنند، و حال آنکه انسان باید تفسیر انسانی داشته باشرد  
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نه حیوانی، زیرا همة تفسیرهای )حیوانی( که دیدیم از تفسیر انسران عراجز ماندنرد، و از    

او ناتوان بودند، و باآلخره از نشان دادن او براساس انسانیت عاجز آمدند،  احاطه بحقیقت

و عاقبت طوری رسوا شدند و درست مانند لبراس کهنره و پراره و پوسریده از پوشرانیدن      

 هستی خود کوتاه آمدند.

آری آری، بناچار باید تفسیری باشد که شامل همة جهات انسان باشد و از هیچ جانبی 

انسان را هم در حال ترقی و ارتبا  تفسریر کنرد و هرم در حرال تنرزل و       غفلت نورزد، و

د، گررد  مری سقوط، و لکن براساس قانون ممتاز انسانیت، قانونی که در آن از حیوان جردا  

 .دهد میحتی در آن صورت هم که اعمال حیوان را انجام 

از انسران  ما از چولیان هکسلی قبل از این سخنی آوردیم که یگانگی خصوصیت و امتی

، حتی در هستی بیولولی او، همان هستی خوشرروئی کره قبرل از    کند میرا همه جا ثابت 

 همه داروین را فریب داد و او را باشتباه انداخت تا او را از هر جهت نظیر حیوان بداند.

و این بعالوة آن خصایص عقلی و معنوی است که خدای برزرگ فقرط بانسران عطرا     

س آن اداره نموده است، و بعالوه ای آن حقیقت جوهری اسرت  کرده و زندگیش را براسا

که چولیان مقرر داشته، و آن عبارت است از: تخصص انسان در طریقه ای پیشرفت خود، 

و  کنرد  مری ، بلکه دائم براساس انسانیت حرکرت  رود میزیرا هرگز بر قانون حیوان پیش ن

 .رود میپیش 

ک مرد ملحد و خدانشناسی است، هیچگونه و چولیان چنانکه در سابق اشاره کردیم: ی

 عزت و احترامی برای مفاهیم دینی و مقدسات روحی قائل نیست.

بنابراین، وقتیکه او این سخن را گفت، او جز این حقایق علمی محرکی نداشته، نره از  

فعل و انفعال سابق بر خود متأثر بوده، و نه از وجدان دینی در فکرش اثری داشرته اسرت   

وادار سازد تا انسان را براال ببررد و احتررامش کنرد، و نگرذارد در عرالم حیروان         که او را

او خود بهمه ای جهران انسران ایمران    ها  این سرافکنده بماند، و حال آنکه بعد از همه ای

ندارد، زیرا هنوز در البالی زنجیر رسوبهای زندگی دو نسل پیشین خود اسیر است، هنوز 
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ا فرا گرفته است که خدا را بشناسد، و یرا جانرب روحری    غرور نادانی سراسر وجودش ر

 و در شناخت وجود برد می انسان را مأخوذ از قدرت خدا بداند، هنگامیکه راه بسوی خدا

 .کند میپایان پروردگار براساس ناموس فطرت حرکت  بی

م که در صف او قرار بگیریم، و یرا در خرط سریرش    خواهی مینو ما از چولیان گواهی 

، شرود  مری  م که حق و حقیقت دارد آشرکار گوئی میقدم برداریم، و لکن فقط همین اندازه 

 حتی برای منکرین خود که اصرار بر انکارشان دارند.

و تفسیر انسانی انسان هرگز برای او قیافه فریبکارانه نشران نرداده اسرت، هرگرز او را     

سرشکسته نخوانده است، زیرا علم صحیح هیچ وقت نباید فریبکار باشرد و   خدعه ساز و

کم و یا زیاد بگوید، نامیزان بیرون بتازد، و تفسیر انسانی هم همران علرم صرحیح اسرت،     

که سریاه و   دهد میبلکه این تفسیر برای انسان عزیز یک قیافه حقیقی و بسیار دقیق نشان 

و دارای عوامل ترقی و تنزل هم هست، هرگرز او را   سفید و زرد و سرخ را دربر میگیرد،

فرشته ای دور از خطاها نشان نداده است، زیرا حقیقرت انسران فرشرته برودن نیسرت، و      

همچنین هرگز حیوان محکوم به فشار غرایز نشان نرداده اسرت، بردلیل اینکره حیوانیرت      

ان ایرن دو، نره   حقیقت انسان نیست، بلکه حقیقت انسان غیر از اینهاست، چیزی است می

این است و نه آنست، یک حقیقت درخشانی است که هم مقداری از جنبه ای تفسیرمادی 

را فرا میگیرد، و هم قسمتی از تفسیر جنسی برای سلوک بشر را، حقیقت نورانی است که 

هم قسمتی از تفسیر جسمانی را دربر گرفته، و هرم قسرمتی از واقعیرت را کره هنرهرای      

 .دهد میاب و رسوم عصرحاضر را نشان گوناگون روز و آد

، حقیقرت وجرود و حقیقرت    کند میجوانب دیگری هم اضافه ها  این سپس بر همه ای

، تمامی محرکهای فطری نیرز ماننرد خروردن و    کند میتأثیر وجود در زندگی را نیز اضافه 

آشامیدن و لباس و مسکن و اشباع غریزه جنسی و غریزه جنگیدن و عشق بره مالکیرت و   

ودنمائی و.... همه و همه حقیقتند، باید هر یک در جای خرود قررار بگیرنرد، در همران     خ
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قیافه ای واقعی در مساحت حقیقت خود درآیند، بدون اینکه افراطری و تفریطری در کرار    

 باشد.

فطری بر ضبط و کنترل هم حقیقت است بهمین ترتیب، بایرد برا همران    های  و قدرت

ترش فطری در جای خرود قررار بگیررد و بردون افرراط و      قیافه ای واقعی، و با همان گس

 تفریط.

و مساحت حقیقی نیروهای محرک فطری )نیروهرای حکرم کننرده( بسریار محکرم و      

غیرقابل نفوذ است که از جا کنده شود، و انسان هم در این کار سودی ندارد که برعلیه آن 

م کره آدمری خرود را    سخت مشکل اسرت، مرادا  ها  آن اقدام بکند، و جدا هم کنترل کردن

بر این کنتررل( گراهی   ها  آن عادت ندهد، و حقیقتاً که این نیروها )با کنترل و عادت دادن

، و سپس انسران  شود می که سرانجام خطائی خطائکی واقع زنند می بازهم سر به چموشی

 .آید می د و براه راستگرد میو بر  کند میبرعلیه آن خطا انقالب 

فطری )نیروهای کنترل کننده و بازدارنده( این است با اینکه و مساحت حقیقی ضوابط 

فطری هستند، بازهم به کمکهای خارجی نیازمندنرد ترا پررورش و تقویرت یابنرد، ماننرد       

قدرت براه رفتن و سخن گفتن، و این نیررو ترا )بوسریله تربیرت( برا کمکهرای خرارجی        

گز نمیتوانند بر کنترل و ضربط  برخورد نکنند ضعیف و ناتوان و والگونه ببار میآیند، و هر

وقتیکره )پررورش   هرا   آن نیروهای محرک فطری سرسخت و سرکش توانا باشند، و لکرن 

یابند و تقویت شوند( نمو کنند و نیررو بگیرنرد، دوران پرشروری را در زنردگی بشرریت      

، و سطح نیروهای محرک و سازنده را از اسراس آنقردر براال میآورنرد کره      دهند می انجام

را از هدر و هرزرفتن باز میدارند ترا بتولیرد مرادی و معنروی و فکرری و      ها  آن زقسمتی ا

د، و گررد  مری روحی برسانند، اگرچه گاهی هم از کنترل میمانند که خطائی خطائکی واقع 

 .آید می و به راه راست کند مید و برعلیه خطا انقالب گرد میلکن پس از آن انسان بر 

ن سالم و معتردل اسرت، انسران خداپسرندانه اسرت.      و این همان حقیقت واقعیت انسا

 سپس انحرافات یکی پرس از دیگرری از هرر نروعی و رنگری و از جمیرع جهرات واقرع        
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، و لکن در هر صورت انحرافات است. بنابراین، آن روز فرا نخواهد رسید که این شود می

 ون شود.انحرافات برگردد و حقیقت بشریت شود، اعتدال و درستی برگردد انحراف و جن

، و پس از مدتی شود می بیمار کند میو کما اینکه بیماریهای گوناگون بر جسم اصابت 

و شفا مییابرد، و ایرن    شود می شفا مییابد، انحرافات نفس انسانی هم بهمین ترتیب گرفتار

یک حقیقت پرارج انسانیت است که لغت انحراف دائمی و جنرون مرزمن از آن برداشرته    

 پردازیم. می یم به بیان حقیقت نفس و روان بشریتگرد میر د، و حاال بگرد می

حرکت و فشار پرزور جسم یک حقیقتی است انکارناپذیر، پس باید در مقرام حقیقری   

خود قرار بگیرد، و در همان قیافه که هست نمایان شود، و نورانیت پرپرواز رو  هم یک 

واقعی خود در مقرام حقیقری خرود    حقیقت دیگر است، بهمین ترتیب: باید با همان قیافه 

 درآید.

و مقام واقعی برای فشار و حرکت جسم این است که آن نیروئری اسرت انسران را برا     

که دائم مشاعر هائی  یاری میبخشد، و با خواسته کند مینیروی زنده که در روی زمین کار 

 .دهد میو وجدان انسان را در جهات مختلف به حرکت وامیدارد کمک 

و مقام حقیقی نورانیت و صفای رو  این است که آن نیروئی اسرت بطرور فطرری برا     

، همان عقاید و اصولی که نیروهای محرک را دهد میعقاید و اصول عالی انسانیتش یاری 

در اثنا  عمل پیش میراند، و از افراط و تفریط باز میدارد، و یا حد اقل اگرر نتوانسرت در   

 .دهد میار باش دائم د و هشیکوش میبازداشتن آن 

و این کوشش دائمی عبارتست از: رسالت پرشور بشریت، و آن یرک رسرالت واقعری    

 ی بشرریت آن را مشراهده کررده و خواهرد کررد، همره ای      هرا  پیشرفت است که همه ای

و عقاید و روابط خود احراز کرده است، و اگر احیاناً ها  نظام ئی که تا امروز درها پیشرفت

 الت برگردد و منحرف شود، چیزی از او کاسرته نخواهرد شرد، و همرة    بشریت از آن رس

طبیعی بشریت است، و لکن نه برداشت دائمی اسرت  های  قسمتی است از برداشتها  این

 و نه منحصر بفرد است.
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سپس چون حقیقت دیگری در هستی انسان هست، و آن تعدد جوانب انسان است، و 

یکی این است که در هیچ لحظره ای ایرن اتفراق     از این تعدد دو حقیقت دیگر سر میزند،

که هستی انسان فقط یکجانبه باشد، یا جانب جسمی و یا جانب روحی، یا  دهد میروی ن

 فکری، یا اقتصادی و یا مادی.

بلکه این هستی دائم شامل بیش از یک جانب است، یعنی: در واقع انسان شامل همره  

هرگز با نشاطهای خود یک جانبره تمررین    ، و حقیقت دوم این است:باشد میهستی خود 

فشرده و دارای تخصص هم باشد. بنابراین، بره نشراط جنسری    ها  آن ، اگر یکی ازکند مین

 پردازد. می پردازد، بلکه با تمام هستی خود نمی فقط با محرک غریزه

و بره   انرد،  و از اینجا است که هنگام عمل جسم و رو  باهم مخلوطند و درهم آمیخته

پردازد، و از اینجا  می نشاط اقتصادی، یا اجتماعی، یا فکری و یا سیاسی نیز با تمام هستی

و اصول انسانیت با ضرورتهای زنردگی مخلروط    اند، است که جسم و رو  درهم آمیخته

بنرام   آیرد  مری  یک هستی مخلوط و فشرده و هم آهنگ بیرونها  این و از همه ای اند، شده

 قعی.انسان، انسان وا

و تاریخ انسانیت هم مصداق همین حقایق درخشان است، مصداق عمل مشترک همره  

ای نیروهای حکم کننده و بازدارنده )دوافع و ضوابط( در زندگی انسران اسرت، مصرداق    

عمل مشترک جسم و رو  است، و مصداق تعدد جوانب و شمول عمومی هستی انسران  

ی دائم است برای شرفایافتن و منحررف   است. سپس مصداق انحرافات دائم و استعدادها

 شدن.

اسرت در   هرا  نسرل  و پرعنرادترین تررین   و این نسل حاضر از بشریت یکی از منحرف

انحراف، اما بازهم نه وضع دائمی بشریت این است، و نه این آخرین وضرع اسرت، مگرر    

اینکه خواست خدای بزرگ، خالق موجودات نابودی بشرریت باشرد، و آخررین ضرربت     

 پایان او دور است. بی ا بر پیکرش فرود آورد، و آن هم از رحمتکشنده ر
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و این نسل حاضر در حالیکه در تنگنای واقعیت موجودش سختگیر افتاده، انحرافرات  

، ها نسل د: این حقیقت دائمی بشریت است در تمامگوی می خود را چنان محکم گرفته که

 خالف با واقع و حقیقت.و هرچه با آن مخالفت ورزد انحراف است و جنون، و م

و لکن این بشریت )مادام که خدا نابودیش را نخواسته،( بزودی از این خوابگران بیدار 

خواهد شد، و به سوی فطرت خود باز خواهد گشت، بسوی واقعیرت برزرگ خرود براز     

خواهد آمد که نمایشگر حقیقت درخشان انسان است، همان واقعیتی که شرامل همره ای   

نده و بازدارنده انسانی است )دوافع و ضوابط( شامل بر آن مشتی خراک  نیروهای حکم کن

و شراره ای از رو  خداست، شامل بر آن جوانب متعدد است که برا کمرال هرم آهنگری     

پردازند، و در این هنگام است که این بشریت بالدیرده   می باهم همه جا و همه وقت بکار

رد، و آن حیوانیت را که داروین و دارویرن  دارونسیم قدیم را انکار خواهد کهای  همه داغ

پرسررتان بارمغرران آورده بودنررد زیرپررا خواهررد انررداخت، و بررزودی آن الهامررات مسررموم 

داروینیستی را که در نهادش رسوب کرده بود از جای خواهد کند، و آن مرذاهب فکرری،   

زیرپران  اند  هاجتماعی، اقتصادی، روانی، ادبی، و هنری را که داروین پرستان بارمغان آورد

خواهد نهاد، بزودی تفسیر جوانی انسان را انکار خواهد کرد، و به زودی برای ایجاد یک 

تفسیر عمومی انسان تالش خواهد نمود که شامل همه ای جوانب و تمام مجاالت انسران  

 گردد، تفسیری باشد که ساعت ترقی و تنزل را نشان بدهد.

، قانون انسانیت اصیل و ممتاز، حتی در دهد میاما بازهم براساس قانون انسانیت انجام 

 حالت انحرافش هم، و بزودی برای ایجاد یک تفسیر انسانی )انسان( شتاب خواهد کرد.

و این کتاب هم با تمام فصول و تفصیالتش عبارتست از: کوشش و ترالش در تقردیم   

 همان تفسیر انسانی واقعی.



 

 
 

 میان واقع و خیال

آیا ما انسان را همانطوریکه در واقع هست باید نشان بدهیم؟ و یرا همانطوریکره بایرد    

باشد، و ارزش این قیافه ای خیالی که هرگز ممکن نیست در عرالم واقرع موجرود باشرد     

 چیست؟

کتاب ما هردو قیافه را باهم نشان دادیم، هم قیافه واقع و هم قیافه خیرال  و اما در این 

را، قیافه کامل هستی انسان و نشاطهای گوناگون آن را، قیافه معتدل و میزان و بدون شک 

 آن را نشان دادیم.

گونراگون انحرافرات و جنرون را کره گریبران ایرن هسرتی را        های  و در جوار آن قیافه

یم و گفتیم که قیافره تمرام عیرار و کامرل هرگرز در واقرع زنردگی پیردا         میگیرد، نشان داد

م و نشان میدهیم؟ و خود را در تخیل و تصور کنی می ، پس برای چه آن را ترسیمشود مین

 آن به زحمت وامیداریم؟

ما هرگز نگفتیم که حرکت بسوی کمال فطرت بشریت است، و این قیافه خیرالی هرم   

م که این قیافه خیالی یک ضرورت اسرت، زیررا   گوئی میکه نمایشگر این حرکت است، بل

جسمی که از هر جهت کامل باشد، متعادل باشد، شکست ناپرذیر باشرد، در عرالم واقرع     

وجود ندارد، و با این وصف بازهم در فن کالبد شرکافی، و در فرن پزشرکی یرک قیافره      

 نیم.خیالی کامل و متعادل برای بدن انسان و نشاط جسمی انسان نقش میز

پس برای چه این نقش را در خیال میزنیم، و چه فایده ای دارد؟ گاهی خود فرن یرک   

، اما کالبد شکافی و طب هردو علم )واقعری( هسرتند، هرگرز    شود می نوع جنبش )خیالی(

، پس بناچار باید در این میان ضرورتی باشد که مرا را وادار کنرد   شوند میمتهم به خیال ن

ترسیم کنیم، و این ضرورت خیلی روشن است، زیرا اصل در هستی هائی  تا از کمال قیافه

)جسمی و یا روانی( عبارتست از: صحت و اعتدال و مرض فرع و عارضری اسرت، و آن   

 همان انحراف است.
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و با )هستی جسمی و روانی( در معرض اصابت بالی این بیماریها بودن انسان، هرگز 

کره ترالش دائمری بررای      کنرد  مری که اصل در او صحت اسرت، و انکرار ن   کند میانکار ن

بازگرداندن این صحت در حدود امکان الزم است، و از اینجا است که ضررورت ترسریم   

 .آید می این قیافه کامل الزم

بنابراین، برای اینکه بصحت باز کردیم، و یا )برای بازگشرت برآن ترالش کنریم( بایرد      

که باید بآن باز گردیم چیسرت؟ و درجره انحرراف را بدسرت      بشناسیم که قیافه صحیحی

آریم تا مرض را تشخیص بدهیم و درمان را معرفی کنیم، در طب قیافه ای کراملی بررای   

م، و در همران وقرت میردانیم کره     کنری  می قلب خیالی، کبد خیالی، معده ای خیالی ترسیم

 .شود میچنین قیافه کاملی در واقعیت اجسام پیدا ن

ن روانشناسی هم قیافه کاملی برای نیروهرای حکرم کننرده معتردل )دوافرع( و      و در ف

م، و قیافه ای هم برای تروازن و اعتردال   کنی می نیروهای بازدارنده معتدل )ضوابط( ترسیم

م، و در همان حال میدانیم که چنین قیافه ای در واقع و حقیقت نفروس  کنی می کامل رسم

 .شود میپیدا ن

م برای اینکه نیاز باین ترسیم داریم، زیررا بررای   کنی می م ترسیمشو با این وصف بازه

اینکه این قلب مریض را معالجه کنیم، باید اول بدرستی بدانیم در کجا از وظیفره خیرالی   

 نظمی گرفتار شده است؟ بی باز مانده است، و چه مقدار به

بایرد اول بردانیم   و برای اینکه به معالجه نفس و روان مریض بپردازیم، بهمین ترتیب: 

که در کجا از وظیفه خیالی باز مانده، و چه اندازه شکست در آن راه یافته است؟ و لکرن  

 در اینجا حقیقتی است که باید بآن توجه کنیم.

این قیافه خیالی را از جا آوردیم؟ و چگونه مقرر داشتیم که این همران خیرال اسرت؟    

طمینان بدهیم که خود را فریب نمیدهیم، این سئوالی است که خیلی ارزش دارد تا بخود ا

، و در شرود  میپایه و ناپایدار نمیسازیم که ابداً در هیچ جا محقق ن بی و از خود یک خیال
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، و صرالحیت نردارد کره آن را    دهرد  مری اینجا است که این خیال ارزش خود را از دست 

 مقیاس قرار بدهیم، و چیزهای دیگر را با آن بسنجیم.

 جسم پس خیال از جزئیات متعردد و متفرقره در اجسرام فرراوان گرفتره     و اما در عالم 

 به کمال رسیده باشد.ها  آن که هر یک از شود می

با همران حرال خیرالی در یرک جسرم      ها  و این هم حقیقتی است که همه ای این قیافه

اجتماع نمیکنند، و لکن در عالم واقع بسیار اتفاق میافتد که قلب خیالی در شخصی و کبد 

خیالی در شخص دیگری و معده خیالی در دیگر آدمری پیردا شروند، و از ایرن جزئیرات      

خیالی است های  خیالی است که ما وظیفه خیالی هر عضوی را میشناسیم، و همه ای قیافه

خیالی را برای یک جسم های  که ما وظیفه خیالی هر عضوی را میشناسیم، و همه ای قیافه

باشد برای تشخیص در علم شناخت صحت و مررض، و  م تا مرجع کنی می صحیح ترسیم

در عالم نفس و روان هم همینطور است، صورتهای خیرالی در نفروس گونراگون متفررق     

خیال اجتماع ندارند، و لکن با این حال بازهم های  است، و هرگز در یک نفس همة قیافه

: نفس شریف که مرجع قیاس باشد، و آن عبارت است از شود می نفس بشریتی کامل پیدا

نفسی است کره  ترین  محمد بن عبداهلل پیامبر گرامی اسالم که درود فراوان بر او باد! کامل

خدا آفریده، و بعنوان نمونه ربانی برای عالم بشریت بارمغان داده است، نفسی اسرت کره   

خدایش برای بشر برگزیده است، و از مردم خواسته است که همره بررای بدسرت آوردن    

ملی تالش کنند، اگرچه نمیتوانند به کمال آن برسند، اما بازهم راهری اسرت   چنین نفس کا

 بسوی کمال، هرچه نزدیکتر بهتر.

م خرواهی  مری م که خیالی خالص باشد، و لکن خواهی مینو کما اینکه ما از هر جسمی 

م کره هرر   خرواهی  مری نکه در این راه بقدر استطاعت خود تالش کند، بهمین ترتیب: هرم  

م خرواهی  مری م این نمونه اعلی برسد که خدا به مردم نشان داده است، و لکن نفسی به مقا

که در این راه تا آنجا که ممکن است تالش کند و قردم برردارد، و هرچره بیشرتر و بهترر      

 بدرجات کمال نائل آید.
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و همانطوریکه ما پاره ای از انحرافرات جزئری را از حالرت خیرالی جسرم تشرخیص       

یعی است احتیاجی به معالجه ندارد، و بهمین ترتیب: هرم بعضری   میدهیم که انحرافات طب

 انحرافات روانی جزئی را یک امر معتدل طبیعی میدانیم که احتیاج به معالجه ندارد.

و لکن حتماً باین معالجه سخت نیازمندیم، وقتیکه مرض بره تعطیرل وظیفره زنردگی     

ه قیافه خیالی این است که مرا را  میانجامد، خواه در عالم اجسام یا در عالم نفوس، و وظیف

نیاز نیست، او در  بی ، و آن یک کاری است که انسان از آنکند میدر این معالجه راهنمائی 

سخت بآن محتاج است، و اما ایرن قیافره خیرالی در زنردگی      ها نسل مدار نفوس در مدار

 تربیت است. ، و آن وظیفهدهد میسالم وظیفه دیگری را هم قبل از مرض و معالجه انجام 

و نخستین وظیفه در تربیت جسم اول معالجه نیست، بلکره حفرظ از بیمراری اسرت،     

ایجاد مصونیت است، و گاهی هم مصونیت صد درصرد ممکرن نیسرت، و لکرن برا ایرن       

م، و باید هرم ترالش کنریم ترا بتروانیم      کنی می وصف بازهم تا آنجا که امکان هست تالش

ازیم، و سرانجام به نزدیکترین نقطره ای برسریم کره    میدان مرض را تا حد امکان تنگتر س

 بهستی سالم دست یابیم.

و نخستین وظیفه ما در تربیت نفس ایجاد مصونیت از انحرافات است، و بدیهی است 

یم ترا آنجرا کره امکران     کوش میکه مصونیت صد درصد امکان ندارد، و با این حال بازهم 

ری کنیم، و سرانجام هم به نزدیکتررین  هست از سرایت مرض به سایر نقاط نفس جلوگی

 نقطه ای صحت میرسیم.

و برای اینکه به مصونیت جسمی برسیم، با اینکه میدانیم مصونیت کامل امکان نردارد،  

م: این قانون را تا آنجا گوئی مییک قانونی در قیافه خیالی و براساس خیال رسم میزنیم، و 

 که ممکن است در عالم واقع اجرا کنیم.

ای اینکه به مصونیت روانی هم برسیم، با اینکره میردانیم مصرونیت کامرل امکران      و بر

 ندارد برای نشاط روانی کامل یرک دسرتور خیرالی جرامع براسراس همران خیرال فررض        

 م تا آنجا که ممکن است این دستور را در عالم واقع پیاده کنیم.گوئی میم، و کنی می
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یا نشاط روانی ترسیم نکنیم، نشاط مرا   و هنگامیکه این قانون را برای نشاط جسمی و

از اصول الزم خود بیراهه خواهیم رفت، و مقیاس صحیحی را از دسرت خرواهیم داد ترا    

اینجا سخن از ضرورت بود، ضرورت قیافه خیالی برای زندگی بشریت، امرا زنردگی کره    

 د که خود را بکمرال و کوش می، و دائم بطور فطری کند میهرگز در حد ضرورت توقف ن

جمال برساند، و به میدانهای وسیع تر از ضرورتها برسد، به میدانهائی برسد که ضررورتها  

را در آن راه نیست، و بخاطر این فطرت جهنده بسوی جمال و کمال )گرچره بعکرس آن   

 خواهرد  مری م تا بکوشد آن کس کره  کنی می هم همینطور است،( قیافه خیالی کامل را رسم

ست هر انسانی بدرجه ای از کمال دست یابرد، و ایرن یرک    بکوشد و تا آنجا که ممکن ا

کسب افتخارآمیز است برای همه ای بشریت، زیرا این فطرت وقتیکه رو بسوی باال دارد، 

، بزودی با تمام قوا از گودال پستی و سقوط رسد مید که به کمال مطلوب خود کوش میو 

، و حراالت  رسرد  مری باال خواهد آمد، و دیگر حاالت انحراف و جنون بحد اقرل نسربت   

 سقوط و پستی بنازلترین درجه تنزل مییابد.

 سپس بشریت بسوی قله بلنرد کمرال برا شرتاب پریش میترازد و گرروه گرروه تقسریم         

درجراتی  هرا   ، و بعضیماند میو  رسد میه پایان در اولین نقطه بها  ، قدرت بعضیشوند می

قدم بقدم نفس زنان تا آخرین حرد  ها  ، و بعضیشوند می را زیرپا میگذارند و سپس خسته

 ممکن میرسند، و بازهم انتظار بیشتری دارند.

حتی آنانکه پریش رفتنرد و    اند، و تاکنون هرگز مردم در یکجا و یک حال ثابت نمانده

کمال رسیدند، بازهم بآنجا که رسریدند چشرم داشرت بیشرتر و آرزوی     تا نزدیکترین قله 

بیشتری دارند! زیرا در سرشت بشر این معنا هست که در لحظه ضعف و ناتوانی از خرط  

بپیماید خارج شود و سقوط کند، و لکن در نهادش این معنرا هرم    ستتوان می اعتدالی که

 ز کند.هست که برگردد و دوباره پیشرفت را بسوی کمال آغا

که قدم  دهد میخیالی در درجه اول همان نیروهای حکم کننده است، فرمان های  قیافه

به پیش بگذارند، و پس از سقوط دوباره بسوی کامل و جمال برگردند، و از اینجا اسرت  
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مکمرل  هرا   آن ، و هرر یرک از  کننرد  مری  که واقع و خیال در حقیقت زندگی باهم برخورد

 لقه اتصالی محکم!.، در یک حشوند می یکدیگر

، سازد میو اسالم هم دین فطرت است، و بهمین جهت است که واقع را از خیال دور ن

، و در دستور محکم کند میبلکه هردو را درهم میآمیزد، و سخت درهم میریزد و مخلوط 

 .دهد میخود قرار 

در و بهمین مناسبت در این کتاب که بدنبال دستور فطرت است و در تمام تفصیالت 

جستجوی آنست، قیافه و خیال را رسم کردیم، آن هم در حال اختالط و امتزاج و هم 

َٰ َمنه  لَسَلَٰمُ ٱوَ  ﴿ آهنگی همانطوریکه شایسته تفسیر انسانی انسان بود.  ﴾٤٧ لُۡهَدىَٰٓ ٱ َتَبعَ ٱلََعَ
 .[47طه:]

 .«و به سالمت باد کسى که از هدایت پیروى کند»

 پایان



 

 
 

 سخنی با دوستان

 را باهم ورق بزنیم تا درمان دردها را جستجو کنیم. ها نابسامانی بیائید

پس از مدتی دوری از کتاب بازهم توفیق یارم شد که دست بقلم ببرم و با یار دیررینم  

کالت فرراوان توفیرق یرافتم کره در     بدرد دل بنشینم که نهایت آرزویم بود، و با وجود مش

کره  هرایم   مدت کم با همت بعضی از دوستانم که خدا یارشان باشد که سه جلد از ترجمه

 اسیالم و اسرت، بنرام   )محمید قطیب(   استاد اجتماعی و نقاد بصیر و توانا های  از نوشته

، انتشار یابد، و این هم پوشیده نماند که شماره 3، 2، 1شماره  ی روشنفکرانها نابسامانی

یک تا بحال پنچ بار چاپ شده، و شماره دوم سه بار، و شماره سوم که در نوع خود کرم  

نظیر است، بار اول است که تقدیم جوانان عزیز و دانش دوسرتان گرامری    بی نظیر و بلکه

ند گرانقدر روانشناسی شررق و غررب را برا    قرار میگیرد، کتابی است که در آن این دانشم

که چگونه روانشناسان قرن بیسرتم برا    دهد می، و نشان کند میروانشناسی اسالمی مقایسه 

و انسان را از  اند، این همه گسترش علم و دانش بازهم در تفسیر روانی انسانی بخطا رفته

گانی است، عالمهرا را  و حال آنکه انسان یک عالم کلی و هم اند؟ یک گوشه تفسیر نموده

دربر دارد، و نمونه بارز عالم خلقت است، و با اینکه خود مخلوق خدای اکبرر اسرت، آن   

قدرت را دارد که خالق چیزهای دیگر هم باشد، چون بقول قرآنکریم و بشهادت تراریخ  

و شهادت عالم آفرینش و بخصوص شهادت قرن بیستم او دارای چنین امتیاز است، و هر 

گوئی که تا بحال نبوده است، و با همره   دهد می، و ارائه سازد میای نوظهوری روز چیزه

این امتیاز هنوز در خلقت خود، در ساختمان بدن خود جهلش دست نخورده است، هنوز 

با این همه علم و خبرگی و مهارت در شناخت خود ناتوان است، هنوز نتوانسته عجایرب  

تاب بخیلی از رازها اشاره دارد، و شراید بقرول   وجود خود را کشف نماید، بهرحال این ک

خود نویسنده دانشمند راهی باشد، برای بازشدن افکار جدید و نظریرات جدیرد در ایرن    
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هرای   وادی اسرارآمیز که آیندگان با فکر خود و با تالش و کوشش پی گیر خرود دریچره  

ر خاتمه امیدوارم که نوینی را باز کنند، و گوشه ای از این عالم مجهول را کشف نمایند، د

با همت دوستان توفیق الهی یارم باشد، برای انجام خردمات دیگرری کره هرم اکنرون در      

دست تنظیم است تا بتوانیم با این ناتوانی که دارم این خدمات را نیز انجام بدهم، و علری  

 کرانره  بی بسیار ساده و آموزنده در کلید فهم قرآن عظیم این دریایهای  الخصوص برنامه

جهان آفرینش، این برنامه عالم وجود بدوستان تقدیم بدارم، به ویژه اگر اجرازه بفرمائیرد   

بگویم: تفسیری است برای قرآن جلیل که جز  سی ام آن یعنی: از سوره مبرارک عرم ترا    

آخر قرآنکریم روی عمل و عکس العمل آماده چاپ و نشرر اسرت کره انشرا اهلل در ایرام      

شد، و همچنین یک سری کتابهای کوچرک پاکسرازی عقایرد    نزدیک آینده تقدیم خواهد 

است که با زبان نوجوانان و نونهاالن مسلمان بررسی شده، و بطریقره پاسرخ و پرسرش و    

تنظیم گردیرده، در دسترسری عزیرزان دانرش دوسرت قررار       ها  علل پیدایش پاره ای شبهه

ترا آنجرا کره     خواهد گرفت، و بدین وسیله تنها تقاضای مرن از دوسرتان ایرن اسرت کره     

یاریم فرمائید تا همه باهم یک خدمت شایسته ای انجام بدهیم، و همره   رسد میبنظرشان 

 میدانیم که توفیق در همکاری و همیاری نهفته است.

 والسالم علی عباد اهلل الصاحلنی.
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