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  یادداشتى بر چاپ جدید

محمّد «ترین کتابهاى استاد  یکى از عمیق» االنسان بین المادیۀ و االسالم«... 
محمّد «... درباره روانکاوى است» فروید«در تحلیل و بررسى دیدگاههاى » قطب
النفس  فى«: و» النفس االنسانیۀ  ت فىدراسا«در کتابهاى دیگرى، از جمله » قطب

هاى روانشناسى و روانکاوى از   جالب دیگرى در زمینه بحثهاى» و المجتمع
و » فروید«دیدگاه اسالم دارد، ولى این کتاب، ویژه نقد و بررسى تئوریهاى 

  .باوران او، و ارائه بینش اسالمى در این زمینه است  هم

بیست سال پیش ـ ترجمه   ـ1348قسمت عمده کتاب را، نگارنده در سال 
قم » دارلعلم«کرد، که چندین بار بعنوان جلد اول کتاب، توسط موسسه انتشاراتى 

: ى چوناسالمى، و اشتغال به امور چاپ و منتشر گردید و با پیروزى انقالب
قدس سره در وزارت ارشاد اسالمى و سپس مأموریت نمایندگى حضرت امام 

 ــ واتیکان ــ از تکمیل این کتاب و آثار ناقص و پنج ساله در خارج از کشور
» هیئت علمى دفتر نشر فرهنگ اسالمى«ناتمام دیگر بازماندم تا آتکه همکارى با 

بازگردانید و دریغم آمد که کتابهایى از این قبیل، ! »دنیاى کتاب«از نو ما را به 
اى   ههمچنان زندانى چاپهاى بیست سال قبل باشند و فراموش شده در گوش

  ...ایران قرار نگیرند و در اختیار نسل جوان مسلمان! بمانند

***  

استاد محمّد «و » مجموعه آثار شهید سیّدقطب«: تصویب اقدام به چاپ... 
اند ــ  مشوق اقدام به تجدید نظر و تکمیل  ــ که به زبان فارسى درآمده» قطب

انسان بین مادیگرى و  «:این کتابها گردید و اکنون بیارى خدا، این چاپ از کتاب
  .گیرد با تجدید نظر کلى و اضافات، در اختیار عالقمندان قرار مى» اسالم

این . چاپهاى پیشین این کتاب فاقد ترجمه دو سه بخش آخر کتاب بود... 
االسالم والمسلمین   ــ  و حجۀ بخش فرد و جامعه بخشها توسط اینجانب ــ

ــ همان سالها ترجمه و  ل مسائل جنسىفص العابدین قربانى ــ جناب آقاى زین
و ضرورت بازنگرى و تجدید نظر » مرور زمان«نیمه آماده گردید، ولى با توجّه به 

د جناب سیّ  در آنها، استفاده از ترجمه برگزیده و تلخیص شده برادر دیگرى ــ
ــ  مفیدتر در عبارات و جمالت، این دو سه فصل کوتاه شده، در  خلیلیانخلیل 



 ٧

  .گردد که بدینوسیله باید از ایشان سپاسگزارى نمود  تاب نقل مىآخر ک

***  

البته همانطور که اشاره شد، به اعتقاد من، محتواى کتاب، همچنان یکى از ... 
، در واقع کمکى مسائل مهم مورد نیاز جوامع اسالمى است و نشر ترجمه آن

روانکاوى از  نسى ــبررسى مسائل روانشاخواهد بود به دوستان و برادرانى که به 
  ...پردازند دیدگاه اسالم، مى

ــ   امیدواریم که بزودى کتابهاى دیگر ترجمه شده از استاد شهید سیّد قطب
هاى   و نشانه) االسالم  العدالۀ االجتماعیۀ فى(عدالت اجتماعى در اسالم : مانند
س از نیز، پ!) لماذا اعدمونى(و چرا باید اعدام شوم ) الطریق  فى معالم! (راه

  .تجدیدنظر و اصالحاتى، در اختیار عالقمندان قرار گیرد
  1369:تهران

  هادى خسروشاهى سیّد
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  مقدمه چاپ اول

این کتاب . باشد مى محمّدقطب خوانید، از آثار پرارج استاد  کتابى را که مى
گردید و یکبار در همان ب به فارسى ترجمه  هجرى، توسط اینجان1348در سال 

ید و سپس براى بار دوم، با تجدید نظر و اضافات و تطبیق با متن سال بچاپ رس
  . چاپ شد1350 کتاب، در سال چاپ چهارم عربى

در ترجمه این کتاب، عالوه بر رعایت امانت مطالبى نیز در پاورقیها، براى 
نام کتاب به تناسب موضوع آن در چاپهاى قبلى . توضیح بیشتر، اضافه شده است

گذاشته شده بود و عناوینى فرعى براى رفع مالل » راهىبشریت بر سر دو «
  .احتمالى خوانندگان، از طرف مترجم افزوده گردیده است

***  

، برادر کوچک فقید بزرگ جهان محمّد قطبمؤلف این کتاب پرارج استاد 
محمّد . اسالمى استعروف  و یکى از دانشمندان و مؤلفین مسیّد قطباسالم 

راه فرهنگ و تألیف و نشر کتب اسالمى، خدمات قطب مانند برادرش، از 
 و فرهنگ مصراو عضو عالیرتبه وزارت . اى بر جامعه اسالمى نموده است  ارزنده

ولى مدتى طوالنى در گوشه یکى از !  بودقاهرهاسالمى در » دارالنشر«مدیر یک 
  !زندانهاى مصر بسر برد

شبهات : استجمله   قطب داراى تألیفات و آثار سودمندیست که از آنمحمّد
النفس و المجتمع، نحو تحریر العبید، قبسات من الرسول،  حول االسالم، فى

االربعۀ،  الفن االسالمى، االطیاف االسالمیۀ، منهج التربیۀ معرکۀ التقالید، منهج
االنسان ببن المادیۀ و االسالم، هل نحن مسلمون، دراسات فى النفس االنسانیۀ، 



 ٩

یات  البشریه، جاهلیۀ  القرن العشیرین، المستشرقون و الح التطور و الثبات فى
  !.»هالتی فى«: نام  و دیوان شعرى به... االسالم

دهها بار به عربى » االسالم شبهات حول«بعضى از آثار محمّد قطب از جمله 
  .نیز ترجمه گشته است فارسى وانگلیسى، اردو، ترکى چاپ شده و به زبانهاى 

کتابهاى » االسالم  شبهات حول«، تاکنون عالوه بر از آثار استاد محمّد قطب
  :زیر نیز به فارسى منتشر شده است

، روش تربیتى در اسالم، جاهلیت )همین کتاب(انسان بین مادیگرى و اسالم 
قرن بیستم، فرد و اجتماع و بعضى از این کتابها دوبار و توسط چند نفر از 

ه شده است و ایکاش دوستانى که دانشمندان و نویسندگان ایرانى به فارسى ترجم
جاى اتالف   اند  به با دیگران، پرداخته» محمّد قطب«به ترجمه مجدد کتابى از 

زبانان،   گرداندند تا فارسى  وقت، کتابها و تألیفات دیگر اساتید را به فارسى برمى
  ...نمودند  استفاده بیشترى از آثار این دانشمندان عالیقدر اسالمى مى

***  

   در زندانمحمّد قطب
که » سیّد قطب«محمّد قطب سه سال و اندى به اتهام چاپ کتابهاى برادرش 

بوده، در زندان ماند و از کار خود در ! مصر! گویا بر خالف مصالح عالیه مملکتى
و تنها . نبود» اخوان المسلمین«او عضو جمعیّت ... عزول گردیدوزارت فرهنگ م

 کتابهاى او در مدت دهسالى که سیّد است وسیّد قطب جرمش آن بود که برادر 
افکار «برد، تجدید چاپ کرده و به اصالح  بسر مىقاهره قطب در زندان 

محمّد قطب در زندان اتهام !!... را نشر داده است» ضد وحدت عربى«و » ارتجاعى
چون ! مصر، مدارکى! نشر افکار ارتجاعى را مردود شمرد، ولى دستگاه امنیتى

  !...در دست داشت» بیستمجاهلیت قرن «کتاب 

زیرا محمّد قطب در این کتاب ثابت کرده است که جوامع اسالمى امروز 
رو جاهلیت  نامید، بلکه دنباله) اسالمى(توان  اند و آنها را نمى  شده» غرب زده«

گونه اطالعى در  هیچمحمّد قطب یکسال تمام از سرنوشت ... جدید هستند
در دادگاه غیرقانونى نظامى، یّد قطب ستا آنکه .. .اختیار خانواده او قرارداده نشد

اى که به او و دوستانش داده بودند،   هاى وحشیانه ضمن اعتراض به شکنجه



 ١٠

اعالم داشت که از سرنوشت برادرش محمّد قطب هم هیچگونه اطالعى در دست 
  ...نیست

که حاضر نبودند هیچگونه  بدنبال این اعتراض و سکوت مقامات مصرى ــ
ــ و پس از اعدام   درباره وى در اختیار مردم جهان اسالم قرار دهنداطالعى

خائنانه سیّد قطب، مجامع بشر دوست جهانى، از مقامات مصرى خواستند که در 
  ...مورد سرنوشت محمّد قطب اطالعات را منتشر سازند

پاکستانیهاى حقوقدان مقیم «اى را که   ما براى نمونه، ترجمه نامه سرگشاده
اند، در اینجا  نوشتهژنو  در دبیر کل مجمع جهانى حقوق بشربه » انهخاورمی

  :آوریم مى

***  

رونوشت رئیس جامعه  (جناب آقاى دبیر کل مجمع جهانى حقوق بشر ژنو
توجّه شما در نشر اخبار مربوط به فشار و شکنجه افراد وابسته به نهضت ) عربى

به مصر براى بررسى » رارترپیت«المسلمین در مصر و اعزام آقاى  اسالمى اخوان
وضع افراد دستگیر شده و نشر گزارشهاى وى که جهان اسالم را تکان داد، 

  .موجب نهایت تشکر است

تقدیر نان سراسر روى زمین از این اقدامات بشر دوستانه شما ما مسلما
علیرغم خواست مردم مصر کنیم ولى چنانچه جنابعالى اطالع دارید، حکومت  مى

المسلمین و دوستان وى را اعدام   رهبر اخوانسیّد قطبجهان، آزادى دوست 
هزاران . است و طبق گزارشى که از طرف نماینده اعزامى شما منتشر شده. کرد

ترین وضع تحت   اى مصر با ننگینمسلمان در زندانهجوانان و بانوان نفر از 
رد و در شک با حقوق بشر منافات دا اند که بى  آزار بدنى قرار گرفتهشکنجه و 

واقع این فجایع ببازى گرفتن و مسخره نمودن انسانیت و حقوق بشر، دو عصر 
  .است پیشرفت و فرهنگ و آزادى

خواهیم که دو موضوع مهم   ما با کمال امید از شما و سازمان انسانى شما مى
  :زیر را مورد بررسى قرارداده و براى اطالع جهانیان حقیقت را اعالم دارید

اسالمى زیادى د عزیز سیّد قطب که داراى تألیفات  برادر شهیـ محمّد قطب،1
قبل از دستگیرى و اعدام سیّد قطب، توقیف شده و تاکنون هیچگونه اطالع . است

سیّد قطب در دادگاه در مورد برادر . صحیحى از سرنوشت وى در دست نیست
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نده دانیم که محمّد قطب ز ولى تا امروز ما نمى. خود محمّد قطب صحبت کرد
  1.است یا کشته شده؟ و این موجب ناراحتى همه مسلمانان گشته است

ـ ما از سازمان جهانى حقوق بشر تقاضا داریم که گزارشهاى مربوط به 2
طور مشروح منتشر  بهلمسلمین مصر را ا شکنجه و آزار افراد وابسته به اخوان

مه فشار و شکنجه عمل بیاورد که از ادا  سازد و از طریق سازمان ملل اقداماتى به
  .جلوگیرى شود

خون ! ما بسیار متأسف هستیم که بنام انقالب و آزادى و پیشرفت و تحول
رود  شود و عزت و احترام و حقوق اساسى انسان، از بین مى  بیگناهان ریخته مى

  .شود  و پایمال مى

، مردم مسلمان را به تعصب و !بسیار جاى تعجب است که انقالبیون پیشرو
جنایات و ترین  ولى خودشان مرتکب وحشیانهکنند،  هم مىارتجاع مت

  .شوند هاى ضدبشرى مى شکنجه

هرگونه ظلم و ! آیا جاى شگفتى نیست که افراد به اصطالح انقالبى و پیشرو
  شوند؟ شد، مرتکب مى  ستم و استبدادى را که استعمار مرتکب آنها مى

کنیم، ولى به حکم خواهیم در امور داخلى مصر دخالت  ما نمى! آقاى عزیز
ار ما براى ب. فرستیم انسانیت و براى دفاع از حقوق بشر، این نامه را براى شما مى

کنیم و انتظار داریم که در اسرع  مىدیگر از خدمات بشر دوستانه شما تشکر 
 و دیگر محمّد قطباوقات اقدامات الزم را در مورد سرنوشت نویسنده اسالمى 

  .را منتشر سازید ل بیاورید و براى اطالع جهانیان، آنالمسلمین بعم افراد اخوان

  :طرف پاکستانیهاى مقیم خاورمیانهبا احترامات فراوان، از 

سهیل، محمّد  اقبال دکتر شاهد احمد، مهندس حمیدالدین احمد، محمّد
، محمّد سلیم معینى، دکتر محمود رشید، )بانو(سرفراز جیمه، دکتر صالحه نسرین 

اهللا   ، هدایت)بانو(، دکتر فهمیده خاتون )قاضى( آغاب على خان شمشاد على، رانا
  ...محمّدانى، محمّد اسلم، عبدالواحد هاشمى، ظاهر سعید و

***  

انگیز گذشت و از سرنوشت قطعى   سه سال و اندى از این ماجراى اسف
                                                           

و خوشبختانه چند سال بعد، پس از پیدایش آزادیهاى ...  سال پیش است25 شمسى، یعنى 1346نامه مربوط به سال . 1
  ...نیز از زندان آزاد شد و به کار تحقیق و تدریس در دانشگاه ادامه داد» محمّد قطب«نسبى در مصر، 
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  .، اطالع صحیحى بدست نیامدامینه قطب و خواهرش محمّد قطب

 1.لیقدر اسالمى، ناجوانمردانه به دار آویخته شدبرادر او سیّد قطب مفسر عا
 زینب الغزالى.  به دهسال زندان محکوم گردیدحمیده قطبخواهر دیگرشان 

به حبس ابد محکوم شد و !  به اتهام فعالیتهاى مخفىجمعیّت زنان مسلمانرئیس 
بودن » مسلمان«صدها جوان برومند و مسلمان، صدها زن و مرد رزمنده، به جرم 

هاى ضداسالمى رژیم مصر، به زندان و شکنجه و آزار و  الفت با برنامهو مخ
ــ و  القومیۀ العربیۀ  ــ! »ناسیونالیسم عربى«هاى  اعدام دچار شدند تا پایه

جاى انترناسیونالیسم اسالمى و   ــ  به االشتراکیۀ العربیۀ  ــ! سوسیالیسم عربى
داران  تقویت گردد و زمام!»عروبیت«سوسیالیسم اسالمى، تحکیم یابد و ارکان 

 اشغال شده را آزاد فلسطینبتوانند ــ  !کردند  آنطور که ادعا مى بالد عربى ــ
بند، نشان داد که تنها  اما سومین شکست اعراب و خیانت ژنرالهاى قداره! سازند

تواند بالد عربى و غیرعربى مسلمان   اسالم و جهاد اسالمى و روح اسالمیت مى
  !...را نجات بخشد

شود و  دیده مى» جهاد اسالمى«اکنون طلیعه این روح در بین جوانان   و هم
عرب بر آنها خیانت د که اگر رهبران همین مردان مسلمان و از جان گذشته هستن

 تونس و عراق و مصر واردن و لبنان چنانکه در  نکرده و سرکوبشان نکنند ــ
را به آغوش فلسطین انست ــ خواهند تو خواستند آنها را سرکوب سازند مى... و

  ...دجهان اسالم بازگردانن

***  

 اندونزىدر .  نیستمصرالبته برنامه سرکوبى جنبش اسالمى تنها مربوط به 
 و دیگر سران آن حزب پنج میلیون نفرى، ماشومى رهبر حزب محمّد ناصرهم 

 سال 20که » سوهارتو«جناب ژنرال و البته هنوز حق فعالیت اجتماعى ندارند 
این حزب اسالمى را سرکوب نموده بود، امروز برنامه » سوکارنو«ش به دستور پی

  !.کند دیگرى را اجرا مى

و ژنرال » ذوالفقار على بوتو«و ! ایوبخان دوره ژنرال پاکستاندر 

                                                           
ترجمه اینجانب که اخیراً توسط دفتر نشر » گوییم؟ ما چه مى«شرح حال مفصل سیّد قطب را در مقدمه کتاب . 1

  .فرهنگ اسالمى تجدید چاپ شده است، مطالعه فرمائید
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پاکستان، جماعت اسالمى  رهبر سیّد ابواالعلى مودودىهم استاد » ضیاءالحق«
تند، ولى شرایط خاص پاکستان اجازه و رفقاى همرزمش تاپاى چوبه اعدام رف
  ...و همچنین... به آرزوى خود برسند! نداد که ژنرال دیکتاتور و کارگردانان بعدى

توان با زور سرنیزه، جنبش اسالمى را در   آیا مى: و در اینجا باید پرسید که
  جهان اسالم سرکوب ساخت؟

توانست از ابوجهل اگر در صدر اسالم : پاسخ ما به این پرسش آنست که
هاى عصر ما هم خواهند توانست که به  پیشرفت اسالم جلوگیرى کند، ابوجهل

  !...آرزوى خود برسند

  !.و شما در بینش و عقیده خود آزادید... چنین است عقیده ما
  

   ش1348 هجرى ــ تیرماه 1389الثانى  ربیع
  حوزه علمیه: قم
  دى خسروشاهىسیّدها
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  فصل اول
  
  
  
  

    مؤلفمقدمه
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  الرحیم  اهللا الرحمن  بسم

  و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها«

  ».و قد خاب من دساها. قد افلح من زکاها
  10ـ7قرآن کریم، سوره شمس آیه 

  
سوگند به جان، و آنکه جان را پرداخته، و بدکارى و پرهیزکار بودنش را به او 

را بیالود زیانکار  و هر که آن. صفا کرد رستگار شدهر که جان م. الهام کرده
  .گشت
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  چاپ سوم: ى بریادداشت

چند سال پیش چاپ اول این کتاب منتشر شد و من در آن، بعضى از 
ها و افکار و آزمایشهاى مربوط به روان انسانى را، با مقایسه و مقارنه میان  خاطره

ول و کلیات طرز فکر، و چه طرز فکر اسالم و نظریات مادى غرب ـ  چه در اص
  .در فروع و تفصیالت آن ـ  یادداشت و ضبط کرده بودم

در این چاپ هم صالح در آن دیدم که کتاب را من حیث المجموع بر همان 
البته تغییرات جزیى و کوچکى در آن بوجود آمد، ولى . حالت قبلى باقى بگذارم

دهد، و من امیدوارم که  مىرا تغییر ن این تغییرات، مطلبى از مسائل اساسى آن
هاى روانى و اجتماعى اسالمى   بحث در این موضوع، شامل همه جوانب بررسى

  .باشد

کردم، متوجّه   اى به آن مى که براى چاپ جدید کتاب مراجعه من در حالى
توان آنها را خطوط اصلى و  شود که مى شدم که این موضوع شامل مسائلى مى

باتجزیه و  و ما  ــ. نهادباره روان انسانى، نام اسالمى درمواد نخستین نظریه 
توانیم طرز فکر کامل اسالمى را درباره روان انسانى که شامل  ــ مى تحلیل بیشتر

  ...شود، بدست بیاوریم همه فعالیتها و کوششهاى انسانى مى

من توفیق دهد که به این   باز من امیدوارم که خداوند، در روزگار نزدیکى، به
سى بپردازم و شاید که این آرزو، به یارى خدا جامه عمل به خود بحث و برر

  .بپوشد
  

   .و اهللا ولى التوفیق
  قاهره ـ محمّد قطب

   ـ م        1965
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  !آشنایى با فروید

بودم در واقع من در » فروید«من در گذشته، تا سرحد شیفتگى عالقمند 
واستم از مجهوالت، در خ  اقتضاى آن مى دورانى از سالهاى جوانى بودم که به

و فروید هم با نظریه . در هستى، زندگى و انسان پرده برداشته شود: همه چیز
نمود و در همان وقت به نظرم  در نظرم جلوه مى» روان ناخودآگاه«جدید 

بخشدکه مشکالت بسته همه اسرار   آمد که او کلید اسرارآمیزى را به من مى مى
دهد که  ین سحرانگیزى را به من مىوربگشاید، یا یک عینک و د را مى

و همه اعماق و درون روان انسانى با ! نماید کشف مىبیند و  مجهوالت را مى
  !یک نظر در آن، پیش من روشن خواهد شد

هاى فروید یا  من در این شیفتگى سالها باقى بودم و هر چیزى را که از گفته
... خواندم ، به دقت مىرسید دستم مى هاى شاگردان عالقمند او، به شرح و بسط
فروید در تفسیر خود : نظرم آمد که حال از همان لحظه اول به ولى در عین

) رویاى صادقه(خوابهاى پیشگو ى نسبت به خوابها، دیگر مجال و میدانى برا
لغو کرده و » مجهول بزرگ«گذارد، و هرگونه پیوند و ارتباط انسان را با  باقى نمى
  ...برد از بین مى

 شدم و طبعاً اطالعات دانشگاه را به پایان رسانده و وارد دبیرستانره دو... 
کم، دیگر به فروید با همان  من از هستى و زندگى و انسان بیشتر شد، و من کم

کردم، بلکه تقریباً جنبه یک منتقد نسبت به   آمیز نخستین نگاه نمى  نگاه اعجاب
هاى من در   که آزمایشها و تجربهاى  البته به آن اندازه  افکار او را پیدا کردم ــ
ــ و سپس وارد مرکز عالى تربیتى شدم و در آنجا  داد آنوقت به من اجازه مى

تر، مورد  روانشناسى و روانکاوى را با وسعت بیشتر، و فروید را به نحو مفصل
  .بحث و بررسى قرار دادم

ن که در این میا: ها بود که به فکرم رسید  در ضمن همین تجرزیه و تحلیل
هاى   غریزه از» فشار«فروید براى آزادى نفس انسانى از قیود خود و برداشن 

اى بر  جانبه هاى گوناگون دیگر، فشار همه  کند، و نظریه  حبس شده، افراط مى
روند، اسالم  باره راه تفریط را مى نیروهاى حیوانى انسان را الزم دانسته و در این

یعنى نه قیودى را براى نفس و روان . دگیر بین این دو نظریه، حد وسط را مى
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را به پستى بکشاند و جنبش و حرکت زندگى را از کار بازدارد   کند و آن الزام مى
دهد که او را به مرتبه حیوانیت برساند و همه  و نه انسان را تا آنجا آزادى مى

 هاى حیوانى را که انسانیت در جهاد طوالنى  انگیزههدارنده از اصول و قواعد نگ
  !برد  خود براى رسیدن به آن زحمات زیادى کشیده است، لغو کرده و از بین مى

و بدون شک فقط در . ایستد اسالم، در برابر این دو نطقه افراط و تفریط، مى
آهنگى  سرحد آرام آن امکان دارد که انسان زندگى توام با امنیت و آرامش و هم

 خود نسبت به روان انسانى، با البته اسالم در نظریه. و راحتى را داشته باشد
و یا اینکه فقط در بعضى از فروع ومسائل با . بعضى از نظریات دیگر موافق است

کند، ولى در عین حال نظریه اسالم، نظریه کامال مستقلى  آنها اختالف پیدا مى
است و اسالم براى خود طرز فکر خاصى دارد که سزاوار است بر این پایه و 

این فکر در عرض مدت دهسالى که تحصیالت من در .. .اساس، بررسى شود
مرکز عالى تعلیم و تربیت ادامه یافت، همچنان در ذهن من باقى ماند و ریشه 

را در کتابى یادداشت و   گرفت و روشنتر گشت، تا اینکه مرا وادار ساخت آن
  . کنمضبط

***  

 را که اسم دین ومذهب دانم، براى بعضى از دانشجویان، هنگامى من مى
» آزاد فکران«و » فرهنگیان«اى از  یا براى عده! دهد  شنوند ناراحتى دست مى مى
و ابروهایشان در هم کشیده شده و تشنج اعصاب پیدا ... شود  عارض مى! تب
دهند و   آلودى تکان مى هاى خود را با حرکات خشم  که دست بطورى! کنند مى
ولى . دور افکنند  را به! حیحگفتار دور از میدان بحث علمى صاهند که این خو مى

من دوست دارم در اینجا بگویم که این بحث، صرفاً یک بحث روانشناسى و 
این مسئله مورد بررسى قرار » موضوع«مثابه   پسیکولوژیک است و دین را هم به

که پس از بررسى و تحقیق دقیق، بر ما روشن شد که دین در   دهد و هنگامى مى
صورت،  ه و بر پایه حقیقت استوار است، در ایناین قسمت راه صحیحى را رفت

گذارد حقایق را    که نمى1.اى غرب استیا حماقت و یا بندگى کورکورانه بر
یا از ترس متهم شدن به ارتجاع و ! بپذیریم و یا از ترس دشمنى با آزادى فکر

                                                           
مد، نویسنده معروف، حقایقى در این باره دارد و مطالعه آن کمک فراوانى بر جالل آل اح» غرب زدگى«: کتاب. 1

  م!. کند بحث را تکمیل مى» خدمت و خیانت روشنفکران«و کتاب دوم وى به نام ... نماید روشن شدن حقایق مى
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  !را قبول بنمائیم خواهیم آن نمى! جمود فکرى

علت نزاع و : ز هست و آن اینکهدر اینجا یک حقیقت نوشتنى دیگرى نی
کشمکش بین دین و علم در اروپا، براى آن بود که کلیسا در آن سامان، نظریات 

و قابل احترام » مقدس«به اصطالح علمى خاصى داشت، و معتقد بود که آنها 
و هرگز نباید بر ضد آنها قیام کرد و هرکسى که علیه ! بوده و وحى آسمانى است

  .ر و مهدور الدم شناخته خواهد شدآنها قیام کند کاف

ها را ثابت نمود، کامال یک امر طبیعى   که علم، بطالن آن فرضیه ولى هنگامى
بود که مردم، علوم تجربى را بپذیرند و تصدیق کنند، و نفوذ و قدرت کلیسا را 

کرد، قبول نکنند  االحترام معرفى مى  هاى دروغین خود را بر آنان واجب که بافته
  !آزاد شوند» دین«ار جدید خود از قید و با افک

تاریخ هم سالم و علم واقع نشده و ولى این کشمکش و مبارزه، هرگز میان ا
طبیعى، هیئت، فیزیک، پزشکى، هندسه، :  که دانشمندانى در علوم1دهد گواهى مى
در سایه اسالم پرورش یافته و به سرحد نبوغ رسیدند و به یک ... ریاضیات و

لمى جدیدى واقف شدند که نسبت به زمان خودشان از کشفیات سلسله حقایق ع
و البته خود این دانشمندان، همه مسلمانان . شود علمى بزرگ محسوب مى

معتقدى بودند و در نظر آنان هیچگونه تضادى بین علم و دین وجود نداشت و 
و همچنین بین آنها و . هیچگونه نبردى هم میان این دو به وقوع نپیوست

کشتار و شکنجه و زندان بشود ى حاکم هم هیچگونه نزاعى که منجر به اقدرته
چنانکه بر کوپرنیک و گالیله و دیگران در جهان مسیحیت واقع   واقع نگردید ــ

نظر،  در تاریخ اسالم،  وارد آمده،   ــ و هرگونه فشارى که بر مردم صاحب  شد
نظرى یا تجربى، هرگز ناشى از اوضاع سیاسى روز بوده، و علم و حقیقتهاى   همه

                                                           
ر، تجلیل در اسالم تحصیل هر علمى که مورد نیاز مردم باشد، یک فریضه دینى است و در قرآن مجید و اخبا. 1

  ...فراوانى از علم و دانشمند شده که جاى بحث آن اینجا نیست
مسلمین، در علوم قدیمى ترقّى شگرفى نموده : نویسد مى» نزاع علم و دین«: استاد دانشگاه نیویورک در کتاب» دریبر«

لمین براى دانشگاههاى مس... ریزى کردند، که قبال از آنها کسى از آنها خبر نداشت و علوم جدید را پى
در قرون وسطى «: گوید مى» تاریخ العرب«در » سدیو«دانشمند دیگر » ...آمدند باز بود دانشجویانى که از اروپا مى

دانستند و هرکجا که قدم آنها رسید مبادى آنها را  مسلمانان تنها افرادى بودند که علم و فلسفه و فنون مختلفه مى
چاپ » روح الدین االسالمى«: از کتاب» . و ترقّى اروپائیان هستندمسلمانان سبب اصلى نهضت... نشر نمودند

  .215صفحه » االسالم العلم فى«بیروت مبحث 
» تاریخ تمدن اسالمى«دکتر گوستاو لوبون و » تاریخ تمدن اسالم و عرب«: براى مزید توضیح رجوع شود به کتابهاى

 نفر از دانشمندان 13قلم  به» المى مدیون استمیراث اسالم یا آنچه مغرب زمین به ملل اس«جرجى زیدان و 
  )خسروشاهى(.خارجى، ترجمه فارسى چاپ تهران
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نه آزادى   پس فقط تقلید کورکورانه ــ... اند  در معرض فشار و تهدید واقع نشده
علم، و دانش جویندگان ــ است که باعث شده بعضى از  فکر و ارزش علم

شنوند، احساس ناراحتى و انزجار   پژوهان ما، وقتى اسم دین و مذهب را مى
  !کنند
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  نظریه مسیحیت

، )ع(آمیزى که در روزگار بعثت مسیح مسیحیت براى مقابله با مادیگرى افراط
مادیتى ...  شایع شده بود، نازل گردیدرومو در سراسر منطقه » اسرائیل  بنى«بین 

کرد،  و ارزشهاى مادى محض، غلو نموده و افراط مى» ماده«که در پرداختن به 
نمود، و    قطع مىروح و معنویت هرگونه پیوند و ارتباطى را با عالم تا آنجا که

و روى این اصل، کامال . کرد هرگونه دعوت و خواست آسمانى را فراموش مى
مناسب بود که این دین، شامل مقدار زیادى از روحانیت واال و زیبا و عالى باشد، 

بتواند مردم ید، و شاید  نماتا در قبال این مادیت و مادیگرى محض، تعادلى ایجاد
  .را اصالح کند

، دعوت براى تهذیب نفس و )ع(از اینجا بود که همه تعلیمات مسیح
را به آفاق و مراحل  برد و آن دعوتى که انسان را از خود باالتر مى. روحانیت بود

مراحل ومقاماتى که از ... رسانید  اى که از جسم و ماده باالتر است، مى بلندمرتبه
  .هاى شهوت، آزاد بود  مادى زمین، و انگیزهزنجیرهاى

ولى مقصود از این تعلیمات روحانى عالى و روشن، این نبود که نظام و 
اساس دائمى و همیشگى براى مردم باشد و بشریت براى ابد، در این راه قدم 

آخرین گفتار خود را، بعد از مسیحیت، در حدود شش قرن ! و البته آسمان. بردارد
امى که حکمت عالیه الهى خواست آخرین و کاملترین نظام زندگى را هنگ بعد ــ

  ...1ــ براى همه ملتها ارزانى داشت فرو فرستد

پیامبرى  بلند که در آنها روح لطیف و در هر صورت، این تعلیمات عالى و
دمیده شده بود، بعد از خود مسیح به یک سلسله قیود سخت و جامدى مبدل شد 

را به رهبانیتى   گردید، تا آنجا که آن» رجال دین«لیسا و که وسیله سختگیرى ک
جنگد،  جوید و با خواستهاى فطرى مى مبذل ساختند که از زندگى دورى مى

                                                           
سازد، زیرا در کودکى است که خودخواهى و عدم   دوران کودکى بشر را مثل مىیهودیگرى: شاید بتوانیم بگوئیم. 1

 که همیشه همراه خواب  دوران اوائل جوانى رامسیحیتقدرت براى بازداشتن افسار شهوتها وجود دارد، و 
که اسالم مرحله تکامل و رشد بعد از جوانى را دارد، که  کند در حالى وخیال و آرزوها واحالم است، نمایان مى

خورد و نه رابطه خود را با آن قطع  ه در امور ماده غوطه مىاو نه همیش... برد هرچیزى را در جاى خود بکار مى
و . گیرد اى از آن را، با رعایت تناسب و توازن، مى اى از این و گوشه  گوشهکند، بلکه مىکرده و در آسمان سیر 

هیچوجه صالحیت ابدى بودن را  بدین ترتیب است که مسیحیت دوران و نقش الزم خود را سپرى کرده و به
  )مؤلف (.نداشته و ندارد
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بدلیل اینکه این خواستها، بد و ناروا هستند و الزم است که پرهیزکاران و آنانى 
بنا آنانى که ار او در روز قیامت هستند ـ یا ترسند و خواستار دید که از خدا مى

  .از آنها پاک باشند» در مسیح هستند«ها   به تعبیر مسیحى

اگر چشم «: گوید دیدند مثال مسیح مى  هنگامى که مى» رجال دین«کلیسا و 
تو را بلغزاند او را بکن و دور بیانداز، زیرا خیر تو در آنست که عوض آنکه » تو

ست بدهى، به پندار الهام بدن تو در آتش بیاندازند، یکى از اعضاء خود را از د
گرفتن از تعالیم مسیح، مسیحیت را به سوى سختگیرى و شدت ناگوارى 

رفت   گیرى خطرناکى بود که احتمال مى  الهاملى این الهام گرفتن، کشاندند، و مى
پذیر و پیشرو را به کلى از   ــ حرکت زندگى تحول شد  کلى اجرا مى اگر به ــ

  !نابودى بکشاندرا به وادى  کار بازدارد و آن

البته شکى نیست که این موضوع، هدف الهى و حکمت آسمانى و فلسفه 
هم که بسوى مصالح بشریت ) ع(نزول مسیحیت نبود و حتى خواست خود مسیح

کرد، این نبود، بلکه یک تصرف و دخالت بشرى بود که مسیحیت را   دعوت مى
د اصیل و اساسى را از مقص ساخت و آن مىمرحله قابل پذیرش بودن دور از 

  .نمود خود، منحرف مى

مسیحیت، با این شکلى که به خود گرفت، در موقع تطبیق عملى با زندگى 
خواست که باالتر از طاقت و  روزمره، شکست خورد، زیرا چیزى از بشر مى

هاى نیرومندى است،  و عالوه بر این، نگهدارى و حبس انگیزه... تحمل وى بود
آورد که جواب مثبتى به  رار مىورزد و بر وى فشار مىو آن همیشه بر انسان اص

  !را ارضاء بکند آن بدهد و آن

اى که به او  پس اگر فردى، بین فشار اسرارآمیز و دائمى غریزه و عقیده
جوابگویى بر این فشار، ناپاکى است و نباید خود را به آن آلوده : گوید مى

 یکى از این دو نتیجه، چیز ساخت، واقع شود، در قبال این، جز یک نتیجه، یا
ــ و راهبى  اگر بتواند یا به حرف عقیده گوش دهد ــ: آید دیگرى بدست نمى
بو و خاصیتى شود و از زندگى و زندگان دور   اى، موجود بى گشته، و در گوشه

جواب گوید و انگیزه حبس رانه و زورمند جسمى گردد، و یا اینکه به خواست آم
  !، آزاد بگذارددهد  شده را که آزارش مى

یابد، زیرا در اینجاست که  ولى در این صورت هم از ناراحتى نجات نمى
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مبارزه شدید داخلى در وجدان فردى که این عقیده بر او مسلط است، شروع 
آن را انجام دهد، ! آنچه که انجام داده وآنچه که سزاوار بود  مبارزه بین: شود مى

 قطعاً به پیدایش عقیده روحى که و این موضوع،! مبارزه میان جسم و روح
به آن اشاره کرده و زندگى خود را براى کشف آن اختصاص داده، منتهى » فروید«

هاى عصبى که نشاط و کوشش فرد را از بین برده و  و یا به ناراحتى. شود مى
شود، که نه خود وى و نه احدى از  دهد، منجر مى  نیروى وى را به هدر مى

  .برند نمىمردم از آن استفاده 

***  

الى اخالقى راه ع: براى روشن شدن این مسئله، نیروى جنسى را مثال بیاوریم
غریزه و دورى از این در مسیحیت ازدواج نکردن و پاکى از آلودگى به ارضاء 

کند و   که جسم را نابود ساخته و روح را پست مى! شهوت ویران کننده است
! د و بسیارى از پرهیزکارانهم ازدواج نکر) ع(چنانکه معروف است مسیح

 و مسیحیت هم بر آنان، 1.کنند این چنین مى» رجال دین«مسیحى و بالخصوص 
اند قدرت جسمانى را شکست داده و بر  نگرد که توانسته مثابه قهرمانانى مى به

پیروز شوند و شیطان بزرگ در نظر مسیحیت، زنى است ! هاى شیطانى وسوسه
در وى نیرویى را برانگیزد که سزاوار نیست در که در خیال مرد جلوه کند و 

  .برانگیخته شود! پرهیزکاران

کنند و رهبانیت و دورى  مسیحى، در هر صورت ازدواج مى» ملت«البته بقیه 
سازند، ولى باید دید که مشکل اساسى  از لذائذ زندگى را براى خود پیشه نمى

ى که در محیط عقیده مسیحى بلکه کودک! یابد؟ نه، هرگز  ها با ازدواج پایان مىآن
هایى دارد که جنس مخالف  یابد، در دل خود عقده آید و پرورش مى بوجود مى

و این از پرتو تلقینات دینى است . داند  و مسائل جنسى را بد شمرده و پلید مى
کنند و از پدر و  رابر وى القاء و تلقین مى  و کتب مقدسه آن» رجال دین«که 

که این   آورد، و هنگامى ى نصیحت و اندرز بدست مىاستاد خود و از کتابها
رسید، در اینجاست که  بلوغ کودک بزرگ شد، و به سن باالتر و سپس به مرحله

                                                           
عفت، ناپاک  او را بىشمارند، بلکه  مىدین  ى جنوبى کشیشى را که زناشویى کرده باشد نه تنها بىهمه مردم اروپا«. 1

  .199ترجمه دکتر محمود صناعى صفحه » جان استوارت میل«تألیف » در آزادى«: از کتاب»...دانند و تنفرآور مى
  )خسروشاهى(... هاى روحى چیز دیگرى نخواهد بود و البته نتیجه چنین امرى جز انحراف و ایجاد عقده
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  .آورد، غیرمنتظره است بحران درونى شدیدى که بر وى روى مى

است که شب و  اى  زیرا از طرفى در او یک انگیزه و خواست ناراحت کننده
و از این ! و به سوى آنها برو! یا و خواستها را اجابت کنب: خواند  روز وى را مى

و از ! استفاده ببر. لذّت جانبخش که در سراسر وجود و جسمت روئیده است
اى است که از آسمان بلند شده و او  طرف دیگر، این شمشیر برهنه یا این تازیانه

ره فرود نزدیک است که بر سر و پشت این جوان بیچاکند و  یشه تهدید مىرا هم
و او را دست نامرئى ! آید آید، و بلکه در هر ساعت بر سر و پشت وى فرود مى

دست خدا؟ یا دست قسیس و کشیش؟ یا دست پدر و استاد؟ یا : دارد مى نگه
  دست پند و اندرزگویان؟

ایستد  شود و بعد هم هیچوقت بازنمى در اینجاست که مبارزه شروع مى! آرى
شود، و از طرفى،  ست جسمى همیشه تجدید مىخوا!... رود  و از بین نمى
جوان، هنگامى که کودک و دستوراتى که در دل و جان  ى ــدستورهاى دین

جنس مخالف و مسائل . خردسالى بوده فرورفته و اثر کرده و ریشه دوانیده است
شود، و از این   ــ بطور دائم، تجدید مى داند  جنسى را ناپاکى و آلودگى مى

شود که حتى اگر   هاى عصبى پیدا مى هاى روحى و ناراحتى  عقدهمبارزه و نبرد،
بعد از این، در آینده این پسر یا دختر ازدواج کنند، اثر سوء و واکنش ناگوار آن 

اصل و ریشه ى از بین نخواهد رفت و بلکه طبق اثبات علم پزشکى و روانکاو
گردد  ى برمىهاى دوران همسرى، به دوران کودکى و جوان بسیارى از ناراحتى
بینى که نقطه  را همانند ذره را حل و اصالح نکرده و بلکه آن که ازدواج هم آن

  .دهد، بزرگ کرده است  کوچک را بزرگ نشان مى

گونه تعلیمات با  هاى ناشى از تضاد و تعارض این اى از ناراحتى  این نمونه
اضحتر است را از این نظر که روشنتر و و  طبیعت زندگى و زندگان است، و ما آن

شما مثال این گفتار . این مسئله نیستال و نمونه انتخاب کردیم، ولى البته تنها مث
اگر کسى برگونه راست تو سیلى بزند تو گونه چپ «: فرماید را که مى) ع(مسیح

بینید یک دعوت نیکویى براى  این گفتار، چنانکه مى! مالحظه کنید» را جلو بیاور
توانند که آتش غضب  لى چند نفر از بشر مىگذشت و بخشش و نیکى است، و

کند،  که دشمنى را پذیرفته و در مقابل عفو مى! اى خود را با این روح مالئکه
توانند چنین باشند، اما  خاموش سازند؟ بدون شک یک اقلیت بسیار ناچیزى مى
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و اولین چیزى که در ذهن آنها . باشندتوانند  بقیه افراد عادى بشر چنین نمى
کند، عصبانیت در قبال اهانت و میل براى انتقام، بخاطر حفظ آبرو و  مىخطور 

  .شخصیت و ارضاء باطن خواهد بود

پس تکلیف و موقف مسیحى مؤمن بر عقیده خود، در میان این میل و رغبت 
داند، و میان   هاى شیطان مى  اى از انگیزه را انگیزه اسرارآمیز که مسیحیت آن
دارد بخاطر خدا، یا مسیح، از او بگذرد و عفو   زم مىتعلیمات عالى که بر او ال

  کند، چیست؟

تکلیف و برنامه وى کشمکش و نبرد درونى : است که  کوچکترین فرض این
: است و اگر این کشمکش به آخر برسد، جز یکى از دو نتیجه را نخواهد داشت

ده و در دل شوند و میل به انتقام را تحت فشار قرار دا یا تعلیمات عالیه پیروز مى
بسیارى از جرائم و : گوید ــ مى پسیک آنالیز  و روانکاوى ــ... کشند مى

 آنوقت خود .شود و یا اینکه میل درونى غالب مى. جنایات، نتیجه این فشار است
پشیمانى و تأسف و احساس اشتباه انسان، پس از آنکه آتش غضب سرد شد، به 

ــ  گوید  تکب را هرگز ترک نمىاحساسى که ناراحت کننده بوده و فرد مر ــ
  !خواهد گرائید

است  پس نتیجه قطعى این، آن. و همینطور است همه تعلیمات پاک مسیحیت
که فرد، همه زندگى خود را در تشویش و ناراحتى و کشمکش درونى بین نیروى 

هاى فطرى بگذراند و عمر خود را در بدبختى  ایمان و عقیده، و نیروى انگیزه
ــ صرف   شود از خوبیهاى زندگى استفاده   ببرد نمى ان اجازه دادهکه بر انس ــ

  .کند و به آخر برساند

با این تضاد و تعارض روشنى که بین این تعلیمات و طبیعت  بنابراین ــ
ــ جاى تعجب نیست که این تعلیمات هرگز با واقعیت زندگى  زندگان است

زى که رهبانیت را پیشه خود مگر در گروه بسیار کم و ناچی. قابل تطبیق نباشد
ــ   و در واقع امر نظر آنها ــ اند، زیرا به ساخته و از همه زندگى دست کشیده

را به کاملترین ) ع(توانند بوسیله آن تعالیم مسیح این طریقه، تنها راهیست که مى
وجه مطلوب اجرا کنند، و شاید از خوشبختى بشریت است که این تعلیمات در 

ها و   اجرا و عملى شده، وگرنه، اگر همه مردم در صعومعهیک مدت محدودى 
رفت و   کردند، زندگى با نابودى نسلها، از بین مى نشینى مى دیرها، گوشه
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هرگونه تقدم و پیشرفت بشرى با اعراض از زندگى دنیا، بخاطر اطاعت اوامر 
ماند، و در این صورت راستى انسانیت به چه بدبختى  متوقف مى!! آسمانى
  !شد؟  دچار مىىعظیم

ــ در قاره بزرگى   بنا به علل و اسباب سیاسى و تاریخى  اگر چه مسیحیت ــ
از زمین منتشر شده، ولى هرگز تطبیق عملى با زندگى نیافته و بلکه در 
چهارچوب کلیسا، باقى مانده و سایه آن فقط بر زندگانى افتاده که در نماز خود 

ولى ! شنوند دعاهاى پراثر را مىخاشع و خاضع بوده و آیات سحرانگیز و 
مثابه  روند، به  ــ به سوى کارهاى خود مى  پس از این اعمال  هنگامى که ــ

هیچوقت، : صورت یک مسیحى معتقد  بشرى هستند همانند همه بشرها، نه به
هیچ یکى از آنها گونه چپ خود را در مقابل کسى که بر گونه راست او سیلى 

ى از آنها چشم خود را به خاطر لغزشى که از او دارد و هیچ یک زده، نگه نمى
شود که عضوى از اعضاء  و هرگز حاضر نمى! افکند سرزده، نکنده و دور نمى

  .وى، در قبال گناهى از گناهان، از بین برود

البته اینکه در مسیحیت قوانین ثابت و روشنى براى نظم اجتماع وجود ندارد، 
بس، خود بر سقوط عملى ى اخالقى دارد و ها م صرفاً جنبهو بلکه چنانچه گفتی

  .مسیحیت، کمک شایانى کرده است

ــ در سایه قانون   مسیحى و اصوال از همینجا بود که اجتماعات اروپایى ــ
سر برده و زندگى کرد،  پرستى امپراطورى روم به  روم و در سایه تعلیمات بت

هى براى خاطر آن، ولو اینکه به صورت ظاهر بر مسیحیت ایمان آورده بود و گا
هاى آن در جنگهاى  باکمال وحشیگرى و بربریت مى جنگید، چنانکه نمونه

  . دیده شد1هاى تفتیش عقاید و سازمان ضد بشرى انگزیسیونى  و محکمه1صلیبى

                                                           
 در تاریخهاى مختلفى بهوقوع پیوست و دهها هزار نفر از مردم مسلمان، به جنگهاى صلیبى هشت جنگ بود که. 1

اگر «: نویسد اى به پاپ مى نامه دست مسیحیان کشته شدند، یکى از مبلغین جنگ اول صلیبى در ضمن
اى شد، همین قدر بدانید که  دست ما افتادند چه معامله المقدس به خواهید بدانید با دشمنانى که در بیت مى
از . رسید تاختند و خون تا زانوى مرکب مى سان ما در رواق سلیمان و در معبد، درگردابى از خون مسلمانان مىک

تاریخ تحوالت اجتماعى ـ راوندى ج ...(»هیچکس جان سالم نبرد و حتى زن و اطفال را هم معاف ننمودند!! کفار
  ).21 فصل 2

ــ چه   م1270 هـ 661تا سال   جنگ صلیبى دیگر ــ7و در اى از رفتار مسیحیان، در یک جنگ بود،  این نمونه
تاًلیف آقاى محمّد » جنگهاى صلیبى«به کتاب (داند  جنایاتى به وقوع پیوست و چه خونهایى ریخته شد، خدا مى

  ).راجعه شود م2 و 1رشاد ج 
 فلسطیندر :  بگوییم کهو در جنگهاى صلیبى عصر ما، که تحت عناوین دیگرى به وقوع پیوسته، براى نمونه کافیست

دهها هزار نفر کشته شدند و مردم مسلمان را از خانه آباء و اجدادى خود بیرون کرده و جاى آنها را به یهود دادند 
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***  

عالوه بر این، عدم تطبیق عملى کامل آن با زندگى، باز از آثار سوء و نتایج 
است، بلکه کشمکش وجدانى و درونى تعارضى آن با طبیعت بشرى نکاسته 

همیشه در دل و جان افراد مسیحى ادامه داشت تا آنکه بطور آشکار در قرن اخیر 
است که  ــ دست از دین کشیدند، و این در واقع نتیجه آن چنانکه خواهد آمد ــ

شود، اثر رفع نشدنى خود را  اء مىتعلیماتى که بر مردم، در دوران خردسالى الق
وقتى که افراد  و معنى پیروى نکردن از این تعالیم،ــ. گذارد  مىباقى در نفوس 

شوند و از سیطره پدر و مادر و مدرسه و کلیسا   بزرگ شده و خود مستقل مى
ــ این نیست که مسئله تمام شده و کشکش پنهانى دیگر از بین  یابند رهایى مى
پزشکان پس   و روانو این واقعیت انکار ناپذیرى است که روانکاوان. رفته است

هاى روحى مورد ابتالء   اند که عقده  از آزمایشات تردیدناپذیرى، ثابت نموده
ولو اینکه . از ناحیه قدرت و سیطره و نفوذ دین استان مسیحى اغلب افراد جه

  .این افراد هنگامى که بزرگ شدند، اصوال متدین هم نباشند

است و فقط از نتایج سوء این موضوع از آثار همه ادیان : شاید کسى بگوید
  !مسیحیت نیست

این اشتباهى است که دانشمندان روانشناس غرب از روى جهل یا : گوئیم مى
اند و متأسفانه اغلب آنهایى که در شرق اسالمى به   سوء نیت، دچار آن شده

آواز   تقلید کرده و با دیگران همارند، از آنها النفس اشتغال د روانشناسى و علم
 همه ادیان مخالف طبیعت بشرى هستند و باید نفوذ و قدرت آنها را :اند که  شده

تا مردم سعادت را ! از مردم دور نمود و آنها را از زنجیرهاى آن آزاد ساخت

                                                                                                                                        
در الجزایر در عرض .  نفر از مردم مسلمان فلسطین در بیابانها، آواره و سرگردانند000/200/1و هم اکنون 

میلیون نفر از مردم مسلمان را کشته و نابود  ردند، یکا نیروهاى مسلمان کسال جنگى که نیروهاى مسیحى ب هفت
  )خسروشاهى(.) رجوع کنید» الجزایر«به نشریه ما درباره . (ساختند

 میلیون نفر از نفوس بشرى را 5در این دوره «: است که بدانید در مورد اعمال دستگاه انگزیسیون همین نمونه کافى. 1
خطى از فرمان پاپ به دار آویختند و تا حد مرگ در سیاه چالهاى تاریک و مرطوب جرم فکر کردن و ت به

 نفر را زنده 10220 سال بنا به دستور محکمه تفتیش 18 م یعنى طى 1499 تا 1481تنها از سال . نگهداشتند
تاریخ تحوالت (» ...قدرى شکنجه دادند که نابود شدند  نفر را به97023 نفر را شقه کردند و 6860سوزانیدند و 

آور است که اکنون  خنده). ، تألیف مارسل کاشن»علم و دین«:  به نقل از کتاب143 صفحه 2اجتماعى راوندى ج 
کنند و میسیونهاى مسیحى که جاسوسان  پدران روحانى دستگاه قداست مسیحى را مظهر رأفت معرفى مى

کذائى با آن تعالیم و سوابق ! به سوى مسیحیتامپریالیسم در سرزمینهاى آسیایى و آفریقایى هستند مردم را 
  )خسروشاهى(. کنند دعوت مى! درخشان
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  1.احساس کنند و از زندگى استفاده ببرند

هدف این بحث، همین است که ثابت کند که نظریه اسالم نسبت به نفس و 
ردیف بوده و موافقت  ایست که با طبیعت بشرى هم انسانى، همان نظریه  روان

بحث » نظریه اسالم«مربوط به دارد و من دراین باره به تفصیل در فصل خاص 
اسالم وجود : کنم و آن اینکه ام، ولى در اینجا به گفتار مختصرى اکتفاء مى کرده

ــ  ها و خواستهاى فطرى وى  با انگیزه بشر و موجود بشرى را چنانه هست ــ
سازد و حدودى براى وى، در  شناسد ولى او را تهذیب نموده و پاک مى ىم

اى که مصالح اجتماع و مصالح خود فرد را بدان وسیله محقق سازد، برقرار  دائره
  .کند مى

مقام باشند،  عالىبلندمرتبه و : خواهد که ردم مىکه از نفوس م اسالم هنگامى
را، در قبال  که مخالف آن بطورىداند،   این را یک مسئله واجب و الزامى نمى

را که  ترین درجه آن  خدا و از نظر شرع مجرم و گناهکار بداند بلکه فقط پایین
سازد و بعد از این، میدان را  شود، واجب و الزم مى بدون آن زندگى اصالح نمى

ــ   نه فشار و الزام  براى بلندى و پاکیزگى هرچه بیشتر از روى رغبت و میل ــ
  .ردگذا  باز مى

هاى  انگیزهشود و   دم هیچگونه سنگینى ایجاد نمىو در نتیجه بر دوش مر
  !شوند  خورند و سرکوب نمى زندگى در زندگان، شکست نمى

***  

                                                           
غرب، افکار عجیب و  رسیده بود، طرفداران پر و پا قرض به مراحل خطرناک خود» غرب زدگى«در کشور ما که . 1

! ن از سیاست جداستگویند دی مثال مى. غریبى پیدا کردند که هر کدام از آنها شاید براى سقوط ملتى کافى باشد
که اسالم، بدون رژیم سیاسى و اجتماعى خود، قابل انطباق با واقعیتهاى  در صورتى! چون در غرب چنین است

یا . زندگى نیست و تعالیم عالیه آن، بدون دخالت در اجتماع و مسائل اجتماعى بالاجرا و بدون اثر خواهد بود
آینده «شود به  رجوع( یکى است  و مسیحیت از نظر نتیجهگویند دین مخالف طبیعت بشرى است، و اسالم مى

گویند با  که امروز دانشمندان اروپائى هم مى در حالى) 271! ترجمه و تحشیه آقاى هاشم رضى» یک پندار
ــ ویران شده و  و قهرا به دین پیشرفتهاى تازه علوم، بنیاد عقاید سابق درباره مبادى توجّه درونى به یزدان ــ

زیبایى، نیکویى، راستى، مقوله مستقل چهارمى است که سرچشمه آن در روان : زدانى نسبت به سه مفهوممفهوم ی
حس مذهبى «رجوع شود به رساله (نامند  م روح انسانى مىناخودآگاه همه مردم است و حس دینى را بعد چهار

هندس بیانى که با توضیحات ترجمه آقاى م» تانه گى دو که نه تن«مقاله آقاى » چهارم روح انسانىیا بعد 
  ).اینجانب، چندین بار چاپ شده است

شوند حس دینى، بعد چهارم  پس از آزمایشها و بررسیهایى معتقد مى. آور است در عصرى که دانشمندان اروپا تأسف
ر زدگان ما، امروز به فکر ترجمه و نش مقلدین اروپا و غرب. روح انسانى بوده و در روان ناخودآگاه همه است

را  االطراف اسالمى، آن و حتى بدون کمترین اطالعى از تعلیمات جامعاند   افتادهافکار چندین سال پیش اروپائیان
  )خسروشاهى(. کنند با مسیحیت یکى قلمداد مى
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: عالوه بر این،آنچه که در اینجا براى ما مهم و قابل توجّه است این است که
ت اثر ها نسبت به نفس انسانی بعضى از گامهاى تاریخ را که در تحول نظریه

از تغییرات و دگرگونیها در اجتماع و  خاصى دارد و آنچه را که این تحول ــ
  .ــ بوجود آورده، یادداشت کنیم زندگى

ولى کلیسا تنها به تبلیغات . کلیسا در اروپا نماینده و سمبل مسیحیت بود
آید اکتفا نکرد، و ارتفاع   اخالقى و روحى، چنانکه از تعالیم مسیحیت بدست مى

 بشریت را به این نقطه عالى مثالى، که صورت آن در پیامبران و پاکان ترسیم مقام
شود، تعقیب ننمود، بلکه براى خود یک حکومت و سلطه زمینى نیز، که به  مى

ر این راه تا حد دیکتاتورى روح و عقل و جسم بشر مسط باشد، ادعا نمود و د
  !وحشیت و بربریت پیش رفتبلکه 

غول ! بایست مرکز رأفت و محبت و دوستى باشد  ه مىو بدینسان کلیسایى ک
و بر آنها مالیات و ! ترساند ترسناکى گردید که افراد را در بیدارى و خوابشان مى

که براى  براى رجال دین ــ: کند  دارد و بر آنها واجب مى  هایى را الزم مى  رشوه
خضوع بارى   ــ به نحو مذلت خود قداستى مافوق دیگران خیال کرده بودند

کند که مردم باید از افکار معینى پیروى بنمایند،  و بر همه اینها اضافه مى. کنند
آنکه اینها، افکار مقدس آسمانى هستند و قیام بر ضد آنها جایز نیست و بدلیل 

اگر کسى پیرو آنها نباشد، نسبت به مسیحیت و کلیسا کافر شده، و لعنت خدا و 
  !وى خواهد شدپاپ و دولت و همه مردم شامل حال 

آنها ! از همین گروه اخیر، دانشمندانى بودند که به کرویت زمین معتقد شدند
ترین و شدیدترین وضع به آنها فشار آوردند، زیرا  را شکنجه دادند و به وقیح

آنها از : گفته بود کهاى که کلیسا آنها را دربرداشت، و »قایق مقدسهح«آنها با 
  !مىورزیدنداست، مخالفت ! گفتارهاى آسمان

البته شکى نبود که اگر با آن وضع، کشمکش و نزاعى بین کلیسا و علوم 
شد، مردم حق داشتند که جانب علم تجربى را، که مسئله را با   تجربى واقع مى

گوید، باور نکنند، و این   کرد، بگیرند و آنچه را که کلیسا مى آزمایش ثابت مى
بار    طغیان کلیسا و دیکتاتورى نکبتفرصت پیش آمده را مغتنم شمرده و در قبال

دست آنها سالحى بود که بتوانند موهومات و و البته در . قیام کنندآن، 
را در خطر انداخته و  هاى کلیسا را با آن از بین ببرند، و استقالل آن افسانه
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را درنظر ایمان آورندگان بدان، پایین  متزلزل سازند، و قداست و مقام واالى آن
  .بود» علم«و این سالح محکم و برنده بیاورند، 

***  

بود، آن » داروین«اى که بر کلیسا وارد آمده بدست   شاید بزرگترین ضربه
و از پشت سر آن هم . هنگامى که نظریه خود را در مورد بنیاد انواع اظهار کرد

هاى کارى، بدست دانشمندان و محققین دیگر بر پیکر کلیسا وارد آمد، و  ضربه
رت کلیسا شکست خورد و رو به نابودى رفت و آن قدرت و سلطه هیبت و قد

گر، که نسبت به خود و بر ضد عقل و وجدان مردم فرض کرده بود، هرگز  طغیان
  . برنگشتدیگر به وى

که قدرت کلیسا را خُرد کرد، به این اکتفا ننمود، بلکه قدرت   ولى اروپا وقتى
ر کلیسا مجسم شده بود و کلیسا مظهر دین را نیز کنار زد، زیرا دین در نظر آن، د

  .دین بود

چنانکه  در مسیحیت ــ: که اروپائیان را بیشتر تحریک کرد این بود که چیزى
ــ بسیارى از تناقضات  کلیسا ترسیم کرده بود، نه چنانکه از آسمان نازل شده بود

 که بر مردم سنگین است،شود که با عقل انسان سازگار نبوده و قبول آن  پیدا مى
  1.فقط یکى از این تناقضات است» تثلیث«مسئله 

اروپا از زنجیر کلیسا و از سلطه دین، هر دو با هم، جدا شد و : به هر صورت
جز  که به را پوشید که در راه خواست مادى وى ــ» روم«بدینوسیله لباس کامل 

ایستد و   ــ چیزى نمى  شناسد جسم و نیازمندیهاى کوتاه وى چیزى را نمى
هاى مادى که حواس مادى   هیچ چیز، مگر به واقعیت کند و به  گیرى نمىجلو
  .کند، باور ندارد  را احساس مى آن

                                                           
خداى «اسقف ستیفن نیلر در کتاب، . معتقدند» تثلیث«متأسفانه هنوز اکثریت قریب به اتّفاق مسیحیان جهان به . 1

د راجع به اصول بع  و به99 صفحه 6ــ که اخیراً منتشر شده است در فصل  نیا ترجمه مسعود رجب ــ» نمسیحیا
خدا سه شخصیت است در یک خداى : گوید مى... کلیسا...«: نویسد و اساس تثلیث بحث نموده و صریحاً مى

ترجمه آقاى اکبر » اسالم«: زوهدر ج» ژنرال دمیرهان«ولى » القدوس پدر و پسر و روح: واحد که عبارت باشند از
اى تحت  معنى بودن عقیده تثلیث در دنیاى انگلوساکسون، عقیده تازه به سبب بى... «: نویسد  مى5بهروزى ص 

تأسیس یافته که از گسترش » کلیساى توحید«پیدا شده و در زمانهاى اخیر، در آمریکاى جنوبى » موحدین«: عنوان
هیچوجه با خداوند قوم و  حضرت عیسى به: پذیرد که  این حقیقت را مىو. کند تثلیث جلوگیرى مىعقیده 

سوى پروردگار خود  خویشى ندارد، بلکه از حضرت مریم بدنیا آمده، مانند همه افراد زندگى کرده، عاقبت به
کند که همه مردم موحد شوند و ما نیز همانند ایشان  نویسنده سپس اظهار امیدوارى مى» ...بازگشته است

یدواریم که نور توحید اسالمى دلهاى همه مردم جهان و بالخصوص مسیحیان را روشن سازد، و آنان را از این ام
  )خسروشاهى(. تناقضات و موهومات نجات بخشد
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هاى کلیسا و دین مسیحى، فلسفه مادى محضى  و بدین ترتیب بر خرابه
گرفت و یک لحظه هم چشم  از زمین و حواس مُدرکه کمک مى: بوجود آمد که

  !کرد خود را به سوى آسمان باز نمى

قهرمان این ! هنگامى که حیوانیت انسان را ثابت نمود» داروین«: انکه گفتیمچن
و این نفخه الهى را که انسان را از مرتبه پست حیوانیت باال ! انقالب تاریخى بود

پیوند داد که با ملکوت اعلى را فقط با زمینى  نبرد، از وى نفى کرد و آ مى
  !رسد ارتباطى ندارد و به آن نمى

نیستم و دوست هم ندارم » تئورى داروین«در اینجا، در فکر بررسى البته من 
که راه کلیساى اروپا را، هنگامى که با نظریه علمى وى با عقاید فلسفى خود 

نظر از واقعیاتى   گویم که با صرف کرد، پیش بگیرم، ولى من فقط مى مبارزه مى
ده است، باید که در نظریه وى هست و علم هم صحت مقدارى از آن را ثابت کر

اعتراف کرد که از پشت سر آن، یک فلسفه مادى محضى بوجود آمد که مجالى 
گذارد، و فرار  غیر از زمین و ماده محسوس باقى نمى براى چیز دیگر، به

ــ از بحث درباره مسئله پیدایش حیات در عالم  هواداران داروین داروینیستها ــ
به ما نیست و دلیل و برهانى هم و روى کره زمین اینکه این مسئله مربوط 

توان بر آن یافت، چیزى جز نشانه فرار از اعتراف بوجود یک وجود عالى  نمى
  .د، نیستکه بر زندگى و زندگانى نظارت داشته و در خلق و ایجاد دخالت دار

را درک  تواند آن اى است که هرچیزى را که حواس نمى آرى، این فلسفه
 واقعیت کوچکى که علم بدان دسترسى دارد و عقل پذیرد و جز به آن  کند، نمى

و از همین فلسفه مادى همه این . آورد چیزى دیگر ایمان نمى بیند، به را مى آن
هایى که بر آن احاطه  هاى جدید غربى، و تمامى این فلسفه  تئوریها و نظریه

  ...اند  اند، پیدا شده کرده

در شرق و نظریه » کسکارل مار«و از همین جا بود که فلسفه کمونیستى 
در آمریکا بوجود آمد، و همه آنها ریشه واحدى » پراگماتیزم«در اروپا و » فروید«

  .دارند، ولو اینکه در فروع و مظاهر مختلف باشند

پیش از اینکه ما، در مذاهب و مکتبهاى مختلف روانى بحث و تحقیق بکنیم 
یم که چگونه این موضوع اى جز اشاره به این موضوع تاریخى نبود، تا بدان چاره

را یک مسئله منطقى نشان  پیدا شده و علل و عواملى که باعث شده پیدایش آن
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نظریات علمى ثابت شده «ا و همچنین بدانیم که آنچه را م. دهد، چه بوده است
هاى معینى  نامیم، جز نتیجه فلسفه مى» مسائل صرفاً موضوعى«یا » شکغیرقابل 

توان از همدیگر  اى روانى خاصى است که آنها را نمىنبوده و از آثار و واکنشه
  .جدا کرد

قدرى بیشتر و به تفصیل بحث کنم، » فروید«من دیدم که به دو جهت باید از 
  :ولى درباره مکتبها و مذاهب روانى دیگر اجماال سخن گفته و بسرعت بگذرم

 ـ هدف این بحث، بررسى همه نظریات روانشناسى و پسیکولوژیک نبوده و1
مراد مقارنه و مقایسه آنها با نظریه اسالم نیست، بلکه مقصود فقط بررسى مسائلى 

  .است که تأثیر عمیق و خاصى در اجتماع دارد

ـ بسیارى از نظریات دیگر، که در ظاهر و یا در فروع، مخالف نظریه 2
: رسند و آن کنند، همه آنها در یک اصل بزرگ به همدیگر مى جلوه مى» فروید«

قدرى به تفصیل » فروید«پس اگر ما از نظریه .  حیوان بودن انسان استمادى و
ها و مکتبها   به بقیه نظریهنظرى هم در واقع همان وقت . سخن بگوییم

  !ایم افکنده

***
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  فروید

  !نظیرى است فروید بدون شک نابغه کم

مباحث اشت که از حدود جاى گذ شناسى تأثیر بزرگى بهنظریات او در روان
هاى زندگى انسانى سرایت   روانى و تربیت و تعلیم گذشته به بسیارى از جنبه

هاى   طور عموم و پزشکى و بازرگانى و دیگر جنبه  در ادبیات و هنر به: نمود
زندگى تأثیر گذاشت، ولى بزرگترین و شدیدترین اثر آن در زندگى اجتماعى 

  .است

هاى مختلف زندگى  نظریه او درباره ضمیر باطن و در تفسیر جنسى جنبه
دگرگونیهاى ! واگیرىید و و سپس در شرق از راه تقلآمریکا انسانى، در اروپا و 
  .بزرگى پدید آورد

رغم پیدایش نظریات جدید در روانشناسى، مخصوصاً در آمریکا،  و على
کند و  د و اجتماعات سرایت مىنتیجه نظریه فروید همچنان به زور در افرا

  !هاى فکرى، در اینجا و آنجا است  همچنان عامل بزرگ بسیارى از جنبش

مانند، آثار دور و درازى در افکار مردم داشت، ولى مفهوم  این نبوغ بى! آرى
داشت بر   طبیعت نبوغ این نیست که فروید در همه افکار و نظراتى که ابراز مى

کند که او در تفسیر روان انسانیت،   را اثبات نمىحق و صواب بود و یا این 
  .خطاهاى اساسى بزرگى را مرتکب نشده است

به نظریات او، مخصوصاً از جهت اصرار وى به اصالت بخشیدن مسئله جنسى 
در همه جوالنگاههاى زندگى و حیات بشرى، اشکاالت و نقدهاى زیادى وارد 

  .شده است

هاى نادرى که  أثیر بررسى نمونهاند که او تحت ت  در این خصوص گفته
که از مطالعه ى آنها بود، قرارگرفت و سپس به غلط نتایجى را همیشه در جستجو

طورى یکنواخت  حاالت نادر و غیرعادى آنان بدست آورد، بر همه بشریت به
توان گرفت در اساس نظریه  حق بر او مى تطبیق نمود، ولى نخستین ایرادى که به

عنوان یک موجود زمینى مادى محض که   وجّه به انسان بهاو است، یعنى در ت
مشاعر و عواطف او جز در موارد غیرعادى، از چهار دیوارى عالم خاک باال 

  .رود نمى
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ــ ضمن اشاره کوتاهى خاطرنشان نمودم   نظریه مسیحیت در فصل سابق ــ
أثیر افکند، تحت ت  عنوان یک حیوان مادى به انسان مى که به که فروید در نظرى

اى به تفصیل آن   قرار گرفته است، و در اینجا شایسته است که تا اندازهداروین
  :بپردازیم

هایش به   عیب نظریه داروین در مطالب و تحقیقات علمى وى که در نوشته
شرح و بسط آن پرداخت و یاران و پیروانش نیز از او پیروى کردند، نیست، بلکه 

نظریه از خود به جاى گذاشت، و این  ه اینعیب آن در نتایج و الهاماتى است ک
آثار نه تنها در افکار عمومى مردم باقى ماند، بلکه از روزگار وى تاکنون، در 

  .جا مانده است  تمایالت دانشمندان نیز به

اى از دانشمندان   بسیارى از عقاید او اثبات شده، اگرچه هنوز هم عده
عرض این مباحث علمى خیزند، ولى ما مت همچنان به معارضه آن برمى

شویم و فقط فلسفه و عللى را که موجب پیدایش آن گشته و بعدها در  نمى
  .شویم  مىتطبیق آن تأثیر گذاشته، متعرض 

نیست که در » واقعیت علمى و حقیقت شناخته شده و ثابتى«این فلسفه،یک 
بلکه آن فقط یک انگیزه . سطحى عالى و مافوق سطح مناقشه و بحث قرارگیرد

صى و زاویه دید مخصوصى است که صاحبش بدان بازخواست خواهد شد، شخ
  .اگرچه موجب پیدایش حقایق اصیلى نیز شده باشد

زیرا هیچ حقیقتى، حتى در میدان علوم تجربى هم به ذاته آنچنان که بسیارى 
طریقه نمایش و عرضه بلکه . شود کنند، مورد عمل واقع نمى  مردم تصور مىاز

صوصى که از آن در نظر است، به وى تأثیر بخشیده نتایج را حقیقت و وجهه مخ
کند، و این حقیقت در میدان علوم و یا جامعه و زندگى تفاوت   بر آن بار مى

  .کند نمى

  .دقّت و تحقیق زیادى است اى است که شایسته البته این نکته

***  

مخصوصاً ما مردم مشرق زمین را فریب » علوم تجربى«ن پر طمطراق عنوا
کنیم که آن آخرین حقیقت ثابت است و کسى که به مناقشه  دهد و تصور مى ىم

  .آن اقدام کند، فردى نادان و خرافى شناخته خواهد شد

ما باید در ایمان به معلومات علمى حتى در مسائل علمى محض، مانند 
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بینیم که علم  زیرا مى. ریاضیات و طبیعى و شیمى، احتیاط کامل را رعایت نمائیم
ترى در برابرش نمودار  هاى تازه ز در مراحل کودکى است و هر روز افقهنو
شناختند   عنوان آخرین حقیقت مى شود و در نتیجه، معلوماتى را که دیروز به مى

طور کامل و کلى لغو  امروز به. پذیرفتند و هیچگونه جدال و تأویل را در آن نمى
  .کنند مى

وانین نیوتن در جاذبه فقط در ق: هنوز مدت زیادى نیست که انیشتین گفت
  .سطح کره زمین قابل تطبیق است، ولى براى جهان بزرگ هستى کافى نیست

بنابراین، آن نیز فقط حقایق علمى کوچکى است نه حقایق مطلق، و در 
ترى تطبیق شود دچار نقض و اشکال خواهد   که بخواهد در دایره وسیع  صورتى

  .شد

بررسى آن نظریات زیادى در تفسیر هستى شود، از   کشف مىاتمامروز اسرار 
اى  آید که از پیش کامال مجهول بوده است و همراه آن پاره و زندگى، بوجود مى

صورت  شد، به عنوان آخرین نظریات علمى شناخته مى  از نظریات که دیروز به
  .ها جلوه خواهد کرد  خرافات و افسانه

ابع تجربیات طور کلى ت که در میدان علوم محض که به  در صورتى
آزمایشگاهى است، وضع چنین باشد، پس ما حق خواهیم داشت در تلقى و 

که  دریافت نظریات روانشناسى و یا نظریاتى که مربوط به امور مجهولى است ــ
و شایسته . ــ احتیاط بیشترى بنمائیم تاکنون آزمایش و تجربه در آن نفوذ نکرده
! نگوییم که این و آن، چنین و چناناست که ما را غرور به علم، فرانگیرد و 

  .تحقایقى است مطلق که قابل بحث و جدل نیس

  داروین

آن داروینیسم گویم که منظورم این نیست که در مباحث   یکبار دیگر مى
قسمتهایى را که به طور قطعى ثابت شده و تا امروز هم مورد تقدیر است، 

شوم که این  اى مى متعرض شوم و مورد بحث قرار دهم، بلکه متعرض فلسفه
  .نوع خاص اندیشه را بوجود آورده است

رسد این است که آن یک فلسفه مادى  اولین چیزى که از آن به نظر مى
کند و حتى  محض است که همه روابط زمین را با هر نیروى خارجى قطع مى

  .کند آید، جنبه احتیاط را رعایت نمى نسبت به علومى که در آینده پدید مى



 ٣٨

: رسد که در مسئله نشو و ارتقاء   نظر دانشمندان انرژى اتمى مىامروز به
 گویى داروین عمداً 1اى مخالف عقیده داروین اعالم کنند نظریه» تکامل«

منظومه شمسى محدود  به کره زمین و یا حداکثر در خواهد میدان بحثش را مى
وز ندهد، نماید و بحث را از حدود آن به عوالم افالک دیگر در هستى بزرگ، تجا

اى در آفرینش یا نشو و ارتقاء داشته   تا تأثیر هرگونه نیروى خارجى را که اراده
اى که درباره آفرینش نخست و   باشد، انکار نماید و این مطلب از توجیه عجوالنه

  .شود  دارد، روشن مى پیدایش حیات در زمین مرده و خالى از زندگى ابراز مى

تأخرى قدم و هم نیست و در مسئله، تگویند این بحث م ها مى  داروینست
باره دلیل یقینى نداریم و بدست آوردن آن هم ممکن   آورد و در این  پدید نمى

  !نیست

آرى، دلیل یقینى وجود ندارد، ولى اهمیت و یا عدم اهمیت این بحث، 
  .کند بازگشت به وجهه نظر مخصوصى مى

یز دیگرى اما فکر مادى محض که براى آن جز زمین و واقعیت حواس چ
دهد، زیرا احساس باطنى کاملى  اهمیت ندارد، به این مسئله بزرگ اهمیت نمى

اى خارج از حدود زمین و از   دارد که مسئله مخلوق نخست، بازگشتش به قوه
کند، نیست، و اما یک دید وسیع و افق پهناور، براى این  آنچه حواس درک مى

است که اختالف خطیر و  ىا مسئله حساب بزرگى قائل است، زیرا این پایه
چون طرز . پراهمیتى در مسیر اجتماع و زندگى مردم بر آن، بار خواهد نمود

. کند  فکرى که در درجه اول بحث خود را به حدود زمین و حواس، محدود مى
کند و یا الاقل از جریان بحث خارج  عالى آفریننده را نفى مى وجود قوه

قى و روحى که وابسته بدین اندیشه و طرز  و در نتیجه هر ارزش اخال2.نماید مى
تفکر است، از حساب خارج خواهد شد، همچنانکه دین نیز در این جریان 

شود، زیرا دین همان پرستش آفریدگارى است که این اشیاء از   کنار نهاده مى به
  .شوند هستى او پدیدار مى

ست که به ا آید، یک جامعه مادى اى که از این فلسفه مادى پدید مى جامعه
                                                           

اند،  اى از انسان اولیه بدست آورده ها نوشتند که دو دانشمند آمریکایى در یکى از غارها آثار بازمانده اخیراً روزنامه. 1
  )مولف(. ن کشف به زودى نتایجى مخالف نظریه داروین بوجود خواهد آوردو ای

که هرگونه تفسیرى درباره شئون حیات که وجود خالق و اراده او را دخالت دهد، به : گوید داروین صریحاً مى. 2
  )مؤلف(! العاده و خارج از طبیعت در هیئت میکانیکى خالص است منزله دخالت دادن یک عنصر خارق
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هیچ یک از ارزشهاى معنوى اعتراف ندارد و بدانچه خارج از حواس قرار گیرد، 
آورد و معامالت و احساسهایش را جز براساس منفعت و سود قرار  ایمان نمى

دهد، اگرچه با اخالق و نداى وجدان سازش نداشته باشد، بلکه در چنین  نمى
ت به عالم انسانیت و عالم اى ممکن نیست که نظر و عقیده مردم نسب جامعه

هاى روانى، جز  شعور و احساس از آثار این فلسفه عمومى نجات یابد و در جنبه
اى که از حدود این فلسفه خارج   آنچه که موافق آن است،نخواهد دید و هر جنبه

  .ودش باشد، مورد انکار واقع شده، یا الاقل از حساب آن به کنار گذاشته مى

 مهمترین دانشمندى داروینید آوردن این طرز فکر، و از این جهت، در پد
 نیز با همه نظریاتش، یکى از آثار این فرویداست که در عصر جدید بپاخاست و 

  !اى از نتایج آن است فلسفه و نتیجه

و یا » حقایق علمى ثابت« از این رو نباید به آراء و نظرات او به عنوان
هاى خاص،  حیط و موقعیتبنگریم که شرایط م! »مسائل شناخته نشده«

اش را براساس این   هنگامى که داروین نظریه. هیچگونه اثرى در آن ننهاده باشند
کند،   روح مادى که وجود هر نیروى خارج از حدود زمین را انکار مى

گذارى و اعالم نمود، دانشمندان غرب احساس نکردند که او چیز شگفت و  پایه
اند، آنها به اقتضاء محیط زندگى  ه از یک طبقهناروایى آورده است، زیرا آنان هم

گذرانند و  هاى خاص تاریخى، زندگى را فقط در زمین مى  و شرایط و موقعیت
  !کنند  سر را به آسمان بلند نمى

 نفوذ راسخ و محکمى داشت، اروپاحتى در همان روزگارى که مسیحیت در 
 داخل معابد و ایم، در نفوس و ارواحشان جز در همچنانکه در گذشته گفته

کلیساها، اثرى به جاى نگذاشت، درنتیجه هنگامى که از آن خارج شدند، خونهاى 
یت، جز از دریچه حواس رومى که همیشه در جستجوى لذّت بودند و به واقع

نداشتند، دوباره بسویشان بازگشت و اینها به اقتضاء طبیعت حاالت آنها ایمان 
ودند که بحق به دین ایمان آوردند که است و البته در این میان کسانى هم ب

  .فطرت روحشان بر آنان حکومت کرد

شرق، چه شده است که باید کورکورانه ایمان بیاوریم که این : اما ما در اینجا
  تنها چیز درست و صحیحى است؟

مثل عقل و یا  و چرا باید دیده و دل را مسدود نماییم و مانند سحرزدگان بى



 ٤٠

افتد ، هرچه از  مىبهت و حیرت نفسهایشان به شماره زدگانى که از شدت   بهت
  !غرب صادر شود برباییم؟

چرا به بررسى امور نپردازیم و الاقل ندانیم که ظروف و شرایطى که الهام 
هاى دانشمندان غرب گردید، مناسب با موقعیت و  بخشى تمایالت و فلسفه

قد نباشیم که ما شرایط ما نیست و هرگز در زندگى ما روى نداده؟ و چرا معت
توانیم با اوضاع طور دیگر  ایم، بهتر مى  چون از شرایط چیره شده بر آنان آسوده

  ترى بنگریم؟ تر و دقیق تر و عمیق نظر وسیع آنها با روبرو شویم و به

انگیزى است و همین است که  که این بدون شک غرور فرومایه و نفرت! آرى
اینگونه خارج از حدود ادب ! ان مقدسدارد که نسبت به این دانشمند مرا وامى

سخن بگویم، اگر این غرور فرومایه طرفداران مکتب مادى و این جهل مضحک 
من از : نسبت به نظریات علمى نبود، من این انتظار را از داروین داشتم که بگوید

» نشوء و ارتقاء« نظریه مخصوص اثر شواهد ثابت و آزمایشهاى موکد به اثبات
. کن چیزهاى دیگرى از من فوت شده که نتوانستم آنها را درک کنمام ولی  رسیده
جمله، راز پیدایش حیات در روى زمین است و همچنین رازى است که  و از آن

و سپس سر پنهان . دارد  موجودات زنده را به تثبیت و چنگ زندن به زندگى وامى
، تا عالقه به توانایى آنها در سازش با شرایط محیطى است که آنها را فراگرفته

  .پذیر شود بقاء، که در طبیعت آنها است، تحقق

حیات است توانم جز این بگویم که اینها از اسرار آفریدگار  ن نمىو من تاکنو
که هنوز بر زندگان نمودار نشده است و علم در آینده، به آنها خواهد رسید و راز 

  .مجهول آن را خواهد گشود

بندگان مخلص آن، بنگرید که آیا این اکنون شما اى نیایشگران غرب و 
؟ و یا با ارزش و احترام عقل و تقدیس و سخن با آزادى فکر منافاتى دارد

  بزرگداشتى که شایسته علم است، ناسازگار است؟

حقایق زمین  این حقیقت بزرگ که در البالى آن همه آیا علم حقیقى با گفتن
 به این حقیقت، موجب توقف و آسمان نهفته است، منافاتى دارد و آیا اعتراف

  !شود؟ پیشروى علم در یک اندازه محدودى مى

  !.هرگز! هرگز

نمود و   اگر داروین این سخن را گفته بود، جامعه جدید بطور کلى تغییر مى
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اگر او در نظریه علمى تجربى خود . گرفت تاریخ نیز شکل دیگرى به خود مى
ردمى را که علمش را تصدیق گذاشت، و م جایى براى نیروى آفریننده باقى مى

کرد که دخالت این نیروى بزرگ را در شئون زندگى و  نمودند، ملزم نمى
زندگان، از ضمایر و افکارشان دور کنند، علم تجربى در گامهاى نیرومندش 
دوشادوش عقیده و ارزشهاى اخالقى و معنوى و روحى وابسته بدان، سیر 

  .کرد مى

براى اینکه شرایط جنگ و مبارزه میان علم و  اوال: ولى او این سخن را نگفت
، با دانشمندان بودحشیانه کلیسا  مولود دیکتاتورى و ستمگرى وکلیسا، که

هاى   پرده میان دانشمندان و همه گفته فضایى از عداوت و دشمنى آشکار و بى
و بنابر این دراین . کلیسا، حتى عقاید صحیح نظیر عقیده به وجود خدا پدید آورد

ت عاقالنه نبود که داروین با کلیسا مجامله کند و خدایش را بپذیرد، در موقعی
داشت و  اى نسبت به پیروان حق روانمى  که کلیسا کوچکترین مجامله  صورتى

  .نمود  در عذاب دادن آنان ترحم نمى

براى اینکه الزمه اعتراف به خداى کلیسا، اقرار و اعتراف به یک سلسله : ثانیاً
ریبانگیر آن شده و در نظر کلیسا و در نظر مردم عوام، با اندیشه خرافاتى بود که گ

  .و عقیده به خدا پیوند محکمى داشت

و خدا بر  و این طبعاً در صورتى است که او بوجود خدا ایمان داشته باشد ــ
 این موقعیت و اوضاع و احوال داروین است که در همه 1ــ آن آگاه است

گذاشت، و آنان را چنین معتقد نمود که به سوى دانشمندان غرب پس از وى، اثر 
پیشرفت و تقدم علمى، راهى جز دشمنى با دین و نفى جدى آن از زندگى، 

  ولى بهانه ما، در به پا نمودن دشمنى میان علم و دین چیست؟. موجود نیست

ها، آنان را به این دشمنى واداشت، ولى بهانه ما در   تأثیر این شرایط و موقعیت
ه چیست  دشمنى میان علم و دین چیست؟ بهانه ما در تصدیق این خرافبرقرارى
  !میدان بحث علمى صحیح طرد کنیم؟وظیفه ما است که دین را از : گوید  که مى

این همان پرستش غرب پیروز و استعمارگر است که دیگران را به بندگى 

                                                           
کنند  کنند در صورتى که تصور نمى دانم چرا مردم مرا متهم به کفر مى نمى: داروین به یکى از دوستانش نوشت که. 1

اى سخنان او، که نفرت او را از اقرار به وجود خدایى که در شئون  ولى پاره. که نظریه او، وجود خدا را نفى کند
  )مؤلف(.کند، قبال نقل شد خلق دخالت داشته و بر تطورات آن محیط باشد، ثابت مى
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  ...کشد مى

  !.این همان تقلید کورکورانه بردگان و بوزینگان است

که از این  نگامى که به استقالل ذاتى خود ایمان داشته باشیم و هنگامىما ه
هاى داخلى ما را دچار  هاى خارجى و تفرقه و دوئیت  اسارت دشوار، که دخالت

توانست در سایه موقعیت خاص و فلسفه وده شویم، خواهیم آس. آن کرده است
  .رقرار سازیمویژه خود، میان علوم تجربى و ایمان و عقیده، صلح و آشتى ب

عنوان  رسد، به در این صورت، اگر به همه چیزهایى که از غرب به ما مى
حقایق موضوعى ثابتى که شکى به ساحت آن راه ندارد، ایمان بیاوریم، مردمى 

  !خورده و برده خواهیم بود فریب

***  

 نقطه تحولى در تاریخ علوم است و این دارویننظریه : گوید  تاریخ اروپا مى
توان آثار آن را در   در سیر فکرى انسان آن چنان تأثیر گذاشت که مىنظریه،

  .نتایجى که دانشمندان دو دوره اخیر بدست آوردند، مشاهده نمود

و همچنانکه در گذشته یاد کردیم فروید نیز تحت . و این مطلب درستى است
 همان رسید، نظر مىأثیر به و اولین نمودارى که از این ت. تأثیر آن قرار داشت

توجّه و نگاه به انسان به عنوان یک مخلوق زمینى است، که جهان او همه منحصر 
او در ... شود در این تنگناى محدود است ولى همه مطلب در اینجا تمام نمى

زاویه دیگرى هم تحت این تأثیر قرار گرفت، آنجا که همه کرامت و بلندى و 
. ه کرده است، از او زایل نموددرخشندگى و روحانیت انسانى را که او را احاط

ن و رعایت و عنایت الهى را نسبت به انسا: کار این است که  البته پایه این
دانند که از خرافه بزرگترى که  مىبزرگداشت خدا بوسیله انسان را خرافه بزرگى 

  !مربوط به خلقت آدم است، پدید آمده است

آنجا که از گفتار .  گرفتعالوه بر این از زاویه سومى هم تحت تأثیر او قرار
  :گوید وى پیروى نمود که مى

انسان امتداد طبیعى و دنباله غرایز حیوانات گذشته است که در نردبان » غرایز«
ه یعنى به همان انداز... صعودى تکامل، قرار داشتند، البته به اضافه مقدارى تکامل

و در !  برخورد کردجدّ اعالى انسان با آناز شرایط و اوضاع و احوال مختلفى که 
  .آن تأثیر نمود و با گذشت روزگار، موجود بشرى پدید آمد
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آوریم که نظریات فروید ادامه طبیعى نظریه داروین یا  و از اینجا بدست مى
و از این جهت شایسته . خصوص انسان است جلوه کوچکترى از آن در مورد به

  .است که ما از لغزشگاههاى خطرناک آن بپرهیزیم

 این الهاماتى که از نظریه داروین ناشى شده است، همچنانکه از پیش پس همه
باشند، بلکه اینها تمایل فکرى  ثابتى نمى» حقایق موضوعى«اشاره کردیم، 

مخصوص و فلسفه معینى است که بازگشت آن به مزاج شخصى صاحب نظریه 
  .ایست که با زندگى وى پیوسته بود و اوضاع و احوال و شرایط ویژه

 همان ظروف و شرایطى که نفرت از دین و کلیسا را به صورت واجب یعنى
ولى این مالبسات و . اى را درآورده است  مقدس و وظیفه هر صاحب نظر آزاده

کند و ما را از مناقشه آن با  اى را بر ما فرض و حتم نمى شرایط، چنین وظیفه
  .دارد  منطق علمى صحیح، بازنمى

 زمین و آسمان، یا بین انسان و آفریدگارش، و اما قطع رابطه و پیوند میان
براساس اینکه طبیعت تنها عامل مؤثر و ناظر بر زندگى انسان در زمین است و 
همان نیرویى است که در کار نشو و ارتقاء و تکامل دخیل است و باالخره همان 

روانش را به وى ارزانى » غرایز«است که آدمى را آفرید و اعضاء و جسم و 
  .غالطه مضحکى استم. داشت

اجبارى اند ما  روپائیان به علل و اسباب مخصوصى بدان ایمان آوردهاگر ا
اند، ایمان بیاوریم، اروپائیان براى این بدان پناه   نداریم که بدانچه آنها ایمان آورده

برده و ملتجى شدند که آنان را از سیطره قدرت شکننده و زجر دهنده کلیسا 
وند بزرگ میان آنان و کلیسا را قطع مى کند و خداى چون پی. بخشد رهایى مى

آورند، به کلیسا  کلیسا را که به نام او، مردم را به صورت بردگانى درمى
کند که صفات عمده خداى   ىرا تبدیل به خداى دیگرى م  گرداند و آن بازمى

که با آن دارد، این است که این خداى جدید همراه   ولى تفاوتى. داراستاول را 
کند، نه کلیسایى دارد که بر مردم استبداد کرده آنان را  ان در زمین زندگى مىآن

کند،  ، که عقل را متحیر مىتثلیثذلیل کند و نه متناقضاتى از قبیل مشکله 
پیرامون آن وجود دارد و نه این خدا را برآنان الزاماتى از قبیل نماز و روزه و 

  ...آداب و طهارت است

کلیسا آزاد غلطه را تصدیق کردند، چون آنان را از ذات ائیان این مآرى اروپ
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نماید که بدون ضابط و مانعى به دنبال لذّت بروند  کند و عنان آنان را رها مى مى
هاى دیگر روى زمین را به بردگى و بندگى بکشانند تا بر ثروت و   و ملت

  .کردند  از پیش چنین مىرومیهاهمچنانکه . لذّتشان افزوده شود

براى اینکه اوضاع و احوال ما غیر : اوال.  الزامى به پیروى از آنان نداریمولى ما
تابع هیچ منطق علمى براى اینکه، این مغالطه : ثانیاً. هاى آنان است قعیتاز مو

چیز را  نیست و اگر غیر از این است پس به ما بگویند که این طبیعت که همه
حدودى نیست، چیست؟ و اگر ، براى قدرت آن داروینآفریند و به تعبیر  مى

اى نیست، پس مجوز منطقى و یا   داراى حدود معلوم و ماهیت شناخته شده
ــ ترک اندیشه خدا و تعویض آن به اندیشه  نه عاطفى و شخصى علمى  ــ

  طبیعت، چیست؟

 انسانیت از انسان، پس از نفى نسیم رحمت الهى از کرامتاما باز گرفتن 
سئله روشن و آشکار است، زیرا مقصودشان بدسگالى ، م!آفریدگان و تکامل آنان

خواستند آراء آنان را سفیانه و نیکنامى و  بود که مىرجال دین و مکر با کلیسا و 
صورت خرافیانى که مردم را  شهرت علمى آنان را آلوده و بدنام کنند و آنان را به

  .کنند، مجسم نمایند   استثمار و استعباد مىبا اسلحه خرافات

***  

اى بود که طرفین نزاغ آن را براى  مسئله خلقت آدم، شدیدترین اسلحه
یعنى همین مسئله از طرفى وسیله تکفیر . پیشرفت نظر خویش استخدام کردند

  .به خرافات گردیدکلیسا  و از طرف دیگر وسیله متهم شدن داروین

ر ولى امروز که این معرکه و نزاع پایان یافته و لهیب آن خاموش شده، ما د
یابیم که این حقیقت را نفى کند که انسان  چیزى نمى» علم شناخته شده«
ــ شایسته تقدیر و تکریم است و او موجود  خلقت نخستین او هرچه باشد ــ
نظیرى است که بر کره زمین پدید آمده و با عقل و روح خود به مقامى رسیده   بى

  .که شبیه معجزات است

بازیافته و را  ته و اسرار آنرا شکافاتم  که او در ارتقاء مقام انسانى کافى است
شروع به آزاد کردن انرژى اتمى نموده و پدیدآورنده هرگونه هنر و قادر بر ایجاد 

  .همه تمدنهاى مادى و معنوى تاریخ است

هاى گذشته نردبان تکامل ممتاز  پس اگر اینها همه او را از جمله حلقه
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 به تنهایى شایسته تکریم و داراى مقامى گرداند، در اینصورت عجیب نیست که او
  .غیر از دیگر مخلوقات باشد

: شود  مسئله سوم غرایز انسانى است که امتداد غرایز حیوان شناخته مى
مخلوقات و تکامل آنها، اجسام هایش در  داروین به اقتضاى طبیعت بررسى

 انسان و سوى این عقیده کشیده شد و بنابراین، براى او مالحظه شباهت میان به
اش، وى را  حیوانات عالى اسالف او، امرى طبیعى بود و عالقه او به نظریه

واداشت که معتقد باشد که تشابه در وظایف جسم و اعضاء انسان، ناگزیر منجر 
  .شود بین حیوان و انسان مى» ترکیب روانى«به تشابه در وظایف روانى یا 

زندگان قدر اً میان همه طا و اشتباه است، در اینجا طبعاین بدون شک خ
مشترکى از زندگى موجود است، عشق به بقاء و آنچه از قبیل حب غذا و 

هاى  جستجوى آن که تابع این رغبت و عالقه است و حب به حفظ نوع و دنباله
مسائل مشترک میان همه است، اگرچه وسایل آنها ... آن از عالقه و تمایل جنسى

  .بر حسب نردبان ترقّى مختلف است

هاى مشترک میان همه  یعنى گذشته از جنبه ولى گذشته از اینها ــ
سنجش وى در نهایى داراى خصوصیاتى است که وسیله ــ انسان به ت مخلوقات

نیست، و این درست مثل آن . سنجیم آنها همان مقیاسى که حیوانات را بدان مى
س بینایى یا تر، به وسیله داشتن ح  است که نوعى از انواع حیوانات از نوع پست

شنوایى مثال تمایز پیدا کند، در این صورت مقیاس سنجش چنین حیوانى، همان 
تر نردبان ترقّى قرارگرفته و این حس   وسیله سنجش حیوانى که در مرتبه پایین

آن ت جدید را فاقد است، نخواهد بود و این یک مطلب بدیهى است که در اثبا
و «: گوید  امر آنطورى نباشد که قرآن مىنیازى به کوشش نیست، البته اگر جریان 

  ...تر است  ـ آدمى از هر چیزى جدلى» کان االنسان الکثر شىء جدال

گران امتیاز انسان را به داشتن هوش بپذیرند  و بسا ممکن است که این مجادله
توان  و تسلیم شوند که علیرغم هوش اندکى که حیوان دارد، به هیچوجه نمى

  .ان مقایسه نمودهوش او را با هوش انس

 است مجادله روحشدت زیادى در اینکه انسان ممتاز به   آنان بهلیکن
البته نه براى اینکه این سخن حقیقت نیست، بلکه براى اینکه اعترافشان . کنند مى

کند، مانند همان تکالیفى که  به این حقیقت، آنان را به تکالیف زیادى پایبند مى
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  .از آن فرار کردندکرد و  کلیسا بر آنان واجب مى

کنند که دیروز  پس آنان امروز در اثر همان انگیزه از روح و روحانیت فرار مى
اینکه اعتراف بدان داشت، عالوه بر  ز قدرت و سیطره دین وا مىآنان را به فرار ا

اند   پرستى آنان است که از روزگار قدیم به ارث برده  مخالف طبیعت مادى و بت
  .کند انسته، در خونهایشان فعالیت مىو همچنان دانسته و ند

 Biologieـ بیولوژى  شناسى  بنابراین، نگاه حیوانى به انسان اگر در زیست
شایسته تطبق باشد، تطبیق آن در روانشناسى غلط است، زیرا منجر به نتایجى 

  .ها را دارد شود که با راه درست و صحیح، دورترین فاصله مى

  !تأثیر یهودیت در فروید
کنم اکنون حدود تحت تأثیر قرارگرفتن فروید از فلسفه داروین و  مىتصور 

نظریات او را دریافته باشیم، ولى اینها همه یک اثرپذیرى آشکارى است که او با 
ولى من . رضایت خاطر بدان تن در داد و با میل و اراده خویش از او پیروى نمود

که از الشعور و ضمیر دیگرى نیز هست  اینجا یک تأثیر کنم که در گمان مى
گیرد و بسا ممکن است که شخص فروید هم آن را حس  پنهان سرچشمه مى

را انکار کند،  را احساس نماید و یا بدان توجّه داده شود، شاید آن نکند و اگر آن
  .ولى انکار او مانع امکان چنین اثرپذیرى نخواهد بود

ارگرفته و این کنم که فروید تحت تأثیر یهودى بودنش قر من گمان مى
و همه د را در فلسفه ، تأثیر الشعورى و مرموز خویهودیگرىاحساس به 

  !.نظریاتش بجا گذاشته است

من دوست دارم، قبل از آنکه هواداران و مریدان فروید ناراحت شده از جا 
حاشا این از : بپرند و قبل از آنکه از اثر انگیزه استهجان و استنکار فریاد بزنند

شود، بر او  او دانشمندى است که آنچه بر بشر عادى عارض مى! بشریت نیست
  .عارض نخواهد شد

دوست دارم قبل از این، براى آنان اعترافى از خود فروید نقل کنم که وى 
هایى را که در   انگیزهها و  کند و همان عقده رئه نمىخود را از هواى نفس تب
تفسیر «: برد و در کتابش ار مىکند، در خویش نیز بک دیگران از آنها استفاده مى

و » تحقیقات وى همه در محیط افراد نادر و غیرطبیعى است«: گوید مى» خواب
که همه نظریاتش متکى به این تحقیقات باشد، دیگران  از این جهت در صورتى
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  .کنند اش اعتراض مى به نظریه

 چنین هاى افراد سالم و طبیعى،  ولى او عذر خود را در ناتوانى تعبیر خواب
او دائماً نیازمند است که بسیارى از شرایط و اوضاع و احوالى : دهد که شرح مى

که روان هر شخصى را فراگرفته، درک کند تا بتواند یکى از خوابهاى او را تفسیر 
  .نماید

و این کار براى او آنچنان که در محیط بیماران نادر، که به او مراجعه کرده 
پرسد و مطالبى را   ر نتیجه اوضاع زندگى آنان را مىخواهند معالجه شوند و د مى

کند، میسر است در   کند که در حل مشکالت روحى آنان کمک مى یادداشت مى
  .تحقیقاتى ممکن نیستراد سالم و طبیعى چنین محیط اف

براى تأیید این مطالب از جهت اینکه اوضاع و احوال و مالبسات زندگى خود 
ها و اسرار ضمیر خویش استفاده کند، یکى از   پنهانىتواند از   شناسد و مى را مى

  .کند  خوابهاى خود را به عنوان نمونه و تأیید سخنانش ذکر مى

، نامیده 1895 ژوئیه 23 ـ 24خواب «را   کند که آن آنگاه خوابى را ذکر مى
ما در . دهد است و آن را با اسلوب مخصوص خود، در چند صفحه شرح مى

 و فقط به نقل 1.ه مطالبى که در تفسیر خوابش گفته، نداریماینجا نیازى به نقل هم
  :کنیم  اکتفا مىاین جمله او

کند  اى که انجام دادم، موافق نیست و به آن اعتراض مى با معالجه» م«دکتر «
هم از او در خواب با قراردادن این کلمات مضحک بر لبهایش و تصویر او   و من

  2.»تقام گرفتمشکلى که جهل او را ثابت کند، ان به

» ارما« چون مرا در معالجه Otto» اتو«دکتر » دوستم«من احساس کردم که «
طور  نماید و من هم در خواب از او این کند، علیه من قیام مى  متهم به تقصیر مى

که  او کرده وى را به شکل کسىه گیرم که مالمت و سرزنش را متوجّ انتقام مى
  3»کنم شود، تصویر مى  مرتکب خطا مى

کند، پس اگر من نظریات او را   اکنون که او درباره خود چنین اعتراف مى
بر . هاى بشرى و عقل باطن و ضمیر پنهان بر خود او تعلیق نمایم  درباره انگیزه

                                                           
تألیف فیلیسین شاله، ترجمه اسحق » فروید و فرویدیسم«براى اطالع از تفصیل این خواب رجوع شود به کتاب . 1

  )مؤلف(.  به بعد73وکیلى صفحه 
  .122 صفه 1950بریل، چاپ سال . ا. تفسیر خواب ترجمه به عربى از انقل از کتاب. 2
  . از مدرک قبل126صفحه .3
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کنم که او تحت تأثیر یهودى  و بر همین اساس گمان مى. ام او ستمى روا نداشته
ار و نتایج سوء زیادى بودنش قرارگرفت و احساس او به یهودیت خود، آث

  .درنظریات وى بجا گذاشته است

یهود، همانطورى که معروف است، یک اقلیت جهانى است که در همه نقاط 
  .زمین مخصوصاً در عالم مسیحیت، مبتال به درد و رنج بوده است

مند  هیهودیان اگر روزگارى در داخل عالم اسالمى از همه حقوق انسانى بهر
محاسب و بازرسى قتصادى مشروع و غیر مشروع خود، بدون بودند و به زندگى ا

بلکه مسیحیان آنان . در عالم مسیحیت این چنین وضعى نداشتند. دادند ادامه مى
بردند و  کردند و از عذاب دادنشان لذّت مى ها مبتال مى  را به شدیدترین عقوبت

قوق آشکار در تحقیرشان اصرار مىورزیدند و هرگز براى آنان کوچکترین ح
انسانى قائل نبودند مگر در دوره اخیر که خواستند بوسیله آنان با مسلمانان کید و 

اسالمى تند و آنها را یارى نمودند و بر عالم نیرنگ کنند، به تقویت آنان پرداخ
 تا نهضتهایى را که مسلمانان شروع کرده بودند، به تأخیر انداخته 1.مسلط ساختند

  .یا به کلى نابود کنند

ه این کار به الهام از روح متعصب صلیبى ضداسالم است که آثارش در البت
رغم دورى آنان از دین مسیح و کنار نهادن آن، هنوز  نفوس مسیحیان، على

  2. موجود است

با وجود همه این همکارى و تحریک که از یک احساس انسانى صادر 
چنان در خواهى ناپاک است، هم  شود بلکه نتیجه یک سودطلبى و مصلحت نمى

                                                           
یونیسم و عمال یهود در سراسر جهان ریشه دوانیده و شریان اقتصادى ـ حیاتى ـ ملتها را در دست گرفته و خون صه.1

  .مکند آنها را مى
راى ملل آسیا و هاى خائنانه استعمارى ب در اروپا و آمریکا صهیونیسم با همکارى تراستها و کارتلهاى نفتخوار، نقشه

هاى ملى و اسالمى ملل ما، حتى از  جنبشو براى کوبیدن . آورند مىکشند و به موقع اجرا در آفریقا مى
  .کنند ترین روشها نیز استفاده مى ناجوانمردانه

و تقویت اسرائیل ... المللى مسیحى است پایگاه نظامى امپریالیسم بین» اسرائیل«صهیونیسم عالم ارتجاع و استعمار، و 
با آنکه خود . اى از جهان اسالم است میز صلیبى آنان در گوشهآ پایگاه نظامى غربى تجلى انگیزه غلط و تعصب

در بیابانهاى سوزان . ره فلسطینى هنوز هم که هنوز استدانند که یک میلیون و نیم آوا آنان بهتر از همه مى
  .برند زیر چادرها، بسر مىکشورهاى عربى بالتکلیف در 

اند  بختى ملتى گشته و عامل اصلى سلب آزادى از آن شدهخود عامل بد! مدعیان آزادیخواهى و طرفداران حقوق بشر
اسرائیل هم که حکومت را به دست دارد، نمونه کاملى از ماهیت ضد ملى سوسیالیستهاى ! و حزب سوسیالیست

جهان ! چنین است مفهوم واقعى انسان دوستى دول آزاد! آرى... دهد قالبى دنیاى غرب را به همه دنیا نشان مى
  )ىخسروشاه(!غرب

  )مؤلف(. لیوپولد فایس و ترجمه به عربى از دکتر عمر فروخ: از کتاب االسالم على مفترق الطریق تألیف. 2
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آمریکا، که شدیدترین یاران صهیونیسم است، اماکنى وجود دارد که تابلوهایى 
ورود سگان و یهودیان ممنوع « : اند که  بدین مضمون در آنجاها نصب کرده

  .»است

اما در غیر آمریکا، ادبیات قدیم و جدید انگلیسى از شواهدى که نفرت و 
 نیاز از یادآورى است و به عنوان کند، بى انزجارشان را از یهودیان اثبات مى

همچنانکه . کنم  را ذکر مىscarletPimpernel » زنبق سرخ«نمونه، داستان معروف 
ها و تحقیرهایى است که یهود  ، شاهد اهانتشکسپیر» تاجر ونیزى«نمایشنامه 

  .کنى آنها رسیده بود   کار به درجه نابودى و ریشهآلمانو البته در . اند   دیدهایتالیا

دیدترین اتهام یهود این است که آنان مردمى مستغرق در مادیات هستند و ش
باک ندارند، و در آنها  منافع و مصالح خویش، از انجام هیچ چیزى در راه

ترین  وجدانى نیست که آنان را در موارد منافع دور و نزدیک، از ارتکاب پست
  .اعمال بازدارد

ه و ارزشهاى مخصوص اخالقى در هاى برجست اند که نمونه و نیز آنان متهم
نظرشان سخن بیهوده و سخیفى است که جز حرمان و خسارت براى فرد 

  .اى ندارد نتیجه

، »زیگموند فروید«نام  شکى نیست که بسیارى از اینها، در روح کودکى به
ها و تحقیرهایى  رنجو احساسات مخصوصى در مقابل این درد و . تجاى گرف

هایى که   داشتند و در مقابل تهمت  ــ روامى  از آنان بودکه بر یهود ــ که او هم
کردند، در ضمیر پنهان و غیر مستشعر   آنان را از چپ و راست بدان عقوبت مى

  !او رسوب نمود

ها بصورت  اکنون باید دید که ضمیر پنهان و الشعور وى، چگونه از همه این
کاران ستمکار  ایتاى انتقام گرفت که هیچ یک از این جن  آراسته و معقوالنه

بدینوسیله براى خود و مردم یهود انتقام و مسیحى، راه اعتراضى بر آن ندارد، ا
کنید که ما براساس غرایز  شما اى مردمى که ما را متهم مى: گیرد که بگوید مى

شناسیم و  کنیم و جز مصالح مخصوص خویش چیزى را نمى  خود زندگى مى
به روان و ضمیر . زین اخالقى قائل نیستیموزنى براى ارزشهاى برجسته و یا موا

اکنون آئینه سحرآمیزى   خود نگاه کنید، به اعماق باطن شعورتان بنگرید، من هم
هد کرد و ظلمات که تا اعماق روحتان نفوذ خوا! دهم در مقابل شما قرار مى
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نفوس و ارواح خودتان نگاه کنید مجهول ضمیر پنهان را آشکار خواهد نمود به 
 نیز مانند یهودید، شما هم همگى مردمى مادى هستید که براساس همه شما

کنید و شما نیز نه وجدانى دارید و نه اخالقى، نه  پیروى از غرایز، زندگى مى
و این تصور زشت و بدمنظر، . اى دارید و نه ارزشهاى معنوى هاى برجسته نمونه

ها را به یهود پس چرا این. شود  چسبانید، بر همه شماتطبیق مى که به ما مى
است فروید در  شکل همه انسانیت همین دهید، در قدیم و جدید اختصاص مى

ضمیر پنهان خویش، اینگونه لعنت نسلها را که فقط متوجّه قوم یهود بود، 
  !پاشد دارد و براى انتقام از آنان، لعنت را به سر و روى همه مى برمى

  ...ولى نکته فقط همین نیست

کند که همیشه در تعقیب   تصویر مى» غولى«ه را مانند آنجا که فروید جامع
ت مسیحى یا فرد است و سعى دارد نابودش کند، در غیر مستشعر خویش، اکثری

خواهند  یهودى هستند و مىکند که در تعقیب اقلیت  همه بشریت را مجسم مى
  .خورد و نابودشان کنند

 و عداوت و هنگامى که شعور فرد را نسبت به جامعه به صورت دشمنى
نگرد که آن قید و بندى است که باید نابودش،  کند و بدان چنین مى مجسم مى

نمود و بر آن غالب آمد در ضمیر پنهان خود احساسات اقلیت یهود را در برابر 
سایر جهانیان و آرزویشان را در خورد کردن و غلبه و در پایان کار، سلطنت 

 و همچنین در تصویرو تفسیر فشار .کند  نقاشى مىتصویر و نمودن بر آنان را 
عقده روانى به اینکه آن غالباً چیز پستى است که بدترین نتایج را براى فرد ببار 

آورد و او را با حرمان و محرومیت و اضطرابهاى روانى و عصبى، رنج و  مى
در واقع در روان الشعورى خود، قلع و قمع جهان را نسبت به . دهد عذاب مى

کند که جهانیان در قوم یهود  هایى را تصویر مى  و اضطرابها یهود و عذاب
  !ایجاد کردند

غیر مستشعر هاى  العمل  و عقاید اساسى فروید همه عکسو از این قرار، آراء 
عواملى از قبیل دشمنى با همه جهان و تمایل به انتقام از آنان است که در روح 

العملى    و این عکسکردند  فروید ــ که یک فرد یهودى است ـ  فعالیت مى
اى  را دگرگون کرده و به صورت معقوالنه  است که ضمیر باطن فروید آن

Rationalisationیک مظهر علمى : گوید   درآورد تا همانطورى که فروید مى
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  !ارى نباشدزیبایى به خود بگیرد که بر ظاهر آن غب

ن در نظایر ای. نه من و نه دیگران. شکى نیست که اینها همه فرضى است
ولى این فرض معقولى است که طبیعت اشیاء آن ! امورد سترسى به یقین نداریم

  .دهد و در اینجا یقین قاطعى هم نیست که آن را نفى کند  را آرام مى

هاى مستشعر و غیر مستشعر هرچه باشد، در منقاشقه و اشکال بر  اثر پذیرى
و به صورت موضوعى کنیم، زیرا باید در عقاید ا عقاید فروید بر آن اعتماد نمى

  .مودمناقشه و بحث ن

ما این تفسیرها را از این جهت ذکر کردیم که روشنائى خاصى بر تمایل 
فروید در تفسیر روح انسانى خواهد افکند و ما را قانع خواهد نمود که الاقل 

اى از عقایدش آنقدر که ناشى از اوضاع و احوال و خصوصیات شخصى  پاره
  .نیستندوى بودند، حقایق علمى 

  
  

  وجدان اخالقى

و » مشکله جنسى«و» جنایت و مجازات«و » فرد و جامعه«در فصول 
سخن » فروید«اى از عقاید  درباره پاره) قسمت دوم کتاب(» هاى برجسته ارزش«

ایم و در اینجا نظریات او و اشکاالت ما بر آنها را فقط به طور عموم، در   گفته
  .گذاریم معرض ارزیابى مى

شود تحقیرى است که نسبت به انسان روا  رادى که بر او گرفته مىاولین ای
کند که  اى از غرایز و شهوات مجسم مى  زیرا او را به صورت مجموعه. دارد مى

اى، که در هنرى بلندپایه و نه  رود و حتى لحظه  از واقعیت زمین مادى باالتر نمى
قید غریزه آزاد ى از تجلیات روح، از  اى عالى، و نه در جلوه در اندیشه

شود، جز اینکه در راه نیروى غریزى مانعى قهرى قرار گیرد که مانع آزاد  نمى
  .شدنش گردد

تصویر فردى است که در . کند  پس تصویرى که او براى انسانیت ترسیم مى
قرارگرفته یعنى تحت تأثیر Iibido لیبیدو : طول زندگى تحت تأثیر انگیزه شهوت

ماند و با تالش براى  گز ارالحاح و اصرار باز نمىهمان نیروى شهوانى که هر
! را تحقق بخشد چه بهتر  کوشد و اگر بتواند آن  تحقق بخشیدن لذّتهایش مى

ایست که بتواند از موانعى که در برابرش  وگرنه همیشه در جستجوى چاره
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  .قرارگرفته، راه فرارى پیدا کند

اند،  جلو داالن ضمیر قرارگرفتهاو اگر بتواند در برابر یکى از نگهبانانى که در 
. زده از آنجا بگذردلبخند اى را برنمى انگیزاند  با ظاهرى پسندیده که شبهه

سعادتمند خواهد بود، یعنى او در حقیقت خود را در البالى مقاصدش مخفى 
  !کند، چون اگر نگهبانان پیدایش کنند دچار فشار و عذابش خواهند نمود مى

کند بلکه غیر   جویى و حیله اقدام مى به این چارهاو همیشه بطور آشکارى 
 و هدفش این است که 1.زند  مستشعر به صدها نوع مغالطه و حیله دست مى

ماند،  اى براى انرژى شهوانى که هرگز از تالش و اصرار باز نمى  منفذ و روزنه
پیدا کند و اگر غیر مستشعر نتواند منظورش را در بیدارى عملى کند، به خواب و 

شود، خواب براى تحقق بخشیدن به همه تمایالتى که فرصت  ویاها پناهنده مىر
تحقق بخشیدن آن را در بیدارى نداشت، میدان وسیعى است ــ  همه خوابها 

  !ـ  اى است درنظر فروید تعبیرى از یک تمایل و یا نفرت سرکوفته

 در کند، مگر و در هر حال فرد، آنى براى برآوردن آرزوهایش کوتاهى نمى
اى  صورتى که بطور کامل در مقابله با نگهبانان عاجز شود و یا نتواند با آنها حیله

  .به کار برد و یا نقص جسمانى و عضوى مانع برآوردن آن گردد

هاى روانى   هاى عصبى و عقده این عوامل همه او را در معرض اضطراب
و متالشى نمودن اى در فاسد کردن طبیعت بشر  اندازه دهد که تأثیر بى  قرار مى
فروید سازمان روانى . گذارد مىندگى او و انحراف از طریق مستقیم، بجا نشاط ز

کند که آن داراى سه درجه است که یکى باالى دیگرى  انسان را چنین تشریح مى
ترین آن انرژى شهوانى است که محل آن من پایین   قرار گرفته، اولین و پایین

»id «مشتمل بر یک » من پایین«اگرچه . انى استو ریشه آن همان نیروى شهو
نیز هست که عنوان و معرف و حدود مشخصى ندارد، ولى » طرف بى«نیروى 

  .کندخواهد آن را استخدام   ست که مىتحت تصرف قدرتى ا

آید و این همان روان بیدارى است  پدید مى» ego» «من«و بعد از این مرحله، 
ن تمایالت متناقضى که در داخلى روان کوشد میا که با جامعه روبرو است و مى
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ه همیشه منافق و نیرنگ باز و منتظر فرصت باشد دارد ک انرژى شهوانى و حقیقت خارجى بیشتر اوقات او را وامى
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آهنگى و سازش برقرار کند و   موجود است و میان حقیقت مادى خارجى، هم
 است و آن از تلبس کودک به Super ego» فوق من«سومین عنصر روانى همان 

 در این هنگام 1آید  و تمایل به همانند شدن با او بوجود مىصیت پدرش شخ
جه طبیعى عشق کودک به مادرش که پدر مانع تحقق مانند یک نتی» اودیپ«عقده 

آید و در نتیجه در روان کودک نسبت به پدرش یک  بخشیدن آن است، پدید مى
آید که در آن واحد داراى دو جنبه حب و بغض  احساس مزدوج بوجود مى

  .باشد مى) نفرت و عالقه(

ودن این که در خط سیر طبیعى قرار گیرد ـ با افز آنگاه کودک ـ در صورتى
 به این مربوط. شود تلبس و تجلى در شخصیت پدر از این کشمکش آسوده مى

گیرد و او با افزودن تلبس و  مىپسران است و اما دختر در نقطه مقابل قرار 
و از اینجا وجدان پدید ! تجلى در شخصیت مادر، از این عقده آسوده خواهد شد

مودن شهوات نامرغوب کن ن  آید که هدف اساسیش سرکوب کردن و ریشه مى
پدر یا (در برابر ظلم و فشارنیروهاى خارجى » من«جنسى، به منظور حمایت 

  2.باشد مى) جامعه یا دین یا رسوم و آداب

پذیرد و نخستین چیزى که در  تا اینجا روان آدمى در تصویر فروید پایان مى
اخالق رسد این است که وجدان اخالقى، به معنایى که در علم  آن به نظر مى

است که انسان بدان وسیله بر خویش  اى  معروف است، وجود ندارد، و آن خرافه
در نظر فروید این است که وجدانى که در اثر سرکوب قیقت خندد و اما ح مى

خاطر مصالح فرد   هاى فطرى پدید آمده، همچنان به نمودن و مقهور کردن انگیزه
طکاک با نیروهاى خارجى پردازد، تا او را از اص  به این قهر و غلبه مى

  .دورنگهدارد

او با انکار وجدان اخالقى و تبدیل آن به این وجدان سودجو، ضرورت همه 
ارزشهاى اخالقى ذاتى را انکار خواهد نمود، زیرا اساس وجدان اخالقى، بر 

لذات و منافع خود و یا شریک نمودن ز فداکارى و گذشت انسان از مقدارى ا
ء این احساس که آنان هم با وى در انسانیت شریک و در دیگران در آن، به اتکا

                                                           
کوشد خود را هرچه بیشتر در شخصیت پدرش ظاهر کرده، خویش را چون او  کودک در این مرحله مى. 1

  )مؤلف(!درآورد
  »The ego and the id «از کتاب. 2



 ٥٤

  .زندگى برادرند، استوار است

کند، همان وجدان   چیزى که انسان را به این گذشت و فداکارى دعوت مى
نماید و در نتیجه، همه نتایج و  را باطل و لغو مى اخالقى است که فروید آن

کمک قوى نسبت به ضعیف هاى آن، از قبیل نیکى و ترحم و عدالت و  فرآورده
الاقل به انتظار یک نیکى دور دستى ظار پاداش یا و دارا نسبت به فقیر ــ بدون انت

  .شود که به همه خواهد رسید ـ همه بیهوده و باطل قلمداد مى

گوییم حق غیر از این است و وجدان اخالقى یک حقیقت  ما هنگامى که مى
ل درد و محرومیت، از لذّت و سود دارد که با تحم واقعى است و فرد را وامى

گردد، و یا در   در راه مصلحت بزرگى که به خود این فرد و یا تنها به او برنمى(
) کند رزه مىاى که بدان پابند است و در راه آن مبا هاى برجسته  راه نمونه

ها سیر   ایم و در عالم افسانه عجیبى را در خیال نپروردهنظر نماید، مطلب  صرف
  !ایم نکرده

هاى قهرمانان و مصلحین ــ و  نمونه. هاى تاریخى بسیار است نمونه
طور آشکار و بدون   گوییم فقط پیامبران و مقدسین ــ اگرچه آنها هم به نمى

  .کنند  اینکه نیازى به جدل باشد، عقیده ما را تأیید مى

معنایش این نیست که آنان . اگر تعداد این افراد در بشریت کمیاب هستند
زیرا، . کلى نمود بخاطر آنها قضاوتى توان  جود ندارند و یا اینکه نمىاصال و

  .چیزى که یکبار بوجود آمد، ممکن است بار دیگر هم بوجود بیاید

آنان در پرتو اثر توجیهات و الهاماتى که از فروید و دیگر کسانى که داراى 
ان در باشند، ولى آن شود جمعیّت قلیلى مى  نظرمحدود مادى هستند، صادر مى

هاى اشراق و صعود، کم نیستند، یعنى همان دورانهایى که نداى انبیاء و  دوره
هایى  رسید و همان دوره  مقدسین و قهرمانان و مصلحین، به گوش بشریت مى

روند و بدون زور و فشار،  نزدیک بدان، باال مىهاى آنان و یا   که مردم تا افق
دارد و از داخل  الى و صعود وامىبلکه به استجابت یک انگیزه ذاتى، که به تع
اى تکیه دارد، بدین راه سوق داده   روان بر یک نگهبان واقعى و ذخیره شده

  .شوند مى

فداکارى به عمل نیک و یا تحمل آزار و محرومیت در راه یک اندیشه بزرگ 
یا مصلحت عمومى، با تفسیر فروید درباره وجدان که همراه آن یک نیروى 



 ٥٥

  .خالصى یابد، سازش نداردتواند از آن   ند و انسان نمىک جسم مىجبرى را م

اینگونه فداکارى، وجود ارزشهاى معنوى و انسانى را در محیط بشریت به 
میلى  صورت یک نتیجه اصیل آن، که از خارج به روى تحمیل و به اجبار و بى

  .کند بر او نوشته نشده، تأکید مى

  فضائل انسانى از نظر فروید
فروید را هاى عالى انسانى   اى از انگیزه دقیق درباره پارهیر ولى این تفس

هاى   کند، او در جستجوى تفسیرهایى است که جالل این انگیزه راضى نمى
کند، هر   هایى را که در آنها است، تیره مى برد و درخشندگى انسانى را مى

 بلندپایگى اخالقى و معنوى در نظر او حیله الشعورى براى مدارا با تمایالت
و هر قدر انسان در ظاهر بر طهارت و انسانیت بیفزاید، این دلیل ! واپس زده است

  !ندک  بر عنف و قدرت مشاعرى است که در الشعور خود آن را سرکوب مى

کرد، همچنان که در کتاب  اگر او فقط به حاالت افراد نادر و مریض اکتفا مى
Totem  and Tabooدر حاالت عصبى «: گوید مى 68  ـ  در صفحه1 ـ توتم و تابو

شود، در ضمیر و وجدان  که بر مریض اندیشه و فکر معینى مستولى مى
العملى است که علیه  یابیم، این نشان دهنده نیروى عکس حساسیت شدیدى مى

  .»کند  انگیزى که در الشعور متمرکز شده، فعالیت مى  فریب و گمراهى شرارت

دانست، کسى    روحى مى این صفت را مخصوص حاالت بیمارىفرویداگر 
صورتى که قانون عمومى که ست بر او اعتراض کند، ولى او مسئله را به توان نمى

 از کتاب نامبرده 60آورد و این او است که در صفحه  شود، درمى شامل همه مى
تقریباً تمامى حاالتى که یک رابطه عاطفى شدیدى نسبت به شخص «: گوید مى

 موجود است، با یک نفرت و انزجار مخفى در در آن) دلبستگى و عشق(معینى 
سر این عشق جهنده و لطیف قرار گرفته، پیچیده   الشعور و ضمیر پنهان که پشت

  .»باشد مى

اجتناب نمود اى ندارد که بتوان از آن  سبب شناخته شدهاین نفرت و انزجار 
 و یا چنین آرزو کرد که روزى انسانیت از آن آسوده شود، بلکه این یک امر

حتمى و ابدى است، زیرا ازدواج، ترکیب چیزى است که جزء طبیعت مشاعر و 
همراه عشق، احساس نفرت بطور ذاتى پدید . باشد  هاى انسانى مى احساس
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و همینطور هر . میلى است آید و همراه لذّت، درد و رنج، و همراه تمایل، بى مى
ت که ذاتاً و کند، مالزم و همراه شعورى اس احساسى که در روان خطور مى

  1.و اسباب معلومى، با آن ضد و مخالف استعلل بدون 

طقه شعور و چون عمال محال است که دو احساس و شعور متضاد با هم در من
شود و این   ظاهر مىپس ناگزیر فقط یکى از آن دو . و ضمیر آشکار ظاهر شوند

 آن دهد، در حالتى که همان است که جامعه بدان اجازه تظاهر و تجلى مى
شود، ولى همیشه در صدد   دیگرى در الشعور و ضمیر پنهان، سرکوفته مى

مثال در خواب یا ! بدست آوردن فرصت مناسبى براى عرض و اعالن وجود است
رسد، یک   حرکات و اعمال و ادراکاتى که به ظاهر نامربوط و بى اراده به نظر مى

ى آن بدست آورده آنها را براهایى  تواند شواهد و نشانه فرد نابغه و هوشیار مى
  .با هم مربوط نماید

مشاهدات کلینکى «: گوید   مى59 در صفحه Totem and Tabooدر کتاب 
داللت دارد که عشق با نظمى باالتر از محاسبه، با کراهت و نفرت همراه است و 

آید ولى نکته فقط  هاى بشر غالباً نفرت قبل از عشق پدید مى در روابط و عالقه
ت، بلکه این مشاهدات داللت دارد که در مناسبات بسیارى، نفرت به همین نیس

واضح است که این حاالت را که انسان . گردد  عشق و عشق به نفرت، تبدیل مى
شود، به حساب   در آن، شخص معینى را دوست دارد و آنگاه از او منتفر مى

عاقالنه آورد که این تحول را  آورد، زیرا این شخص اسبابى را پدید مى نمى
  ».دهد جلوه مى

هاى عاطفى را که ممکن است در نفوس  فروید بر این اساس، همه عالقه
 و دختر از 2نماید پس پسر از پدرش بیزار است  انسانى خطور کند، تفسیر مى

، اندوه خانواده در 3مادرش و زن از شوهرش متنفر است و آرزوى مرگش را دارد
اس خالص حزن حقیقى از مفارقت آن میرد، یک احس مرگ کسى که از آنان مى

که نزدیکان، هنگام ! عزیز نیست، بلکه حیله و روپوشى بر شادمانى پنهانى است
، 4آسوده شدن از این فردى که از او نفرت داشتند و عالقمند مرگش بودند

                                                           
  .ایم که این مطلب صحیح نیست با استفاده از کالم خود فروید اثبات کرده» ارزشهاى واال«در فصل . 1
2 .Totem and Taboo 50 صفحه.  
  .60 مدرک باال صفحه .3
  .60 مدرک صفحه همان. 4
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و این پدیده، اختصاصى به ادراکات فردى ندارد، بلکه تا (!). کنند احساس مى
  !یابد  روانى میان افراد و اجتماعات را فراگیرد، امتداد مىبجایى که همه زندگى

در «: گوید  مى157 ـ توتم و تابو ـ صفحه Totem and Tabooدر کتاب 
آمبى «آمیختگى مهر و کین مناسبتهاى مختلف اشاره نمودم که ازدواج عواطف و 

ـ یعنى وجود عشق و نفرت به یک چیز و در یک زمان »  Ambivilenceواالنس 
هاى تمدن بر آن  ایست که بسیارى از سازمانها و نظم ــ  همان اساس و پایه

  !»...دانیم  نهاده شده و ما از منشاء آن چیزى نمى

پس در این صورت این یک لعنتى است که بر بشریت نوشته شده تا شعور و 
پدید نیاید و تا هنگامى  منزه و خالص است، در او احساس لطیفى که از آلودگیها

حساب همراه و  همه ادراکات لطیفى که در روان آدمى است، با نظمى بىکه 
مالزم با شعور غیر لطیف دیگرى است، بشریت هرگز از این لعنت رهایى 

  .نخواهد یافت

و هرگز در مدار تاریخ اتّفاق نیفتاده که فرزندى والدینش را دوست بدارد و نه 
ه در روى زمین هیچ انسانى والدین فرزندشان را و نه برادرى برادرش را و ن

انسان دیگر را، مگر هنگامى که احساس نفرتى را که در این گروه نسبت به 
روید، به طریق اجبار و بدون اراده و بدون یک سبب  آنهایى که دوست دارند، مى

اى، با همان نیرویى که احساس محبت بر پایه آن است،   مشخص و شناخته شده
  .سرکوب کنند

هاى   نیافتاده است که انسان جز با سرکوب نمودن انگیزهو هرگز اتّفاق
فطرى، که بالطبع با ارتقاء و تسامى ناسازگار است و میانشان جز با سرکوبى و با 

  .یش بگیردتوان نمود، راه تسامى معنوى را پ  فشار، توافق و سازش برقرار نمى

ش و بدون تواند به اراده و میل خوی  کس نمى بنابراین، از نظر فروید هیچ
سرکوبى و فشار، از مقدارى از لذّتها در راه یک اندیشه، یا رعایت اصول اخالق 

کند که مردم از  البته فروید انکار نمى. نظر بنماید  یا نداى وجدان، بگذرد و صرف
کنند، ولى او همیشه برایشان تأکید  بسیارى از تمایالت و لذاتشان جلوگیرى مى

: دارى نفس، نتیجه تأثیر یکى از قواى چیره بر او، مانندکند که این امتناع و باز مى
باشد که چیرگى و سطوت آن به  پدر یا جامعه یا دین، یا آداب و رسوم مى

  !جویى عاجز است است که فرد، در برابرش از مقاومت و چاره اى پایه
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کند که با میل و اختیار  کند که انسان گاهى چنین جلوه مى بلکه او انکار نمى
اى کارها امتناع مىورزد، ولى او این اختیار ظاهرى را چنین تفسیر   از پارهخود
یا ضمیر پیسکولوژیک، براى نجات وى از بازخواست » فوق من«کند که  مى

به » من«دارند، به اقناع یا اجبار  عوامل قدرت و درد و رنجى که بدو روا مى
عمل یک مطالعه مرکبى را داخل الشعور و در . کند  امتناع از این کار، اقدام مى

کند که او این امتناع را به  دهد و در نتیجه، فرد خود را بدین قانع مى انجام مى
و ! میل خویش اختیار نموده و نیروى جبر و قهر او را از این کار بازنداشته است

  :این مغالطه از دو جهت مفید است

فوق « مىورزد، اینکه مادامى که او در ظاهر به اراده خویش امتناعنخست 
است، و از دستورات او تابع و مطیع او » من«کند که  ینان حاصل مىاطم» من

  .زند و در نتیجه از تعرض عوامل قدرت مصون است  سرباز نمى

اى وارد   اینکه از اثر این روش به احساس شخصیت انسان خدشهدوم
 در رود و شود و تصور وجود قهر خارجى ولو بطور ظاهرى، از بین مى نمى

ماند و بدینوسیله سعادت وى  نتیجه با جامعه درحال صلح و سازش باقى مى
در نهایت دقّت » فوق من«و این زیباترین بازیهایى است که . شود  پذیر مى  تحقق

اى  قدرى ماهرانه است که افراد ساده  دهد و این بازى، به و مهارت انجام مى
خالقى وجود دارد که به این کنند که در اینجا یک وجدان ا امثال ما گمان مى

  !امتناع نفس اقدام نموده است

کند که نظیر این، در روان هر انسانى  و کسى انکار نمى! و این دست است
کند   شود، و کسى انکار نمى  افتد و در هر روز و هر ساعت تکرار مى  اتّفاق مى

ش را در ماهرانه و دقیقازى که این مجهول را که بدون توجّه بسیارى از مردم، ب
دهد، نبوغ فروید کشف نمود، ولى چیزى که ما همیشه بر  روان انسانى انجام مى

اى که فروید در   گیریم، این است که روان بشریت در این مرحله  فروید ایراد مى
بلکه در انسان یک نوع از خودگذشتگى . پذیرد  کند، پایان نمى آن توقف مى

یش آن نه عوامل قدرت است و نه حقیقى، نه ظاهرى، وجود دارد که علت پیدا
گى ناتوانى از تحقق بخشیدن تمایل و آرزوى مخصوصى، بلکه تمایل به بلندمرتب

از اجابت انگیزه نیروى دارد که  و طهارت و عظمت روحى است که وى را وامى
  .شهوانى امتناع کند
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و از این رو است که بعد از این امتناع، دچار عقده روانى و یا اضطراب 
عنوان  در گذشته پیامبران و مقدسان و قهرمانان و مصلحان را به. شود  نمىعصبى

ها بشر را که در طى گذشت نسلها،  نمونه نام بردم و اکنون هزاران بلکه میلیون
زیستند، بر آنها اضافه   در سرتاسر مشرق زمین مخصوصاً در شرق اسالمى مى

دى غرب، نظایر آنان امروز تحت تأثیر سرایت مان است کنم، اگرچه ممک مى
پنهان و یا کم باشند، ولى تا یک نسل پیش، اینگونه افراد آنقدر زیاد بودند که 

  .شد شماره کرد شاید نمى

نه دین، نه جامعه و نه رسوم و آداب بر آنان الزام : آنان با آنکه هیچ عاملى
نمودند، این گروه افراد نادر و غیرطبیعى   نمود، گذشت و فداکارى مى نمى

بودند که تا رفتارشان تحت تأثیر عوامل نیرومند خارجى مضطرب و نامنظم باشد ن
انسانى است که با میل و اراده آن را برخود  ارضاء احساسات عالى بلکه این،
  .دانستند فرض مى

براى این موضوع ذکر خواهیم کرد، » نظریه اسالم«هایى را در بحث  ما نمونه
کنم که از  اده ولى عمیق و پرداللت اکتفا مىولى در اینجا به ذکر یک نمونه س

را درک نمودند و یا از معاصرینشان » مصر«که نسل گذشته  درستى آن، کسانى
  .اند، آگاهند شنیده

شناخت و  که او را مى(شد  فقیر هنگامى که نیازمند وام از مرد ثروتمندى مى
ار خفت و رفت در حالتى که طبعاً دچ ، نزد او مى)شناخت یا احیاناً نمى

فهمید، در احترام و  ولى همین که مرد ثروتمند احتیاج او را مى! سرشکستگى بود
کرد تا حالت انکسار را از وى بزداید، آنگاه نیازمندى و   اکرام وى آنقدر مبالغه مى

کرد تا کسى از آن مطلع نشود، سپس   حاجت او را بطور سرى و محرمانه رفع مى
کند، کرد که یادداشتى که وام را اثبات   یاد مىگند با شدیدترین سوگندها، سو

خورد که آن را تا هنگامى که براى فقیر میسر نشده و تا  ننویسد و آنگاه قسم مى
موقعى که از ضروریات زندگى او آنقدر زیاد نیاید که بتواند دینش را ادا کند، از 

پنهانى کوشید که کسى از چنین قرض   او بازنستاند و در تمامى این مراحل مى
  .آگاه نشود

  کند؟ چه عاملى است که این انسان را به طى چنین راهى الزام مى
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  دین و جامعه

این است که در برابر مالش . یکى از حقوقى که دین براى طلبکار قائل است
اى از قرآن به صورت امر  سند و مدرکى دریافت کند و این موضوع را در آیه

  :کند ذکر مى

که  ــ اى کسانى» وا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوهیا ایهاالذین آمن«
را  س آندهید، پ اید، هنگامى که وامى را براى مدت معینى مى  ایمان آورده

و انسانى را که ممکن است بنویسید ــ بنابراین، دین بر کسى این روش اصولى 
اجب در اثر پستى و خست بدهکار، منجر به از بین رفتن همه قرض بشود، و

  .کند نمى

  جامعه؟
کند که اینگونه حقوقش را در معرض نابودى  جامعه بر کسى الزام نمى! هرگز

ترین انحراف اخالقى در روح بدهکار، عملى  قرار دهد که ممکن است با ساده
درست است که جامعه طبعاً از اینگونه اقدامات جوانمردانه خوشنود . شود
د بودن به چیزى یک نیروى قاهرى من شود، ولى محبوب داشتن و عالقه مى

نیست که مردم را خواه ناخواه و با سرکوبى، به اطاعت آن وادار کند، گذشته از 
برد  این، اصرار طلبکار در مخفى کردن موضوع از مردم، این احتمال را از بین مى

  .کار حرکتى براى برانگیختن خوشنودى و ستایش مردم است که این

اجتماعى جوج بگویند که این کار از آداب و رسوم چنین اى از افراد ل اگر عده
دارد، باید گفت که این سخن،  است که ترس از انتقاد مردم به پیروى از آن وامى

جز اینکه بر وسعت دایره فداکارى و گذشتهاى عالى بیفزاید و آن را عالمت و 
نسل نشانه همه جامعه قرار دهد ــ نه یک نشانه شخصى که فرد خاصى در یک 

نتیجه دیگرى ندارد وگرنه کیست که از آغاز کار، جامعه . شود ـ  بدان ممتاز مى
ا یک نیروى در اینج. را ملزم نمود که این کار یکى از آداب و رسوم وى باشد

پس این گذشت . نیست که این رسم و عادت ناشى از آن استقاهرى 
قدام نمودند و دیگران است که یک فرد یا افرادى در آغاز بدان ا اى جوانمردانه

هم از آن خوششان آمد و با اختیار و میل خویش، بسوى آن کشیده شدند و در 
  .نتیجه همه جوانمرد و نیکوکار شدند
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***  

که او در یهودیت و جامعه اروپایى هاى مادى   اگر فروید تحت تأثیر انگیزه
رث اى که در مادیت ریشه دوانده و وا یعنى جامعه  کرد ــ  آن زندگى مى

تعلیمات و سرکشیها و کوششهاى امپراطورى روم، براى تحقق بخشیدن به 
باشد، به این نیکى در   لذّتهاى خویش به خرج مستعمرات و بردگان مى

ــ ایمان ندارد، دلیل و مجوز عقالیى گردنگیرى ما نسبت به این عقاید و  انسانیت
اى برجسته  مونهاى داریم که ن آراء چیست؟ در حالتى که ما در شرق سرچشمه

دهند که در  هایى که گواهى مى شود، یعنى همان نمونه خشک نمىت آن انسانی
  .فطرت بشریت، نیکى آزادى وجود دارد که از هرگونه قید رها است

  خوابهاى الهامى
اى که او را دربرگرفته و   با وجود این مادیتى که در وجود فروید و جامعه

او .  بودمعنویات گردد، امرى طبیعى خواهدجوشید، اگر او منکر همه   داشت مى
رود و هر حقیقتى را  مىاش درباره تعبیر خواب، تا آخرین نقطه پیش  در نظریه

که از چهارچوب زمینى، بلکه از چارچوب وجود انسان در جلوه بسیار 
  .نماید  محدودش خارج باشد، انکار مى

) رویاى صادقه(» خوابهاى الهامى«نام  او بطور جدى چیزى را که ما به
و براساس رابطه این روح با » روح«کند، زیرا این فکر بر پایه  نامیم انکار مى مى

ــ همه   به نظر او  گذارى شده و اینهاــ عالمى بزرگتر و جهان مجهول غیب، بنیان
آورند و شایسته مقام و کرامت دانشمندان   اند که افراد ساده به آن ایمان مى خرافه

گوید که این یک روش  اره طریقه رمزى تعبیر خواب مىنیست، ناگزیر درب
  :خرافى است، ولى کار او در این تصریح پراهمیت عجیب است

تعبیر خواب «: گوید  او در دو صفحه پشت سر هم از یک کتاب، نخست مى
تطبیق آن جز در شرایط ) مانند تعبیر خواب معروف فرعون(با روش رمزى 

که آن «: گوید صفحه بعد، در این خصوص مىآنگاه در 1»محدودى امکان ندارد
  2.»یک روش خرافى است

نمود، کسى در این   اگر او به سخن اول، یعنى محدودیت در تطبیق اکتفا مى
                                                           

  .108از کتاب تفسیر االحالم صفحه . 1
  .112از کتاب تفسیر االحالم صفحه . 2
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زیرا شکى نیست که اکثریت قریب به اتّفاق . کرد  باره با او نزاع و گفتگو نمى
کند،  باره تفسیر مى طورى که فروید به حق در این خوابهاى مردم همان

ها نفسانیاتى حاکى از واپس زدگیها است، ولى گذشته از این، عده کمى از خواب
این پایه تفسیر نمود و بدون زحمت و توان آنها را بر  ماند که نمى باقى مى

توان آن را جز بر پایه اعتراف به رابطه مخفى و دقیق میان این فرد  پیچیدگى نمى
  .ر و تعبیر نمودموجود و هستى بزرگ و غیب مجهول، تفسی

نخست اینکه کمى عدد :  اساسى در این میدان وجود دارددو حقیقتاینجا 
شود که از  و مجوز این هم نمى. کند گونه خوابها وجود آن را نفى نمى این

شدیدترین عقاید روحى هستند، خته شوند، حتى کسانى که داراى حساب دوراندا
اند  ابهاى الهامى است، بلکه گفتههاى مردم از نوع خو  گویند که همه خواب نمى

تواند   انسان فقط درحال صفاى روح و شفافیت نفس، یعنى حالتى که مى
اتصال برقرار نماید، چنین خوابهایى » مجهول«ها را پاره کند و با   حجاب

  .بیند مى

ولى یک نمونه از این خوابها، براى اثبات این حقیقت روانى جاویدان کافى 
تى که این نوع خواب منحصر در یکى نیست، بلکه صدها چگونه؟ در حال. است

آمدهاى شخصى بسیارى از مردم گواه آن  و هزاران نمونه آن، وجود دارد و پیش
  .است

  تصادف؟
اى از خوابها را  گویند که این تصادف است که پاره فروید و اطرافیانش مى

 بدون توجّه بخشد و یا این خود خواب است که انسان را ناآگاهانه و  تحقق مى
پندارد که آن عمل از پیش  گاه آدمى مى  دهد و آن  سوى انجام کارى سوق مى به

اى حاالت را تفسیر کند و الهام  تصادف ممکن است پاره. به وى الهام شده بود
ذاتى هم پاره دیگر را ممکن است توجیه نماید، ولى از اینها گذشته حاالتى باقى 

سازى و  ها تفسیر نمود و این نیرنگ این پایهرا بر  توان آن ماند که نمى مى
هاى غیرعلمى است که اصرار به گشودن راهى براى اثبات عقیده  جویى  حیله

  .غیر دقیقى مىورزد

اوضاع و هاى شخصى و  با وجودى که فروید به ضمیر پنهان که انبار تجربه
ه یک احوال محدود و کوچک زندگى مرد است ایمان دارد، ولى اعتراف اول او ک
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اى خوابها با تفسیر او که  شود، براى اثبات اینکه پاره را منکر مى صفحه بعد آن
  .کند، کافى است  جهان روح را منکر است تطبیق نمى

 اینکه نرسیدن علم تا امروز به راز و تفسیر این رابطه مخفى و حقیقت دوم
ین بر اکند، دلیل  دقیقى که انسان را با هستى بزرگ و غیب مجهول مربوط مى

کند این است که  که اثبات مىاى وجود ندارد، تنها چیزى  نیست که چنین رابطه
داند شاید پس از گذشت مدتى به آن  کسى چه مى. علم هنوز بدان نرسیده است

اعتراف نموده است و این نسبت به انسانى 1پاتى علم امروز به وجود تله. برسد
دهند، از   قط در مدار حواس قرار مىدانند و آن را ف که نیروى او را محدود مى

  .رود  عجایب بشمار مى

در ترى   بزرگتر و وسیعهاى  شود که فردا به افق  حال چه مانع مى با این
، آگاه شدند اتم و نورانسانى برسند؟ مخصوصاً پس از آنکه بر اسرار  تفسیر روان

وحى از  بر انکار عامل رفرویدرسد، پس اصرار  تر به نظر مى این موضوع عملى
اى نیست، بلکه تفسیرى است که از  زندگى بشر، یک واقعیت علمى ثابت شده

انفعاالت مخصوصى پدید آمده که ارتباط و پیوندى با علم ندارد و بر ما، 
اجب نیست که به آن ایمان بیاوریم و آن را چون ها، فرض و و  مخصوصاً شرقى

  .بربائیم! آسمان فرود آمدهاى که از  آیه

***  

   فروید درباره دیننظریه

                                                           
به معنى حس و شعور تشکیل شده است که به معنى » پاتى«به معنى دور و » تله«پاتى از دو کلمه یونانى  تله. 1

  .دور استدریافت و ادراک از 
است که نام » حس ششم«نویسنده کتاب » ژوزف سنیل«ى دارد پاتى تجارب متعدد یکى از کسانى که در خصوص تله

اجسام مادى ممکن است «: گوید کتاب داللت بر عقیده نویسنده آن دارد، این نویسنده درباره تعطیل این حس مى
در پى از خود  هاى موجى پى از دور احساس شوند، زیرا یکى از خواص آنها این است که همیشه ارتعاش

او غرایز . روند و شاید مانند اشعه مجهول از هر حائل و مانعى بگذرند  که تا نقاط دور دست مىکنند پراکنده مى
یابند و یا در جاهاى پنهان به آنها راه  هاى دورى، هم نوع و یا ماده خود را مى از فاصلهانات را که اى حیو پاره
  .کنند ا درک مىها و امواج مخصوص ر داند که آن ارتعاش برند، معلول همین حس مى مى

آنچه مسلم است وجود چنین حسى در افرادى از ! »دانند این حس را به غده صنوبرى مربوط مى! »دکارت«بعضى مثل 
هاى  نمونه» اسرار مرگ«در کتاب » فالماریون«هاى زیادى شده  بشر است و در توجیه و حاالت آن بررسى

اند از آن  ازد، دانشمندان زیادى در این باره تألیف نمودهپرد را یاد کرده و به شرح و بسط آن مى بسیارى از آن
نویسنده و دانشمند انگلیسى کتابى در این مورد نوشته و این کتاب را آقاى ) کارینگتون. و(» W.Carington«: جمله

 از طرف 1948 استاد سابق دانشگاه تهران به فرانسه ترجمه و در سال Maurice. Planiol» موریس پالنیول«
کسب اطالع بیشترى در این باره، اننده براى  صفحه چاپ شده است و خو250 در حدود Payotابخانه پایو کت
  )خسروشاهى(. تألیف آقاى سیدضیاءالدین روحانى مراجعه نمایند» نبوت و تکامل«توانند به کتاب  مى
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هاى بلند  او در این مرحله، در آلوده کردن نمونه: اما نظر او درباره دین
پیش ترین چیزهاى ممکن، تا آخرین نقطه  ت و تصویر آن بصورت زشتانسانی

او معتقد است که دین، براى اولین بار، از اثر جنایت زشتى پدید آمد ! رفته است
  .ولیه اتّفاق افتادکه در یکى از نسلهاى انسانهاى ا

ها نسبت به مادرشان احساس یک تمایل جنسى شدیدى  بچه: از این قرار
گوید که آنان به چه دلیل متوجّه زنان دیگرى  دانم چرا فروید نمى نمى. (نمودند

 را از ولى تسلط و قدرت پدر، آنان) نشدند که با آنها در یک نسل بوجود آمدند؟
از این رو پسران بر قتل پدر توافق شد،  مىاعمال این شهوت گناهکار مانع 

یک روز ! نمودند، تا از قدرت و تسلط وى آسوده شده بر مادرشان دست بیابند
ها  بچه. هاى وحشتزایى روبرو شد  صبح زمین با فریادهاى دیوانهوار و نعره

هاى خود را عملى کرده بودند، ولى آنان همین که مقصود خود را عملى   نقشه
ان شدند و احساس گناه آنان را فراگرفت، از این رو تصمیم گرفتند کردند، پشیم

  !ندکه یاد پدر مقتول خود را همیشه مقدس بشمار

شخص پدر در احساس و شعور آنان با بعضى از انواع حیوان، امتزاج پذیرفت 
  1.گوید یک عمل طبیعى و روحى است  مىفرویدو این کار، آن طورى که 

قتل پدر و تمایل در تقدیس یادبودش، حیوانات را آنگاه براى کفاره گناه 
تقدیس نمودند و کشتن آنها را تحریم کردند و بدین ترتیب نخستین دیانت روى 

  .باشد مى» یسمتوت«زمین پدید آمد که همان 

و همه مذاهبى که پس از آن پدید آمدند در حقیقت کوششى براى حل این 
 است و این مذاهب، بر حسب سطح مسئله، یعنى احساس فرزندان به گناه بوده

تمدن مردمى که در آن پدید آمدند و وسایل تطبیق و اجراى آن، مختلفند، ولى 
) قتل پدر(العمل آن حادثه بزرگ  هدف همه یک چیز است، یعنى همان عکس

اى  باشد، که باعث پیدایش تمدن شده و از روزى که اتّفاق افتاد، لحظه مى
  2.اشتآسودگى براى بشریت بجا نگذ

دشمن شماره یک ، یعنى مسیحیتآنگاه فروید فرصت مناسبى براى حمله به 
                                                           

ر بیمارى کند حاالت ناد د مىگوید به چه دلیل این یک حالت طبیعى است و همه دالیلى که بدان استنا او نمى. 1
اى از انواع حیوانات و  پدرشان، به پارهکودکانى است که کراهت و تنفر فشرده شده در الشعورشان را نسبت به 

  )مؤلف(.کنند ترس از آنها تبدیل مى
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آورد، گویى مقصود او از چیدن همه این مقدمات، رسیدن به   بدست مىیتیهود
) مسیح(هاى مسیحیت در حقیقت تمایل پسر  افسانه«: گوید این نتیجه بوده و مى

ت و تمایل  سرکوفته و کند، هرچند این رغب مجسم مى) خدا(را در کشتن پدر 
حال  واپس زده شد و در نتیجه خود پسر به جاى پدر کشته شد، ولى در همین

  1».پسر بصورت خدایى درآمده به جاى پدر قرار گرفت

بعالوه کار تحقیر دین فقط در ریشه اصلى آن و تصور اینکه آن از عقده 
، پایان ، یعنى از یک شهوت سرکوفته و واپس زده جنسى پدید آمدهاودیپ
کننده این افکار و وز مجسم دین همچنان تا امر: گوید او مى. پذیرد نمى

عالوه بر اینها، او دین را به صورت عامل سرکوب کننده . احساسات بوده است
دهد که از یک پندار پستى ناشى شده است که  همه فعالیتهاى زندگى جلوه مى

اما امروز دوران وظیفه دین پایان براى وحشیان و بیابانیها، قابل فهم بوده است و 
کند و این سخنى است که شایسته بشر   یافته و او جاى خود را به علم واگذار مى

  2.متمدن است
  

  جامعه و اخالق

 هستند که همیشه در کمین» نگهبانانى«جامعه و اخالق و رسوم و آداب، آنها 
 مطیع اراده و خویش درآوردهفردند، تا به او حمله آور شده وى را تحت قدرت 

خواست خود نمایند و فرد از طرف خود، همیشه متمایل به شکستن این قدرت 
پردازد و اگر از عاقبت   است، منتهى وقتى که امنیت داشت، آشکارا به این کار مى

گوید که   فروید به صراحت نمى. زند  کار بترسد، دست به حیله مى بد و پایان
ى پستى هستند که باید نابود شوند تا فرد جامعه و اخالق و آداب و رسول چیزها

، !!شخصیت و لذات خود شوده به نعمت سعادت برسد و آماده تحقق بخشیدن ب
به این آدم سفیه و کم عقل نگاه کنیدو به «: گوید ولى او هنگامى که به شما مى

این مریض مبتال به هیسترى و به این مبتالى به صرع و غشوه بنگرید و در این 
اى که هیچ نقصى در کارها و وظایف او وجود ندارد و در این مجرمى که   دیوانه

آنها همه قربانیان جامعه و رسوم و . به محکمه قضایى کشیده شده، دقیق شوید
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  !.هاى وارده بر ضمیرند آداب، و قربانیانان فشارها و ظلم

ته و آنان قربانى این موانعى هستند که در راه فرد نهاده و غرایز او را سرکوف
زنند و از این راه شخصیت وى را در هم شکسته فعالیتش را راکد  واپس مى

  »...کنند مى

روشى که مانع ! :بخشد گوید، به شما الهام مى  او هنگامى که این سخن را مى
ها  است که این پرده  هاى روانى و اضطرابهاى عصبى است، آن پیدایش این عقده

اند، آزاد    که در زندانهاى تقلید زندانىو موانع مضر را برداشته و مشاعرى را
 The ego and The» اگو واید«نمایید صحیح است که او همانطورى که در کتاب 

idکند، پس از آنکه انتقاد شدیدى متوجّه آن نمود باالخره ناگزیر شد   تصریح مى
نامند و عبارت از دین و اخالق  را مشاعر عالى انسانى مى  به وجود چیزى که آن

حس اجتماعى است اعتراف نماید، ولى او همچنان اصرار مىورزد که همه و 
هاى فطرى تجسم یافته در عقده اودیپ  آنها ناشى از فشار و سرکوفتگى انگیزه

 به عمل سرکوبى و فرویدشما تصور کنید که است بنابراین گاهى ممکن ! است
مى و ارتفاع معنوى گوید که آنها تنها وسیله تسا  واپس زدن غرایز توجّه کرده مى

باشد و به تسامى  نیاز نمى و یک نیازمندى بشرى است که انسانیت از آن بى
نگرد که آن یک امتیازى است که اختصاص به انسان داده شد،  معنوى چنین مى

تا از سطح حیوانات باالتر برود، ولى او شما را در این پندار غلط باقى 
  .گذارد نمى

دى خود را در آلوده کردن بشریت و زشت به صراحت کامل مأموریت اب
  .دهد  نمودن هر مفهوم و معنى زیبا و جمیل انجام مى

 تحت عنوان 82صفحه Three Contributions to the sexual Theory 1:در کتاب
هنگامى که نیروى ) طبعاً جنسى(اما سومین نوع انحراف «: گوید مى» تسامى«

 قرار بگیرد و از آن در 2یدانهاى دیگرىشهوانى صادره از منابع جنسى فردى در م
و همچنین او . آورد  را بوجود مى» تسامى«این میدانهااستفاده شود، نتیجتاً عمل 

تعارض و ناسازگارى «اش را درباره    همین کتاب عقیده85هنگامى که در صفحه 
از این . دهد شرح مى» که میان تمدن و رشد آزاد نیروى جنسى برقرار است

                                                           
  .1910بریل چاپ سال . ا.ترجمه  ا. 1
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 Theخواهید او در کتاب  و اگر تصریح بیشترى مى... گوید  ن مىتر سخ  روشن

ego and id اخالق حتى در درجه طبیعى و معمولى آن، با «: گوید   مى80 صفحه
  !.»شود قساوت مشخص مىعالمت سختگیرى و 

  اشتباه فروید از کجاست
خواهم انکار کنم که فروید در بسیارى از چیزهایى که درباره دین و  من نمى

گوید، معذور است، زیرا جامعه مسیحى که  معه و اخالق و آداب و رسوم مىجا
ها و تحقیقاتش را از آن بدست آورد، با تولید  زیست و تجربه  او در آن مى

انواع انحراف و اضطراب را پدید ان و قطع پیوندهاى غریزى، بسیار از خفق
اى با طبیعت زندگى  ها تا چه اندازه آورد و ما از پیش دیدیم که این خفقان مى

  .و زندگان ناسازگار است

هاى فطرى روان بشر  و از آن جز این نباید انتظار داشت که با انگیزه
اصطکاک پیدا کند و در نتیجه میان آنان جنگ و کشمکشى برپا شود که ممکن 

بنابراین او از این جهت معذور است، ولى . نیست نتیجه مطلوبى را بوجود آورد
اش را از آن  راهى که او نظریهدر اینجا، در . نیسترى معذور او از نظر دیگ

آزمایشهاى او همه، در محیط افراد . آورد، یک اشتباه فنى وجود دارد  بدست مى
غیرطبیعى و منحرف بود و او نظریاتش را درباره افراد سالم از همین افراد 

راد، نوعى از غیرطبیعى بدست آورده است، البته به کمک این ادعا که در همه اف
 و این انحرافها جز بزرگ شده آن حالت طبیعى 1شذوذ و انحراف وجود دارد

  2...باشند که در اصل از یک حالت طبیعى بوجود آمده است نمى

اشتباه این نظریه در این است که فعالیت طبیعى، در یک حالت صحت و 
انحرافى آن دهد که یک فعالیت اضافى و یا  سالمت وظیفه و کارى را انجام مى

الزم است که شذوذ و انحراف را براساس هدف و وظیفه آن . دهد  را انجام نمى
  .مورد مطالعه قرار دهیم، نه فقط بر پایه تشابه در مظاهر و اشکال

ضمن آن کنیم و در   مونه و مثال ذکر مىما یک حالت جسمانى را به عنوان ن
فعالیت بطور دائمى انجام در جسم سالم : شود کیفیت حالت روانى هم دانسته مى

جاى  دار آن هستند، زیرا دائماً سلولهاى جدیدى  به شود و سلولها عهده مى
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دهد، پدید   سلولهاى قبلى و بخاطر کارهاى بیولوژى مختلفى که جسم انجام مى
این پیدایش و رشد سلولها براى جسم وظیفه معلومى ... کند آید و رشد مى مى

پردازد وگرنه جسم دچار   اً به انجام این وظیفه مىاو با روش طبیعى دائم. است
  .ناتوانى و نیستى خواهد شد

به عللى که هنوز مجهول  شود ــ  آنگاه یک حالت بیمارى عارض جسم مى
آید که وظیفه عادى  ــ در نتیجه یک فعالیت زاید در رشد سلولها پدید مى است

ون مانعى در برابر و چ! مکد بلکه غذاى جسم را مى. دهد  خود را انجام نمى
توان فقط بعنوان بزرگ شدن   گیرد، این حالت را نمى فعالیت طبیعى آن قرار مى

شود و آن   شناخته مىبیثخعنوان یک تورم  فعالیت عادى سلولها نامید، بلکه به
شود که در اصل از یک وظیفه طبیعى که جسم  هیچ وجه اینگونه تفسیر نمى به

  .شود پردازد، ناشى مى ىبه انجام آن در حالت سالمت م

زیرا اگرچه در اینجا یک تشابه شکلى در عمل رشد و نمو سلولها با اختالف 
در مقدار آنها وجود دارد، ولى رشد سلولها در این دو حالت یک وظیفه را انجام 

وظیفه آن در قسمت اول یک عمل ضرورى و الزمى است که بناى . دهد نمى
و در مرحله دوم یک عمل مضر، و براى . ردازدپ   آن مىحیات و زندگى به انجام
  1.زندگى خطرناک است

و حقیقت مطلب در انحراف و شذوذ روانى نیز چنین است و در آن نیز یک 
شباهت شکلى با عمل طبیعى روانى وجود دارد، ولى در وظیفه با آن متفاوت 

یم، کن حالت سالمت قضاوت مىمان روشى که بر توان به ه  است، از این رو نمى
دهد  بر آن نیز قضاوت کنیم زیرا این براى روان، یک وظیفه مفیدى را انجام مى

که با شخصیت و ماهیت اصیل روح ناسازگارى ندارد، در حالتى که شذوذ و 
انحراف، با این شخصیت و موجودیت ناسازگار است و منجر به نابودى و فساد 

  .شود آن مى

اى درآورده بگوئیم که حالت  ارونهو نیز جایز نیست که مسئله را به شکل و
 فرویدطورى که   همان است، اى از حالت انحراف و شذوذ طبیعى کوچک شده

                                                           
داشته باشد دانشمندان طبیعى در اینجا اصطالح مخصوصى دارند که شاید دانستن آن براى خواننده ارزش . 1

گیرد و آن این  مخصوصاً از این جهت که این اصطالح گاهى در علوم اقتصادى و اجتماعى مورد استفاده قرار مى
شود این زیادى در این  مى» تغییرات نوعى«زیادتر شد تبدیل به اندازه معین وقتى که از » تغییرات کمى«است که 

  )مؤلف(. آورد یرى در نوع هم پدید مىماند، بلکه آن یک تغی صورت در مقدار محدود نمى
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  .دوست دارد چنین بگوید، تا درباره دو حالت یک نوع قضاوت نماید

یعنى احساس لذّت از درد و رنج را » مازوشیسم«ـ » سادیسم«حالت منفى 
فراد سالم مقدارى از این احساس وجود در ا: کنم  بعنوان مثال و نمونه ذکر مى

اى  دهد، زیرا پاره دارد و آن در حدود این اندازه، وظیفه طبیعى خود را انجام مى
و براى ) مثال مانند رشد دندانها(هستند ملیات رشد، همراه مقدارى از درد از ع

کند که انسان در معرض مقدارى از تشنگى و گرسنگى  اینکه ضرورت اقتضا مى
گیرد، بلکه پیدایش اخالق و احساسات عالى بودن امتناع و خوددارى از قرار 

شود و این امتناع ناگزیر باید القال در آغاز کارش، مقدارى  امور معینى انجام نمى
 و اگر در روان یا جسم قابلیت پذیرش این درد و رنج 1.ناراحتى بوجود بیاورد

  .نبود، ممکن نبود که چنین امورى انجام پذیرد

لى حالت مرض در وظیفه و هدف با این فرق دارد، هرچند در صورت ظاهر و
شبیه باشند، در حالت شذوذ و انحراف، لذّت جز از راه درد و الم انجام 

پذیرد، چه در مسئله جنسى و یا احساس دیگر و همچنین انحراف، فعالیت  نمى
ز آن گرفته را از راهى که فایده کامل ا کند و آن  طبیعى حیاتى را تعطیل مى

توانیم بگوئیم که  صورت چگونه مىدر این . نماید  د، منحرف مىشو مى
بزرگ شده حالت طبیعى است و یا حالت طبیعى تصغیر و کوچک » مازوشیسم«

  است؟» مازوشیسم«شده حالت 

 بر این استنتاج مهم از حاالت نادر و انحرافى فرویدو اگر همه داوریهاى 
ــ در معرض خطا و اشتباه بوده  کند   را انکار نمىخود او هم این متکى باشد ــ

  .گیرى است یا الاقل مبالغه در اندازه

رسد، این فرض است که همه  نظر مى و شدیدترین چیزى که از آن به
اى از وسایل، بر  و آنگاه بوسیله! شوند مى» اودیپ«فرزندان بشر مبتال به عقده 

نماید تا بتواند   این منظور مىاین فرض را براى . شوند  آن غالب و چیره مى
یعنى حاالتى را که   شود ــ حاالت نادره و انحرافى، که عارض بعضى افراد مى

  .ــ تفسیر نماید شود  در اطفال مبتال به اودیپ دیده مى

                                                           
گیرد و  مشاعر عالى انسانى جز با سرکوبى و واپس زدگى انجام نمى: گوید فروید مى: همان طور که سابقاً یاد کردیم.1

بیان خواهیم کرد، ولى در این گفتگو نیست که امتناع از » نظریه اسالم«عقیده دیگرى داریم که آن را در فصل 
  )مؤلف(. تا هنگامى که انسان به این خوددارى عادت نکرده با ناراحتى و الم همراه استطرف عقل غریزى 
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نه   بیند بعضى از کودکان با شش انگشت ـ مثال او مانند کسى است که مى
آیند، آنگاه به جاى اینکه بگوید این   ــ بدنیا مى پنج انگشت مانند افراد معمولى

کند که در همه کودکان شش  یک حالت استثنایى و انحرافى است، گمان مى
اى از وسایل از انگشت ششم آسوده و  و سپس با وسیله!! آید انگشت پدید مى

آیند و نادانانى امثال ما، گمان   و با پنج انگشت بدنیا مى! شوند خالص مى
  !مه کودکان یک اصل طبیعى و عادى استکنند که این در ه مى

  اشتباه دوم فروید
اشتباه دوم فروید این است که نظریاتى را که از مطالعه یک نسل مخصوص 

هاى  هاى گوناگون و جامعه جامعه  معینى بدست آورده، بر همه نسلها و تیره
کند و احکام مخصوص دین مسیح و احکام ادیان پیش  مختلف بشرى تطبیق مى

طور که بدست آورده، بر همه ادیان، به طورى که شامل دین اسالم   را، آناز آن
کند، با آنکه اسالم در توجّه و نظرش به روان انسانیت، با   شود، تطبیق مى نیز مى

  .دارى دارد ها و عقاید، اختالف ریشه دیگر نظام

شکى نیست که فروید با افق تنگ و محدودش از ورود در فراخناى اسالم و 
 روح مالیمت و نرمش آزادیخواهانه آن که بر هیچگونه سرکوبى غرایز تکیه درک

در اسالم . در آن موجود نیست، ناتوانست» اودیپ«اى با عقده   ندارد و هیچ رابطه
: یدگاهى ممکن است کسى بگو! »پدر مقتول«وجود دارد و نه » فرزند قاتل«نه 

شته، بلکه حاالت معینى به به این مباحث نظرى و فلسفى ندافروید خود عنایتى 
کرد و و از تحقیق و بررسى آنها، آراء و   شد و او در آن تحقیق مى وى عرضه مى

کرد و آنها را با قطع نظر از داللت آن از نقطه نظر  نظریات خاصى را استنتاج مى
عنوان تجارب و آزمایشهاى علمى ضبط  دینى و یا اخالقى و یا اجتماعى، به

  .نمود مى

کن بود که این سخن درست باشد، ولى در صورتى که یک حکم و البته مم
کرد و  صادر نمىومى را درباره تمام بشریت از روزگار پیدایش تاکنون، نظر عم

اصرار نمىورزید که این نظریه خاص، تنها شکل صحیح همه بشریت است و 
نمود و آن را شامل همه ادیان   تفسیر خاصى را درباره دین اعالم نمى

  !ها در این تفسیر مخصوص شریکند گفت که تمام دین  انست و نمىد نمى

با این وصف اگر براى فروید از ناحیه الهامات و تأثیرات روزگارى که او در 
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زیست و شرایط زندگى شخصى او عذرهایى تهیه کنیم، براى ما هنگامى   آن مى
 همانطور شویم که بشریت همیشه پذیریم و معتقد مى که عقاید و آراء او را مى

اند که او بیان کرد، عذر و   است که فروید توصیف نمود و همه ادیان چنان
  .اى نیست  بهانه

بر ما الزم است که در این آراء و نظریات، تجدید نظر کنیم و آراء درست و 
صحیح آن را گرفته از اشتباهات آن اجتناب نماییم و هنگامى که این کار را انجام 

ن و هاى او صحیح است، ولى بزرگتری سیارى از گفتهدهیم، خواهیم دید که ب
دارد   اى نگاه مى  که انسان را در یک مرحلهخطرناکترین اشتباهات آن این است 

اى باالتر از عالم   تر است و مجال براى ارتقاء به نقطه  که به حیوانیت نزدیک
ت گذارد اگر او سخنانش را درباره انسانی نیازمدیها و احتیاجات، باقى نمى

هاى دیگرى در روان بشریت، یعنى  گفت و آنگاه راه را براى افزودن جنبه مى
هاى لطیف و دقیقى که متمایل به ارتقاء معنوى و تسامى روحى است،   جنبه
اش در آلوده ساختن و زشت  گرانه گذاشت و با تفسیرهاى پیچیده و حیله بازمى

یارى از موارد بر او کرد، ما در بس کردن و خاموش نمودن انوارش اصرار نمى
  .کردیم اعتراض نمى

شود و  بدیهى است که قسمت عمده احساسات بشر در محیط زمین واقع مى
کند، ولى یک اقلیتى از احساست که با  به عالم ضروریات و نیازمندیها سقوط مى

شود، از  رود و از قید و بند جسم آزاد مى اراده و اختیار، از این سطح باال مى
هاى بشرى بیشتر شایسته ضبط و یادداشت است، زیرا این  تمامى جنبه

است و این همان تقدم و پیشروى است که انسان را از حیوانات » انسانیت«
دارد  ما را وامى) نشو و ارتقاء(بررسى و تطبیق نظریه تکامل . گذشته ممتاز نمود

 در نتیجه برد و این تطور و تغییر مهمى را که انسان را از گذشتگانش باالتر مى
این . گرداند، ضبط نمائیم  وى را میان آنان به داشتن روان و روح ممتاز مى

امتیازات اساسى و و اینها شود  مزایایى است که در موجودات دیگر دیده نمى
را بر مقیاس حیوان  توان از آن غلفت نموده یا آن  دارى است که نمى ریشه

  .تفسیرنمائیم

  سقوط اروپا و آمریکا
د فروید در اشتباه و درستى هرچه باشد، بدون شک در جامعه غربى سهم عقای
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اى بوجود نیامد که چنین انقالبى را که این  اثر بزرگى داشت و شاید هیچ نظریه
قبل از آن و » داروین«جز نظریه ریه در سیر جامعه پدید آورد، بوجود بیاورد نظ

از وى عملى گردید که قبل از فروید نمودار شد و بعد » کارل مارکس«نظریه 
توده مردم، افکار و آراء او را پذیرفتند و بسیارى از دانشمندان هم به آنان در این 

  .کنند راه کمک مى

آنان به نصوص و تصریحات نظریات فروید اکتفا نکردند، بلکه مطابق میل و 
امر : ایمان آوردند که آن توسعه دادند و همه به دین هواى خویش در تفسیر

و در برابر آن هیچ مانع و ! ن است که باید غرایز، از زندانشان آزاد شوندطبیعى ای
جایى که جامعه و دین و  و از آن. حدى جز حد کفایت و سیرى قرار نگیرد

گیرند، مردم،  اخالف و رسوم و اداب همه و همه در سر راه این آزادى قرار مى
نگرند   و غیرمنطقى مىعنوان امور غیرطبیعى  مخصوصاً جوانان، به این عوامل به

 است که در اى هاى کهنه پندارند که آنها میراث و بازمانده گذشته و مى
اند و شایسته ما نیست که بر آن امور باقى بمانیم، چون  تاریکیهاى نادانى فرورفته

  !ایم ما به دنیاى نور و درخشندگى وارد شده

مه مبالغات و اشتباهاتى در نتیجه نسلى بوجود آمد که از این آراء و عقاید با ه
که در آن است سیراب شد، نسلى که معتقد است که در برابرش جز یکى از دو 

هاى دین و ارزیابى و  یا احترام به جامعه و دستورات و سفارش: راه وجود ندارد
وى و اخالقى که نتیجه آن پیدایش بیماریها و گیرى ارزشهاى معن اندازه

کستن رسوم و آداب این جامعه و به کنار و یا ش! استهاى روانى  اضطراب
! نهادن دین ودورافکندن ارزشهاى اخالقى و معنوى براى تحقق بخشیدن سعادت

ــ و براى تحقق بخشیدن احساس  یابى بر لذّت جسمانى یعنى دست  فردى ــ
  !شخصیت و استقالل و آزادى افراد

و البته ! ن باشدبایست چنی مردم راه دوم را برگزیدند، همچنان که ناگزیر مى
و (پدید آمد کلیسا ن دین و نزدیکى آنان، به دوران مبارزه وحشتناکى که میا

منتهى به خورد شدن کلیسا و ارزشهاى معنوى درست و نادرستى که پیرامون آن 
 و امواج اجتماعى و انقالب صنعتىو نزدیکیشان به دوران ) وجود داشت، گردید

عالوه براینها، . ن را در این راه کمک نموداخالقى مخصوصى که پدید آورد، آنا
این راه طبعاً خود یک راه آسانى است که عوامل فریبنده زیادى دارد و پیروى از 
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که مردم یعنى راههایى : هاى دیگر است  تر از سیر در راه ذّتبخشتر و ل آسان: آن
تحقق پذیر » انسانى«کند که بدون آن وجود  را به واجبات زیادى مکلف مى

  !شود مىن

آنگاه جنگ بزرگ اول پدید آمد و میلیونها نفر از جوانان در ... 
هاى اروپا و آمریکا مسلح شدند و چند سالى از عمر خود را در  سربازخانه

هاى کوبنده و جنگ   سنگرهایى گذرانیدند و مرگ با گازهاى کشنده و بمب
کرد،   ىآنان را تهدید مزاى دیگر،   اب و عوامل وحشتمیکربى و جنگ اعص

ها آزاد  همین که جنگ پایان پذیرفت، این افراد سرکرفته از سنگرها و توقفگاه
اى، به جستجوى غذا پرداختند، و طبعاً به  شدند و مانند جوشش درونى گرسنه

  !دنبال غذاى جسم گرسنه و تشنه روانه شدند، نه بسوى غذاى روح و عقل

نان ناگزیر شدند براى میلیونها جوان در جنگ کشته شدند، و در نتیجه ز
ها و راههاى دیگر روى آورند، زیرا مرد و رئیس   جستجوى غذا به کارخانه

نمود و او تازه   خانواده آنها کشته شده و یا از دادن خرج روزانه آنان استنکاف مى
از یک بحران بزرگ خارج شده بود و آسایش شخصى خود را مى جست و 

از طرف نزدیکترین نزدیکانش باشد، متحمل توانست قید و بندها را، اگرچه  نمى
: الوصول انواع گرسنگیها درآمد شود و در نتیجه زن بصورت طعمه و شکار سهل

گرسنگى معده و گرسنگى مظاهرى از قبیل لباس و زینت که زن بر آنها حریص 
شدن گروهى از  عده زنان، بعلت کشته از طرف دیگر! است و گرسنگى غریزه

 مردان افزون گشت و اگر همه مردانى که زنده مانده بودند جوانان، بر جمعیّت
توانستند شوهرى بدست   کردند، باز هم همه زنان و دختران نمى  ازدواج مى

  !آورند

این موفقیت براى اطاعت و پیروى مردم از تعلیمات فروید یک فرصت 
دى آمد و دیگر احتیاج به کسى نبود که آنان را به سوى آزا  شمار مى به! طالیى

این آزادى حیوانى دعوت کند، شرایط و موقعیت مخصوصشان آنان را به سوى 
ها و   سند بزرگ و محکمى براى انگیزهکشانید، ولى آنان در تعلیمات فروید  مى

جاى اینکه در برابر جامعه  تحریکهاى به هیجان آمده جسمانى خود یافتند و  به
در اثر نظریه فروید، این بهانه بصورت جنایتکاران و مجرمین اخالقى جلوه کنند، 

هاى   هستیم که آن از افسانه» علم«ما تابع نداى : به دستشان آمد که بگویند
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  !.تر است  گذشتگان به پیروى شایسته

ایمان ت نسلهایى که در جنگ اول و بعد از آن بوجود آمدند، و از این جه
ى از قهرمانان تاریخ اى نسبت به فروید دارند، و او را به مثابه قهرمان کورکورانه

آمریکایى، او را یکى از » لوکLook «شناسند، بنابراین عجیب نیست که مجله  مى
و منابع تاریخى هم او را یکى ! اند  داند که قرن بیستم را ساخته  بیست نفرى مى

  .دانند  از قهرمانان قرن جدید مى

ه و در نتیجه مباحث فلسفى و اجتماعى خاصى پدید آمد که همه بر پای
اند و در   کند، بنانهاده شده  در خصوص روح بشر تقدیم مىفرویدتفسیرهایى که 

یک اندیشه و تصورى است » جامعه«شود که ثابت شود که  این راه کوشش مى
و رسوم و قیود آن ! که با طبیعت اشیاء سازگار نیست و با آن ضد و مخالف است

قیود تحمیلى است که کند،  که جامعه بدان وسیله موجودیت خود را حفظ مى
زنجیرهایى است  پیوند خانوادگى، زنجیرى از هیچگونه مجوزى ندارد و رابطه و

  .که باید براى تحقق سعادت و آرامش، آن را پاره نمود

پرستى که از نظریات او الهام  و تنفر افراد از جامعه، مولود نظریه فردیت
برند جز    جامعه را نمىگیرد، رو به تزاید گذاشت و به جایى رسید که نام مى

  !شود  اینکه به دنبال آن اوصاف ظلم و فشار و استبداد هم گفته مى

و همچنین نامى از اخالق و دین و رسوم و آداب، جز با خشم و نفرت و یا 
 و در اروپاو باالخره در بسیارى از مردم . شود مسخره و استخفاف، برده نمى

و پاره شدن روابط خانوادگى و جدائى ، کار به خورد شدن جامعه آمریکاسرتاسر 
  ...کامل از میراث اخالقى و آداب نسلهاى گذشته منجر شد
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  !اگزیستانسیالیسم

انگیزى از   اگزیستانسیالیسم در فرانسه، چیزى جز امتداد مالل! پیدایش فلسفه
الهامات نظریه فروید نیست، این مکتب مردم را به شکستن هر قیدى که در برابر 

کند، اعم از اینکه   فرد قرار گیرد، دعوت مى! قق بخشیدن شخصیت کاملراه تح
هر انسانى باید کارى . هاى آسمانى دائمى باشد یا زمینى و مادى آن قید از دعوت

شناسد، هرچند با تمامى آنچه را که مردم  را حق مى  را انجام دهد که شخصاً آن
.  منطق هم سازگار نباشدخواهند، مخالف باشد و هرچند که با عقل و مىرا  آن

براى اطالعات قوانین جامعه، بر فرد فرض و » فوق من«اینها از قیوداتى است که 
خواهد   ى حیوانى و شهوانى، هرطورى که مى»لبیدو«الزام نموده است و باید 

هایى که انسانیت در  آزاد باشد، جامعه باید به جهنم روانه شود و همه نمونه
الى رنج کشید، در صورتى که موافق با مزاج این ى متوبوجود آوردن آن، نسلها

و نباید چیزى و کسى بر استقالل آن تعدى کند ! که ذاتش مقدس است ــ» فرد«
ـ   تواند بر هر چیز و هر ارزشى از ارزشهاى زندگى تجاوز نماید و او خود مى

  !ناسازگار درآید، باید همراه جامعه به دوزخ سرازیر شوند

اند،  که دختران و پسران جوان در اروپا و آمریکا با آن سرگرمحیوانیت کاملى 
انگیز و تأثرآور الهامات فروید در  شوند، جز اثر مالل» آزاد«تا از قید و بندها 

سینماى ... باک و لخت هاى بى مسئله جنسى، چیز دیگرى نیست، و روزنامه
  .و نظایر اینها هم بسیارند... عریان، داستانهاى مهیج عشقى

آید، ولى  نیز پدید مى» جبر«مانطورى که از الهامات فروید، نوعى عقیده به ه
. اسندشن  این یک جبر مذهبى نیست که آن را یکى از معایب شرق عقب افتاده مى

کامال آزاد نیست، چون خداى شرقى که معقتد است که انسان در کارهایش 
ست که تحول خشنى قادرى وجود دارد، بلکه این عقیده جدید، یک جبر روانى ا

در جامعه غربى بوجود آورد و همه رسوم و اخالقش را در هم شکست و در 
قوانینش نیز اثر گذاشت و عنان فرد را در مسئله جنسى آزاد گذاشت که بدون 
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آرى !... ترس و مجازات، هر کارى دلش خواست بکند، زیرا بیچاره معذور است
یک نتیجه،  جز ن جلوگیرى کنیمکند، مجبور است و اگر از آ  او در آنچه مى

هاى روانى است  چیزى نخواهد ماند و آن همان فساد و سرکوبى و ایجاد عقده
  !!.اند  که ویران کننده اعصاب

  راه حیوانى
اى که  براى تبدیل اوضاع ستمکارانه» تهییج شده و برانگیخته«اگر این افراد 

حیح آن به نحوى که کنند و تص در جامعه سخت و دردناکى که در آن زندگى مى
بدون اینکه در تقدیس فرد تاحدى و ( قانونى و مشروع فرد ستم نشود بر حقوق

خاستند و این  به پا مى) مبالغه نمایند. اى درآورد که جامعه را به صورت خرافه
  .دادند، انقالب آنان معقول و مورد قبول بود  کارها را انجام مى

) به معنى عام و وسیع آن( و آداب و یا اگر جامعه و اخالق و دین و رسوم
شد و آنان آن را به کنارى   واقعاً منافى با طبیعت بشر، یا حقایق روانشانسى مى

گوید که  سپردند، حق داشتند، ولى چه کسى مى  نهاده و به بایگانى تاریخ مى
اثبات » ارزشهاى برتر«چنین کارى صحیح است؟ از گرفتار خود فروید در فصل 

  .ن صحیح نیستکنیم که ای مى

تمایل به آزادى از هر قیدو اغراق در لذّتهاى جسمانى، همان عاملى است که 
به مردم غرب الهام نمود که این خرافه را تصدیق کنند، زیرا تصدیق آن، آن را از 
سرزنش وجدان و احساس جرم، هنگامى که این اعمال حیوانى خالص را 

زنند و   ر دیگر خود را گول مىکند، آنگاه یکبا  شوند، آسوده مى مرتکب مى
  .اند انجام داده! خاطر اینکه متمدن باشند  کنند که اینکارها را به گمان مى

: گویند  در شرق، اشخاصى طوطىوار، از آنان پیروى کرده و مى: و در اینجا
بیایید دین و آداب و اخالق خود را در هم بشکنید تا چیزى از تمدن متمدنین را 

  !.دریابید

نید که این مغالطه بزرگى در برابر همه حقایق زندگى و روح بشر ولى بدا
در صورتى که سوى حیوانیت خالص کشانید، اى که جهان را به  مغالطه. است

ها و استحکامات غریزى که  بشر عذر حیوان را ندارد و مانند او از احتیاط
ا از هاى آن بدو بخشید، تا آن ر  زندگى براى محدود نمودن غرایز و فعالیت
  .نابودى و نیستى حفظ نماید، برخوردار نیست
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هاى طبیعى و غریزى، داراى فعالیت جنسى   حیوان به اقتضاى محدودیت
محدود و معینى است، ولى انسانى که خالقش به وى کرامت بخشید و او را 

امروز در سیر وارونه و داد، رش را بدست خودش بلندپایه گردانید و اختیا
رى فرورفته که بعضى انواع حیوانات هم از آن شرم قهقرائى، در لجنزا

  !...دارند

***  
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  فصل چهارم
  
  
  

  پراگماتیسم و تجربیها  
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  تجربیها

فصل اى که در   نبه از جفرویدخواهیم به بحث و بررسى   هنگامى که مى
ـ گذشت، بپردازیم، دیگر نیازى به بررسى و تحلیل  فرویدیسم سابق ـ
ها از نظر  یگر روانشناسى غربى نداریم، زیرا که همه این مکتبهاى د  مکتب

هاى روحى و عوامل اخالقى و به  توجّه حیوانى و مادى به انسان و اسقاط جنبه
اى   حساب نیاوردن آنها، تقریباً در یک ردیف قرار دارند و تنها در جزییات و پاره

  .رسد  هایى در میانشان به نظر مى از تفصیالت، تفاوت

البته نه از  دو نظریه دیگر اشاره کوتاهى بنمایم، خواهیم به  این وصف مىبا
جهت اینکه این دو نظریه در توجّه اساسى به انسان با نظریات دیگر تفاوت 

اند و این  دارند، بلکه از این جهت که بیشتر در خط سیر مادى حیوانى فرو رفته
  .استکمونیستها  و نظریه ها تجربىدو، نظریه 

  ت عصر جدیدعالم
تجربه و آزمایش مارک و عالمت مخصوصى است که عصر جدید بدان 

این اصل، با الهامات مختلفش، بر همه . شود  گذارى مى مشخص و عالمت
عالم «ولى بروز و تجلى آن در . گذارد اى غرب تأثیر مى جهات عقلى و اندیشه

  .رسد مىبیشتر است، چه در آنجا به سرحد افراط و غلو ) آمریکا(» جدید

علم شروع به فرانسیس بیکن که بهتر بگویم از روزگار ، بلدارویناز روزگار 
جدا شدن از فلسفه نمود و عالمت مشخص دیگرى غیر از بحث نظرى، پیدا کرد 

هایى توجّه نمود که در محیط حواس  و به تجربه علمى و استنتاج از آزمایش
  .گیرند  قرار مى

دهم و بیستم، گامهاى بزرگى برداشت و نوز: علم در این راه در دو قرن
اى رسید که شبیه به معجزات  مخصوصاً در هندسه و طبیعى و شیمى، به پایه

کرد، شکافتن اتم و آزاد کردن اى که بدان دسترسى پیدا   ن نقطهاست و باالتری
بردارى از آن در راههاى تخریبى یا عمرانى است  انرژى آن و کوشش در راه بهره
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  .باشد ان، شایان توجّه و ارزنده مىکه براى انس

اى است که همه  عظمت و شکوه نتایجى که علم تجربى بدان رسید، به پایه
مردم شرق و غرب را مبهوت نمود، بلکه در غرب نتیجه کار به پرستش این 

انى که ایم... نگرد موجود جدید منجر شد که بدان، به دیده ایمان مطلق مى
 !کند نمىا آلوده هیچگونه شک و انکارى آن ر

ها به هر   از آنجایى که لوازم و اسباب علم تجربى حواس انسانى است، غربى
چیزى که حواس بدان رسید، ایمان آوردند و هر چیزى را که حواس قدرت 

را ندارد، از حساب خویش کنار گذاشتند و جز این روزنه، همه  درک آن
  .هاى دیگر معرفت را بستند  روزنه

. شان، به آنان در این راه یارى و مساعت کرد ت مادى ویژهو بدون شک طبیع
اند و هنوز هم   ارث بردهدى است که از روم قدیم آن را به مراد همان طبیعت ما

  .گذارد در همه روشهاى زندگى آنان، اثر مى

ها به هر چیزى که مارک و مهر آزمایش داشته باشد ایمان  از این جهت، غربى
دارد،   اى که هیچ شک و تردید و تأویل برنمى نوان قضیهآورند و آن را به ع مى
و در مقابل، چیزى که از میدان آزمایش خارج است و خاضع و مطیع . پذیرند مى

آزمایشگاه نیست، از نظر آنان خرافه است و الاقل چیزى است که نباید روى آن 
ست و خدا مثال در آزمایشگاه قابل رویت و درک نی از آنجایى که حساب کرد و

و ! باشد، از این جهت از او بى نیاز شدند خاضع و مطیع آزمایش علمى نمى
  !اعالم کردند که او وجود ندارد

زده نیز   برده شده و غربشرق پیروز و غالب، به غرباین بیمارى مسرى از 
یا سوء  اند از روى غفلت ـ  سرایت نمود و در نتیجه طوطیان مقلد بپاخاسته

و دین خود را از ! رستگار شوید از غرب پیروى کنید تا اد زدند کهـ فری  نیت
خویش طرد کنید و دور بیفکنید و روحانیت و اخالق و صفاى سریره و باطنتان 

جاى آن منطق مادى و اخالق مادى را قرار دهید و این  را به کار بگذارید و به
ها  ها و تاریکى  روش براى آزادى شما شایسته است و بهتر شما را از ظلمت

  !.رساند بسوى نور و روشنایى مى

  میدان عمل تجربه
علم تجربى براى انسانیت خدمات بزرگى انجام داد و در مدت کمى، او را به 
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هاى طوالنى  هایى رسانید که در گذشته رسیدن بدان، جز در مدت جوالنگاه
  .برایش ممکن نبود

ارآورده و در اى را که علم جدید ب  تواند اختراعات تازه و ارزنده  کسى نمى
جویى نموده و نیروى تولید بشر را افزایش داده  نتیجه، در وقت و کار صرفه

است انکار نماید، ولى مردم به حدود معقول علم تجربى اکتفا نکردند، آنان 
  !پذیر نباشد خواهند در هر چیزى تجربه کنند، اگرچه اصال آزمایش مى

بطور کامل با هر آزمایشى » ماده« است، زیرا مادهمیدان طبیعى این علم، همان 
بعالوه ماده بیجان، همیشه به یک شکل تحت . که بر آن وارد آید، سازگار است

گیرد و مادامى که ظروف و شرایط خاص آن تغییر   تاًثیر مؤثر واحد قرار مى
کند  بیجان نه حس مى» ماده«کند، زیرا   هایش نیز تغییر نمى نکرده است، استنتاج

اى  کند، هیچگونه اراده  و در پذیرش آثارى که از او بروز مىاندیشد و نه مى
ندارد و همیشه تابع و خاضع قوانین طبیعى و شیمیایى است که بر آن حکومت 

توانیم بر نتایجى که در اثر بحث و تحقیق در آن بدست  دارد و از این رو، ما مى
  .آوریم، اعتماد کنیم مى

د کردیم، علم هرگز به آخرین نظریه با این حال همانطورى که در گذشته یا
  .نگرد و یقین نمىه ماده، بطور قاطع خویش در بسیارى از مسائل تجربى مربوط ب

اکتشاف انرژى اتمى در تاریخ علم پدیده عظیم و بزرگى است، زیرا این 
حادثه راه را بر نظریات علمى بسیارى گشود ولى این نظریات با آن چیزهایى که 

کردند که آخرین  ش در برابر آن سرفرود آورده بودند و تصور مىدانشمندان از پی
  .نظریه است، کامال مخالف است

ها را در   دنیاى ماده میدان اصلى آزمایش است، ولى شهوت آزمایش تجربى
خود اکتفا نکردند بلکه یعنى آنان به میدان اصلى حدود ماده توقف نکرد، 

کنند و حتى در اوایل این عصر این خواستند در هر چیز و هر میدانى، آزمایش 
و آن را وارد ! نظر برایشان پیدا شده که روح بشر را هم مورد آزمایش قرار دهند

ها، قوانینى  محیط آزمایشگاه کرده خاضع و مطیع آزمایش کند و از این آزمایش
کند و در نتیجه براساس   هاى روانى حکومت مى  را استنتاج نمایند که بر فعالیت

  .نین، وضع انسان و انسانیت را تفسیر و توجیه نماینداین قوا

که این علم است که ! مردم مبهوت شده با کمال تحسین و اعجاب کف زدند
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کند و حتى معنویات را خاضع و   اسرار را یکى پس از دیگرى مقهور خویش مى
نماید تا در آن باره به حقایق ثابت برسد و هرگونه جدلى را  تابع آزمایشگاه مى

  !طع نماید و راه را بر مناقشات فلسفى ببنددق

. آورى است اندیشه و تفکر در روان انسان براساس این رویه، روش شگفت
گران علمى، روز خواهند توانست به یک نتیجه نهایى و قاطعى درباره  پژوهش
 دست بیابند، ولى روان آدمى جهان پهناور و نامحدودى است و مادههستى 

کند و در ادب و هنر و فلسفه و  یش تاکنون، در آن بحث مىبشریت از روز پیدا
کوشد که به عمق و واقعیت آن دسترسى پیدا   ادیان و اجتماعیات خویش مى

گردد، و این بحث  پذیرد و در نقطه معینى قطع نمى کند، ولى سخن پایان نمى
هم اینها  پذیرد و بعد از خود مى شود، به همچنان، آنچه را که گفته شده و مى

  .ماند هاى دیگر، همچنان گشوده و باز مى درهاى بحث

هر کلمه درستى که درباره فن و یا علمى گفته شود، پرتوى بر این عالم وسیع 
پذیرند، زیرا آنان را در   افکند و مردم آن را با مسرت و سپاسگزارى مى مى

رگ آگاه هاى بز اى از نشانه دهند و ایشان را بر پاره اعماق این مجهول نفوذ مى
  .کند مى

گویند که به همه اسرار آن نخواهند رسید و در میان  ولى آنان، هنگامى که مى
محسوس بدان نفوذ توان از راه علم  ر چیزهایى است که هرگز نمىاین اسرا

اند، زیرا آن از اسرار آفریدگار است  نمود، در حقیقت عقیده درستى را ابراز کرده
ترین این اسرار   و بزرگترین و سرکش. اه نمایدکه نخواست کسى را بر آنها آگ

  .استروح همان 

ــ باقى بودند و به این ایمان  مانند ما  هنگامى که مردم به سادگى خود ــ
و !  و مانندهایى است که متصل به مجهول بزرگ است  داشتند که در روح جنبه

  .بودندبا غیب ابدى پیوند دارد، آنان بر عقیده درستى 

بى این سادگى را فاسد نمود و این پندار را براى مردم بوجود ولى علم تجر
آورد که به انجام هر چیزى قادر است و از این رو، خرافات گذشته و 

مؤمنین ساده دل، یا باید در برابر علم و تجربه سرفرود آورد و یا ! هاى افسانه
رتى براى همیشه نابود و مضمحل شده جاى خود را به علم صحیح بدهد، در صو

، همان مسئله روحکه دورترین راه براى رسیدن به یک نتیجه قطعى در 
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آزمایشگاه است، زیرا روش بررسى کنندگان و ادوات و لوازمى که در اختیار 
  .هاى بشریت، کامال بیگانه و نارسا است دارند، نسبت به احاطه بر همه جنبه

تقیم و یا لوازم و اسباب روش تجربى، حواس آدمى است، چه به طور مس
رسد که خود به  بوسیله آالت و ادواتى که بوسیله آنها به اسرار و رموزى مى

  .گذرد، عاجز بود تنهایى از ادراک بسیارى از آنچه در باطن اشیاء مى

توانند همه میدانهاى   ولى این وسایل با آنکه از کمال دقّت برخوردارند، نمى
له وظیفه آنها این است که حواس هاى تجربى بگشایند، بک تحقیق را براى بررسى

توانند در آن کار کنند یارى و مساعدت نمایند، از این   را در میدانى که طبعاً مى
جهت دانشمند تجربى، هرگونه لوازم دقیقى را که در اختیار داشته باشد، محال 

گیرد، آزمایش بنماید و بر   است بتواند جز آنچه را که در حدود حواس قرار مى
تواند داخل  توانیم دریابیم که روح آدمى تا چه حدودى مى  مى  اساساین

آزمایشگاه گردد و تا چه اندازه شایسته بحث و کاوش تجربى است، یعنى همان 
توانند براى  اندازه محدودى که مربوط به جسم است و آالت و ادوات مى

یت بررسى آن کار کنند و اگر این اندازه براى تفسیر پیسکولوژى حیوان صالح
دارد، براى وصول یک اندیشه و فکرى که شامل پسیکولوژى انسان شود، شایسته 

  .نیست

شخصیت وى اقعیت حیوان و یا الاقل عمده و علت آن این است که ذات و و
هاى او در حدود بیرون از جسم  در جسم وى متمرکز است و چیزى از فعالیت

اى او همان است که از ترین نوع فعالیته گیرد، ولى در انسان پست قرار نمى
گویم، نه از   البته من در اینجا از کیفیت سخن مى(گیرد   جسم وى سرچشمه مى

  ).کمیت و مقدار

هاى  ما از جنبه: کند که دانشمندان بزرگوار بگویند امانت علمى اقتضا مى
کنیم و  مختلف روح جز آنچه را که مربوط به جسم تنها است، آزمایش نمى

شویم و دستورات و احکامى را که همه جوانب   ر نمىهاى دیگ  متعرض جنبه
کنیم، تا اینکه وسایل دیگرى براى  نفس را فراگیرد الاقل تا این زمان صادر نمى

  .خواهیم، برسیم ما آماده شود که بدان وسیله به آنچه مى

گویند، زیرا معناى آن این است که به قصور و   ولى آنان این حقیقت را نمى
یابى بر چیزهایى که در  از دست) علوم تجربى! (»ى جدیدخدا«کوتاهى این 
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تر است که   براى آنان آسان، ولى این هستى پهناور وجود دارد، اعتراف نمایند
گیرد و همه مشاعر بشریت،  بپندارند که روح انسانى از جسم وى سرچشمه مى

صورتهاى روانى حرکات جسمانى است و جسم همان منبع و محرک و ترسیم 
  !. همه فعالیتهاى انسانى استکننده
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  گویند؟ ها چه مى تجربى

وجود دارد هاى روانى خاصى   و انفعالانگیزش: گویند دانشمندان نظرى مى
گذارد و در نتیجه از آن یک حرکت جسمانى بوجود  که در جسم تأثیر مى

  .آید که هدف آن، تحقق بخشیدن آن انگیزش و یا ارضاء آن انفعال است مى

در : گویند  ها درست در نقطه مقابل قرار گرفته برعکس آنان مى  ىولى تجرب
یک حالت طبیعى معین خارجى است که از آن به طور مستقیم یک » ادراک«اینجا 

هاى شیمیایى و یا فعالیت  و فعل و انفعال. شود  حرکت جسمى نتیجه مى
حساس آید که ا گذارد و از آن شعور پدید مى مىتریکى است که در روح اثر الک
  !...شود مى

  مالحظه فرمودید؟

آورى را شنیدم و در اثر آن گریستم و از آن عاطفه  من خبر حزن: گویند مى
حزن و اندوه پدید آمد، پس حزن و اندوه از گریه پدیده آمد، یعنى از یک 

و مطلب برعکس نیست که نخست انسان محزون شود و در اثر ! حرکت جسمانى
  .گویند طورى که بندگان عاقل خدا مى مانآن اشکهایش سرازیر گردد، ه

من شیر را دیدم و راه فرار را پیش گرفتم و از این حرکت ترس : گویند مى
  !...بوجود آمد، نه اینکه من نخست ترسیدم و آنگاه فرار کردم

خواهیم این سخن را به آنان نسبت داده بر آنها ستمى روا  تصور نکنید که مى
ما عادتاً درباره «: گوید  است که مى1یلیام جمسوداریم، این پیشواى آنان 

اندیشیم که ادراک عقلى درباره چیزى، حالت وجدانى و  عواطف چنین مى
نامیم و هر تغییر جسمانى   مىعاطفهرا  انگیزاند که ما آن  روحى خاصى را برمى

آید، ولى عقیده من درست برعکس این است، یعنى  نیز از همین عاطفه پدید مى
آید و احساسى که عاطفه   جسمانى بالفاصله بدنبال ادراک مؤثر پدید مىتغییرات

 بنابراین بیان، روان از 2»شود نامیم، در نتیجه این تغییرات جسمى پدیدار مى مى

                                                           
 آمریکایى بنیانگذار یا شکل دهنده فلسفه پراگماتیسم است و اجمالى از معتقدات وى William Jamesس ویلیام جم. 1

نظرى به فلسفه «اى تحت عنوان  و همچنین راه و روش مکتب به اصطالح فلسفى جدید او، در رساله
منتشر شده » مکتب اسالم«از طرف مترجم مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرارگرفته و در مجله » پراگماتیسم

  )خسروشاهى(. است
  .60 صفحه Lo Theorie L, emotionدر کتاب .2
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  !گیرد و عکس مطلب درست نیست  جسم سرچشمه مى

گفتند که در اینجا، در داخل وجود و ذات انسانى، یک حلقه اتصال  اگر مى
ان جسم و روح موجود است و جسم در روح و روح در جسم اثر دائمى می

گذارد و فقط اندازه تأثیر هر کدام در دیگرى بر حسب نوع احساس و ریشه  مى
کند و هنگامى هم روح   و نتیجه، مختلف است و از این رو گاهى جسم غلبه مى

 سخن را اگر این... گیرد شود و یا یکى از این دو ریشه و پایه شعور مى چیره مى
  !گفتند به حقیقت نزدیکتر بودند مى

حساسات گرسنگى مثال یک حرکت جسمانى خالص است که مشاعر و ا
  .شود روانى و عقلى منتهى مى

) یا روانى و عقلى(تمایل به تعلم و فراگرفتن علوم یک حرکت روانى خالص 
  .شود است که منجر به تأثیرات جسمانى مى

و مشاعر بسیارى است که جسم و روح با در میان این دو دسته احساسات 
ترین و  هاى مختلفى در هر بار در آن شرکت دارند، در هر حال عالى نسبت
تر  هاى انسانى که از همه به شناسایى و تسجیل و ضبط شایسته ترین جنبه راقى

اى که بطور مطلق در محیط جسم  جنبه... ماند است، بعد از همه اینها باقى مى
  .یعنى جنبه روحى انسان: شود  محدود نمى

تواند به بررسى آن بپردازد چون حواس  اى است که آزمایشگاه نمى این جنبه
ظاهرى از درک آن عاجز است و از این جهت است نسبت به آزمایشگاه و در 

به تمام معنى مانند عقیده بوجود خدا، که . شود  اى تلقى مى  محیط آن، خرافه
  .شود خاضع آزمایش و تجربه نمى

 و آثار آن، که از معجزات درخشان روح است، اثبات تله پاتىبا اینکه وجود 
ها همچنان در  صورت یک حقیقت علمى درآمده است، ولى تجربى  شده و به

کوشند که آن را به طریقى  عناد خویش در انکار روح باقى هستند و بیهوده مى
  1.وجیه و تفسیر کنندآنان تطبیق و توافق نماید، ت» !واقعى«مادى که با نظریات 

***  

باره  هاى الهامى، ما پیش از این، عقیده فروید را در این ماند خواب باقى مى
یادآور شده و حدود پیچیدگى و ابهام آن و کوششهاى بیهوده وى را براى رسیدن 

                                                           
  .»مسیحیت و فرویدیسم«فصل اول و دوم این کتاب درباره رجوع کنید به . 1
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  .ایم  اساس و نادرست، بیان کرده  به نتایج بى

کنند، اگر فروید  ار مى انکفرویدت این خوابها را  شدیدتر از ها صح تجربى
ها در  گوید که این خوابها در میدان تطبیق محدوداند، تجربى  باره مى در این

  !نگرند آغاز، وجود آنها را انکار کرده و با دیده استهزاء و تمسخر بدان مى

تواند داخل آزمایشگاه شود، چون در آن یک  پیداست که خوابهاى الهامى نمى
  .کند  ارد که حواس ظاهرى ادراکش نمىعنصر غیبى و نهانى وجود د

شود و  ها آگاه مى پس آن راز و سرى که انسان بدان وسیله از غیب و نهانى
گاهى بطور رمز و اشاره و هنگامى بطور (چیزهایى را که هنوز اتّفاق نیافتاده 

) بیند را گاهى بطور دقیق مى  کند و همه تفصیالت آن تفصیل مشاهده مى
  چیست؟

  . بزرگ آفریدگار است که هنوز بر آنان آشکار نشده استاین از اسرار

ها ناتوانى خود را در فهم و درک این اسرار بدلیل اینکه  به جاى اینکه تجربى
با انکار وجود آن، ! شگفتىرسد اعالم نمایند، با جرئت   آنها بدان نمىوسایل 

را از راه تجربه  توانند آن  اند و البته فقط به این دلیل که نمى خود را آسوده کرده
  ...!اثبات کنند

اینها حقایق مسلم و ثابتى است که انسان هنگامى که از قیود تنگ و محدود 
 آسوده شود و بصیرت خویش را در برابر این هستى پهناور بگشاید و با ماده

نظرى وسیع و همراه ایمان، به همه نیروهایى که در هستى ذخیره شده در آن 
هاى عجیبى   ا درک خواهد نمود و در زندگى انسان پدیدهر قطعاً آن. تدبر کند

  .را جز با فرض وجود روح، تفسیر نمود توان آن  خواهد یافت که نمى

  !!مسخره بزرگ
آرى نظریه تجربیها استهزاء بزرگى است و مانند موجود کوچک و ناتوانى 

ریه خواهد بر قهرمان بزرگى چیره شود، و با اینحال اشتباه این نظ است که مى
هاى روانى انسان احاطه نماید،   تواند بر همه جنبه فقط در این نیست که نمى

بلکه اشتباه عمده آن در روش بررسى و تحقیقى است که حتى در موردى که 
  !خواهند از راه تحقیق و آزمایش وارد شوند تجربه آن ممکن نیست، مى

 تقسیم و نهایت کوچکى انسان را به اجزاء بى! هاى آزمایشگاهى  تجربه
چون این روش را یک راه نمونه براى بدست آوردن نتایج ثابت . کنند  تجزیه، مى
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که این اجزاء کوچک مجزا از اند   دانشمندان فراموش کردهپندارند، ولى این مى
آید که غیر از   اى بوجود مى هم، انسان نیستند زیرا از اجتماع آنها چیز تازه

که به درستى و حقیقت  (گشتالتیه مجموع اجزاء است، همانطورى که نظر
  .دارد  چنین اظهار مى) تر است نزدیک

یکى مثال معروف و مشهورى است . آوریم ما براى این موضوع دو مثال مى
ایست و به  همان مرکبات شیمیایى باشد، چه که مرکب داراى صفات تازه: که

 ـ  مثالنمک طعام. تمام معنى با اجزاء تشکیل دهنده آن اختالف دارد
از نظر آثار و خواص هیچ ارتباطى با دو عنصر تشکیل دهنده آن، . کلرورسدیم

ندارد، همینطور است روح انسان، البته با تفاوت » کلر«و » سدیم«یعنى دو عنصر 
  .بسیار بزرگى که در ماهیت و حقیقت آن با طبیعت اجزائش، وجود دارد

پیچ و «و » رهافن«اى از   مثال دوم ساعت است، ساعت بدون شک مجموعه
آورند، ولى اگر در  را بوجود مى و آالت و ادوات دیگرى است که آن» ها مهره

بررسى و تحقیق به بررسى اجزائش بطور جداگانه اکتفا کنید، نخواهید توانست 
اندیشه درستى درباره آن بدست آورید، زیرا از ترکیب صحیح این اجزاء بطور 

ه همان حرکت مخصوصى است که داللت آید ک اى بوجود مى کلى یک چیز تازه
این اجزاء  حقیقى است که پشت سر همه کند و این همان هدف  بر سیر زمان مى
  .قرارگرفته است

کنند و تا هنگامى که بر در آزمایشگاه  دانشمندان همه این مطالب را درک مى
را اند، بدان اقرار دارند، ولى هنگامى که مشغول آزمایش شدند همه چیز  ایستاده

گیرد و در یک تخیل دروغین، گمان  کنند و غرور آنان را فرامى فراموش مى
پردازند،  کنند که همین اجزاء جدا شده، که از آزمایشگاه به بررسى آن مى مى

ل پایه صحیحى است که بر آن متکى همان روح حقیقى انسان است و یا الاق
  .است

ت و هنر، بهتر از روانشناسى در اینجا انسان ناگزیر است اعتراف کند که ادبیا
زیرا حرکت زنده را در . توانند روح انسان را تفسیر نمایند  تحلیلى یا تجربى مى

کند، نه اجزاء سرد و جامدى که از راستى و   روح متکامل مشاهده و تصور مى
  .کاهد حیات آن مى

  ...و انسان... سقوط اخالق



 ٨٩

ایست،  فائده ى دانش بىولى معنى این مطالب این نیست که روانشناسى تجرب
بلکه برعکس، در میدان آموزش و پرورش نتایج و فوائد بسیارى را بوجود آورده 

جویى بسیارى در وقت  ــ امکان صرفه از طریق مباحث تجربى است و امروز ــ
اند که از این پیش در تعلیم و آموزش کودکان با وسائل  و نیرو بوجود آورده
  ...شد غلط، بیهوده تلف مى

دیگرى م فایده اگر براى این علم، جز این هدفهاى علمى در آموزش و تعلی
نبود، همین، براى تصحیح وجود و تجویز پیشروى در آن تا آخرین مقصد، کافى 

  .بود

اما بزرگترین و خطرناکترین اشتباهات این است که دانشمندان حدود صحیح 
سئله آموزش خارج شناسند، آنان همین که از میدان عملى در م خود را نمى

شدند و شروع به اعالم نظرات وسیع و عمومى درباره روح انسان نمودند، در 
و از این اشتباهات، الهامات خطرناکى . اشتباهاتى افتادند که پایان و حدودى ندارد

انسانیت خود خارج نمود و او را تا سر حد حشرات و دید آمد که انسان را از پ
  !.چهارپایان تنزل داد

خواهند با انسان،   این نکته که نظریات آنان مادى محض است و مىفهم
  .معامله ماده جامد را انجام دهند، احتیاج به کوشش زیادى ندارد

دهند این نکته را الهام  اى که آنان آزمایشهاى خود را بر آن قرار مى پایه
ینى کنند که از ظروف و شرایط مع دهد که آنان روح را مانند ماده فرض مى مى
شود، ولى تردیدى نیست که این  طور یکنواخت، و از یک حالت متأثر مى به

مطلب جز در محیط بسیار محدودى از فعالیتهاى انسانى، یعنى همان قسمتهاى 
مربوط به جسم تنها یا مواردى که جسم تنها عنصر فعال در آن است، صحیح 

 از آثار با ماده اى توان گفت حتى جسم مادى زنده در پاره بلکه مى. (نیست
هاى روح، نه تنها فردى با فرد دیگر فرق دارد،   اما در بقیه جنبه) جامد فرق دارد

حاالتى متفاوت  و شرایط واحدى داراى بلکه یک فرد خود نیز حتى در ظروف
  .خواهد بود

گویند، این است که در  ترین نوع این اختالف، آنطورى که فالسفه مى ساده
اى بر معرفت انسان افزوده   رد، معرفت و تجربه تازهگذ اى که مى هر لحظه

تواند  شود که در لحظه دیگر وجود نداشت و از این جهت، یک انسان نمى مى
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  .از حالت واحدى دوباره مرور نماید

ولى خطرناکترین مظهر و جلوه این مادیت این است که همه فعالیتهاى انسانى 
گیرد، زیرا در صورتى که   ىمفسیر کنند که از جسم سرچشمه را بصورتى ت

هاى   مطلب چنین باشد، براى مشاعر غیر جسمانى خالص، یعنى براى جنبه
اخالقى و روحى، میدانى باقى نخواهد ماند، زیرا آنها ممکن نیست که از جسم 

ها هیچوقت نخواهند توانست تغییرات جسمانى یا  سرچشمه بگیرند، و تجربى
د که از آنها یک اندیشه اخالقى و یا وجدان شیمیایى و یا الکتریکى را کشف کنن

  !هاى عالى انسانى، بوجود بیاید اى از نمونه اخالقى و یا نمونه

بخشد  از این رو، این نظریه که براساس درستى برقرار است، چنین الهام مى
، زیرا براى !اى ندارند  باشند که پایه  که جامعه و دین و اخالق، همه خرافاتى مى

  !آدمى اثر و وجودى نیستآنها در جسم 

***  

خورده، به این مطالب بنام علم تجربى ایمان آوردند و یا آنان از  مردم فریب
فروید و تمایالت یمان آورده بودند، یعنى الهامات افکار داروین و پیش بدان ا

جوشان مادى خودشان منجر به این ایمان شده بود، ولى علم تجربى آنان را 
کرد، وادار نمود،   ولى که امیال پستشان بدان دعوت مىبیشتر به تمسک به اص

پنداشتند که علوم تجربى آخرین حقایق ثابت را درباره روح بشر به آنان  زیرا مى
  !.کند تقدیم مى

بدین ترتیب مردم مغرب زمین به این ایمان آوردند که نظام خانواده یک 
چیزى وجود جسم آدمى است و در سازمان ساختگى و غیرطبیعى و تحمیلى 

ندارد که او را وادار به ارتباط با خانواده بنماید، و همه آنچه که در جسم او 
هم یک مسئله بیولوژیکى است، نه   موجود است، همان نیروى جنسى است و آن

  !.اخالقى و اجتماعى

و انسان، مرد یا زن، به بیش از این احتیاج ندارد که باید به این نیاز بیولوژیک 
ى از اشکال، پاسخ بگوید و دیگر احتیاجى به اخالق و جامعه و جسم، به شکل
» قرار«اى که این اشیاء در آن  زیرا آزمایشگاه از جنبه جسمانى. خانواده نیست

  !.داشته باشند، هنوز چیزى کشف نکرده است

هایى هستند که  هاى برجسته اخالقى، خرافه  و نیز ایمان آوردند که نمونه
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کند   اما کسى بیان نمى(داد  ش را مورد مضحکه قرار مىانسان بدان وسیله خوی
  ).کند؟ و احتیاجش بدین کار چیست؟  که انسان چرا این کار را مى

از نظر آنان تنها حقیقت، همان حقیقت واقعى مادى است، یعنى همان حقیقت 
خود و لذات «و به غیر از هاى حیوانى است  که شبیه انگیزههایى  زمینى و انگیزه

  !هاى خیال بافان جستجو نمود ، چیز دیگر را باید فقط در خانه»التو تمای

و به جبر روانى که فروید قبال آن را الهام داده بود، بیشتر ایمان آوردند، زیرا 
در صورتى که زندگى روانى فقط جسم باشد و جسم نیز اجزاء و آالت شیمیایى 

ن بطور غیرارادى، و فعالیت الکتریکى است که کسى بر آن تسلطى ندارد، چو
 اراده انسان که به موجب آن مسئولیت تریب دهد، بدین کارش را انجام مى

  .رود برعهده دارد، از میان مىاعمال خویش را 

فشار بر جسم دائمى است و هر حرکت جسمانى حتماً به نتیجه مابعدش 
 شود و در پایان کار منجر به انواعى از ادراکات و عواطف و رفتار منتهى مى

اى براى  شود که بر موجود انسانى مفروض و حتمى است و وسیله مى
گذارد، زیرا  جلوگیرى و فرار از آن ندارد و راهى براى اختیار وى باقى نمى

شود که فعل و انفعاالت جسمانى قبال در داخل جسم  انسان وقتى متوجّه آن مى
حتمى و الزامى وى پایان یافته است و در این وقت کار از کار گذشته، عوامل 

بخشند و رفتار و فعلى که باید در نتیجه آن بوجود بیاید،  تأثیر خویش را مى
  !!.خواه ناخواه بوجود آمده است

کند و بدنبال آن انسان نیز به پرتگاه  بدین ترتیب مسئولیت اخالقى سقوط مى
  !.شود  سقوط سرازیر مى
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  ماتریالیسم و کمونیستها  
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  !کمونیستها

اى است، ولى    سخن بیهودهروانشناسىکمونیستها قبل از هر چیز معتقدند که 
هاى گوناگون روان آدمى  نه از آن جهت که روانشناسى را محیط بر همه جنبه

دانند، بلکه براى این که روانشناسى براى انسان تمایالت فطرى اثبات  نمى
و » تملک«عالقه به : اى بگویند ه عدهکند و این سخن مقدمه آن خواهد شد ک مى

نیز یک تمایل فطرى است که در همه افراد وجود دارد، از این » مالکیت دوستى«
  !.کند  داران جلوه مى صورت خرافات سرمایه از نظر آنان بهچیز  مهجهت ه

مندند و به وى ایمان دارند، زیرا فروید   عالقهفرویدحال آنان به  ولى در عین
 شهوات و تمایالت آنان را در راه نابود کردند و از هم پاشیدن همه و افکار او،

  .کند مقدسات و آلوده نمودن آنها، اشباع مى

کنند که آنها  آنان در سایه افکار فروید، همه مقدسات را چنین معرفى مى
آن خویش را حفظ است تا در پناه ! دارى  سپس سرمایهساخته جامعه فئودالى و

و همین که ! چیزى نیستند که بتوان براى آن اعتبارى قائل شدکنند و در حقیقت 
هاى مقدسات فرو ریخت و چهره آن در روان فرد آلوده شده و در نتیجه،  پایه

اى درآمد، کمونیسم نیمى از مقاصد خویش را  روح اجتماع نیز بصورت آلوده
ر برابر مردى و از این رو است که آنان د. بازیافته و راه را تا نیمه طى کرده است

شیفته رود آورده و که به هیچ یک از اصول آنان عقیده ندارد، اینگونه سر تعظیم ف
  1.اند  وى شده

  کمونیسم و داروینیسم
در دو فصل پیش گفتیم که فروید در نظریاتش تحت تأثیر داروین قرارگرفته 

                                                           
و گذشته از حدود ! نیز همین مذهب را داشت» کارل مارکس«نکه فروید یهودى بود هاى عجیب ای از تصادف. 1

بردارى از نظریات آنها در راه مقاصد و مصالحشان  اخالص آنها در مذهبشان، حرکت و نهضت یهودى از بهره
ین کند، چن که سیاست جهانى یهود را ترسیک مى» هاى دانشمندان صهیونى پروتکل«غفلت نکرد و در کتاب 

جا، فعالیت کنیم تا راه سیطره ما آسان  الزم است که ما براى فروریختن و ساقط کردن اخالق در همه«: نویسد مى
هاى جنسى را آفتابى و علنى خواهد کرد، تا در نظر جوانان  گردد، فروید از ما است و او بزودى روابط و عالقه

ى جوانان فقط سیراب کردن غرایز جنسى باشد، در این چیز مقدسى باقى نماند و کار به جایى برسد که هدف اصل
اى نظیر اشاره باال، درباره استفاده  و همچنین در این کتاب اشاره... »هنگام اصول اخالق قربانى و نابود خواهد شد

بردارى از نظریات کارل مارکس، براى در هم شکستن عقاید دینى و نشر مبادى مادى که در راه سیطره  و بهره
ما پیروزى داروین و مارکس و نتیجه را در ترویج «: گوید سازد، وجود دارد، زیرا مى  را بر عالم آسان مىیهود

اى که علوم آنان در ویران نمودن اصول اخالقى، در فکر  ایم، زیرا اثر ویران کننده آراء و عقایدشان ترتیب داده
  )مؤلف (».غیریهودیان دارد بخوبى بر ما روشن است
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نموده و افکار داروین را درباره موجودات زنده به روانکاوى و روانشناسى منتقل 
کمونیستها نیز در موارد بسیارى تحت تأثیر او قرار : گوییم  و اکنون مى. است
مان افکار و نظرات مربوط به علم توان گفت که آنان ه حتى مى. اند  گرفته
اند و حساسترین  االجتماع نیز منتقل کرده علمشناسى را به عالم اقتصاد و   حیوان

اند، سه  تحت تأثیر داروین قرارگرفتهفرازهایى که در آنها بیش از چیز دیگر، 
  :مورد اصلى زیر است

  .جاى عقیده به خدا  ـ عقیده به طبیعت،  به1

ـ عقیده به اینکه موجودات زنده در تطور و تکامل خود، راه قطعى و 2
  .آید کنند که از شرایط محیط مادى پدید مى  مسلمى را طى مى

ست که خود را با شرایط و همه مبارزات و کوششهاى موجودات، براى این ا
اى از اعضاء و  و در سیر این تطور و تکامل پاره. آهنگ و سازگار کنند  محیط هم

شوند چون با شرایط محیط سازگار نیستند و  یا وظایف مخصوص، منقرض مى
تر از  آید که پیچیده جاى آنها پدید مى اى به در مقابل اعضاء و وظایف تازه
و . اى ندارند ت زنده در این تکامل از خود ارادهاعضاء اولى است، ولى موجودا

و این . ناخواه از خارج بر او تحمیل و الزم شده استاین سیرى است که خواه و 
توانند که بر سرعت این سیر حتمى بیفزایند، یا آن را کند نمایند   موجودات نمى

بوط را از مجراى خود بازگردانند، آنها امورى است که به طبیعت مر  و یا آن
  !است

ها این نظریه را به طور کامل و دربست با تحول اقتصادى و   کمونیست
آورند صحیح است  اند نتایجى که بدست مى اند و پنداشته  اجتماعى تطبیق کرده

  .اند  اى را که این نتایج بر آن نهاده شده، صحیح پنداشته چون پایه

هاى   که همه جنبهنظرى. نگرند ـ به انسان فقط با یک نظر مادى حیوانى مى3
کند و فقط به عالم جسم و  هاى برجسته فضایل را انکار مى روحى و نمونه

یابند معتقداند، موقعیت   هایى که تنها حواس بدان راه مى حدود آن و واقعیت
و از این جهت . آنان در این باره، همان موقعیت قسمتهاى دیگر غرب مادى است

و بر خالف . مادى اروپا و غرب دانستباید کمونیسم را آخرین مرحله تمدن 
  .اى نیست کنند، چیز تازه چه که مبلغین این مرام در شرق و غرب قلمداد مى آن

  ماتریالیسم دیالکتیک
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 را که FormaiLogic درست است که طرفداران مذهب مادى منطق صورى 
» اجتماع ضدین«و » تناقض«قبال در میدان علوم حکمروا بود ــ  یعنى منطقى که 

پندارند که این منطق جز در جهانى   اند، زیرا مى داند ـ طرد کرده را محال مى
آید در صورتى که سرتاسر جهان متحرک   ساکن و بدون حرکت، درست درنمى

  .است

بنابراین، براى تفسیر حرکت جهان چیز دیگرى جز منطق جدلى دیالکتیک 
Daialecticمتناقضات را با هم در  صالحیت ندارد، زیرا این منطق وجود اضداد و 

پذیرد و این اساسى است که اجتماع را از صورتى به صورت دیگر  یک زمان مى
کند، زیرا هر نظام و سازمانى در ذات و باطن خود، حاوى متناقضات و   منتقل مى

اى به جاى آن پدید   اضداد است که باالخره به نابودى آن منتهى شده نظام تازه
زه نیز حاوى ضدخویش و شامل متناقضات و اضداد و این نظام تا. آورد مى

و این اضداد نیز در باطن آن به فعالیت !... دیگرى است، منتهى از نوع کاملترى
  .پردازند تا باالخره بصورت کاملتر از گذشته درآید و همچنین مى

 شد بردگى منجر به پیدایش کشاورزىو بنابراین اساس، اکتشاف و پیدایش 
و نظام بردگى تا مدتى که مردم در شرایط مساعد با آن . آوردو رقیت را پدید 

کردند برقرار بود، ولى بعدها نیازمندیهاى مردم تغییر کرد، بردگى  زندگى مى
مانعى براى پیشرفت گردید و از اینجا است که جامعه بصورت اجتماع اقطاعى 

داد، تا   ىدرآمد و از این پس اصول فئودالیسم همچنان وظایف خویش را انجام م
پیشرفت و صول فئودالیسم مانع اینکه سرمایه به صنعت تبدیل شد، در این دوره ا

دارى گردید، زیرا اصول اقطاعى کشاورز و دهقان را با زمین مربوط  تقدم سرمایه
دهد که به شهر آمده و در کارخانه کار کند   کند و به وى آزادى نمى و وابسته مى

  !کوشد ات و آزادى از نظام اقطاعى مىو در این دوره جامعه براى نج

  ماتریالیسم تاریخى
مذهب آنان این دگرگونى و تغییر فلسفى را پدید آوردند و درست است که 

 از آن کارل مارکسمادى جدلى یا دیالیکتیکى در پایان کار از آن بوجود آمد که 
لى یا پیروى نمود و براساس آن اندیشه کمونیسم را بنا نهاد، ولى این فکر جد

غیرجدلى، هرچه بخواهد باشد، در هر حال یک اندیشه مادى است و از مدرکات 
اى ندارد، بلکه هرچه را که از   عقیدهروحگذارد و به  حسى گامى فراتر نمى
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پندارد و   هاى گذشته مى دایره حس خارج باشد، خرافه و از آثار بازمانده دوره
دارى، متفق و موافق   سرمایه و غربشرق کمونیسم پسیکولوژى: در این عقیده

رغم اختالف ظاهرى که میانشان  ، زیرا اساسى این تمدن ماشینى، على!شوند مى
شود، یکى است، ولى کمونیسم از پیش خود چیزهاى نوظهورى بر   مشاهده مى

داران است تا  ها و سرمایه دالاین خرافات ساخته فئو: آن اساس افزوده است که
ولى آنان باالخره جهان را ! از مبارزه طبقاتى بازشان دارندکرده ها را تخدیر  توده

اى از درمان صحیح و عملى، که شک و جدلى در آن راه ندارد،  آزاد کرده جرعه
  .چشانند به وى مى

  .و این همان تفسیر مادى تاریخ، یا ماتریالیسم تاریخى است

***  
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  انسان مادى

  ! استانسان نیروى خالق هستى: گوید  مىمذهب مادى

فهماند که هواداران   این جمله زیبا و درخشانى است که در ابتدا چنین مى
با همه آنچه از  مکتب مادى به انسان و انسانیت در شکل بلند و برجسته آن ــ

ــ معتقداند، ولى حق این است که آنان  جسم و عقل و روح که در وى قرار دارد
در نظر دارند که انسان به تنهایى گویند، فقط این را   که این جمله را مىوقتى

  !.حاکم و فرمانرواى زمین است

یعنى وجود خدایى که بر خلق و وجود آنان محیط بوده و مدبر شئون زندگى 
کند باشد، از حساب آنان خارج است و چنین  آنان براى مقصدى که اراده مى

  .عقایدى در مشاعر و افکارشان وجود ندارد

ارند که تا مقام انسان را باال ببرند، بلکه منظورشان آنان به این سخن عقیده ند
  .شئون مخلوق انکار کنند در امور و فقط این است که وجود و دخالت خدایى را

اما ایمان و عقیده آنان به انسان، فقط بر این اساس است که او فقط ماده است 
ند در ولى اگر بپرس... شود  و صورت حقیقى عالم، در مادى بودن آن منحصر مى
شود؟ چنین براى ما روشن  این صورت فکر و شعور چیست و از کجا منبعث مى
و انسانیت خود نیز نتیجه ! خواهد شد که آنها نتایج دماغ و مغز انسانى است

  1.»طبیعت است

اى که  آورد و این دماغ و مغز نیز جز ماده افکار را مغز انسان پدید مى«: و
آن جزیى از جسم است که « و 2رى نیست،داراى ترکیب دقیقى است، چیز دیگ
  3.»کند تأثیرات عالم خارج را منعکس مى

بنابراین آنان جز به جنبه مادى انسان عقیده ندارند و عقل در نظر آنان 
تأثیر آن   کند و تحت اى مادى است که تأثیرات خارجى را منعکس مى وسیله

  .و با اراده نیستگیرد، ولى به خودى خود یک حقیقت فعال و مؤثر   قرار مى

نظر   روند به در تولید اجتماعى که مردم به دنبال آن مى«: گوید  مىمارکس
و این : نیازى نیست  کنند که از آن بى رسد که روابط مجددى را برقرار مى مى

                                                           
  . ترجمه دکتر راشد البراوى44 صفحه 1934 ترجمه عربى، چاپ سال Anti Diihingارکس در کتاب کارل م. 1
  .شود اگر عقل ماده باشد فکر و اندیشه به ذاته ماده نیست، زیرا آن با حدود زمان و مکان محدود نمى. 2
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روابط تولید مطابق مرحله محدودى از تکامل . روابط مستقل از اراده آنان است
 کلى این روابط بناى اقتصادى جامعه را مادى آنان در تولید است، مجموعه

آورد و آن اساس واقعى و حقیقى است که نظم قانونى و سیاسى  بوجود مى
هاى   ها و جنبش  هاى بسیارى از بیدارى جامعه بر آن برقرار است و مشکل

اجتماعى با این اساس موافق است پس اسلوب و روش تولید، از زندگى مادى 
هاى اجتماعى و  و صفات عمومى کارها و فعالیتهمان عاملى است که کیفیت 

شعور و احساس مردم . کند سیاسى و معنوى را در زندگى، معین و مشخص مى
عامل تعیین کننده وجودشان نیست، بلکه وجود آنان همان عاملى است که 

  1.»کند  مشاعرشان را تعیین و مشخص مى

مبدأ سرچشمه نظریه مادى از این ریشه و «: گوید  مىفردریک انگلسو 
هاى تولیدى، که همیشه همراه هر تولیدى   تولید و مبادالت فرآورده: گیرد که مى

پس . هاى اجتماعى بر آن برقرار است است، پایه و اساسى است که همه نظام
یابیم که اسباب نهایى همه تغییرات و تحوالت اساسى را   برحسب این نظریه، مى
هاى آنان به دنبال حق و عدالت ازلى،   کوششها و یا در  نباید در عقول و اندیشه
بلکه باید آن را در تغییراتى که در روش مبادله و اسلوب . جستجو و بررسى نمود

بنابراین بر ما الزم است که از این اسباب و علل در . آید، جست تولید پدید مى
 فلسفه بحث نکنیم، بلکه باید در اقتصادیات عصرى که مورد نظر است، به کاوش

  2.» جستجوى آن پرداختو

  حقیقت از نظر کمونیسم؟
مذهب  ایم، حقایق اصلى  از این سخنانى که جسته و گریخته انتخاب کرده

حق و عدالت ازلى ارزش ذاتى ندارند و شایسته آن : شود مادى بخوبى آشکار مى
نیستند که انسان به دنبال آن سعى و کوشش نماید و طبعاً آنچه مربوط به ادیان و 

و فقط یگانه . اید و ادراکات دینى و فنى است نیز از این قبیل خواهد بودعق
  !حقیقت ازلى، افتصاد است

کنند، آنها در   هاى اصیل و روحى را نفى مى  ترتیب تأثیر انگیزه  آنان بدین
گویند اینها موجود   کنند، ولى مى  بحث و جدل وجود چنین غرایزى را انکار نمى
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صورت اصیلى از خود و کیان انسان، صادر   و بهمستقل و قائم به ذات خویش
ایست که در   بلکه اینها نتایج حاالت اقتصادى است و اقتصاد تنها قوه. شوند نمى

خارج از وجود انسان داراى استقالل و ارزش است و از خارج در انسان تأثیر 
  !گذارد مى

فعل و اخالق یک حقیقت مستقل نیست و ارزش ذاتى ندارد، بلکه این نتیجه 
انفعاالت اقتصادى اجتماع است و در صورتى که روابط تولید تغییر کند، همراه 

و اصوال یک مقیاس ثابتى که هاى اخالقى نیز دگرگون خواهند شد  آن ارزش
  .بتوان امور را با آن مقایسه نمود، وجود ندارد

ر داران براى تخدی چیزى است که فئودالها و سرمایه!! ها است  دین افیون ملت
اند؟ و هرگز یک پدیده   پدید آورده! ها و بازداشتن آنان از مبارزه طبقاتى ملت

آسمانى و یا یک احتیاج پسیکولوژیک، که از ضمیر و باطن فرد سرچشمه گرفته 
اى   خودشان، آقا و بندهحتى در جامعه ابتدایى که در آن به اعتراف! باشد، نیست

خواستند، آماده   ه به مقدارى که مىوسایل تغذیه براى همدر آن وجود نداشت و 
  !و مباح بود

ــ  چیزى که مورد استهزاء کمونیستها است  هاى برجسته اخالقى ـ نمونه
همان اوهام گرسنگان و محرومین است که اوضاع و احوال اقتصادى آنان را از 
نیازمندیهایشان محروم نمود، در نتیجه آنان خویش را به این احالم سرگرم و 

  !مودندخوشنود ن

پس در این صورت، این امور نیز نتایجى است که براى جامعه مضر است و 
شود و هیچ یک از آرزوها و افکار انسانى  جز از بدى حاالت اقتصادى ناشى نمى

را پدید آورده  از آغاز رشد تاکنون بوجود نیامده، جز اینکه تحوالت اقتصادى آن
  !است

اعتماد زن در غذا و لوازم حیاتى خانواده یک مصلحت اقتصادى است که از 
، روى این !بر مرد، که لوازم و وسایل تولید را در اختیار دارد، پدید آمده است

اصل بر زن فرض و الزم است که مخصوص به یک مرد باشد و شریکى در 
احتیاج روانى اصیل که از سویداى  در میان نباشد، ولى این ترتیب، یک اینکار

  !...کند، نیستروح مرد یا زن تراوش 

بنابراین همه چیز انعکاس تنها حقیقت مستقل در این هستى، یعنى همان 
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طورى که کارل   اقتصاد است و اقتصاد نیز در اختیار انسان نیست، بلکه آن
از اراده انسان خارج بوده و داراى قوانین مستقل و مخصوصى : گوید  مارکس مى

و  و آن باالخره بسوى نتیجه است که انسان در برابر آن داراى قدرتى نیست
کردو در اثناء تطور و تحول خود در انسان نیز اثر مقصد حتمى خود سیر خواهد 

تواند   گذارد، ولى انسان در برقرار نمودن و با آغاز و انجام آن، اثرى نمى مى
را  بگذارد، زیرا همه این اوضاع براساس روش تحول جریان دارد که انسان آن

، بلکه پدید آورنده آن طبیعت است که انسان را نیز بوجود پدید نیاورده است
  .آورده است

که ـ   نه علمى ـ به اسباب عاطفى  فرویدما در بحث مربوط به نظریه 
با  اروپائیان را به گردن گرفتن عقیده طبیعت و به کنار گذاشتن عقیده به خدا ـ

م و اکنون آن ای ـ واداشت، اشاره کرده وجود مغالطه آشکارى که در آن است
نگریم تا ببینیم در آن   مذهب مادى مى! سخن را به جاى خود نهاده و به حقایق

  چقدر مغالطه وجود دارد؟
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  دترمینیسم اقتصادى

نخستین اشتباهى که در این مکتب به نظر مى رسد عقیده به جبر کامل 
نیست و اى   اقتصادى است که انسان در برابر آن داراى کوچکترین اختیار و اراده

  .تواند از میدان تأثیر آن، آزاد شود نمى

شعور انسان وجود او را «و » آورند وسایل تولید کیفیت جامعه را پدید مى«
  !»نماید کند بلکه وجود او شعور وى را مشخص مى تعیین و مشخص نمى

همیشه کند که شاعر و ادراکات،   ىگوید و تأکید م   اینطور مىکارل مارکس
آیند و هرگز قبل از آن پدید  صادى و تحت تأثیر آن پدید مىپس از عوامل اقت

  .گذارند  آیند و در امور اقتصادى تأثیرى نمى نمى

خواهیم اهمیت اقتصاد را منکر شویم و یا سیطره و تأثیر آن را در  ما نمى
هاى   مشاعر بشر، انکار نمائیم ما به اهمیت فراوان اقتصاد ایمان داریم و آن را پایه

 را نفى کنیم و این جبر اقتصادىخواهیم   دانیم، ولى ما مى  گى مىاصلى زند
  .سخن را انکار نمائیم که اقتصاد تنها عامل مؤثر و مسلط بر دنیاى بشرى است

نزدیکترین مطلبى که عقده این مکتب و معتقدین به این را که وسایل تولید، 
ولید در آمریکاى کند این است که وسایل ت آورد رد مى  کیفیت جامعه را پدید مى

و با این . دارى همان وسایلى است که در روسیه کمونیسم وجود دارد سرمایه
حال، استفاده و استخدام از این وسایل در روسیه نتوانست سبب شود که در 

دارى بوجود بیاید، بلکه آنها وقتى از این وسایل جدید  روسیه یک نظام سرمایه
  .مونیسم را پذیرفته بودندحداکثر استفاده را کردند که نظام ک

بنابر این، اسلوب تولید یک قوه جبرى نیست که حرکات انسان را از کار 
بازدارد و وى را در برابر قدرت و نیروى خویش خاضع کند، بدلیل اینکه روسیه 

هاى کار، در روشى که براى خود ترسیم نمود، بطور  در روش توزیع و در هدف
تولیدى در اتخاذ یک روش را در برابر این روش اى تصرف نمود و خود   آزادانه

نیافت، همچنانکه دولت دیگرى مانند انگلستان در جبرى منفک نشدنى مجبور 
برابر وضع روسیه به طریق دیگرى در این وسائل تولید تصرف نمود و هر یک از 

اى است که  این دو قسم تصرف در وسایل تولید، ناشى از شعور معین و یا عقیده
ز تنظیم اقتصادى موجود بوده است و در آن روش اثر داشته و روشها و راه قبل ا
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  .هاى آن را تنظیم نموده است ها و هدف  و رسم

انگلستان، ر روسیه و چه در و اگر بگویند که این شعور به نوبه خود چه د
تواند اختیار و آزادى  نتیجه اوضاع و احوال قبل از آن است، این سخن نمى

  .برابر این اوضاع و احوال نفى کندانسان را در 

پنداشت که  ـ مى اش به جبر اقتصادى برحسب عقیده ـکارل مارکس بلکه 
 سرایت اروپا شروع شده و از آنجا به بقیه دنیاى انگلستانکمونیسم نخست از 

اساس و افکار او را در هم ریخت ولى وقایع و حوادثى که اتّفاق افتاد، ! دکن مى
  .را ابطال نمودهایش   بینى  و پیش

دانیم، کمونیسم از روسیه آغاز شد که هنوز رشد  زیرا همان طورى که مى
ـ در  باقطع نظر از آینده  دارى خود را کامل نکرده بود و تا امروز هم ـ سرمایه

دارى به مراحلى رسید که   با آنکه در اقتصاد سرمایه. انگلستان پدید نیامده است
بایست اولین لقمه و نخستین شکار کمونیسم   مطابق جبر اقتصادى موهوم، مى

کند که اگر بخواهیم از آن استفاده  ملزم نمى، و وسایل تولیدى جدید ما را باشد
انگلستان دار، یا مانند   برداریم و مانند آمریکا سرمایهاسالم کنیم، ناچار دست از 

 به این البته هنگامى که واقعاً. ، و یا مانند روسیه کمونیست باشیم!سوسیالیست
و اصحابش ) ص(دین ایمان داشته باشیم و آن را بر پایه اصول بزرگى که محمّد

  .از آن فهمیدند، درک کنیم

اختالف دارد و ها  هایش با همه این نظام حالتى که اسالم در اساس و پایهدر 
اى از تفضیالت با آنها تالقى  هرچند احیاناً در پاره(از آنها جدا و مستقل است 

نباید نتیجه حتمى استخدام وسایل خاصى براى تولید، ) شود و یکسان مىنموده 
این باشد که ما دست از اسالم برداریم و به یکى از این اصول معتقد شویم، زیرا 

پندارد، روابط تولید از اختیار انسان خارج   مىکارل مارکسچه  برخالف آن
درست از » کارل مارکس«ایم که این عقیده  تجربه و آزمایش دیده نیست و مادر

  .آید  کار درنمى

دهند که  را نشر مى» جبر اقتصادى«ها از این جهت این افکار متکى بر  مادى
به مردم کشورها بفهمانند که باالخره سرنوشت حتمى آنان، زود یا دیر، دور یا 
نزدیک، قبول اصول کمونیسم است و باید در برابر آن سپر تسلیم انداخته به 

  !ن برنخیزندمقاومت با آ
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***  

ممکن است این سخن در اروپا و یا دنیایى که اروپا بر آن چیره شده است، 
درست باشد، ولى نه به علت جبر اقتصادى، بلکه براى آن که زندگى اروپایى و یا 
غربى بطور عموم، براساس مادى خالص بنا نهاده شده که در سیر نهایى خود 

اما وقتى که درباره زندگى و هستى، . اى جز کمونیسم نخواهد داشت نتیجه
سر راه آن تر و مترقّیترى پدید آمد، وسایل تولید نخواهند توانست  اندیشه وسیع

هاى اقتصادى و  اى همه واقعیت  خودنمایى کنند، زیرا در برابر چنین اندیشه
  .اجتماعى و فکرى، بطور یکنواخت خاضع خواهند شد

ان روسیه و انگلستان و آمریکا، و با وجود وحدت اساس فکرى و فلسفى می
دیدیم که میدان اختیار در چهارچوب کوچک و محدودى گشوده و مفتوح است، 
ولى هنگامى که این اساس فکرى و فلسفى مختلف باشد، باید میدان اختیار و 

  .تر باشد  آزادى وسیع

نباید به عنوان  است که سبب انتشار این افکار شده و پس این شهوت مسلکى
  . علمى مستقلى، پذیرفته شوندحقایق

***  

  دارى سرمایه
کوشد، استثمار کارگران  دارى براى آن مى گویند هدفى که سرمایه آنها مى

! قصد و سوء نیتین سود ممکن است، البته نه در اثر براى بدست آوردن آخر
داران، بلکه از این جهت که این حالت صفتى است که در واقعیت و  سرمایه

  1. نهفته استطبیعت سرمایه

  !دعاى عجیب چیست؟سند علمى این ا

دارى اروپا و  حد با نظام سرمایه  اش جز تالزم این آزمندى بى سند علمى
دنیایى که تحت غلبه و سیطره اروپا است، وجود ندارد ولى این تالزم، این معنى 

کارى و آز، شعور و احساسى است که از روان  کند که این طمع  را نفى نمى
 است، حتى اگر هم با آن دائماً سرمایهگیرد نه آنکه زائیده طبیعت   مىسرچشمه 

  .مالزم و همراه باشد

معتقدیم، بلکه  به جبر روانى و معنى این سخن، این نیست که ما در این میدان
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و این آزمندى . خواهیم اشیاء را به ریشه روانى و مصدر طبیعى آن برگردانیم مى
باشند، در روزگار بردگى   الف اروپائیان کنونى مىحد در مشاعر رومیان که اس  بى

ها و مردم دیگر را به دام بردگى و بندگى  و اقطاع موجود بوده است که ملت
  .بنابراین آن زائیده تطور سرمایه و روئیده از آن نیست. کشیدند مى

یه نهفته این آز و طمع، حقیقتى است که در باطن سرما: گویند کمونیستها مى
اخالق از آن جلوگیرى ن آن را محکوم اصول اخالقى نمود و با اصول توا و نمى

آنان این سخن ! کرد، زیرا آن، مانند دشمنى موش و گربه، یک عمل حتمى است
داران را از  گویند تا آرزو و انتظار نیکى و رحمت از سرمایه را از آن جهت مى

دارى را در هم   سرمایهمیان بردارند و مردم را وادارند که به زور و اجبار، نظام
  .بشکنند

ولى دارى نیکى بتواند صادر شود،  ما نیز عقیده نداریم که از نظام سرمایه
گویند، بلکه به استناد اینکه اصوال  نه با استناد به جبر اقتصادى که کمونیستها مى

ممکن نیست که در سایه یک سلسله مشاعر و روحیات لطیف و عالى و معتقد 
دارى  دارى رشد کند، واقع امر اینست که نظام سرمایه   سرمایهبه حقوق انسان،

هاى انانیت و  در واقعیت وجود خود تابع و نتیجه مشاعر و احساس
ها، نتیجه و زائیده  آمیز است و این مشاعر و احساس هاى خشونت خودخواهى
مکتب  و تمایل مسلکى و عالقه به دارى نیست، بلکه تنها شهوت نظام سرمایه

شود که هیچگونه آشنایى دور یا نزدیکى  است که سبب ابراز گفتارى مى! تراشى
  .با علم ندارد

***  

دارى، تولید وسیع وسایل  گویند یکى از وسایل تورم سرمایه آنان مى
ما در صدد دفاع از این سخن درستى است و . خوشگذرانى و عیاشى است

ر دو در نظام اسالم هدارى نیستیم، زیرا،  ى و یا سرمایهخوشگذرانى و عیاش
، ولى مسئله را از نظر روانشناسى مورد توجّه و بحث قرار 1اند حرام و ممنوع

پس تولید و ... دهیم، زیرا روان، داللت بزرگ و مؤثرى در این بحث دارد مى
مسائل عیاشى عامل پیدایش تمایل به خوشگذرانى در روان مردم نیست و اگر از 
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 ماللت و خستگى از چیزهاى کهنه و یا چیزهاى روح انسانى یک استعداد طبیعى
دارى  معتاد و تمایل اشیاء تازه و دیگرگونى گذشته نبود، هیچوقت سرمایه

پس .  مصرف کندتوانست که اجناس جدید خود را به مقدار وسیعى تولید و نمى
و یا تولید اقتصادى، داراى یک ریشه اصلى در روان انسانى است که  حالت هر

دهد این است که   جا وجود داشته است و اقتصاد آنچه را که انجام مىقبال در آن
هاى انسانى را پاسخ بگوید و این سخن، مطلب دیگرى را که  این نیازمندى

هاى جدید به احساسات و مشاعر، به طریق مخصوصى  فرآورده: گوید مى
پیش از ز افکار و مشاعر را که اى ا  بخشد و این کیفیت، اشکال تازه کیفیت مى

  .کند آورد، نفى نمى موجود نبودند پدید مى

خواهیم تأکید کنیم  پس این مطلب مورد تصدیق است، ولى آنچه را که ما مى
هاى روانى این مشاعر در روان انسانى قبل از ظهور  این است که اصول و ریشه

البته فرق بزرگى است میان کیفیت . ها موجود است  و پیدایش این فرآورده
اعرى که فعال موجود است و ایجاد و احداث مشاعرى که داراى بخشیدن مش

  .وجود قبلى در روان نبوده است

 سبب پیدایش تمایل به پرواز و طیران نگردیده، بلکه این هواپیماپس اختراع 
تمایل و آرزوى دیرین انسانى از آغاز طفولیت وى پدید آمده و در سیر رشد و 

اند که براى   حتى بعضى از افراد خواستهتکامل انسانى همراه وى بوده است و
ترتیب بدهند و بدان وسیله مانند پرندگان، پرواز کنند پر هایى از جنس  خود بال

واپیما، تحقق و این همان آرزویى است که بعدها علم آن را به صورت اختراع ه
ولى . بخشیده و تحوالت بزرگى در روابط و مشاعر مردم بوجود آورده است

کند که ریشه اصلى اختراع  ن روابط و مشاعر، این حقیقت را نفى نمىپیدایش ای
  .هواپیما همان تمایل روانى اصلى بوده است

***  

 در آغاز پیدایش براساس سیطره و تسلط مادر خانوادهگویند که   آنان خود مى
و ... شده نه به اوالد او  بوده و میراث مرد به برادران و خواهران وى منتقل مى

که مرد به تنهایى مالکِ وسایلِ تولید شد، خانواده را به نظام تسلط و هنگامى 
  !.سیطره پدر تغییر داد تا بتواند مایملک خود را به فرزندان خویش، منتقل کند

کنید که این جریان چگونه پدید آمد؟ آیا مالکیت وسایل   شما تصور مى
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 او فرزندان خود تولید، مشاعر و احساسات پدر را دیگرگون نمود و سبب شد که
پیش از تملک وسایل تولید، ارد و درباره آنان ایثار به نیکى نماید و را دوست بد

به آنان عالقه نداشت؟ یا اینکه این محبت قبل از تطور اقتصادى در وى وجود 
  داشت و او منتظر فرصت مناسبى بود تا آرزوى خویش را عملى نماید؟

اى   یهى است که هیچ شک و مناقشهکنیم که این مسائل بقدرى بد تصور مى
آورد، در او  پس انسان که تولید مثل کرده و فرزندى بوجود مى. در آن راه ندارد

یکى عالقه به زندگى و دیگرى رغبت و : الاقل این دو اصل بزرگ موجود است
  .تمایل جنسى در موقعى که وقت خاص آن فرارسد

اقتصادى نیستند، چه این دو، الاقل تمایلى هستند که ناشى از حالت 
  !...تشکیالت و سازمان اقتصادى ظالمانه باشد یا عادالنه

مند  هر مخلوقى که در هریک از انواع جوامع بوجود بیاید، به زندگى عالقه
نحوى از  و همچنین، به. دارد  دست از آن برنمى1است و جز با زور و اکراه

و اوضاع و احوال انحاء، احساس تمایل جنسى خواهد نمود و زندگى مادى 
تواند انجام دهد، این است که کیفیتى براى زندگى انسان  اقتصادى آنچه را که مى

و یا در کوخ بسر برد؟ و نیز کیفیتى براى مثال در کاخ زندگى کند : پدید آورد
جنسى ترتیب بدهد که در خانه بدان بپردازد و یا در صحرا و برآوردن نیازمندى 

ر؟ ولى اوضاع و احوال اقتصادى این دو تمایل را از یا در غار و یا جاى دیگ
  .آورند  انسانى موجود باشد، پدید نمى ریشه بدون اینکه در روان

این یک مطلب بدیهى است، ولى ماتریالیستها از آن جهت آن را انکار 
: خواهند بگویند که کنند که اگر بدان اقرار کنند میدان براى کسانى که مى مى

از حاالت اقتصادى لک، یکى از اصول روانى است که پیش به تماصل تمایل 
  .شود مختلف در روان آدمى وجود دارد، گشوده مى

 راه را بر این ادعا ببندند، لذا از ابتداى کار 2خواهند راست یا دروغ  آنان مى
کنند که روان انسانى اصل و پایه تمایالت است و اوضاع   این سخن را انکار مى

دهند، ولى آن را از نیستى بوجود  تصادى به مشاعر کیفیت مىو احوال مادى و اق
آورند و شعور انسانى در اثر فعل و انفعال با اوضاع و احوال مادى خارج،  نمى
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  .کند  وجود او را معین و مشخص مى

و پردازد،  پس این نیز شهوت مسلکى است که به انکار این حقایق بدیهى مى
  .اس پیدا کندلو اینکه با علم و مسائل علمى تم

  بدبختى بزرگ مادیگرى
هاى  عالوه بر این، بدبختى بزرگ در مذهب مادى این است که همه خواسته

داند و همه امور دیگر،   محدود مى1انسان را به غذا و لباس و اشباع تمایل جنسى
مخصوصاً عقیده را مهمل و بیهوده پنداشته آنها را اشیاء درجه دوم و غیرقابل 

 اجتماعى بدان توجّه و التفات نکنند، د که اگر دولت و یا هر نظامدان اهمیت مى
امور (» اساسى«البته در صورتى که بدان مطالب . متوجّه نخواهد شدضررى بدان 

  !خللى وارد نسازند) اقتصادى و جنسى

شک نیست که این امور از ضروریاتى هستند که بدون آنها زندگى میسر 
 و کوشش را در این باره مبذول ندارد، نظام فلج نیست و هر نظامى که حق توجّه

و فاسدى است، حاال معنویاتى که در افکار آن مردم است، هرچه بخواهد باشد، 
زیرا معنویات چیز مقصود بالذاتى نیست، بلکه مقصود از آنها این است که 

ترى تنظیم نماید و  تر و برجسته  صورت با فضیلت زندگى را در روى زمین به
هاى  تى که این وظیفه اصلى را به هیچوجه براى افراد جامعه و نسلدر صور

  .انسان انجام ندهد، هرگز شایسته زندگى و بقاء و هستى نخواهد بود

هاى انسان را در تمنیات مادى فقط محدود کردن از جهت دیگر  ولى خواسته
نقص بزرگى است که انسان را از اوج اعال، به سطح احتیاجات مادى و پستى 

  .آورد رود مىحیوانیت، ف

اگر حاجات مادى و جسمانى انسان قبل از هر چیز، براى اشباع 
معناى آن این نیست که تمام وجود انسان به این نیازمندیها ! آوردند سربرمى

ها فقط شایسته اشباع باشند و در نتیجه هر  منتهى شود و همین تمنیات و خواسته
ود را غیر از این احتیاجات قرار دهد، نظام و یا طرز فکر جسمانى که مقصد خ

نظامى فاسد باشد و دیگر نظم و عدالت مادى و اقتصادى که میان رنجبران و 
  .دهد، هرچه بوده و به هر میزانى باشد، فرق نکند  دیگران نشر مى

خواهند وى را در   واقعیت انسان از این تنگناى محدودى که ماتریالیستها مى
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  .تر و بیشتر است وسیعآن محدود و محبوس کنند، 

هاى مادى و فکرى و شعور و احساس پدید  آنچه در روى زمین، در میدان
هاى انسانى اصیل و حاکى از یک نیازمندى روانى   آید، فرآورده آمده و مى

هاى برجسته اخالقى و تمایالت قهرمانى  هنر و عقیده و نمونه. دارى است ریشه
جلل و هواپیماهایى که در فضا به حرکت هاى م اتومبیل و دورپردازیهاى روح و

آیند و وسایل دفاعى و کارگاه و تولید غذا و پوشاک، در این خصوص همه با  مى
  .هم برابرند

اختراع آالت و اسباب و دست یافتن بر تولیدات بزرگ، از نظر ماهیت و 
تر نیست،  داللت از راه یافتن به عقیده و راهنمایى شدن به خدا، مهمتر و عظیم

همه اینها دلیل بر عظمت مخلوق انسانى و ارتقاء و تعالى وى از سطح حیوانیت 
  .است

یافتن به خدا در داللت بر رفعت مقام انسان و اشراق روح و وسعت  بلکه راه
آفاق آن و اینکه انسان مانند حیوان در عالم ماده و مدرکات حواس محدود 

  .نیست، بزرگتر و مهمتر است

نگرد،  اش مى نظام آن است که انسان را در مجموعهبهترین و کاملترین 
گذارد و تمنیات روحى او را هم به دلیل  هاى جسمانیش را مهمل نمى خواسته

کند و آن را به حال خود  اینکه از ضروریات زندگى نیست انکار نمى
  .و یک گیاه شیطانى از آن بروید! آیدبخواهد پیش گذارد، تا هر طورى که  نمى

یند اوضاع جامعه جز در صورتى که بر یک پایه اقتصادى گو  آنها مى
ماند و این سخن درستى است که در  گذارى شود، برقرار نمى دارى بنیان ریشه

خواهند بر   آن بحثى نیست، ولى این مطلب قدرت کشیدن بار داللتى را که مى
  .گرده آن بگذارند، ندارد

ر بخواهید بنا و آید این است که اگ نهایت چیزى که از آن بدست مى
گرنه ساختمان، یه و اساس آن را محکم نمایید و ساختمان زیبایى بسازید، باید پا

با تمام انواع زیبایى و هنرى که در آن بکار رفته در هم خواهد شکست، ولى چه 
اى  گویند که بر عهده ما جز این نیست که بنا را بر پایه  حماقتى است اینکه مى
کنیم و آنگاه بنا و ساختمان به خودى خود پایان خواهد استوار و محکم برقرار 

  !پذیرفت؟
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نظرى،   هاى اقتصادى، درست آنچنان که کمونیستها با کوته  گذارى پایه  بنیان
اى براى  پندارند، یک هدف و مقصد اساسى و ذاتى نیست، بلکه وسیله مى

م آن این مقصد اساسى و مه. باشد  برقرارى جامعه براساس انسانیت بلند پایه مى
اى براى ترقّى و ارتقاء فلسفى و فکرى و  است که فضاى مساعد و شایسته

  .روحى انسانى، به معنى عام و گسترده آن، بوجود بیاورد

ولى بدون کوشش مثبتى که ارواح و نفوس را باال ببرد، این منظور را تأمین 
  .نخواهد کرد

هاى جسم و یا برقرار   هاگر نظام کمونیسم به پندار دوستانش، منتهى به خواست
شود، حدود و میدان خویش را با  نمودن حکومتى جهانى بر همین اساس مى

کند و از همین طریق دیر یا زود، به فنا و نیستى منتهى  دست خود محدود مى
  .خواهد شد
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  نهضت جهانى اسالم

آنان با اهمال عقیده دینى و انکار اینکه آن خودبخود یک نیروى با جهش 
اسالم است که  بسیارى از مظاهر زندگى عاجزند و این ى است، از تفسیرحقیق

اى از تاریخ  قسمت بزرگى از سطح زمین را فراگرفت و بخش بزرگ و نمونه
  .جهان را بوجود آورد

هنگامى که اسالم را به صورت یک نظام اجتماعى نگاه کنیم، عجایبى در آن 
اریخ، از توجیه و تفسیر آن عاجز هاى تفسیر مادى ت خواهیم یافت که همه تالش

  .است

انگیزى که  اسالم با سرعت خیال: اولین و مهمترین این عجایب این است که
کمتر از ده سال عالوه بر  بوده است، منتشر شد و در مدت نظیر تا امروز بى

  .را فراگرفت... العرب، ایران آن روز و عراق و شام و مصر و  جزیرۀ

در این مدت کوتاه، این !  تغییر در روش تولیدکدام دگرگونى مادى و چه
نظیر است،  حرکتى را که در سرتاسر تاریخ، از نظر قدرت و سرعت و جهش بى

  پدید آورد؟

در آن روزگار باروت و اختراعات جنگى مادى نبود که مردم عرب، یعنى 
افتادند، بوسیله آن بر رت اسالم راه العرب براى بشا همان کسانى که از جزیرۀ

هاى روم پیروز گردند بلکه   دار ایران و سرزمین  نیروهاى دو امپراطورى ریشه
و همچنین . نیروهاى مادى و نظامى همه در اختیار صفوف این دو بلوک بود

و یا قبل و بعد ) ص(کوچکترین اختالف در وسایل تولید از روزگار بعثت محمّد
  .هاى آشکار، پدید نیامد از آن، تا هنگام این پیروزى

اعراب، » احساس«در این جریان فقط یک چیز تغییر کرد و آن عبارت از 
نسبت به هستى و زندگى و حق و عدالت ازلى بود که مبلغین مذهب مادى به 

  .گیرند  و دیگران، آن را به باد تمسخر مىفردریک انگلسزبان 

این عقیده نوین، همان قوه محرک و انگیزنده این بناى جدید بود که در 
اى قرار داشت که بر همه حقایق مادى گذشته، چیره  و سیطره، در پایهقدرت 

در » صد سال«و » پنجاه سال«و » ده سال«آن هم در روزگارى که زمانهاى . شد
  .گذاشت زندگى و اوضاع اقتصادى و مادى مردم، اثرى نمى



 ١١١

اى از جنگجویان را گردآورى غنایم جنگى، به  شود کرد که عده انکار نمى
داشت، ولى نباید مجموعه این حرکت را از چنین  دان جنگ وامىرفتن می

زیرا این جنبش در درجه اول مردم را به اسالم دعوت . اى نگریست زاویه
 از همان لحظه اول، در همه حقوق و واجبات آوردند  اگر اسالم مىکرد و  مى
  .مساوى و برابر بودند، یعنى فاتحین، العرب جزیرۀبا 

چیز، نه در امور مالى و نه در سیاست و نه در نزدیکى به و با آنان در هیچ 
زدند، پیشنهاد  خدا و رسول، تفاوتى نداشتند و اگر از اسالم آوردن سر بازمى

هاى فتح شده  شد و این پول در درجه اول در رفع نیازمندى سرزمین جزیه مى
گشت، و یک غنیمت   شد و مازاد آن به خزانه مسلمین منتقل مى  مصرف مى

 که آن را رفت و وصول آن براى دولت هم هدفى نبود  شمار نمى خصى بهش
زدند، در این هنگام جنگ  اگر از اسالم و جزیه سرباز مىو . براسالم ترجیح دهد

کنیم   نظر از آنچه در باال یاد کردیم، به طریق جدل فرض مى شد صرف  آغاز مى
با آنکه این دروغى   ـ! که تنها محرک جنگ، همان دستیابى بر غنایم بوده است

این گروه کوچک چگونه توانست : پرسیم ـ مى  بندند است که بردامن تاریخ مى
دارى که   به نیروهایى که از نظر تعداد افراد و ساز و برگ و تجربه نظامى ریشه

  آمدند، پیروز گردد؟ مىمار داشتند و چند برابر آنها به ش

 عین حال طرز فکر و که در  این است که این عقیده ــو شگفتى دیگر
ــ براى خود یک نظام اقتصادى و اجتماعى ایجاد   احساس و شعور خاصى است
. سابقه بوده و تاکنون نیز همچنان یگانه مانده است  نمود که در سرتاسر تاریخ بى

این حق را ) حکومت صالح اسالمى(امر  ربا و احتکار را حرام نموده و براى ولى
فقرا بدهد، و بلکه دست او را در ل آنان را گرفته به برقرار کرد که مازاد اموا

 البته در صورتى که این کار را براى حفظ توازن 1گذاشتهرگونه اجرایى آزاد 

                                                           
ـ براى اداره اجتماع اسالمى و  نه حکام جائر به عبارت صریحتر و روشنتر، از نظر اسالم، حکومت صالح اسالمى ـ. 1

حکومت اسالمى تا : در این مورد فرمود) مدظله(یکى از مراجع بزرگ عصر . کند رفع ضروریات استفاده مى
  ...*هم از ما بگیردواند لباس ما را ت  شد مىجا اختیارات دارد که اگر الزم آن

بالصراحۀ نوشتیم، » عدالت اجتماعى در اسالم«و جلد دوم » اسالم و صلح جهانى«این مطلب را ما در پاورقى کتاب 
اند  کنند، خیال کرده فکر، که مسائل اجتماعى اسالمى را درک نمى ولى متأسفانه بعضى از نادانان بداندیش و کوته

 ما از حکومت صالح اسالمى، حکوت جائر موجود در جهان اسالم است، در صورتى که کودکان نیز که مراد
  !.ح اسالمى معاصر استهاى به اصطال غیر از حکومت» حکومت صالح اسالمى«فهمند که  مى



 ١١٢

جامه الزم و ضرورى بداند و براساس اینکه مال، مال خداست و مردم جانشینان 
ر او در روى زمین هستند و مالک موظف است که در آن به نیکى قیام کند و ب

فته شده به دیگران ستم رواندارد، اگر این وظیفه را انجام ندهد، مال از او گر
  1.شود که در آن به نیکى قیام کند کسى داده مى

و  روز ــ  آنالعرب  جزیرۀو این همه معلول تأثیر فشار شرایط اقتصادى 
ــ نبوده و نیست و نیز چگونگى تولید در آن عصر تا این   سرتاسر جهان آن روز

ــ  مطابق نظریه مذهب مادى ایه نرسیده بود تا که چنین سیستم و نظامى ــپ
مولود و نتیجه آن باشد، زیرا پیش از هزار و سیصد سال بر جهان گذشت و 

چیزى دارى را به خود دید، تا اینکه به   رنگهاى بردگى و نظام فئودالیته و سرمایه
  . کمونیست رسیدروسیهو !  سوسیالیستانگلستاندر نزدیک به نظام اسالمى 

 اینکه مردمى که صاحب این عقیده بودند، احساساتشان تحریک شگفتى سوم
، علیه نظام اقطاعى و فئودالیسم، به قیام و مبارزه عثمانشد و در زمان حکومت 

ودالیسم مانند یک مرحله از برخاست، و این نه از این جهت بود که روزگار فئ
هاى تولید، چنین قیام و انقالبى را  ود و روشبسرآمده بمراحل تحول اجتماعى، 

بلکه این ! تا با سقوط آن، به مرحله دیگرى تبدیل گردد هرگز! به وجود آورد
انقالب ناشى از این ادراک مسلمانان بود که دیدند عثمان قوانین شریعت الهى را 

 نماید و  کند و با حق و عدالت ازلى، مخالفت مى آنچنان که باید، اجراء نمى
کند، و در  آورد که روح دین و تحول جامعه را نابود مى هایى پدید مى بدعت

  2.به روح و حقیقت اسالم نزدیک بودنده آن قیام کردند، درحالى که این وقت علی

ولى هنگامى که از آن انگیزه و روح دور شدند، دیگر علیه چنین رژیمى به 
                                                                                                                                        

ر معقوالت توانند مسائل اجتماعى اسالمى را تجزیه و تحلیل کنند و حقایق را دریابند، حق ندارند د کسانى که نمى
هاى ما را به غلط تحریف کنند، امیدواریم که این توضیح کافى باشد تا ما مجبور به تشریح  دخالت کرده و نوشته

  )خسروشاهى(.  نشویمنادانانو نوشتن انگیزه سمپاشى ! حقایق
ن کتاب، هاى نخستی چاپ این مرجع بزرگ، حضرت امام خمینى قدس سره بود و چون بردن نام ایشان در تاریخ*: 

  .مقدور نبود، نظریه ایشان را با تعبیر فوق کردیم
اسالم و مالکیت «و » دارى اسالم و سرمایه«و » اسالم و نظام اقطاعى«در فصول » االسالم شبهات حول«در کتاب . 1

  ).این کتاب پرارج مؤلف به فارسى درآمده است... (مفصال در این باره بحث شده است» فردى
باالخره ... «: نویسد  نویسنده و متفکر بزرگ اسالمى در کتاب خود در این زمینه بالصراحه مىد قطب سیاستاد فقید. 2

ع را با روح نگرند و اوضا آتش انقالب بر ضد عثمان روشن شد، ولى کسانى که در کارها با دید اسالم مى
روش و روح اسالم نزدیکتر بود تا راه از نظر کلى، با کنند، باید اعتراف کنند که این انقالب،  اسالمى ارزیابى مى

  »!...و روش عثمان
  )خسروشاهى(. مراجعه شود» عدالت اجتماعى در اسالم«به کتاب 
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آنان را با کمال ذلت در الیسم، ى که نظام اقطاعى و فئودقیام نپرداختند، در صورت
  !...هم پیچیده بود

 و جانشینان او، چون معاویه این که دوره فئودالیته روزگار شگفتى چهارم
 اثرى نگذاشت، او براى در هم عمربن عبدالعزیزنیروى جبرى، در مشاعر 

شکستن آن بپاخاست و مسیر دولت را در امور سیاسى و مالى، بصورت اسالمى 
 از مردم گرفته بودند، از آنان پس گرفت و بنى امیهء  و آنچه را که امرابازگردانید

به صاحبانشان مسترد داشت و نشر عدالت اقتصادى و اجتماعى را در اقطار 
 امتداد داشت، آغاز نمود و کار بجایى رسید شمال آفریقاتا هند اسالمى، که از 

یافتند،  ى را نیازمند نمىرفتند و کس  که عمال وى به دنبال فقرا و تنگدستان مى
  . بودندنیاز شده زیرا همه در نتیجه کار خود، بى

پیدایش این حالت از آن جهت نبود که نظام اقطاعى، مانند یک مرحله تحول 
اجتماعى از هم پاشید و متالشى شد، زیرا روش اقطاعى، دوباره به مجرد گذشتن 

 آن بیدارى عقیده در قلب ، از سر آغاز شد، بلکه علتعمربن عبدالعزیزروزگار 
و این نیروى مؤثر، همه قوانین اقتصادى را در هم . و دل آن مسلمان آزاده بود
او اراده ... ودیک فرد، خاضع نم» مشاعر و احساس«شکست و همه را در برابر 

اش، در راه خدا آنچه را که اراده نموده بود،  به یارى و استمداد عقیدهکرد و 
  .اجراء نمود

  امخ انسانمقام ش
توانند به   منظور از این سخن این نیست که عقیده و طرز فکر و شعور مى

تنهایى در همه اوضاع و احوال، با اوضاع و شرایط مادى و اقتصادى مقاومت 
هنگامى که حرارت آن در قلوب ایمان سیطره پیدا کنند، اگرچه نمایند و یا بر آن 

تواند این منظور   ید، بطور قطع مىآورندگان به درجه برافروختگى و اشتعال رس
  ...را انجام دهد

مقصود ما این است که اعتبار و کرامت و افتخار انسان را به وى بازگردانیم و 
آزادى تصرفات وى را در برابر ماده و شرایط و اوضاع و احوالى که از خارج او 

ول و را احاطه نموده است، اعاده دهیم و وى را به سوى اصول انسانى که، تح
  .سنجیم، بازگردانیم  مى تنزل و سقوط وى را بدان ترقّى و یا

ما انسان را بدان شکل زشت و پستى که مادیها به الغاء همه ارزشهاى ثابت 
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 در مقابل همه قوا و 1دهند و او را بدون کوچکترین اراده و اختیارى نشان مى
  .کنیم ترسیم نمىدانند،    عاجز و خاضع مىها، قدرت

ا انعکاس کیفیت اقتصادى نیست، زیرا آن داراى مقیاس ثابتى است اخالق تنه
که قوام و پایه اصلى آن، عدم تجاوز انسان به انسان است، چون همه در 

  .برابرند» انسانیت«

اسالم هنگامى این مقیاس را ترسیم نمود و مردم را براساس آن ارزیابى کرد 
ود و غارتگرى و تجاوز و ار بکه معیارهاى اخالقى براساس حاالت اقتصادى برقر

همچنانکه کشتار دختران و محروم کردن شد،  آدمکشى مباح و جایز شمرده مى
  .زنان از حقوق انسانى، مباح بود

صحیح است که اسالم جامعه را براساس اجتماعى و اقتصادى متوازنى برقرار 
یرا انسان در و استوار نمود تا تنفیذ و اجراى معیارهاى اخالقى را تضمین نماید، ز

کند، و صحیح است که   عالم موجودات خیالى دور از واقعیت مادى زندگى نمى
شود از محافظت اخالق خود عاجز است، اى که میزان اقتصادى آن مختل  جامعه

کند که اخالق داراى یک اصل ثابت و   این حقیقت را نفى نمىولى همه اینها 
سانیت الزم است که از هر راهى که دار و یک واقعیت پایدارى است و بر ان ریشه

و اگر در مدت کوتاهى . نماید، به اصول آن بپیوندند  وصول بدان را تضمین مى
از این کار عاجز شد، دوباره در هنگام دیگرى، کوشش خود را با تعدیل اوضاع 

  .اقتصادى و اجتماعى و فکرى و روانى، از سر بگیرد

اصول نیست، آن نیز اصلى از واده فقط یک پیوند و رابطه اقتصادى خان
کشاند،   و اگر اوضاع و احوال اقتصادى آن را به چپ و راست مى. انسانیت است

کند که آن داراى مقیاس ثابتى است که عبارت از همان  این حقیقت را نفى نمى
برقرارى رابطه میان افراد، براساس عشق و عاطفه و تعاون در اموریست که 

  .نسانى استشایسته احترام و کرامت ا

هنگامى که اوضاع و احوال اقتصادى و ادعاهاى منحرف روانى از تحقق 

                                                           
است و هم تحت تأثیر اعتراف کنند که انسان، هم مؤثر اند  ، مادیها مجبور شدهکارل مارکسدر اثر شدت انتقاد از . 1

ولى متأسفانه آنها این مطلب را فقط در . که به راه حق، هدایت شوندکنیم  و ما مردم را وادار نمى. گیرد قرار مى
دهند که به دترمینیسم اقتصادى ایمان دارند، بالخصوص هنگامى  آورند، و در رویدادها نشان مى بحث به زبان مى

 کردن ارزش آن، به مثابه یک نیروى حقیقى محرکى، راه افراط را که در فراموش ساختن عقیده دینى و کم
  .پیمایند مى
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احوال و ادعاها را یدن به این هدف و مقیاس عاجز شدند، باید آن اوضاع و بخش
آمیز دانست و بر عهده جامعه است که آن را اصالح نماید تا به  غلط و اشتباه

هاى  ه روانى است که مقیاسصورت خود بازگردد، بلکه اقتصاد خود یک مسئل
ــ تغییر  آید که در روان پدید مى هاى مربوط بدان ــ آن، با تغییر یافتن احساس

  .خواهد کرد

چیزان  اقتصاد در شکل عالى و برجسته آن، همکارى میان ثروتمندان و بى
نداشته باشد و همه نیازى وجود  زمند و بىاست، بطورى که در این میان، نیا

آلودى از  دند، ولى همین اقتصاد در شکل پست آن، استثمار گناهمند گر بهره
انگیزى از طرف بینوایان است و این حالتى  ناحیه ثروتمندان و دشمنى انقالب

  .است که همیشه همراه جنگ و کشمکش میان این دو طبقه، خواهد بود

اگر اقتصاد، نه احساس مربوط بدان، ارزش موضوعى و حقیقى داشت و همان 
 انتشار ها این همه تالش و کوشش در راه  کمونیست. شد وى مؤثر شمرده مىنیر

ها نسبت به اوضاع و حاالت   تودهدعوت خود و برانگیختن نفرت و انزجار 
گذاشتند   اقتصادى ناگوارشان، نداشتند و تنها اوضاع اقتصادى را به حال خود مى

  . نمایدبه مرحله کمونیسم منتقل! که مردم را بدون تالش و تبلیغ

***  

و هنگامى که با این کیفیت به انسان ایمان بیاوریم و معتقد شویم که انسانیت 
... اقتصاد و تولید مادى وکند و  ان اصل بزرگى است که زندگى را ترسیم مىهم

اند،   جز منابع این اصل بزرگ و یا رنگهایى که حیات و زندگى را رنگین کرده
ایم، و در عین حال   پایه حقیقى آن باال بردهنیست، در این صورت انسانیت را تا

  .ایم  از علم نیز دورى نگزیده

روح و روان، جهان وسیعى است که شامل اقتصاد و ماده و افکار و مشاعر و 
 اینها همه شود، آرى ها و بلندپروازیهاى روح لطیف مى ضروریات جسم و جلوه

ى مادیها خوشایند این سخن، برادر ذات و ماهیت خود اصیل هستند، هرچند 
  !نباشد
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  نظریه اسالم

اسالم درباره روان انسانى نظریه مستقلى دارد که با نظریات دیگر اختالف 
اساسى دارد، هرچند در فروع و جزییات گاهى با نظریات دیگر تالقى و برخورد 

هاى روانى  آهنگى و شمول همه جنبه کند، ولى نظریه اسالم، در تکامل و هم مى
سابقه است و تا امروز هم، بعد از همه  هاى زندگى ، در تاریخ بى  و همه جنبه

  .نظیر است نظریاتى که پدید آمده، از نظر جامعیت و عمل و استحکام یگانه و بى

  مهمترین امتیاز اسالم
، مورد مهمترین امتیاز اسالم این است که موجود بشرى را آنچنان که هست

که آدمى را بر چیزى کوشد  هاى خیالى، نمى  د و مانند نظامده توجّه قرار مى
خارج از طبیعت او مجبور بنماید و در عین حال تا آخرین سرحد امکان به 

هاى فطرى او را  کند، بدون اینکه چیزى از انگیزه تهذیب طبیعت آدمى توجّه مى
ها بر او وارد  ه از ناحیه این انگیزهسرکوب کند و یا اینکه فرد را، میان فشارى ک

کند، خُرد کرده و در هم  هاى عالى که براى او ترسیم مى  آید و میان نمونه مى
  .بکوبد

 است و نه از نوع فرشتهاز جنس انسان در نظر اسالم موجودى است که نه 
اى از حاالت سقوط و انحطاط در وادى شر و  تواند در پاره اگرچه مى! شیطان
اى از حاالت ارتقاء و تعالى، با روح   درجه شیطان تنزل کند و در پارهبدى، تا

خود به سرحد طهارت و پاکى فرشته برسد، ولى انسان در حال طبیعى، چیزى در 
هاى نیکى و خیر است، همان   داراى جنبه: حد میانه و مابین این دو سرحد است

دو عنصر، از طورى که مشتمل بر شر و زشتى نیز هست و هیچ یک از این 
  .شوند طبیعت او دور نیستند و از خارج هم بر آن تحمیل و الزام، نمى

شود،   هایى فطرى است که به زمین وابسته و مربوط مى انسان داراى انگیزه
هاى  ــ  بدون وجود این نوع از انگیزه  هاى عالیش  در هدف  زیرا زندگى ــ

  .پذیر نیست وده شد تحققتوان از قید و بند آن آس نیرومند و لجوج، که نمى

که ارتقاء و گرى است ولى همین انسان، در عین حال شامل انگیزه فطرى دی
  .تعالى و آزادى از روابط زمین و قیود مادى، هدف و مقصد آن است

انسان با داشتن این دو جنبه، بر حسب خط سیرى که بسوى آن سوق داده 
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ــ به سراشیب  نوجوانىمخصوصاً در دوره کودکى و  شود، قادر است ــ مى
  .سقوط و تنزل، روانه شود و یا راه صعود و تعالى را پیش بگیرد

هاى طبیعى وى و عناصرى   ولى تعالى و یا تنزل او، همیشه در حدود انرژى
خارج چیزى بر روى ل دهنده وجود او هستند، محدود خواهد بود و از که تشکی

ز طبیعت وى نیست، نخواهد شود و مجبور به چیزى که ا الزام و تحمیل نمى
  .بود

کشش به تنزل و سقوط، مانند کشش به تعالى و صعود، هر کدام از طرف 
شوند، چون در انسان تمایل به هرکدام  فرد، از یک پذیرش طبیعى برخوردار مى

از این دو وجود دارد و بعضى از افراد طبعاً تمایلشان به شر و بدى بیشتر است و 
به یکى شدیدتر است ولى اکثریت بزرگ مردم، در حد بعضى دیگر، تمایلشان 
  .گیرند وسط این دو قرار مى

اکثریت افراد به هبوط و تنزل و : تر باشیم باید گفت بین براى اینکه واقع
هاى فطرى مادى نزدیکترند، اگرچه در عین حال هنگامى  پاسخ گفتن به انگیزه

با توجّه آنها بسوى آن جلب هاى تعالى و صعود به آنها عرضه شود و  که انگیزه
  .پردازند  کنند و به گرایش آن مى  گردد، آن را از خود دور نمى

  هدف اسالم
هدف بزرگ اسالم ایجاد توازن و تعادل در روح فرد است و در نتیجه، منجر 

شود که پس از آن در حدود امکان به ایجاد  به ایجاد توازن و تعادل در جامعه مى
  .منجر خواهد شدتعادل در همه انسانیت 

وسیله اسالم در این راه، این است که انسان را با رشته و پیوند تعالى و 
صعود، مربوط کند تا او را در ایجاد موازنه در ثقلى که وى را به سوى امور مادى 

اى  کشاند، یارى کند، ولى این نیرو در جذب وى به تعالى، کار را به مرحله مى
ل وى را بگسلد و ارتباط آدمى را با زمین و امور هاى اتصا رساند که رشته نمى

  .مادى قطع نماید، زیرا در این صورت توازن مورد نظر را از دست خواهد داد

خوردن موازنه، به   در اثر بهمفرداسالم از فقدان موازنه کراهت دارد، هرچند 
هاى عالى  زیرا اسالم در راه هدف. طرف باال و جنبه تعالى گرایش پیدا کند

هاى  هایى که بدون پذیرش و استجابت انگیزه هدف... زندگى کوشش دارد
  .کند مادى، تحقق پیدا نمى
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کوشد و این کار را هدف خود قرارداده است که  اسالم به تمام معنى مى
هاى انسانى را پاک و اصالح کند  بردارى از انگیزه وسایل عملى کردن و راه بهره

ى به تمام معنى بلندى پیدا کند و بصورت زیبا و آن را به شکلى درآورد که زندگ
  .گر شود جلوه. و شایسته کرامتى که خداوند براى انسان قرارداده است

در اسالم : ال رهبانیۀ فى االسالم: فرماید مى) ص(از این جهت پیغمبر اسالم 
  .رهبانیت نیست

هاى  زهرهبانیت، از نظر پیروان آن، تعالى بخشیدن به زندگى با دروى از انگی
. جسمى و مادى، و تطهیر روى براى شایستگى ورود در ملکوت خداوند است

هاى   در نظر اسالم یک اختالل و عدم تعادل است که هدف: ولى این رهبانیت
هر چند لطیف و   فرد را در راه هدف ــاندازد و   زندگى را تعطیل کرده از کار مى

  .دهد  مىــ رنج و عذاب  مقدس

انیت، نسبت به فرد و جامعه و زندگى عدالت را رعایت بنابراین، روش رهب
  .کند نمى

آهنگ کردن  شود که اسالم، براى هم گونه روشن مى جا، این و از این
کوشد، بدون این  هاى فرد، مى هاى زندگى و ضروریات جامعه و انگیزه  هدف

که هدفى بر هدف دیگر طغیان نماید و مصلحتى بر مصلحت دیگر ترجیح پیدا 
قرار گیرند و در پایان این سیر، سعادت آهنگى    تا همه در سیر موافق و همکند،

  .تا سرحد ممکن، در کره زمین، تحقق بیابد

این نظر کلى اسالم است و بهتر است تا حدودى به شرح و تفصیل آن 
  :بپردازیم

  انسان از نظر اسالم
 از وجود هر یک. انسان از نظر اسالم عبارت است از جسم و عقل و روح

هستند که باید به هاى معینى   ا مورد اعتراف بوده و هر یک داراى خواستهاینه
  .روى و انکار، بدان توجّه نمود و آن را برآورده کرد صراحت و بدون کج

هاى فطرى و   بدن انسان بافت و ترکیبى از گوشت و خون و ترکیبى از انگیزه
تد و او با حفظ ذات گیرد و نه بازمى ایس شهوت سرکش است که نه آرام مى

خواهد زندگى را بر روى  خویش در درجه اول و حفظ نوع در درجه دوم، مى
  .کره زمین حفظ کند
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) پوشاکو همچنین لباس و (ها   ها و نوشیدنى اول، خوردنىوسیله هدف 
  .تولید مثل و تکثیر افراد انسانى است. است و وسیله هدف دوم

 بدنى را طورى نیرومند و قوى هاى  هایى، انگیزه  زندگى براساس مصلحت
و از این . کرده است که تخلف و سرپیجى از آن مشکل و یا احیاناً محال است
توان در  جهت، احساس گرسنگى و تشنگى احساس نیرومندى است که نمى

ندگى تفاوت ماند و سکوت نمود، و این براى آن است که حیات و ز  برابر آن بى
 که فرد در محافظت ذات خویش، کوتاهى و اصل را تضمین کندخواهد این  مى

  .شود  اهمال روا ندارد و این منظور، هرگز بدون خوردن و نوشیدن مقدور نمى

براى بیان اصالت و عمق و شدت احساس مربوط به آن در ! نیروى جنسىاما 
 به این در و آن در بزنیم، این مطلب فرویدروح بشر، نیاز به این نیست که مانند 

باشد واضح و آشکار است و حکمت به اینگونه کارها داشته  احتیاج بدون اینکه
و مصلحت آن نیز واضح است، زیرا اگر نیروى جنسى یک تمایل ضعیفى باشد و 

  .بتوان از قید و بندش آزاد شد، هرگز نوع بشر باقى و مستمر نخواهد ماند

پیوند کند،  از آنجایى که زن در راه حفظ نسل، مشقات بیشترى را تحمل مى
و رابطه وى با نیروى جنسى نیز نیرومندتر و شدیدتر است، زیرا زندگى 

اردارى، زن را از انجام خواهد این مطلب را تضمین کند که آالم و مشقات ب مى
  .هدف اصیل زندگى باز ندارد

هاى  انگیزهاستجابت از طرف دیگر، زندگى به مقدار درد و رنجى که در عدم 
ناپذیرى قرار  ها لذّت پایان  اندازه در استجابت این انگیزهجسم قرارداده، به همان

داده است و از این جهت، هرگونه تضمینى را براى واداشتن فرد به استجابت و 
کند   که فرد احساس نمى  هاى زندگى بوجود آورده است، بطورى پذیرش هدف

  .که به انجام وظیفه سنگینى موظف است

ه انسان را در انتخاب بهترین راه اما عقل، هدف اصلى آن این است ک
هاى فطرى، هدایت کرده بر مشکالتى که گاهى در این راه  پاسخگویى به انگیزه

  .آید، با نیروى فکر و اندیشه غلبه نماید  پدید مى

زندگى براى : شود ولى هدف عقل تنها این نیست و در این حد متوقف نمى
هترین وجه، تضمین نماید، یک اش، به ب  اینکه اقدام عقل را به انجام، وظیفه

 در وى قرارداده است، گویى این خود یک معرفت و فهمیدنتمایل دائمى، به 
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رود و   کند و به جلو مى و از راه همین انگیزه، زندگى ترقّى مى. هدف ذاتى است
دهد،  پس تکامل و ترقّى نیز  در عین حال هدف اصلى  خود را هم انجام مى

ندگى است که حیات، بطور ذاتى، بسوى آن حرکت هاى ز  هدف اصیلى از هدف
کند و وسایل رسیدن به این هدف یا الاقل قسمتى از آن، در عقل بشر موجود  مى

  .است

 بدان ایمان ندارد، بسا ممکن است در غرب بزرگى که ، آن نیروىاما روح
اش آشکار و پیدا نباشد چون روح ذاتاً چیز  آغاز کار، هدف و وظیفه

  .ستغیرمحسوسى ا

ـ بشویم و تنها   پایانى ندارد خواهیم وارد بحث و مجادله متافیزیکى که ـ نمى
به آنچه که قبال اثبات کردیم که انکار روح براساس علمى صحیحى متکى نیست، 

این است که وقتى که ایمان آوردیم که یکى . کنیم و منظور ما در اینجا اکتفا مى
این   شد دادن دائمى آن است ــحیات و رهاى اصیل زندگى ترقّى   هدفاز

ــ در این صورت  کند  حقیقتى است که کسى در شرق و غرب آن را انکار نمى
اش   باید بگوئیم یکى از وسائل این تعالى و ترقّى در انسان، روح است و وظیفه

این است که با نیروى مخفى هستى، ارتباط و اتصال برقرار نماید و از آنجا نور و 
کند و  را درک نمى ا الهام بگیرد که حواس و عقل انسان، آنهایى ر درخشندگى

تواند راه تعالى  روح مىى، و بهوسیله همین نور آسمان. با وجود این موجود است
بگیرد و موجود انسانى را در تحقق بخشیدن هدف زندگى و حیات،  را پیش

  .یعنى ارتقاء و تکامل، معاونت و یارى کند

ست و اسالم نیز موجود بشرى را آنچنان که روح بشر شامل همه اینها ا
ها و تمایالت جسم و عقل و روح وى را   هست، باور دارد و همه خواسته

آهنگى میان همه این   حال، هدفش ایجاد توازن و هم  کند و در عین  برآورده مى
  .تمایالت است
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  تفاوت اسالم و مسیحیت

دهد   به فرد اجازه مىاسالم بوجود فعالیت حیوانى در انسان اعتراف دارد و
ها بپردازد، البته تا حدود معقولى که آزارى به جامعه   گونه فعالیت که به این

  .اى به فرد نیز نزند نرساند و در عین حال، صدمه

  .در این میدان، میان نظریه اسالم و نظریه مسیحیت تفاوت بزرگى است

ى حالت جوی مسیحیت ـ در شرایط و اوضاع و احوال خاص و براى چاره
کند و براى  مخصوصى ـ  در قید و بند نهادن بر فعالیت حیوانى انسان، مبالغه مى

ها، حقى قائل نیست، بلکه حتى حق   فرد نه تنها در اشتغال زیاد به انواع فعالیت
یعنى مسیحیت، . دهد ها را هم نمى  احساس تمایل و رغبت به این نوع فعالیت

د، بلکه بطور اجبار و الزام، این قید و بند را کن تنها به محدودیت عملى اکتفا نمى
مسیحیت، در نظریه . نماید  ات و داخل ضمیر و روح انسان مىوارد میدان احساس

  !آدمى جز با این روش، شایسته ملکوت پروردگار نخواهد شد

خورید و   در زندگى خود، به بیشتر از آنچه مى«: گوید انجیل، هنگامى که مى
و » پوشید، اهمیت ندهید هاى خود به بیشتر از آنچه مى  دنآشامید، و براى ب مى

ها  براى کسى که طالب بهشت است نان جو و خواب در مزبله«: گوید یا مى
او با این بیان، به مقاومت به تمایالت اصیلى که در » !با سگان هم زیادى است

قاء و روان موجود است، و به رنج دادن بدن، به عنوان وسیله منحصر به فرد ارت
  !نماید ترقّى روحى و تضمین خشنودى خداوند، دعوت مى

السالم خیر و مصلحت بشریت را   شکى نیست که حضرت مسیح علیه
خواست، هدفش این بوده که   خواست، و اگر او این مطلب را از مردم مى مى

جوالنگاه شیطان را، بوسیله مبارزه و جنگ با شهواتى که انسانیت را از خیر و 
  .دارد، محدود نماید   مىبازنیکى 

 و مادیت افراطى و بنى اسرائیلدر این حالت خاص و با توجّه به اوضاع 
 وجود داشت، شایسته بود در سرکوب کردن قوم یهودقساوت و بیرحمى که در 

جسم و مقهور نمودن شهوات و باالبردن انسان از سطح زندگى مادى دنیا، شدت 
ایط و اوضاع و احوال مخصوص را عمل نشان بدهد، ولى همین که این شر

نادیده بگیریم، خواهیم دید محال است بتوان براى همیشه، بشریت را در داخل 
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خواهد، نگاه داشت و به صالح بشر نیز نیست که   مىمسیحیتقید و بندهایى که 
  ! روانه شودها  دیرها و صومعهدر داخل چنین چهارچوبى مقید گشته و به 

***  

  ...شود؟   مىها چه کارهایى انجام معهدر داخل دیرها و صو

گردد، یعنى در همان   انگیزترین آلودگیهاى انسانیت در آنجا عملى مى شرم
و مرکز طهارت اخالقى و پاکى و ! کنند مکان خدا است اماکنى که گمان مى

! و تمایالت شیطانى است! پاکیزگى کامل و نجات دادن ابدى از شهوات جسمانى
شود و علت آن هم روشن است، زیرا سرکوبى  م مىآورى انجا اعمال شرم

را  داند و آن شدیدى که این تعالیم نسبت به امیال انسانى فرض و الزم مى
جراء نیست و ناگزیر باید در پایان کار، منجر به نتیجه کند، قابل ا تحمیل مى

ها و  گردد، یعنى به فرورفتن در شهوات منتهى شود، البته در زیر پردهمعکوس 
  ...پوشهاى مختلفرو

 بیاندازیم و ببینیم به جامعه مسیحىدیرها را به حال خود گذاشته، نظرى به 
  !چه صورتى درآمده است؟

 را اجازه طالق که از مذاهب مهم مسیحى است، مثال کاتولیکمذهب 
داند و با وجود هرگونه اختالفى  دهد و روابط میان زن و شوهر را دائمى مى نمى

 آید و روابط زناشویى آنان به هر شکلى که درآید، اجازه طالق که میانشان بوجود
  !دهد نمى

غیر (نتیجه اینکار چه شد؟ نتیجه قهرى و حتمى این روش این شد که مردم 
) از ممالکى که گوش به این دستور ندادند و در قوانین خود طالق را اجازه دادند

ن و شوهران، دوستانى براى کنند و در نهان زنا  در ظاهر از این تعالیم پیروى مى
نمایند،  حرام خویش را با آنان برآورده مىکنند و شهوت   خویش دست و پا مى

و همچنین در ! زیرا این تنها راه چاره و خالصى است که براى آنان ممکن است
یابیم که مخالف طبیعت بشریت  بسیارى از این تعلیمات خشن، چیزهایى مى

  .اهد که از حدود توانایى او خارج استخو  است و از آدمى چیزهایى مى

***  

تر است،  تر و بر راه اصالح آن آگاه ، اسالم بر طبیعیت انسانى واقفاما اسالم
هاى حیوانى خویش نیز توجّه کنند و  دهد که به فعالیت  مردم اجازه مى زیرا به



 ١٢٤

هاى زندگى   بردارى از نیکى به شهوت غذا و شهوت جنسى، و استفاده و بهره
دهد که به  پوشى به انسان اجازه مى ازند، اسالم به صراحت و بدون پردهبپرد

خواهد، قرآن کریم  اینکارها اقدام کند، بلکه این مطلب را به طور قاطع از آنان مى
  :کند اعالم مى در این باره چنین

بگو، : یعنى» اهللا التى اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل من حرم زینۀ«
هاى پاکیزه  یى را که خداوند براى بندگانش آفرید و روزىها کسى زینت چه

هایى  از نیکى: یعنى» کلوا من طیبات ما رزقناکم«: گوید و نیز مىرا، حرام نمود؟
سهم : یعنى» و التنس نصیبک من الدنیا «که به شما روزى کردیم، بخورید

  .مکن را از دنیا، فراموش خویش

کند و در  ت را بر مردم حرام مىهنگامى که مسیحت حتى احساس این شهوا
بینیم که  آورد، مى هاى روانى را پدید مى نتیجه آن، سرکوبى غرایز و اضطراب

: گوید کند، زیرا قرآن مى اسالم به صراحت به طبیعت بشرى اعتراف مى
الشهوات من النساء والنبین و القناطیر المقنطرۀ و الفضۀ و الخیل   للناس حب زین«

وات از براى مردم، دوستى و عالقه به شه«: یعنى» م و الحرثالمسومۀ و االنعا
هاى انباشته از طال و نقره و اسبان بسته و  فرزندان و خزینهقبیل زنان و 

المال و البنون «: گوید  و نیز مى» چهارپایان و کشت و زرع، زینت داده شده است
  .مال و فرزندان زینت زندگى دنیایند: یعنى» الدنیا الحیوۀ  زینۀ

اى است که داراى جنبه خاصى از اهمیت است و شایسته است  این مسئله
  :چند سطرى را به این موضوع اختصاص دهیم

   غرایزسرکوبى
و در رأس   واپس زدن و سرکوبى غرایز و امیال، همان طورى که روانکاوان ـ

گویند، تنها امتناع از انجام اعمال و امیالى که انرژى شهوانى  ـ مى فرویدآنان 
 بلکه واپس زدن امیال و در نتیجه، تولید 1کشاند، نیست انسان بسوى آن مى

هاى روانى، ناشى از آن است که انسان اعمال و امیال غریزى را ناپاک  عقده
شمرده و در داخل روان خویش بوجود و واقعیت آن اعتراف ننماید و اندیشه و 

ریزى را نادرست تفکر در پیرامون آن را شایسته نداند و احساس تمایل غ
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  .بشناسد

که نماینده تسلط پدر و یا خدا » فوق من«و این حالتى است که از اطاعت 
یعنى اطاعت از نیروى قهارى که بر فرد، این احساس را به . آید بوجود مى! است

  !نماید کلى حرام و ممنوع مى

هنگامى که انسان چنین بیاندیشد که احساس شهوت و تمایل خاص آن 
زند و بدان اجازه ظهور در میدان ضمیر   حرام است، این را واپس مىزشت و یا 

  .دهد  ـ نمىEgo آشکار که مواجه با جامعه و مسئول زندگى خارجى است  ـ

صورت نیرومندى همچنان در   رغم واپس زدن آن، به ولى این تمایل على
 ماند و از اینجا کشمکش میان این  پشت پرده ضمیر آشکار، باقى و برقرار مى

پوشى نموده،   را محبوس و دچار کتمان و پرده نیروى محبوس و نیرویى که آن
آید و از این جنگ و مبارزه دو نیرو، به اندازه شدت آن و متناسب با  بوجود مى

  .آید  هاى روحى بوجود مى ا و اضطرابه اوضاع و احوال شخصى فرد، ناراحتى

 انسان در اثر زدن، اینست که مهمترین پایه و شرط اساسى عمل واپس
شود در باطن روح خود، به احساس تمایل خاصى   تعلیماتى که به وى تلقین مى

  .که حق هر انسانى است اعتراف ننماید

 در تحریم مسیحیتشود که چگونه فشار و جمود  از اینجا روشن مى
هاى  ها و تشویش  هاى زندگى، درهاى اضطراب تمایالت انسان در مورد نیکى

  ...گشاید نده روحى را مىشدید و ویران کن

 امتیاز مهم آن در همین میدان است زیرا اسالم از آغاز کار، راه را در اما اسالم
گشاید، بلکه اصوال از پیش آمد چنین وضعى   برابر واپس زدن غرایز نمى

گذارد، اسالم   کند و فرصتى براى پیدایش آن باقى نمى پیشگیرى مى
کند که مردم به  آن یاد کردیم، اعتراف مىاى از قر طورى که در ضمن آیه همان

ست، ها عالقمندند، و این تمایالت در نظر آنان تزیین و آرایش شده ا  این شهوت
  .روند  به شمار مىهاى زندگى  بنابر این از واقعیت

هاى   بیند مسئله توجّه به غرایز یکى از واقعیت  یک فرد مسلمان همین که مى
کنند در روح  وجود آن را اعتراف و تأیید مىزندگى است و قوانین آسمانى هم 

زدن میلى  کند تا سبب واپس خویش از این شهوات احساس تنفر و انزجار نمى
یعنى براساس تعلیمات اسالمى چنین حالتى اصوال هرگز بوجود . در او گردد
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تواند همراه این   انسان مىنخواهد آمد، وى معنى این حقیقت، این نیست که
صورت برده امیال خویش درآید   نقطه ممکن، آزاد باشد و بهین شهوات، تا آخر

اگر این آزادى مباح شود، موجب ! هرگز. و از سرحد انسانیت بیرون رود
 بلکه بر واقعیت و موجودیت فرد جامعهها، نه تنها بر موجودیت  بزرگترین زیان

  .خواهد شد

آن، منافع فردى و بنابراین الزم است براى آن حدودى برقرار شود، تا بوسیله 
زدن امیال و  اجتماعى محفوظ بماند، ولى این حدود هیچوقت موجب واپس

  .گردد و موضوع نمایان اهمیت نیز همین است  تولید عقده روانى نمى

نماید و براى آن  این حدود فقط اندازه الزم فعالیت حیوانى را تنظیم مى
ها، از   ت در آن میداندهد که در اثر فعالی هاى معینى را اختصاص مى میدان

عواقب سوء در امان خواهد ماند، و البته این حدود هرگز متعرض اصول و 
گردد و احساس شهوت و تمایل مربوط به آن را،  هاى روانى تمایالت نمى ریشه

  .نماید تحریم نمى

  :اکنون چند نمونه براى توضیح مقصود بیان کنیم

ى به عنوان اینکه پلید و از آور، به شهوت جنس  ـ تعلیمات خشک و اختناق1
خواهند پاک   نگرد و براساس این منطق، بر کسانى که مى  مى! اعمال شیطان است
گردند، الزم است خود را از احساس، » !ملکوت خداوندى«شوند و داخل در 

  .آرى حتى از احساس تنها، نسبت به شهوت جنسى، دور و منزه بدارند

هاى عمیقى دارند و انسان خواه  ولى این شهوات در روان آدمى، ریشه
ناخواه، ناگزیر به احساس آنها است، زیرا این احساس شدید و لجوج، وسیله 
زندگى براى حفظ نوع بشر است، پس نتیجه حتمى پیروى از این تعلیمات، این 
است که مرد و زن یکباره احساس تمایل نسبت به همدیگر را واپس بزنند و 

  .ى در آنان بوجود بیایدآنگاه در اثر آن کشمکش روح

دارد که این شهوات، براى مردم تزیین و آرایش   ولى اسالم چنین مقرر مى
اند، بنابراین از نظر اسالم، هنگامى که جوان از چنین احساسى، به خدا پناه   شده
، زیرا اسالم صراحت کامل دارد موقعى که فرد بالغ احساس تمایل نسبت به !ببرد

ن یک موضوع طبیعى است و از نظر مذهبى هیچگونه کند، ای جنس مخالف مى
بنابراین، فرد مسلمان، براى اینکه ... مخالفت و انکارى نسبت به آن وجود ندارد
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در نظر مردم و پیش وجدان خویش و در پیشگاه خدا پاک باشد، احتیاج ندارد که 
 علت احساس تمایلرا واپس بزند و آن را سرکوب نماید، و یا به این احساس 

  .بداند! جنسى، خود را گناهکار

هاى روحى و عصبى که مولود   ها و نابسامانى ترتیب همه اضطراب بدین
شوند، از ریشه نابود خواهند  احساس گناهند و منجر به جنایت و انحراف مى

دهد که فقط از نداى  دانیم که اسالم به فرد اجازه نمى ولى در عین حال مى. شد
حوى که بخواهد و یا به هر شکلى که برایش پیش تمایل جنسى خود، به هر ن

و براى این منظور، حدود شرعى خاصى وضع نموده که . آید، اطاعت نماید
فعالیت جنسى در داخل حدود آن مباح و مجاز و خارج از آن، نامشروع و ممنوع 

  .است

در ... این درست است، ولى این چیزى است و واپس زدن تمایالت چیز دیگر
یعنى در مقام عمل فعالیت غریزى را محدود ( است 1»تعلیق عمل «اینجا فقط

که فرق است میان آن و ناپاک شمردن تمایل شهوى و به رسمیت .) کند مى
 عملى جنسى را منظم ، فعالیت»تعلیق«این ... نشناختن آن در داخل ضمیر و روان

 در داخل کند و احساس مربوط بدان را  را از ریشه و بن نمىنماید، ولى آن  مى
  .کند  روح بشر، تحریم نمى

ولى به این اندازه !! داند  ـ مسیحیت، خونخواهى و انتقام گرفتن را حرام مى2
کند بلکه احساس تمایل به انتقام را هم تحریم کرده آن را عالمت   اکتفا نمى

! »ملکوت پروردگار«داند و آن را مانع دخول در  مى! انحطاط و پیروى از شیطان
  !» زد، صورت چپ را جلو بیاوراگر کسى بصورت راست تو سیلى«: شناسد مى

شود، یک   مقاومت با دشمنى و عالقه به انتقام از ظلمى که بر انسان وارد مى
و البته . تمایل و کشش فطرى است که بدون تردید در همه افراد بشر وجود دارد

اقط صحیح است که دائماً بدان سرگرم شدن، بشریت را به پرتگاه پستى س
نماید، ولى این مطلب نیز صحیح  کند و راه را بر تسامى و ترقّى مسدود مى مى

زدن این تمایل فطرى و یا کشتن و نابود کردن آن، هرگز به  است که واپس
  .صالح بشریت نیست

                                                           
زدن  میان واپسThree Contributions ایم که در کتاب   را انتخاب کردهSuspension فرویدما در اینجا تعبیر . 1

  .آن فرق گذاشته است» تعلیق«تمایالت و انجام ندادن عمل جنسى و 
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آید که اگر در آن شرایط از  گاهى براى فرد یا ملت، اوضاع خاصى بوجود مى
ستى و ذلتى خواهند شد که نتیجه آن تنها به سود ستمکاران انتقام نگیرند، دچار پ

  .گناهکار و متجاوز است

بنابراین، اگر تحریم ریشه انتقام در روزگار ظهور مسیح مجوزى داشت، این 
اصل را به عنوان یک روش و نظام دائمى پذیرفتن، اندیشه خطرناکى است، 

 هم، ناگزیر گذشته از اینکه عمال قابل اجراء نیست و در صورت اجراء جبرى
  .آید  هاى روحى، از آن پدید مى  هاى روانى و اضطراب  کشمکش

حلى براى آن  کند؟ و چه راه حال ببینیم اسالم این مسئله را چگونه عالج مى
العین بالعین و «: دارد که  نماید؟ اسالم به صراحت کامل اعالم مى معرفى مى
و ... ان در برابر دندانچشم در برابر چشم، دند» و الجروح قصاص... السن بالسن
  .ها قصاص است براى زخم

» القصاص حیاۀ ولکم فى«: کند بلکه در مواردى هم تشویق به قصاص مى
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه «: و. براى شما در قصاص گرفتن، زندگى است

ـ کسى که به شما تعدى و تجاوز نمود با او مانند کارى که » بمثل مااعتدى علیکم
  .کرد، انجام دهیدبا شما 

بدین ترتیب اسالم از نظر اساس کار، حق فرد را نسبت به احساس خشم و 
زدن است و نه  شناسد پس در این مورد، نه واپس  تمایل به انتقام، به رسمیت مى

  .ماند میدانى براى آن باقى مى

***  

 ولى امرو این نیز صحیح است که اسالم اجراء و تنفیذ این کار را در اختیار 
گردد و به اصل احساس،  ولى ممنوعیت فقط به تنفیذ علمى بازمى. نهاد است

  .مربوط نیست

 از حرص و آز و شدید پدید آمد، اسرائیل بنىـ مسیحیت که براى تطهیر 2
اطاعت شیطان توصیف  جنگد و آن را به عنوان  با عالقه و محبت به مال، مى

  .داند نموده و وسیله غضب پروردگار مى

در حدود تعبیر قرآن، تمایل و شهوتى است که براى مردم تزیین و ولى آن، 
. آرایش شده است که یک روح عادى و معمولى ناگزیر باید آن را احساس نماید

زدن آن، انواع گوناگون انحراف  و اگر این احساس بزودى تحریم شود، از واپس
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  .شناسند هاى روانى آن را مى آید که روانکاوان در ضمن بیمارى  پدید مى

جزو شود که این عالقه،  الم مىولى در اسالم دیدیم که به صراحت اع
ها است، پس اگر انسان احساس تمایل به تملک مال نمود، این  طبیعت روان

ترتیب   هاى شیطان و یا عامل جلب غضب خداوند بر وى، نیست و بدین  انگیزه
  .رود یان مىزدن و اضطراب روانى از م از همان اول، عوامل ایجاد واپس

: دهد  صحیح است که اسالم براى تملک مال و ثروت، قیود بسیارى قرار مى
هاى طال، بدون  دهد که از تمایل و شهوت به اندوخته  اسالم به کسى اجازه نمى

داند   این مرحله روش معینى را الزم مىساب پیروى نماید، اسالم براى فرد، در ح
... ها، حالل و جایز نیست ل جز بدان راهدهد که جمع ما  هایى را قرار مى و راه

کند که مصرف آن، جز در   بلکه براى مال نیز، مصارف مخصوصى را تعیین مى
  .ها جایز نیست، حتى اگر از راه حالل هم بدست آمده باشد  آن راه

همه اینها صحیح است و بدون شک شهوت مال بدین طریق مقید و محدود 
سى، میان این محدودیت در میدان اجراء و شود، ولى در اینجا یک فرق اسا مى

عمل و میان جلوگیرى و منع از احساس به این تمایل در داخل روان، وجود دارد 
  ...و همچنین

کنم براى نشان دادن اختالف اساسى میان نظریه مسیحیت که براى   گمان نمى
ها دوره معین و جامعه خاصى آمد، و نظریه اسالم که براى همه مردم و همه نسل

  .هاى بیشترى داشته باشیم ها و نمونه نازل شد، احتیاج به مثال

هاى  کنم، تا اینجا راه اساسى اسالم در اصالح و عالج انگیزه گمان مى
  .است  فکرى، براى ما روشن شده

کند و حق افراد را در احساس به آنها  ها اعتراف مى  اسالم بوجود این انگیزه
دهد که در حدود مشروع، به آن اقدام کند،   ىشناسد و به او حق م به رسمیت مى

و در نتیجه این روش، از لحظه نخست از پیدایش عمل واپس زدن، که از پلید 
هاى فطرى و اجازه خودنمایى به آنها ندادن و مانع تجلى آن در  دانستن انگیزه

اب ـ جلوگیرى ضمیر و وجدان ـ آن هم تحت تأثیر فشار دین و یا رسوم و آد
  .کند مى

بلکه اسالم در اعتراف صریح به واقعیت بشرى آنچنان که هست، به سرحدى 
: توان در این آیه مشاهده کرده رسد، نمونه این مطلب را مى باالتر از این مى
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پیکار براى شما نوشته شده و آن از نظر : »کتب علیکم القتال و هو کره لکم«
  !آیند نیست  شما خوش

این است که به جهاد در راه خدا اهمیت یک مکتب دینى مانند اسالم، حقش 
دین قرار دهد و با تمام  بدهد و آن را یکى از اجزاء اساسى ایمان به این خاصى

وسائل که مهمترین آنها، وعده ثواب آخرت در مقابل فداکاریها و گذشتهاى 
  .دنیایى است، تشویق و تحریص نماید

باى جهاد را نمایش داد براى نیل به این منظور باید فقط جنبه درخشان و زی
که عبارت است از فدا شدن زندگى فرد در راه یک فکر و هدف عالى و جاوید، 

  .و در راه آفریننده زندگى، که همه مواهب را به فرد داده است

کرد، کار شایسته و صحیحى بود، زیرا  اگر اسالم فقط به این قسمت اکتفا مى
شناسد، ولى با  اسى، و متمم ایمان مىاسالم جهاد را به عنوان یکى از کارهاى اس

دهد که   همه این احوال و با وجود همه مجوزاتى که به اسالم اجازه مى
هاى برجسته را هدف قرار دهد و مردم را دعوت کند که بسوى آن ارتقاء  نمونه

بینى و درک اسالم نسبت به طبیعت بشرى و صراحت   و تسامى پیدا کنند، واقع
سالم را واداشت که درباره جهاد ه واقعیت وجود انسان، اکامل آن در اعتراف ب

یعنى جهاد براى شما دشوار است و یا خوش آیندتان » و هو کره لکم«: بگوید
  !نیست

» خوشایندى«دهد که در اثر این   درست است که اسالم به مردم اجازه نمى
دست از جهاد بکشند و حالت سستى و تنبلى به خویش بگیرند، این یک عمل 

ترین  را به زشت  نادرست و زشتى است که قرآن همیشه از آن نفرت دارد و آن
جا، بین این جریان و اصوال به فرد حق  نماید، ولى در این  ها تصویر مى  صورت

احساس نارضایتى و ناخوشایندى از جنگ ندادن، فرق اساسى و ذاتى وجود 
  .دارد

اى از اعتراف صریح  اسالم به چه منظور و براى کدام هدف به چنین پایه
  :گیرد رسد؟ اسالم از این کار، در آن واحد دو نتیجه مى مى

نخست اینکه میدانى براى واپس زدن احساس بى میلى نسبت به جنگ که در 
آید، باقى   ضمیر بعضى سربازان، بلکه اکثرشان هنگام تشویق به جنگ، پدید مى

روحى و عصبى را که در هاى   اضطرابگذارد و روانکاوان بسیارى از انواع  نمى
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دانند که سربازان مجبورند احساس کراهت و  آید، معلول این مى  جنگ پدید مى
ناخوشایندى از جنگ را واپس بزنند، زیرا هیچکس، نه دولتى که آنان را به جنگ 

اگرچه (دهند و نه همقطاران آنان  فرستاده و نه فرماندهانى که به آنان فرمان مى
شناسند و   ، وجود این احساس را به رسمیت نمى)راضى باشندآنان نیز در باطن نا
  .کنند به آن تصریح نمى

ولى اگر به وجود این احساس نارضایتى اعتراف کنیم و به سربازان دراین 
ماند، زیرا آنان  زدن ناخودآگاه باقى نمى  مورد حق بدهیم، راهى براى واپس

این .  ضمیر آشکار حفظ کنندــ در به طور رسمى  توانند نارضایتى خود را ــ مى
  .همان نتیجه اول این اعتراف است

تر است، این است که این اعتراف از طرف  اما نتیجه دوم که مهمتر و عجیب
خداوند به این که او از احساس کراهت بندگانش نسبت به این تکلیف سنگین، 

 جهاد و حمیت عجیبى بسوىدارد که با غیرت   استنکارى ندارد، بندگان را وامى
روانه شوند و جانهاى خویش را در این راه قربانى کنند و از این کار احساس 

خواهند از  روند و مى سوى مجلس عروسى مى لذّت بنمایند، گویى به
هایى را   هاى عجیب و نمونه، که گروه ببرند، این انسان  هاى زندگى بهره نعمت

ست که میان من و بهشت مگرنه این ا«: گفتند دادند و به همدیگر مى تشکیل مى
بکشم و یا او مرا شمن فقط به این اندازه فاصله است که این مرد را در صفوف د

انداختند و  گفتند و آنگاه خود را به معرکه جنگ مى این سخن را مى... »بکشد؟
کار روشن بود و از این عمل  شدند، در حالى که دیدگانشان بدین شهید مى

  .رضایت داشتند

نظیر، با این اعتراف صریح به احساس عدم رضایت و  انى بىپس این قهرم
  .کراهت مجاهدین از جهاد، همراه است

ولى اگر ما بدون اعتراف به این حق روانى، جنگ را برآنان واجب نماییم و 
کراهت و نارضایتى را بگیریم، این امر با یک حالت جلو احساس باطنى آنان 

 خویش بوده و در نتیجه سربازان با واپس زده و همراه سرکوب کردن احساس
  .اضطراب و ناراحتى روحى، بسوى جنگ خواهند رفت

کنیم،   اى از احکام شرعى مشاهده مى و نیز همین صراحت را در تشریح پاره
یسالونک عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس «: گوید قرآن مى
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بگو در پرسند،  رباره شراب و قمار مىیعنى از تو د: »و ائمهما اکبر من نفعمها
است، ولى گناه و فساد آنها از سودشان آنان گناه بزرگ و سودهایى براى مردم 

  .بیشتر است

اسالم در اینجا قبول دارد که در شراب و قمار براى مردم سودهایى هست، 
 گناه ناشى از آنها از سود و نفع: کند  ولى علت ممنوعیت آنها، را چنین بیان مى

کرد،  اى را در آنها انکار مى ولى اگر از آغاز کار، هرگونه فایده. آنها بیشتر است
خاستند و یا بدون اینکه در مورد حکمت تشریع اقناع  مردم به معارضه برمى

درنتیجه بدون اخالص واقعى، به اجراء آن کردند و    اطاعت مىشوند، از آن
اى از دستورات دینشان  ه پارههمان طورى که اروپائیان نسبت ب. پرداختند مى

هاى ناپاکى متوسل  و دربرابر آن به حیله... چنین هستند) مانند تحریم طالق(
  .شوند مى
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  اسالم و واقعیت وجود بشر

شناسد و  مىطورى که هست به رسمیت   موجود بشرى را، آناسالم، واقعیت
 به علت احساس پذیرد و او را ها و تمایالت فطرى مى  آدمى را با همه انگیزه

  .کند  این شهوات، از رحمت خدا طرد نمى

ها را داشته باشد و با  دهد که این احساس اسالم با آنکه به انسان حق مى
نماید، هرگز او  زدن ناخودآگاهانه عواطف، حمایت مى  آنکه از او در مقابل واپس

صورت که تا آخرین سرحد پیش برود و ب. گذارد را همراه این شهوات، آزاد نمى
و در برابر آن خاضع گردد و نتواند قید و بند آن ت خود گردد برده و مطیع تمایال
  !را از گردن باز کند

طورى که در اعتراف و شناختن واقعیت بشر کامال جدا از  اسالم همان
ها نیز به مقام   مسیحیت بوده و ممتاز است، در جنبه محدود کردن این شهوت

جدا و به دور است و از اینجا، نقطه تفاوت اسالم هاى فاسد غربى  معنى از روش
و روانشناسى غربى که مردم را بسوى آزادى مطلق و رهایى از قیود دین و 

  .شود کند، کامال آشکار مى  عوت مىاخالق و آداب و رسوم د

ها و خط سیرهاى غربى  هایى که تحت تأثیر روش  زده  ولى غرب
مام معنى روحشان را استعمار نموده است، کسانى که اروپا، به ت... اند  قرارگرفته

چرا باید این قیدهاى سنگین را، حدى براى انسان قرار ... پرسند براى چه؟ مى
تا از زندگى لذّت ببرد و ! بدهیم، و چرا نباید او را از هرگونه قیدى آزاد نماییم

گاه فکر و نیروهایش   خاطرش از فشار شدید تمایالت جسم آسوده گردد و آن
بشود و با نشاط و آزادى در این میدان فعالیت کند؟ لید و اختراعات ه تومتوجّ

و ! برند کنند و در لذّت و نعمت بسر مى  ها چنین مى همان طورى که غربى
  !...شوند کنند و پیروز مى ترقّى مى

توان درباره آن بحث نمود، زیرا این بندگان  این سئوالى است که کامال مى
کنند که اروپا ممکن  هاى شرق و غرب، هرگز تصور نمى  و پیروان بلوکاروپا

هیچ نظامى برخالف روش ت پندارند که ممکن نیس است اشتباه کند و چنین مى
زیرا درخشندگى تمدن صنعتى غرب، آنان را . غرب، بتواند صحیح و درست باشد

مبهوت کرده و عقول و ارواحشان را تسخیر کرده است و در نتیجه خود را برابر 
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توانند تصور کنند که   کنند و نمى ق درخشان و گیرنده آن، کوچک احساس مىبر
هایى که داراى هواپیما و تانک و   ملت!... جالبتر و بهتر از آن هم ممکن است، اوه
؟ و ما هاى مدنى و یا روانى فاسدى باشند بمب اتمى هستند، آیا ممکن است پایه

ن آنها انتقاد نماییم و تصور کنیم که از تمدها، بتوانیم از  ها و عقب افتاده بیچاره
  دانیم؟  هایى داریم و یا اصوال چیزى بیشتر از آنها مى  روح بشر آگاهى

  !خداوند کسى را بیامرزد که حد خود را بشناسد! هرگز! هرگز

ولى با همه این تصورات، همه این مطالب صحیح است و قیودى که اسالم 
ات حتمى انسانى است که نه تنها براى ها و ضروری  شناسد، نیازمندى الزم مى

  .فرد نیز ضرورت دارد حفظ جامعه، بلکه براى حفظ موجودیت و نهاد

در صورتى که اگر تنها از ضروریات اجتماعى هم بود، باز چیزى از ارزش 
شد و کسى حق نداشت آنها را به باد مسخره بگیرد، زیرا زندگى   آنها کاسته نمى

خارج بر فرد تحمیل شده باشد، چون اگر یک اجتماعى چیزى نیست که از 
تمایل قوى به انس و الفت با دیگران و همکارى با مردم در روح فرد وجود 

کرد، هرگز  داشت و فرد در میان جامعه احساس آسایش و راحتى نمى نمى
بنابر این، زندگى اجتماعى یک حقیقت روانى است . آمد  نمىاى بوجود  جامعه

را بر انسان تحمیل نکرده  شد و هیچ نظام و دینى آنجو  که از روح بشر مى
  .است

از نظر اینکه این مسئله داراى اهمیت خاصى است، ما براى آن بحث 
قدر کافى  ایم و در اینجا همین قرار داده» قرن و جامعه«اى تحت عنوان   جداگانه

است اشاره کنیم که خضوع در برابر ضروریات اجتماعى، خود خضوع و اطاعت 
اى جز اطاعت و  ریشه عمیقى دارند و چاره که در روح فرد هایى است انگیزهاز 

اجابت آنها نیست، و هرگز فرد بدون رعایت و توجّه به آنها سعادتمند نخواهد 
  .بود

داند، منظور اصلى   قیودى را که اسالم الزم مى: ولى مهم این است که بدانیم
اسالم یا هر نظام دیگرى در . ..از آن، قبل از هر چیزى، مصلحت خود فرد است

ها بر او  روى زمین، اگر عنان انسان را آزاد بگذارد، دیر یا زود بزرگترین زیان
  .وارد خواهد آمد

و اگر وضع فعلى آمریکا و اروپا، با زرق و برقهاى فریبنده خود، این مفاسد را 
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لمین کند، فریب خوردگان غرب زده باید بدانند که دانشمندان و مع  پنهان مى
اند و باید بدانند که پنهان   را بلند کردهفریادهاى خطراروپا و آمریکا نیز این 

برد و در هر حال موجود است و باالخره  کردن خطر، هرگز آن را از میان نمى
اى از نتایج   روزى نتایج تلخ و آثار شوم خود را به بار خواهد آورد، بلکه پاره

 به زانو آلمانشد که در مقابل اولین ضربه  به خوبى نمایان فرانسه در سوء آن
  .درآمد، و در مقابل فاتحین، با کمال زبونى، بدون قید و شرط تسلیم شد

و نیز نتایج آن را به صورت پیدایش دو جنگ جهانى در فاصله ربع قرن و 
  .ایم  تهدید جهان به جنگ زندگى برانداز سوم، به خوبى مشاهده کرده

هاو   اضطرابهاى روانى و   یمارىج حتمى آن، باز اینها گذشته، از نتای
هاى فشار خون و   تشویشهاى عصبى و امراض جنسى و زیاد شدن بیمارى

آلى  سرزمین مردمى که نمونه ایده  امراض قلبى است که حتى در خود آمریکا ــ
  .است  اى زیاد شده  سابقه  ــ بطور بى  !هاست زده  غرب

  فرق انسان و حیوان
حریت در  به وى آزادى و ان در این است که خداوندامتیاز انسان از حیو

حیوان مقید به قیود غریزه است و . اندیشه و فکر و اجراء آن را عنایت کرده است
کند و حدود   غریزه تنها عاملى است که او را به همه حرکات و افعالش وادار مى

جسمانى او نماید و مهمتر از همه، حد و اندازه تمایالت  فعالیت او را تعیین مى
  !کند را تعیین مى

خورد و انواع معینى   مى: شود  حیوان به تحریک غریزه، هنگامى که گرسنه مى
شناساند   دهد و این غذاها را هم غریزه به وى مى  از غذا را مورد استفاده قرار مى

اى از خود ندارد، و سپس هر وقتى که غریزه فرمان   و هیچگونه اختیار و اراده
  .کشد وردن مىبدهد، دست از خ

هدف غریزه از برقرار کردن این حدود و قیود، این است که حیوان را از 
روى در غذا و خارج شدن از حدود متناسب با نیروى  هاى ناشى از زیاده زیان

و این حدود غریزى، مادامى که حیوان بر سرشت و . هاضمه، نگهدارى کند
که اهلى شد و در وقتى ماند، ولى   طبیعت اصلى خود باقى است، برقرار مى

گردید، گاهى ممکن است از اثر این تغییر وضع، از تحصیل غذا متکى به انسان 
هدایت و راهنمایى غریزه دور گردد، در این صورت باید نگهبان وى، حدودى را 
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  .شود، رعایت کند تا به حیوان زیان نرسد  که مقصود از آن حاصل مى

دارد که هنگام سرما، خود را  وامىغریزه ـ در بعضى حیوانات ـ آنان را 
اى از  بدون اینکه اراده... بپوشانند و پس از آغاز گرما، آن را از خود دور کنند

وقت آن را، جلو یا عقب این کار داشته باشند و بدون اینکه بتوانند خود در 
  .بیاندازند

اما فعالیت جنسى در زندگى حیوان، داراى فصل معینى است که در آن وقت، 
گیرى انجام شود و همین که فصل آن  آیند تا عمل جفت ر و ماده به هیجان مىن

کند و نر هم به نوبه خود از  دیگر ماده براى این کار تمکینى نمى. پایان یافت
  !.کند نظر مى اصرار و کوشش در این باره، صرف

که گذارد  کند و نمى   تضمین مىو بدین ترتیب، غریزه زندگى حیوان را
یوانى خود را بیش از حدى که طبیعت و سرشت وى ناتوانى آن را فعالیت ح

دارد، انجام دهد، تا در نتیجه به نابودى جسم و تحلیل قوا و بر باد رفتن زندگى 
  !...آنان قبل از موسم طبیعى، منجر نشود

پروردگار او را مورد لطف و عنایت خاصى قرار داد و از قید غریزه، . اما انسان
هایى  ت اجراء و حدود آن، آزاد نمود، اگر آدمى درانگیزه و غریزهالاقل در کیفی

گفتن به این  کیفیت و راه پاسخآزاد نباشد، در کند   که از داخل او را تحریک مى
و اگر انسان از این آزادى خود تا . ها و حدود و اندازه آن، کامال آزاد است  انگیزه

اى قرار ندهد و به  و اندازهآخرین سرحد ممکن استفاده کند و براى آن حدود 
  !...حد معقولى اکتفا نکند، چه پیش خواهد آمد

پندارند که این کار منجر به لذّت بیشتر و احساس  بعضى از افراد ساده مى
یقت شود، ولى واقعیت کار تابع نظر اشخاص نیست و حق سعادت و کامیابى مى

ر را کامال مردود شکند و این پندا  مىهاى جدل را در هم   تجربه شده، پایه
  .نماید مى

تر و به فهم و درک  کنیم، چون بحث درباره آن ساده  شروع مىغذاما از 
ها و »پروتئین«افرادى هستند که در مصرف مواد غذایى و . نزدیکتر است

دى که کنند و از ح روى مى ها و امالح و عناصر دیگر، اصراف و زیاده»ویتامین«
رسد  نمایند و در آغاز کار، بنظرشان مى  مىف مورد نیاز بدن است، بیشتر مصر

برند و بیش از یک فرد معمولى که به اندازه  روى استفاده مى  که آنها از این زیاده
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  .برند  کند، لذّت مى معقول در غذا اکتفا مى

شود و این شخص پرخور، هر روز بر   ولى روزها پشت سر هم سپرى مى
رسد که هرچه غذا به وى  مىافزاید و کارش به جایى  پرخورى خویش مى

  .شود  ى مبتال مىشود و باالخره به یک حالت گرسنگى دائم  بدهند، سیر نمى

آید؟ معده و امعاء او بیش از حد طبیعى اتساع   این حالت چگونه پدید مى
کنند و باید آن را با مقدار   کنند و در نتیجه به اندازه معتاد اکتفا نمى پیدا مى

خواهد و   و سرانجام هنوز پرنشده دوباره غذا مى!  نمودالعاده زیادترى پر فوق
این حالت شکم خوارگى او را از لذّت سیرى، که یک فرد طبیعى احساس 

اى  گذراند و بهره نماید و عمرش را در حال انتظار غذا مى  کند، محروم مى مى
  .برد از زندگى نمى

کشاند و  خود مىبه عبودیت و بندگى  بدبختى بزرگتر اینکه، شهوت غذا او را
دیگر اختیار خوردن و نخوردن به دست او نیست، بلکه همیشه با رشته این 

رود و کوچکترین  شهوت بسته شده است و به هرکجا که بکشد، بدنبالش مى
آزادى و حریتى از خود ندارد و تمام وجود و تفکر و فعالیت وى محدود به این 

تمام تمایالتش در این منحصر کند و   جا تجاوز نمى یک موضوع است و از آن
اشتها بخورد و اگر ثروتمند باشد، اموالش را در این راه مصرف ه با شود ک مى
  !کشاند  هاى اغنیا مى کند و اگر فقیر باشد، خود را بر سر سفره مى

کشاند و  این چگونه حقارت و ذلتى است که انسان را به این مرحله پست مى
گذارد که به مقام شایسته انسانى  کند و نمى او را از انسانیت وى محروم مى

تر از خوردن و  هاى وسیع  افق  ارتقاء پیدا کند و با فکر و روح خویش به
نوشیدن برسد؟ و در صورتى که همه افراد هدف خود را خوردن قرار بدهند، 
زندگى چه شکلى پیدا خواهد کرد و چگونه خواهد توانست ارتقاء پیدا کند؟ و 

اند به ادراکات و افکار و اختراعاتى بپردازد که نفع آن به همه تو انسان کى مى
  برسد؟

بخورید و بیاشامید ولى اسراف «: گوید  و براى این است که اسالم مى
روى خارج نشوید، اسالم با این دستور، اصل  ، یعنى از حد اعتدال و میانه»نکنید

دهد و   دى قرار مىو حدویود کند ولى براى اجراء آن ق و ریشه کار را مباح مى
هدفش در این کار، در درجه اول حفظ سالمت فرد و بعد، ارتقاء و ترقّى او 
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  .است

و جسم مثال نیازمند به استراحت است، زیرا بدون آن زندگى عذاب غیرقابل 
کند و پیامبر گرامى   تحملى خواهد شد و اسالم به این حقیقت توجّه مى

  . جسم و بدن تو، بر تو حقى است ـ  ـ براىان لبدنک علیک حقا: فرماید مى

رسد   مىنظر  اف در استراحت که در آغاز کار بهروى و اسر  ولى زیاده
. شود موجب لذّت و بهره بیشترى است، دیر یا زود به تنبلى و سستى منجر مى

کند که عاجز از  تنبلى لذّت نیست، زیرا آدم کسل و تنبل همیشه احساس مى
عالیت براى او بصورت یک آرزوى عملى نشدنى حرکت و فعالیت است، بلکه ف

شود و از   بدن از این اسراف در راحتى، ناراحت مى» مکانیسم«آید، چون   درمى
ماند و غدد بدن به اندازه کافى و مطلوب، ترشح   انجام کارهاى خویش بازمى

مانند و در نتیجه،   کنند و اعضاء دفع فضوالت و سموم، از فعالیت بازمى نمى
  .گردد حالى مى شود و منجر به سستى و بى  دن متراکم مىسموم درب

آید و در نتیجه   بدین ترتیب لذّت مورد نظر، بصورت عذاب و بیمارى درمى
هاى  شود فعالیت و نشاط خود را از راه طلب، ناچار مى این آدم تنبل و راحت

 هایى که موجب نابودى مال و سالمتى او خواهد شد غیرعادى بدست بیاورد، راه
کرد  ولى اگر در استفاده از استراحت به حد معقول و صحیحى اکتفا مى

  .مند گردد توانست از قدرت فعالیت و حرکت معقول هم بهره مى

 و آن را کند  خوشگذرانى و عیاشى را تحریم مىبنابراین هنگامى که اسالم 
هایش، حفظ  نماید، یکى از هدف به صورت زشت و مبغوضى مجسم مى

 نگهداشتن وى در یک حد اعتدال و سالمت است، تا او را به سالمتى فرد و
  .اندازه معقولى از لذّتهاى زندگى برخوردار نماید

کنم که این سخن از بدیهیات است و در هیج کجا، نه در شرق و نه   تصور مى
هاى بزرگ، فقط در  در غرب، درباره آن احتیاج به مجادله نیست و تمام مجادله

پندارند   ها و بندگان شرقى آنان، مى  زند که غربى  دور مىى مسئله جنسپیرامون 
که باید در آن مورد به فرد آزادى مطلق داد تا از فشار دائمى آن بر اعصاب آسوده 

وگیرى از و در نتیجه کوشش خود را به جاى اینکه در راه مبارزه و جل!! شود
هاى مفید  راهمصروف کند و در اثر این مبارزه اعصابش خراب شود، در غریزه 

  !به کار وادارد
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به علت اهمیت این مسئله، ما در آن بطور جداگانه در قسمت مستقلى به 
تفصیل بحث خواهیم کرد، ولى اکنون که در صدد بسط و گسترش نظریه عمومى 

گوییم که موقعیت مسئله جنسى از این جهت، درست مثل   اسالم هستیم، مى
نظران   روانى دیگر است که کوتهموقعیت هر شهوت و تمایل جسمانى و یا

تواند   ـ و درها را بطور کامل به روى آنها گشودن ـ  مىباحه آنها پندارند که ا مى
  .از فشار شدید آن بکاهد و یا آن را از میان بردارد

کند، زیرا کسانى که همیشه در  ولى واقعیت موجود، این پندار را تکذیب مى
 مشغول استفاده از آن هستند، کسانى نیستند اند و دائماً  تمایالت خود فرو رفته

که بتوانند با افکار خویش، خود را از آن منصرف کنند و براى مدتى از فریب آن 
  .دورى گزینند

توانند از آن  نمىاند و  حروم نیز در این میدان اینگونهدرست است که افراد م
ین است که هاى آن آسوده شوند، ولى مهم ا انصراف حاصل کنند و از وسوسه

کسانى که از این لذّت برخودارند، از نظر ناتوانى، دست کمى از آن دیگران 
  .ترند  ندارند، بلکه از آنان ناتوان

زیرا این شهوت و همه شهوات دیگر، با کامیابى زیاد و فراوانى وسایل اشباع، 
شوند، تا سرانجام  شوند، بلکه بیشتر مشتعل و برافروخته مى  هرگز سیر نمى

گذارند و حتى کار بجایى   آسوده نمىى صاحبش را ا آیند که لحظه  ى درمىعذاب
رسد که دیگر او احساس لذّت حقیقى هم نخواهد نمود و بدنش هم دیگر  مى

کوشد،  رحم مى تحمل این تالش دائمى را که همیشه در راه این تشنگى بى
  !نخواهد داشت

 و شامل نواحى تر و شدیدتر بوده بلکه این شهوت از جهت اینکه عمیق
هاى انسانى است، اگر به تمام معنى آزاد و عنان گسیخته باشد، خطرناکتر  فعالیت

گردد و در  شود و منجر به یک عطش همیشگى مى  از شهوات دیگر شناخته مى
تواند  کند و مى این حالت، بیش از هر حالت دیگرى او را از انسانیت دور مى

 کند و در معرض سقوط و نابودى قرار ها و امتیازاتش را خراب عقل و نیکى
و سرانجام او بصورت جسمى درآید که تفاوتى با حیوان ندارد و فکر و . دهد

رود، بطورى که در این حال حیوانى است  روحش از سطح حیوانیت باالتر نمى
  .برد  که دائماً در حال تهییج بسر مى
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دهد  مىر ازه و حدودى قراپس هنگامى که اسالم براى شهوت جنسى اند
را به رسمیت   کند و آن البته پس از آنکه بوجود واقعیت آن اعتراف مى ــ
دهد، بلکه  ــ مسلماً این کار را بیهوده و بدون مصلحت انجام نمى  شناسد مى

هدفش در این کار، قبل از هر چیز، حفظ موجودیت فرد و مخصوصاً مصلحت او 
  .است

دهد، بلکه   ى اختصاص نمىهاى جسمان اسالم این روش را فقط به شهوت
به معنى عام » تملک«در مورد تمایالت و شهوات روانى، مانند شهوت مال و یا 

  .نماید آن، نیز از چنین روشى پیروى مى

از پیش گفتیم که اسالم از جهت اصل و ریشه کار و از جهت اینکه آنها 
اعتراف زده شوند، به واقعیت آنها  هایى روانى هستند که نباید واپس احساس

هاى اجتماعى جدید، رفتار   اى از مکتب نماید، و در این مورد مانند پاره مى
نماید، ولى آزادى بدون قید و شرط این تمایالت، منجر به یک شهوت  نمى

اى خواهد شد و انسان را از هرگونه کوشش و حرکتى   سرکش و فلج کننده
  .بازخواهد داشت

پردازند، آگاهیم که تمام  مال مىهمه ما از حاالت کسانى که به گردآورى 
شوند و گاهى  گذارنند و متحمل عذاب و خوارى مى زندگى را در این راه مى

ها، از آن  ها و ذلت  کشانند و بعد از همه این رنج  خود را به ذلت و پستى مى
کنند، زیرا در نظر آنان جمع مال و ثروت، خود هدف زندگى است،  استفاده نمى

  !تر و بهتر  عالىنه وسیله براى هدف

شود، به صورت  طلبى ناشى مى و بدین ترتیب، لذّت اولى که از میل به افزون
آید،   یک اشتغال خاطر دائمى و ناراحتى فکر و عطش غیرقابل تسکین، درمى

  .کند  بلکه هر قدر بر مال و ثروت وى افزوده شود، بیشتر شدت پیدا مى

من هر وقت «: گفت دم که مىاینجا به یاد سخن یک معتاد مشروبخوار افتا
آیم که احتیاج به پیاله دیگرى  اى درمى نوشم، بصورت شخص تازه  یک پیاله مى

آورى   این حالت، بطورکلى به همه شهوات و مخصوصاً بر شهوت جمع! »دارد
کند، زیرا کسى که یک میلیون دارد، بصورت شخص جدیدى   مال، تطبیق مى

  ...و همچنین! زمند استآید که به یک میلیون دیگر نیا  درمى

: نماید  کند و اعالم مى پس هنگامى که قرآن، انباشتن طال و نقره را حرام مى
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کنند و در راه خدا   دهند و آن را انبار مى کسانى که طال و نقره را گنج قرار مى
  ...کنند، آنان را به عذاب دردناکى بشارت بده  انفاق نمى

اى  رهه دینار و درهم یا گندم و نقکسى ک«: فرماید  و یا اگر رسول خدا مى
ننماید در روز قیامت را براى بدهکار نیازمند، در راه خدا مصرف  جمع کند و آن

  .»شود بدان گنج، گداخته مى

هدف اسالم در این دستور، حفظ فطرت و سرشت سالم فرد و حمایت روح 
ود، وى از رنج و عذابى است که اگر بدون قید و شرط به حال خود واگذار ش

  .شود گرفتار آن مى

***  

تردید، شویم که بدون   ت از این بحث خارج مىاکنون با تأکید این حقیق
کند و در این کار رعایت کمال  قیودى را که اسالم بر شهوات فرد وضع مى

زده شوند و در ضمیر پنهان  گذارد که واپس نماید و نمى  احتیاط را هم مى
حفظ مصلحت فرد، به عنوان این که یک جایگزین کردند، قیودى است که براى 

فرد است، تنظیم شده است و هیچگونه هدف استثمارى یا خودکامگى و استبداد 
  .خورد در آن بچشم نمى

ولى این قیود، در عین حال براى حفظ مصالح اجتماعى و هیئت اجتماعى نیز 
ه، هست، و قبال اشاره کوتاه و مختصرى به این مطلب نمودم و در مباحث آیند

دراین باره بحث خواهم کرد که اجتماع و زندگى اجتماعى براى فرد، یک 
و . نیاز شده و بدون آن زندگى کند  تواند از آن بى  نیازمندى روانى است که نمى
شد،  خاطر مصالح اجتماع برافراد فرض و الزم مى اگر قیود و حدودى فقط به

ا اجتماع نیز در واقع جزیى کرد، زیر ضرورى براى نهاد و استقالل فرد تولید نمى
  !رود اد فرد بشمار مىاز ذات و نه

اى که در اینجا، در خصوص اسالم باید یادآورى کنیم این است که   نکته
قیودى را که اسالم براى حفظ اجتماع قرارداده است، عیناً همان قیود و حدودى 

الم میان بنابراین در اس. است که براى حفظ و مصالح فرد وضع و قرارداده است
مصالح فرد، به عنوان یک واحد مستقل و مصالح فرد به عنوان جزیى از جامعه 

دهد داراى   بزرگ، هیچگونه تضادى وجود ندارد و هر قیدى که اسالم قرار مى
دو جنبه است، و در آن واحد، یک جنبه آن به نفع مصالح فرد و جنبه دیگرش 
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شود، در آن   دى که داده مىکند و هرگونه آزا بسود مصالح اجتماعى کار مى
  ...یکى براى مصالح فرد و دیگر براى مصالح اجتماع: واحد داراى دو هدف است

  :آوریم براى این موضوع مثالى مى

روى در خوردن و نوشیدن یک هدف اجتماعى  جلوگیرى از اسراف و زیاده
ج کند و منجر به هرج و مر است، زیرا این عمل توازن جامعه را مختل مى

کنند و  دارند مصرف مىاى از افراد بیش از حدى که احتیاج   شود، چه پاره مى
قطعاً نتیجه این کار، این است که افرادى پیدا شوند که به اندازه الزم و حد نیاز و 

و از ... مصرفى خود، مواد غذایى نداشته باشند و وضع تغذیه آنان درست نباشد
 و کینه در افراد محروم پدید شود  ها دیگرگون مى اینجاست که دلها و قلب

شود که آنان علیه خوشگذرانان برانگیخته  آید و اینگونه حاالت، سبب مى مى
 و در هم گردد و فعالیت بشریت از شوند و در نتیجه، سیر کارها آشفته

  .هاى شر و فساد کشانیده شود  هاى نیک، به راه  هدف

رعایت مصلحت همه بنابراین، مقصود از جلوگیرى از اسراف و خوشگذرانى 
شود که مصارف اضافى را از اسراف کنندگان   افراد است و به اینجا منتهى مى

بگیرند و به افراد گرسنه و محروم بدهند، ولى در عین حال براى مصالح فردى 
  .خود اسراف کنندگان نیز ضرورى است، همانطورى که قبال توضیح دادیم

دارد و ا شهوت غذا همانندى  مورد، بیش از هر چیز، بشهوت مال در این
اى روشن است که نیازى به بیان   عامل اجتماعى منع از انبارکردن ثروت، به اندازه

زیرا این عمل اگر بدون قید و شرط، آزاد گدشته شود، ریشه و . و توضیح ندارد
هاى اجتماعى است و فردى که شهوت مال او را فراگرفته،   علت همه اضطراب

یعنى بقیه مردم ـ به قدرى شدید است که حدى ندارد  ه ـآزارش نسبت به جامع
بخشد،  را نمى شود که آسمان و زمین آن و جنایتى را درباره آنان مرتکب مى

با خودخواهى افراطى خود ـ با آنکه تنها بوده و یک فرد بیشتر نیست ـ زیرا او 
 چون کند،  صدها و هزاران نفر را ازحق زندگى مادى و معنوى صحیح محروم مى

هاى فقر، فقط محرومیت از ضروریت اصلى زندگى، یعنى غذا و لباس و  زیان
مسکن مناسب، نیست، بلکه بینوایى و تنگدستى منجر به افساد و خراب کردن 

هایى که شایسته   شود و او را از هدف  ادراکات و احساسات و افکار فرد فقیر مى
شود و خود را در راه   ه اغنیاء مىرد و در نتیجه، یا ذلیل درگادا انسان انس، بازمى
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هاى گناه،  کند و مانند افراد خودفروش و واسطه شهوات و تمایالت آنان فنا مى
و یا با زحمت و ناراحتى، فقر را ! دهد  نانى به هر کارى تن درمى  براى لقمه
گیرد و این کینه از نظر  کند و کینه همه ثروتمندان را در دل مى تحمل مى

ها و   اس نادرست و ناپاکى است، بعالوه اضطرابانسانیت یک احس
نها آورد که نتایج سوء آن، ت هاى خطرناکى هم در جامعه بوجود مى ناراحتى
بلکه همه جامعه دچار عواقب شوم آن خواهد شود،   گیر ستمکاران نمى گریبان

  .شد

همه این مطالب صحیح است، بلکه به قدرى مطلب مسلم و روشن است ... 
آید که قیودى که بر شهوت مال  کار، این توهم براى انسان پیش مىکه در آغاز 

وضع شده است، از آن، هدفى جز مصلحت اجتماع در نظر نیست و براى فرد 
آور است، ولى حقیقت اینست که این قیود براساس   سودى ندارد بلکه زیان

ح  که حافظ مصالح اجتماعى است، نگهبان مصالنظریه عمومى اسالم در عین حال
باشد و نه تنها او را از گرسنگى دائمى نسبت به جمع مال، نجات  مىفردى نیز 

دهد، بلکه او را از شورش و طغیان طبقه فقیر و محروم علیه وى و در نتیجه  مى
دهد زیرا اینگونه   از محرومیت از تمام هستى و گامى از زندگى، نجات مى

 بدین ترتیب مصالح فردى و افتد و  هاى اجتماعى اتّفاق مى  حوادث، در اضطراب
  .شوند اجتماعى در یک قانون، همردیف مى

مطالب باال ضع تمایل و شهوت و عیاشى و خوشگذرانى نیز از و البته و
شود، زیرا عیاشى از یک طرف همیشه موجب محرومیت در طرف  روشن مى
گردد، و از  شود، و با این وضع استقرار و آرامش جامعه مختل مى  مقابل مى

گیرد و  ها، هرگز راه ارتقاء را پیش نمى  دیگر جامعه عیاشان و تنبلطرف
تواند وسائل نیرومندى را که براى حفظ استقالل و موجودیت خود نیازمند  نمى

است، به دست آورد و در نتیجه، در معرض بندگى و اسارت اجتماعات نیرومند 
  .گیرد دیگر قرار مىعال و ف

شهوت عیاشى قرار گرفته به خاطر مصالح پس قید و بندى که بر تمایل و 
جامعه است، ولى همان طورى که قبال بیان کردیم، نتیجه و هدف دیگر آن، 

  .مراعات مصالح فردى و حفظ آن است

 در اسالم، جنبه اجتماعى آن نیز روشن است، شهوت جنسىو اما محدودیت 
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واده و ها و از هم پاشیدن خان زیرا از هرج و مرج جنسى جز اختالف نسب
آید، و مهمتر از  دیگرى به دست نمى نتیجهراب عواطف و احساسات مردم، اضط

همه اینکه فردى که در شهوات خویش غرق است، گوش به فریاد اجتماع 
دهد و مانعى که او را قدرى از شهوات مستولى بر وى، به نفع دیگران فرود  نمى

 را فرانسهى است که بندو بار  کند و همین آزادى و بى  بیاورد، احساس نمى
پا درآمد و  از  روبرو شد،آلمانناتوان نمود و در نتیجه، همین که با اولین ضربت 

، در هاى پاریس کابارهو بارها  و ها رقاص خانهبا ذلت در دامن فاتحین افتاد و 
  .دشمن قرار گرفت! هاى بال دار  بمبمقابل 

ه شد، مصلحت و بنابر این، در محدودیتى که براى شهوت جنسى قرارداد
ن ولى این تنها مقصود و هدف ای. صالح جامعه بدون تردید رعایت شده است

پراضطراب و دردناک نیز، هدف کار نیست، بلکه حفظ و نجات فرد از زندگى 
  .رود  دیگر آن بشمار مى

***  

هاى  از این مثالها، طبیعت دوگونه و مزدوج حدودى را که اسالم بر شهوت
توانیم دریابیم که  توانیم درک کنیم و از مطالعه آنها مى ىدهد، م جسم قرار مى

کرده است و این نظر اسالم بیهوده و بدون داشتن هدف صحیح، این کار را ن
شناسان درباره آن دارند، به   جامعهاى از روانشناسان و   آلودى که پاره غرض

ه دوران شود، آنها قیود دین و اخالق و اجتماع را ب  هیچوجه بر آن تطبیق نمى
  .دانند  هاى تابوى موجود در بین قبایل وحشى، مربوط مى  و نظامتوتمىعقاید 

هاى ادیان و یا  ها، میان تحریم  اى از مشابهت  ولى باید دانست که وجود پاره
محرمات اسالمى با محرمات قبایل وحشى و همچنین تحول این محرمات قبایل 

ند از ارزش این قوانین و توا صورت قوانین عادى و مدنى، نمى وحشى، به
نظامها، چیزى بکاهد و آن را در معرض استهزاء و تمسخر و تاخت و تاز 

  .قرار دهد! و تمدن! طرفداران تقدم

خواهند  دانشمندان غرب درباره دین و جامعه و اخالق خود، آنچه را که مى
ا ولى مو بسا ممکن است که کم و بیش در آن مورد حق با آنها باشد، ! بگویند

چیزهایى را باور کنیم که آنان ود مسلمانان احتیاج نداریم که درباره عقاید خ



 ١٤٥

اند و یا ادعاهاى آنها را، کورکورانه و  درباره اعتقادات خود پذیرفته
، ما نظام روشنى داریم که در مقابل بوزینهوار، بر قوانین و نظام خود تطبق کنیم

نماید،   رده عرض وجود مىهاى عوامل تخریب، مقاومت ک تمسخرها و تخریب
کند، هدف  زیرا نظام ما نظامى است که در مورد هر قید و حدى که برقرار مى

وحشیان  و محرمات» توتمى«مشخص و خاصى دارد و هرگز آن را مانند آداب 
که این دستورات را در معرض   کند، و هنگامى پیچیده به ابهام و غموض نمى

یابیم و براى درک آن، فقط یک   ج آن را درمىدهیم، فواید و نتای مطالعه قرارمى
نظر سالم و دور از اغراض الزم است و در البالى آن، مزیت بزرگ و اختصاصى 

در برابر هر قیدى، هدف مزدوج و : کنیم که عبارت است از اینکه را مشاهده مى
اى وجود دارد، بطورى که در آن واحد مصلحت فرد و جامعه، هر دو با  دو جانبه

  .شود مل رعایت مىبطور کاهم، 

و اگر بر فرض، در محرمات اسالم و یا دین بطورکلى، شباهتهایى با محرمات 
اى از  قبایل وحشى وجود داشته باشد، فقط این دلیل بر این است که پاره

محرمات آنها تصادفاً یا بدون تصادف، براساس درستى بنا نهاده شده است و 
ن را به همین دلیل که براساس درستى برقرار اسالم ـ  و یا دین بطور کلى ـ آ

است، به حال خود واگذاشته است و این خود، شاهدى به نفع دین است نه بر 
است که دین با هیچ روش حقى ناسازگارى و با ن زیان آن، زیرا معنى این کار ای

ن کند، بیهوده و یا بود  پذیرد و یا رد مى طبیعت اشیاء منافاتى ندارد و آنچه را مى
مأخذ و علت نیست و در این کار، رعایت مصلحت انسانیت و سود و زیان آن را 

  .کند مى

کند که زندگى وحشیان سرتاسر   و از طرف دیگر، این نکته را هم اعالم مى
شر و فساد نیست و بطور کلى و صد در صد، از دیدن حق نابینا نیستند، بلکه 

آنها بدان برسد، آنان را از عقل  از آنکه هایى هم هست که هزاران سال قبل راه
کند که کیفیت آن طرق، هنوز از دسترس فهم ما خارج  اى از حقایق آگاه مى پاره
و این دلیل بر این است که باید به مجموع بشریت ایمان آورد، نه نها به . است

عقل او، و مشاهده این دالیل، ما را از غلو شدید در ایمان به عقل تنها، 
  .دارد بازمى
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  امتیازات اسالم بر قوانین بشرى

اسالم صیانت و حفظ این حدود را عهده دار است، یعنى قوانینى را وضع 
تواند کار  در سایه این قوانین، هر فردى مى. کند که ضامن عدم تعدى است مى

کند و بهره ببرد و فعالیت زندگى را در هر راه و جهت ممکنى، متوجّه گرداند به 
این کار به کسى آزار نرساند و به زندگان دیگر، ستم ننماید و طورى که در اثناء 

قوانین در اسالم مزایایى دارد که در . راه استفاده از زندگى را بر دیگران تنگ نکند
هاى آسمانى استفاده نشده، آن مزایا وجود   هیچ نظام دیگرى که از سرچشمه

  ...کند کار مى!  چند فردقوانین زمینى فقط به نفع یک طبقه و یاندارد، زیرا این 

ایم که هر یک  اولین قسمت از این مزایا همان است که ما از پیش ذکر کرده
از حدود و مقررات اسالم، مصلحت فرد را به عنوان یک شخصیت مستقل 

عه کند و در عین حال مصالح او را به عنوان این که عضوى از جام رعایت مى
  .نماید بطور کامل مراعات مى، نیز کند هست و همراه افراد دیگر زندگى مى

شود این است  کند که هدف قیودى که وضع مى هنگامى که فرد احساس مى
و براى این منظور است که مانع رسیدن آزار او به دیگران بوده و در عین حال 

خواهد او را در مقابل گزند دیگران محفوظ نگهدارد و نگذارد تمایالت آنها  مى
د، بلکه فرد را در مقابل تمایالت و شهوات شخصى خود نسبت به وى تعدى کن

درآورد و بسوى فنا و نیستى ! گذارد دمار از روزگارش کند و نمى  نیز حفظ مى
کند، روح وى در مقابل این   هنگامى که فرد این حقایق را احساس مىبکشاند، 

 زوال گیرد و آرزوى نابودى و شود و کینه آنها را در دل نمى  قوانین ناراحت نمى
مگر در حاالت غیرعادى و (کوشد  کند و براى در هم شکستن آن نمى آن را نمى

  ). بحث خواهیم کردجنایت و مجازاتما از این حاالت در قسمت 

 و فروید با جامعه، رابطه نفرت و کینه شدیدى که بنابراین، دیگر رابطه او
ر این صورت کنند، نخواهد گردید، زیرا جامعه د روانکاوان دیگر تصویر مى

بلکه ! اى نیست که در کمین فرد باشد و او را بدرد و نابود کند  دیگر غول درنده
ماند و میانشان را اصالح  او دوست محتاطى است که میان دو نفر متخاصم مى

  .نماید  آمیز، دعوت مى  کند و آنگاه آنان را به همکارى مسالمت مى

***  
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خود را از ترجیح مصلت طبقاتى و ، قوانین بشرى تاکنون امتیاز دیگر اینکه
نفع گروههاى خاص، نتوانسته آسوده کند، یعنى همیشه طبقه خاصى مورد نظر 

  .آنان است، بدون اینکه به دیگران توجّه کنند

هاى معروف روى زمین، در این خصلت با هم برابرند و براى  تمام نظام
ه نظام ها را ب هاى کمونیست  دانستن این حقیقت کافى است که طعنه

کمونیستى و انتقادهاى داران را به نظام  دارى بشنویم، یا اشکاالت سرمایه رمایهس
دموکراتها را به نظام دیکتاتورى و حرفهاى طرفداران دیکتاتورى را درباره 

چه آنگاه به خوبى خواهیم دریافت که هریک از این ! دموکراسى، مالحظه کنیم
گویند و منافع دیگران را در نظر  خن مىهابه نفع فرد یا طائفه مخصوصى س  نظام
ها موفق شود و زمام کار را بدست  گیرند و هر کسى که در این دولت نمى

کند، تا  ینى را وضع مىبگیرد، مطابق روش خاص خود و مصالح خویش قوان
  !بیشترى از آزادى را ببرد و از کیسه دیگران بیشتر سوء استفاده بنمایدسهم 

 نان :یاآزادى، برادرى، مساوات، : ر و صدایى از قبیلکلمات و عبارات پر س
توانند حقیقت را  نمى.. اند همه در برابر قانون مساوى:  و یا!و کار براى همه

ان، حقیقت روشن این است که قوانین پنهان نمایند و در البالى همه این سخن
 کار اى است که پیروز شده و زمام مصالح و سودهاى طبقهبشرى، همیشه موافق 
و به طور معمول مصالح و منافع طبقات مغلوب رعایت . را بدست گرفته است

حتى درمیان ملتهایى که از نظر عدالت و آزادى، مراحلى را هم طى . شود نمى
  !اند کرده

و ! ها نمونه اعالى دموکراسى است  که از نظر بعضى (انگلستانمثال قانون در 
دارى است و  حامى نظام سرمایه)  استطبقات کمتربا وجود اینکه مبارزه میان 

  .کند  داران را در مقابل کارگران، تضمین مى منافع سرمایه

، آمریکافاصله و مبارزه طبقاتى و در نتیجه حمایت قانون از سرمایه دارى، در 
خود تصریح روسیه شوروى اما در ... تر است به مراتب شدیدتر و صریح

رگر، و برترى دادن و آقا کردن طبقه کاکنند که نهضت و جنبش آنها، براى  مى
  .دار و مالک است سرمایهخورد کردن و نابود نمودن طبقه 

گیرد، همیشه در معرض تحوالت   آرى مادامى که قانون از زمین سرچشمه مى
و دیگرگونیهایى در دست طبقات غالب، بر ضد طبقه مغلوب یک ملت، خواهد 
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  .بود

گویند و آن را  هاى غربى مى»رئالیست«اى که  در همه جوامع جهان آن جمله
همیشه طبقه نیرومند و «: کند که دانند، صدق مى هاى جهان مى شامل تمام نظام

  !»کنند  وضع مى خود غالب قانون را براى حفظ مصالح

اما نظام اسالمى، مولود فکر یک هیئت قانونگذارى در روى زمین نیست، بلکه 
و در آنجا نیز مصالح فردى و .  استریشه اصلى آن از آسمان و از وحى الهى

خصوصى وجود ندارد، تا یک طبقه را بر طبقه دیگر ترجیح بدهد، زیرا آنها و 
اینها، همه بندگان خدایند و از نظر ریشه اصلى پیدایش و از نظر سرانجام و 

  .پایان، با هم مساویند

د و گردن  مىبسوى او باز همه آفریده قدرت خداوندند و در آخر کار، همه 
هیچ فردى بر «کند و   پروردگار جهان همه را به یک اندازه و حدود محاسبه مى

  .»دیگرى، جز با تقوى و فضیلت برترى ندارد

شود و نسبت   شریعت اسالم نظامى است که بر همه و مصالح همه تطبیق مى
کند، حاکم و محکوم،   انگارى نمى به فردى، به زیان فرد دیگر، مجامله و سهل

بردار، ثروتمند و فقیر، باال و پایین، در مقابل قانون با هم   و فرمانفرمانروا
  .اند مساوى

واقعیت ى نیست که بیهوده و بدون مĤخذ گفته شود، بلکه یک این سخن
وال یجرمنکم شنان قوم «: کند محسوس تاریخى است و قرآن مجید اعالم مى

و کینه از مردمى، شما را ناراحتى : یعنى: »على االتعدلوا، اعدلوا هواقرب للتقوى
  .تر است  وادار به ترک عدالت نکند، عدالت کنید که به تقوى نزدیک

تر کوه  انما افسد من کان قبلکم انه اذا سرق الشریف«: فرماید  رسول خدا مى
 بنت محمّد لقطع فاطمۀالحد، واهللا لو سرقت  و اذا سرق الضعیف، اقاموا علیه

هاى قبل از شما از این جهت بوده که  د ملتنابودى و فسا: محمّد یداه، یعنى
کردند و همین که  کرد، رهایش مى  آنان هنگامى که مرد توانا و بزرگى دزدى مى

به خدا سوگند، اگر ! کردند نمود، بر او حد جارى مى ضعیف و ناتوانى دزدى مى
  .»دزدى کند محمّد دستهایش را قطع خواهد کرد) ص(فاطمه دختر محمّد

او را از ى زند و عاطفه پدر ا به جرم شراب خوردن حد مىفرزندش رعمر 
کند که او، یکى از افراد شریف و  دارد و مالحظه این را هم نمى  این کار بازنمى
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  ! استقریشبزرگان 

اگر این وضع ادامه پیدا نکرد و شرایطى پیش آمد که اجراء این اصول در هم 
آید و در هرحال،  ى پیش مىریخت، باید دانست که براى هر نظامى چنین حوادث

  . شناخته شوداسالماین امر، نباید عیب 

***  

کنیم و آنگاه در قابلیت  ما در اینجا نخست از مبادى و اصول آن بحث مى
یابیم   اجراء آنها سخن خواهیم گفت و در هر دو مرحله، شواهد گرانبهایى را مى

وده و داراى مزایاى زیادى نظیرى ب  کند که اسالم نظام بى که عقیده ما را تأیید مى
شود و آنچه در زمان   است که در هیچ نظام دیگرى در روى زمین، دیده نمى

 اجرا شد، در صورت وجود شرایط عمربن عبدالعزیزو ابوبکر و عمر و على 
  .مساعد براى همیشه قابل اجرا است

هاى سیاسى که موفقیت اجرایى اسالم را   ما در اینجا از شرایط و موقعیت
» پسیکولوژى«گوییم، بلکه در اسالم از نظر روانى و  کند، سخن نمى  مین مىتض

پس آنچه اکنون از نظر ما اهمیت دارد، این است که اسالم از . کنیم بحث مى
ه کنند که آن را ناحیه روانى و پسیکولوژى قابلیت اجراء عملى را ـ هر وقت اراد

  ...استاجراء نمایند ـ  دارا 

توان بار دیگر هم آن را اجرا   ر در تاریخ اجرا شد و مىاین اصول، که یکبا
نمود، هنگامى که اجرا شود، هر فرد مسلمانى چنین احساس خواهد کرد که 
قوانینى که از آسمان نازل شده است، هرگز به مصالح و منافع یک فرد تعدى 

ه کند ک و باز احساس مى. نماید  کند و آن را به ناحق به دیگرى واگذار نمى نمى
بلکه هر فرد مسلمانى، در مأمور اجراء این قوانین، حفظ دستگاه حکومت نیست، 

: فرماید داراى مسئولیت است، همان طورى که رسول خدا مىاجراء این قوانین 
» همه شما نگهبان و مسئول یکدیگر هستید: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته«

ى دید، باید آن را بدست خود اگر هر یک از شما منکر و خالف«: گوید و نیز مى
دیگرگون کند، و اگر کسى نتوانست با زبانش، و اگر نتوانست، در دلش نسبت به 

بزرگترین «: فرماید و نیز مى» ترین مراتب ایمان است  آن بیزار باشد و این پایین
  .»جهادها، سخن حقى است که نزد فرمانرواى ستمکار گفته شود

 عدالت مطلق، عدالتى که شامل حاکم و که به این فرد مسلمان، هنگامى
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شود و همه آنان را در برابر قانون واحدى که از   محکوم، زمامدار و توده مردم مى
کند،  گرداند، و اطمینان و اعتماد پیدا مى طرف خدا نازل شده، خاضع و مطیع مى

کند و حدود آن را  دارد و از آن دفاع مى قهراً چنین قانونى را دوست مى
  .ندشک نمى

***  

گذارد،  ها، اسالم کار نظم جامعه را تنها به عهده قوانین مى گذشته از این
بلکه قوانین در اسالم فقط مسئول حداقل نظم است، به مقدارى که زندگى بدون 
آن ممکن نیست و یا بدون آن جامعه دچار هرج و مرج شده و آرامش و 

  .ماند  موجودیتى براى جامعه باقى نمى

بشریت یک وقف بماند، در ، زندگى نباید در این مرحله پست متدر نظر اسالم
هاى   خواهد میدان او مى. رغبت و تمایل همیشگى به تکامل و ترقّى وجود دارد

اى از معرفت را طى کند و به مدارج و مراحل نوینى از ترقّى و تکامل  تازه
این مراحل برسد، اگر انسانیت دائماً در حداقل توقف کند، نخواهد توانست به 

  .تقدم و ترقّى، نائل گردد

کند و تمایالت و   اسالم همان طورى که فطرت انسانیت را رعایت مى
ها را بر انسان حرام  زهزند و احساس این انگی شهوات جسمانى او را واپس نمى

طور فطرت و تمایل دائمى  نماید، همان مىکند و با آن، تا حدودى همراهى  نمى
کند و وسایلى که وى را در راه این   و ترقّى نیز، رعایت مىانسانیت را به جنبش 

نماید و بدین ترتیب دو جنبه  کند، فراهم و آماده مى هدف بزرگ کمک مى
کند، بلکه آنها را  بخشد و میان آن دو موازنه برقرار مى زندگى انسان را تحقق مى

یایند و از این در ب» امر واحدى«صورت  دهد تا در پایان کار، به  با هم پیوند مى
  .دو هدف بدست بیایدراه، هر 

  :کند  نمونه و مثال، همیشه مطالب را بهتر روشن مى

شود و او در این  هنگامى که شهوت خوردن و نوشیدن بر انسان مستولى مى
کند، این کار براى وى   اى توقف نمى کند و در یک اندازه عاقالنه راه اسراف مى

 اول زندگى که حفظ زندگى در موجودیت فرد آورد، و هدف زیانهایى به بارمى
اندازد و   کند، زیرا اسراف اعضاء وى را به زحمت مى  است، تحقق پیدا نمى

کند و در عین حال، هرگونه فرصت ترقّى و ارتقاء را از  فعالیت او را فرسوده مى
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ــ زیرا در این  هاى اصیل زندگى است با اینکه آن یکى از هدف گیرد ــ او مى
ها و قواى ادراکى او منحصراً در این میدان محدود و  تمام اندیشهصورت 

  !کوچک، مشغول و سرگرم خواهد بود

هاى زندگى خود  آید که فرد، هدف ها از اینجا بوجود مى همه این بدبختى
و ! را فراموش کرده یا پنداشته است که لذّت خوردن، خود ذاتاً هدفى است

  .، نیسترتر و بهت وسیله براى مقصدى عالى

از این جهت وظیفه هر نظام صحبى اینست که توجّه این فرد منحرف را به 
هاى بزرگ و عالى، برگرداند و به وى خاطرنشان کند که باید خوردن   این هدف

  !!...را براى زندگى کردن بخواهد، نه زندگى را براى خوردن

 :دهنگامى که این عمل انجام شد، در آن واحد دو هدف بدست خواهد آم
اى  همان اندازه اینکه براى بدن و جسم، حد الزم غذا را تهیه کند، یعنى نخست

ناراحتى و زحمت آسوده نگاه کند و او را از   که وجود انسان را حفظ مى
 اینکه شهوت غذا، او را برَده خویش قرار ندهد و در نتیجه، او دوم. دارد مى

هایى که  ید و به اندازه فعالیتبتواند راه ترقّى را با نیروى فکر و روحش بپیما
ها، در ترقّى و رشد همه انسانیت   دهد، و متناسب با نوع این فعالیت انجام مى

  .شریک شود، تا هدف تکامل دائمى زندگى را تحقق بخشد

کند، تا او  و هنگامى که انسان وجود خود را براى شهوت جنسى واگذار مى
جنسى تمام فکر و روحش را را به صورت بَرده شهوت درآورد و تمایالت 

فراگیرد و همه نیروهایش را نابود کند، در درجه اول به روح خود زیان وارد 
هاى مهمتر و بلندتر، باز  سازد و در درجه دوم از تحقق بخشیدن به هدف مى
  .ماند مى

دهد که  انسانى که غرق در شهوت است این کار را از آن جهت انجام مى
در نهاد وى گذاشته شده ى نسى براى هدف بزرگترفراموش کرده است شهوت ج

و شدت . و آن عبارت است از استمرار وجود نوع بشر در روى زمین
اى که در این شهوت وجود دارد، براى این است که این هدف، خود  العاده فوق

را یکى از وظایف حتمى زندگى فرد قرار بدهد، تا مشاغل و کارها و تمایالت 
ماند،   حقق بخشیدن هدفى که زندگى بدون آن باقى نمىدیگر فرد را، از ت

  .جلوگیرى نکند و مانع از آن نشود
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شهوت  که هدف بنابر این الزم است که به این فرد منحرف تذکر بدهیم
  .، حفظ بقاء نسل است و این شهوت، خود هدف ذاتى زندگى نیستجنسى

: یم آوردما با این تذکر و رعایت آن، دو هدف و نتیجه را بدست خواه
 اینکه سالمت جسم و قدرت تولید مثل این فرد را، به منظور حفظ نوع نخست

  .کنیم در کره زمین، تا آخرین مدت ممکن، حفظ مى

تحقق کنیم و از آن، براى  اینکه قسمتى از آن نیروى بزرگ را آزاد مىدوم 
نماییم یعنى  بخشیدن هدف دیگر زندگى، یعنى رشدو تکامل، استفاده مى

کنیم، زیرا نابود کردن آن  هاى جسم و فکر و روح را از قید شهوت آزاد مىنیرو
  .در یک میدان محدود و کوچک، خسارت بزرگى است

و هنگامى که فرد در شهوت و یا تملک، تا آخرین درجه پیش برود، روح 
ناپذیرى عذاب خواهد داد و هرقدر هم مال براى او  خود را با یک تشنگى عالج

روح وى از جستجوى ترقّى و د، در نتیجه گز قانع نخواهد شفراهم شود هر
تعالى بازخواهد ماند، زیرا احساس خودخواهى یک احساس زشتى است که با 

  .انگیزه درخشان و متعالى زندگى، سازگار نیست

دهد که شهوت وى این پندار را برایش  او این کار را از آن جهت انجام مى
 خود هدف است نه وسیله براى انفاق و خرج آورد که مال و ثروت، بوجود مى

  .کردن، انفاقى که سود آن به عده زیادترى از افراد انسان، عائد گردد

داند، الزم  بنابراین، بر نظامى که خود را موظف به اصالح این فرد منحرف مى
اى  هاى عالى را به وى تذکر بدهد و بدین وسیله، تا اندازه  است که این هدف

د آرامش روحى ایجاد کند و در عین حال فعالیت او را در راه ترقّى براى این فر
  .همه انسانیت متوجّه نماید، تا تمایل و انگیزه تکامل را در انسان تحقق بخشد

  ...اند و همه امور زندگى، به همین ترتیب

است که کند، این   اى که اسالم در همه این حاالت از آن پیروى مى وسیله
دهد و هر وقت آنان منحرف   در پیش روى بشریت قرار مىهاى بلندى را  هدف

گیرند و سرگرم شهوات بدن شده از آن  شده و یا راه انحطاط پیش مى
  .نماید مانند، فکر و روح آنان را متوجّه آن هدف مى هاى عالى بازمى  هدف

هاى بلند زندگى  و هدف اصلى اخالق همین تذکر و یادآورى دائمى به هدف
کند، بلکه او در این  او تنها در این جهان زندگى نمى: آورى اینکهو یاد... است
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در سود و زیان و حقوق زندگى، برد که به او  راد دیگر به سر مىدنیا، همراه اف
  .اى که بر عهده او است،بر عهده دیگران نیز هست اند و هر وظیفه  شریک

زرگتر، یعنى و نیز باید به وى یادآورى کند که شهوات جسم داراى هدفهاى ب
حفظ شخص و حفظ نوع است، بنابراین، الزم است همیشه براى تحقق بخشیدن 

  .این مقاصد کار کنیم

و باالخره به وى تذکر بدهد که همراهى با شهوات و در مسیر آنها سیر ... 
درخشنده روان آدمى، پوشاند و جنبه   هاى متراکمى مى   تاریکىکردن، روح را در

دهد، در البالى این   بسوى تکامل و ترقّى سوق مىاى که طبعاً  همان جنبه
شود، پس الزم است که این تیرگى کنار زده شود تا طبیعت  ها مخفى مى  تیرگى

واقعى انسان نمودار گردد و انسان به عظمت خود ایمان بیاورد، عظمتى که اگر 
تواند قدرت بر انجام  در مجراى تربیت صحیح و خط سیر درست قرار گیرد، مى

  .آسایى پیدا کند  مور معجزها

***  

 اهمیت زیادى قائل است، زیرا اخالق علت و پایه اخالقاسالم نسبت به 
مخصوصاً هنگامى که بخواهند (اخالق با آنکه دائماً . طهارت داخلى انسان است

، تحت تأثیر ضمیر )درباره آن به بحث و مناقشه بپردازند و حکمت آن را دریابند
اه، همین حال بطور ذاتى، و شبیه به یک حالت ناخودآگآشکار است، ولى در 

  .نماید سوى مصالح فردى و اجتماعى رهبرى مىآدمى را به 

کوشد که از دوران کودکى بذرهاى اخالق را در روح کودک بکارد،  اسالم مى
تر و استوارتر خواهد شد، آنگاه تنظیم  هاى آن محکم زیرا در این دوره پایه
گذارد و   یت فرد را در اجتماع به عهده اصول اخالقى مىحقیقى زندگى و فعال

در (ماند   جز در مواردى که اخالق از انجام مسئولیت و وظیفه خود بازمى
ها فطرت فرد انحطاط پیدا  یتها و ترب رغم همه تهذیب  مواردى که على

نماید، بلکه از قانون فقط در چنین مواردى استفاده  نمىتکیه بر قانون ) کند مى
  .کند مى

***  

  :البته سخنان زیادى بر ضد اخالق گفته شده است

گویند اصول اخالقى با طبیعت بشر سازگارى و هماهنگى ندارد و  مثال مى
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ان تحمیل هاى نیرومند خارجى بر انس اخالق چیزى است که از ناحیه قدرت
است که مانع فعالیت آزاد انسان اصول اخالقى عواملى : گویند  شده است و یا مى

گذارد فرد از آزادى  زند و نمى  است و نیروهاى او را سرکوب نموده و واپس مى
خویش بهره بگیرد، و عالوه بر این، موجب پیدایش بیماریهاى روانى و 

هاى  اخالق بازمانده دوره: گویند و یا مى! گردد  نیز مى! هاى عصبى اضطراب
بارى   تگذشته است و در زندگى مردم وحشى بصورت بسیار خشن و قساو

به شر ت شدید آنها وجود داشته است که از عواطف خشن مردم وحشى و تمایال
و زشتى، سرچشمه گرفته است و در سیر تکامل آن، هرقدر انسانیت در راه تحول 

هاى آن باز شد، و باالخره   و تکامل پیش رفت، بتدریج قیدهاى اخالق کم و گره
ریت باقیمانده این قیود را هم از دهد که سرانجام بش این نظریه چنین الهام مى

و آثار شوم آن بطور کامل آزاد ! گردن خویش بازخواهد کرد، تا از قیود توحش
  !...شده و انسان متمدنى گردد

: دهیم نمىنسبت ! حت این دانشمندانما این سخنان را از پیش خود، به سا
: گوید  مى80 صفحه The Ego andId  است که به صراحت در کتاب فرویداین 

اخالق حتى در درجه طبیعى و عادى خود با عالمت قساوت و فشار مشخص «
  »!شود مى

دارد که تشویشهاى روانى و عصبى پس از تناول  او نخست چنین اعالم مى
 شود، پدید که بنام اخالق نامیده مى! جرعه بزرگى از این ماده سمى خطرناک

  .دارد مىآید و آنگاه سخن فوق را درباره اخالق اعالم  مى

 Three Contributions  to thesexual theory : فروید در کتاب دیگر خود بنام
و بدین ترتیب انسان از استعداد مهم روانى خود، نیروى «: گوید  ، مى82صفحه 

  »!آورد روانى بزرگى بدست مى

 در آن فروید.  همه در تقبیح اخالق استTotem and Tabooو سراسر کتاب 
ترین احساسات انسان و تمایالت  اصلى اخالق را مولود ناپاکهاى   کتاب ریشه

کند اما باید به این حقیقت هم اشاره کرد که او   عدوانى و سرکش، معرفى مى
گوید طبیعت بشر   داند، زیرا مى مانند ما این احساسات را زشت و ناپاک نمى

زیرا انسان توان به آنها به عنوان نیکى و یا بدى نگریست،  و نمى! اینگونه است
  !.طبعاً موجودى غیر اخالقى است
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روانشناسان و گوید بلکه عالوه بر او، بسیارى از   نمى چنینفرویدالبته تنها 
هاى ثابتى اعالم  عنوان واقعیت شناسان غربى، این سخنان بیهوده را به جامعه

د دهند و او را تا سر ح  کنند و در اینکه کرامت و ارزش انسانى را بر باد مى مى
  .کنند دهند، از خود نیز شرم نمى نهائى حیوانیت، تنزل مى

این کسانى که به این افکار ایمان دارند، تحت تأثیر طبیعت و محیط مادى 
اند و از این رو، نسبت به انسانیت سوء ظن دارند، حتى   پست خود قرار گرفته

 زائد یک احساس پاکیزه و یک میل به پاکى و تعالى و ارتقاء را هم براى او
  .شمارند مى

کنند و که درک و فهم و تصدیق آن،   ولى آنان در یک مسئله بدیهى اشتباه مى
اگر طبیعت انسان ذاتاً قابل تهذیب و : حتى احتیاج به تفکر هم ندارد و آن اینکه

اصالح نباشد، نیروى خارجى هر قدر هم قوى باشد، نخواهد توانست به 
  .یرى بگذاردهیچوجه در اصالح و تهذیب بشریت تأث

آن، اند که در اثر   ى از انواع حیوانات تاحدى قابل تربیت و تهذیبا پاره
دهند، در این صورت   توحش خود را یا الاقل بسیارى از آن را، از دست مى

توان   توان قابلیت تهذیب و تربیت انسان را انکار نمود؟ و چگونه مى چگونه مى
 کند و به مقام انسانیت ارتقاء و تواند طبیعت خود را تهذیب گفت که او نمى

ترین موجود روى زمین  تسامى پیدا کند؟ در صورتى که او به تصدیق همه، عالى
  .است

زدن و سرکوبى ناآگاه  گوید اخالق چیزى جز واپس  که مىفرویدالبته سخن 
زیرا اگر این مطلب . تواند باشد قابل توجّه نیست  فعالیت حیاتى انسان نمى

زندگى خود را با آنها فروید شى و یا افراد نادر و غیرعادى، که درباره مردم وح
 که به عللى نسبت به وى خشونت نشان جامعه مسیحىگذرانیده، و یا بر 

  .داد، درست باشد، در اسالم به هیچ وجه صحیح نیست مى

ما در گذشته بیان کردیم که اسالم از نظر ریشه میل، حق فرد را در احساس 
شناسد، بنابراین در آغاز کار، به واپس زدن و سرکوبى   مىشهوات به رسمیت 

بلکه وسیله اسالم براى محدود کردن انگیزه شهوى، یک . شود امیال پناهنده نمى
اى از مصادیق، با عمل واپس زدن   عمل روانى دیگرى است که گاهى در پاره

مشترک است، ولى از نظر واقعیت و روش کار و هدف، با سرکوبى واپس زدن 
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  .فاصله بسیارى دارد

، براى محدود کردن امواج شهوت »کنترل«و » بازدارى«اسالم همیشه از قدرت 
کند تا آن را در حدى متوقف کند که از ایجاد ضرر براى فرد در   استفاده مى

  .زندگى فردى، در عین حال از تولید زیان در زندگى اجتماعى او، جلوگیرى کند

واپس «این است که » بازدارى و کنترل«و » زدن  واپس«: فرق اساسى و بزرگ
یک عمل آگاهانه » بازدارى«یک فعالیت ناگاه و مضر و خطرناک است ولى » نزد

است که محل آن ضمیر آشکار آدمى است و یا الاقل همیشه تحت تصرف قدرت 
  .ضمیر آشکار است

واپس «شود و مانند   هرگز متوجّه ریشه اصلى میل و شهوت نمى» بازدارى«
آن را قبل از آنکه وارد ضمیر آشکار شود، از تجلى احساسات در میدان » زدگى

میل فعالیت حیاتى را از مجراى » واپس زدن«. کند  ضمیر آشکار جلوگیرى نمى
هاى   دارد و نیروى اضافى را که براى تحقق بخشیدن هدف طبیعى آن بازمى

م، براى کند در صورتى که اسال اصیل زندگى مطلوب است، ضایع و فاسد مى
  .کوشد و بر این کار اصرار مىورزد  ها، مى تحقق بخشیدن این هدف

هاى  شود که میل شهوى از تاریکى وقتى شروع مى» بازدارى و کنترل«عمل 
بنابراین، وظیفه و هدف شود،   ار مىوجدان پنهان، وارد میدان روشن وجدان آشک

و بر مقدارى که اساسى این عمل این است که مجارى آن را تنظیم و پاک کند 
باید آزاد شود و لحظاتى که مناسب براى خالصى از آن است، نظارت کند و 

را طورى تنظیم نماید که میان تمایالت گوناگون فرد، به عنوان یک شخصیت  آن
مستقل و به عنوان یک عضو جامعه، توازن و هماهنگى ایجاد و از 

سرحد آزار به دیگران، هاى مضر جلوگیرى شود و آزادى او را تا   روى  زیاده
پیش نبرد، تا در نتیجه مصالح عمومى که نتیجه آن به خود فرد مى رسد، محفوظ 

  .بماند

آگاهانه منظم و مسلط، نگهبان بیدارى است که روح را به » بازدارى«این 
کشاند و او را متوجّه راه صالح و یا به تعبیر قرآن، متوجّه راه حق و  محاسبه مى

  .گرداند ىم» صراط مستقیم«

البته هر قدر درجه تهذیب زیادتر باشد، اندازه بیدارى این بازرسى و درخشش 
یک از اعمال انسان از  هیچشتر است، بحدى که و اشراق آن بر اعمال انسان، بی



 ١٥٧

حدود مراقبت او فرار نخواهد کرد و بدون اجازه آن، بوجود نخواهد آمد و باید 
اى نفس را براساس قواعد و اصول  نهدانست که بازرس، همیشه بصورت آگاها

کند و این اصول، چیزى ناشناخته و از  اى محاسبه و بازرسى مى  شناخته شده
پایه، به منظور ارضاء حس   منطق و بى نوع طلسم و معما نیست و دستورات بى

ر بوجود باشد، بلکه اصولى هست که براساس حکمت و تدبی طلبى نمى قدرت
دستورات مناقشه کند، زیرا که کسى حق ندارد در این شود   آمده و حتى گفته مى

اند و بنابراین نباید متعرض احکامش شد و در   آنها از طرف خداوند نازل شده
  .را تغییر داد هرحال نباید آن

ولى امتیاز اسالم در این مورد این است که هیچ یک از حدود مقرراتش را 
 بلکه همیشه حکمت بطور دلخواه و براساس هواى نفس وضع نکرده است

لئالیکون للناس «: هریک از دستوراتش را روشن کرده، آنگاه اعالم نموده که
فرستادن پیامبران، مردم را بر خدا حجتى تا بعد از : ۀ بعدالرسل ـیعنىاهللا حج على
دهد که اگر بوسیله پیامبران حکمت این  گویى خداوند به مردم حق مى. »نباشد

  !.ان از خداوند خواستار حجت و دلیل شوندقوانین را بیان نکند، آن

موضوعى، اگر تحت تأثیر عواطف و عقاید خاصى قرار نگرفته   هیچ نظریه
تواند انکار کند که این قوانین اسالمى به منظور مصلحت بشریت  باشد، نمى

وضع شده است، نه براى زیان آن، بنابراین، اگر بازرس روانى روح را براساس 
سى و محاسبه کند، قطعاً این عمل براساس اقناع و ایمان به این دستورات بازر

  .درستى و صحت آنها است

» واپس زدن«معنى این سخن، از نظر روانشناسى و پسیکولوژى این نیست که 
بطور کلى از روح بشر رخت برمى بندد، زیرا این کار محال است، و بسا ممکن 

گوید    خود مىفروید باشد و ها، براى انسان مفید»زدن واپس«اى از   است پاره
آید و ضررى هم ندارد و   که مقدار معینى از واپس زدن، خودبخود بوجود مى

زدن وجود نداشت، انسان همیشه در شکنجه و عذابى بود که زائیده  اگر واپس
توان بدان جامه عمل پوشانید، نه براى   تمایالت او است، تمایالتى که اصال نمى

 اخالق مانع انجام آن هستند، بلکه براى اینکه نیروى بشر اینکه جامعه و یا دین و
در مقابل آن ناتوان است مانند میل به پرواز در هوا، مانند پرندگان و میل به تسلط 

و در ! کان بر دست یافتن بر ماهبر همه نیروهاى طبیعت و یا مثل میل بعضى کود
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ى است که فعالیت این تمایالت محال، عاملو شاید واپس زدن ! دست گرفتن آن
دارد و هنر در عالم خیال  علمى را از مجراى دیگر، به کوشش و تالش وامى

  .بخشد  آورد و بدان تحقق مى بوجود مى

رود،  بطور کلى از میان مى» واپس زدن«آرى معنى سخن ما این نیست که 
را » ممنوعات«بلکه منظور این است که بازرسى روانى با بیدارى و آگاهى دائمى، 

کند و به بررسى و بیان   آشکار مىمیر و وجدان پنهان، وارد دایره ضمیر ز ضا
از میان » واپس زدن«آور  پردازد و بدین ترتیب، اثر زیان علل و اسباب آن مى

  .شود رود و دایره آن تا سر حد ممکن محدود مى مى

***  

شود ترتیب کودک مستلزم این است که بطور دائم اوامر و   گاهى گفته مى
بدون اینکه او در ى دستور بکن و مکن، بدهند احى را متوجّه او بنمایند و به ونو

کودکى بتواند حکمت و مصلحت این کار را درک کند، بنابراین، این دستورات 
ناگزیر وارد میدان ضمیر پنهان او خواهد شد، زیرا کودک از بررسى آگاهانه آن 

  !.عاجز است

 وسیع، درست نیست، زیرا در ولى این سخن، به این شکل گسترده و
اى که اکثر مردم  مشاهدات روانشناسى ثابت شده است که کودک بیش از اندازه

تواند   کنند، داراى هوش و آگاهى است و مربى ماهر و کاردان، مى گمان مى
حکمت بازدارى وى را از انجام عملى، طورى بیان کند که فهم آن، براى او 

در تربیت کودک، در این راه به درجه دشوار نباشد و روش آمریکایى 
  .انگیزى رسیده است و گواه بر امکان این کار است شگفت

به هرحال، در صورتى که نتوان همه موانع را در زمان کودکى بصورت 
آگاهانه درآورد، همیشه فرصت براى اینکه آن را وارد میدان ضمیر آشکار کنند، 

تواند   کند که مى اى رشد مى   اندازهباقى است، یعنى هنگامى که افکار کودک به
  .آن را فراگرفته و درک نماید

اى از کودکان،   و اگر به عنوان جدل فرض کنیم که در سایه نظام اسالمى، پاره
اى از واپس زدن زودرس بشوند، در مقابل بیدارى دائمى که از  مبتال به اندازه

س دستورات نیروى بازرسى روانى فرض کردیم و محاسبه روحى آن براسا
کند و در   صریح و واضح دین، علل و اسباب منع و جلوگیرى را روشن مى
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توانند از شدت   عوامل، مىآید و این  نتیجه اقناع و ایمان به درستى آن بوجود مى
  .عوارض آن را بهبودى بخشندزدگى بکاهند و  واپس

  !روزه، یک نمونه زنده
ناخودآگاه اختالف اساسى » زدنواپس «آگاهانه با » بازدارى«پس در واقع این 

زیرا این عمل اعتراف . دارد، و از همه ضررهاى آن کامال دور و برى است
ولى اجراء . ود آن الزم استکند که شهوت باید وجود داشته باشد و وج مى

  .کند مى» موکول«عملى آن را به لحظه مناسب 

ن و نوشیدن را از دار، خورد  روزه:  بهترین نمونه آن در اسالم باشدروزهشاید 
به وقتى دیگر » موکول«را  کند، بلکه فقط آن ریشه و اصل برخود حرام نمى

اندازد، گویى با خود چنین  نماید و اجراء آن را براى لحظه معینى تأخیر مى مى
من از خوردن و نوشیدن ممنوعم، ولى این ممنوعیت براى «: گوید سخن مى

اعات چندى است و بعد از آن، از همه موقت و براى سهمیشه نیست، بلکه بطور 
چیزهایى استفاده خواهم کرد که اکنون از آنها ممنوعم و با توجّه و آگاهى از 

کنم، من  انجام آنها، به خاطر اطاعت فرمانى که به من داده شد، خوددارى مى
ایست و هیچ عاملى مرا از خوردن  دانم که این دستور، داراى حکمت و فایده مى

دارم، زیرا    بازنداشته است و این منم که از این کار خود را باز مىو آشامیدن
باشم و بر خویشتن تفوق دارم و از این   کنم که برخود مسلط مى  احساس مى

  .»!کنم قدرت و اراده، خرسندم و در نظر خود، بزرگ جلوه مى

م و نظیر این افکار، که به هیچوجه امور خیالى نیست، کودکان را وادار به انجا
  .کند، بدون اینکه کسى آنان را به این کار وادار کند  مىروزه

هاى فترت مذهب، عده  شود که حتى در دوره  ها سبب مى و اینگونه محاسبه
کار برخالف انتظار تر باشد، با آنکه این داران از تعداد نمازگزاران، بیش  روزه

لى علت اصلى، تر از آن است، و  آساننمازتر و   نسبتاً مشکلروزهاست، زیرا 
شود و این کار،  بطور آشکارتر مشاهده مىروزه این است که تسلط بر نفس در 

دهد، عملى دوست داشتنى است و انسان بدان   طورى که واقعیت نشان مى همان
  .دهد  تمایل نشان مى

خواهم همان طورى که اسالم در اصالح روح بشر از منطق صراحت  من مى
کنم که عمل   تر عرضه کنم، بنابراین تصور مى ریحکند، مطالب را ص استفاده مى
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اى است، ولى تردیدى نیست که این کار،   همیشه یک کار آسان و ساده» بازدارى«
  ...گاهى هم بسیار مشکل خواهد بود، مخصوصاً در اصالح امور جنسى

یک » بازدارى« اینکه نخست: شویم اما در اینجا دو حقیقت مهم را یادآور مى
هاى   ها و تمرین  ورزشن روانى است که در بسیارى از جهات به ش و تمریورز

رسند، ولى عادت،  نظر مى  بدنى، شباهت دارد و هر دو در آغاز کار، مشکل به
کار را زودتر شروع کند  کاهد، و هر قدر انسان این تاحدودى از دشوارى آن مى

شتر خواهد و از آغاز زندگى بدان عادت نماید، قدرت وى برتحمل تکالیف آن بی
  .شد و بهتر خواهد توانست به درجه تمکن و ابداع در آن برسد

کند که تربیت صحیح کودک   و از این رو است که اسالم به شدت اصرار مى
از همان آغاز سالهاى کودکى شروع شود، تا کودک در دوران نرمش کودکى به 

 وى در این زیرا قابلیت پذیرش(امیال عادت کند، » واپس زدگى«نه » بازدارى«
  ).اى بیشتر است  دوره، از هر دوره

 اینکه، تربیت اراده به این ترتیب عملى است که خالى از لذّت حقیقت دوم
در روح : گوید کنیم که مى   را تصدیق مىفرویدنیست و در این مورد، سخن 

  1!وجود داردایل به تحمل درد و لذّت بردن از آن، انسان تم

آورد، نسبت به روح   گاهى بوجود مى» بازدارى«بنابراین رنج و زحمتى که 
بشر بیگانه نبوده و از حدود قدرت آدمى خارج نیست بلکه برعکس، مطلبى 

  .است که مورد رغبت و تمایل او است
  
  

                                                           
  .شود اى از سخنان صحیح او نمى  و یا انتقاد از نظریات فروید، مانع از پذیرفتن پارهقبال گفتیم که بررسى. 1
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  اراده یا تنها امتیاز بشر

اراده از نظر اسالم تنها امتیاز و تفاوت میان انسان و حیوان و مناط مسئولیت و 
  .ها در سرتاسر نظام اسالمى استمحور اصلى کار

ها و تمایالتش را بازدارد و جز در   تواند انگیزه  و تنها حیوان است که نمى
سایه زور، قادر نیست مانع از آن گردد، ولى انسان بدین مزیت سرافراز است و 

اى که بر مشاعر و اعمالش فرمانفرما است، خویشتن را  تواند بوسیله اراده مى
ها و شهوات خویش را تنظیم و کنترل  د و اگر نتواند انگیزهکنترل و ضبط کن

  .نماید، نباید او را انسان نامید

این نظریه اسالم، یک عمل تحمیلى نیست و چیزى بیرون از طبیعت و قدرت 
  .کند سان، بر او الزام نمىان

انسان مادامى که بنده و برده شهوات خویش است و به دنبال کشش و جنبش 
کند، محال  رود و تا آخرین حد، در این مسیر پیشروى مى  هى مىآن به هر را

هاى عالى آن را عملى کند  است عمال بتواند انسانیت را در خود ترقّى داده هدف
  :و بدان تحقق بخشد

این مطلب از دو جهت محل است، نخست براى اینکه نیرو و قدرت انسان در 
و مانند حیوان مصروف هرحال محدود است و در صورتى که همه نیروهاى ا

نخواهد ماند تا بوسیله آن متوجّه اعمال تمایالت جسم شود، دیگر قدرتى باقى 
  .فکرى و روانى عالى و ارزنده دیگر گردد

در اینجا ممکن است زرق و برق فریبنده غرب، عقل و اندیشه بردگان مغرب 
 آمریکا این »!نگاه کنید:  را فریفته کند و در نتیجه بگویندغرب زدگانزمین و 

است که قید و بندها را گسیخته و خود را از آن آزاد کرده است و مردم آنجا به 
که در هر وقت و هرجا که بخواهند، باهم ! اند پسران و دخترانشان اجازه داده

درآمیزند و شهوت جنسى خویش را سیراب کنند و در عین حال، تولید و تالش 
  .و مهمتر استگیر آنان از ملتهاى دیگر بیشتر  پى

این سخن درستى است، ولى حقیقت تمام است، بلکه قبل از هرچیز، باید این 
مطلب را به حساب بیاوریم که ملت آمریکا یک ملت جوان و ثروتمندیست و 

آن هنوز مصرف نشده است، بنابراین ى و روانى ذخیره و نیروهاى اقتصادى و ماد
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طورى که   را تحمل کند، همانتواند چنین امواج شکننده پیش از دیگران مى
تواند در مقابل بیماریهاى گوناگون، مقاومت کند   نیروى بدنى جوان بهتر مى

  .بدون اینکه اثر بیمارى در بنیه و قدرت او آشکار و نمایان گردد

ولى نباید گول پندار و خیال را خورد و تنها به ظاهر نگریست، زیرا آثار 
واه ناخواه آثارى گردد، بلکه هر دوره بیمارى، خ بیمارى تنها در ظاهر نمایان نمى

رسد و قبل  پیرى زودتر فرا مىگذارد و در نتیجه دوران   از خود در بدن بجا مى
  !از موسم، باد کهولت بر او مىوزد

اگر آمریکا در این هرج و مرج اخالقى فعلى اصرار بورزد و از این تنزل و 
ناخواه سرنوشت نهایى آن  سقوط پسران و دختران جلوگیرى نکند، خواه

سرنوشتى که پس از چنین انحطاط اخالقى، گریبانگیر فرانسه ... فراخواهد رسید
 هر ملیت این سرنوشت و پایان کار! آرى. شد و سرانجام زانوى ذلت به زمین زد

عنان شهوات خویش را آزاد گذاشت، همان طورى که است که در طى تاریخ، 
بار  یز در دوران گذشته، به این سرنوشت نکبتنایران و روم هاى   امپراطورى

 توانست در مدتى کوتاه و به سرعت برق، اسالم جوانمبتال شدند، و درنتیجه 
و طورى که دنیاى اسالم با آلودگى  هاى آنها را متزلزل کند، همان ارکان و پایه

 در دامن شهوات، سرانجام بدین روز دچار شد و در نتیجه در رجالشسقوط 
  .نیروى کشور گشایان و فاتحان، سست و ناتوان گردیدمقابل 

اش بتواند امروز در   با همه نیروهاى ذخیرهملت آمریکادیگر اینکه اگر 
شهوات خود غرق شود و آنگاه بتواند به کار ماشینى خالص خود ادامه دهد، در 

ار نکرده است و در این حقیقت قدرت تکامل و ارتقاء روانى خویش را آشک
مادى خواهد بود که مشاعر انسانى و مدن وى یک تمدن منحط صورت، ت

ها و ارزشهاى اخالقى در آنجا ییندارند و این روش، او را در سیر امواج  نمونه
مبارزه مادى شدیدى خواهد انداخت که سرانجام و پایان کار آن، جنگ و ویرانى 

  .است

 شهوت نیستند،  مانند افراد عادى غرق در امواجآمریکاسوم اینکه متفکرین 
تند و با انحراف اخالقى بلکه آنان در زندگى خصوصى خود افرادى معتدل هس

کنند  مقابل آنان فریاد اعتراض بلند مىمردم، به هیچ وجه موافق نیستند بلکه در 
نمایند که ادامه این روش، زنگ یک خطر قطعى است، و الزم   و به آنان اعالم مى
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  .ردنداست، بیدار شوند و از آن بازگ

بنابراین از نظر محدودیت نیروهاى انسان، محال است که انسان هم غرق در 
شهوات جسمانى گردد و هم قوایش مصروف آن شود، و در عین حال، قدرت 

  .ترقّى و تکامل و ارتقاء هم در او باقى بماند

انسان معموال هنگامى که به شهوات و تمایالت خود عادت : از جهت دیگر
در بند آن اسیر بود، دیگر انگیزه و تمایلى براى ارتقاء از سطح نمود و همیشه 

جسم و جسمانیات پیدا نخواهد کرد، حتى اگر نیروى الزم براى این کار را هم 
  .داشته باشد

پاسخ مثبت گفتن دائمى بر شهوات، اثرش این است که انسان به یک نوع 
شود    ارتقاء بیزار مىکند و در اثر آن، از وظایف تعالى و خوشگذرانى عادت مى

، )حرکت و فعالیت بیزار است بدن فرد عیاش، کسل و تنبل و از طورى که  همان(
البته نه براى اینکه حرکت و فعالیت، ذاتاً براى وجودش مضر است، بلکه 
برعکس، براى او الزم و ضرورى است، ولى او در طى عادت خویش از تحمل 

  .آن عاجز و ناتوان شده است

ایم که تعالى و ارتقاء از  ه در این نکته اتّفاق داریم و پذیرفتهتا وقتى ک
هاى بشریت است، الزم است لوازم آن را هم بپذیریم، لوازمى که ارتقاء و   هدف

تواند شهوات  است که مىاى   آن ممکن نیست و آن همان ارادهتکامل بدون 
  .بند و بارى بازدارد انسان را کنترل کند و آن را از بى

این، اگر اسالم اراده را فرق اساسى و تفاوت اصلى انسان و حیوان بنابر
بند و بارى را شعار خود   اى را که مانند حیوان، بى اراده داند و مردم بى مى

بر آن ستم نکرده و راهى برخالف عدل . شمارد  از انسانیت دور مى1اند قرارداده
  .و انصاف نپیموده است

» بدترین جنبدگانند«کند و آنان نزد خدا  ىقرآن این گروه را چنین توصیف م
  !»کوران و کرانند«و 

اند تا به دامن شهوات خویش درآویزند و به  کسانى که پیمان خدا را شکسته
قید و رها، در پس آن روانه شوند، قرآن، آنان را حیوانى  جاى ضبط و کنترل، بى

سانى که در شنبه ک«: گوید شمارد که شایسته داشتن نام انسان نیستند و مى مى
                                                           

  .اند و به تعبیر قرآن مجید، کورى را بر هدایت و بینایى، ترجیح داده. 1
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یعنى به رتبه حیوانیت برگردید، » ...تعدى کردند، بدانهاگفتیم مسخ شوید) سبت(
زیرا آنان هنگامى که اراده خود را اعمال نکردند و از این امتیاز انسانى بر حیوان، 

  .اند بهره نگرفتند، در حقیقت به مرتبه حیوانیت بازگشت نموده

ش، یعنى روانشناسان تحلیلى و تجربى را به  و پیروانفرویداسالم جبر روانى 
داند و انسان را مانند دانشمندان تجربى،   شناسد و آن را درست نمى رسمیت نمى

کند و در چنین  در محیط آزمایشگاه به اجزاء مختلف و جداى از هم، تجزیه نمى
هاى گوناگون  نگرد و به قیمت تضعیف جنبه  اى، بدان نمى  حالت تجزیه شده

  .دهد العاده نمى مى، فقط به یک جنبه آن اهمیت فوقوجود آد

انسان در اسان تحلیلى، با توجّه به زیاد از حد به یک جنبه وجود روانشن
حقیقت او را از نقطه باالى انسانیت تا اعماق زندگى مادى و پست تنزل 

و عوامل کنترل و ضبط را که در طى راه به آن » بازدارها«دهند، و در نتیجه  مى
گیرند و تنها همان نیروى دینامیک و تحرک  کنند، همه را نادیده مى ورد مىبرخ

کنند، یعنى فقط به نیروى شهوت و   آورند و بدان توجّه مى را در روح به یاد مى
  .نگرند ها و تمایالت بدن مادى مى  کشش

نگرد، نظرى که در آن واحد   اسالم با یک نظر گسترده و عمیق به انسان مى
  .شود مى» بازدارى«هاى  روهاى محرک و فرمولشامل همه نی

بنابراین، چنین دیدى به مراتب از نظرى که فقط در حدود نیروهاى محرک 
مانند روش  کند و هدفى جز آزادى کشش و قدرت آن ندارد ـ توقف مى

  .تر است  تر و صحیح ـ به مراتب معدل  فروید

کنند و  ىتوقف م» دهبازدارن«هاى  و همچنین از روشهایى که در برابر فرمول
تمایالت ندارند، هدفى جز استخدام آنها براى جلوگیرى از جهش و انگیزش 

تر   تر و عادالنه ـ به مراتب منطقى  از قبیل رهبانیت  ها ـ  اى از مکتب  مانند پاره
  .است

هاى  اش میان همه جنبه  اسالم با این روش و نظر عادالنه و همه جانبه
کند و هر یک را در جا و محل   و اعتدال برقرار مىگوناگون وجود انسان موازنه

کند و اراده را مأمور تنظیم شهوت و حاکم بر آزادى و  صحیح خود برقرار مى
دستگاه وجود انسانى را از کار بازدارد دهد بدون آنکه  بند و بارى آن قرار مى  بى

  .ار شودزدن و سرکوبى کند تا در نتیجه منجر به انفج و یا آن را گرفتار واپس
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دهد و  اسالم استقرار و اراده این نظم و کنترل را، با برپا داشتن اراده انجام مى
دهد و در حقیقت   جنایى و اخالقى قرارمى» مسئولیت«در حقیقت اراده را مناط 

و آن را، حتى در زندگى آخرت و امور مربوط بدان نیز مناط مسئولیت 
ـ بلکه آدمى بر نفس »  نفسه بصیرۀاالنسان على بل«: گوید  ، قرآن مىشناسد مى

سوگند به روح و آنکه آن را «: گوید ـ و درباره روح مى خویشتن بینا است
  1.پرداخت و بدکارى و پرهیزکار بودنش را بدو الهام کرد

بنابراین، روش اسالم، یک روش غیر عادالنه و تکلیف و تحمیل غیرمنطقى 
  .نیست

  پیدایش وجدان

  ...آید  پدید مىوجدان » زدارندهبا«همراه نیروى اراده 

 ترسیم فرویدنیست که » من برتر«این وجدان، یک قدرت سود طلب مانند 
از فرد در مقابل فشار جامعه است، فشارى که » حمایت«کند و هدف آن  مى
خواهد فرد را وادار به اطاعت از دستورا و مقررات خود کند و این عامل  مى

  !شود ود پدر و بعد در وجود خدا مجسم مىنخست در وج. فشار به نظر فروید

آید، چنین وجدانى نیست زیرا   آرى وجدانى که از قدرت اراده بوجود مى
 مقابل هر و دشمنى سرکش نیست که به عقیده فروید روح بشر در» کین«زائیده 

و همین که از خفاى ضمیر . دهد  مىچیز، حتى کسان مورد عالقه از خود نشان 
کند که  کند و در نتیجه فرد احساس مى  د با مانع برخورد مىآی  پنهان بیرون مى

بار انسان   گوید که اولین  فروید نمى(بایست آشکار شود،  این کراهت نهفته نمى
تحت تأثیر چه عامل و به چه دلیلى احساس کرد که فالن عمل او مجاز نبوده 

 فرار فروید درحقیقت از اعتراف به ریشه و تخم اصلى رشد اخالقى... است؟
  ).کند مى

به نظر فروید، کراهت و نفرت ذاتى آدمى نسبت به اشیاء و برخورد آن به 
صورت مهر و عالقه و تظاهر به  شود و به مانع سبب تغییر شکل دادن آن مى

  !!.شود محبت و عشق به دیگران و عشق به نیکى و خیر نمودار مى

. نیستفروید وجّه کنیم وجدان مورد عالقه و ت  وجدانى که از آن گفتگو مى

                                                           
  ...و نفس و ماسواها، فالهمها فجورها و تقواها. 1
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گوییم، یک وجدان اخالقى بیدار است که با  بلکه این وجدان، که از آن سخن مى
هاى ارزنده و  کوشد تا او را متوجّه هدف  کند و همیشه مى   سازش پیدا مىروح

واالى زندگى بنماید و آگاه کند که انسان نباید فقط براى خودش زندگى کند و 
  .ات خویش باشدتنها مانند حیوان، بَرده شهو

کند،  هایى مى  و اقدام به ایجاد ضربه! برد  اگر گاهى وجدان دست به عصا مى
شود، تا وقتى که این عمل در   یعنى به شدت عمل در برابر خالف متوسل مى

ـ به   براساس روش اسالم مى که ـشود و تا هنگا  خفاى ضمیر آشکار انجام مى
 میدان ضمیر آشکار به تنظیم و پردازد و در نمىزدن و سرکوبى امیال  واپس

پردازد، چیز مضر و خطرناکى نخواهد بود، بلکه اگر رشدوجدان در   کنترل آن مى
روح کودک از راه ناخودآگانه، یعنى از طریق تقلید از شخصیت پدر و پیروى 

) االمکان به شکل پدر خودنمایى کند کوشد حتى  کودک مى(ناخودآگانه از او 
یز مضرى نخواهد بود، البته تا هنگامى که محرمات ایجاد گردد، باز هم چ
هاى درک  آگاهانه و داراى هدف و بصورت دستورات براساس تعلیمات اسالمى

و تحریم، متوجّه ریشه » بازدارى«شده و معقولى باشد و تا هنگامى که عمل 
  .اصلى تمایالت نگردد و فقط متوجّه کیفیت و طریق اجراء آن نشود

 این وجدان، از آغاز کودکى، اهتمام و کوشش زیادى اسالم براى تربیت
دوگانگى و «دارد و اصول تهذیب نفس و ارتقاء مشاعر را براساس  مبذول مى

ن وى نگهبانى گذارد، یعنى براى انسان در داخل روا جدایى را در او به ودیعه مى
ه است، این قدرت روانى، او را از آزار بکند که بازرس اعمال او   برقرار مى

دیگران و تعدى به حقوق افراد، حتى کسانى که مورد عالقه او نیستند، باز 
. »و الیجر منکم شنان قوم على االتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى«: دارد مى

دشمنى مردمى، شمارا وادار به عدالت شکنى نکند، عدالت کنید که به تقوى «
  .»تر است نزدیک

 به د که حتى از تعدى با زبان نسبترو و در این مرحله، تا آنجا پیش مى
همدیگر بدگویى از  ـ» ال تلمزوا انفسکم«: گوید کند و مى دیگران هم منع مى

  .ـ مکنید

زیرا . براساس این دستورات، کسى حق ندارد دیگران را به باد استهزاء بگیرد
ان یکونوا خیراً  الیسخر قوم بقوم عسى«: ممکن است آنها از ایشان بهتر باشند
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مردمى مردم دیگر را مسخره  ـ» ان یکن خیراً منهن  هم و ال نساء من نساء عسىمن
نکنند، چه ممکن است آنها از ایشان بهتر باشند و همچنین زنان همدیگر را 

  .ـ  مسخره نکنند، زیرا ممکن است آنها از ایشان بهتر باشند

در این دستور مربوط به برخورد اجتماعى افراد نسبت به یکدیگر است و 
و «: و بدگویى در پشت سر نیز دستور اکیدى صادر کرده است» غیبت«: خصوص

ـ از »الیغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکر هتموه
همدیگر غیب نکنید، آیا دوست دارید که گوشت برادرتان را بخورید در 

  .آید ـ   که او مرده است؟ مسلماً از این کار بدتان مى  حالى

و جستجو از اوضاع مردم، براى اینگونه مقاصد آلوده تجسس  نیز از عمل و
  .کند جلوگیرى مى

خواهد روابط و عالقه میان مردم براساس محبت و دوستى  اسالم مى
براى برادرت چیزى را بخواه که براى خود «: دهد که  ریزى شود و دستور مى پى
کدیگر مانند اجزاء بهم افراد مؤمن نسبت به ی«: گوید و نیز مى» خواهى مى

مثل افراد با ایمان در «: و» دارند پیوسته یک بناء هستند که همدیگر را نگاه مى
پیوستگى و ارتباط،  نسبت به همدیگر و در بهممحبت و دوستى دو طرفه آنان 

مثل بدنى است که اگر عضوى ناراحت و دردناک شود، سایر اعضاء بدن نیز با او 
حالت درد و یا سوزش عضوى، همه اعضاء در آتش تب کنند و در   همدردى مى

  .مانند  سوزند و از آرامش و خواب باز مى و درد مى

که با هم تعاون و   مردم تا هنگامى«: کند که  اسالم به صراحت اعالم مى
  ».همکارى دارند، در نیکى بسر خواهند برد

همه این دستورات اسالمى، براساس یک فکر کلى است، یعنى وحدت و 
مردم، همه با هم مانند «: گانگى انسانیت و شرکت همه مردم در مزایاى انسانىی

، بنابراین هیچ فردى، هر که باشد، حق تعدى بر فرد »هاى شانه، برابرند دندانه
  .دیگر ندارد

آرى تعلیمات اسالم بر این پایه متکى است که محبت و همکارى، تنها راه 
که هایى  برجسته زندگى است، هدفهاى  منحصر بفرد تحقق بخشیدن به هدف

  .روح فرد خواهد روئیداگر وسیله رشد و پرورش فراهم شود از ضمیر و 

پردازد و پس از طى این   مىوجداناسالم نخست به تربیت و پرورش 
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کند و  مرحله، اجراء احکام و طى کردن خط سیرها را به عهده وجدان واگذار مى
گذارد، زیرا حدود  ء آن را به عهده قانون نمىجز در موارد نادر و استثنایى، اجرا

بازدارى و قدرت تأثیر قانون، فقط منحصر به فضاى خارج است و در داخل 
  .گذارد نمى فرد، تأثیرى بجا روان

همه ادیان الهى با تفاوت حدود (اسالم بر همه زوایاى روح بشر آگاه است 
داند که امتناع و   ىرو م  و از این) هایشان از این مزیت برخوردارند  وروش

بازدارى از داخل روان و تحت تأثیر وجدان و بازرس اخالقى و دینى، داراى 
توان به هدف رسید و این بازرس  تضمین بیشترى است و از این راه بهتر مى

کاریها و   بیدار، همراه انسان و در اعماق روح وى موجود است و بر خُرده
الیت قانون تنها در خارج بوده و داراى ولى حدود فعهاى او آگاه است،   نهانىپ

  .تأثیر وسایل محدودى است

پندارم همه مردم در سایه اسالم   معنى این سخنان این نیست که من مى
 انسان در :گویم  ولى من مى!... هاى پاکى خواهند درآمد هرگز بصورت فرشته

 شود که در هر نظام  تر از حدى مى  سایه اسالم حقیقى، به مراتب پاکیزه
  .دیگرى رسیدن بدان ممکن است

از روم و نه   گویم، نه در دریاى خیال فرو مى را مىمن وقتى این سخن 
هاى محسوس  ما صدها نمونه از واقعیت. شوم واقعیت حقایق تاریخى دور مى

  .توانیم همه آنها را در این کتاب یادآور شویم  داریم که نمى

هاى مسلمانان و حتى در  تههاى درخشان در صفحات تاریخ و نوش این نمونه
آنست که » حق«آرى   آثار و اعترافات اروپائیان و دشمنان اسالم، منعکس است ــ

  !ــ  دشمن به آن گواهى دهد

را از کنیم و آنها  ها را گلچین مى اى از این نمونه هما در پایان این بحث پار
عنى روانى کنیم، تا دلیل بر چگونگى م میان آن همه آثار درخشان انتخاب مى

  .ویژه باشد
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  راههاى مبارزه با نفس

گذارد، بلکه  اسالم مردم را در مبارزه دشوارشان با شهوات، تنها نمى
تا در راه دهد  ارمىهاى عملى و روانى و معنوى را در اختیارشان قر کمک

  .رسیدن به هدف، کمک و یاور آنان باشد

 اشتغال و سرگرم شدن، یکى از .دارد از نظر عملى آنان را به کار و جهاد وامى
  .هاى عملى منصرف نمودن از نداى دائمى شهوت است راه

نخست . این روش بدو علت در محدودیت علمى شهوت کامال مؤثر است
کند و در   کار و تالش، قسمت بزرگى از انرژى حیوانى را مشغول مىاینکه

او در .  درستى دارددر اینجا نظر» فروید«. کاهد نتیجه از فشار آن بر اعصاب مى
در نیروى شهوى پدیده عجیبى به نظرمى «: گوید   مىThe Ego and Idکتاب 

اند و یا  رسد، گویى منبع اصلى این نیروها، مانند شرایط بهم پیوسته با هم وابسته
شوند، هرگونه آزادى و کامیابى  مثل اینکه این نیروها، همه از یک منبع صادر مى

  .»کند گذارد و آنها را هم آزاد مى  ه شود، در بقیه هم اثر مىکه به یکى از آنها داد

این مطلب درست است و اسالم براساس همین حقیقت، بیشتر نیروهاى انسان 
و برقرارى حق و عدالت » اهللا  کلمۀ« در راه باالبردن جهادرا متوجّه کار و 

ات منصرف هاى او را از مسیر شهو کند و از این راه، مقدار زیادى از انرژى مى
  .نماید مى

همانطورى که قبال اشاره کردیم، پایه زندگى بر عادت است که : جهت دوم
اگر فرد بدون احساس سرکوبى و محرومیت و واپس زدن امیال، مدت درازى 
خود را از انگیزش و نداى شهوات بر کنار نگاه دارد و از آن منصرف شود در اثر 

  .د شدعادت، انگیزش و جهش امواج آن کم خواه

هاى فطرى را بکشد و   رود که انگیزه  ولى اسالم در این راه تا آنجا پیش نمى
یا انسان را به طور نهایى و قطعى از آن منصرف کند، زیرا این کار، با نظر عمومى 

و به دلیل همین توازن . ها، سازش ندارد اسالم درباره توازن همه قوا و انگیزه
  .ده استاست که رهبانیت در اسالم تحریم ش

اى است و یک قسمت اساسى آن،  کار داراى میدان وسیع و فراخناى گسترده
ها است و اسالم به صراحت مردم را به این  توجّه به عمران زمین در همه زمینه
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کند و کارگران و افراد فعال را بر افراد نشسته و ساکت ترجیح   کار دعوت مى
از نظر اسالم هر عملى طور کلى و به . دهد، هرچند آنان اهل عبادت باشند مى

 خدا انجام دهد، عبادت است و آدمى براى انجام آنکه انسان براى توجّه به 
  .مثاب و مأجور خواهد بود

واعدولهم «: جهاد با دشمنان اسالم در خارج: جهاد داراى انواع مختلفى است
توانید  مىـ آنچه نیرو » مااستطعتم من قوۀ و من رباط الخیل، ترهبون به عدواهللا

  ...در برابر آنان آماده کنید و بدین وسیله دشمنان خدا را بترسانید ـ

فاصلحوا بینهما المؤمنین اقتلوا  طائفتان منو ان «: و جهاد با ستمکاران داخلى
ـ اگر دو » االخرى فقاتلوا التى تبعى حتى تقىء الى امراهللا فان بنت احداهما على

خاستند، میانشان اصالح کنید و اگر یکى از آن دسته از مؤمنین با هم به جنگ بر
  . ــ  دو بر دیگرى ستم نمود، با ستمکار بجنگید تا فرمان خدا را گردن بگذارد

من راى منکم منکرا فلیعیره بیده «: و جهاد با منکرات که رسول خدا فرمان داد
ى از ـ  اگر کس» فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه و هواضعف االیمان

شما منکرى را دید آن را با دست خود تغییر دهد و اگر نتوانست با زبانش این 
ترین مراحل  کار را انجام بدهد و اگر نتوانست با قلب خود، و البته این ضعیف

  .ـ  ایمان است

ما از «: و همه اینها، تازه جهاد کوچک است همان طورى که رسول خدا فرمود
و این جهاد بزرگ، همان » ایم گترى برگشتهجهاد کوچک، به سوى جهاد بزر

اتب بیشتر جهاد با نفس است که حدود و وسعت و زحمت و تالش آن به مر
  .است

را به عنوان دشمن  کند و آن صورت شیطان تصویر مى  را به» شر«اسالم 
اى  نماید که هر لحظه درصدد است براى آدمى حیله  انسانیت معرفى مى

... هاى خویش گرفتار کند و از راه مستقیم برگرداند بیاندیشد و او را در دام
کوشد تا زندگى  دشمنى که آدم و حوا را از بهشت بیرون برد و همچنان مى

  !آدمیان را فاسد و خراب کند

کند و بدین ترتیب میان او   آرى، اسالم شیطان را اینگونه ترسیم و تصویر مى
 باید دائماً با او درصدد مبارزه آورد که  آدمیان، یک دشمنى کهنه و تازه بوجود مى
  .و براى پیروزى بر او بکوشند! باشند تا انتقام دیرین خویش را از او بگیرند
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این تصویر اسالمى و قرآنى درباره شر و بدى است، شاید این تصویر جاذب 
» خناس«و » وسواس«کند و انسان را از این   و گیرنده که تا اعماق روح نفوذ مى

ترساند و دائماً بشر را علیه آن برمى  کند، مى دم وسوسه مىکه در دلهاى مر
ستیزى را که در نهاد بشر است از اى این است که نیروى مبارزه و انگیزاند، بر

مجراى دشمنى و ستیز با هم بازدارد و از آن مجراى غیرمنطقى منصرف کند و 
به تعبیر متوجّه مبارزه و جنگ با این دشمن سرسخت و دیرین کند، دشمنى که 

  .مانند خون در عروق انسان جریان دارد) ص(رسول خدا

کند و   در اسالم قهرمانى و مردانگى در کارهاى انسان در این مجرى سیر مى
. شود اى انجام مى  آزادى انرژى مبارزه و پیکار از راه تسامى یافته و تصعید شده

ومى است که قهرمان در حال تالش و بردبارى، گویى در مبارزه با دشمن موه
ترتیب یک نیروى انباشته را بدون اینکه به کسى  وجود خارجى ندارد، و بدین

کند  کند و ضمناً بدون اینکه خود متوجّه باشد، عادت مى  ضررى برساند، آزاد مى
که مشاعر و احساسات خود را از سرحد آزار مردم، باالتر ببرد و آن را اوج 

انرژى فروید هاى شهوى که به عقیده  بخشد و در عین حال به مجموعه انرژى
همه اینها، این کار وسیله دهد و عالوه بر  سى هم همراه آنها است، آزادى مىجن

جاى اینکه براى خودنمایى  یعنى  به. و خودنمایى است» اثبات ذات«منطقى براى 
هاى انحرافى مانند جنایت وارد شود از این   و جلب توجّه و اعجاب مردم از راه

  .کند  ید و عاقالنه استفاده مىراه مف

که در (هاى روانشناسى است که در کنار یک هدف عملى  اینها همه هدف
قرار گرفته » آمادگى براى مقابله و دفاع در برابر دشمنان اسالم«یعنى ) قرآن آمده

  .است

تردیدى نیست که همه انواع ورزشهاى بدنى را هم باید وارد این میدان 
هاى دیگر از این وسیله در راه این مقاصد استفاده   ملتدانست، قبل از اسالم

العاده آن  اند، بنابراین کافى است که اسالم از آن غفلت نکرده اهمیت فوق کرده
  .را نادیده نگرفته باشد

از نظر اسالم . دهد در کنار این اشتغاالت علمى، اسالم عبادات را قرار مى
: فرماید خداوند مى درست است که. ارزش عبادت، در نتایج حاصله از آن است

ولى باید دانست که خداوند از . »انسان و جن را جز براى پرستش نیافریدیم«
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من جاهد قانعاً یجاهد لنفسه «: نیاز است  عبادت و تسبیح پرستش کنندگان بى
ـ هر که کوشش کند براى خود کرده است و خداوند از » العالمین اهللا لغنى عن ان

  . است ـنیاز جهانیان بى

را واجب   بنابراین، خداوند به عبادات مردم نیازمند نیست و براى این آن
نکرده که بدان محتاج است، پروردگار از اینگونه نیازها، دور و منزه است، بلکه 

کند و  ها کمک مى  عبادت براى این است که این کار، آنان را براى انجام نیکى
هایى که فرد به تنهایى و  ، هدفبخشد  هاى بلند انسانیت را تحقق مى  هدف

تواند بدان دسترسى پیدا کند، ولى هنگامى که  بدون کمک و مساعدت،نمى
هاى مانع نور را، از روحش به کنار زدیم، آن وقت راه هدایت را یافته و  پرده

  .کوشد  براى رسیدن بدان مى

گرى بنابر این نماز وسیله براى هدف دی» دارد  نماز از فحشا و منکر بازمى«
است که عبارت از پاکى روح و دورى از فحشاء و یا کمک کردن به روح، براى 

  .پاک شدن از راه یادآورى دائمى رابطه خالقى و مخلوق است

 براى مجهز کردن روح و یا تمرین براى تقویت اراده یا نیروى روزه
 تواند شهوات خویش را کنترل کند و  است که انسان بوسیله آن مى» بازدارنده«

  .بر آن حاکم و مسلط گردد

، نوعى کنترل شهوت مال و تطهیر از پستى بخل و وسیله توسعه مشاعر ۀزکا
و احساسات از دایره محدود خودخواهى و خود دوستى به فراخناى وسیع 

خذ من اموالهم صدقۀ تطهرهم و «انسانیت و میدان گسترده و پهناور آن است، 
ر که با این کار آنان را تطهیر و تزکیه خواهى از اموال آنان صدقه بگی» تزکیهم بها

  .نمودـ 

هیر ، براى کسى که استطاعت و توانایى دارد، داراى اثرى سحرآسا در تطحج
برتر است، زیرا همه هاى برجسته و  روح و نزدیک نمودن آن به نمونه

هاى عالى در خانه خدا و در سایه رسول گرامى و نزدیک به پرتو مادى و  نمونه
  .ى او، وجود داردمعنو

اى در اعماق آن اثر  کند و به اندازه ها همه در روح انسان نفوذ مى این
همه » عبادات«بنابر این . گذارد که هیچ چیز توانایى رسیدن بدان را ندارد مى

قاصد عالى که باید بدان نائل وسایلى هستند براى کمک به فرد در راه رسیدن به م
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  .شود

***  

 نخست واقعیت وجود بشر را آنچنان که هست، به اسالم با این روش،
کند، آنگاه   شناسد و او را برخالف طبیعت خود به چیزى مجبور نمى رسمیت مى

آورد که بدان وسیله از ضررها و مفاسد فردى و   حدودى برایش بوجود مى
کند  یدارى برقرار مىکند و در داخل روان انسان، اراده ب  اجتماعى جلوگیرى مى

گذارد و همراه این  تنظیم اعمالش را به عهده او مىکنترل شهوات و و وظیفه 
کند که مقررات و اصول اخالقى را اجراء  اى ایجاد مى اراده، وجدان آگاه و زنده

هاى شر و فسا و انحطاط حیوانى، تا   نماید و روح را از سیاه چال  و عملى مى
  ...برد  هاى بلندپایه و وسیع و درخشان، باال مى افق

شود و به تمایالت انسان  ر چنین صورتى حق هر صاحب حقى بدو داده مىد
شود و در نتیجه  داده مىت بدان هاى طبیعى تمایال  پاسخ گفته شده و خواسته
کند و به روح  شود و هم عقل میدان فعالیت پیدا مى هم جسم و بدن سیراب مى

 تنظیم کننده رابطه مانند عبادت که  نیز غذاى روحى عقیده و امور مربوط بدان ــ
و میان همه اینها، هماهنگى و وحدت . شود ــ داده مى خالق و مخلوق است

آید که هریک را جزیى از دیگرى و متمم و مددکار آن قرار  عجیبى بوجود مى
دهد و در چنین وضعى عبادت جسمى است متحرک و روحى است  مى

اند، ممکن است  ىمادنى اعمال جسمانى در حالتى که یک عمل ، یع!متسامى
عبادتى ملکوتى نیز بشمار آیند و شهوت عملى است جسمانى که در عین حال 

و میان ... کند هدفى انسانى پشت سر آن نهفته شده و بوسیله آن تحقق پیدا مى
این دو جدایى نیست و میان کار و عبادات ناسازگارى وجود ندارد، بلکه هر 

ا انجام دهد، همان عبادات حقیقى کارى که انسان مؤمن براى جلب رضاى خد
من لم تنهه صلوته من «: است، نه فقط رکوع و سجود و گرسنگى و تشنگى

ـ کسى که نمازش او را از فحشاء و » اهللا اال بعدا الفحشاء و المنکر فم یزدد من
من لم یدع «ــ و  شود  جز دورى از خدا، چیزى بر او افزوده نمى. منکر باز ندارد

ـ کسى که سخن . »لعمل به فلیسلله حاجۀ بترک طعامه و شرابهالزور و ا قول
باطل و عمل بدان را ترک نکند، خدا را به نخوردن و ننوشیدن او، احتیاجى 

  .نیست ــ 
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هاى   گیرد، یعنى انگیزه هاى انسانى را فرامى با این ترتیب، اسالم همه فعالیت
هاى   روحانیت و همه جنبهمادیت،فطرى، تمایل به برترى یافتن و تعالى، اقتصاد، 

شود، اسالم مقدارى از تفسیر جنسى در   دیگر زندگى و وجود انسان را شامل مى
زندگى و رفتار انسان و تفسیر حیوانى مشاعر و احساسات و تفسیر مادى تاریخ و 

و . کند تفسیر اقتصادى  زندگى را پذیرفته و میان آنها توازن و اعتدال برقرار مى
دهد و آنگاه به همه اینها، تفسیر روحى    طبیعى آن تجاوز نمىهیچ یک را از حد

  .افزاید مى و زندگى را و معنوى رفتار و مشاعر و تاریخ

اسالم نه تنها در نظریه ایدئولوژى، بلکه در واقعیت عملى نیز همین روش را 
ترین  ترین و وسیع  ترین و جامع  کند و بدین ترتیب، اسالم گسترده  رعایت مى

  .شناسد  طرز فکرى است که تاریخ بشریت مىنظریه و 

: ـ تفسیر پسیکولوژیک سخن رسول گرامى است که فرمود به نظر من این ـ
هاى فطرت سالم  یعنى دینى است که همراه خواسته» اسالم، دین فطرت است«

تواند از   کند که مى  کند و آن را، به بهترین راهى رهبرى مى  و معتدل سیر مى
بردارى کند و همه استعدادهاى انسانى را متوجّه راه  هرههمه مواهب بشرى، ب

  .نموده بر این اساس اصالح و تربیت کند» صراط مستقیم«راست و 
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  هاى ممتاز نمونه

هاى   نمونهسیده که براى توضیح نظریاتى که بیان کردیم، اکنون وقت آن ر
ریه اسالمى، زنده و واقعى را به خواننده عرضه کنیم، ولى ارزیابى و بررسى نظ

  :اى دارد که جاى آن اینجا است  دنبال و بقیه

خواهد که به اخالق اسالمى آراسته شده و به  اسالم از همه پیروانش مى
هدایت آن، رهبرى گردند و در نتیجه مشاعر خود را تمیز و پاکیزه گردانند و 

اس تقواى الهى را در دلهایشان احساس نمایند و اعمال و کردار خویش را براس
سرحد ارتقاء و تعالى انسانیت نیست، ولى این آخرین .  بدهندهمین تقوى انجام

تواند  ایست، بلکه انسانیت مى با آنکه همین اندازه هم خود سطح بلند و ارزنده
هاى باالتر از این مرحله سیر کند، یعنى همیشه افق درخشانى در برابرش  در افق

کند و مژده سروش در آن به  شانى مىگشوده است که امواج نور در آن پرتو اف
اند و با بالهاى  رسد، فضاى وسیعى که فرشتگان نیکى، آن را فراگرفته گوش مى

برند، تا به   مىد، باال هاى بسیار بلن هاى پاک را تا افق نورى خود روح انسان
کنند و درنتیجه،  نزدیک مى» مالء اعلى«جایى که او را به ملکوت آسمانها و 

رسند که در لحظات  اى مى شود و به مرحله  ز پیش رویشان برداشته مىها ا پرده
شوند و از  شوند، گویى با آن آمیخته مى متصل مى» روح اعظم«درخشندگى به 

کنند و با درخشش و شفافیت بیشتر و با تمایل  نور آسمانى مقدسش اقتباس مى
  گردند، ها، باز مى شدیدترى نسبت به نیکى

خود را  واالى آن است که انسان در این مرحله در افقاین همان انسانیت، 
آورد   به یاد مى. افتد کند و به یاد هستى بزرگ و زندگى بزرگ مى فراموش مى

که او جزیى از این هستى بزرگ و پهناور است و باهمه اجزاء آن هماهنگ و 
در این صورت احساس مى کند که واقعیت وجود او . متناسب و همگام است

کند جز اینکه با میل و رضا خود را به اجراء دیگر هستى تسلیم   دا نمىتحقق پی
آورد که انسانیت، وحدت بزرگى است که او را  کند و در آن فنا شود و به یاد مى

دهد و زندگى، رودخانه پهناورى است که همه در آن  پیوند مىیگر برادرانش با د
به آفریننده : خرین هدفشناورند تا با هم و به کمک و دوستى یکدیگر، با آ

  .زندگى، برسند
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  ...هاى اعال و ارزشهاى واال است  این، همان نمونه

ولى رسیدن بدان نیازمند به کوشش و تالش عظیمى است که براى هر انسانى 
اى است که افرادى از  بلکه در گرو مواهب و استعدادهاى ویژه. میسر نیست

همین واقعیت، اسالم رسیدن به این  د و به علتباشن مردم آن امتیاز را دارا مى
داند، بلکه تصور و دورنماى آن را در  مرحله نهایى را بر همه مردم واجب نمى

هایشان واگذار  کند و آنگاه، آنان را با قدرت و توانایى پیش رویشان ترسیم مى
ـ خداوند به کسى جز به اندازه توانایى او » اهللا نفساً االوسعها ال یکلف«: کند مى
کند ـ  او از هر کسى آنچه را که به اندازه نیروهاى خود عرضه  کلیف نمىت

ـ براى هر کسى از آنچه عمل » و لکل درجات مما عملوا«: پذیرد دارند، مى مى
کند و او را به انجام   کنند درجاتى است ـ بنابراین، اسالم به کسى ستم نمى

  .نماید چیزى که قدرتش را ندارد، مجبور نمى

داند، ولى مردم را به حال   عالى و ترقّى را براى همه الزم و واجب مىاسالم، ت
گذارد که در این میدان با میل و اراده خویش پیش بروند، آنگاه با   خود وامى

  .اند، در دنیا یا آخرت پاداش دریافت دارند  اندازه عملى که با میل خود انجام داده

دنیا تظار مجازاتى را در زندگى این تعالى و ارتقاء روانى، انآنها طبعاً در 
گیرند، همان  ندارند، هرچند خواه ناخواه مورد ستایش و عالقه مردم قرار مى

طورى که با پیروزى بر امیال و تسلط بر نفس، در وجدان خود احساس رضایت 
  .کنند  و خرسندى مى

دهد، ولى   به مردم اجازه خونخواهى و انتقام نسبت به کشته شدگانشان مى
دهد و آنان را   و گذشت را در نظرشان بزرگ و دوست داشتنى جلوه مىبخشش 

ـ عفو و بخشش برایتان بهتر »لکم و ان تعفوا خیر«: کند  به این کار، تشویق مى
ـ آیا دوست ندارید که خداوند شما را » االتتحبون ان یغفراهللا لکم؟«است ـ و 
  .بیامرزد ـ 

 ولى انفاق در راه خدا را در کند،  تملک و مالکیت را براى آنان مباح مى
. نماید  دهد و آنها را به این کار تشویق مى نظرشان بزرگ و محبوب قرار مى

رسیدیم رسول » احد«بیرون رفتیم و به ) ص( گفت روزى با رسول خداابوذر
فرمود اگر براى من به اندازه این ! اهللا  بله یا رسول: گفتم! اى ابوذر: خدا فرمود
باشد، دوست دارم که آن را طورى انفاق کنم که پس از ) مال و طال(کوه احد 
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  .»مرگ من دو قیراط هم باقى نماند

شهادت در راه انگیزد، ولى  احساس نفرت از جنگ و کشتار را در مردم برمى
ان اهللا «: کند  کند و ترسیم مى   را ستایش مىخدا و در راه احقاق حق و عدالت

الجنۀ یقاتلون فى سبیل اهللا فیقتلون  بان لهم والهمالمؤمنین انفسهم و ام  اشترى من
اهللا  و یقتلون وعداً علیه حقا فى التوراۀ واالنجیل و القرآن و من او فى بعهده من

ـ  خداوند، از مؤمنین » الذى بایعتم به و ذلک هوالفوز العظیم فاستبشروا ببیعکم
 که در راه خدا دهد خرید، جانها و مالهایشان را در مقابل بهشتى که به آنها مى

. جهاد کنند، پس بکشند و کشته شوند، وعده حقى است در توراۀ و انجیل و قرآن
کیست که بیش از خدا به عهد خود وفا کند؟ پس مژده بدهید و خرسند باشید از 

  .اید و این همان موفقیت و سعادت بزرگ است ــ   اى که انجام داده معامله

اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون،   سبیل  الذین قتلوا فى و ال تحسبن«
اهللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوابهم من خلفهم و   فرحین بما آتاهم

الخوف علیهم و الهم یحزنون یستبشرون بنعمۀ من اهللا و فضل و ان اهللا ال یضیع 
اب نکنید، بلکه اند، مرده حس ـ کسانى را که در راه خدا کشته شده»اجرالمؤمنین

شوند و از آنچه خداوند   در نزد پروردگارشان روزى داده مىزندگانى هستند که 
از فضل خویش به آنها داده است، خوشحالند و به کسانى که از پشت سر به آنها 

دهند که ترسى بر آنها نیست و محزون نیز   اند، بشارت مى ملحق نشده
 او، و همانا دهند به نعمتى از طرف خداوند و فضل شوند، بشارت مى نمى

  .ـ  کند  خداوند اجر مؤمنان را ضایع نمى

کند، ولى آنان را   هاى زندگى را بر مردم مباح مى اسالم استفاده از نیکى
کند که قدرى در آن تخفیف بدهند و خود را از سطح مادیت محض  تشویق مى

الناس حب الشهوات من  زین«: هاى روحى شوند  باالتر ببرند و متوجّه نعمت
ء والبنین و القناطیر المقنطرۀ من الذهب و الفضۀ و الخیل المسومۀ من االنعام النسا

قل اونبئکم بخیر من . والحرث، ذلک متاع الحیاۀ الدنیا و اهللا عنده حسن الماب
ذلکم؟ للذین اتقوا عندربهم جنات تجرى من تحتها االنهار خالدین فیها و ازواج 

  :»اهللا ضوان منمطهرۀ و ر

ها انباشته از طال و   دوستى شهوات از زنان و فرزندان و ظرف براى مردم  ـ
هاى بسته و چهارپایان و کشت و زرع زینت داده شده، اینها کاالهاى  نقره و اسب
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بگو آیا آگاه کنم شما را به بهتر . زندگى دنیایند و در نزد خدا نیکى عاقبت است
شان باغهایى است که از از این؟ براى کسانى که تقوى پیشه نمودند نزد پروردگار

زیر آنها نهرها جارى است و در آن جاویدانند، با همسرانى پاکیزه و خوشنودى از 
  .طرف خداوند ـ 

همه اینها از راه میل و اختیار است نه از طریق اجبار و الزام و این روش در 
تربیت روح و رسیدن به هدف، مؤثرتر است، زیرا انسانى که به میل خود و بدون 

دهد، در این عمل خویش احساس لذّت عمیقى   بار و الزام کارى را انجام مىاج
کند و این لذّت جبران مشقت و زحمتى است که در راه انجام آن متحمل  مى
. شود  مند مى گردد و بدین وسیله به ادامه دادن و استمرار عمل نیز عالقه مى

قت کسى در انجام کند که هیچو اختیارى لذّتى را احساس مىر عمل آرى فرد د
  .یک واجب الزامى، آن را احساس نخواهد کرد

اى از اصحاب رسول خدا را در اوج اعال و   بنابر این، شگفتى نیست که عده
ها  هایى مشاهده کنیم که دیده هاى نردبان انسانیت، بصورت نمونه  آخرین پله

  .ها دوخته شده و انسانیت تا امروز از آوردن نظیرشان عاجز است  بدان

زدن و سرکوبى و تحریم فعالیت زندگى دنیا نبوده   روش آنها موجب واپس
زدن و سرکوبى امیال منجر به رهبانیت و اضطراب عصبى و روانى   واپس. است
نبودند، بلکه داراى مشاغل اجتماعى نیز » راهبان«گردد، ولى آنها هیچ کدام از  مى
زمامدارى بودند که عالوه اند و بعضى از آنان، حتى شاغل مقام خالقت و  بوده

هاى معنوى مخصوص، با مشکالت سیاست و اداره امور اجتماع و  بر فعالیت
  .جنگ، دست به گریبان بودند

هاى شدید در عین حال عاقالنه و منطقى آنان کوچکترین آثارى از  در فعالیت
شد، بلکه ارتقاء   هاى روانى دیده نمى  زدن و سرکوبى امیال و اضطراب واپس
  .آشکار بوده است» بازدارى«هاى بلند معنویت، براساس اراده آگاه و    بر قلهآنان

  تکلیف دیگران چیست؟
  .البته همه مردم قدرت رسیدن به این سطح باال را ندارند

توارث و  شرایط خاصى، محیط زندگى و اى از مردم، تحت تأثیر بلکه پاره
بر آنان واجب و الزم اى که اسالم   توانند به پایه کیفیت مزاجى، حتى نمى

داند، برسند و یا گاهى به علت ناتوانى و ضعف انسانى و غلبه شهوات، با  مى
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  .شوند  وجود تالش و کوشش براى تسلط بر آن، از روش اسالمى روگردان مى

  اند؟ آیا این گروه از رحمت خدا دور و محروم

جدان خداوند رحیم و مهربان است، آنان را در عذاب زجر دهنده و! هرگز
فاسد و زندگیشان دهد که احساس گناه اعصابشان را   جازه نمىگذارد و ا وانمى

  .را ناقص و تیره و تار گرداند

گشاید و اگر در راه توبه بکوشند و   خداوند درهاى رحمتش را به رویشان مى
اهللا   فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان«: پذیرد  تالش کنند، توبه آنان را مى

اش  کسى که پس از ظلمش توبه کند و اصالح شود خداوند توبهـ » یتوب علیه
دانند خداوند  آیا نمى» الم یعلموا ان اهللا هو یقبل التوبۀ عن عباده؟«پذیرد ـ   را مى

من تاب و آمن و عمال صالحاً فاولئک یبدل اهللا «ـ پذیرد؟  انش مىتوبه را از بندگ
د و عمل صالح انجام داد ـ آن کس که توبه کرد و ایمان آور» سیاتهم حسنات

  .کند ـ  خداوند گناهانشان را به حسنات تبدیل مى

من تاب و آمن و عمل صالحاً فاولئک یدخلون الجنۀ و الیظلمون شیئاً ـ «
کسى که توبه کرد و ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، این گروه داخل بهشت 

الذین اسرفوا ادى قل یا عب«و  گیرند ـ شوند و هیچ مورد ستم قرار نمى مى
بندگان من که بر خود اسراف ـ بگو اى » اهللا انفسهم التقنطوا من رحمۀ على

  .نمودید، از رحمت خدا ناامید نشوید ـ 

 بار در قرآن 87» توبه« در این مورد کافى است که یادآور شویم که مشتقات 
  مورد از280رحیم و رحمت و رحمان  بار و 220 مغفرتذکر شده و مشتقات 

  .قرآن آمده است و این ارقام نیازى به شرح و توضیح ندارد

***  

از اثر این نظریه وسیع و گسترده و از روش محکم در تربیت و اصالح روح 
هاى آن  بشر، قهرمانان عجیب و نادر صدر اسالم بوجود آمدند و همچنان میوه

ریت عرضه هاى دیگرى به بش  شود و نمونه  در طى روزگار، گاه و بیگاه بارور مى
از اظهار شگفتى در برابر آنها خوددارى تواند   هایى که انسان نمى دارد، نمونه مى

در قدرت و توانایى بشر است؟ بشرى که داراى نیرویى کند که آیا این همه، 
  محدود با پیوند محکم گوشت و خون، به امور مادى پیوسته و مربوط است؟

با ( جنگى و ادارى و سیاسى نداریم هاى ما در اینجا نیازى به نمایش قهرمانى
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ها در تاریخ اسالم بسیار است و هر یک نمونه نادرى در  آنکه اینگونه نمونه
بریم  هایى نام مى بلکه در اینجا فقط از قهرمانى). رود  تاریخ بشریت بشمار مى

و بررسى وضع آنها در مباحث و هاى روانى هستند و مطالعه   داراى جنبهکه
تر   به روح بشر و مسائل روانى اسالمى، از هر چیز مناسبتحقیقات مربوط

شویم که در احساسات و مشاعر چنان نمودار   هایى را یادآور مى  قهرمانى... است
پندارد خیالى  کنند که انسان مى اى تلطیف مى شوند و آن را تا آن درجه مى

  !بیش نیست

وم شود، معلفروید دهیم تا نقطه ضعیف اندیشه  ها را نشان مى ما این نمونه
است حتى یک احساس در توانند تصور کنند که ممکن  فروید و طرفدارانش نمى

هاى   عالم بشریت معلول اجبار و یا منافع شخصى نباشد، ولى اینگونه نمونه
  .دهد که این اندیشه، اشتباهى بیش نیست  ممتاز، بخوبى نشان مى

ل و اراده خالص متکى است هایى است که اساس و پایه آنها بر می  اینها نمونه
و هیچکس این مرتبه از گذشت و تعالى را بطور اجبار و الزام از آنان نخواسته 

میل و اراده خویش آن را ان با بلکه آن... است، نه دین، نه جامعه و نه قانون
اند، از این رو، هیچگونه مصلحت و منافع شخصى   برخود فرض و الزم دانسته

  .شود رشان دیده نمىدور و یا نزدیک، در کا

دانم، بلکه بدون تردید  من وجود اینگونه قهرمانان را انحصارى اسالم نمى
شناسد، ولى این کیفیت، در هر   هایى از این آثار را مى  همه بشریت نیز نمونه
کند که انسانیت در مجموع خود، آنطور قدرت بر نیکى  حال نظر ما را تأیید مى

عامل و انگیزه » فروید«عوامل الزامى و » وریاتضر«یک از  و خیر دارد که هیچ
  رود آن بشمار نمى

آرى این موضوع انحصارى اسالم نیست، ولى امتیاز اسالم در این است که 
عده بسیار و مهمى از این افراد را در مدت کوتاهى بوجود آورد که از نظر کیفیت 

مت دیگرى، و کمیت، در چنین مدت کوتاهى در سرتاسر تاریخ بشر، در هیچ ا
  .بوجود نیامده است

تشکیالت  داشت و بر همه مثال یکى از خلفاء که در رأس دولت اسالمى قرار
گوناگون حکومت اسالمى در خارج و داخل مسلط بود، این همه اشتغاالت و 

ترین عواطف  سرگرمیها مانع از این نبود که احساسات وى در پیرامون عالى
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 یک از آنها به تنهایى اگر قلب انسانى فرابگیرد، انسانى دور بزند، عواطفى که هر
  !کافى است که او را از سطح یک انسان عادى باالتر ببرد

او روزى پس از تصدى مقام خالفت از خانه بیرون رفت، کنیزکى ... 
زیرا قبل از آن، » !شدان شیرده ما، دوشیده نخواهد امروز دیگر شتر«: گفت مى

داد، ولى امروز به خالفت رسیده و  ى ایشان انجام مىکار را برا خلفه هر روز این
کارهاى مربوط بدان، او را به خود مشغول کرده بود کنیزک کسى را نداشت که 

  .این کار را برایش انجام بدهد

به خدا سوگند، امروز هم آنها را ! آرى«: ولى خلیفه سخنان او را شنید و گفت
  ...داد  ر روز این کار را انجام مىو از آن پس نیز ه» براى شما خواهم دوشید

و این یکى دیگر از خلفاء است که براى خود، بیش از دیگر افراد مسلمانان 
دانست، هنگامى که سال گرسنگى فرارسید و مسلمانان  غذا و لباس را مباح نمى

دچار قحطى شدند، سوگند یاد کرد که روغن نخورد، تا خداوند براى مسلمانان 
ید، آن سال را براساس همین سوگند بسر برد و روغن  گشایش عنایت فرما

اش افسرده و پژمرده شد و مسلمانان وضع   نخورد تا آن که در اثر این کار، چهره
خورد،  شد و غذاى کمى که مى  زحمتى که متحمل مىدیدند و از   و حال او مى

خواستند که با خود مدارا  کردند و از او مى  ترحم و شفقت مىبر او احساس 
المال مقدار بیشترى براى  دادند که از بیت  کند و با طیب خاطر به او اجازه مى

کرد و بر این روش  اصالح وضع خویش بردارد، ولى او این تقاضا را رد مى
تا هنگامى که خداوند براى مسلمانان گشایش فرمود و وسعت داد . اصرار داشت

  ...و دوران قحط سالى پایان یافت

دهد  الزامى نمىار، کسى به او فرمان براى این ک...  چه؟این همه زحمت براى
  !!خواهد که او از سختى معاش خویش بکاهد و تازه مردم جامعه اسالمى هم مى

است که  اى این یک حساسیت وجدانى ویژه و فداکارى بلندمرتبه و ارزنده
 کسى آن را بر او الزام نکرده بود و توضیح و تفسیر آن، همان گفته شخصى او

اگر در مصائب مردم شریک نباشم و آنچه به آنها برخورد «: گوید است که مى
من مربوط توانم بگویم کار مردم به   کند به من برخورد نکند، چگونه مى مى

  »است؟

***  
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کند  طبق نوشته تواریخ معتبر، یکى از مسلمانان درصدر اسالم، مشاهده مى
اند و   ادى شدیدى قرار گرفتهدرآمدهاى مردم قطع شده و آنان در مضیقه اقتص

  .درست در این هنگام کاروان تجارتى او با کاالى زیادى از شام فرارسید

براساس  که گروهى از بازرگانان مدینه به سرعت نزد او رفتند و خواستند
بردارى کنند و به زیان مصرف کننده  روش تجار، از موقعیت فشار اقتصادى بهره

نزد او رفتند و ! اى  با پیشنهاد سخاوتمندانهآنها. بدست آورند» سودهایى«
دو در هم به او سود بدهند و اجناس را یکجا » درهم«خواستند که در مقابل هر 

از او بخرند، ولى او پیشنهادشان را رد کرد و گفت دیگران بیش از این به من 
ى او دهند، آنان پیشنهاد را باال بردند یعنى در برابر هر در هم، سه درهم، ول مى

و بعد تا پنج ... بازرگانان پیشنهاد را تا چهاردرهم! دهند گفت باز هم بیشتر مى
  .دهند  گفت دیگران بیش از این مى  درهم باال بردند، ولى او هر بار مى

پیش از این چه کسى نزد تو آمده است، در صورتى که ما : بازرگانان گفتند
  اضر به معامله باشد؟تجار مدینه هستیم و کسى دیگرى نیست که با تو ح

دهد و سپس سوگند یاد کرد که آن  خداوند به من ده برابر مى: او پاسخ داد
بالى احتیاج آنان را رفع مسلمین بدهد و بدینوسیله کاال را اختصاص به جامعه 

  .کند

اگر او به جاى این درجه گذشت، کاالى خود را به قیمت تمام شده به 
اى بود، ولى او دست به کارى  ت ارزندهباز هم گذش. فروخت مسلمانان مى

نماید که نه دین و نه جامعه و نه هیچ نیروى  زند و خود را ملزم به عملى مى مى
  .قاهر دیگرى، وى را بدان ملزم نکرده بودند

***  

بن ابیطالب ـ که بر یکى  اى از خلفاء رسول خداست ـ على و باز این خلیفه
و هنگامى که بر سینه دشمن نشست و از دشمنان اسالم در جنگى پیروز شد 

شمشیر کشید، تا سرش را جدا کند، ناگهان برخاست و دشمن را به حال خود 
  .گذاشت

یکى از مسلمانان ناظر جریان بود، از مشاهده این وضع تعجب نمود و پرسید 
اید؟ در صورتى که خداوند شما را  که چرا دشمن خدا را به حال خود گذاشته

   است؟ر او چیره کردهب
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هنگامى که خواستم سرش را جدا کنم آب دهان به صورتم افکند، : او گفت
ترسیدم که اگر در آن لحظه سرش را جدا کنم، این کار را در اثر خشم شخصى 

  .خود انجام داده باشم، نه براى خدا

اى   اکنون باید دید چه نیرویى او را واداشت که چنین عمل ارزنده و بلند پایه
ها است، انجام دهد؟ او دشمنى را آزاد نمود که ممکن بود  فسانهرا که شبیه ا

دانست،   برگردد و دوباره به رویش شمشیر بکشد، مسلماً او چنین مطلبى را مى
ولى طهارت کامل وجدان، براى او در این عمل مباح که همه قوانین آسمانى و 

قى نگذاشت، دانند، جاى کوچکترین تحمل شک و تردید با زمینى آن را مجاز مى
خواست هر قدم و حرکتى را، فقط و فقط براساس عالى و ارزنده آن  زیرا او مى

  .اى انجام دهد و به خاطر خداوند و بطور خالص و پاکیزه

***  

امیه را که براى   هم تصمیم گرفت اموال دوران سلطنت بنىعمربن عبدالعزیز
اند و فرمان داد در المال برگرد  تشریفات زندگى خود گردآورده بودند،به بیت

میان مردم اعالم کند که براى نماز جماعت حاضر شوند، آنگاه به منبر رفت و 
و ! اى مردم به ما هدایا«: خداى را شکر نمود و ستایش کرد و سپس گفت

اند که نه ماحق داشتیم آنها را بگیریم و نه آنها حق داشتند آن  چیزهایى را داده
ن این اموال به دست من افتاده است وکسى جز خدا اموال را به ما بدهند و اکنو

المال  کند، ولى من آنها را به بیت حساب آنها را از من بازخواست نمى
ام شروع کردم آنگاه به منشى خود  ام و این کار را از خود و خانواده  بازگردانده

  !مزاحم بخوان: گفت» مزاحم«

رایى به اصطالح مزاحم شروع به خواندن اسناد و مدارک اموال و دا
خواند و به دست عمربن  ها را یکى یکى مى خلیفه نمود، او نوشته! خصوصى

  .آنها باقى نماندکرد، تا آنکه چیزى از   پاره مىداد و او  عبدالعزیز مى

نظیرى    را خواست، او جواهرات بىعبدالملک دختر فاطمهآنگاه همسرش 
 از دو کار را باید اختیار داشت که پدرش به وى داده بود، به او گفت که یکى

المال بدهد و یا آماده جدایى از او باشد و گفت   یا آن گوهر قیمتى را به بیت: کند
  .خانه باشیمدوست ندارم که من و این گوهر قیمتى در یک : که

کنم و نه تنها از این جواهرات قیمتى  نه، من تو را اختیار مى: همسرش گفت
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و بدین ترتیب ... گذرم  م داشته باشم از همه مىبلکه اگر چندین برابر آن را ه
  .المال سپردند  فرمان داد آن گوهر قیمتى را هم به بیت

هنگامى که عمربن عبدالعزیز مرد، و یزیدبن عبدالملک به جایش نشست به 
او گفت . خواهم آن گوهر ارزنده را به تو بازگردانم  مى: خواهرش فاطمه گفت

ام و اکنون پس   پس دادهعمرخود آن را در حیات به میل خواهم،  من آن را نمى
  1.از مرگش آن را دوباره بگیرم؟ به خدا سوگند هرگز چنین کارى نخواهم کرد

بلندنظرى را به ه دارائى خود به این آسانى گذشت، او بدین ترتیب عمر از هم
خواهد به درهمى که حقى در آن ندارد، دست بزند، با  رساند که نمى جایى مى

دانست،   همه مقررات ظاهرى و قانونى، تملک این اموال را برایش مباح مىآنکه
کرد، بلکه حتى فکر  اى نمى  کرد، از او مطالبه اى که در آن زندگى مى  و جامعه

  ...نمود  مطالبه چنین گذشتى را هم از او نمى

ه و ارزنده العاد در این ماجرا، تنها عمربن عبدالعزیز و قهرمانى روحى او فوق
اش  موفقیت روحى بلندپایهبلکه همسر او نیز شایسته این است که این . ستنی

زیرا در اینجا مانعى وجود نداشت که پس از مرگ شوهر، . در تاریخ ثبت شود
بلکه برادرش با عرضه آن به وى، کار او را . گوهر قیمتى خود را پس بگیرد

او در این تر شد، ولى  تر کرد، یعنى گذشت و فداکارى او سنگین  مشکل
فداکارى تحت تأثیر نیرویى قوى قرار داشت که وى را وادار به گذشت از 

  .طلبى، نمود زینتترین تمایالت موجود در روح هر زنى، یعنى میل  اصیل

این نیروى بزرگ در مراحل عمیق خود یک نداى وجدانى و احساس بلندپایه 
  .و ارزنده و یک فداکارى است

***  

از قهرمانان اسالمى در جنگ ایران است، او مردى یک ی» ابو محجن ثقفى«
ین رو، حتى بعد از گسارى و میخوارى بود و از ا بود که در جاهلیت گرفتار باده

کرد،  سرود و آن را ستایش مى مىاسالم هم گاه گاهى اشعارى درباره شراب 
مسلمین او را در خانه خود زندانى کرد و پایش را !  فرماندهسعدابن ابى وقاص

  !اش توبه کند به زنجیر بست تا از گفته
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نیز همراه او بود، ولى همیشه در » ابومحجن«رود و  سعد خود به جنگ مى
سپس فرمانده مریض شد و نتوانست سوار اسبش ... حال توقیف و بازداشت بود

جنگ گرم است و از اینکه دید که نائره  د، از دور مىشود و به میدان برو
اظهار ناراحتى او » ابومحجن«ت کند، بسیار ناراحت بود، توانست در آن شرک نمى

او دیگر تحمل . شنید در حالتى که خود زندانى بود، کاسه صبرش لبریز شد را مى
ندارد از یارى دین خدا و پیامبرش محروم بماند از سعد تقاضا کرد که او را آزاد 

اصرار » محجنابو«کند تا او هم همراه دیگران بجنگد، ولى او موافقت نکرد، 
خویش را با  شود و تقاضاى  پذیرد، ولى او نا امید نمى کند و سعد نمى مى

کوشد تا موافقت او را براى بازکردن قید و  گذارد و مى  همسر سعد درمیان مى
دهد که اگر در میدان کشته نشد، خود   زنجیرش جلب کند و به وى قول مى

  ...رددوباره برگردد و قید و زنجیر را به پایش بگذا

همسر سعد نسبت به وى احساس ترحم نمود و او را آزاد کرد و او هم بر 
اسب سعد سوار شد و با آن وارد میدان جنگ شد و صادقانه بر دشمنان حمله 

  .نصیب آنان گردیدوزى برد، درنتیجه کفه مسلمین سنگینى کرد و پیر

را در هنگامى که شب فرارسید، قهرمان پیروز به خانه سعد برگشت، اسب 
جاى خود بست و به همان طورى که وعده داده بود، قید و زنجیر را هم به 

  .پاهاى خویش بست

این ماجرا سه روز ادامه داشت تا پیروزى نهایى نصیب مسلمانان شد و سعد 
گفت سوارى را بر   کرد و به زنش مى از روزنه دیوار میدان جنگ را نگاه مى

در زندان نبود » ابومحجن«جنگید و اگر  مىاسب خودم دیدم که با بهترین کیفیت 
  :گفتم خود او است، در این هنگام همسرش، ماجرا را به وى گفت مى

من دیگر تو را ! برو«: فریاد زد و گفت» ابومحجن«سعد با شنیدن ماجرا، به 
  »!هاى تو، تا وقتى که آن را عملى نکنى، مؤاخذه نخواهم کرد خاطر گفته به

به خدا سوگند، زبانم را از این پس درباره «: سخ او گفتنیز در پا» ابومحجن«
  »!گشایم هیچ سخن نادرست و زشتى، نمى

نداشت، بعالوه اى  لت زندانى بودن نسبت به جنگ وظیفهبه ع» ابومحجن«
اش سرباز زند و دوباره به زندان  توانست از وعده پس از جنگ و پیروزى، مى

وحى است که عقیده و ایمان، آن را در برنگردد، ولى او داراى قدرت قهرمانى ر
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  .روح و وجدانش بیدار نموده است

***  

هاى نخستین جامعه اسالمى نبودند که به این مرتبه عالى  تنها شخصیت
طهارت و پاکیزگى روح رسیدند که در اثر آن با میل و اختیار به انجام اعمال نیک 

از افراد عادى مسلمانان یکى » یونس بن عبداهللا«ابن . پرداختند  و فداکارى مى
  :است، اکنون رفتار او را مالحظه کنید

هاى پارچه است و  ها و طاقه»حله«او مرد بازرگانى است که کارش فروش 
هاى گوناگون در دکانش وجود داشت، بر بعضى چهارصد  هایى به قیمت حله

اى دیگر دویست درهم قیمت گذاشته بود، خود به نماز رفت و   درهم و بر پاره
اى به »حله«پسر برادرش را در دکان به جاى خود گذاشت، مردى بیابانى آمد و 

هاى دویست درهمى را به وى  چهارصد درهم خواست، جوان یکى از حله
  .عرضه کرد، او هم پسندید و خرید و به راه افتاد

اى در دست اعرابى مشاهده کرد، پرسید آن  گشت، حله یونس از نماز برمى
  !، گفت چهارصد درهماى را چند خریده

یونس گفت قیمت آن بیش از دویست درهم نیست، برگرد بقیه پول را بگیر، 
  .مرد اعرابى گفت این در شهر ما پانصد درهم است و من به این معامله راضیم

خیرخواهى براى مسلمانان، از دنیا و آنچه در آن است ! یونس گفت برگرد
د و دویست درهم اضافى را به وى پس داد بهتر است، آنگاه او را به دکان برگردان

آیا شرم نکردى؟ آیا از خدا : اش را سرزنش کرد و گفت  و سپس برادرزاده
نترسیدى؟ به اندازه قیمت اصلى کاال، استفاده در نظر گرفتى و مصلحت 

جوان گفت من با رضایت او این قیمت را از وى ... مسلمانان را نادیده انگاشتى؟
  1»خواهى براى او نخواستى؟  چرا آنچه براى خود مى: تام، یونس گف  گرفته

مرا ! اهللا نزد رسول خدا آمد و گفت یا رسول» ماغرابن مالک«: گوید بریده مى
  ...برگرد و از خدا بخشایش بخواه و توبه کن! واى بر تو: فرمود! پاک گردان

اى پیامبر خدا، مرا پاک : او برگشت، ولى چیزى نگذشت دوباره آمد و گفت
ماجرا تا چهار دفعه تکرار شد، ... رسول خدا باز هم همان جواب را فرمود! گردان
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  ...از زنا: پاک کنم؟ گفتاز چه چیزى تو را : فرمودآخرین بار پیغمبر 

اى است؟ گفتند نه پیامبر فرمود آیا شراب  رسول خدا پرسید آیا او دیوانه
 کنم، دهانش را خورده و مست است؟ مردى گفت اجازه بدهید دهانش را بو

! آیا زنا کردى؟ گفت آرى: بوئید و بوى شراب استشمام نکرد، رسول خدا فرمود
  .آنگاه پیامبر خدا فرمان قتل او را صادر نمود

 از کماعزابن مالدو یا سه روز از این ماجرا گذشت، رسول خدا فرمود براى 
اهل زمین اى کرد که اگر میان همه  خداوند بخشایش بخواهید، زیرا او توبه

  .گرفت  شد، همه آنها را فرامى  تقسیم مى

 بودند، آمد و گفت اى ازداى از طایفه  که تیره» غامد«آنگاه زنى از قبله 
گفت !... فرمود واى برتو، برگرد و استغفار و توبه کن! پیامبر خدا مرا پاک کن

ول خدا رس... خواهى مرا هم مانند ماعزابن مالک برگردانى؟ من از زنا باردارم مى
  .برو تا کودکت به دنیا بیاید: پیغمبر فرمود. آرى: تو؟ گفت: فرمود

گوید مردى از انصار، کفالت او را به عهده گرفت تا کودکش  مى» بریده«
وضع حمل کرده » غامدى«دنیا آمد، آنگاه نزد رسول خدا آمد و گفت زن  به

ر و پرستار کنیم و کودکش را بدون شی  اکنون سنگسارش نمى: فرمود... است
  .گذاریم نمى

عهده من نگهدارى و شیردادن کودک را به : مردى از انصار برخواست و گفت
قانونى در حق او اجرا گیرم، در این وقت رسول خدا فرمان داد که حکم  مى
  .شود

برگرد تا کودکت به دنیا بیاید : در روایت دیگر نقل شده که رسول خدا فرمود
گرد تا او را از شیر بازگیرى، پس از آنکه کودک را بر: و پس از وضع حمل فرمود

همراه کودک نزد رسول خدا رفت در حالتى که یک قطعه نان . از شیر بازگرفت
ام و او  در دست بچه بود، گفت اى پیامبر خدا، اکنون کودکم را از شیر بازگرفته

  .خورد غذا مى

سنگسار او را آنگاه رسول خدا کودک را به مردى از انصار سپرد و فرمان 
 سنگى به دست گرفت و از شدت خشم صورتش خالدبن ولیدصادر کرد، 

دم فرو بند، به خدایى ! خالد: رسول خدا فرمود... گلگون شد و به زن ناسزا گفت
گیر  فروش و باج  اى نمود که اگر کم که جانم در دست او است، این زن توبه
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  .شود اى کند، از آنها پذیرفته مى چنان توبه

  .ز گذارده دفنش نمودندآنگاه بر زن نما. ..

***  

دهد که بگویند این یک عارضه   حادثه ماعز به طرفداران فروید میدان مى
جنون دینى است و عالمتى از آن هم به نظر رسول خدا رسید که پرسید آیا او 

  !دیوانه است؟

ک دهد که این مرد و زن، در ی  ولى اوضاع و احوال حادثه، به خوبى نشان مى
  .اند  حال سالمت و اعتدال روانى بوده

گوید در ضمیر پنهان فرد متمرکز   باید میان آن احساس گناهى که فروید مى
دارد که خود را بر گناه نکرده، عذاب کند و خویش را  شود و فرد را وامى مى

براى جبران و کفاره گناه انجام نداده مجازات نماید و میان این احساس و شعور 
  .ک گناه مشخص و محدود، فرق گذاشتآگاه به ی

کنیم که این دو نفر خود را نکشتند و خویش را در معرض   زیرا مشاهده مى
خود را آسوده کنند،  ناراحت خطرهاى کشنده قرار ندادند تا بدینوسیله وجدان

بلکه خویش را در اختیار رسول خدا گذاشتند که براى رسیدن به رضا و مغفرت 
اى است که کسى   ییر کند، این یک مقام ارزنده و بلند پایهخداوند، آنان را تطه

رسد، مگر هنگامى که به اعلى درجه پاکیزگى وجدان و ضمیر، رسیده  بدان نمى
  .باشد

هاى روحى در صدر اسالم زیاد بود، ولى  هاى اینگونه قهرمانى اگر چه نمونه
  .تجریان آن در طى قرون و در مدار تاریخ کامال قطع نشده اس

 است که با اسراى صلیبى و دشمنان دینى و جنگى الدین ایوبى صالحن ای
کنند و حتى در   کند که خود مسیحیان داستانها از آن نقل مى  اى مى  خود معامله

  ...اند  هایى بوجود آورده پیرامون آن افسانه

کردند و در مساجد   اى رفتار مى  ها نسبت به مسلمانان بطور وحشیانه  صلیبى
کردند و مساجد را به صورت استخرهاى  دا، به آنها تهاجم مىهاى خ و خانه

داشتند که به عنوان انتقام این اعمال، ین رو مسلمانان حق آوردند، از ا  خون درمى
نسبت به آنها شدت عمل نشان بدهند و بر آنها بیش از این خشم بگیرند، زیرا 

» االلباب  یا اولىولکم فى القصاص حیاۀ «: گوید  این یک فرمان الهى است که مى
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فمن اعتدى «: گوید  اى خردمندان قصاص پایه زندگى شما است  ـ و نیز مى  ـ
ـ کسى که بر شما ستم نمود، شما نیز » علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم

  .مانند آن با او رفتار کنید ـ

کند و از بیمارى که اسیرش بود،   الدین گذشت و فداکارى مى  ولى صالح
  !ماند تا او حالش بهبود پیدا کند نماید و تا صبح بیدار مى  مىپرستارى

مسلمانان از وقتى که به اسالم ایمان آوردند و ارواح آنان از تعلیمات اسالم 
  .اند نظیر بوده  هاى کم المثل اینگونه نمونه سیراب شد، همچنان ضرب

 دنیا از چه زیانهایى«در کتاب ) یکى از دانشمندان هند (سید ابوالحسن ندوى
م 1857در سال ) الدین بدوانى  شیخ رضى«: نویسد  مى1»انحطاط مسلمین دید؟

متهم به انقالب و شورش علیه انگلیس شد و در برابر حاکم انگلیس که شاگرد 
وى بود محاکمه شد، حاکم بوسیله یکى از دوستان، به وى اشاره کرد که اتهامات 

من در قیام علیه انگلیس : فت و گفتولى شیخ نپذیر. را انکار کند تا آزاد شود
 چگونه آن را انکار کنم؟ حاکم ناگزیر شد که فرمان اعدام او را .ام شرکت داشته

صادر کند و هنگامى که خواستند حکم اعدام را اجرا کنند، حاکم گریست و 
حتى در این لحظه هم اگر بگویى این اتهام دروغى است که بر من : گفت
  ...براى آزادى تو خواهم کوشیدم،  تهمت مبرا هستاند و من از این  بسته

خواهى من با دروغ گفتن، ارزش کارم  آیا مى: استاد خشمگین شد و گفت
؟، در این صورت کامال زیان خواهم نمود و کار من از ارزش را پایین بیاورم

ام، هر کار  واقعى خود خواهد افتاد، من در انقالب ضد استعمارى شرکت داشته
  .د بکنیدخواهی مى

  2.داو این جمالت را گفت و آنان نیز فرمان شوم اعدام را اجراء نمودن

                                                           
  .215ماذا خسر العالم با نحطاط المسلین صفحه . 1
محمّد قطب در زندان ...  بودسید قطب و برادرش محمّد قطبهاى تجلى روح عالى اسالمى، خود  آخرین نمونه. 2

ه مورد نظر دستگاه بود، ننمود و هاى وحشیانه جالدان مصرى قرار گرفت و هیچگونه اعتراقى را ک زیر شکنجه
اقدام علیه « نیز چون حاضر نشد رژیم دیکتاتورى سرهنگ ناصر را به رسمیت بشناسد، به بهانه واهى قطب سید

  .همراه گروه دیگرى از رفقایش، اعدام شد» !امنیت داخلى مملکت
در آن هنگام که در )  هـ86لى االو  جمادى25مورخ ( چاپ دهلى نو، هند Radianceطبق نوشته روزنامه اسالمى 

 قرائت شد، سید قطب در حالى که تبسمى بر لب داشت، سید قطبدادگاه غیرقانونى نظامى مصر، حکم اعدام 
  :چنین گفت

کنم که من نه  خواهد من زنده بمانم، ولى من بار دیگر اعالم مى دانستم که طبقه حاکمه نمى من پیش از این هم مى«
کنم و نه از این رأى اندوهناکم، بلکه بسیار خوشحال و مسرورم که در راه  ار ندامت مىپشیمان هستم و نه اظه
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***  

ها در تاریخ اسالم زیاد است و احتیاج به شرح و بسط  آرى اینگونه نمونه
ندارد و همه اینها گواه عظمت نظام اسالمى است که با روح بشر براساس صحیح 

روهاى طبیعى وى پاسخ مثبت هاى نی کند و حتى بر آخرین خواسته  رفتار مى
تر  رساند که به معجزه شبیه اى از تعالى و ارتقاء مى گوید و او را به مرحله مى

  .است
  
  

                                                                                                                                        
البته تاریخ آینده درباره ما و حکومت فعلى داورى خواهد کرد که کدام . شوم آلم کشته مى هدف مقدس و ایده

  .»ایم  و برحق بودهوراستگیک از ما 
: یز درآینده تحویل جامعه اسالمى و تاریخ درخشان اسالم خواهد دادبى شک این راه پرافتخار، مردان قهرمان دیگرى ن

» من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوااهللا علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظرو مابدلوا تبدیال«
  )خسروشاهى(العظیم  اهللا صدق
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  فرد و جامعه

» شناسى جامعه«چگونگى رابطه فرد با جامعه، امروز محور اصلى مباحث 
طورى  رود، به  یز از مباحث مهم بشمار مىن» روانشناسى«این موضوع در . است

که ممکن نیست درباره انسان مطالعاتى عمیق به عمل آید مگر آنکه این قسمت 
  .باشد، مورد بررسى قرار گیرد  نیز که در واقع مربوط به طبایع اصیل وى مى

دانشمندان روانشناس همیشه جانب فرد را گرفته و اگر نظرى به سوى جامعه 
فرد بیش از حد اهمیّت آنها براى . هاى فردى است ز از دریچه جنبهافکنند، با مى

فرد اگر از مقررات . اندیشند اند و شخصیت کامال مستقلى برایش مى قابل شده
  .اجتماعى سربپچید، بنظر این آقایان، جامعه حق ندارد او را تادیب کند

ر سایه هاى استبدادى فرد را بانظر تحقیر نگریسته و جز د برعکس، حکومت
  .اجتماع، وجودى براى او قایل نیستند

  وحدت فرد و جامعه
بنابراین، ما از خود . اند این دو نظر هر دو به گزاف و مبالغه پرداخته

پرسیم که حقیقت جامعه چیست؟ و این فاصله شگفتى که میان فرد و مجتمع  مى
  باشد؟ بوجود آمده، از چه رو مى

باشد و اگر  راى هیچ اساسى نمىاز نظر بحث صحیح علمى این مطلب دا
شود براى این نیست   گاهى از فرد و جامعه به عنوان دو موجود مستقل بحث مى

  .که آن دو در واقع از هم جدا هستند

انسان گمان اى سخن رانده شد که   گونه هاى ادبى، از لفظ و معنا به ثدر بح
 وجود مستقلى توان از هم جدا کرد و هریک براى خود کند که آنها را مى مى
گاه   گرایى، فرد هیچ  از دیدگاه واقع. اند گونه مفاهیم فرد و جامعه نیز همین. دارد

اما . کند از جامعه خارج نیست و سازمان کامال مستقلى براى خود پیدا نمى
توان   همچنین مى. درحوزه بحثهاى ذهنى و نظرى، انسان بطور مستقل وجود دارد

اما در متن . ى نداشته باشدو کار ذاتى هیچ سراجتماعى تصور کرد که با فرد 
تفرقه میان فرد و جامعه نیست و بلکه از محاالت عقلى به شمار واقع هرگز این 

  .آید مى

. انسان از روزى که از صحرا و غار خود را بیرون کشید، جامعه را تشکیل داد
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ستین روز زیست، زیرا از نخ بعالوه، در همان غار نیز با افراد همنوع خویش مى
پیدایش تنها نبود، و بعداً هم کسى نیامد که بتواند ادراکات و احساسات و کردار 

یعنى فرد اصوال با .  نگاه بداردخود را در تمام شئون، از تماس با دیگران کنار
  .نشده استچنین حالتى خلق 

  یک میل روانى؟» جامعه«
اى جامعه را   گونه پس افراد بشر از روز نخست گردهم جمع آمدند و به

جامعه نیاز روانى فرد است که از عمق ذات وى سرچشمه . تشکیل دادند
دارد و به جامعه برخاسته از تمایل شدیدى است که در نهاد فرد وجود . گیرد مى

باید گفت که بشر اصال از تنهایى دهد که تنها زندگى کند، و بلکه  او مجال نمى
  .وحشت دارد

هایى باشد که فرد بدون کمک    تحقیق مصلحتتشکیل جامعه شاید به انگیزه
دیگران قادر به آنها نیست، و شاید هم غریزه جنسى و یامیل به زندگى 

  ...آورد دارى، افراد را در حلقه جامعه گرد هم جمع مى گله

به هرحال تمایل به تشکیل جامعه، از هر میلى در وجود انسان نیرومندتر 
چیزهایى . برد مطلق مىزادى و استقالل رباره خود گمان آآدمى نخست د. است

باشد و دلش  کند که وجود سایر افراد جامعه مانع رسیدن به آنها مى آرزو مى
خواهد که فرمانرواى مطلق بر همه افراد بشر گردد و حتى عناصر طبیعت نیز  مى

ها در برابر خواست زندگى  اما تمام این خواسته. اوامر او را اطاعت کنند
رود آورده، حرارت و تندى خود را از دست داده و به تعادل اجتماعى سرف

  .گرایند مى

به خضوع فردى را خانواده، نخستین اجتماع است که تمایالت خودخواهانه 
  .کند وادار مى

هم پیوست، طبیعى است که در مرحله بعد،  چون خانواده اعضاى خود را به
هاى متعددى به هم   انوادهیعنى خ. آید ها با یکدیگر پدید مى  ارتباط خانواده

  .دهند مرتبط شده باز مصالح مشترک خود را بر افکار شخصى غلبه مى

اجتماعات بشر رو به توسعه نهاد و هر چه مردم بیشتر میان خود تفاهم ... 
شان بیشتر پیرو منافع مشترک گردید، تا آنجا که  برقرار کردند، تمایالت شخصى

اما هنوز احساسات بشر در میل . ندعشایر و قبایل و ملل به وجود آمد
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کند که روزى بیاید که تمام اهل زمین   گرایى خویش اشباع نشده، آرزو مى  جمع
ترین سطح خود،  با هم برادر و متحد باشند و جامعه کامل انسانى در گسترده

  .تحقق یابد

راه نیل به  این رویا گرچه هنوز به وقوع نپیوسته، ولى تالش بشریت در
  .، همچنان ادامه دارداین آرمان

موضوع مهم اینست که فرد گرچه در تمام این مراحل داراى دو حالت 
یابد و بر   کم بسط و توسعه مى شخصى و اجتماعى است، ولى حالت دومش کم

افقهاى وسیعتر از حوزه ذات و مشاعر و عواطف یک شخص تنها، گسترده 
تواند  ر مغزش تابیده نمىانسان تا وقتى که تصویرى از اجتماع خارج د. شود مى

  .خود را از دیگران جدا ببیند

باید دانست مراحلى که بشر در طى قرون متمادى پیموده و میلیونها تجربه 
دیگر به او تحمیل نشده اند، هرگز از جاى   کردهفردى و اجتماعى آن را تأیید

ردن هاى درونى خود فرد است، که سرانجام وى را به پدید آو این انگیزه. است
  .دهد  اوضاع اجتماعى، یعنى اجتماع انسانى با انسان دیگر، سوق مى

  دلیل قانون شکنى

اگر فرد خود عامل به وجود آوردن : ممکن است کسى اشکال کند وبگوید
این امر وادار کرده، پس است وحس تمایل به همنوع خویش، او را به اجتماع 

قررات اجتماعى سرکش کند و در برابر م  شکنى مى چرا با دست خود قانون
  ...شود  مى

اى از  جواب این اشکال بسیارواضح است، آن اینکه بگوییم انسان مجموعه
است که همه آنها را » تمایالت متضاد«اى از  تناقضات، و به عبارت بهتر مجموعه

ما گفتیم انگیزه اجتماعى بر سایر . توان عملى ساخت  در یک لحظه نمى
آورد، ولى مدعى  آنها را تحت نظم و تعدیل درمىهاى وى غلبه دارد و   انگیزه

  .چه این امر خود باعث نابودى فرد است. کند  نیستیم که از ریشه قطعشان مى

برند از  بنابراین، همیشه تمایالت فردى در کنار تمایالت اجتماعى بسر مى
سوى دیگر، بشر موجودى متلون المزاج است و همچنان که تغییر اوضاع بدن 

 و استراحت است، روانش نیز در لحظات گوناگون، حاالت مختلفى براى تنوع
 بیند که وجود آورد و مى  هاى فردى روى مى اى به انگیزه لحظه. کند پیدا مى
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  .دیگران برایش مزاحم است

کند، خود را از نظر فرد بودن   امّا در آن لحظه که به انگیزه اجتماعى توجّه مى
ند که تنها زیستن، زندان تنگ و ک نگرد و احساس مى بسیار کوچک مى

  .آورى است که هرچه زودتر باید به آغوش همنوعان پناه ببرد خفقان

اند، مقاصد  تمام افراد بشر داراى این حالتند و تا وقتى که به افراط نگرویده
افراط، در هر امرى زیانبخش و . دهند  فردى و اجتماعى را خوب انجام مى

تمایالت فردى افراط کند، خودمحور و راى اگر انسان در اج. طرناک استخ
گردد و همیشه در فکر این خواهد بود که از راه تجاوز به حقوق  خودخواه مى

نیاز   تازه چنین شخصى باز هم از اجتماع بى. دیگران، بهره خود را افزون کند
  .کند  نبوده، منافع خویش را در سایه آن تأمین مى

صالت فرد و آن کسانى که طرفدار تئورى اینجاست که میان طرفداران نظریه ا
  .گیرد اصالت اجتماع هستند، بحث درمى

اجتماعیش آزادى، مطلق فرد منافاتى با وضع : گویند دسته اول مىگاهى 
جامعه حق ندارد جلو : گویند  و زمانى هم مانند اگزیستانسیالیستها مى. ندارد

» شخصیت ذاتى«کارهاى خصوصى شخص را بگیرد و نگذارد که براى خویشتن 
رسد  احراز کند، فرد باید کار خود را انجام دهد و از ضررى که به دیگران مى

  .هیچگونه باکى نداشته باشد

البته در این گفته، مغالطه بزرگى نهفته و به همین دلیل ما بار دیگر سئوالى را 
  :کنیم ه در اول بحث آورده بودیم، در اینجا تکرار مىک

  مست؟فرد چیست و جامعه کدا

کنیم با چشمى بسته در سر راهى ایستاده و با انگشت به یکى از  فرض مى
  .»این شخص کیست؟«: پرسیم عابرین اشاره کرده، مى

  :جواب این خواهد بود

» جامعه«این شخص از نظر خودش فردى است که دیگران را به عنوان 
 از افرادى یعنى یک تن. است» جامعه«شناخته، ولى از نظر دیگران، خود او نیز 

  .آورند   به وجود مىکه جامعه را

  .افتد و هرگز پیمانشان از هم گسسته نگردد  میان فرد و جامعه جدایى نمى

روند و  اى که تمام نقاط آن هم، مبداء دایره به شمار مى درست مانند دایره
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اى ممتاز وجود ندارد که مدعى شود و براى  در پیرامون دایره نقطه. هم انتهاى آن
مادام که صورت صحیح دایره .  بگوید که من به تنهایى مبداء هستم و یا منتهاخود

ه بطور یکسان داراى هایى که روى محیطش قرارگرفت محفوظ است، تمام نقطه
ها از هم متمایز و  باشند، ولى همین که آن را شکستیم، نقطه مىاین دو صفت 

شوند، اما در  ، پیدا مىشوند و مبداء و نهایت یا نخستین و آخرین پراکنده مى
  !این صورت، دیگر دایره مرده است

توان بنام عضو مستقل، از میان   گونه در اجتماع نیز فردى را نمى  همین
نظرى را که او درباره دیگران دارد، آنها نیز نسبت به  زیرا همان. سایرین جدا کرد

ر در این ولى اساس جامعه را چون شکستیم و نظامش متالشى شد دیگ. او دارند
  !صورت هرچه بگویید ممکن است

  منطق فردگرایى
ما اکنون با افراد نادرى که با پاکى یا گستاخى خود را از این حساب خارج 

اند، کارى نداریم، گرچه پس از آنکه بحث خود را درباره افراد عادى به   ساخته
 را بدانیم اینخواهیم  ما مى. کنیم  پایان رساندیم، درباره آنان نیز اندکى گفتگو مى

که جامعه به ما ظلم کرده و آزادى گویند  نالند و مى آنانى که از دست جامعه مى
ما شهوت : خواهند بگویند  ما را محدود ساخته، منظورشان چیست؟ آیا اینان مى

آید  خواهد تمام کارهایى که از دستمان برمى  و عطش غرایز داریم و دلمان مى
  گردد؟  نیز از آن نتیجه مىانجام دهیم، اگرچه ضرر سایرین

این آقایان » آزادى«البته جامعه با این روش پلید حیوانى مخالف است، و با 
پس به ناچار . درآورند از آخور شهوات گذارد آنان سر  یعنى نمى. کند مبارزه مى

دهند که قیود اجتماع براى انسان  مدد گرفته، شعار مى» فروید«آنان از سخنان 
  .کند   و تعطیل نیروهاى فطرى و ناراحتى اعصاب تولید مىواپس زدگى غرایز

حقیقت جالبتر آنکه اگر روزى جامعه مرا از لذّتى بازدارد و سپس شخص 
» جامعه«دیگرى به تمتع از همان لذّت مبادرت ورزد، در آن صورت من خود 

ظه پیش، شود که در لح دیگر فراموشم مى! کنم شوم و از آن جلوگیرى مى مى
نظیر او که نسبت به من حکم جامعه را یا شخص دیگرى (گامى که او یعنى هن

  !دادم خواست جلوى مرا بگیرد، دشنامش مى  مى) دارد

کشم و آنان را از   پس همچنان که من مقررات جامعه را به رخ دیگران مى
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دارم، همچنین آنان نیز جلوى  باز مى!) یا آزادى به تعبیر آنان(افراط در شهوت 
  .سازند گیرند و راه تجاوز را برایم مسدود مى  افسار گسیختگى مىمرا هنگام 

باشد، این رباره یکدیگر منظور دارند ـ بد اگر اینگونه ممانعت ـ که همه د
  .شود  دهند و دشنام ده و دشنام شنو یکى مى  بدى را همه درباره هم انجام مى

هاى من به جامعه چه مربوط است که در کار: بنابراین، اگر فردى بگوید
به تو چه ربطى دارد که مزاحم انجام : کند؟ به او خواهیم گفت مداخله مى

  شوى؟ کارهاى دیگران مى

کنند، غیر مستقیم بر پایه خودخواهى محض  آنانى که از فرد طرفدارى مى
اجتماعى » مقررات«راد را در برابر طغیان علیه هنگامى که تمام اف. اند تکیه کرده

چار تمایالت ضد و نقیض آنان را به هم ریخته، صحنه حق بدانیم، به نا ذى
اى به حقوق دیگران  ها، عده در بحران این صحنه. ایم  تجاوز و ظلم درست کرده

  .گردد زنند ولى لطمه آن دوباره به تمام افراد بازمى دستبرد مى

نه، هیچگونه : گویند در اینجا شیفتگان اروپا از جا برخاسته، بالحنى آتشین مى
 طبق قانون نسبیت زیرا این موضوع همیشه. و بحرانى پیش نخواهد آمدجنگ 

که سنتهایى وجود دارد و در اینگونه محاسبه شده و این در ممالک شرق است 
اما اگر ما اندکى تأمل کنیم و افکار و روش . آورد  موارد جنگ و بحران پیش مى

با اخالق » مبارزه«زندگى خود را تغییر داده متمدن شویم، دیگر این کارها را 
اخالق در ذات انسان جایگاه ثابتى ندارد و همواره پیرو وضع . تلقى نخواهیم کرد
چیز را خوب بدانند، خوبست و اگر بد   اگر بیشتر مردم فالن. اجتماعى اوست
  !شود بگویند، بد مى

آرى اینان معتقدند که هیچ چیز ذاتاً خوب یا بد نیست و فقط این نظر ماست 
  .کند وصاف را درباره امور تصویر مىکه این ا

  ولى باید ببینیم تا چه اندازه صحیح است؟. البته این سخن، ظاهر فریبایى دارد

فقط ما شرقیها هستیم که آزادى در امور جنسى را ناپسند : گویند اینان مى
اى بخواهد در آنها افراط کند، فریاد به راه انداخته،  دانسته و اگر فرد یا جامعه

اما روزى فراخواهد . گرا هستیم   بین و واقعکنیم که راستى حقیقت  مىگمان
رسید که محیط فعلى، شرایط خود را از دست بدهد و دیگر ما درباره تمام امور 

  .طورى دیگر قضاوت کنیم
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و خیانت به ناموس دیگران حساب » تجاوز«در آن روز دیگر آزادى جنسى را 
 مفهومى ندارد و طرفین از هم کامال کنیم، یعنى اصال خیانت و تجاوز نمى

  !خشنود و راضى خواهند بود

قّى و اروپاییان را ببنید چگونه با داشتن چنین نظامى، تر: گویند  باز اینان مى
  .اند خالص شدههاى دیرین و قیود اخالقى  تکامل یافته و از افسانه

و خواهیم این تکامل موهوم را از جهات مختلف تجزیه  ما در پاسخ نمى
تحلیل نموده و ثابت کنیم که این تمدن کثیف، تا چه اندازه به انسانیت لطمه زده 

حقیقتى که هرگز قابل انکار نیست، وقایع روزمره جهان است که حتى . است
  ...کنند  ها و نشریات غرب نیز آنها را منتشر مى روزنامه

تر شده بغرنجعماى امور جنسى هر روز هاى آمریکایى معترفند که م روزنامه
شناس کمک  مسئوالن امور در این ماجرا مضطربند و از دانشمندان جامعه. است
  .طلبند مى

مسأله دیگر، موضوع ربودن دخترها و کودکان است که پیوسته اخبار جدیدى 
آید که معناى ربودن  حال در اینجا این سئوال پیش مى. شنویم  دراین باره مى

در کشورهاى متمدن آزادى براى هم دخترهاى کم سن و سال چیست؟ آیا مگر 
  نباید یکسان تأمین شده باشد؟

براى مردم زیرا هنگامى که آزادى مطلق . ار ساده استجواب این سئوال بسی
قایل شدند به خودى خود، تمایالت آنان به هم برخورد کرده، هوسها با هم 

  .کنند اصطکاک پیدا مى

ب ـ درباره خود بدان طور کلى غر آرى این خطریست که آمریکا ـ و به
ها در این زمینه نگرانى اظهار داشته از مسئولین امور،   کند و روزنامه  اعتراف مى
  .طلبند  چاره مى

ولى اندکى . شمرند  فکران این مفاسد را از امور شخصى و فردى مى کوته
مبتال بشود روز است که درک کنیم اگر امروز جایى به بحران جنسى  کافىتوجّه 

نحراف به سایر قسمتها نیز سرایت خواهد کرد و زبونى و فساد به دیگر این ا
  .پیش خواهد آورد

  .در اثبات این دعا، زبان تاریخ با ما همصداست

یعنى نخستین کشورى که امور جنسى را با . اکنون فرانسه را بنگریم
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بندوبارى براى افراد مباح و آزاد دانست و سپس صدها رنگ و مد از آن ظاهر   بى
  .هاى خود را بر کشیدند  د و مردم در اتوبوسها و معابر عمومى معشوقهگردی

مدتى را فرانسه بر این منوال گذراند، یعنى پیر و جوانش همه به لذّت و عیش 
ها از حد مقررات خارج شده دختر در شئون انحرافى حدى  خانواده. پرداختند

  .جست اى فراغت نمى  نداشت و پسر از عیاشى و ولگردى لحظه

ها و محافل رقص کارش به افراط و  رانى و تأسیس کاباره فرانسه در شهوت
آزادى «طغیان کشید، و دیگر همه اطمینان یافته بودند که کسى مزاحم 

  .نخواهد کردشان نخواهد بود و حتى آنان را سرزنش »صىشخ

جا میکرب فساد پاشید و احساسات مردم را  این هرج و مرج در همه
البته یکى از خصوصیات روان اینست که احساسات . اختنهایت آلوده س  بى

گرچه به ظاهر مختلف بوده و از هم امتیازاتى دارند، ولى در واقع همچون 
در پیش (اى هستند که به هیچ وجه از یکدیگر بیگانه نیستند  ظروف مرتبطه

  ).نظریه فروید را در تأیید این معنى نقل کردیم

بارى بند و   یعنى بى. کنیم  ه توجیه مىگون  سه را نیز به همینوضع فران
. هاى اعصاب و روان پیش آمد نظمى  نخست در امور جنسى و به دنبال آن، بى
کم اوضاع سیاسى و اقتصادى آنان را نیز  سپس این لکه فاسد توسعه یافت و کم

پرستى بود دیگر به  خودخواهى مردم، که معلول عیاشى و شهوت. مختل ساخت
ه خود را در اختیار دولت بگذارند و در راه خدمت به میهن آنان اجازه نداد ک

د که حق ش اى محسوب مى زیرا دولت در نظر آنان شخص بیگانه. سربازى کنند
  .جلوگیرى از شهوات فردى را نداشت

اینها تمام عواملى بود که تولیدهاى صنعتى ملت فرانسه را نیز رو به کاهش 
کست هویدا گردید و در همین اثنا پیک در جبهه ارتش نیز آثار ضعف و ش. برد

  .اى روبرو ساخت  جنگ، ناگهان از راه رسید و فرانسه را با شکست مفتضحانه

فرانسه بخاطر نداشتن مهمات جنگى شکست نخورد، بلکه براى این شکست 
را در خود شکسته » روح و معنویت«خورد که نیروى مهمترى را از دست داده و 

هاى فردى   ف مشترکى نداشته و همه به دنبال خواستهملتى که افرادش هد. بود
نشینى بیش از  خود باشد، ملیت که به کاخهاى مجلل و محافل رقص و شب

شرافت سربازى همت بگمارد، باید حتماً مغلوب شود و با این ننگ، آبروى کهن 
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  .و ارزش تاریخى خود را ببازد

ادى و اقتصادى سر و کار دانیم کمونیستها و تمام کسانى که تنها با علل م مى
اما ما . موافق نیستندکنیم،   مىکه ما درباره فرانسه » تفسیر اخالقى«دارند با این 

 که دل فرانسویان را به درد آورد، توجّه مارشال پتنآنان را به نطق آتشین 
پتن که یک مارشال فرانسویست در نطق خود، تمام بدبختیها و . دهیم مى

سد اخالقى و تندروى در امور شهوانى مستند کرده شکست فرانسه را به مفا
  .است

بینیم خروج علیه مقررات اجتماعى و به بازى گرفتن آنها داراى  بنابراین، مى
بارد و باالخره   مىدرد و غم این نتیجه حتمى است که از داخل و خارج 

روزى  زدند، اکنون به فالکت و تیره همانهایى که دم از لذّت و کامرانى مى
  .نشینند مى

  
  مقررات اجتماعى

  مقررات اجتماعى از کجا پیدا شده و علت پیدایششان چه بوده است؟

گویند ادیان دیرتر از مراحل رشد بشر پیدا شدند و پیش از آنها، مردم در  مى
زندگى خود، با اخالق و مقررات اجتماعى سر و کار داشتند و همه در تعدیل 

خصى در برابر خواست اجتماعى، هاى ش تمایالت فردى و خضوع انگیزه
  .اند  کوشیده مى

  حال این چرا و چگونه رخ داد؟

خدا از نخستین روز براى بشر پیامبرانى عالیقدر : گویند مردم متدین مى
ولى آنان که منکر . فرستاد، تا او را به محرمات و کارهاى شایسته راهبرى کنند

هاى فطرى، وى را از راه  ههاى بشر و انگیز  تجربه: گویند  پیامبران هستند مى
  .مرموزى که هنوز کشف نگردیده وادار ساخت تا این مقررات را بوجود آورد

  :این دو عقیده، هر دو از نظر بحث ما مساویند زیرا

پیامبران نیامدند تا مردم را به اجراى غیرآگاهانه دستورهاى آسمانى مجبور 
ف مصلحت خویشتن کنند، به عالوه اگر مردم دستورهاى آنان را برخال

  .رفتند  دیدند، هرگز زیربار گفتارشان نمى  مى

اشراف قوم است جتماعى ساخته عقیده داشتند که سنن ا» فروید«و » داروین«
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اگر ما هم با ! کنند که براى حفظ منافع خودشان در برابر بینوایان سنگربندى مى
ک و دور آنان هم عقیده شویم اشکالى نیست، زیرا بشر حتى در اعصار تاری

رسد و به همین   فهمید که حتى منافع شخصى در پناه اجتماع به تحقق مى مى
  .پذیر نبود  گیرى و زندگى انفرادى، برایش امکان دلیل گوشه

هر چند ندانیم که در گذشته عامل پیدایش مقررات اجتماعى چه چیزى بود؟ 
ر و رشد هم تطوکم به حال  دانیم که آثار آن باقى مانده و کم  مىولى این را 

تواند خود را از آنها   درآمده و اکنون بحدى رسیده است که هرگز بشر نمى
  .نیاز بداند  بى

فرد » ضمیر«هاى اجتماعى مانند خود پدیده جامعه برخاسته از درون و   سنت
گذار  است، یعنى پیش از آنکه کسى از خارج به انسان تحمیل کند خودش بنیان

  .ند تنظیم و اصالح سنن و مقررات اجتماع آمدآن بوده است، اما ادیان براى

کسانى که سنن اجتماعى را تحت عنوان میراث گذشته تاریک بشر اهانت 
اى از امراض   البته انحراف ایشان معلول پاره. کنند، از انصاف بدورند مى

اندیشى بیرون رانده  اجتماعى خودشان بوده که طرز فکر آنان را از مسیر درست
  .است

نیستیم که تمام مجتمعات بشرى همواره با سنن صحیح ما مدعى 
اند همه خطاکار و  گوییم آنان که بر ضد اجتماع قیام کرده  اند، و نه مى زیسته مى

  .داردنیز مانند خود فرد بیمارى و انحرافها منحرفند، چه اجتماع 

جامعه داراى دو انحراف اساسى است که نخست از سوى خود افراد 
  .شود   فضاى جامعه گسترده مىبرخاسته، سپس در

یعنى مردم هدفهاى . شود وسیله به جاى هدف شناخته مى: انحراف اول
آید که زندگى فقط براى   کنند و به گمانشان چنین مى اصیل را فراموش مى

دیگر متوجّه نیستند که مطلب . رانى و جمع مال و ثروت است خوردن، شهوات
زنده ماندن و شهوت، براى تولید نسل براى درست به عکس این بوده و خوردن، 

  .گیرد  و کسب ثروت، بخاطر مصرف، صورت مى

جمود مداومت بر امرى را گویند که به نام . جمود اجتماعى: انحراف دوم
عادت نقش بسیار مهمى در . عادت، جزء خصایل طبیعى روان شناخته شده است

یا شبه (خودآگاه چه اگر عادت نبود و از طریق نا. کند  وجود انسان بازى مى
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 بود که انسان بتواند بخشى از نیروى داد، محال  کارهایى انجام نمى) خودآگاه
  .قبیل اختراع و کشف افکار جدید مصروف بداردخود را به امور مهمترى از 

آورد  هاى بزرگى بدست مى جامعه نیز همچون فرد از طریق عادت موفقیت
شود که در مراحل تکامل و  فق مىمو) یا شبه خودآگاه(و به شیوه ناخودآگاه 

البته گاهى هم ممکنست . هاى جدیدى از خود به یادگار بگذارد ارتقاء، سنت
انگیز، بخش مهمى از نیروهاى او را تلف  عادات غلط و جمود در مشاغل مفسده

جامعه دچار انحرافى شدید شده که براى بهبودش نیروى ام، در این هنگ. کند
  .نماید   مىالعاده شدیدى الزم فوق

 اوست که باید بیاید و غبار جمود را .آید  در اینجا پاى فرد ممتاز به میان مى
. از چهره جامعه برطرف کرده، مردم را به هدفهاى اصیل زندگى معتقد گرداند

اندازیم تا در جاى مناسب خود به بحث  بحث درباره فرد ممتاز را به عقب مى
یکى از افراد جامعه است و تحت  فرد ممتاز فعال باید همین را بدانیم که. درآید

اما تنها امتیاز او در اینست که نبوغ . شود  واقع مىتأثیر عوامل محیط خود نیز 
کند تا خود را از میان مردم کنار  اش وى را کمک مى  العاده ذاتى و نیروى فوق

  .کشیده، با نظرى انتقادآمیز بر احوالشان بنگرد

کاریهاى مردم جامعه سخت   فرد ممتاز از اشتباهیک مرحله باالتر آنجاست که
کنید که در این مقام وى تنها  مالحظه مى. کند متأثر شده به آنان اعالم خطر مى

  .بینش منفى ندارد

خواند، و در اوج  در مرحله عالیتر، فرد ممتاز مردم را به اصالح وضع خود مى
 از ایمان، امور اصالحى مراحل امتیاز است که وى رهبر آنان شده با قلبى سرشار

  .گیرد را شخصاً در اختیار مى

  ...بدون شک درجه کمال و عظمت فرد تنها در همینجاست

ولى نباید غافل باشیم جامعه به این زودیها در برابر اینگونه افراد تسلیم 
، شود و هماره مصلحین بزرگ بشر به ویژه پیامبران در این پرتگاه خطرناک نمى

  .نمودند مىهاى بسیار   شکوه

  اصالت جامعه؟
رود، چه  اینک ببینیم تجاوزى که از ناحیه جامعه به حریم فرد روا مى

  آمدهایى خواهد داشت؟ پى
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اى خودرأى و مستبد، دیگران را به زیر فرمان خویش کشیده   در آنجا که عده
 چنین اند، در با تحمیل نظام خاصى بر آنان، شخصیت فردیشان را منکوب کرده

به همراه گله به هر سو کشیده گر فرد، حکم گوسفندى دارد که نظامى دی
  .شود مى

اى که با استبداد فرمانروایان خوگرفته، هرگز به افراد خود   آرى، هر جامعه
. دهد  اى برخالف خواست دولت نمى اجازه هیچگونه مسأله شخصى یا اندیشه

دارد و همواره  ىدولت نیز با وسایل گوناگونى آنان را میان بیم و امید نگاه م
است که سلطه و سیادت خود را برافکار مردم همچنان نگاه  اش این سعى
  ...بدارد

دبیرستان و گیرد و در دبستان،   ست راه تربیت اطفال را در پیش مىنخ
حتى هنگام اشتغال به کار و . دهد دانشگاه آنان را طبق دلخواه خود پرورش مى

  .م از مراقبت شدید حکومت رهایى نداردصنعت یا در کارخانه و مزرعه باز مرد

افشاند و نظام  دولت با قبضه کردن شئون کودک بذر بردگى را در دلش مى
کند تا کودک گمان کند که باالتر از این   خود را طورى در نظرش وانمود مى

  .شود نظامى تصور نمى

ک تا کودکوشد  قدر مى آن.  کار براى دولت در این زمینه نامحدود استابزار
کودک در . تخلف ناپذیرى تلقى کند» حقایق«به طریق ناخودآگاه نظام او را 

  .برد خالل این جریان در محدودیت فکرى و عدم رشد عاطفى بسر مى

کوشند تا شخصیت فرد را با نظام خود آنچنان   هاى دیکتاتورى مى حکومت
کند، و مرتبط سازند که دیگر نتواند براى خود وجودى انسانى و مستقل احساس 

رون رفتن ماهى از آب، یا خارج همواره خروج از این نظام، در نظرش همچون بی
  .نماید  مشکل مىاش،  شدن پرنده نوزادى از النه

این پیوند ناخودآگانه را دولت به وسیله تبلیغات وسائل ارتباط جمعى 
زه به کند، تا در این افراد و نظام خود استوار مى) روزنامه، کتاب، مجله و سینما(

آورد که همه از  هاى مخفى شرایطى پیش مى اینها هم قانع نشده با تعیین پلیس
کنند، بطورى که پدر از فرزند و زن از شوهر و خواهر  یکدیگر وحشت پیدا مى

  .کند  از برادر خود احساس ناامنى مى

مالحظه کنید با چنین وضعى آیا ممکن است انسان برخالف میل حکومت، از 
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ن خورده سخنى بگوید؟ در چنین اجتماعى افکار زنده به افول جاى خود تکا
  .خواهند گرایید

طور نیست که فرد احساس شخصیت و   با تمام این سختگیریها باز آن
  .هاى فردى خود را به کلى فراموش کند  انگیزه

هاى دیکتاتورى روى همین اصل مجبورند که افراد را در شئون  حکومت
بشود، و روزى پیش ند تا جبران سایر محدودیتها اد بگذارحیوانى و شهوت آز

نیاید که نیروهاى متراکم شده که از راه سرکوبى عواطف و تمایالتشان 
  .انباشته گردیده، به شکل انقالبى، خود را رها کنند و منفجر شوند

اى به اعانت مستمندان و سر و سامان بخشیدن به  نظام دیکتاتورى تا اندازه
شاید هم اکنون در روسیه . رنجبر نیز پرداخته استوضع مردم محروم و 

راه باشد که اصال قابل مقایسه با دوران  کمونیست وضع افراد ملت آن چنان روبه
  .باشد تیول و روزگار تزارها نمى

اما باز عیب واقعى و اشکال بزرگ کمونیستها و هر نظام دیکتاتورى دیگر 
آورند و خالصه   حساب نمىدر اینست که واقعیات را آن طور که باید به

  .باشد  انسان در نظام آنها ابزارى بیش نمى

درست است . انسان موجودیست صاحب اراده و داراى شخصیتى مستقل... 
کند، ولى باز انسان در   که اراده وى با رعایت مصالح عمومى محدودیت پیدا مى

و انتقاد کند امور اجتماعى رأى بدهد تواند درباره    آزاد است و مىظرف اجتماع
  .و از خود نظرى ابراز بدارد

. فرد در اجراى تمایالت شخصى تا آنجا که به دیگرى لطمه نزند آزاد است
کند و در   همچنین در افکار شخصى خود که جهان و زندگى را توجیه مى

  .کامال آزادى دارد. انتخاب روشى که برایش میسر و مناسبتر است

ت و امورى از قبیل دانش، صنعت و تولید در آزادى، زاییده اندیشه تکامل اس
رسانیدن شخصیت و میل به ى فردى و غریزه مالکیت، به اثبات ها پرتو انگیزه

  .رود  رشد و شهرت، رو به کمال مى

اند که شخصیت فردى در نظرشان محترم  طرفداران کمونیسم گمان کرده
ک امتیازهاى فردى دولت باید مال: گویند انگاشته شده ولى با این تفاوت که مى

شود این اندیشه در واقع امتیاز ذاتى فرد را  همچنانکه مالحظه مى. را معین کند
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دیگر موضوع اینکه انسانى . لغو کرده و گفته است که آن تابع نظر جامعه است
و برترى به سایر افراد جامعه را داشته باشد و  راهبرى پیدا شود که شخصاً لیاقت
 آنان نیز رسوخ پیدا کند، در زمره خرافات و اوهام حتى در افکار و عقاید

گونه از نظر آنان نفى  بدین» العاده و ممتاز فرد خارق«ظهور . افتادگان است عقب
  .شود مى

انسان ) (ص(عبداهللا بنابراین، ما نیز مثال خرافى هستیم که به وجود محمّدبن
کمک » وحى«نیروى گوییم او مردى بود که از  ایمان داریم و مى) العاده خارق

تغییر داد که اکنون پرتو شخصیت بزرگش به ورى گرفت و چهره بشریت را ط
  .مرتفعترین قلل انسانیت نورافکن است

  :این بود که گفتیم، اما در مقام عمل» کمونیسم«فلسفه نظرى مرام 

دشتهاى سیبرى از برف مملو شده و اردوگاههاى کار اجبارى براى مجازات 
خواهند به پیروى از افکار نوین خود، بر این مرام  یده که مىکسانى مهیا گرد

، خداى زور کمونیست، اسائه ادب 1خورده بگیرند، و یا به آستان کثیف استالین
  ...کنند

میلیونها بشر را در برابر . گیرد زیان مرامهاى دیکتاتورى در اینجا پایان نمى
شود که    منتهى مىهاى دولت محکوم و اسیر کردن سرانجام بدانجا خواست

در کارخانه دولت . دیگر کسى توانایى فکر سلیم و بینش صحیحى نداشته باشد
افتد   آنگاه مغز از کار مى. کنند افکارى ساخته شده آن را به مغز مردم تزریق مى

آخر اگر به بدنى . و دیگر قادر نیست که عمل طبیعى خود را به خوبى انجام دهد
اش یعنى فعالیت روى   دستگاه گوارش از وظیفه طبیعىپى در پى ویتامین بدهیم، 

ماند و این یک خاصیت طبیعى است که آن را نه  غذاهاى عادى و طبیعى، بازمى
هر عضوى . اند و نه کمونیستها قادرند که تغییرش بدهند داران جعل کرده سرمایه

 خاصیت و سرانجام رفته بى  رفته مدتى از کار طبیعى خود برکنار بماند، که
  .گردد معدوم مى

                                                           
به من حمله کردند » مصر«هاى  ستهنوز زنده بود که کمونی» استالین«. این مطلب را در چاپ اول این کتاب نوشتم. 1

اما پس از مرگ استالین حمالت مطبوعاتى علیه استالین شروع ! و گفتند در شوروى ابداً دیکتاتورى وجود ندارد
کرد که با آهن  شد و از همان کشور اخبارى در دنیا منتشر گشت که وى را جالد و دیکتاتورى خشن معرفى مى

کرد و وعده دادند که دیگر هرگز حکومت مطلق فردى به روسیه   مىمتو آتش و نیروى پلیس بر کشور حکو
  !...گشت؟برنخواهد 
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هرگاه آزادى در فکر کردن را از آن . دستگاه مغز باید بطور آزاد فکر کند
  .گراید بگیریم، مانند دستگاه گوارش آن نیز به سستى و اختالل مى

اندیشى و خیرخواهى براى افراد ملتند   بنابراین، سران ملتى که مدعى صالح
بینند اگر  ایشان مى. سازند  مىچگونه آنان را اینگونه به محرومیت فکرى دچار 

باشند، حتماً لغزشهاى حکومت را تذکر د مردم در ابراز عقاید شخصى آزا
  .کنند اى مغرور و خودسر ممانعت مى دهند و از اجراى منویات عده مى

گویند اقتصاد تنها عامل اصالح جامعه است و بدون کوچکترین  کسانى مى
 کارهاى کشور را بر بهترین پایه استوار توان نیازى به امور روحى و اخالقى مى

طور اتوماتیک، دولت صالح و ملت صالحى   تواند به نمود و همچنین اقتصاد مى
ش لوحى گویندگان اما این سخنان حاکى از جهل و ساده. به وجود آورد

  1.باشد مى

موجب تجاوز به مقررات اجتماعى و . آرى، افراط در تعظیم شخصیت فردى
ولى از سوى دیگر، افراط در . آور است  ا بوده و بسى زیانخفیف شمردن آنه

یعنى آنکه فرد را در برابر . نیز خطرناک و بسیار مضر است» جامعه محورى«
  .جامعه ناچیز و دست بسته بشمریم

  

                                                           
هاى  بهترین شاهد در این امر شخص استالین است چه با وجود آنکه در سایه نظام کمونیستى تربیت و سرمایه. 1

هاى  گش روزنامهاش در مهد کمونیستى پرورش یافته بودند، باز جالدى از آب درآمد که بعد از مر وجودى
  !شوروى نوشتند که میلیونها انسان را قتل عام کرده و حکومت نظیر او دیگر نباید تکرار شود
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  هتعادل میان فرد و جامع
آید، و هم در یک جامعه صالح،   از تعادل فرد، جامعه متعادل به وجود مى

  .یابد رش مىفرد صالح پرو

  .این خالصه نظر اسالم در مسأله فرد و اجتماع است

هنگامى که نخستین اجتماع مسلمانان تشکیل شد، تنها یک فرد وجود داشت 
: که روح اسالم را آنچنان که باید دریافت، آن را در اعماق جانش پذیرفته بود

 آمیخته  که هستى و وجود خود را با این معنویت به هم)ص(محمّدبن عبداهللا
  .بود

منتقل گردید خدیجه ، روح محمّد، نخست به بهتراندیشه محمّد و به عبارت 
و سپس به على، ابوبکر و باالخره سایرین، یکى پس از دیگرى از این روحانیت 

اى فروزان شدند که نور   سپس هر یک از آنان نیز ستاره. محمّد بهره گرفتند
  .رسانید ر افقها مىدیگاکتسابى خود را از منبع خورشید وحى به 

مؤمن زیاد شدند تا جایى که اکثریت افراد جامعه را شامل » افراد«به تدریج 
در کشاکش سیر تاریخ که هر حرکتى . اسالمى به وجود آمد  گردید و جامعه

  .گردد  انگیزد، ارزشمندى فرد ممتاز بیشتر آشکار و تأیید مى حرکت دیگرى برمى

هاى جهان  زیرا نهضت. خصوصى استسرگذشت اسالم، شایان توجّه م
گیرد که قبال در مزاج جامعه وجود   معموال تحت تحول عواملى صورت مى

از . رود مناسب براى آن بشمار مىته و سپس نهضت یک قدم طبیعى و داش
. توان بر توجیهات مادى و اقتصادى منطق نمود همین نظر است که آنها را مى

  .ین شرایطى نبودندهرگز در چن) ص(ولى اسالم و محمّد

نه آنکه تصور کنید مسأله اسالم به کلى با اجتماع عرب بیگانه بود، چه در این 
هاى عمیقى در دلهاى آنان بگستراند   توانست ریشه  صورت چگونه تعالیمش مى

طلب ما اینست که اوضاع مادى و و عقایدشان را براین اساس استوار سازد؟ م
ملل در جهان آن روز، طورى نبود که قیام العرب بلکه تمام   اقتصادى جزیرۀ

مسلمانان مانند نهضت فرانسه یا انقالب کمونیستى، نتیجه قطعى اوضاع عصر 
کرد، بشر  به عبارت دیگر، اگر خدا چنین دینى را به محمّد وحى نمى. خود باشد
بود آیینى بیافریند که غرایز و اهداف متضاد انسان را مانند اسالم تحت  قادر نمى
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  .ترل و نظم درآوردکن

هرکس به . استدرنظر اسالم فرد به تنهایى و خودش داراى ارزش و احترام 
اى از نور خدا او را مدد کرده و از  کند که جرقه  محض مسلمان شدن، درک مى

هر کسى اسالم بیاورد . مکان پست شرک و کفر به حیطه ایمان قدم نهاده است
  :شود وان فرد، برخورد مىدرنگ از یک سلسله مصونیتها، به عن  بى

بر هر فرد مسلمان حرامست که به خون و عرض و مال مسلمان دیگر تجاوز «
  ».کند

اجازه وارد منزل فرد   غیبت، تجسس، با چشم و کنایه اشاره کردن، بى
مسلمانى شدن، همه مربوط به حیثیت اوست و باید از سوى همگان بطور دقیق 

  .رعایت شود

نجام به ارجمندى تمام افراد، و یا به تعبیر دیگر به ارج نهادن به فرد سرا
ارجمندى جامعه، بازگشت دارد، و این مطلبى است که ما از آیین اسالم به 

یعنى . سازد اسالم براى این منظور، نخست فرد را متعادل مى. ایم وضوح دریافته
دارد،   دیگرانست، باز مىکه مستلزم تعدى به حقوق ) روى  زیاده (اسرافاو را از 

اى را در زندگى شخصى خود  چنین تعادل و موازنهتک افراد، همه،  و چون تک
  .گراید  برقرار ساختند، بطور طبیعى جامعه نیز به نظم و تعادل مى

  آزادى و تربیت در اسالم
فرد عضوى از پیکر جامعه و یا خشتى از سازمان آنست بنابراین، اسالم 

کودکى، بلوغ، مر، در در سنین مختلف ععنایت شدیدى مبذول داشته تا او را 
  .جوانى، و پیرى تحت مراقبت و تربیت قرار دهد

هاى دیکتاتورى تربیت کودکان را تحت نظر خود قرار داده و با رژیم و   دولت
دولت با گماشتن افرادى به منظور کنترل . دهند  را انجام مى شرایط مخصوصى آن

اینگونه . آورد  تشان به عمل مىوضع آنان، مراقبت شدیدى در تعلیم و تربی
حکومتها هیچ تأمینى از ناحیه مردم ندارند و هرگز جرأت ندارند که آنان را به 

  .حال خود رها کنند

» دولت«در چنین جوامعى، محور احساسات و افکار، مردم عقیده نیست بلکه 
  .است که زور و اقتدارش را برآنان تحمیل کرده است

اسالم به مردم . کارى و سانسور نیازى ندارد افظهولى اسالم به این همه مح
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آشنا شدند، بدون هیچگونه تظاهر و » خدا«دهد و چون با   مى» ایمان«درس 
باز همین عقیده است که افراد را تشویق . آورند شرک به پرستش او سر فرود مى

آنان در این کار . کند تا کودکانشان را براساس اخالق اسالمى پرورش دهند مى
. گیرند و هیچگونه فشار و تهدیدى نیز بر آنان نیست  فعت مادى در نظر نمىمن

خدایى که روح و جان خود را تسلیم او (فقط درک دارند و بخاطر رضاى خدا 
  .کنند  به وظایفشان عمل مى) اند کرده

از این باالتر، پدر و مادرى که معتقد به اسالم هستند وقتى که کودک خود را، 
بودن خود » داوطلبانه«کنند حتى توجّه به   سالمى تربیت مىطبق دستورهاى ا

فرزند از ضروریات زندگى اند که تربیت  اشتهچه آنان باور د. کنند نمى
شان است و در زندگى خانوادگى باید آن را نخستین موضوع مهم تلقى  طبیعى
چون پدر و مادر مسلمان کودک را مطابق دستورهاى دینى تربیت کردند، . کرد
  :آورند  ایج زیر را به دست مىنت

در پیش گفتیم سیستم . کنند نمى» سرکوب«غرایز و تمایالت او را هرگز : اوال
  .آورد تربیتى اسالم چگونه کودک را با اراده و واجد غرایزى معتدل بار مى

به همین دلیل او را از . شود بارور مى» اخالق«نهال کودک با بذر : ثانیاً
نى که در آینده باعث ایجاد مزاحمت دیگران خواهد بی خودخواهى و خویشتن

  .گرداند  گردید، وارسته مى

شود و اعمال وى را قدم به قدم  در نهاد کودک بیدار مى» وجدان«: ثالثاً
در این صورت انسان به . دهد محاسبه کرده، راه خوبى و بدى را به او نشان مى

ها  پیدا کند، پیرو نیکىآمیزى با سایر انسانها   خاطر آنکه همزیستى مسالمت
  ).و نه از روى اجبار و تهدید نیروهاى مافوق(گردد   مى

دهد، تا جز در برابر    خالصه تربیت اسالمى به کودک شخصیت و اراده مى
  .خداى بزرگ نزد کسى کرنش و اظهار عجز و فروتنى نکند

چون نونهاالن خود را براین روش پرورش دهیم که البته این از وظایف مهم 
کارآگاهى دولت ربطى هرگز به دستگاههاى تجسسى و هر خانواده است و 

طبیعى است که این افراد، جامعه . ندارد، افراد متعادل و مستقیم ببار خواهیم آورد
گردانند و در این صورت است که اجتماعى ما  را نیز هماهنگ و متعادل مى
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  1.شود نه بر روى کین و نفرت براساس مهر و محبت بنا مى

در جامعه اسالمى دولت حق ندارد در آزادیهاى شخصى افراد دخالت کند، 
اساس کنونى   یعنى مثل دولتهاى بى. ولى آزادى در اینجا مفهوم دیگرى دارد

عفتیها قرار دهد و مردم را از هر  نیست که این نام را بهانه انواع مفاسد و بى
  .جهت افسار گسیخته نماید

دارى  دارى این فرق هست که سرمایه  ى سرمایهمیان اسالم و شیوه حکومتها
سپس سایر افراد را به  آزاد و رها کرده و اى، آنان را براى حمایت از مصالح عده
  .استثمار ایشان درآورده است

  .گویند در اسالم استثمار دیگران را آزادى شخصى نمى

وم در پیش گفتیم آثار ش. همچنین مردم حق ندارند به مفاسد اخالق بگروند
انحرافهاى مردم به نسلهاى آینده نیز سرایت خواهد کرد، اسالم بشریت را 
منحصر به یک نسل ندانسته و نسلهاى آینده تمام مثل یک زنجیر به هم پیوسته 

م، در حوادث فردا اثر خواهد دهی  هر عملى که امروز انجام مى. باشد مى
 در نسل بعدى مفاسد شود،  اهمال و کوتاهى مىاطفالى که در تربیتشان . گذاشت

  .این کودکان از ما بیشتر خواهد بود

به همین نظر پدران و اولیاى امور وظیفه دارند که درباره این امر مهم، یعنى 
  .پرورش خردساالن نهایت کوشش را بکار ببرند

بنابراین، آزادى شخصى در اسالم محدود شده به این که فرد براى دیگران 
  .ایجاد مزاحمت نکند

 آزاد است که کودک خود را بدلخواه خود پدر در حدود تربیت اسالمىمثال 
سرپرست  تربیت کند، ولى هرگز حق ندارد که او را فاسداالخالق و عنصرى بى

آید تا براى  او مى. شود  در این صورت پاى دولت به میان کشیده مى. رها نماید
، وسایل تربیت آماده بضاعت یا الابالى دارند گونه کودکان که پدر و مادر بى این

کند، در هرحال کودک متعلق به پدر و مادر خودش است و دولت در سایر شئون 

                                                           
زده اصیل،  کین واپسبه عبارت دیگر نزاع میان . گذارى شده است مشاعر کین پایهفروید عقیده دارد که انسانیت بر . 1

از وى » ارزشهاى واال«ولى من در فصل . سانیت استمبناى ان. شود و مهرى که از خارج به انسان تحمیل مى
  :ام انتقاد کرده و گفته

این اصطکاک را . آید حقیقت اینست که مهر در مزاح بشر اصیل بوده و کین از ناحیه اصطکاک مصالح افراد پیش مى
  ).دبه آخرین فصل همین کتاب مراجعه شو. (ایم هرچه تقلیل دهیم به اتحاد و صمیمیت بشر خدمت کرده
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  .او حق دخالتى ندارد

دهد، خود را از هرجهت  حکومت کمونیستى تا وقتى که به کودکان جیره مى
گویا زندگى به غذا و لباس انحصار یافته و به ... پندارد صاحب و مالک آنان مى

شک این مرام تنزل بشریت و سیر  شود مردم را خرید، و بى مىلقمه نانى 
کند، یعنى انسان معنویت خود را از دست داده و با متاع  قهقهرایى او را ثابت مى

  .آن را مبادله کرده است! شکم

ا اوال زیر. هاى دیکتاتورى عموماً از روابط خانوادگى منزجرند حکومت
اى از تسلط قواى  اندازهن پدر چسبیده و تا کودکان در محیط گرم خانواده به داما

هاى کارآگاهى که از لوازم بقاى  ثانیاً فعالیت. شود  حاکمه از حریمشان کاسته مى
. هاى استبدادى است، با تحکیم روابط خانواده چندان سازشى ندارد حکومت

اینان به جاى آنکه به اندیشه حیوانى و پست خود اقرار کنند، روابط خانوادگى 
  .دهند افتاده نسبت مى به اجتماعات عقبرا

استفاده کند و ش سوء آرى فرد در اسالم آزاد شناخته شده، ولى نباید از آزادی
تواند گاهى براى رعایت  روى این اصل، دولت مى. حق کسى را پایمال نماید

  .مصالح عمومى مثال حق مالکیت را از فرد سلب کند

ولى باز به شرط . کند اکثر استفاده مىانسان آزاد است و از لذایذ زندگى حد
  .آنکه زیانى به خودش یا به دیگرى نرساند

اسالم اصولى کلى در زندگى براى ما آورده و سپس در هر دوره، مردم باید با 
  .بکار ببرندا در نظر گرفتن احتیاجات روز و شرایط محیط خود، آن ر

 و حدیث داریم که و در این رابطه، شواهد و احادیث زیادى در کتب تاریخ
  .توانند به آن مدارک مراجعه کنند عالقمندان به تفضیل، مى
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  جرم و کیفر

چون . کند جرم یعنى عملى که فرد با ارتکاب آن، به حقوق جامعه تجاوز مى
ه در باب هاى مختلفى اظهار شده، بدیهیست ک  درباره روابط فرد و جامعه نظریه

  .گون خواهد بودجرم نیز عقاید گونا

اند و معتقدند که نباید  نظامهایى که براى آزادى شخصى، حدى قایل نشده
فرد را از رسیدن به تمایالتش بازداشت، مسئولیت جرایم را به گردن جامعه 

گویند این جامعه است که با سرکوبى عواطف فردى و جعل حدود،  انداخته مى
  .سازد  ناه وادار مىانسان را به گ

نقطه مقابل این نظر، افکار نظامهاى جامعه یا دیکتاتورى است که فرد را به 
کلى از ارزش واقعیش ساقط کرده، برایش هیچگونه شخصیت مستقلى قایل 

. آمیزى دارند است اینان در مورد جرایم فردى، احکام قساوت بدیهى. باشند نمى
یعنى » مقدس«ت کرده و به حریم یک چیز زیرا کسى که ذاتاً ارزشى ندارد جرأ

  .جامعه، تجاوز کرده است

اما اسالم، در اینجا نیز مانند همیشه نه درباره شخصیت اجتماعى غلو کرده و 
آنگاه طبق همین اصل . نه فرد را بیش از حد خود مقدس و عزیز شمرده است

  .کند را نیز ارزیابى مى» جرم و کیفر«است که 

  وىجرم از دید روانکا
کرد، ویژه هنگامى که   قانون در ادوار گذشته، انسان تجاوز کار را مجازات مى

! نمود که در این صورت مجازات او گفتن نداشت  بر ضد ارباب، اقدامى مى
رفته وسایل مجازات تخفیف یافت و از شدت عمل درباره شخص خطاکار  رفته

به ارى جرم منحصر د جلوگیرى به عمل آمد، تا جایى که اکنون در دول سرمایه
اما سایر جرایم بویژه مفاسد ! سیستم سخنى بگویداین شده که کسى علیه این 

توان از مجازات آن  مى! اخالقى طورى آسان تلقى گردیده که با مختصر عذرى
  .رهید

  .شود  به منظور تجویز صدور گناه براى افراد، روانکاوى نیز وارد ماجرا مى

ناچار روانکاو باید «: نویسد  مىTexis &  Pretexts  در کتاب الدوس هاکسلى
  !».طرفدار مجرم اخالقى باشد
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ولى باید این را نیز بدانیم که اشکال کار روانکاوى . این حرف صحیح است
است که انسان را از قله به دره فرود آورده و سیستم روانکاوى همواره در  در این

خورد، دیگر فراموش  طه مىهاى طبیعى و نیروهاى شهوانى بشر غو  میان انگیزه
کرده که در انسان نیرویى دیگر وجود دارد که براى جلوگیرى از طغیان تمایالت 

  .شود  وى، بکار گرفته مى

حى امراض رو. کند هاى روانى مطالعه مى روانکاوى درباره چگونگى مرض
به او تحمیل گردیده، به علت اصطکاک تمایالت آدمى با قیودى که از خارج 

آید و گاهى هم انسان تحت قواى قاهره محیطش قرار گرفته، تمایالت  پدید مى
  .شود کند و در نتیجه بیمارى روانى زاده مى  را در باطن خود سرکوب مى

از این روست که شخص روانکاو همیشه نسبت به این قیود، با نظر دشمنى و 
  .شمرد گناه مى نگرد و به ناچار فرد را مظلوم و بى  بدبینى مى

نسبت به اختیار   ى مدتى که روانکاو در امراض روانى مطالعه کرد، بپس از
از . کند تمام قیودى که حتى براى زندگى بشر ضرورت دارد، نظر دشمنى پیدا مى

سوى دیگر، چون این قیود را جامعه تعیین کرده لذا همان جامعه را گناهکار 
  .کند واقعى قلمداد مى

خود را محق بدانند که از افراد مجرم به نظر ما صحیح نیست که روانکاوان 
  :گویند تفسیر مراحل گناهست  طرفدارى کنند، چه هرچه مى

کنند و  یعنى گامهاى انحراف روان را تا آغاز ارتکاب جرم پیگیرى مى
سپس بدون توجّه به نیروى کنترلى که در درون فرد نهاده شده، وقوع جرم را 

  .شمردند ناپذیر مى اجتناب

اند که تمام گناهکاران، بیماران روحى هستند و بدون آنکه از   اینان پنداشته
اى داشته باشند، دست قهار جامعه آنان را به انحراف کشانیده است و  خود اراده

  .این گروه را باید به جاى مجازات معالجه کرد: گویند مى

  .جبر روانى که فروید آن را گفته، پایه تمام این پندارهاست

هاى علمى وى بود به تفصیل  و عواملى که منشاء انحراف» یدفرو«قبال درباره 
پوشى از  کنیم که فروید با چشم  سخن گفتیم و اکنون نیز بطور خالصه تکرار مى

واقعیات بشر و اصرارى که در اثبات نظریه مادیگرى خود داشته، دیگر ما را 
  .دهد براى مقاالت وى چندان اعتبارى قایل شویم  مجال نمى
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اى از جرایم جامعه مسیحى غرب ناشى از سوء  ر نیستیم که پارهالبته منک
. بوده استستمگریهاى غیرمعقول آن استفاده از تعالیم حضرت مسیح و 

هاى شدیدى  جلوگیرى از هر تمایل فطرى و سرکوب آن، منجر به اصطکاک
با این وصف اگر . آورد شود که احیاناً گناه و کارهاى زشتى را به بار مى مى

هیم تمام جرایم را معلول انحراف مسیحیت بدانیم قطعاً برخالف حقیقت بخوا
زدگى عواطف  چه بسیارى از گناهان مردم اروپا، ناشى از واپس. ایم  سخن گفته

آنان نبوده، بویژه پس از آنکه سد قیود مذهبى را شکستند و از سرزنش جامعه و 
) دانند ت واقعى جرایم مىکه فروید و بسیارى از روانشناسان اینها را عل(وجدان 

داد، مربوط به انحراف  رهایى یافتند، پس جرایمى که به دنبال این تحول رخ مى
بارى در اجراى تمایالت  و بند  آیین و اجتماع مسیحى نبود، بلکه معلول بى

  .شخصى خودشان بوده است

از ترس واپس زدگى عواطف ـ   همچنین هنگامى که کودکان خویش را ـ
خواهد تمایالت شخصى خویش  تربیت کنیم، کودک براى همیشه مىکامال آزاد 

ندارد که بر سر راهش مزاحمت  نهاد خود آمادگى را دنبال کند و دیگر در
در اینجاست که روانکاوان و دانشمندان البراتوارى پیش . شخص دیگرى را ببیند

  .زنند دم مى» جبر روانى«آیند و براى اثبات این نظام آشفته، از  مى

گذارى شده ومکتب روانشناسى   جوامع غربى بر پایه چنین تربیت غلطى بنیان
بودن » جبرى«آنان درباره جرایم قایل به . افزاید  غرب هر روز بر حجم جرایم مى

  !دانند نمى به مقاومت با گناه آنها هستند و کسى را قادر

ه است  نوشتTotem andTaboo همیشه اصرار داشته و بویژه در کتاب » فروید«
رود، و چنین استدالل  شمار مى که ارتکاب جرم یک حالت طبیعى براى انسان به

شود که انسان در اندرون خود داعى براى  هنگامى عملى تحریم مى: کند مى
انون انجام آن کار داشته باشد، اگر آدمى تمایل شدیدى نسبت به کارهاى خالف ق

  .شد  نداشت، این همه قوانین کیفرى برایش مقرر نمى

  !این سخن حقست، وى متأسفانه با آن باطلى را مورد نتیجه قرارداده است

هاى گناه در نهاد انسان وجود دارد و قرآن نیز در تأیید این  گرچه انگیزه
کند که از قدیمترین  را گفته و با آن اثبات مى» قابیل«و » هابیل«مطلب داستان 

است، ولى ما باید بدانیم که  ودهادوار بشریت، انگیزه گناه در نهاد انسانها ب
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اى دیگر هم دارد که   جنبهجنبه نیست، بلکه وى فقط داراى همین یک » انسان«
اندیش و به مراتب نظیف و نورانى است، و بر اثر همین جنبه است که  صالح

  .حساب انسان از حیوانات جدا بوده و موجودى ممتاز گردیده است

ن همچنان که به کارهاى شر متمایل است، نیز خود معترفست که انسا» فروید«
گوید که این حالت دومى ناشى از سرکوبى  ها نیز تمایل دارد، ولى مى به نیکى

  .باشد  امیال و غرایزش مى

احساس نخستین، پس از ارتکاب جرم انسان : فروید صریحاً گفته است
احساس در اما وى براى سئوال ما پاسخى ندارد که اساساً چرا این . پشیمانى کرد

انسان پیدا شد؟ و از کجا و چه کسى به او الهام شد که کردارش زشت بوده و 
  زد؟ نبایست از وى سرمى

باره مورد انتقال قرار خواهیم  نظر فروید را در این» ارزشهاى واال«در فصل 
گوییم که جنبه خیراندیشى بنا به اعتراف فروید به   داد، ولى اکنون همین قدر مى

از منشاء پیدایش آن، این  انسان وجود دارد، یعنى با صرفنظر ر ترتیب دره
است که همه انسانها راقب به جرایم نیستند و دوست  موضوع به قوت خود باقى

توان گفت اگر روزى   حتى مى. ندارند که خویشتن را سراپا به گناه آلوده سازند
شى به جان به مردم آزادى مطلق ببخشیم و همه مانند درندگان و حیوانات وح

شوند که جانب صلح و امنیت را گرفته، از گناه   هم بیفتد، باز جمعى پیدا مى
  .کنند  شدیداً تنفر اظهار مى

که در قرآن و همچنین در تمام کتب مقدسه از » قابیل«و » هابیل«در داستان 
بینیم که   اند، مى  هاى ملل نیز این قصه را نقل کرده این یاد شده و در افسانه

قرآن از . ا گناه تجاوز، خود بیالود وى قابیل از ارتکاب جرم خوددارى کردهابیل ب
  :کند که گفت زبان قابیل چنین نقل مى

اگر به قصد جانم برخیزى، هرگز دست تعدى به سوى تو باز نکنم و قصد «
  ».جانت را نخواهم داشت

 بوده، بازد که در ادوار نخستین که بسى تاریک و ظلمانى شو پس معلوم مى
  .کرد شده که از ارتکاب جرم دورى کرده و احساس بیزارى مى  انسانى یافت مى

اما فروید انسانیت را تنها در نخستین مراحل پیدایشش آلوده معرفى نکرده، 
اگر کودکى موفق نشود به موقع : گوید وى درباره تمام انسانهاى تارخى مى
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اخالق و فضایل را به را واپس زند و ) عشق به مادر(طبیعى خود، عقده اودیپ 
  . گردیدجاى آن بنشاند، حتماً مرتکب جرایم خواهد

کند که بیشتر کودکان از راه   با این همه، فروید باز با همین سخنان اعتراف مى
مانند که در این مبارزه   آیند و عده کمى باقى مى  طبیعى بر این عقده فایق مى

  .شوند  م مبتال مىو جرای... شکست خورده به اختالالت عصبى و روانى

خدا را شکر که بنابر این گفتار، دیگر تمام مردم از نظر فروید مجرم نیستند و 
  !شود الاقل موضوع جرم اصلى از اصول انسانیت شناخته نمى

  انگیزه اقتصادى جرایم
مادام که : گویند  کنند و مى  درباره جرایم، کمونیستها علل اقتصادى ذکر مى

زیرا . باشد  ان است، وقوع جرم در جامعه حتمى مىسام وضع اقتصادى مردم بى
دلهاى پر از کینه فقرا هرگز به نیکى رغبت ندارد و ثروتمندان خوشگذران نیز 

  .گرایند هرگز به فضیلت نمى

طبیعى است دارى امرى قطعى و   کشورهاى سرمایهبنابراین، وقوع جرایم در
جبر «نیستها قابل به در پیش گفتیم که کمو. توان با آن مقاومت کرد و نمى

  .هستند» اقتصادى

گذرد، به خوبى اطالعى نداریم و بیشتر  حال در داخل کشورهایشان چه مى
ایم، شایعات تبلیغاتى بوده که به نفع یا ضرر آنان گفته   آنچه که تاکنون شنیده

شده است، ولى به هرحال خودشان معتقدند که جرم از میانشان رخت بربسته و 
  !کنند  ادعا را تأیید مىم حقوقى و زندان، این محاکبا القاى 

اما . خواهند بگویند که دیگر در میانشان دزدى نیست  گویا کمونیستها مى
دهند چه مفهومى دارد؟ با این   دزدى در کشورى که به همه غذا و لباس کافى مى

ایم که روزى کودکى سیزده ساله را به جرم تزویر در  وصف در اخبار آنان شنیده
باالخره قاضى کودک را نصیحت کرد و به او . نهاى جیره، محاکمه کردندکوپ

سپس کودک تبهکار را آزاد !... گفت که از این پس چنین عملى را مرتکب نشود
  .کردند

است که نه تنها ارزشى براى اخالق قایل  اشکال عمده کمونیستها در این
سرمایه : اند سته و گفتهدارى نیز دان  اند، بلکه آن را مجعول نظام سرمایه نشده

داران براى حفظ منافع شخصى خویش قوانین اخالقى را جعل کردند تا دست 
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  .به اموالشان دراز نگردد» توده«

دارى از کشورى رخت بربندد، اخالق نیز به دنبال آن  بنابراین، اگر سرمایه
  !کند و دیگر نیازى به آن نیست  کوچ مى

شود زیرا آنان به   جرم محسوب نمىهاى جنسى از نظر کمونیستها انحراف
بعالوه، . یک نهاد انسانى که بر سایر حیوانات امتیاز داشته باشد، عقیده ندارند

مرام کمونیستى ناچار است که به مردم در امور جنسى آزادى بدهد، زیرا در غیر 
این صورت نیروهاى جمع شده متراکمتر شده، ممکنست روزى نظام جابرانه آنان 

  . بپاشدرا از هم

در نظام کمونیستى تنها یک گناهست که آنقدر بزرگ تلقى شده که گویا از 
  .شود شکافد و کوهها متالشى مى تکاب آن آسمان از هم مىار

! این گناه انتقاد از مرام کمونیستى یا تعرض به ساحت خدایان ایشان
  .است» طنین«مخصوصاً 
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  جرایم در نظام اسالمى

  :قتل
براى  عموماً مایه رنج و زیان اسالم جرم تلقى شدهامورى که از نظر 

اند و اگر آنها را براى مردم مباح بدانیم جامعه مملو از بحران و کشمکش  جامعه
مثال چگونه مردم در امنیت باشند و بتوانند با خیال آرام زندگى کنند و . شود مى

  حال آنکه آدمکشى در میانشان مباح گردیده باشد؟

 سادگى نیازى به هیچگونه شرح و تفصیل ندارد، ولى بد این مطلب از فرط
  .نیست که بدان یک واقعیت تاریخى نیز ضمیمه کنیم

تاریک و امنى بوده است جزو ایام   و مرج و بىهایى که بشر دچار هرج  دوره
افتاده در تاریخ وى بشمار آمده، به همین دلیل دانش، صنعت و تمدن  عقب

از نظر . نهاد   شئون زندگى خود را برپایه امنیت مىشد که انسان  هنگامى پیدا مى
زیرا انسان اگر در محیطى واقع شود . روانى نیز این موضوع حسابى روشن دارد

اش  که باید تمام نیرو و کوشش خود را صرف دفاع از خود و حریم خانواده
بنماید، دیگر مجالى نخواهد داشت که به امور دانش و تکامل علمى و معنوى 

کنند  غرایز هرگز میدان فعالیت پیدا نمى: اند دانشمندان روانشناس گفته. ازدبپرد
مگر آنکه انسان از جهت غریزه نخستین، که غریزه حفظ ذات است، خیالش 

  .آسوده باشد

نماید و هرگونه توجیهى براى   پس تحریم آدمکشى در جامعه امرى بدیهى مى
  .ارتکاب این جنایت بیجا و غلط است

  :دزدى
. کمى هم از آن ندارد  اش کمتر است، ولى باز دست  ى از آدمکشى صدمهدزد

مال از نظر   غریزه حب. دزدى یعنى تجاوز به مال و آدمکشى یعنى تجاوز به جان
اهمیت به دنبال غریزه حفظ ذات آمده و دزدى، این غریزه را اهانت و هتک 

  .کند مى

مین مالى نداشتند، اگر دزدى مباح بود و مردم در جامعه خود هیچگونه تأ
تاریخ . داشت اندیشه نگهدارى از مال، فکر آنان را از شئون عالى زندگى بازمى

درآمد که محیط جامعه، از صاد موقعى به گردش چرخ اقت: گوید هم به ما مى
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هاى  اما در مواقع ناامنى که به آشکار مانع فعالیت. غارت و چپاول ایمنى پیدا کرد
دى مالى است، مردم در بیشتر نقاط روى زمین به بازرگانى و روابط اقتصا

  .گرسنگى و قحطى بسرمى بردند

انسان پس از آن که تأمین مالى پیدا کرد و از این جهت خیالش آرام گرفت، 
پردازد، و این خود یکى از گامهاى بسیار بلندى   آنگاه به اصالح وسایل تولید مى

  .دارد  در راه تکامل برمىاست که بشریت

  1.مورد است   تحریم سرقت نیز روشن است و جدل درباره آن بىپس علت

  :بى عفتى
در تحریم زنا جنجال بسیار برپا شد و غربیها از همه بیشتر طرفدار ارتکاب 

  .این گناهند

عفتى ممنوع باشد و چرا مردم با سرکوبى  چرا باید زنا و بى: گویند  آنان مى
هاى نفس و در   راد را در خواستتمایالت، خویشتن را به مشقت افکنند؟ چرا اف

  لذّتهاى جنسى آزاد نگذاریم؟ تحریم این امور براى چیست؟

هاى همین کتابست و در آنجا مشروحاً این  یکى از فصل» مسایل جنسى«
کنم که تاکنون به اندازه کافى براى  ولى فکر مى. بحث را دنبال خواهیم کرد

مچون کرمى است که به خرمن ام که مفاسد اخالقى ه  اثبات این مطلب کوشیده
آثار شوم . سازد  افتد و مغز آن را متالشى مى گندم و یا به طاقه ابریشم جامعه مى

ى باالخره چهره وحشتناک این مفاسد ممکنست چند صباحى ناپدید باشد، ول
خواهد کرد و سپس سازمان اجتماعى همچون ساختمانى که خود را ظاهر 

تاریخ با شواهدى . ز هم فرو خواهد ریختهایش سست گردیده یکباره ا پایه
فراوان این حقیقت را تأکید کرده به طورى که هیچ ملتى تاکنون از این قانون 

سنت خداوند است که در آن دگرگونى نخواهى «این . طبیعى مستثنا نبوده است
  ).12: فتح(» .یافت

 داده رود در حالى که به انسان اجازه آخر چگونه زندگى به مسیر تکامل مى
                                                           

دارى و تیول است، زیرا تجویز مالکیت فردى است که  گویند، سرقت منحصر به کشورهاى سرمایه کمونیستها مى. 1
تاریهاى دزدى وخیانت کنیم و خود را از گرف ما بدین جهت مالکیت فردى را لغو مى. آورد این جرم را به بار مى
ام که این غریزه  درباره مالکیت فردى ثابت کرده» االسالمشبهات حول «من در کتاب .بخشیم در اموال نجات مى

ام که با تهذیب این غریزه  و نیز گفته. توان با آن مقاومت کرد هاى طبیعى هر انسانى است و نمى جزو انگیزه
  .*کن کرد توان مصالح زیادى را تأمین نمود و مفاسد بسیارى را ریشه مى

  ...ر ما، شاهد خوبى براى اثبات مدعا استپروستریکا و تحول عمیق دنیاى کمونیسم در عص* 
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باشند که هرگونه تنزل و انحطاطى را براى خود خریدار باشد و تمام نیرویش را 
بند و بارى دیگر   با وجود چنین رخصت بى. در لذایذ حیوانى از دست بدهد

تا به کمک آن قدمى هم به سوى جهان باال . ماند  نیرویى برایش ذخیره نمى
  .بردارد

آید که چگونه مباحث    پیش مىاز همه اینها که بگذریم تازه این سئوال
شخصى به ناموس دیگرى تجاوز و خیانت کند؟ یا چرا زن حق داشته باشد که از 

  خود آنان را بکار ببندد؟ند نامشروع عواطف همسرش بدزد و درباره فرز

پرستى و غیرت بر معشوق از مختصات جامعه  گویید مشاعر ناموس شاید مى
 به حوادث قتل و انتحارى که در جوامع به افتاده شرق است؟ ولى با توجّه عقب

اصطالح متمدن غرب متداول شده، خواهید دریافت که این دو احساس در آنان 
منتها با آزادى حیوانى آن محیط توام گردیده و چنین جرایمى را . نیز وجود دارد
  .انگیزد  درمیانشان برمى

  :میگسارى
دول غرب .  طبیعى استتحریم میگسارى از نظر اسالم امرى بسیار ساده و

اند، ولى اگر مى زده قدم از حدود خویش  گرچه متعرض تحریم آن نگردیده
  .دهند  بیرون گذارد اگرچه مزاحم حال کسى نباشد، باز مورد تعقیبش قرار مى

ن شود و تلوتلو خورا بار مست نمایان مى در حاشیه خیابان که قیافه خفت
انظار مجسم آبرویى انسان را در   سراید، بى افسانه آرزوهاى زندگى را مى

  .کند مى

آدم فرومایه به جاى آنکه مشکالت خود را به دست تدبیر عقل بسپارد و 
بدینوسیله گره از کارهاى پیچیده خود بگشاید، به خانه کثیف مسکرات پناهنده 

اى از احساس رنج و مشکالت، خود را   شود و با تخدیر اعصاب خود لحظه مى
م مستى وقایع سخت زندگى وجود ندارد، عالمى است که خیال در عال. رهاند مى

  .آن را تصویر کرده و با مرکب آغشته به مى جلوه و جالیش بخشیده است

گریز از واقعیات زندگى به تنهایى در نظر اسالم کارى ناپسند بشمار آمده، 
زیرا اسالم مردم را به کوشش و شهامت و تسلط یافتن بر مشکالت زندگى 

کند و بدیهیست که این هدف با اظهار عجز و زبونى هرگز تحقق  ىدعوت م
  .یابد نمى
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است، شخصى که خود را به گریز از » عادت«ایم که زندگى  مکرر گفته
خبرى برود دیگر  مشکالت عادت بدهد و همواره در عالم خیال به جهان بى

وار، تاب مقاومت از او سلب گردیده و به محض مواجه شدن با یک حادثه ناگ
آخر جهاد که تنها شمشیر کشیدن و . گردد  فورى به دنبال آسانترین راه فرار مى

  .باشد  ستیز نیست، مبارزه با نامالیمات روزمرّه زندگى نیز از شئون جهاد مى

ما زندگى را هر اندازه صالح و سالم فرض کنیم باز پر از مشکالت خواهد 
کارگر داریم، ق و همکار و رئیس و در تماسهایى که با اعضاى خانواده و رفی. بود

نیازمند به ظرفیت و صبر آدمى است و آید که تحمل آن  قهراً نامالیماتى پیش مى
  .رسد  تنها با میگسارى و خیالبافى کار به انجام نمى

کنید که تمرین شنا داشته باشید و موقعى  شما هنگامى خوب شنا مى
وحتان به بیحالى و سستى خو توانید نامالیمات زندگى را هضم کنید که ر مى

  .نگرفته باشد پس تمرین کنید تا نیرو بگیرید

کند که این کردار ناهنجار مربوط به شئون شخصى  گاهى شرابخوار گمان مى
  .وى بوده و کسى نباید از آن ممانعت کند

  .این پندار با چند مغالطه به هم آمیخته است

، زیرا وجودش را دربست به باشد اوال انسان در ضرر زدن به خود آزاد نمى
گویید این مطلب حاکى از تعرض به حقوق و   اگر مى. اند  خود او نبخشیده

  :شخصیت فردیست، در جواب خواهیم گفت

اگر فرد صد در صد مربوط به خودش باشد، باید از اجتماع کناره بگیرد و 
گر بنا ولى ا. خود به تنهایى خوراک و پوشاک و سایر حوایج زندگى را تأمین کند

شد که فرد از مزایاى اجتماعى بهره ببرد و امنیت و آسایش خود را در پرتو شعاع 
همکارى دیگران بیابد، در این صورت ناچار است به همان مقدار که از جامعه 

 جامعه به فرد نیاز دارد و تنها جسم او را .برد، به آن نیز بهره برساند  سود مى
  .یر وى نیازمندتر استخواهد که به عقل و روان و ضم نمى

شود، جامعه نیز از آن متضرر خواهد  بنابراین، هر زیانى که متوجّه فرد مى
  .بسیار خوب، این مغالطه اول بود. گشت

. چشمى در جامعه موضوع کوچکى نیست  از این باالتر، تقلید و چشم و هم
 اندازه کند و فرد هر  از شئون ذاتى هر بشر اینست که از کردار دیگران تقلید مى
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  .اثر نخواهد بود که ممتاز باشد باز نقش تقلید در او بى

یکى از زیانهاى میگسارى آن است که راه گناه براى همه باز شده و افراد 
  .دهند  االراده فورى به این آلودگى تن مى ضعیف

مشروب فرزندان . شود فجیعترین اثر مشروب، در محیط خانواده نمایان مى
پدر، بزرگ خانواده است و در عقول کودکان . آورد ر مىرا بدبخت و منحرف با

. دهند موجودى شبیه به خدا تصویر گردیده که خود را با شخصیت او تطبیق مى
هاى پدر را ببیند و سخنان رکیک و حرکات  بنابراین، وقتى که کودک بدمستى

  دهد؟ دانید چه حالتى به او دست مى  انگیز او را مشاهده کند، مى نفرت

خواهد ته شده و مجبور ک نزاع شدیدى در ضمیر کودک برانگیخش بى
  :گردید که یکى از این دو راه را برگزیند

شود و در این صورت میان دو شخصیتى که در عمق   یا از پدر متنفر مى: الف
روان او متحد بودند ـ  یعنى شخصیت پدر و شخصیت خودش ـ باید جدایى 

  .بیفکند

  .روى کرده و انسانى فاسد و گمراه گرددیا آنکه از شخصیت او پی: ب

  :فرماید قرآن مى

از یاد خدا انگیزد و خواهد در شراب و قمار، میان شما دشمنى بر شیطان مى«
  »کشید؟  آیا از آن دست نمى. و نماز بازتان دارد

  :پیغمبر نیز فرمود

  ».از شراب بپرهیزید که منشأ همه گناهان است «

ن بردن کنترل و شعور آدمى، دیگر انسان پروا از آرى، با تعطیل اراده و از بی
گردد  این مطلب از نظر تحلیل روانى نیز بدینگونه توجیه مى. هیچ عملى ندارد

کند و سپس مفاسدى که قبال  باطنى انسان را تخدیر مى» قراول«که مشروب 
  برند؟ این قراوالن استفاده کرده بر او هجوم مى» غظت«ند از تحت کنترل بود

 و افیون و سایر مخدرات، همه مثل شراب بوده ود ر اسالم همه حشیش
اسالم با ضعف نفس و گریز از واقعیات مبارزه دارد و هرچه . اند  تحریم شده

باعث تشدید این امور در روحیه انسان گردد، بدون تردید در اسالم تحریم شده 
  .است

شرح » The NarrowCorner وشه تنگگ«در کتاب داستان » سامرست موام«
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  :نویسد  لطیفى در مجسم نمودن وضع یک آدم افیونى داده مى

از وحشت دریا . مردى سوار قایقى بادى در میان اقیانوس هند گیر افتاده بود
کرد که امواج خروشان   بسى نگران و پریشان احوال بود و هر لحظه گمان مى

چون نتوانست این مرد ! خواهند او را ببلعند اقیانوس به سویش هجوم آورده مى
ط، قلیانى بیرون آورد و با افیون آن را آن همه وحشت را تحمل کند از داخل بسا

به جنگ ترس و اضطراب شتافت و هر یکى را چاق کرد، بدین وسیله وى 
آمدند، تا آنکه آب کامال هموار   تر مى زد امواج دریا به نظرش یک متر پایین مى

این . اى مبدل گردید کت نرم گاهوارهو آرام شد و جنبش پرهیجان کشتى، به حر
به عالمى دیگر پر کشید و در آنجا خود را ! »ملکوتى«کم با بالهاى  شخص کم

آنچنان نیرومند و مقتدر یافته بود که به گمان خود بر خطرهاى زمینى و دریایى 
  !مشکالت را از میان برداردتوانست با یک اشاره انگشت، سد  یافته مىتفوق 

حال چگونه اسالم اجازه بدهد که . ها را دارند ز نظیر این اندیشهمیگساران نی
با صرف یک گیالس مشروب، دستگاه فکر و عقل خود را فلج کنیم و از جهاد و 
فعالیت در راه زندگى و نبرد با مشکالت آن بازبمانیم؟ با توجّه به عنایتى که 

الت سرکش آدمى، اسالم در تربیت روان، بویژه در پرورش اراده و کنترل تمای
 هیچگونه سئوالى در زمینه تحریم مسکرات و مخدرات مبذول داشته دیگر جاى

  .ماند  نمىباقى 

  ارتداد
ارتداد یک مسأله شخصى نیست، یعنى از شئون آزادى فرد هرگز به شمار 

ارتداد یعنى سرباز زدن از یک وظیفه اجتماعى که زیانش به همان . آید نمى
  .مند است از مزایاى آن بهره» مرتد«که شخص گردد  اى باز مى جامعه

ارتداد یعنى شکستن پیمانى که شخص با خدا بسته است و این پیمان مربوط 
  .به خود او و اجتماع خداپرستانست

زیرا دروغست . شود اى از جرایم اخالقى را نیز مرتکب مى  شخص مرتد پاره
ام و در مقام عمل آنها را  که انسان بگوید من فقط منکر مبنا و فلسفه قوانین شده

دینى مردم گریز از قیود اخالقى   از این گذشته، علت بى. کنم رعایت مى
را رهین آن چه اگر به حدود اخالقى اعتقادى داشته باشد و انسانیت . باشد مى

  .ماند باقى مىبداند، قهراً خودش نیز خداپرست 
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تواند افراد  ه نمىبه هرحال نظامى که ضامن تعدیل افکار و روحیات مردم شد
یعنى مردم دوباره بتوانند به آسانى به . خداپرست را در امر ارتداد، آزاد رها کند

  .وادى کفر و گمراهى باز گردند

  در زمین» افساد«
مسلمانان از یکى ایجاد فتنه به منظور آنست که : ع مختلفى دارداین گناه انوا

طرف دول بیگانه به مبشرین مسیحى نیز که از . دین خود دست بردارند
آورند، از نظر حقوقى مشمول این گونه جرم   کشورهاى اسالمى روى مى

  .باشند مى

ایجاد زحمت و جلوگیرى از پیشروى حکومت اسالمى، نوعى دیگر از 
  .برانگیختن فساد در روى زمین است

به باندهایى است که به » سازمان دادن«مهمترین موارد اشاعه فساد در زمین 
اینگونه باندهاى مجازات . شوند  ى، چپاول و راهزنى تشکیل مىدمنظور دز

خطرناک باید به مراتب شدیدتر از کیفرهاى فردى باشد، چه آنان به آسانى 
  .توانند زیانهاى مهمى به اجتماع وارد آورند مى
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  مقررات کیفرى اسالم

زى علیه مالحظه کردید هر یک از این جرایم که از سوى فرد سرزند تجاو
اجتماع باید از حقوق خود دفاع جامعه تحقق یافته است، و کسى منکر نیست که 

  .کند و با برطرف ساختن موجبات فساد، امنیت و آرامش پدید آورد

ما که به » روشنفکران«غربى و سپس جمعى از » متمدنین«ولى بسیارى از 
ت است و قوانین کیفرى اسالم نوعى بربری: گویند  اند، مى تقلید آنان پرداخته

  .باشد شایسته انسان در این عصر تمدن نمى

جمعى به وسیله  آرى، در این عصر مرگ و نابودى دسته! عصر تمدن
هاى اتمى و هیدروژنى تأمین شده و زن و مرد و کوچک و بزرگ و خوب  بمب

  !!شوند و بد همه در یک لحظه با خاک یکسان مى

الم اینست که شخصیت عالیم بربریت و ارتجاع در اس: گویند ایشان مى
فردى در آن پایمال گردیده و مثال با حکم اعدام و بریدن دست دزد اهانت به 

  .انسان شده است

هاى هیروشیما و  پرسیم که بمب نمى! از این فرشتگان پاک سرشت
پرسیم اردوگاههاى کار اجبارى و بازداشت    و نمى1!ناکازاکى چه بود؟

هاى ساالنه که  سیبیرى و لیست تصفیههاى   هاى بسیار در میان برف انسان
پرسیدم  و نمى!کشاند، چیست؟  صدها و بلکه هزاران نفر را به نابودى مى
باشند   اند و خودشان هم انسان مى سیاهانى که با شما در دیانت مسیحى همکیش

آیا این بینوایان . براى چه باید آنقدر لگد بخورند تا جانشان به سختى درآید
  کنند؟ مى» زندگى«رند که با چهره سیاه گناهى جز این دا

شرمى را به نهایت   ما درباره این امور پرسشى از آنان نداریم، چرا که آنان بى
کشند و هرگز احساس گناه  اند و حتى از خود نیز خجالت نمى رسانده
و غرب، نظامى تاکنون در روى کره زمین، در شرق : گوییم ما فقط مى. کنند نمى

                                                           
رسید، » هیروشیما« یک هواپیما برفراز خاک ژاپن به پرواز درآمد و پس از آنکه روى 1945درماه آگوست سال . 1

 ثانیه بمب منفجر شد و 45 تن بود، برفراز آن رها کرد پس از 20000بمب بسیار کوچکى که قدرت انفجار 
پرتاب شد که » ناکازاکى«کت رسیدند، در نهم آگوست نظیر این بمب روى شهر  نفر بالفاصله به هال78150

 نفر از ساکنین آن یکجا جان سپردند، در اثر این جنایت فجیع باالخره ژاپن مجبور شد که در روز دهم 360000
  .م.اگوست بدون قید و شرط تسلیم گردد
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اسالم نظامى . اهمیت قایل شده باشدندازه اسالم براى فرد احترام و نیامده که به ا
است که جامعه را در صورت محروم ساختن فرد از حقوق زندگى، به شدت 

اسالم حتى به فرد اجازه داده که براى احقاق حق . دهد مورد بازخواست قرار مى
او را به » دیه«خود علیه جامعه بجنگد و اگر کشته شد شهید مرده و جامعه باید 

اما اگر همین شخص در ضمن مبارزه، کسى را کشت . بازماندگانش بپردازد
  :پیغمبر فرمود. مدیون نیست

اگر در جامعه مردى از گرسنگى بمیرد، خدا آن جامعه را به حال خود «
  .»واگذارد و رحمتش را از مردم آن برگیرد

نباط کرده که اگر  که از فقهاى بزرگ است، از حدیث فوق چنین استابن حزم
  .اى از گرسنگى بمیرد، اهل آن محل باید دیه اورا بپردازند شخصى در محله

اند که   کنند، چه گمان کرده ها از مقررات جزایى اسالم ابراز انزجار مى غربى
و چهار ساعته مقررات  کشورهاى خودشان بیست در حکومت اسالمى نیز مانند

  .شود  جزایى در سطحى گسترده اجرا مى

نگرد، بلکه ترازو را   از همه اینها مهمتر، اسالم تنها از نظر جامعه به جرم نمى
  .کند اى قرار داهد که گناه را از نظر خود مجرم نیز ارزیابى مى  به گونه

رخ داد، استدالل » عمر«براى اثبات این موضوع به دو حادثه که در زمان 
  .کنیم مى

با . بپنداریمانگار  المى او را سهلدر اجراى کیفرهاى اسکسى نبود که » عمر«
سازد، چه  بینیم که وى در سال قطحى مجازات دزدى را متوقف مى این حال مى

  .گرداند اى است که اجراى حدود را متوقف مى گرسنگى عامل ایجاد شبهه

کند آنست که روزى به عمر  اما حادثه دوم که مطلب ما را صریحتر بیان مى
. را دزدیده است» مزینه«شتر مردى از قبیله » حاطب بنا«یکى از غالمان : گفتند

عمر غالم را احضار کرد و پس از شنیدن اقرار از زبان خود او به 
عمر ناگهان از رأى خود برگشت . دستور اجراى کیفرش را داد» الصلت کثیربن«

قسم به خدا اگر : سپس به اطرافیانش چنین گفت. و مجازات غالم را لغو کرد
کشید و آنها را در گرسنگى  دم که شما از غالمان خود به زور کار مىمطمئن نبو
. کردم مجازات مى. دهید، بدون هیچ درنگى آنان را هنگام ارتکاب جرم قرار مى

اگر بر غالم تو حدى جارى نکردم خرسند : حاطب کرد و گفت سپس رو به ابن
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پرسید  مزنى آنگاه از مرد.  تنبیه خواهم نمودمباش، زیرا در عوض خودت را
حاطب  عمر به ابن! چهارصد درهم: قیمت شترت چقدر بود؟ مرد جواب داد

  .اکنون برو و هشتصد درهم به او بپرداز: گفت

دهد که حاکم اسالمى قوانین کیفرى را  این دو جریان تاریخى گواهى مى
. کند که شرایط جامعه زمینه وقوع جرم را پدید نیاورده باشد هنگامى اجرا مى

  :بر فرمودپیغم

  .»کنند ها، اجراى حدود را متوقف مى شبهه«

  .رعایت کردرا کامال   که باید در اجراى قوانین کیفرى آنو این اصلى است

  توان درباره فرد تبهکار مهربانى و نرمش رواداشت؟  آیا باالتر از این مى

  هاى ارتکاب جرم انگیزه
 تا ببینیم عوامل قابل اکنون باید بعضى از جرایم را مورد بررسى قرار دهیم

اسالم نخست از آنها نه دارد چیست و چگو  توجیهى که انسان را به گناه وامى
  .پیشگیرى کرده و سپس دستور مجازات مجرم را صادر کرده است

  :قتل
دهد، غالباً مربوط به امور  جنایت قتل و آدمکشى که در سراسر جهان رخ مى

  .اقتصادى و یا شئون عرض آدمى است

هاى مردم اقتصاد در محیط اسالمى از طریق تأمین اجتماعى و همکاریمشکل 
بسط عدالت اجتماعى و اسالم به حاکم دستور داده تا با . حل گردیده است

همچنین . جلوگیرى از گشادبازیهاى اشراف با محرومیت سایر طبقات مبارزه کند
یه است، علیه ربا و احتکار، که دو عامل بسیار خطرناک و موجب تورم سرما

اسالم زکات، ارث و احکام مضاربه را تشریح کرده تا . کند شدیداً مبارزه مى
ثروت میان همه پخش شود، و نیز در زیادى اموال اغنیا سهمى براى مستمندان 

آبرومندى در اختیار داشته  شغل کس باید در محیط اسالمى  همه.. قرارداده است
دن باشد، هزینه زندگیش به عهده باشند و اگر کسى به علتى عاجد از کار کر

  .دولت اسالمى است

» جبر اقتصاد«کمونیستها، عدالت اقتصادى را هدف خود قرارداده ولى برمبناى 
اما اسالم عالوه بر اهمیتى که براى اقتصاد . کنند  بخاطر این موضوع تالش مى

داده افراد را نیز براساس دوستى، تعاون و اتحاد، پرورش » احساسات«قایل شده، 



 ٢٢٩

  .کند انسان تقویت مىاز زمان کودکى این احساسات را در وجود 

با این شرح دیگر هیچگونه مجوزى در جامعه اسالمى براى آدمکشى وجود 
نخواهد داشت، ولى با این همه باز اگر کسى اتّفاقاً گرسنه یا تشنه باشد و دستش 

یش، مانع تواند در صورت خوف از نابودى خو به آب و خوراک نرسد، وى مى
گونه تقریر گردیده   این مسئله در فقه اسالمى نیز به همین. را از سر راه بردارد

  .است

اما جهات مربوط به آبرو، با تحریم زنا و خوددارى از افراط در شهوت این 
اگر مردم از حدود عاقالنه قدم فراتر . مشکل نیز در جامعه اسالمى حل شده است

نى سربسپرند، شئون عفت در نهایت متانت نگذارند و به فضیلت و پاکدام
پاسدارى خواهد شد و دیگر انسان مجبور نخواهد شد که براى دفاع از آبروى 

  .خویش، دست به آدمکشى بزند

  :دزدى
توزان گرسنگى، عاجز بودن از کسب مشروع و عدم دزدى اساساً معلول 
است براى در پیش گفتیم که زمامدار اسالمى موظف . اقتصادى در جامعه است

اى بیندیشد، و باید وضعى ایجاد کند که همه افراد،  تدارک این نابسامانیها چاره
با این . طبق شئون شخصى خود قادر به انجام کارهاى مشروع و پسندیده گردند

المال  اى نتوانستند کفاف زندگى خود را به دست آورند، بیت وصف اگر باز عده
 یعنى اگر کسى. ورى آنان را جبران کندباید کسرى هزینه ضر) بودجه عمومى(

العاده نتواند مخارج زندگى خود را   مثال به علت مرض یا پیرى یا ضعف فوق
  .کند  دولت اسالمى با بودجه خود از چنین آدمى حمایت مى. تحصیل نماید

اى واقعاً اضطرار یافت و مجبور به دزدى شد، محکم  با وجود این اگر گرسنه
  .ر قرارنخواهد دادقضایى او را در فشا

  :عفتى زنا و بى
اى آرام ندارد و  این غریزه لحظه. خیزد زنا از تحریم غریزه جنسى برمى

اسالم براى اصالح آن، راههاى مختلفى . کند  همیشه انسان را به گناه دعوت مى
  .پاى ما نهاده است پیش

اى که  گونه  آورد، به  نخست از راه تربیت، ما را نیرومند و با اراده بارمى
زدگى و هیجانات روحى و عصبى،  بتوانیم به آسانى تمایالت خود را بدون واپس
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  .باره، سخن در گذشته بسیار گفتیم  در این. کنترل کنیم

اجتماعى در چنین . کند ه را براساس پاکى و فضیلت بنا مىاسالم جامع: دوم
ى ها هاى برهنه، برنامه انگیز، عکس  خودآراییها و خودنماییهاى شهوت

آمیز رادیویى و تلویزیونى و فیلمهاى سینمایى ضدعفت عمومى، وجود  تحریک
زنند و انسان را به گستاخى  چه این امور آتش غریزه را دامن مى. نخواهد داشت

در اسالم براى دختر و پسر، . دهند  و دیوانگى در ارتکاب جرایم سوق مى
گذارد نیروهاى   نمىکارهاى مناسبى درنظر گرفته شده که سرگرم شدن با آنها

  .روى هم متراکم گرددت بر شهو

اسالم طبیعت بشر را به خوبى شناخته که جوان را امر به ازدواج کرده و با 
حتى به دولت اسالمى گفته . تمام وسایل کوشیده تا وى به این کار تشویق شود

است اگر جوانى نتوانست مخارج ازدواج خود را تأمین کند، باید هزینه عروسى 
  .او را تأمین کند

با وجود این پیشگیریهاى علمى و تربیتى، دیگر براى زنا هیچگونه مجوزى در 
  .ماند جامعه اسالمى باقى نمى

است که دشوارى اثبات زنا و   قضیه مهمتر که همواره مد نظر اسالم بوده این
گردد که سخن از  ، سبب آن مى»الشهاده ناقص«یا » ناقص العدد«مجازات شهود 

سهولت در تکرار ذکر زشتیها خود باعث کم شدن قبح آنها .  کمتر به میان آیدگناه
اما وقتى که مردم نتوانند اخبار زنا را به آسانى نقل کنند، این . از نظر مردم است
آور و دشوار در گوشه اذهان خواهد ماند و از نظر روانى این  جرم همچنان رعب

  .استار زناست که اسالم اتخاذ کرده براى جلوگیرى از انتشخود یک شیوه منفى 

را از انظار خلق پوشانیده، بنا به  کسى که گناهى مرتکب شده و خدا آن
  .او حق ندارد که گناه خود را براى دیگرى تعریف کند) ص(دستور پیغمبر

شود که  اى جارى مى بنابراین، مجازات زنا فقط درباره شخص افسار گسیخته
رهگذر . هار نفر مرد رهگذر، گناهش را دیده باشنداند که چ آن قدر وقیح بوده

ها نگریستن در قرآن ممنوع  خانهر به گویم زیرا که تجسس و از باالى دیوا مى
چنین شخصى در واقع مرتکب دو گناه گردیده است، یکى آنکه در . گردیده است

برابر تحریک غریزه خود را باخته، و دیگر آنکه به مقررات اجتماعى پوزخند 
این شخص لیاقت هیچگونه ترحم و دلسوزى نخواهد . آمیزى زده است انتاه
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  :گوید داشت، و قرآن هم مى

  ».در موقع کیفر دلتان بحال ایشان رقت نیاورد«

مرتکب گناه ! کسى که با حفظ احترام نسبت به آداب اجتماعى و مخفیانه
اده و جمعى چه گناه را میان مردم شیوع ند. شود، به مراتب زیانش کمتر است مى

داند و خداى  او فقط خود مى. را به تقلید از عمل ناهنجار خود وانداشته است
ماند   کند و یا در گمراهى خویش آنقدر مى  شود و توبه مى  خود، یا پشیمان مى

  !خورد  که باالخره او هم افسار خود را گسیخته و چوب مجازات و کیفر را مى

. ید، یعنى آنانى که زن یا شوهر دارندآال گاهى زنا دامن اشخاص متأهل را مى
ازدواج سدیست که طغیان جماعت دیگر داراى هیچ عذرى نیستند، چه این 

باز اگر زن . کنند  شکند، لذا آنان را به شدیدترین وضعى کیفر مى  شهوت را مى
. کنند عفتى کند، بالفاصله آنان را مجازات نمى دار بى شوهردار یا مردى عیال

 تحقیق شود تا ببینیم آیا عذر معقولى آنان را به این کار سوق داده بلکه باید کامال
  !.است یا نه؟

  :میگسارى
کنیم  گویند با نوشیدن شراب، غمهاى زندگى خود را فراموش مى برخى مى

ولى آیا . رویم و از یأس و وحشت، گریخته ساعتى به خوشى و مستى فرومى
 که به دنبال آن خمارى این سخن صحیح است؟ آخر ارزش این خوشى چیست

و سرگیجه است و هنگام صبح، چهره زندگى دوباره همچون روز پیش، تاریک و 
  !.نماید؟  گرفته مى

آن را به هم زن به هرحال میگسارى از آفات مهم اجتماعى است و نظم و توا
. شوند نشینان از کثرت لذایذ و جرایم و فحشا خسته مى چون کاخ. ریزد مى

از کار افتاده خود را اندکى به حال آورند، ناچار به نشاط براى آنکه حواس 
همچنین بیکارى دایمى این طبقه، باعث کسالت روح و . زنند مصنوعى دست مى

شوند که با تفریحات ساختگى خود را   خستگى آنان گشته و سپس مجبور مى
  .سرگرم کنند

ارند که از کشند، آنان نیز ناچ  خورند و رنج مى اما توده محروم که غصه مى
پناه ببرند تا مگر » مخدرات«فتگى وضع زندگى خود، به مشروب یا سایر آش

خیالى و فراغت از درد و محرومیت گذرانده، براى فرداى   پاسى از شب را در بى
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  !خود آماده تحمل بار غمهاى روزافزون زندگى شوند

 به اند، این چنین  سامانى که افراد آن دچار شکاف طبقاتى شده جامعه بى
گرچه امروزه میگسارى در تمام . مشروب و مخدرات دیگر آلوده هستند

کند که از یاد  جا رل اصلى خود را بازى مى اجتماعات رایج شده، ولى در همه
  .استهاى زندگى   بردن نامالیمات و بالتکیلفى

قدمى فراتر ننهاده یک » ماده«ندارد و از حریم » روح«غرب مادى که عقیده به 
گران برگرده اعصاب انباشته و  تمدنى که بارى. ى پدیدآورده استتمدن ماد

هاى  توانند با سرگرمى  مردم نمى. دیگر رفاه روحى براى مردم وجود ندارد
روحى خستگى روزمره اعصاب و تن خود را برطرف کنند، لذا ناچارند که 

گى اى از آالم زند  نند و لحظهبراى خود بیافری! راههاى مصنوعى، فضایى آرام
  .فراغ احساس کنندیکنواخت ماشینى، خود را 

روان انسان با زندگى ماشینى سنخیت و انس ندارد، و از عمق در متن 
  .یابد  اى آرامش نمى چنین زندگى

این ! رود  شراب و سایر مفاسد اخالقى قدم به قدم با تمدن غرب به پیش مى
  .گستراند د مىرسد مفاسد اخالقى را نیز به دنبال خو تمدن به هرجا که مى

پناهنده ب جامعه مسلمین به انسانیت معتقد است و هیچگاه به مشرو
نظام صحیح اسالمى موظف است که اوضاع مختل جامعه را به . شود نمى

) نشینان بیکاره توده مردم یا کاخ(باید براى بیکارها . وضع متعادل برگرداند
زیرا بدینوسیله هم . داردزمینه فعالیت تولیدى فراهم کند و آنان را به کار وا

آور اشراف، چاره  شود و هم بیکارى خسته کن مى فقر و احتیاج ریشه
  !پذیرد  مى

اده که از این مهمتر آنکه اسالم در عبادت پروردگار نوعى جذبه عاشقانه نه
اسالم با آنکه . دارنداشباع کننده کسانى است که ذوق این قبیل حاالت را هم 

ء اختالف زندگى بشر و غفلت از امور اجتماعى باشد، دوست ندارد عبادت منشا
را تجویز کرده تا به این بخش از تمایالت روانى نیز پاسخ   ولى تا حدودى نیز آن

  .گفته باشد

  کفر یا ارتداد
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دراین باره خرین چیزى که آ. دانم براى ارتداد چگونه مجوزى بجویم نمى
چار حالتى شده که نسبت توان گفت آن است که تصور کنیم روزى انسان د مى

به عبارت دیگر، ارتداد یک بحران عمیق دایمى یا . کند به همه چیز شک مى
اینست نهایت خوشبینى . شود  موقت روانى است که باعث سستى فکر انسان مى

توانیم درباره شخص مرتد داشته باشیم، شخصى که از حالت ایمان به   ما که مى
ا واقع بینانه بنگریم یک نوع تمایل به ولى اگر مطلب ر. کفر بازگشته است

  .هاى فکرى خواهیم یافت بازى مذهبى را در ماوراى این حیلهشکستن قیود 

به هرحال مرتد اگر افکار ارتدادى خود را مخفى بدارد و در میان مردم منتشر 
ولى در غیر این صورت، حتماً به کیفر . نسازد هرگز وى را مجازات نخواهند کرد

، زیرا راه از دین خدا برگشتن را به مردم یاد داده و اساس وحدت خواهد رسید
  .اجتماعى را متزلزل ساخته است

  فساد در زمین
است که جرایم گذشته توسط تشکیالت یا باند مجهزى  این جرم معنایش آن

  .انجام پذیرد

در اجتماع واقعى مسلمانان از پیشامد چنین وضع وحشتناکى جلوگیرى شده 
ه آثار این بحران در میان جمعى ظاهر گردد از سوى حکومت و اگر چنانچ

اى براى مفسدین  دیگر در این هنگام بهانه. کنند اسالمى بیدرنگ آن را چاره مى
  .خود برسند حتماً باید به کیفر ماند و  باقى نمى

***  

  نتیجه
  .اینک به طور خالصه نظر اسالم را در باب جرم و کیفر بنگرید

کند، جامعه براى حفظ موجودیت خود از قانون استفاده با آنکه الزم است 
از . و گناه نهفته استهاى طغیان  ولى نباید فراموش شود که در نهاد فرد انگیزه

رو جامعه حق ندارد کسى را به کیفر برساند مگر آنکه نخست عوامل  این
  .تحریک جرم را از میان مردم برداشته باشد

 شئون روانى و اقتصادى را درنظرگرفته، و به هاى گناه، اسالم در باب انگیزه
ها سخن بگویند، تمام این نکات را  هزار سال پیش از آنکه غربیها از این مقوله

  .اى بررسى کرده است بطور ریشه
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بدون کم و ابید که با تعدیل ترازوى زندگى، همه ی این عدالت را در کجا مى
سرایان را با این شیوه   وههاى یا تهمت. رسند  کاست، به حقوق مسلم خود مى

  !منطقى مقایسه کنید

هاى پسیکانالیزم نیست که بگوید تمام تبهکاران  اسالم مانند مکتب
اند که شرایط جامعه آنان را بیمار گردانیده و به همین دلیل  هاى اجتماعى  مریض

ولى در برابر، با تأمین وسایل روحى . نباید جامعه را در مجازاتشان ذیحق بدانیم
گرداند که دیگر  اى منظم مى گونه روانى و اصالح عوامل اقتصادى محیط را بهو 

ولى هر اندازه هم که ما در اصالح امر جامعه . کسى در فضاى آن بیمار نگردد
هاى روانى بوده، مرتکب  شوند که داراى انحراف  بکوشیم، باز افرادى یافت مى

سایرین چیست و چرا آنانى حال در این صورت باید ببینیم گناه . شوند جرم مى
  اند، باید از ناحیه تبهکاریهاى ایشان زیان ببینند؟ که سبب انحراف این افراد نشده

اشخاص را از نگونه کند که قوانین کیفرى بیاوریم و ای  پس عدالت حکم مى
اما اگر باز اگر شخصى یافت شد که بیماریش . ارتکاب گناهان به هراس آوریم

ا فلج شدن نیروى اراده، مرتکب جرمى گردید، قانون آنقدر شدید بود که ب
  .چه دیگر او مسئول نبوده است. اش جارى نخواهد شد  مجازات درباره

اما در حاالت عادى که اراده در نهاد انسان برپاست و مسئولیت شخصى در 
اگر مجازات زیانى داشته باشد، باالترین زیانش اینست که انگیزه گناه . کار است

بوده براى حفظ نظم و آرامش اما این زیان بسیار خفیف . کند ىم» بسرکو«را 
  .افراد بسیار بجاست که آن را تحمل کنیم

هاى جرم انسان را به عمل وادار  کوشد تا پیش از آنکه انگیزه اسالم فقط مى
یعنى مردم طبق مقتضیات روانى خود . کنند، آنها را از نهاد آدمى پاک گرداند

  .الح و تعدیل خویشتن بپردازندبطور طبیعى به اص

جامعه اسالمى نسبت به دیگر نظامها از همه کمتر قوانین کیفرى را میان افراد 
کند، چه از همه بهتر روان را شناخته و براساسى صحیح، آن را  خود اجرا مى

  .استوار و هماهنگ ساخته است
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  مسایل جنسى

 تأمین غریزه حب ذات و فراغت یافتن از حفظ جان، غریزه جنسى از پس از
ست که انسان از   دیر زمانى. سایر غرایز و احساسات بشر به مراتب تندتر است

ناحیه درندگان و آفات مرگبار زندگى، فکرش آسوده شده، ولى هنوز غریزه 
اقى نگاه را بر تمام طبایع وى همچنان بست که تسلط خود  نها نیرویىجنسى ت

  .داشته است

هر نظامى که تمایل به عیاشى و خوشگذرانى دارد و براى زندگى هدفهاى 
مردم در . کند  عالیترى در نظر نگرفته، بیشتر غریزه جنسى را در مردم تحریک مى

گونه کشورها هم از غذاهاى مقوى و بسترهاى گرم و نرم و نیرویى که از  این
شوند، و هم چون  باشته گردیده، تحریک مىعارى در وجودشان ان بیکارى و بى

کنند، به همین دلیل فراغت بال و وقت  امور زندگى خود را به سهولت تأمین مى
هاى عالى روحانى ندارد، به ناچار خود   آزاد ایشان بسیار است، ولى چون هدف

  .آمیز شهوت پاسخ مناسب و فورى بدهند اند تا به عوامل تحریک کرده را آماده

  برانگیز آمیز و مفسده صلحتتضاد م
انسان  امور جنسى از این نظر مسأله ایجاد کرده که در یک لحظه هم براى

  .ضرورت دارد و هم زیان

زیرا از سویى ادامه رشته حیات وابسته به اینست که در میان ابناى بشر این 
ن از این رو همه باید نیرویى داشته باشند که چو. گونه مداوم صورت گیرد امر به

در برابر جنس مخالف قرار گرفتند، چنان تحریک شوند که خود موجبات تولید 
  .مثل را فراهم آورند

ولى از سوى دیگر، اگر انسان بخواهد به انگیزش نیرومند غریزه جنسى 
چه در این . کند  مىه نازلى سقوط همیشه پاسخ بدهد، مانند حیوان به مرتب

 و ضروریات جسمانى جایگزین شود که فعالیت غریزى صورت نتیجه آن مى
افکار عالى گردیده، نگذارد که آدمى به شئون جاوید انسانیت و اشتغالهاى 

هاى تمدن اقوام را متالشى   این وضع، جامعه را ویران و پایه. ارزشمند بپردازد
  .رود  چیز، رو به نابودى مى کند و سپس همه مى

سان کارى بسیار دشوار ایجاد تعادل میان این دو حالت متضاد در زندگى ان
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  .نماید مى

گرداند و پس  هاى جنسى را معین مى در دنیاى حیوانات، غریزه زمان فعالیت
از آنکه کار خاتمه یافت و تخم نسل آینده در شکم ماده مستقر گردید، نر و ماده 

شوند، این جدایى به اراده خود حیوان نیست، بلکه حاکى از نبودن  از هم جدا مى
  .باشد  در نهاد او مىتمایل جنسى

تواند به امور جنسى  اما انسان در محدودیت غریزه نیست و همیشه مى
حساب و کتاب باشد بر اثر این  ولى از آنجا که نباید کار جهان بى. بپردازد

بیند  آید که انسان سرانجام خود را مجبور مى آزادى، مشکالت فراوانى پیش مى
بدینوسیله تأمین نسل بوقوع پیوسته، از . کندکه باید مشاعر جنسى خود را تنظیم 

  .آید  ناحیه طغیان شهوت به فرد و جامعه زیان وارد نمى

 تواناتر باشد، در نردبان جنسىانسان هر اندازه در تعدیل و کنترل غریزه 
چه بشر با فرورفتن در لذاید جنسى از سایر . دارد  تکامل گامهاى رساترى برمى

  .ماند هدفهاى زندگى باز مى

گیرى از  مĤبى و کناره از سوى دیگر، تعطیل غریزه جنسى نیز به رسم مقدس
گردد، چه با این عمل عالوه بر آنکه بار  دنیا، موجب تکامل انسان نمى

گرایند،  زدگى مى کند و تمایالتش به واپس آورى برخود تحمیل مى مشقت
  .دگرد  ست، متوقف مى هاى مهم زندگى  موضوع نسل نیز که یکى از هدف

هاى  گیزهشود که میان ان بنابراین، تکامل واقعى انسان هنگامى شروع مى
  .ایجاد شودهاى گوناگون او تعادل و هماهنگى   متضاد و خواست

  غریزه جنسى از نظر فروید
در این بحث که موضوع امور جنسى مطرح گردید، ناگزیر باید یادى هم از 

ن بحث مصروف داشته و کتابى زیرا وى تمام کوشش خود را به ای. فروید کنیم
.  نوشته استThree Contributionsto the Sexual Tbeory : هم در این زمینه بنام

وى تمام احساسات . زنند  سایر کتابهاى فروید نیز بر محور غریزه جنسى دور مى
بنابراین، اگر کودک از پستان . داند بشر و زندگى او را ناشى از این غریزه مى

و اگر خود ! کند  نوشد، به عقیده فروید لذّت جنسى را احساس مى  مادر شیر مى
آیا دختر هم نسبت ! (چسباند باز به تحریک غریزه جنسى است  را به مادرش مى

همچنین کودک در تمام حرکات خود از ) به مادر خود احساس جنسى دارد؟
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 فروید براى اثبات این مطلب هیچگونه دلیلى. کند غریزه جنسى استفاده مى
البته در فصل . ندارد، جز آنکه به حاالت نادر و افراد منحرف استدالل کرده است

  .ایم ما اشکال اینگونه استدالل را به خوبى بیان کرده» فروید«

نیز از غریزه جنسى پدید آمده است چه » تمدن«فروید معتقد است که 
آورند،  بوجود مىکنند و نسل جدیدى   بدینوسیله زن و مرد با هم اجتماع مى

ابتکار ...! گردند آنگاه مردم جدیدى با نیازمندیهاى تازه وارد صحنه اجتماع مى
  :گوید مهمى که از مغز فروید تراویده اینست که مى

آدمیان نخستین، پدر خود را کشتند، زیرا نسبت به مادر خود تمایل «
پس از کشتن پدر، . دیدند جنسى پیدا کرده بودند و پدر را مزاحم خود مى

ودشان بر سر مادران یعنى اینبار میان خ. فرزندان دچار اشکال عجیبترى شدند
مشاعر شهوت را از حریم مادر «کردند و سرانجام با هم صلح . نزاع درگرفت

  !!بود» تمدن«زدگى منشاء پیدایش  این واپس. خود سرکوب کردند

 کرده زیرا فرزندان از. نیز پدید آمد» دین«پس از آنکه پدران کشته شدند 
 1خود پشیمانى یافته با گرامى داشتن یاد پدر، او را به شکل یکى از حیوانات

  !تجسم داده به عبادتش پرداختند

  ...این فکر رو به تکامل رفت و مردم با یکى از خدایان آشنا شدند

ادیان که آمدند باز قدم از دایره غریزه . اما هنوز ادیان به میان نیامده بودند
چه مسیح پدر خود را کشت و خود به جاى او خدا . ذاشتندجنسى بیرون نگ

درست مانند اینکه فرزندان نخستین بشر، پدران خود را کشتند تا . گردید
  !».نسبت به مادرشان مقام پدر را حایز کردند

خواهد تمام زندگى انسان را در پرتو   فروید با این تکلف و چرندگویى مى
بردن  که به نظر ما هیچگاه آدمى براى پىدر حالى . احساس جنسى توجیه کند

چه .  به اهمیت انگیزه جنسى نیازمند نیست که این همه  خرافات را سر هم کند
دو جنس . دانند که زندگى خارج از احساسات جنسى برپا نخواهد ماند  همه مى

دهند و در خانواده نیز احساسات  آمیزند و تشکیل خانواده مى مخالف با هم مى
پدر بخاطر فرزندانش به . آید واطف مادرى و دوستى و مهر پدید مىپدرى و ع

                                                           
١. Totem  
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پردازد و چون در تنازع و تزاحم با محیط خارجى قرار  کار و فعالیت مى
کند، در نتیجه ابزار  گیرد، و از طرفى هم حس غلبه او را از داخل تحریک مى مى

  ...آید  جدیدى براى تولید و ترقّیات علمى بوجود مى

چه صنایع در ابتدا به منظور رفاه بزم ! ریزه جنسى به وجود آمدهصنعت نیز غ
خواستند، پیدا شد و سپس رو  جنسى و لذاید و تفریحى که دو جنس مخالف مى

مرد براى آنکه خود را در برابر زن . به توسعه نهاد، شامل تجمالت زندگى گردید
رد و زن نیز براى اى آغاز ک نیرومند و با شهامت جلوه دهد هر روز فعالیت تازه

آنکه مرد را محسور خود کند، به زیبایى و دلربایى پرداخت و لیاقتش را از طریق 
غریزه بینیم در تمام موارد،  پس مى.  کرددارى و تدبیر امور منزل ثابت خانه

  .جنسى رل اصلى را به عهده گرفته و اوضاع زندگى را پدید آورده است

توان یافت که از دور یا نزدیک  گرچه در زندگى زن و مرد چیزى نمى
توان گفت که تمام  آنان نداشته باشد، ولى باز نمى. ارتباطى با غریزه جنسى

اما فروید با آن همه . زندگى داراى یک انگیزه و معلول یک عنصر واحد است
سیر کرده هاى جنسى تف نبوغش به این اشتباه درافتاده و زندگى را براساس انگیزه

  .است

   و مرداختالف زن
اوصاف عمومى که براى غریزه جنسى بیان شد نباید ما را از یک حقیقت مهم 
بازدارد و آن اینکه باید توجّه داشته باشیم که تمایالت جنسى زن و مرد 

و این دگرگونى براى آنست که هر یک به وظایف . هایى هم با هم دارند اختالف
  .ویژه خود در زندگى بپردازد

 زن و مرد را گوناگون آفریده، احساسات، مشاعر و طبیعت همچنانکه جسم
یک وظیفه ویژه خود را به  افکارشان را نیز با هم دگرگون ساخته است تا هر

  .بهترین وجهى ایفا کند

دار نبرد در  است که عهده مرد چون از نظر سازمان جسمى و اعصاب طورى
  .اند  کردهمحیط خارج از خانه شده، تأمین مخارج زندگى را بر او وظیفه

زیرا این کار  جنسى فرار کند، تواند از فشار غریزه اما از سوى دیگر مرد نمى
  .با هدف زندگى در تضاد است

حال براى آنکه این دو هدف در وجود مرد به تحقق بپیوندد، یعنى هم 
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درمحیط خارج بتواند فعالیت کند و هم به امور جنسى بپردازد، ناچار مشاعر 
فیفتر از زن نهاده شده، به این معنا که مرد جز در هنگام جنسى در وى کمى خ

زیادتى موادى که باید تفریغ شود، نسبت به زن هیجان و تمایل شدید جنسى 
از تحریکات موضعى مواد جنسى اما زن این طور نیست، بلکه اغلب پس . ندارد

  .افتد احساس کرده به فکر تفریغ مىرا در وجود خود 

تر است، و در غیر این صورت  ى عمیق و گستردهاحساس جنسى در زن بس
تاب تحمل آالم دوران حاملگى، زایمان و رنجهاى ایام شیرخوارگى را 

احساس جنسى در زن تنها یک نوع سکر جنسى است، یعنى عارضى . داشت نمى
بوده و مانند مرد نیست که در اثر افزونى مواد جنسى، هیجان و احساس به او 

تازه . یابد  د پس از تفریغ خاتمه مىاى که کار مر حظهدرست در ل. دست دهد
گران حمل و مشقات زایمان و زحمات دوران پرورش بار ! رسد  نوبت به زن مى

لذا آالم آن را با . امورى هستند که جزء الینفک احساس جنسى زن شده... کودک
  .شود  خوشى پذیرا مى

، شهوت جنسى آرى، ساختمان جنسى زن مناسب براى تمام این امور است
زن ــ با . در مرد درحدود معینى تمرکز یافته ولى زن چنین محدودیتى را ندارد

ش درک جنسیت نهفته و حتى اختالف در مراتب احساس ــ در تمام اعضاى بدن
  .بیشتر مواضع احساس جنسى داردهنگام مقاربت، از مرد 

د، هر کدام به گیرن  بر اثر این امتیازهاى طبیعى، زن و مرد از هم فاصله مى
  .شوند هاى ویژه خود رهسپار مى  سوى هدف

یعنى زن و مرد . تساوى در انسان بودن، مطلبى است ساده و کامال صحیح
دهند و یا بنابه قول   اند که بر روى هم بشریت را تشکیل مى دوپاره
باشند که مرد نیمى از آن و زن نیمى دیگر  سرایان دو نیمه از سیبى مى افسانه

ولى مساوى بودن آن دو در تقسیم کار و وظایف زندگى موضوعى . باشد  مى
باشد، هرچند که زنان در چارگوشه جهان، به  است که هرگز قابل قبول نمى

  .ها برپا کنند و سازمانها براه بیندازند خاطر این مطلب کنفرانس

هاى غرض آلود قادرند که طبیعت اشیاى جهان   آیا این انجمنها و این نطق
توانند مرد را در امور والدت و حاملگى و   گون سازند؟ آیا مىرا دگر
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بیولوژیکى امکان دارد که با ریک گردانند؟ آیا مگر وظایف شیردادن با زن ش
  چگونگى جسمى و روانى توأم نباشد؟

اش احساساتى است که به زن اختصاص  حاملگى و بچه شیر دادن الزمه
اى ترتیب یافته که بخوبى از   گونه هدارد، یعنى افکار زن، عواطف و روحیاتش ب

مادر شدن با همه لوازمش از نرمى احساسات، . آید  عهده این وظایف دشوار برمى
شود به   فداکارى، شکیبایى، تحمل زحمات و مراقبت دقیق کودک، مربوط مى

چگونگى خاص حاالت روانى و عصبى و فکرى زن که با چنین روحیه و با 
شود و با هماهنگى، وظایف  دار شغل مادرى مى هاینگونه مشخصات روانى عهد

  .آید  ویژه خود را از عهده برمى

. کند  رقت عواطف و حساسیت وجدان، حیات عاطفى زن را تأمین مى
تندى و انگیزش خاصى که احساسات زن را مشخص کرده، هرگز با جهات 

خود  مادر باید اینچنین باشد تا بتواند از کودک .آید  فکرى و عقلى جور نمى
همواره به پاسخ مثبت نیاز دارد و این حظات نخستین کودک در ل. حمایت کند

هاى او را   شتابد و بى هیچ درنگ خواست عاطفه است که فورى به کمکش مى
ولى عقل، تندى و کندى دارد، گاهى مثبت است و زمانى منفى، . آورد برمى

  ارد؟اى را در تربیت خود د کودک کجا طاقت چنین روش حسابگرانه

این بود مقام طبیعى زن، که با پیروى از هدف ویژه خود به وظایف اصلى و 
  .کند  اش عمل مى طبیعى

انجام آن وى دیگر، مرد نیز داراى وظایفى است که باید خود را براى از س
وى باید در محیط خارج با مشکالت زندگى دست و پنجه نرم کند، . آماده کند

و گاهى . گردد  با سایر قواى طبیعت مواجه مىگاهى با درندگان وحشى و زمانى
گیرند و براى بدست آوردن ساز   نیز نظام و مقررات اقتصادى جلوى پایش را مى
در هرحال وى باید با تمام . دارند  و برگ زندگى او را به تالش و کوشش وامى

  .کند این مشکالت بسازد و از خود، همسر و فرزندانش حمایت

عاطفه . ن این وظیفه مهم را به کمک عاطفه انجام دادتوا بدیهى است که نمى
مبناى ثابتى ندارد و هر لحظه وضعش دگرگونست، عاطفه به درد کارهاى مادى 

خورد که آنها نیز حالى به حالى شده، داراى شرایط و احوالى متنوع و  مى
ا به اما در شئون خارجى که حتماً باید انسان ثبات و اراده در مورد آنه. دگرگونند
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قبل از تنها فکر و عقل است که . توان از عاطفه کمک گرفت  خرج دهد، نمى
  .کند  مقدمات و نتایج آن محاسبه مىاقدام به هر کارى، درباره 

اش در زندگى   هاى ویژه این هم مقام طبیعى مرد بود که وى را به هدف
  .رساند  مى

***  

دهد، ولى  نشان مىایم که مرد در کارهاى خود استقامت عجیبى  بسیار دیده
اما زن . باشد هاى عاطفى ناچیز و کم حوصله و بسى زود رنج مى به لحاظ جنبه

اى نسبت به شوهر خود ابراز داشته با تمام  شایبه  عواطف عمیق و احساسات بى
اما همین زن هنگامى که . کوشد که وسایل آسایش وى را فراهم آورد  قدرت مى

لغزد   فروبندد، قدمش در میدان عمل مىچشم از حدود طبیعى و وظایف خویش 
دارى  و تازه باز جز در امور مربوط به طبیعت زنانه خویش از قبیل پرستارى، بچه

حتى هنگامى که زن . دهد  و آموزگارى شایستگى و استقامت از خود نشان نمى
پاسخ داده به شوق آنکه بتواند شود، باز به نداى عاطفه   وارد امور تجارى مى

هدف نهایى زن در هر کارى، . کند  دلخواه خود را بیابد، تالش مىبهتر مرد 
تربیت فرزند و سر و سامان دادن به زندگى خانوادگى است، ولى هیچگاه 

تواند عالقه خود را از خانه و خانواده و فرزند بازگیرد، جز آنکه موانعى  نمى
  .دارداش باز اجبار کننده از قبیل نیاز به مال، او را از احوال طبیعى

اشتباه نشود، مقصود ما از این سخنان آن نیست که زن و مرد را به کلى از 
. توانند کار دیگرى را انجام دهند هیچکدام نمى. یکدیگر جدا ساخته، بگوییم

هاى اول هیچگونه   زیرا دانش، این موضوع را ثابت کرده که جنین در هفته
سه ماه که گذشت، تازه . اشدب امتیازى ندارد و حامل اعضاى زن و مرد هر دو مى

مشخصات یکى از دو جنس شروع به نمو کرده، نر یا ماده بودن جنین تازه 
در هر صورت اعضاى جنس مخالف از بین نرفته، همچنان به . گردد  مشخص مى

پس هر انسانى حامل اعضاى .  خواهد ماندحالت طفلى در وجود انسان باقى
  .باشد  جنس مخالف خود نیز مى

ت کرده است که در وجود زن و مرد هورمونهاى دوگانه جنسى دانش ثاب
وجود دارد و چون یکى از آن دو بر دیگرى غلبه یافت، رجولیت یا انوثیت 

اند، در هنگام  هورمونهایى که نوع جنسى را مشخص کرده. گردد آشکار مى
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بینیم که   رسد، لذا مى  پیرى ضعیف شده، نوبت به غلبه هورمونهاى مخالف مى
 نازک و عواطفش رقیق اى حنجره زن کلفت و خشن، ولى صداى مردتاره
  .گردد مى

اند و پیوندى نزدیک میانشان  بنابراین، زن و مرد از نظر جنس به هم آمیخته
صالحیت داشته باشد، یا توانست در » قضاوت«اگر زنى براى . برقرار گردیده

. طبیعى نبوده استکارهاى دشوارى از قبیل جنگ و منازعه شرکت کند، امرى غیر
دارى و پرستارى کودکان بپردازد و   همین طور اگر مردى به شغل آشپزى و خانه

چه .  به زن باشد، باز امرى طبیعى استیا از نظر عاطفه و تمایالت درونى شبیه
با این . باشد اینها معلول نوعى اختالط درونى دو جنس مخالف با هم مىتمام 

  :وصف، سئوال ما اینست

را پیدا کرده و اضافه  ن کارهایى که زن در مرحله دوم صالحیت آنآیا ای
دهد، باید او را از انجام وظایف   بر نیازهاى نخستین و طبیعى خود انجام مى

اندیشه  آیا دیگر زن نیازمند نیست که در: اصلیش بازدارد؟ به عبارت دیگر
 با آیا دیگر خودش مرد شده وخانه و تشکیل خانواده و فرزند باشد؟ 

  صرفنظر از شهوت جنسى، نباید همسرى اختیار کند؟
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  زن و مرد و سرنوشت انسانى

یعنى هر دو از یک مبداء و از یک . زن و مرد از نظر بشر بودن با هم مساویند
زن و مرد مشمول همان وضعى هستند که ما در فصل . اند سرشت آفریده شده

نه شیطان ولى به اراده خود قادرند بیان کردیم، یعنى نه فرشته و » نظریه اسالم«
توانند همچون شیاطین به  که مثل فرشتگان به جهان قدس پرواز کنند و هم مى

  .پرتگاه درافتند

اند همه عارى از   افتخارهایى که هر یک از زن و مرد براى خود پنداشته
گونه  من معتقدم که زن و مرد هر دو، در مسیر خود داراى همه. حقیقت است

  !د و در ضمن ممکن است فرومایه نیز بشنودشرافتن

این دو جنس مخالف به . برابرى زن و مرد تنها به معناى فوق صحیح است
هاى فطرى، نیازمندیهاى خود را برطرف  پیوندند و با تبادل سرمایه هم مى

توان ادعا کرد که آن دو در تمام جهات با هم یکسان  ولى هرگز نمى. سازند مى
گویى دارد، تمام حقایق  ین سخن عالوه بر آنکه مایه اغراقو برابرند، چه ا

  .کند  جسمى، روانى، بیولوژى و فیزیولوژى زن و مرد را انکار مى

اى نیز  اسلحهتا هر یک . یستروابط زن و مرد هرگز بر پایه جنگ و ستیز ن
  .العمر در کمین دیگرى باشد  به دست بگیرد و مادام

ده و بسى مورد اهانت واقع شده زن در طول تاریخ صدمه دی شک بى
دار  زاید و کار و شئون مردان را عهده او را همواره به جرم آنکه بچه مى. است

  .اند کرده نیست، سرزنش مى

براى . اما این سقوط به بشریت است و ما هرگز نباید خود را بدان مبتال سازیم
د و براى خود فعالیت کناى به زن حق دادند که   سرزنش بود که عدهجبران این

العنان گردد و خود  ولى این امر سبب گردید که در اروپا زن مطلق. پول دربیاورد
در آمریکا . خیزد، تسلیم نماید  را به هر حیوانى که از وجودش آتش شهوت برمى

زن در حقوق اقتصادى با مرد مساوات دارد و خود در به دام انداختن مردان 
  .گیرد یل جنسى نیز از آنان پیشى مىابتکار عمل دارد و در ابراز تما

بختى  نگونردند؟ یا گ ولى آیا این همان شرافتیست که زنها به دنبالش مى
  !است که به نام استقالل و آزادى او را بى خانمان گردانیده؟
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  آمیزش زن و مرد
چون دو جنس مخالف نسبت به هم تمایل شدیدى دارند و این تمایل از 

انسان در . اى با هم آمیزش کنند  ناچار باید به گونهسرشت آنان ناشى گردیده،
یا تمام زنان به نحوى : هاى جنسى باید تابع یکى از این دو حالت باشد آمیزش

در اختیار تمام مردها قرار گیرند، و یا آنکه یک زن به یک مرد، و یک مرد به یک 
  1.زن مختص گردد

ولى دنیاى غرب دوست . ندا اسالم ـ و تمام ادیان  ـ حالت دوم را برگزیده
اکنون باید ببینیم کدام . دارد که اوضاع را در جامعه خود به حالت اول برگرداند

  کند؟   را تأمین مىیک از این دو حالت بیشتر با طبع بشر سازگار بوده مصالح وى

هاى اخالقى،   کنیم، ولى نه از نظر جنبه نخست درباره اوضاع غرب بحث مى
از این رو ما فقط از نظر بحث . آید اینگونه مباحث بدشان مىزیرا روانشناسان از 

  .پسیکولوژى به این موضوع خواهیم نگریست

خواست از  هنگامى که دنیاى غرب به هرج و مرج جنسى روى آورد، مى
هاى فطرى را  آیینى که انگیزه. قیود خشک آیین مسیحیت خود را رها کند

انسان نیز سنگ مخالفت لح  و حتى درباره منافع و مصاکرد سرکوب مى
  .افکند مى

اند که اینگونه آزادى بالشرط، هرگونه اشکال جنسى را حل  اینان گمان برده
رود،   ولى هر روز که این تمدن براساس مادیات رو به تکامل مى. کند مى

  .گردد مشکالت امور جنسى در اجتماعشان افزونتر مى

اى آزادى نامحدود، او را از خواهد با اعط اکنون غرب مربى بشر گردیده مى
به همه جا : گوید  به دختر و پسر مى. زدگى احساسات نجات بخشد واپس
توانید براى ارضاى تمایالت شهوى خود بروید، دیگر کسى از وجدان خود یا  مى

کنید کارى  از اجتماع و حکومت و یا از خدا نباید شرم کند و بدانید هرچه مى
  .پسندیده و خوبست

سپس دنیا در انتظار این معجزه شد که ... به لذّت و عیش پرداختندمردم نیز 

                                                           
ـ چند 2ـ اشتراک جنس زن و مرد 1: اند رد پنج نوع عالقه بیان کردهشناسى درباره روابط زن و م دانشمندان جامعه. 1

ولى ما در بحث . ـ یک زن و یک شوهر5ـ یک شوهر و چند زن 4ـ یک زن و چند شوهر 3زن و چند شوهر 
  م. ایم خود فقط دو نوع از آن یعنى حالت اول و پنجم را که اشتراک یا انحصار مطلقست را ایراد کرده
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هاى گرسنه سیر شوند و بدنهاى پرهیجان به آرامش گرایند و در  روزى غریزه
ولى آیا واقعاً چنین . نتیجه، زندگى و جامعه انسانها آرامش و بهبودى یابد

  اى بوقوع پیوست؟  معجزه

ود طرفین را کنار زد و تنها در آل در جواب این پرسش، باید سخنان غرض
چه . افکنیم  به چگونگى اوضاع در آمریکا نظر مى. متن جریان روز مطالعه کرد

آمریکا اول اجراى تمایالت جنسى را تا آخرین حد امکان تجویز کرده، و ثانیاً در 
  .بخش آمارگیرى و ارزیابى امور اجتماعى، این کشور اهمیت بسزایى دارد

آتش غریزه ر شهوات،  دانشمندان تصور کردند که آزادى دابتدا مردم و سپس
کند، غافل از اینکه غریزه داراى این خاصیت است که هیچگاه   را خاموش مى

  .گردد نباید سیر شود و هر اندازه که بیشتر به او بخورانند آزش افزونتر مى

 از سوى دیگر. غریزه باید همیشه گرسنه و تقاضامند بماند تا زندگى بچرخد
حکمت اقتضا نموده که این گرسنگى طورى نباشد که یکسره تمام زندگى را 

پس . فرسا  قبضه کند، چه در این صورت زندگى جهنمى خواهد بود طاقت
گرسنگى است و بخش دیگر سیرى که خش گردیده، بخشى زندگى شامل دو ب

 ترین  این ساده. پردازد  در آن انسان به تهیه خوراک براى لحظات گرسنگى مى
  .باشد  شکل زندگى است که بسیار شبیه به زندگى سایر حیوانات مى

بلکه قدم به قدم او . اما شیوه تکامل هرگز بشر را در این حد متوقف نساخت
طور که در  همان. وسایل زندگى و تنظیم امور معاش پیش برد» اصالح«را به 

دو پا ، روى جسم انسان اصالحات مهمى پدید آمد، یعنى توانست حرف بزند
همچنین در روان وى ... دارد و راه برودبایستد و ستون فقراتش را راست نگاه 

انسان موفق گردید که با . نیز دگرگونیهاى مهمى به مقتضاى تکامل پدید آمد
آنگاه عواطف . تنظیم و اصالح وسایل زندگى غرایز خود را بهتر اشباع کند

ریزه، آنها را پایه فنون مختلف و واحساسات جدیدى پیدا شد که بشر با الهام از غ
  .تمدنهاى گوناگونى قرارد اد

  :اکنون برگردیم و نحوه فعالیت غریزه را در قلمرو جسم بررسى کنیم

. نشاند  تجربه ثابت کرده که غذاى زیاد بهیچوجه آز غریزه را فرونمى
سازد که گاهى کار آدمى به دیوانگى هم کشیده   برعکس، آنچنان آن را مشتعل مى

  .همه بر این سخن درست و منطقى اتّفاق نظر دارند. شود ىم
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چه اگر آزادى . ایم شواهد این مطلب را از زندگى مردم آمریکا به دست آورده
رسانید، دیگر نباید در آن  بالشرط در امور جنسى کار غریزه را به سامان مى

چشم  انسانهاست، دوباره بهى که حاکى از روزگار محرومیت کشور اوضاع فجیع
  .بخورد

  تشکیل خانواده یک نیاز روانى؟
کارى نداریم . اکنون بحث دیگرى در پیش گرفته درباره خانواده گفتگو کنیم

خواهیم این را بدانیم که   که اخالق درباره خانواده چه گفته است، بلکه تنها مى
  زن و مرد چگونه داراى نیاز روانى جهت تشکیل خانواده هستند؟

که برمادیت محض بنیان گذارده شده، در موضوع زندگى جدید غرب » تمدن«
و روان توجیهات نارسایى کرده است، از قبیل توجیهات اقتصادى درباره تاریخ، 
توجیهات مادى درباره احساسات انسان، توجیهات جنسى درباره شئون مختلف 

دار گردد و ما نیز   سپس این امور باعث گردید که شخصیت انسان لکه. زندگى
اندیشه خانواده و روابط عاطفى افراد . تمام مقدسات وى نظر تشکیک بیفکنیمدر 
مورد حمله آید در کشاکش این تفسیرها  ز که در محیط خانواده به دست مىنی

  .قرارگرفته است

حقیقت اینست که انقالب صنعتى، در عصر جدید یکى از حوادث مهم تاریخ 
و کودکان به امورى خارج از همینگونه مشغول ساختن زنان . رود بشمار مى

اى درآید که اعضاى   محیط خانواده سبب گردید که خانه به صورت مسافرخانه
صبح سرکارشان رفته، دوباره شب از » عاطفى«آن بدون داشتن هیچگونه روابط 

  .ى استراحت به آنجا بازگردندمغازه یا کارخانه برا

 استوار کند و دنیاى غرب به جاى آنکه براساس صحیحى اوضاع خود را
باشد برگرداند،  انسانیت را به همان راهى که مناسب با شرافت و شخصیتش مى

بیشتر به گمراهى او پرداخت و عقلش را در برابر آالت و ابزار تولید به کلى 
! سپس براى آنکه این اوضاع شوم را با نظرات علمى. مقهور و مسخرر گردانید

سرایى و ابراز    تا بنام بحث و انتقاد، به یاوهنیز تثبیت کند، از دانشمندان خواست
  .اساس اشتغال ورزند  بى هایى نظریه

برخى از . تا آنجا که نیرو داشتند بشر را آلوده معرفى کردند» دانشمندان«این 
هاى طبیعى و  اى اجتماعى است و هرگز از انگیزه  خانواده پدیده: گویند  آنان مى



 ٢٤٨

لول عقل جمعى است و تطور و دگرگونیهایش خانواده مع. امیال فردى برنخواسته
  .باشد  همه پیرو آن مى

اند،  گویندگان این سخن، میان شخصیت جامعه و افرادى که آن را پدید آورده
جدا و منفک از وجود ه عقل جمعى چیزى کنند ک جدایى قایلند و تصور مى

ه جبر نظام استدالل ایشان اینست که در بسیارى از موارد، مردم ب. باشد  افراد مى
  .دهند  اجتماعى، کارى را بر خالف تمایالت فردى خود، انجام مى

گفتیم که اگر انسان گاهى » فرد و جامعه«اگر به خاطر داشته باشید، در فصل 
دهد، دلیل بر این نیست که نظام   برخالف تمایالت خود عملى انجام مى

ز دو هنگام یکى ااجتماعى از شئون فطرى وى جدا بوده است، بلکه فرد در این 
دهد،  ترجیح مى) تمایالت فردى(دیگرى را بر ) تمایل به اجتماع(احساس خود 

  .گردد  داند که با این کار باز مصلحت شخصى خود او تأمین مى چون مى

به هرحال، طرفداراین نظر فوق معتقدند که نظام خانواده داراى اصل ثابتى در 
هرگاه اجتماع بخواهد . ماعى استسرشت انسان نیست، بلکه تابع مقررات اجت

اما انسانیت خود بذاته . برد کند و اگر هم نخواهد آن را از بین مى  آن را ایفا مى
  .نیازى به خانواده ندارد

ترین نظرى که تاکنون در باب خانواده اظهار شده شاید  بدترین و زیانبخش
یعنى از آن  .خانواده معلول ضرورتهاى اقتصادى است: اند  این باشد که گفته

روزى که وسایل تولید به دست مرد افتاد و زن در امر معاش به وى متکى 
گردید، مجبور شد که خود را در انحصار او دربیاورد و جز در برابر شخصیت 

  !وى، نسبت به کسى دیگر خاضع نباشد

طرف وى لک وسایل تولید است امر و نهى نیز از بدیهى است هرکس که ما
ابراین، مرد براى آنکه زن از فرمانش سرنپیچد و خود را در بن. گردد صادر مى

را جعل » اخالقى«معرض دسترسى مردان دیگر قرار ندهد، یک سلسله حدود 
  .کرد و به نیرنگ، محیط خانواده خود را به خاطر رعایت آنها، مقدس قملداد کرد

ین راه با ـ  او نیز در ا!آنگاه دین آمد ـ  که شاید آن هم از مخترعات مرد بود
مرد همکارى کرد و تارهاى دروغین بیشترى در اطراف زن تنید و او را منحصر 

اما اکنون که وضع دنیا برگشته و زن از اسارت مرد رهایى یافته ! به مرد دانست
آرى زن آزاد شده و دیگر آن . تواند به تنهایى کاسبى کند  است، دیگر او مى
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 بنابراین نیازى ندارد که خود را .هاى سابق اقتصادى در کار نیست ضرورت
شبى در آغوش جوانى که عشقش به سوى او کشیده، . منحصر به یک مرد بداند

خوابد و فردا شب که از او سیر شد به دامان مردى دیگر که عضالتى قوى و  مى
کارهایى کسى هم حق ندارد که او را از . آرمد گیبل دارد، مىمثال شبیه به کالرک 

  .دهد، بازدارد  نجام مىکه بدینگونه ا

دستورهاى دینى و اخالقى و سایر مقررات اجتماعى ! در چنین محیط متمدنى
  !نیز همه امورى جهنمى هستند

بنابه عقیده ایشان، اخالق نیز تابع اوضاع اقتصادى است و هر نظامى براى 
در این دوره که در روسیه . خود مقررات خاصى در زمینه اخالق مردم دارد

ى اقتصادى تحول یافته، دارى، سیسمتها  و کشورهاى غرب سرمایهکمونیست
اند   جدیدى آشکار گردیده، مثال همه به زن حق دادهنیز به شکل » اخالق«ناچار 

است که به دنبال این آزادى،  بدیهى. هاى اقتصادى کامال آزاد باشد که در فعالیت
  .گرى نیز بالمانع خواهد بود فاحشه

***  

هرچند .  عقایدى که اخیراً در باب خانواده ابراز گردیده استاین بود مهمترین
: گویند اتّفاق کرده، مىشان اختالفاتى وجود دارد ولى همه در یک مورد میان

. خانواده نه از طبیعت بشر سرچشمه گرفته و نه اصلى از اصول انسانیت است
وده دلیل آن اینکه خانواده، در قرون متمادى، در میان بشر متداول ب: گویند مى

بلکه هرگاه شرایط اقتصادى . نیست که براى همیشه این نظام برقرار خواهد ماند
  .اى داشت عارى از روابط خانوادگى  توان جامعه و اجتماعى ایجاب کند مى

قطع نظر از ر مانده است زیرا با از نظر اینان یکى از مهمترین حقایق علمى دو
میل به زندگى جمعى، خانواده یک نیاز هاى اقتصادى و  انگیزه جنسى و ضرورت
به دیگر سخن، خانواده عالوه بر آنکه مشمول اصول . روانى براى هر فرد است

دیگرى نیز در آن » احساسات«غریزى و اقتصادى و تطورات اجتماعى است، 
  .دخالت داشته که جدا از این امور است

اعى جزیى از زندگى داراى هدفهاى بسیارى است که امور اقتصادى و اجتم
بدرآید و به آفاق وسیع » ضرورتها«ز انحصار زندگى باید ا. رود  آنها به شمار مى

  .است، قدم بگذارد» انسانیت«دیگرى که شایسته 
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هایش از روان خود او  اگر خانواده یک پدیده بشرى است، مانند سایر پدیده
کنیم  مىچون خانواده را از نظر مبداء و ریشه بررسى . سرچشمه گرفته است

هاى جسمى و نیازمندیهاى اقتصادى عقمیقتر در  بینیم که از بسیارى از انگیزه مى
بسا که انسان نیازهاى اقتصادى خود را برطرف   روان آدمى جاى گزیده است چه

کند که دیگر نیازى به تشکیل خانواده ندارد، اما   هم خیال مىخته و تا مدتى سا
اندازد و او را به تشکیل خانواده   طنین مىناگهان صداى خفیفى در اعماق جانش 

در محیط خانواده آرامش روان به حدى تأمین گردیده که نظیرش . خواند فرامى
در هیچ جاى دیگر براى انسان امکان ندارد، و اساساً خود خانواده یکى از مقاصد 

  .گیرد روانى هر فرد است که زندگى بدون آن سامان نمى

مجرد است، که یکى خانواده دارد و دیگرى بگیریم اکنون دو فرد را در نظر 
  :باشد ببینیم کدامیک از اطمینان و آرامش بیشترى برخوردار مى

اند و البته وضع اقتصادیشان نیز  پسر و دختر جوانى که از قیود اخالقى رهیده
این دختر و پسر . اند  پایانى رسیده تأمین است شاید گمان کنند که به لذّت بى

هرکجا که . پردازند انى پرهیجان به سیر کردن تمایالت جسمى خود مىمانند حیو
ن کامیابى کاذب ولى طولى نخواهد کشید که ای... باشد و با هرکس که پیش آید

ما نیز قبال . گردد هاى شدیدى در روانشنان هویدا مى اضطراببرطرف شده، 
گردد  ى مبتال مىبه عطش. بیان کردیم که وقتى انسان شدیداً به لذاید روى آورد

  .که هرگز سیراب نگردد

است و هنگامى به وجود  هیجان آمیز نوعى بحران و  اینگونه حرص جنون
دون نهد که وى به غریزه گرایش به خانواده پاسخ نداده، ب  انسان پاى مى

  .گردد  هیچگونه حد و کنترلى اسیر شهوت مى

رد را از اینگونه اى از ارتقاى طبیعى است که ف نتیجه آنکه خانواده مرحله
هرگاه انسان خود را مالک چیزى ببیند خود به خود . سازد سامانیها رها مى  بى

آمیز شهوت را از   تشکیل خانواده روند جنون. شود  حرصش نسبت به آن کم مى
کنند که در نخستین  برد، چه از آن پس زن و شوهر اطمینان حاصل مى  میان مى

  .را در اختیار خود داردلحظه درخواست غریزه، هر یک دیگرى 

اشتباه نکنید معناى حرف ما این نیست که با ازدواج جریان شهوت پایان 
چه این غریزه به اقتضاى حکمت صحیحى آن چنان تند و شدید آفریده . یابد مى
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زیرا باید با تولید نسل، زندگى بر روى . کند  شده که هرگز انسان را رها نمى
هاى  یم شهوت در حال عادیش نیازى به تحریکگوی  ما مى.زمین برقرار بماند
خورد فورى به جهش   زیرا با اولین تلنگرى که روى آن مى. شدید روانى ندارد

هاى آن را گرفت تا  با نرمى و مدارا، جلو سرکشىاما در ضمن باید . آید مى
ازدواج این هدف را تأمین کرده، . براى صاحبش درد و رنج مستمرى ببار نیاورد

هاى خانوادگى از قبل رسیدگى به وضع زن و بچه و تربیت فرزندان،  سرگرمى
شوند، آدمى را از حرارت   مخصوصاً موقعى که متعدد و بعد هم برزگ مى

گرداند، و فقد حد معقول و مقدار طبیعى آن را برایش باقى  شهوت منصرف مى
  .گذارد مى

به خاطر ن نیاز تنها یز به مرد نیازمند است، ولى ایمرد به زن نیاز دارد و زن ن
از قبیل انس، » احساساتى«رفع غریزه شهوت نیست، بلکه هر یک از آن دو داراى 

مرد . شوند دوستى و همزیستى هستند که بدینسان به سوى یکدیگر کشیده مى
تواند شکل کامل این احساسات را در وجود مردى دیگر بیابد، و نه زنى در  نمى

ن با اضطراب و هیجان، آنها را در کوچه و توا وجود زن دیگر، همچنین نمى
دید،  آخر دونفر رهگذر که پس از جدایى همدیگر را نخواهند. خیابان تأمین کرد

  شود؟  چگونه میانشان دوستى عمیقى برقرارمى

جوشد باید در فضایى آرام و مکانى  احساسات لطیفى که از بطن روان فرد مى
شود   غریزه آنچنان تند و شعلهور مىثابت و مستقر به جریان افتد، وگرنه آتش

که با وجود هرگونه وسایل زندگى و سامان وضع اقتصادى باز انسان ناراحت و 
  .ناراضى و مضطرب خواهد بود

زن و مرد نیازمند به ایجاد تفاهم و داشتن هماهنگى در بین خود هستند، تا با 
یش را در موفقیت خواعر و عواطف، به همدیگر کمک کنند و راز تبادل مش

همیشه کلید حل مشکالت به دست دو قلب . تکاپوى زندگى به دست آورند
انسان مجرد که از مجالست و همزیستى عاطفى . پیوسته به هم سپرده شده است

  .کناره گرفته است، هرگز از زندگى بهره درستى ندارد

د، ریز  اینها واقعیاتى است که گاهى قوه خیال، مصادیق آن را به قالب شعر مى
در ادوار مختلف زندگانى اند که »علمى«ق ولى آنها در حقیقت شعر نیستند، حقای

  .اند بشر همواره مورد تأیید و گواهى انسانها بوده
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بنابراین ثابت شد که استقرار عواطف یکى از مهمترین نیازمندیهاى روانى 
زن و مرد است و هیچیک از لذایذ بدنى و شئون آزادى در امر اقتصاد، 

عواطف فقط در محیط خانواده به آرامش . تواند جایگزین آن گردد نمى
و حتى با ازدواج گراید، ولى اینان زندگى خود را در خیابان و معابر گذرانده  مى

  .سرگردانى و دلهره رها سازنداند خود را از این  نیز نتوانسته

 ببیند این ترقّى و پیشرفت را نگاه کنید،: گویند  مشرق زمین مى! غرب زدگان
کردند و زیر و » آزمایش«در تمدن غرب پس از آنکه دختر و پسر همدیگر را 
است که در  کنند، بدیهى روى هم خوب را باال آوردند آنگاه با هم ازدواج مى

  .شوند که خانواده ثابتى براى خود ترتیب دهند چنین شرایطى آنان موفق مى

اند که   نفهمیدهن چرا تاکنون افتد، اینا ماقت این افراد به خنده مىآدم از ح
که گاهى رقم  بطورى. جاى دنیا، بیشتر رواج دارد  طالق در ایاالت آمریکا از همه
تمدن و   کشور بى(رسد، ولى طالق در کشور مصر   آن به نسبت چهل درصد مى

آور  هنوز در شدیدترین وضع بحرانى خود، به این رقم سرسام) عقب افتاده
طالق : گویند ن را باید وقتى خوب مسخره کرد که مىاین نابخردا. نرسیده است

وحشیگرى  افتادگى و  در آمریکا دلیل تمدن است ولى در مصر نوعى عقب
  !شود محسوب مى

  آمیز شیوع داشته باشد؟  چرا طالق باید تا این حد جنون

هاى اوضاع جنسى است که هیچگونه کنترلى  علت شیوع آن، همین آشفتگى
اند، مرد و زن هر دو به خیابان و محفل و کنار دریا معتاد  شتهدرباره آنها مقرر ندا

  .اند و دیگر فضاى محدود خانه برایشان لذّتى ندارد  شده

به عبارت روشنتر، مردى که عادت کرده به دنبال هر زیبارویى که دلش 
دیگر از محیط آرام برد،  بدانجا ره مى! ت برود، و زنى که هرجا مایل باشدخواس

خواهند با عوامل گوناگونى غریزه   اینان مى. برند  خانواده لذّتى نمىو یکنواخت
خود را تحریک و هر شبى از آغوش جدیدى استقبال کنند و چون وارد مرحله 

شوند، پس از مدتى که گذشت زن و شوهر از دست هم خسته شده  زناشویى مى
  .کنند که مزاجشان دیگر با هم سازگار نیست و حس مى

د طبیعى براى هر نظامى که هدف خود را فقط لذّت بردن از این بود پیام
بشر هیچگاه تمام اوصاف مطلوب خود را در وجود . دهد مظاهر شهوى قرار مى
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کنند که اوصاف   یابد و قهراً افراد دیگرى نیز با او تماس پیدا مى  یارش نمى
  .ترى دارند هاى فریبنده  تر و جلوه زنده

اشند و تمام احساسات و مشاعر خود را وقف اگر زن و شوهر به هم قانع نب
  .شوند  یکدیگر ننمایند، هرگز در زندگى زناشویى خوشبخت نمى

بویژه در زن  هاى گذشته در زندگى انسان که آثار عمیقى در روان ــ آلودگى
ظرف ناخودآگاه که آثار . گردد جاى نهاده چگونه با ازدواج بکلى محو مى ــ به

ا دربرگرفته، در آینده بدون توجّه، او را به مجارى معینى رفتار انحرافى انسان ر
دهد، گرچه خود او خیال کند که خودش گرداننده مقدرات زندگى   سوق مى

بنابراین، فایده آن زندگى چیست که آدمى با همسر خوب بسر . خویش است
ببرد، در حالى که عواطف و افکارش به جاى دیگرى تعلق داشته و خاطرات 

ضمیرش جاى اى و یا یاد معشوقى بیوفا، در  رفته ست یا لذایذ از دعاشقانه و
  .گرفته باشد

دهند   با نبوغ فکرى خود به سخنان ما چنین پاسخ مى» !هوشمندان«برخى از 
که همین دنیاى غرب است که در دانش و اختراع و جهات اقتصادى و سیاسى 

 شیوع امراض عصبى اى نموده است، ولى ما از سوى دیگر  پیشرفت قابل مالحظه
کنیم که تاکنون هرگز بشریت به این وضع مخوف   و روانى را به آنان گوشزد مى

  .برد  و غار بسرمىنرسیده، حتى در آن دوران که در جنگل 

  خانواده و کودک
خانواده تنها یک نیاز روانى براى زن و مرد نیست، بلکه براى کودکان نیز یک 

  .آید  پایگاه تربیتى به شمار مى

ودک در واقع جزیى از وجود زنست و از عصاره جانش یعنى از خون و ک
همچنین کودک جزیى از . کند  سپس از شیر که آن هم از خون اوست، تغذیه مى

اگر زنى فرزند نیاورد پیش خود اى  گونه  آید، به  سازمان روانى مادر بشمار مى
  .کند که موجودى ناقص است احساس مى

ست که فرزند آن هم یک فرزند خوب داشته باشد، بنابراین، چون انسان مایل
حیوان هرگز . پس باید وسایل آن را در شرایط صحیح و مکانى مناسب فراهم کند

کند، بلکه تا زمان رشد کامال مراقب  نوزاد خود را به امید خویش رها نمى
 انسان هرچه در. بتندنوزادهاى انسان به مراتب بیشتر نیازمند اینگونه مراق. اوست
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شود و به  پیش رود، وظایف جسمى، روحى و روانیش افزون مىمیدان تکامل 
همین تناسب بسیارى از مشاعر و اعمال و افکار جدیدى نیز در زندگى وى پدید 

است که در این صورت کودکان خیلى بیشتر از گذشته محتاج به   آید، بدیهى مى
ر شویم بخاطر تربیت ت بنابراین، ما هرچه متمدن. رعایت و تربیت خواهند بود

  .فرزندان خود باید اهمیت بیشترى به تشکیل خانواده بدهیم

بذر . یابد مىطبیعى است که عواطف کودک در آن رشد خانواده یگانه جاى 
محبت، دوستى، لطف و عاطفه را تحت شرایط خانوادگى در ضمیر کودک 

 گسست و بر پایه توان اجتماع را از محور نبرد و نزاع پاشند و بدینوسیله مى مى
  .ریزى کرد دوستى و همکارى پى

سراییها قلم بطان کشیده، زیرا در   تأسیس پرورشگاهها بر این یاوه: گویند مى
آنجا کودکان را طبق اصول صحیح علمى و حتى بهتر از پدر و مادر تربیت 

بیش از همه باعث تباهى خبرند  پدر و مادر چون از این اصول بى. کنند مى
  .آورند  شوند و آنان را با افکارى پست و روانى آلوده، بار مى  د مىکودکان خو

کنند   مى» وزن«دهند، هر روز او را  در پرورشگاهها غذاى خوب به کودک مى
بعالوه، ممکنست هوش او را هم بیازمایند و اگر در ! برند و به حمامش مى

  .اش بپردازند جهات فکرى اختاللى داشت، به معالجه

یز بسیار ها در محیط پرورشگاه ممکنست، ولى تنها یک چآرى، همه این
است و آن عبارت از ماند که از توان این اماکن عمومى خارج  مهم باقى مى

نیازهاى روانى کودک است که باید حتماً در خانواده تأمین شود، البته 
  .اى که اساسش صحیح باشد خانواده

آید و تنها    جسم پدید مىدانشمندانى که معتقدند احساسات انسان از طریق
هاى  شرایط مادى است که عواطف آدمى را بوجود آورده، هرگز به نیازمندى

چه آن را از امور ماوراءالطبیعه دانسته که با جسم . روحى انسان کارى ندارند
  .ان به نظرشان بیگانه استانس

 در هاى تربیتى که درباره انحراف» خانمان کودکان بى«در کتاب » انا فروید«
گردد و روانشان را دچار   شیرخوارگاهها و پرورشگاهها عاید کودکان مى

روانشناسى : کند، مفصال بحث کرده و مثال گفته است اضطراب عاطفى مى
گونه انحرافها را عالج کند، تازه اگر هم در جایى موفق شود حتماً  تواند این نمى
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  .سعى بسیارى براى آن کار بکار رفته است

تین گام زندگى، درباره پدر و مادر خود احساس انس دارد و کودک در نخس
کند که پدر و مادر فقط مال اویند و اگر کسى بخواهد مزاحمش   چنین درک مى

گونه  اگر ما براى این. گردد، گرچه برادر خودش باشد شود سخت برآشفته مى
مراض مزاحمتها راه عالجى نیابیم قطعاً روان طفل را به انحرافهاى روانى و ا

جا بیشتر خود را در  کودک در محیط خانواده از همه. ایم  عصبى کشانده
  .بیند مصونیت و بال مزاحم مى

گیرد،   مىآورى انجام  الباً تربیت کودک در محیط خانواده به سبک شگفتغ
یعنى تا قدم به دنیا نهاد فورى غذاى کامل و طبیعى خود را از پستان مادر 

  .ازه شیر مادر براى کودک مناسب و مفید نیستهیچ غدایى به اند. مکد مى

مکد احساسات محبت، لطف و   کودک عالوه بر شیرى که از پستان مادر مى
  .گیرد  عاطفه را نیز از او به الهام مى

چه احساس پدر درباره فرزند مانند مادر نیست . رسد  سپس نوبت پدر مى
واطف و روحیات از عکودک یک جزء مادى بدن مادر است، همانسان که بخشى 

  .وى نیز به شمار رفته

کند ولى مادر است   پدر در حین انعقاد نطفه، کودک را از وجود خود رها مى
لذا . دهد که همیشه او را با خود نگاهداشته، در داخل ذات خویشتن پرورش مى

یکى هنگامى که : عالقه و رابطه پدر را باید پس از طى دو مرحله جستجو کرد
بیند و در پرتو وجود وى براى خویشتن  د وجودى خود مىفرزند را امتدا
دیگر از راه الفت و انس است که پدر با فرزند خویش . یابد جاودانگى مى

  .کند عواطف مهرآمیزى مبادله مى

هنگامى که کودک پر و بالى دربیاورد و دامان و پستان مادر را رها کند، پدر 
 تقویت جهات روحى و جسمى آید و با آموختن رموز جهان خارج و پیش مى

  .کند  پاى او را به افق وسیعترى باز مى

اساساً کودک هنگامى تأمین عاطفى و روانى براى خویشتن احساس 
کند که در پناه پدر و مادر باشد و منبع عواطف پدرى و مادرى به   مى

  .هاى او پاسخ مثبت گویند خواسته

ل بستگى را دارد، در حالى که کودک به آغوش مادر و حمایت پدر کما
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رفته به سوى محیط آزاد و جهان خارج نیز گامهاى کوچک و کوتاهى  رفته
کند، از نظر  دارد و همانگونه که اشتهایش غذاهاى متنوعى را طلب مى برمى

ابراز تمایل کرده، با آنان ) غیر از پدر و مادر(شئون روانى نیز به سایر اشخاص 
  .کند انس و آشنایى را آغاز مى

را اش غذاهاى دیگرى  رفتند و جهاز هاضمه کودک را از شیر گچون
گونه بیرون رفته، در شرایط جدیدى  پذیرفت، از انحصار پدر و مادر نیز همین

پس راه صحیح آنست که وى را بیاموزیم که چگونه به خویشتن . گردد  واقع مى
  .اتکا کند و در ضمن با محیط خارجى آشنا گردد

کمک و عاطفه والدین برخوردار باشد،  ن مراحل ازکودک باید در تمام ای
  .تا روان وى با تحوالت جدید زندگى به نرمى خو بگیرد

اما در . ریزى شوند هاست که براساس فطرت پى  اینها تمام مزایاى خانواده
اند و همه با یک سلسله  پرورشگاهها که جمعى از کودکان را در آنجا انباشته

توان آن را بر  شوند، چگونه مى یک مادر جمع مىهاى مشترک، گرد   نیازمندى
  اى صحیح تربیت کرد؟ پایه

شان که الزم بود مهد آرامش اطفال خود باشند اکنون در  پدر و مادر اصلى
 و یا آنکه ها و یا در فروشگاهها و بازار مشغول کاسبى هستند خیابانها و کوچه

  !اند هاى گناه و شهوترانى شرکت جسته در محفل

 کمونیست از همه بیشتر با تشکیالت خانواده مخالف است و همواره روسیه
خواهد با   وى در واقع مى. کند  از اماکن عمومى و پرورشگاهها طرفدارى مى

نظام خانواده فقط احساسات : گوید  مالکیت فردى مبارزه کند و از اینرو مى
 دهد و مثال موضوع موروث بودن اطفال را به میان شخصى را پرورش مى

ا کمونیستى تمام اقسام مالکیت را الق. آورد که خود نوعى مالکیت فردى است مى
عواطف خانوادگى نیز جنگید تا اینگونه احساسات نیز از رو باید با  نموده، از این

کودکان باید همیشه مملوک دولت باشند، نه پدر و مادرهایشان، . بین بروند
  .ونیست تربیت خواهد کردبدیهیست که دولت نیز آنان را صد در صد کم

یکى آنکه پرورشگاه عاجز است که حوایج روانى : این روش دو خطر دارد
کودکان را بطور کامل برآورد و باالخره آنان را بر پایه مزاحمت و نزاع تربیت 

  .خود قلب و شعورى ندارندشوند که از  تحرکى مىکرده، الاقل ماشینهاى م



 ٢٥٧

 به کودک خود محروم بماند، ناچار هنگامى که زن از مهر ورزیدن: دوم
است که   در این صورت بدیهى. اش بر محور شهوت خواهد گردید عالقه

  .کند زندگى زناشویى به نظر وى زندان و بردگى جلوه مى

دولت تا زمانى که خود را مالک الرقاب اطفال دانسته و ازدواج فقط بر محور 
هر را نسبت به هم وفادار لذّت و شهوترانى چرخیده، دیگر چه چیز زن و شو

  .پوشى کنند داند تا از خیانت درباره هم چشمگر مى
  

  تمایل جنسى و اسالم

اسالم میل جنسى را آنچنان ارج نهاده که از شئون عبادى قلمدادش کرده 
  : کرد و حتى فرمود  از این رو پیامبر اسالم بسیار راجع به آن تأکید مى. است

  ».ا تکمیل کنیدبا ازدواج نیمى از دین خود ر«

  :رمودباز پیغمبر ف

ام، عطر و زن، اما نماز به منزله نور چشم   از دنیاى شما دو چیز را پسندیده«
  ».منست

دهد که زن از نظر جنسى تا پاى نماز باال آمده و  سیاق این کالم نشان مى
  !دهد همچون عطر مشام جان را نوازش مى

شوند و معناى این کار   ذکر مىمسلمانان هنگام مقاربت جنسى نام خدا را مت
آنست که عمل جنسى از نظر ایشان چنان پاک و روحانى تلقى گردیده که 

  .شایسته بردن نام خدا به هنگام آنست

نیروى جنسى به لحاظ مبداء، امرى بیولوژیکى است که بدون آن زندگى در 
ار اسالم نیز براى تأمین مقاصد عالى زندگى بسی. زمین ادامه نخواهد یافت

  .کوشیده و به هرچه که در این باره مؤثر باشد، ارج نهاده است

اگرچه از طرف اسالم به آنان حق . اما مردم باید به هنگام عمل منظم باشند
اى را احساس بنماید، ولى در  داده شده که در وجود خود هرگونه تمایل و انگیزه

ایى کنترل خویشتن را در آن کند و تواناندازه معقول اکتفا مقام اجراى آنها باید به 
  .سوى مرز معقول، داشته باشند

بطور مشروح بیان شد و در آنجا گفتیم که » نظریه اسالم«این مطلب در فصل 
طور هم  هاى فطرى مخالفست، ولى آنها را همین منطق اسالم با سرکوبى انگیزه



 ٢٥٨

ر این آزاد رها نکرده، بلکه بخاطر تأمین مصالح فردى و اجتماعى حدودى را د
  .زمینه مقرر داشته است

سوق داده هاى معقول و اصیل خود   هدفغرایز در محیط اسالم بسوى
اسالم براى . گردد شوند و بر مردم چیزى خارج از تواناییشان تحمیل نمى مى

افراد مباح شمرده است که به تمایل جنسى پاسخ بگویند، ولى نه آنکه بر روى 
این خود یکى از وقایع مسلم جهان . بار آورندو ننگ و رسوایى ب! یکدیگر بجهند

انسانیت است که با قطع نظر از عقیده و ادیان او را از سایر حیوانات امتیاز و 
  .بخشد برترى مى

آینده را  را یکجا منظور کرده و گذشته و اسالم در افقى وسیع تمام انسانها
ندارد که برخالف بنابراین، فرد حق . همراه با زمان حالشان درنظر آورده است

هاى عالیترى را براى  اسالم هدف. مصالح خود یا نسلهاى آتیه عملى انجام دهد
هیچوجه او را در محیط محدود مادیت زندانى  بینى کرده و به  انسان پیش

  .کند نمى

گذشته از عقیده و میان، علم نیز ثابت کرده است که زندگى منحصراً 
توانند کامروایى بشر  نه امور به تنهایى نمىهاى بیولوژیکى نیست و اینگو فعالیت

جمال که امرى زاید بر ضروریات زندگیست ابواب دیگر به . را تضمین کنند
  .نهایت برایمان بازکرده است  روى ما گشوده و راه تکامل را تا بى

اسالم حاضر نیست که مردم کارهاى یکنواختى انجام دهند و همواره از غریزه 
چنانکه با نیرو و هوش و ثروت موجبات برترى خود را بشر هم. تبعیت کنند
آورد، باید در قلمرو احساسات روانى نیز بکوشد تا به جایگاه ممتازى   فراهم مى

اسالم به تمام . بشر در محدودیت پرتگاه غریزه هرگز قادر به تکامل نیست. برسد
را هنگامى که انگیزه جنسى . گوید  جهات زندگى بشر در یک لحظه پاسخ مى

گرداند به تأمین نسل نیز پرداخته، شهوت سرکش را هم به بند کنترل  اشباع مى
  .کشد  درمى

تمایل زن و مرد به هم از نظر اسالم جریانى طبیعى شناخته شده و حتماً باید 
در قرآن نیز این معنا تصریح گردیده است که خداوند دل زن و . اینچنین باشد
  .کنند و نزدیکى مىت به هم ابراز تمایل سباى آفریده که ن مرد را به گونه

  :فرماید خداوند در قرآن مى
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هاى خدا یکى اینست که جفت شما را از جنس خودتان آفریده تا با  از نشانه«
  ).21:روم(» ...او انس بگیرید، و میان شما دوستى و مهربانى قرارداده

  وسیله یا هدف؟
حفظ نوع و باید بخاطر نسى با آن همه اهمیتش فقط از نظر اسالم، میل ج

فعالیت جنسى رأساً منظور نبوده، بلکه خود هدفى مشخص . تولید نسل بکار رود
  .در زندگى دارد

  :گوید قرآن مى

  )223: بقره(نساوکم حرث لکم 

  »زنان شما کشتزار شمایند«

یعنى زن زمین مناسبى است که در آن باید بذر افشاند و باید کامال مراقبش 
درباره امور جنسى با اسالم عقیده خود را . الم به ما تحویل دهدساى  بود تا میوه

این بیان لطیف از نخستین روز اظهار داشته و هرگز ارضاى تمایالت شهوى را 
آخرین هدف براى بشر ندانسته که خوشبختانه این نظریه با تمام حقایق علمى و 

  .تجربى سازگار آمده است

بردن میل جنسى به هرگونه که صورت برخى شاید چنین فکر کنند که بکار 
بنابراین، دیگر چه لزومى دارد که انسان . کنند گیرد، تولید نسل را تأمین مى

  آن توجّه و دقّت بسیار مبذول دارد؟درباره 

زیرا اگر انسان باور کند که . خیر، مطلب اینگونه نیست: در جواب گوییم
ش دارد، خود طغیان شهوت غریزه خودش منظور نبوده بلکه هدف عالیترى در پی

مثال اگر کسى پنداشت که خوردن . شود  کاهد از آن به حد معتدلى قانع مى را مى
کوشد تا هرچه بیشتر شکمى از عزا   هدف نهایى انسان است با تمام نیرو مى

گیرد  بدیهى است که شخص با چنین باورى، وضع موحشى بخود مى! دربیاورد
. گر حتى از خوردن هم لذّتى نخواهد بردو پس از خراب شدن جهاز هضم، دی

کند، هرگز  ولى کسى که غذا را به خاطر سالمت مزاج و ادامه زندگى صرف مى
چنین شخصى هم . زند اسراف ندارد و حرکات موجب آبروریزى از وى سر نمى

  .لذّت غذا را فهمیده و هم سالمتى مزاج خود را تأمین کرده است

یعنى کسى که در زندگى معتقد به . قرار استدر امور جنسى نیز مطلب بدین 
دهد که  شهوترانى شد، آنچنان افراط و گستاخى و ولخرجى از خود بروز مى
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ولى انسان . سرانجام کارش به کوفتگى اعصاب و زیان جسم و جان خواهد رسید
که تمایالت جنسى را وسیله براى تولید نسل شناخته از اسراف خوددارى 

  .ردن حد اعتدال، همیشه از لذایذ این غریزه برخوردار استکند و با بکار ب مى

پس ما در این باره با دو بینش سر و کار داریم که هر یک از آن دو از نظر 
در اجتماعى که مردم شهوت را . اجتماعى نیز اوضاعى گوناگون پیامد خواهد شد

 مقررات .و عیاشى کننداند فقط در فکر این هستند که کام ببرند  ههدف پنداشت
اجتماعى از نظر این افراد هیچگونه احترامى ندارد چه براى محدودیت آنان وضع 

آمیز شهوات باعث، اختالل وضع   گریهاى جنون گذارد که افراط شده و نمى
پس اگر اجتماعى امور جنسى را هدف بشناسد به پستى و . مردم و اجتماع گردد

هاى دیگرى را هم  نى هدفانحطاط روى برده و اگر از پس این لذایذ حیوا
  .درنظر بگیرد رستگارى یافته و به انسانیت رسیده است

هاى طبیعى بشر هم عامل انحطاط و هم عامل تکامل است، و این  تمام انگیزه
چه همانطور که . معنى درباره امور جنسى به شدیدترین وضعى بروز کرده است

ر روان اشغال کرده و در پیش گفتیم، نیروى جنسى پایگاه بسیار استوارى د
روى همین اصل است که اخالق . تأثیرهاى عمیقى در سایر احساسات آدمى دارد

نیز بیشتر به این انگیزه وابستگى پیدا کرده، تا جایى که چون نام اخالق را 
ر جنسى، کژیها و راستیهاى انسان در مسایل شنویم فورى ذهن ما به سراغ امو مى

  .رود  مربوط به آن مى

  مرد، پوشاک یکدیگرزن و 
اى را که میان زن و مرد است، با تمثیل بسیار  یکى از آیات قرآنى عالقه

  :لطیفى بیان کرده است

زنان براى شما همچون پوشاک و شما نیز براى ایشان همینگونه چون «
  ).187: بقره(» پوشاک هستید

دیعى در این چند کلمه کوتاه، ارتباط جسمى و روحى زن و مرد بطرز بسیار ب
شود و از   پوشاند و کامال به قواره تن دوخته مى  چه لباس بدن را مى. آمده است

زن و مرد نیز کامال به هم نزدیکند . همه چیز تماسش با بدن انسان نزدیکتر است
شوند که گویى هر دو یک جسم و یک روان  و هنگام آمیزش جنسى، آنچنان مى

رد از لحاظ جسمى و روانى به منزله باز همین زن و م. اند بوده، در هم آمیخته



 ٢٦١

هیچکس به  بوده، براى حفظ آبرو و دفاع از جان و مال، پوشاک براى همدیگر
  .اندازه زن یا شوهر به انسان وفادارتر نیست

هاى خارجى محفوظ نگاه  زن و شوهر مانند لباسى که انسان را از آسیب
ت منافى عفت دارد، سبب حفظ یکدیگر از ارتکاب اعمال زشت و حرکا مى
  .باشند مى

کند و  مى بر اگر لباسى به قواره تن انسان باشد آن را با فرح و شادى در
 و همسر نیز همچنین مایه خرسندى خاطر. رود  زینت و تجمل شخص بشمار مى

تمام این معانى را در ضمن یک تشبیه کوتاه قرآن . سرفرازى و افتخار آدمى است
  . آن را به ما گفته استترین بیانى گنجانیده و به ساده

ناگزیر با هم آمیزش پیدا . چون میان زن و مرد عالقه شدیدى برقرار است
این آمیزش باید همچون لباسى مناسب، براى انسان زینت و حافظ باشد . کنند مى

  .و موجب نشاط فراوان گردد
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  انوادهمساوات در خ

از دو طریق صورت همچنان که در پیش گفتیم آمیزش زن و مرد باید به یکى 
 رایج است، تمام زنها در اختیار 1یا مانند عادتى که در میان بیشتر حیوانات: گیرد

تمام مردها باشند و یا اینکه یک زن از آن یک مرد و یک مرد مختص به یک زن 
طبیعى است که فقط در صورت اخیر انسان به شرافت و متانت واقعى . گردد

تواند  حالت اول را موجب صالح و   ز ادیان، نمىخود نایل آمده و با قطع نظر ا
  .خیر بشریت دانست

هاى جنسى و برطرف ساختن مضار آزادى مطلق فردى  براى رهایى از بحران
باید نظامى داشته باشیم که لذایذ جنسى را با آرامش ضمیر و سالمت اعصاب 

  .تازدواج اس) و تمام ادیان آسمانى(این نظام از نظر اسالم . توأم کند

ازدواج طغیان . ازدواج در اسالم بیش از بقیه ادیان مورد اهمیت واقع گردیده
بخشد تا به مراحل عالى  نشاند و همچنین فکر را آمادگى مى شهوت را فرو مى

  .هاى جاوید انسانى مبارزه کند هدفندگى بیندیشد و به خاطر رسیدن به ز

» ات در حقوق انسانىمساو«از نظر اسالم، روابط خانوادگى باید بر پایه 
همه افراد از زن و مرد و کوچک و بزرگ بشرند و باید به طور . استوار باشند

یعنى همه جانشان مقدس و مالشان . مند گردند مساوى از حقوق انسانیت بهره
. مقدس و آبرو و عرضشان مقدس بوده، کسى هرگز حق تجاوز به آنها را ندارد

  :قرآن اعالم داشته که. گونه یکسانند  ینهمه همموضوع اجر و پاداش نیز در 

بخشیم و  هرکس کار نیکو کند، چه زن باشد یا مرد، به او زندگى پاکیزه مى«
  ).97: نحل(» دهیم  پاداش نیکو مى

اما از آنجا که اسالم همیشه بر مبناى فطرت قدم برداشته و دستورات و قوانین 
 مرد را شبیه هم ندانسته خود را متکى به واقعیات زندگى کرده، هیچگاه زن و

به موجب همین هاى مهمى وجود دارد و  میان طبایع زن و مرد تفاوت. است
  .با دیگرى فرق دارداصل وظایف هر یک از آن دو نیز 

اسالم میان زن و مرد در دو مورد مهم فرق قایل شده، یکى ریاست و دیگرى 

                                                           
وانات، نظامى شبیه به خانواده انسان دارند، یعنى در میانشان اشتراک جنسى نیست و اگر نرى به فکر بعضى از حی. 1

  .شود چیره مىزاع برپا گردیده سرانجام آنکه قویتر است بر ضعیف تجاوز بیفتد ن
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  .ارث است

  الف ـ ارث
 است، صحبت کنیم، چه مدعیان نخست درباره ارث که موضوعى اقتصادى

و مستبد » عقب افتاده«علم اقتصاد نسبت به اسالم بدبین شده، آن را نظامى 
اما اسالم براى زن حقوقى قایل گردیده که هنوز خانمهاى دنیا در . اند خوانده

کنند و کسى هم  نقاط مختلف گیتى براى بدست آوردن آن حقوق، دست و پا مى
  !رسد به دادشان نمى

  :گوید طق اسالم در باب ارث آنست که قرآن مىمن

  ).11: نساء(الذکر مثل حظ االثنین

  .»بهره مرد برابر با بهره دو زن است«

است و دار هزینه زندگى  هزیرا مرد عهد. و بسیار هم حرف صحیحى است
  .زن در اسالم هیچگاه اجبارى ندارد که نفقه بپردازد

. ا که مایل باشد مصرف کندزن حق دارد که اموال شخصى خود را هرج
  بنابراین، ظلم و استبداد کجاست؟

زن از نظر حساب اسالمى، ثلث اموال موروثه را براى مصرف شخصى خود 
دهند ولى بشرط آنکه مخارج زن و   دارد و به مرد نیز دو ثلث دیگر را مى برمى

اب د حسفرزند و سایر اعضاى خانواده را متعهد گردد در این صورت وجداناً خو
  به کدامیک سهم بیشترى اصابت کرده است؟کنید و بگویید که برد با کیست و 

. کند  مرد بى زن، که جز براى خویشتن خرجى ندارد سخن ما را باطل نمى
چه وى بسیار در اقلیت قرار گرفته و مالک قانونگذارى همیشه وضع غالب و 

  .رایج جامعه است

خارج خانواده خود را تکفل کند و است که مرد م به هرحال، جریان طبیعى آن
 شوهر حق ندارد که در اموال زن بدون. باشد  ترین افراد خانواده زن مى شاخص

ثروت داشته باشد، باز مخارج اجازه وى تصرف کند و زن نیز هر اندازه که 
  .پردازد زندگیش را مرد مى

ذارد، در مواردى که مرد هزینه نپردازد و یا بناى ستمگرى و تندى با زن بگ
تواند به حاکم شرع شکایت کند و سپس حاکم از شوهر التزام نفقه   زن مى

اى  با این همه، آیا باز شبهه. کند گیرد و یا دستور جداییشان را صادر مى مى
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از نظر بحث اقتصادى، تبعیض علیه » بهره مرد برابر با بهره دو زن است«درباره 
  رود؟  زن بشمار مى

که اینگونه تفاوت میان زن و مرد فقط در باب ارث ضمناً باید یادآور شویم 
آمده، و اما در سایر امور اقتصادى، دیگر هیچ فرقى میان آن دو نیست و مثال اگر 

اسالم میان . کار مشابهى انجام دهند، هر دو دستمزد مساوى خواهند گرفت
ى ول. هاى تجارى آنان هیچ تفاوتى قایل نگردیده است  دستمزد زن و مرد و بهره

گذرد براى درک چنین    قرن از زمان اسالم مى14زنان انگلستان اکنون که 
  !!کنند مساواتى دست و پا مى

اند   همه دشمنان مغرض اسالم و برخى از مردم عامى مسلمان چنین پنداشته
ولى ما با حساب عدد ثابت کردیم که در . ارزد که زن در اسالم به نصف مرد مى

طحى بوده و با در نظر داشتن وظایف مرد در باب باب ارث فرق میان آن دو س
  .پرداخت هزینه خانواده، کفه زن سنگینتر نیز شده است

شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر » دادرسى«اما دلیل آنکه چرا در باب 
اطمینان و وثوق هرچه بیشتر ست، اینست که دادرس در قضاوت خود نیاز به ا

 سرشت، موجودى عاطفى است، یعنى طورى در حالى که زن به لحاظ. دارد
رو  از این. آفریده شده که عواطف و احساسات بر وجودش چیرگى خاصى دارد

پس . رود که به هنگام شهادت عواملى او را از مرز حقیقت بلغزاند احتمال آن مى
باید براى تأیید شهادت وى زن دیگرى اضافه شود که اگر اولى لغزید، دومى 

  .ن کندضعف او را جبرا

  ب ـ ریاست یا سرپرستى؟
کارهایى که میان زن و مرد مشترکست بدون شک نیاز به مدیریت و سرپرستى 

  .دارد

حالت اخیر که زن و . در خانواده یا مرد باید رئیس باشد، یا زن، و یا هر دو
زیرا . رسد مرد مشترکاً حکمفرماى خانواده باشند، پذیرفتنش بعید به نظر مى

میانشان . ه که چون دو رئیس بر سر کارى گماشته شوندتجربه ثابت کرد
. کشاند  نظمى مى اختالفات شدیدى رخ داده و نزاع و کشمکش، آن کار را به بى

اگر در آسمان و «: گوید  قرآن در باب توحید نیز به این قسمت اشاره کرده، مى
  .»افتاد زمین خدایان دیگرى وجود داشتند، قطعاً همه جا به تباهى درمى
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پس اگر درباره خدایان چنین خطرى احتمال دارد، درمورد افراد معمولى 
  .احتمال وقوعش به مراتب بیشتر خواهد بود

خوردهاى اظر زد و کودکانى که در محیط خانواده ن: گوید  روانشناسى مى
اساس پدر و مادر هستند و همواره ایشان را بر سر ریاست خانه در نزاع و   بى

 نظر رشد عاطفى نابسامان ببارآمده، در ضمیرشان هیجانهاى بینند، از مرافعه مى
  .آورند  هایى پدید مى روانى عقده

توان زن و مرد را با هم رئیس خانواده قرارداد، رئیس باید  بنابراین، نمى
  .یا زن، یا مرد: یکى از آن دو باشد

دام پیش از آنکه وارد بحث شویم، نخست پیش خود حساب کنیم و ببینیم ک
یا » عقل«: خانواده را داردز این دو عنصر بیشتر لیاقت ریاست و سرپرستى یک ا

  ؟»عاطفه«

زیرا انفعاالت حاد عاطفى آن را . »عقل«شک جواب خواهد گفت که   بى
تواند درباره امور خوب مطالعه کند و شئون  دهد و مى تحت تأثیر قرار نمى

  .زندگى را تحت بررسى و تجزیه و تحلیل درآورد

طبیعت عقالنى خویش و با صالبت اعصاب و نیروى مقاومتش در مرد با 
  .برابر مشکالت، به مراتب بیش از زن آمادگى دارد که رئیس خانواده گردد

هاى قدیمى است که  این اختالف در زن و مرد معلول تربیت: گویید  اگر مى
در ناخودآگاه زن نهفته و احساسات وى را چنین بارآورده است، در جواب 

لطفاً سرى به آمریکا بزنید و ببینید که با وجود مساوات کاملى که : یم گفتخواه
سالهاست میان زن و مرد در کلیه شئون منظور شده و به زن شخصیت مستقلى 

رود و از بازوان و حوصله سرشار وى در  اند، باز او بسراغ مرد مى  بخشیده
  .گیرد  زندگى مدد مى

خانه شود، چون هنوز با امور خسته » سرئی«زن اگر از آغاز زندگى زناشویى 
دارى و تربیت فرزندان عادت پیدا نکرده، از زیر بار آنها شانه تهى  کننده بچه

اى از خود ابراز   کند و براى تحمل اینگونه زحمتها تمایل و حوصله مى
  .دارد نمى

ریاست مرد باید . دارى بپردازد زن باید با کمک و صالحدید مرد به امور خانه
مبناى تفاهم و مهربانى و دلسوزى و کمک باشد و مردانى که با زنان خود بر 
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اسالم و مبغوض پروردگار رى و ستمگرى دارند، شدیداً مورد تنفر کجرفتا
پیغمبر اسالم از مردان تقاضاى مدارا نسبت به همسرشان داشت و حتى . هستند

تأدیبى خود را گفت درباره زن ناسازگار نیز به نرمى رفتار کنند و حقوق  مى
  .شان اجرا ننمایند درباره

زداید و تفاهم و  اسالم با اینگونه تعلیمات و نزاع و کدورتها را از دل مى
  :گوید حدیث مى. نشاند جاى آن مى  دوستى را  به

  ».کند ه با زنش بهتر رفتار مىبهترین شما کسى است ک«

  تعدد زوجات
که اکنون باید به آن موضوع تعدد زوجات یکى از اشکالهاى مهمى است 

ولى البته در . زن بگیرد1»دو، سه، چهار«چه اسالم به مرد اجازه داده که . بپردازیم
  .صورت ترس از عدم اجراى عدالت، باید فقط به یک زن بسنده کرد

تعدد زوجات به دلیل یک سلسله امور ناگهانى از قبیل حوادث جنگى و غیره 
تجربه ثابت کرده که جسم زن در برابر تشریع گردیده است و از این گذشته، 

ایم که  لذا همیشه دیده. میکروب و امراض کشنده بیش از مرد تاب مقاومت دارد
  .تعداد زنان بیوه، بیش از مردان زن مرده بوده است

اى تعادل جمعیّت به هم بخورد و تعداد زنان بیش از مردان  اگر در جامعه
ب شوم و خطرناک آن جلوگیرى کرد؟ شود، تکلیف چیست؟ چگونه باید از عواق

اگر در برخى اجتماعات . زن با صرفنظر از مخارج زندگى ذاتاً به مرد نیاز دارد
توان منکر این شد که وى هنوز به مرد محتاج است،  کنند، باز نمى  زنها کار مى

  .باشد اقتصادى نمى که هرگز بر پایه امور احتیاجى

یار ندارد، ناچار است براى اطفاى زن که از راه مشروع مردى را در اخت
حتى اگر اجتماع آنقدر منحط و پلید شده . شهوت به خلوتگاه و تاریکیها پناه ببرد

جاى خود باقى   که به زن حق شهوترانى علنى را داده باشد، باز این موضوع  به
وى . است که زن همیشه عالقمند به خانواده و سامان زندگى شخصى است

رار و آرامشى احساس  که با او زندگى کند و در کنارش استقخواهد مردى را مى
این دو راه بهتر است؟ آیا این زن را با خانم دیگرى بنابراین، کدام یک از . کند

شریک زندگى گردانیم، یا آنکه در گذرگاه مردها کمین بگیرد و از هر عابرى 
                                                           

  )3:نساء(ماطالب لکم من النساء مثنى و ثالث و رباع، فان خفتم اال تعدلو فواحدۀ فانکحوا . 1
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خواهد تقاضاى اشباع هوس کند؟ در این صورت، چه زندگى تلخ و ناگوارى 
  !داشت

زندگى کردن خیلى دشوار است، ولى هرچه باشد از » هوو«آرى با 
ا با سامانى سختتر نیست، ما همیشه ناچاریم که زبان بزرگتر ر  تکلیفى و بى بى

  !زبان کوچتر مبادله کنیم

در شرایط عادى که معموال تعداد زن و مرد یکسانست، زن زیادى وجود 
زن دیگر در زندگى شریک گردد، و نه خود او ندارد تا از او بخواهیم که با 

  .حاضر است که با وجود جوان دیگر، بر سر هوو برود

توضیح آنکه . البته ممکن است نقصان تعداد مردان واقعى باشد یا حکمى
اگر مردى مثال در امر معاش لنگ است و یا در اثر بیماریهاى جسمى یا روانى 

برخى از این حاالت .  معدومین را داردباشد، او نیز حکم قادر به ازدواج نمى
اى  اى دیگر از قبیل تلفات جنگى به هیچ وسیله  هنوز قابل اصالح است ولى پاره

مگر آنکه به قانون متوسل شویم و براى . ممکن نیست عالجى براى آن بیابیم
  .اى بیندیشیم تقلیل حجم زیانها، چاره

وانان خود را از دست داده دولت آلمان پس از پایان جنگ که عده زیادى از ج
آنها مسلمان . بود، تصمیم گرفت که قانونى مبنى بر جواز تعدد زوجات بگذارد

اند، تنها از   اخیراً با آن روبرو شدهند که اشکال جدیدى که نبودند ولى فهمید
  .باشد همین راه قابل حل مى

  1.ردآرى، آلمان با این تصمیم نظر اسالم را در باب تعدد زوجات تأیید ک

***  

در شرایط عادى که تعداد زن و مرد با هم مساوى است، حقوق هر دو نیز 
اند براى مرد نیز  یعنى همان محدودیتى که براى زن قایل شده. یکسان است

از هر نظامى بیشتر  اسالم در راه ایجاد مساوات خلقى و روانى زیرا. باشد مى
  .کوشیده است

دانند و معتقدند  ى کمتر از زن مقصر مىعفت  تمام جوامع، مرد را در گناه بى

                                                           
چون دولتهایى سربازان خود را در آن سرزمین پیاده کرده بودند، . لبته علیرغم اراده آلمان این فکر عملى نشدا. 1

! شرایط برایشان میسر بود، گرفته شوداجراى این قانون جلوى اجراى تمایالت شهوى آنان که در آن ترسیدند با 
  ...از آن جلوگیرى کردند!! و به بهانه حق زن
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ولى زن، . که مرد با این عمل خیانتى نسبت به زن و خانواده خود نکرده است
برعکس، اثرگناه را در وجود خویش بارور ساخته و سپس به شوهر خود وانمود 

ولى اسالم هر دوى آنها را از نظر گناه مساوى دانسته . کند که بچه مال اوست مى
چه اسالم تنها به جرم .  مشترک در مجازات برایشان مقرر داشته استو یک حکم

افکند و دیگر با عواقب آن که در اختیار و کنترل زن نیست و نه مرد با  نظر مى
  .شعور خود از آن اجتناب کرده، کارى ندارد

از این باالتر، دختر چندان مقید نیست که جوانى که به خواستگاریش آمده 
خواهد که همسرش  ک و عفیفى داشته باشد، ولى جوان حتماً مىسابقه بسیار پا

  .کامال عفیف و پاکدامن باشد

لحن در قرآن با یک اما اسالم زن و مرد هر دو را به یک چشم نگاه کرده، 
  :گوید  یکسان به هر دو چنین مى

بگو به مردان مؤمن که چشمان خود را از حرام بپوشانند و دامن خود را به «
  .»االیندناپاکى نی

بگو به زنان مؤمن که چشمان خود را از حرام بپوشانند و دامن خود را به «
  )30:نور. (»ناپاکى نیاالیند

کند  عفت یا با زن بدکاره نکاح مى مرد بى«: مرد زناکار نباید زن عفیف بگیرد
رود و یا مشرک و اینها  عفت نیز یا زناکار به سراغش مى و یا با مشرک، زن بى

  ).3:نور(» نان حرام گردیده استبراى مؤم

یابد که شوهرش تاکنون عفیف و  در زمینه این تعالیم زن دیگر اطمینان مى
گیر از انواع پلیدیها بوده و روح و جسمش را به گناه نیالوده   پاکدامن و کناره

  .است

***  

ها در شرایط خشن مسیحیت نه تنها  حقیقت مطلب اینست که غربى
ند، بلکه مشکالت روانى و عصبى نیز آنان را شدیداً خور  هاى جسمى مى لطمه
شد، سبب  تعالیم مذهبى که بوسیله روحانیون مسیحى به آنان القا مى. آزارد مى

از . کرد و امراض روانى براى مردم ایجاد مى. زدگى تمایالت بشرى بود واپس
در رو آنان تصمیم گرفتند که امراض و نقاط ضعف خود را چاره کنند، اما  این

جاى آنکه موجبات سالمتى   یعنى به. این مرحله نیز با شکست مواجه گردیدند
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روز به روز تحریک شهوت پرداخته، اعصاب و روان را فراهم آورند، به عوامل 
  .به تعداد بیماران روحى بویژه در آمریکا افزودند

اسالم هرگز مانند تعالیم مسیحى . اما اسالم، راه دیگرى در پیش گرفته است
احساس و تمایالت جنسى را پلید نشمرده و به کسى اجازه نداده که آنها را 

گوید هرکس که داراى چنین احساسى باشد سزاوار  اسالم نمى. سرکوب کند
تمایل جنسى از نظر اسالم جزء واقعیات زندگى بشر . ملکوت خدا نخواهد بود

اند که به هنگام   کردهبه شمار آمده و تمام افراد مسلمان نیز چنان آن را پاک تلقى
  .کنند  اجراى غریزه، نام خدا را بر زبان جارى مى

دوانى، شنا، تیراندازى و آموختن فنون نظامى،   اسالم کارهایى از قبیل اسب
شان به کار   بینى کرده تا بدینوسیله نیروهاى انباشته شده براى جوانان را پیش

به عقیده . دهد پرورش مىجوان احساس خود را در این نبردهاى مصنوعى . افتد
 همدیگر اى به  ایم، قواى آدمى مانند ظروف مرتبطه فروید که ما نیز آن را پذیرفته

  .گردند آب یکى از آنها را بزنى، بقیه نیز تفریغ مىمتصلند و هرگاه زیر 

هاى  آموزان جوان باشند و ورزش اولیاى مدارس باید بسیار مراقب دانش
  .هاى آنان قرار بدهند  برنامهبدنى و آموزش نظامى را جزء

دارى و تربیت فرزند را یاد  همچنین در مدرسه باید به دختران کارهاى خانه
اند از افکار شهوانى و  چه آنان در زمانى که تحت تربیت قرار گرفته. بدهند

. کنند هاى جنسى منصرف شده، خود را به آرمان زندگى آتیه سرگرم مى ناراحتى
 از مواد بسیار مهم درسى دختران به شمار رود و تمام دارى باید یکى خانه

  .دوشیزگان بدون استثنا آن را بیاموزند

مسلمانان حق . در جامعه اسالمى نباید عوامل تهییج شهوات شیوع داشته باشد
ندارند در محیط خود مجالت فاسد و عکسهاى زشت و منافى با عفت عمومى 

جمعى،  رقص، شهوترانى دستهمحافل عیش و نوش، مجالس . انتشار دهند
  .آور همه ممنوع هستند سینماهاى شرم

است اگر در اجتماعى از اینگونه عوامل مهیج جلوگیرى شود، مفاسد  بدیهى
  .رود شهوت نیز نا حد زیادى از میان مى

اسالم که از سرکوبى تمایالت غریزى احتراز نموده، هم محدودیت جنسى را 
هم جوان بالغ را به کارهاى فنى و نظامى سرگرم به زمان معینى محدود کرده، و 
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با این ... ساخته و تمام عوامل تحریک شهوات را از انظار مردم به دور نگاه داشته
ن اقدامات، غذاى اصلى غریزه را تأمین همه هنوز فراموش نکرده است که ای

توان براى  مسکن در برابر تندى و حرارت شهوتند و فقط مىاینها . کند نمى
پس اسالم باب . چاره اساسى در ازدواج است. مانى موقت از آنها استفاده کردز

  .زناشویى را گشوده و جوانان را با تأکید بسوى آن فراخوانده است

بشر در گذشته و حال، هرچه اندیشیده هرگز براى حل مشکل جوانان بهتر از 
را در شهوت ازدواج نیروهاى تراکم یافته : زیرا. این راهى پیدا نکرده است
ازدواج آدمى را . دهد تسکین مىاندازد و آتش دل را   مجراى صحیحى بکار مى

سازد و افکار وى را از اسارت شهوت بیرون  هاى عالى زندگى آشنا مى با هدف
به همین نظر اسالم در اولین فرصت از جوانان خواسته که براى خود . آورد مى

این یگانه راهیست که مشکالت خانواده و زندگى زناشویى تشکیل بدهند و 
  .برد ها را از بین مى  جنسى را براى ما حل کرده و ارتکاب جرایم و انواع هرزگى

نیاورده اى ما قوانینى جزیى و پراکنده تذکر این نکته الزم است که اسالم بر
است که در سیستم به هم پیوسته خوب به  اى کامل اسالم مجموعه. است

  .تماعى دقیقاً پاسخ دادههاى فردى و اج  نیازمندى

اکنون اگر مردم به راستى خواهان نظم زندگى خود هستند، باید همه تعالیم او 
را به کار ببندند و مو به مو در تمام مراحل زندگى از قوانین حکیمانه او پیروى 

  ماند؟  کنند، آنگاه ببینند آیا باز جاى ابهامى باقى مى

ایم و   شده مسلمان و نیمه غربى هاشکال کار ما مسلمانان اینست که نیم
  !متحیریم که در این میان جانب کدامیک از آن دو را بگیریم

کنید،  ساعت شما اگر خراب شود فنرى از جنس خودش براى آن تهیه مى
ولى اگر فنر دیگرى آورید، هر قدر محکم و دقیق هم باشد باز ساعت شما را 

ن این ساعت را به هم زده و از نو کند، در اینجا مجبورید که ساختما  اصالح نمى
  .سازمانى متناسب با فنر جدید درست کنید

مختل  همچنین اگر سیستم اقتصادى غرب در محیط مسلمانان وضع را
ساخته و مفاسد اخالقى و اجتماعى ببار آورد، نباید اسالم را مقصر بدانیم و 

اقتصادیمان خورد و اوضاع کنونى  بگوییم که این دین به درد زندگى ما نمى
بلکه باید بگوییم که رسوم و آداب ما از حدود اسالمى . با آن مطابقت ندارد
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اگر باور . خارج گردیده و براى آنها دیگر نباید ابزار اسالمى را بکار ببریم
ایم که صحیحترین نظام روى زمین، نظام اسالمى است باید بکوشیم تا  کرده

  .قعى گردیممسلمان وا

 غرور و خودخواهى را حتى در میان افراد یک خانواده نظام مادى غرب که
اش  اى عاطفه و گذشت برایشان باقى نگذاشته، الزمه کند و ذره نیز تقویت مى

اینست که فرزند به مجرد آنکه به سن معینى برسد از حقوق فرزندى محروم 
شود و ثروت سرشار پدر حتى در موانع اضطرار و تنگدستى نیز به کمکش 

  .نشتابند

در نظام اسالمى که روح تعاون و کمک در قالب آدمیان دمیده شده، چنین 
مراقبت را دارد و از ایشان به پدر درباره فرزندانش کمال . د نداردخشونتها وجو

. رفته رشد کنند و کار مناسبى بیابند کند که خودشان رفته اى حمایت مى گونه
ن والدین پیر شدند و گرد آنگاه به پاس این کمک فرزند نیز موظف است که چو

سپید کهولت بر سر و رویشان پاشیده شد، آنان را در پناه خود گیرد و پذیرایى 
  .شان انجام دهد اى درباره صمیمانه

کند، چه تا بنابراین، دیگر جوان معذور نیست که در آغاز جوانى ازدواج ن
کسانى . کند  ىپشتیبانى مزمانى که کامال استقالل نیافته دست حمایت پدر از او 

آید، از بخش  اراده بار مى گویند جوان تحت این شرایط تنبل و بى که بما مى
دانند که هیچ چیز در نظر جوان   هاى روانى چشم پوشیده و نمى  مهمى از انگیزه

باشد که حتى با وجود داشتن پدر ثروتمند، باز از دسترنج  تر از این نمى  پسندیده
  .خود زندگیش را تأمین کند

پرور از این حساب مستثنى هستند، زیرا روش  بته اشرف زادگان تنال
اشرافیت آنان را چنین سست و فرومایه پرورده و اسالم نیز با تشکیالت وسیع 

  .خود بر ضد آن برخاسته است

چیزى از  افکند، جوان از ترس فقر و بى  در محیطى که اسالم بر آن سایه مى
 میان همه توزیع شده و همگان از عدالت زیرا در آنجا ثروت. رمد  ازدواج نمى

بعالوه، حکومت اسالمى در مورد اموال اختیارات . اقتصادى برخوردار هستند
فقرا ببخشند داد که زیادى اموال ثروتمندان را به  مثال عمر دستور مى. تامى دارد

  .بوجود آیدتا توازن اقتصادى 
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 از عهده مخارج همچنین دولت اسالمى موظف است براى افراد ضعیفى که
چه با این عمل بخش مهمى از . آیند وسایل عروسى را فراهم کند ازدواج برنمى

  .رهد  کن گردیده، جان مردم از آلودگیها مى  مفاسد اخالقى ریشه

پس معلوم شد که در محیط اسالمى موضوع اقتصاد مانع امر زناشویى 
  .نخواهد بود

  .مواجه هستیم مسایل روانى نیز در امر زناشویى بادر کنار مشکالت اقتصادى، 

شود که جوان قادر نیست ادامه تحصیل و امر زناشویى را با هم  گفته مى
خواند و هم براى رهایى از  لذا یک جوان غربى هم درس مى. جمع کند
برقرار کرده از مزایاى جنسى » عاشقانه«هاى روانى با دختران روابط  ناراحتى

 کار با ازدواج فرق دارد؟ ازدواج عیناً همین آیا مگر این. گردد مند مى بهره
  .کارهاست که رنگ قانون به خود گرفته است

در . است آنان شاید این باشد که زایمان و تولید نسل مزاحم تحصیل بهانه
توانند طبق دستورهاى جدید بهداشتى آن را به تأخیر بیندازند و  حالى که آنان مى

  .گردیده استاین کار از نظر اسالم نیز ممنوع ن

***  

! در فراخناى شگرف اسالم، معماى مسایل جنسى به آسانى حل گردیده است
به طورى که موجب تسکین اعصاب افراد گشته و جامعه نیز از زیانهاى ناشى از 

  .ماند  ارتکاب جرایمشان محفوظ مى

همچنین انسان از محدودیتها و قیود جهان ضرورتها رها گردیده، مهیا 
هاى عالى زندگى پر و   فضاى باز روان و مشاعر، به سوى هدفشود تا در مى

  ...بال بگشاید

انسان در چنین حالتى سزاوار کرامت و تعظیم است و باید در زمین سرورى 
  .کند و با آسمان نیز ارتباط معنوى داشته باشد

***  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دهم
  
  
  

  ارزشهاى برتر  

  
  
  



 ٢٧٤
  

  هاى برتر ارزش

روان انسان را به آنجا سوق » فروید«هاى پستى که   ىچون آدمى به تاریک
بینند  شود و مى  آید، و زمانى که با آزمایشگران وارد آزمایشگاه مى داده، فرومى

که بخشهاى روان، تکه و پاره زیر آزمایش رفته و بوى نامطبوع تجزیه از آن 
شده و برخاسته است، و هنگامى که با مادیون و مکتب طرفداران اقتصاد همراه 

بیند که بشریت به صورت گله  مى... تازد مىرحله با آنان به پیش تا آخرین م
هاى  کشند، ضرورت  گوسفندى درآمده که با ماشین او را به اینسو و آنسو مى

مادى نیز چنان در کالبدش باد ضعف دمیده که گویى هرگز قادر نیست که 
  .ذارداى از قیود زمینى و جهان ضرورتها، قدمى فرابگ  لحظه

  !آورى است آیا روان آدمى واقعاً همین است؟ اینکه پلیدى و عجز شرم

تهمت را اند، این   ییدهکاران و فرومایگانى که به پلیدى گرا شاید جمعى از بزه
اند تا گمراهى و نقایص اخالقى خود را صحیح جلوه دهند و   به بشریت زده

  !براى گناهان خویش عذرى بتراشند

پایه است؟ و آیا احساسات گرانبها همه  اال سخنى بىولى آیا ارزشهاى و
  !اساس است؟ پندارهاى سست و بى

آیا دعوت پیامبران و مصلحین بشر و آن همه کوششى که در راه تهدیب روان 
به کار رفته، همه بیهوده بوده است؟ آن مردان بزرگ از جان گذشته، که در هر 

لح بشریت کردند، بر ضد مصاملتى وجود داشتند و خود را فداى نژاد و 
هاى شیطانى برخاستند و به نداى وجدان پاسخ گفتند، آنان براى عدالت،  خواسته

پاکى، مروت، جوانمردى، عاطفه و ایمان به افکار عالى بشر و مبارزه در راه آنها 
  آیا تمام اینها افسانه و خرافاتست؟... هاى بارز و شاخصى نمودند خود را نمونه

و ... و... سقراط، بودا و گاندى: هاى بزرگ چون  امبران انسانیاران بزرگ پی
تاریخ بشریت قدم به عرصه  میلیونها فرد دیگر که در طول صدها و هزارها، بلکه

ظهور نهادند و در میدان کارزار زندگى به مجاهدت و فعالیت پرداختند، آیا همه 
نده از خود به یادگار وهم و افسانه بودند؟ و آیا آنان هیچگونه آثار مثبت و ساز

نگذاشتند؟ مگر زمین تنها مال گناهکاران و اشخاص پلید بوده و هرچه اثر 
  !باشد؟  بینیم از آن ایشان مى مى
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 گردیم به همان اصل کثیفى که فروید درباره روان آدمى تصور کرده و  بر مى
 حتى از آنجا نیزولى ! نسبت داده است» پلیدى«تمام احساسات نیک بشر را به 

  !آوریم کاران و فرواندیشان به دست مى خوشبختانه جوابى بر ضد منطق این بزه

زیرا به مادر خود ! آدمیان نخستین، پدرهاى خود را کشتند: گوید مى» فروید«
ولى همین که پدران . احساس تمایل جنسى داشتند و وجود پدر مزاحم آنان بود

که کار ند و درک کردند خود را کشتند، چیزى نگذشت که فرزندان پشیمان شد
نقل » مسایل جنسى«از زبان فروید در فصل این داستان را (اند  زشتى انجام داده

  ).کردیم

  :پرسیم  کنیم و از او مى در اینجا کالم فروید را قطع مى

این احساس ندامت از کجا پیدا شد؟ آنها که حیواناتى طغیانگر بودند و فقط 
، پس از کجا به آنان الهام گردید که کردارشان با غرایز حیوانى سر و کار داشتند

  خطا بوده است؟

کنید که در اینجا به نخستین احساس پاک بشر برخورد  مالحظه مى
کنیم که از درون خود انسان جوشید و میان او با حیوانات دیگر جدایى   مى

  .افکند

ض فروید براى اثبات گفته خویش هیچ دلیلى نیاورده است، با این همه ما فر
آید   کنیم که سخنش صحیحست، ولى از آن این نتیجه به نفع ما به دست مى مى

که در نهاد انسان از همان روزهاى نخستین یک حسى وجود داشت که به او 
این حس . فهمانید چه کارى باید انجام دهد و چه عملى نباید از او سربزند مى

هاى  صرفنظر از انگیزهکند و با   ذاتى تعیین مى» ارزشهاى«براى کردار انسان 
  .شوند غریزى، خود اعمال مالک ارزش و محاسبه واقع مى

  :خوانیم دنباله داستان فروید را چنین مى

چه ! توانند مادر را به تنهایى تصاحب کنند آنگاه فرزندان دیدند که نمى... 
  !.هرکس رقیب برادر خود بود و براى تصاحب مادر باید او را هم بکشد

ند که انگیخت، با هم قرار گذاشت  نبرد سختى را در میانشان برمىچون این کار 
جاى کشت و کشتار در نتیجه به . هیچیک از آنان نباید به حریم مادر تجاوز کند

  !!همه انسانها با هم برادر و مهربان شدند

پس این هم یکى دیگر از احساسات پاک و عالى انسانى، یعنى آدمیان 
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 و خودپرستى با یکدیگر برادرى آغاز کردند و نخستین به جاى جنگ و غرور
  .مصالح عمومى را بر لذّتهاى شخصى ترجیح دادند

سمت چه ق. گیریم تنها همین نیست البته آنچه ما از این داستان نتیجه مى
هاى   است انگیزهآخر گفتار فروید بخوبى داللت دارد بر اینکه انسان قادر 

اد مصلحت عمومى از اجراى تمایالت کند و براى ایج» کنترل«طبیعى خود را 
  .شخصى چشم بپوشد

نقل کرده که در گروه گاوهاى نر نیز نظیر این جریان » داروین«فروید از قول 
یعنى آنها نیز نسبت به مادر خود تمایل جنسى داشتند و براى رفع ! رخ داده

ان ولى گاوها نه تنها از جنایت خود پشیم. مزاحمت پدر وى را به قتل رساندند
افتاند و هر گاو ضعیفى که در میان این نبرد ادرها به جان یکدیگر نشدند، بلکه بر

  !بود کشته شد و در نتیجه گاو قوى بر مادر تسلط کامل یافت

. هاى نخستین با گاوها، خیلى فرق وجود داشت بنا به گفته فروید میان انسان
وى خود را از تعدى درباره چه اوال انسانها از کرده خود پشیمان شدند، و ثانیاً جل

  .همنوعان خویش گرفتند

ایم و بعد از این هم   ما نیز بیش از آن چیزى نگفته. این سخن فروید بود
  .گفتنخواهیم 

خواهد نهاد ممتاز بشرى را درک   همین مقدار کافیست براى هر کسى که مى
ز کند و باورش بیاید که انسان به حکم طبیعت سرشت قادر است که خود را ا

  .هاى غریزى بیرون بکشد محدودیت انگیزه

اى کارى بر سایر  فروید که غفلتاً به این حقیقت اعتراف کرده، ضربه
چه با تصدیق این مطلب که . بخشهاى نظریه و مباحث خود زده است

» جبر روانى«فرزندان انسانهاى نخستین توانستند خود را کنترل کنند، موضوع 
  .شود تخطئه مى

مام مشاعر انسانى مربوط به غریزه باشد پس چرا در برابر عمل همچنین اگر ت
غریزى پشیمانى و ندامت احساس کردند؟ این احساس که از ذات فرزندان 

چه در آنجا کسى نبود که تحمیلى بر آنان روا دارد، بلکه خودشان به (جوشید 
 ارزشهاى) اى اندیشیدند و پشیمان شدند محض فارغ شدن از قتل پدرها لحظه
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  .اخالقى را تأیید کرد

حقیقت را ى شگفتا که خداوند چگونه از درون افکارى تاریک، اشعه نوران
  !دهد به ما ارائه مى

***  

را پیش کشیده و » دوگونگى عواطف«فروید در تفسیر رفتار انسانى، بحث 
خود مالزم با درد است، و مهر و تمایل نیز  همیشه لذّت به خودى: گفته است
ه و این احساسات متضاد، متکى به هیچ اصلى نبود. باشد فر و کین مىآمیخته با تن

بنابراین، زمانى که . باشد چنین اقتضایى مىانسان است که داراى » طبیعت«تنها 
نیز به خودى خود آمده و شخص محبوب » کین«در وجود کسى پیدا شد، » مهر«

همان اندازه کین سپس هرچه مهر گسترش یابد، به . سازد مورد کین نیز واقع مى
ولى چون ممکن نیست که دو احساس متضاد در خارج با هم . یابد نیز توسعه مى

انسان سرکوب » ضمیر«شود و کین در  ظهور یابد، به ناچار مهر ظاهر مى
  ).گذشت» فروید«شرح این مطلب در فصل (گردد  مى

برپاست و » کین سرکوب شده«تمام زندگى بشر، از نظر فروید براساس 
فروید معتقد است از . دهد مى را بدون توجّه به سوى کارهایش سوق مىآد

نزاعهایى که همواره میان مهر ظاهرى و کین سرکوب شده برپاست، دین و 
تمدن و مقررات اجتماعى پدید آمده و تمام مظاهر بشرى از آن سرچشمه 

  !!گرفته است

ها  حماسهات آن ثبفروید در بیشتر کتابهایش به این مطلب تکیه کرده و براى ا
ولى سرانجام در دو سطر آنچنان قلمش لغزیده که بنیاد نظریه خود . سروده است

  :نوشته است» Totem and Taboo«وى در کتاب . کند  را از اساس ویران مى

شود، بدون  اى که از مهر و تمایل نسبت به مادر در فرزند پیدا مى کینه«
القه و مهرى که فرزند قبال نسبت به پدر بلکه با ع. گردد  مزاحم بر او چیره نمى

کند و باید آنقدر با آن بجنگد تا سرانجام بر ذات فرزند فایق  داشته بر خود مى
  .»آید

یکى آنکه کین : فروید با این سخن به دو حقیقت مهم معترف گردیده است
در پیدایش پیرو یک اصل اساسى بوده، معلول مهر و تمایل فرزند نسبت به 
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  .باشد  مادرش مى

دوم آنکه پس از زمان پیدایش مهر، کینه بوجود آمده است و به تعبیر خود 
  . یعنى با مهر، بجنگدOld establishedفروید کینه باید با موجود قبلى 

توان از خالل این عبارات استفاده کرد آنست که کینه  حقیقت سوم که باز مى
ه با یک احساس اصیل ذاتى جنگد، بلک  نهفته در نهاد انسان با قواى خارجى نمى

آنگاه این مهر و کینه هر دو در . که آن در نهاد انسان وجود دارد» مهر«که به نام 
  .شود  داخل روان به ستیز با یکدیگر برخاسته، کینه سرانجام سرکوب مى

توان این نتیجه را گرفت که جامعه بشرى قادر   پس بنابر اعتراف فروید مى
. دوستى و تعاون زیست کندان براساس عاطفه، نساست با کمک از سرشت خود ا
اى بر او سایه بیفکند و عوامل کین را تا آنجا که  البته به شرط آنکه نظام حکیمانه

  .ممکنست، کاهش دهد

  !ارزشهاى واال را باور کنیم
معتقد شده، مبادى آن را » ارزشهاى واال«بنابراین، ما هیچ باکى نداریم اگر به 

  .ایم ذیرفتهدر زندگانى بشر پ

شناخت،  در تاریکترین دوران زندگى بشر، حتى زمانى که هنوز نور را نمى
مواد خام ارزشهاى واال در نهاد وى جا داشت و او با شئون بسیط انسانى، 

  .کرد اخالقى و اجتماعى زندگى مى

اند که این دوران،  ها گفته  بعضى. قرنهاى متمادى بر این منوال گذشت
در . داند   طول کشیده، ولى مقدارش را جز خدا کسى نمىچندین میلیون سال

خالل این دوران، بشر گامهایى در راه انسانیت و باال بردن سطح عشایر و تهذیب 
. درپى فرار رسید  گوناگونى پدید آمد و ادیانى پىسپس تمدنهاى . طبایع برداشت

 خود برپا پیامبران بزرگ و مصلحین پس از آنکه این ارزشهاى واال را در وجود
کردند، آنگاه هرکسى که مایل بود با   داشتند دیگران را نیز به آن دعوت مى مى

  .گرایید  ها مى کمال رغبت به نیکى

گوید من متمدنم ـ بیشتر  اکنون ما که ادعاى تمدن داریم ـ و غرب که مى
 یا ولى اگر منکر آنها شویم و. سزاوار است که به ارزشهاى واال ایمان آوریم

تاریکتر از دورانهاى شان بپنداریم، سیر قهقهرایى کرده، به  ت و افسانهخرافا
  !ایم، گرچه اتم بشکافیم و در کره ماه و مریخ ساختمان بسازیم نخستین بازگشته
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در غرب پندار بسیار غلطى بر افکار چیره گردیده و سپس به کشورهاى ما نیز 
کنیم که  ما گمان مى. تآمده که دلهایمان را از سفاهت و نادانى پرکرده اس

بخشد و آداب و رفتار و   را تکامل مى» انسان«پیشرفتهاى علمى از هر جهت 
ترجیح دارد، در این زمان هرچه مردم به ینیان اخالق عصر اتم بر تمام شئون پیش

خدا ایمان نیاورند و از اصول عفت و اخالق پیروى نکنند و ارزشهاى برتر را 
ح است، چه که به عصر نور و علم و حقیقت همه صحی... خرافات بشمرند

  !ایم  رسیده

  .تر از ین سخن، گفتارى در جهان نیست ولى خرافه

آخر عظمت و تکامل آدمى وابسته به دستگاههاى رادیو و تلویزیون و ماشین 
 وى پدید و بمبهاى آدمکش نیست، این امور تنها تغییراتى در احساسات و مشاعر

است که خود را از تنگناى مادیات و   هنگامىى انسان اما تکامل واقع. آورند مى
ترى آشنا   لذایذ جسمى و غرور شهوت بیرون کشد و با افق وسیعتر و افکار عالى

  .گردد

مدتهاست که آمریکا با سیاهانى که در خاک و مذهب و زبان با هم مشترکند 
مد و آشا  رفتار خشن و غیرانسانى دارد، و انگلستان خون ملل مستعمره را مى

فرانسه نیز با مردم شمال آفریقا که غاصبانه قدم به خاکشان نهاده همچون افراد 
نخست به اسرائیل کمک کرد و براى آنکه ند، روسیه نیز ک گناهکار رفتار مى

در . شهرتى در خاورمیانه به دست آورد آنان را در امور مذهبى تقویت نمود
 اکنون نیز در لهستان و اى ایمان به مذهب ندارد، و حالیکه خودش ذره

  .زنند ها هزار نفر مردم بیگناه را گردن مى مجارستان ده

گردد و احساسات مردم آن  آرى چرخ جهان غرب بر محور این جنایات مى
ک با این وصف چگونه کسى گول موش. دیار همه با این گناهان آلوده گشته است

بشر وقتى . ینهاستدر اگوید تکامل حقیقى   خورد و مى و زیردریایى را مى
یابد که با همنوع خویش مثل انسان رفتار کند و او را برادر خود  تکامل مى

زیرا . کنند توانند مدعى شوند که درباره هم نیکى مى  دو نفر انگلیسى نمى.بداند
. هر دو تابع یک قانونند و قانون حقوق آن دو را بطور یکسان تضمین کرده است

باشد،   اروپایى با یک نفر از افراد ملل ضعیف مالک مىباره، رفتار یک نفر دراین
  .ملل ضعیفى که اسلحه و نیروى دفاع از خود را ندارند
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ولى . هرگاه دنیاى غرب چنین ایمانى پیدا کرد، ارتقاى حقیقى یافته است
چه او درباره زندگى و جهان، بر مبناى . بدبختانه هرگز بدان معتقد نخواهد گشت

  .دیشد و از هر چیزى منافع مادى منظور داردان پراگماتیزم مى

جهان غرب منکر ارزشهاى واال است و ایمان خود را فقط به سودهاى مادى 
اختصاص داده است شرایط اروپا طورى بود که افراد را با دستجات مختلف 

. کردند خیر، نزاع مى  پراکنده کرده بود و همواره بر سر یک قطعه زمین بى
 و زد و خورد طبایع خود را پرورش دادند و روح تعاون و اروپائیان با نزاع

احساستشان نیز تحت نفوذ امور مادى که . دوستى از میان آنان رخت بربست
شود، درآمد، بنابراین، آنان به   اى از حوزه محدود زمین خارج نمى  لحظه

این راستى عیب است، . اضطراب شرایط خاصى دست از ارزشهاى برتر کشیدند
  .آرزو کنیمبرترى نیست تا ما آن را مزیت و 

صحیح است که اروپا ترقّى و قدرتش را در روزگار انکار حقایق و ارزشهاى 
ولى این دلیل آن نیست که پیدا کردن قدرت به همین یک راه . برتر به دست آورد

چه در متن واقعیات تاریخ نوشته که مسلمانان در پناه ایمان به خدا . منحصر است
ى مختلف زندگى، در سیاست، ارتش، دانش و اقتصاد نیروى شگرفى در قسمتها

اروپا که فعال دل و عقل مردم مشرق زمین را ربوده، قبال نزد . بدست آورند
هاى علوم خود را از مسلمانان  خواند و پایه دانشمندان مسلمان درس مى

  .آموخته است

 جهان انسانیت پس الزمه قدرت یافتن این نیست که آدمى حتماً منکر حقایق
ریزى شود، جز ویرانى و نابودى   بعالوه اگر قدرت بر پایه مادیگرى پى. بشود

چه مادیات اساس نزاع و تزاحم است و اگر قدرت نیز مستند به آن . بارى ندارد
  .شود گرچه ضعیف، صاحب حق باشد همیشه زورمند پیروز مى. گردد

آنچه را که حظه تمام اء جنگ و خونریزى است و در یک لاین فلسفه، منش
  .برد بشر در طول قرنها ساخته از میان مى

اند که عوالم روحانى و ایمان به  زده ما پنداشته غرب» روشنفکران«برخى از 
ارزشهاى برتر مانع اکتشافات علمى است و با تأمین وسایل رفاه زندگى منافات 

که همه این زمین نیست، بل البته این فکر مختص به روشنفکران مشرق. دارد
  !اند رایج دنیا آموخته» فرهنگ«درس را از 
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» یونسکو«که در مؤسسه » آکسفورد«الن دانشگاه التحصی  روزى یکى از فارغ
گفت   او مى. کردیم با هم گفتگو مى. از کارشناسان رسمى بود، به مصر آمده بود

هاى   خواهم با هواپیما مسافرت کنم و از برنامه  من از روحانیت بیزارم چه مى
مگر روحانیت با تمایالت : با تعجب در پاسخ وى گفتم. موسیقى رادیو لذّت ببرم
نسبت به » خیام«آرى، زیرا مگر در آن صورت نباید مثل : تو مخالفت کرد؟ گفت
  همه چیز بدبین باشم؟

. کند نمىایمان دایره اکتشافات علمى را تنگ ! باشیدروشنفکران، بهوش 
. شد که دانش تنها در بالد مسلمانان یافت مىگذشت  روزگارى بر بشریت مى

چه . شد  علوم طبیعى، ریاضیات، شیمى و نجوم همه در مدارس آنان تدریس مى
اشکالى دارد که با داشتن ایمان به خدا، موشک بسازیم و در حالى که 

ایم، به کره مریخ و ماه پرواز  هدفهاى عالى انسانى را تابلوى زندگى کرده
  کنیم؟
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  !ب اخالقتهذی

نشیند و براى آنکه ثابت کند در انکار  بافى مى غرب، گاهى به فلسفه
روان آدمى با این چیزها سامان : گوید ارزشهاى برتر ذیحق بوده، چنین مى

دلیل ایشان بر این مدعا فقط اینست که در هیچ زمانى گناه از روى . گیرد نمى
  .کردند  نیز مردم معصیت مىزمین برداشته نشده و حتى در دوره پیامبران بزرگ 

ولى ما . هاى خود را بدینگونه توجیه کنند خواهند گناه و گمراهى آنان مى
آخر اجتماعى که به ندرت در آن مرتکب گناه . باید متوجّه مغالطه آنان باشیم

نگرند، یا آن اجتماع که گناه  شوند و مردمش با نظر حقارت به جرایم مى مى
  .زمین تا آسمان فرقستشمرد،   نکردن را قبیح مى

ولى . مردم به کلى از گناه منزه نبودند) ص(در زمان حضرت محمّدبن عبداهللا
شک جرایم تا چه اندازه ببینیم که بدون آن ایام را با عصر کنونى مقایسه کنیم و 

  .زیاد شده است

انگیزى اصالح و تربیت  اى از طبایع بشرى را تا حد شگفت  غربیها پاره
ها و پولهایى که روى آن    در انگلستان روزنامه فروش، روزنامهمثال. اند کرده

آیند و   مردم مى. رود کند و به دنبال کار دیگرى مى جمع شده، رها مى
. روند ریزند و مى دارند و پولش را روى همان پولها مى ها را خود برمى روزنامه

به خودى گفتگوست که این جریان از فضایل ارزنده اخالقى است که مردم   بى
  1.خود از خیال دزدى کردن منصرفند

. دیوار نداردردم آمریکاست هاى م همچنین بیشتر باغهایى که متصل به خانه
هاى گل از آسیب عابرین محفوظ است و حتى کسى  درختان پر از میوه و بوته

یکى از همشهریان ما که از آمریکا . در شب نیز به آنها نظر خیانت نمىورزد
چون در را . کرد که روزى زنگ منزلشان به صدا درآمد  عریف مىبرگشته بود ت

پرید تا دستش به دگمه زنگ   باز کرد چشمش به کودکى افتاد که روى دو پا مى
خواست اجازه بگیرد و یک شاخه گل براى خواهر  این کودک مى. برسد

دزدید کسى از این کار  در حالى که اگر یواشکى هم گل را مى. کوچولیش بچیند
  .شد گاه نمىآ
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پذیر است، دیگر چرا   پس اگر رعایت اصول اخالقى تا بدین حد امکان
گونه به اصالح  پذیر نیست؟ دنیاى غرب باید همین  گویند طبع بشر اصالح مى

رفته مردم را در تمام قسمتهاى زندگى تربیت کند، سپس   روان بپردازد و رفته
توان کرد، بر فراز   را چاره نمىخواهیم دید که جوانان به بهانه آنکه غریزه جنسى

  !جهند چهارپا نمىدختران همچون حیوانات 

غرب در مواردى که منافع مادى عایدیش شود قوانین اخالقى را رعایت کرده، 
اما در تهذیب کلى اخالقى و رعایت تام اصول . در مقام عمل نیز موفق بوده است

اما اسالم در هر . نبوده استانسانى هرگز قدمى برنداشته، چه به آن اصول معتقد 
  .دو بخش با موفقیت کوشیده و نتایج شگرفى هم به دست آورد است

پوشد، ولى اگر  اگر آدمى را تشویق کنند هرگز از مصالح اخالقى چشم نمى
کششهاى مادى، وى را به حال خودش واگذارند دیگر طبیعى است که میلها و به 

اکنون . کنند وانى پست مبدلش مىبرند و باالخره به حی سرازیرى سقوط مى
غرب دچار همین بدبختى است زیرا مثال امور جنسى را تنها از ناحیه بحث 

غرب همچنین . آورد کند و اخالق را به حساب آن نمى بیولوژیک مطالعه مى
گوید آن را با اصول اخالقى اصالح  داند و مى استثمار را موضوعى اقتصادى مى

آیا اینکار گوییم که  رباید درباره او نمى که پنیر را مىچه موش وقتى . نتوان کرد
  !مطابق اخالق بوده است یا نه

لذا در جهان حیوانات سخن از ارزشهاى اخالقى . حیوان محکوم غریزه است
اما انسان را بر اینگونه نباید مقایسه کرد . اى از خود ندارد نیست، چه حیوان اراده

نموده  خستین رعایت ارزشهاى اخالقى را مىچه دیدیم که وى حتى در روزگار ن
  .است

***  

یابیم که اگر در انسان نظیرش یافت   حتى در جهان حیوانات چیزهایى مى
  .شود، به منزله بذر ارزشهاى واال است

شود از همنوعان خود کناره گرفته   مثال فیل چون به بیمارى سخت دچار مى
پس فیل تنهایى و . گردد  ىپس از آنکه بهبودى یافت به اجتماع خود باز م

دهد و بدینوسیله مانع از مریض  محرومیت را بر ایذاى همنوع خود ترجیح مى
  .گردد  شدن آنها نیز مى
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چون . استد بسیار عجیب کبوتر در آیین وفادارى نسبت به رفیق و همسر خو
خورد تا او  میرد، دیگرى از شدت حزن آنقدر دانه و آب نمى  یکى از آن دو مى

توانست بالفاصله با کبوترى دیگر طرح آشنایى  در حالى که او مى. میرد هم مى
  .بریزد

اى که مجبورش کنند باز محالست با  گویند، به هر وسیله  درباره اسب مى
  .مادر خود تماس جنسى بگیرد

گزینند و از   برخى از پرندگان در عمل جنسى، مکان دور و خلوتى را برمى
  .کنند انظار خود را پنهان مى

اینها امورى است که در جهان حیوان ـ با آنکه اراده و درکى در آنجا یافت 
شود ـ رخ داده است پس چرا انسان که اشرف مخلوقات است نباید به این  نمى

  .مبادى عالى خو بگیرد و با اراده و درکى که دارد در زندگى، از آنها پیروى کند

  خواهى  آرمان
پست هاى  هوت و تاریکىتنها مخزن شبه نظر ما وجدان پنهان در انسان 

نیست، بلکه آرمان و رسیدن به کمال مطلوب و خالصه آرزوى نمونه شدن نیز 
چه اگر اینطور نبود پس از کجا انسان داراى این همه . در آن جاى گزیده است

  آرمان و رویاهاى عالى گردیده است؟

گرنه بشر در هایى عمیق در روان انسان دارد و اندیشه کمال مطلوب، ریشه
هاى باز  کرد و سپس در افق دوران کودکى آنها را در وجود خود احساس نمى

  .آمد آن به پرواز درنمى

مجذوب آن ى واال و پاکیزگى روان چنان گیر است که مردم فروغ ارزشها
میل به نیرویافت، از درون . شوند شده و با اختیار خود به سویش کشیده مى

اینها تمام در . گردد خاطر تأمین آن فعالیت آغاز مىجوشد و سپس به  انسان مى
است که ارزشهاى واال و عشق به کمال در باطن روان، پایگاهى داشته   صورتى

باشد و همین که لحظه مناسبى پیش آید، چه در خواب یا در واقع، خود را بیرون 
  .افکند مى

سى از گوید ـ و شاد هم درست بگوید ـ ارواح پلید، انعکا  مى» فروید«
 طبیعى است که بدنبال این جمله باید افزود 1.هاى آرمیده در ضمیر است آلودگى
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است که در ضمیر مخفى   هایى  نیکىیز انعکاسى از پاکیها و ارواح پاک ن: که
شود که وجدان پنهان همچنان که  از این مطلب گفتار ما ثابت مى. اند  آرمیده

. آید  نیز جایگاه مخفى بشمار مىمرکز اجتماع غرایز است، براى ارزشهاى برتر
وجدان پنهان ـ بنابه گفته فروید ـ مقدرات انسان را درباره اعمال و مشاعر وى 

کارهاى انسان تنها از روى غریزه ناشى : بنابراین باید گفت. کند تعیین مى
در . دهد مىیگر سوق اى از اعمال د  ها نیز وى را به پاره گردد و انگیزه نیکى مى

کند که حد وسط میان مقام فرشته و شیطان  انسان مکانى را اشغال مىاین حد، 
تواند در موقع لغزش حیوانى پست شود و هم قادر است که در  چه هم مى. است

  .هاى پرواز و صعود، همچون فرشتگان به عالم باال پرگشاید فرصت

  .اینست آنچه را که اسالم منظور داشته است

  رفتار انسان و اخالق او
است که از ارزشهاى واال  اى م گفته که ارزش هر انسان به میزان بهرهاسال

  .دارد

اى نیست، ولى غربیان پس از آنکه مباحث   میان ارزشهاى واال و کردار فاصله
هاى تخصصى بوجود آوردند، رفتار  را در علوم از هم تفکیک کردند و رشته

ى از دانشمندان، متخصص برخ. انسان و اخالق او را نیز از هم جدا مطالعه کردند
یق تحق» با صرفنظر از خود انسان«در علم اخالق شدند و درباره این مطلب 

روى خود انسان مطالعه کردند و با اخالقش کارى کردند، و برخى دیگر تنها 
  .نداشتند

ولى . در علوم طبیعى اینگونه جداسازى و تجزیه بسیار ضرورى و مفید است
مردم تا وقتى که در . تى اصال چنین کارى امکان ندارددر روانشناسى و علوم تربی

هاى منشعب از ذات   اى از همان ریشه کنند و جامعه نیز رشته جامعه زندگى مى
آنگاه هر کاوشى . خود افراد است، باید ارزشهاى اخالقى ضمیمه وجود آنان باشد

  .افکند به نتایج بسیار اشتباهى خواهد رسید که میان این دو فاصله مى

رفته احکام   در این عصر از بس درباره علم تقدیس و احترام بعمل آمده، رفته
اکنون این سخن پیدا شده که . آزمایشگاهى به جامعه نیز سرایت کرده است

گویا . فقط کردارش مورد نظر ما است. با اخالق او کارى نداریم: گویند مى
ونه اثرى در کردار یعنى اخالق هیچگ. توان اخالق را از کردار جدا ساخت مى
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  !شخص ندارد

هم اشتباه شود  الق و عمل تقسیم مىاینگونه تجزیه که انسان به دو بخش اخ
حقایق زندگى که پدید آورنده نظام . علمى است و هم آثار سوء اجتماعى دارد

هرچه ما نظر خود را، وسیعتر کنیم و . باشند جهانست قابل تفکیک از هم نمى
الحظه کنیم، خواهیم دید که معجون روحیاتش هرگز شئون مختلف انسان را م

  .دهد  پیوستگى خود را از دست نمى

رو اسالم انسان را از تمام جهات بررسى و میان عوامل داخلى و   از این
منشاء پیدایش ن هماهنگى شگرف ای. کند  خارجیش هماهنگى ایجاد مى

اى در   مند و نابغههاى بارزى در زمینه تکامل روان گردید و افرادى نیرو موفقیت
دنیاى آزاد غرب اگر با شئون انسانیت بناى . دامان اسالم پرورش یافتند

. ناسازگارى گذارده، ما هرگز اجبارى نداریم که از این خط ناموزون پیروى کنیم
هاى تخیل و فرض  گوییم و به بافته زیرا اوال ما از جهان واقع سخن مى

و وحشتناک اروپا براى ما وجود نداشته تا ما در ثانى، سوابق تاریک . ایم نگرویده
  !چیز بدبین کند، حتى نسبت به اصول انسانى را نسبت به همه

وقتى یک جوان ثروتمند آمریکایى دست از حمایت پدر و مادر از پا 
: گوید  بیند که مراقب احوالشان باشد و مى اش برداشته خود را موظف نمى افتاده

» خودخواهى«وى از خوى خشن ! خویشتن استبه من چه، هرکس ضامن هزینه 
اما چون یک جوان مسلمان، حمایت از پدر و مادر را جزء شئون . کند پیروى مى

م و تربیت وى داند و به پاس خدماتى که پدر و مادر در تعلی  آبروى خود مى
کند، تحت تأثیر   اند، دست کمک به سویشان دراز مى دادهدرگذشته انجام 
  .کند پیروى مى» نیکوکارى«رگرفته از خصلت عواطف انسانى قرا

همچنین روح وحشیانه و بربریت است که آمریکا را وادار کرده تا درباره 
سیاهانى که با هم وحدت زبان و مذهب و خاک دارند، رفتار غیرانسانى انجام 

. کنند کوبند و جسد بیروحشان را بر درخت آویزان مى آنان را با لگد مى. دهد
هى جز این ندارند که از حقوق مشروع انسانى خود استفاده کرده و سیاهان گنا

  .کنند شوند یا و یا با سفیدپوستان در کافه برخورد مى  مثال در اتوبوس سوار مى

ولى این روح عالى بشریت است که در افق اسالم تجلى کرده و پیغمبر 
 حتى بر شما واجب است که از حاکم خود پیروى کنید«: گوید  اش مى  گرامى



 ٢٨٧

  ».اگر یک سیاه باشد، به شرط آنکه فقط طبق اصول قرآن به شما دستور بدهد

پس پیغمبر درباره سیاهان تنها مساوات حقوق قایل نشده، بلکه حق رهبرى و 
  .زمامدارى نیز به آنان داده است

همچنین اگر روم در روزگار قدیم استعمار را جزء شئون سلطنت محسوب 
یا ... آورد  رهاى مغلوب، بردگان جدیدى به دست مىداشت و همواره ازکشو مى

اگر امروز دول آمریکا و اروپا به پیروى از ارواح پلید رومیها چنگال طمع به جان 
ولى موقعى که . اند اند، به افکار خشک مادى گراییده  هاى ضعیف افکنده ملت

لهاى شید، مشعک کرد و به دیار مشرکین لشکر مى  اسالم افراد خود را بسیج مى
کرد، بخیل  برد و چون سرزمینى را فتح مى هدایت را به همراه خود مىنور و 

  .نبود که آنان نیز از علوم و ارزشها و کماالتش بهره ببرند

از متن حقایق اسالمى ارزشهاى واال جوانه زد و با مراقبت باغبانان روحانیش، 
اند و  د برگشتهولى مدتهاست که مسلمانان از دین خو. هاى شادابى داد  میوه

اند و   تر شده هواى تقلید از غرب به سرشان زده است ایشان هم از آنان مادى
این گروه در دنیا و آخرت به بدبختى و . هم خودشان چیزى در بساط ندارند

افتند، زیرا از نظر خدا منفور و مردم جهان نیز با چشم حقارت به  روزى مى  تیره
  .نگرند  سویشان مى

خواهان عظمت و اقتدار از دست رفته خود هستند و دوست مسلمانان اگر 
هاى فضیلت است که ویژه  دارند که گذشته پرافتخار خود را بازیابند، این نمونه

... خود آنان بوده و در گذشته نیز با استمداد از آن، به شوکت و اقتدار رسیدند ــ 
یز، از نو آغاز تردید با بازگشت به این روش، دوران شکوفایى و عظمت ن  و بى

  . خواهد شد و این وعده محتوم الهى است ــ

  »العزۀ و لرسوله و للمؤمنین  و هللا«

  .عزت از آن خدا و فرستاده وى و مؤمنان است

  پایان
  
  


