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وي پيشـرو بزرگـي بـود و بيشـتر     . فرويد روانشناسي را به مقام شايسـته خـود رسـانيد   

دستگاه فكري او گرچه بـه هـيچ   . موفقيت هاي او از طبع مبتكر و سبك ادبي او منشأ گرفت

نزديك است، باز از حيث اصالت و جذابيت نظيـر نـدارد و جـز در عـالم     » نيهيليسم«گرايي 

وي به جهانيان آموخت كه از پـس  . گيراي او نمي توان يافتادبيات محض رقيبي براي سبك 

فرويد مردم را واداشت كه . پرده روان شناسي به امور بنگرند؛ و اين از ضروريات عصر ما بود

مسايل حياتي بشريت را براي خـود طـرح كننـد و از روان شناسـي خشـك آكادميـك قـرن        

  .نوزدهم، پسي كاناليز بندگل و بت شكن را آفريد

  

  نوابرت هميلتر

  Robert – Hamilton  
 



  دوره نخستين - 1

  خانواده، مهاجرت هاي خانوادگي، ناراحتي هاي نژادي، توطن در وين، از دوره

  تحصيل تا دانشگاه، فارغ التحصيل در رشته پزشكي، متخصص اعصاب

  و عنوان استادي، مسافرت به پاريس و محضر شاركو، بازگشت

  به وين،  ازدواج و شروع به كار، مسافرت به نانسي،

  و آغاز پيدايش دانش روان كاويدكتر بروير 

او در خانواده . واقع در موراي زاده شد 2برگ فريدر  1856در ششم ماه مه به سال  1زيگموند فرويد

نياگـان  . اي يهودي متولد شد، خانواده اي تقريباً فقير كه گويا گذشته مرفه و وضع متمكني داشته بوده انـد 

توطن داشته و سپس بر اثـر شـكنجه هـا و آزارهـايي كـه       كونرليدهم و پانزدهم در روي در قرن هاي چها

نسبت به يهوديان مرعي مي شده از آنجا گريخته و پس از مدتي در بـه دري سـرانجام در نقطـه اي آلمـاني     

  .زبان اقامت گفته اند

 زيگمونـد مادر جوانش دومين همسر پدر سال دارش بود كه به هنگام همسرگزيني، يعني موقع تولد 

داراي نوه اي نيز بود، اين نوه تقريباً فرزند برادر خوانده او محسوب مي شد و فرويد هنگامي پدر خود  پدرش

را به خوبي شناخت كه با برادر خوانده خود كه بيست سال از او بزرگتر بود درباره پدر مشتركشـان صـحبت   

  .نمودند

كـوچ نمودنـد و او نيـز قسـمت      ويناش به  به هر انجام هنگامي كه بيش از چهار سال نداشت خانواده

هنگـام  . عمده زندگاني خود را در آنجا گذراند و به همين جهت به عنوان يك متفكر ديني از او ياد مي شود

تحصيل مدت هفت سال متوالياً به عنوان بهترين دانشجو شناخته مـي شـد و بـه هنگـام پايـان تحصـيالت       

از همان اوان به گفته خودش بيش از هـر چيـز بـه    . ندمتوسطه مصمم شد تا در رشته پزشكي نام نويسي ك

نيز عالقه و تـوجهي وافـر    3داروينبط و پيوندهاي بشري توجه داشت و در ضمن نسبت به عقايد اتناسب رو

افت يو خواندن يكي از كتاب هاي او استعدادش راه خود را باز  4گوتهداشت و سرانجام پس از آشنايي با آثار 

  .وش ها و كارهايش با موارد ادبي و هنري همباز گشتو تا پايان كار، كا

راحتي  يعني در سن هفده سالگي وارد دانشگاه شد، اما محيط دانشگاه برايش آسايش و 1873به سال 

هيچ گاه به : خود در اين باره مي گويد. او را به عنوان يهودي بودن ايذاء و تحقير مي كردند. را نويد نمي داد

                                                           

1- Sigmund Freud. 

2- Fereiberg. 

3- Charles Darwin. 

4- Wolfgang – Gothe. 
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در ... ام كه من چرا بايستي از اصليت  يا نژاد و مذهب خانوادگي خود شرم داشته باشـم  اين اصل واقف نشده

نتيجه اين احوال و سالهاي نخستين دانشگاهي بود كه من به زودي با سرنوشت اقليتي كـه ميـان اكثريتـي    

ر برابر افكار مورد تحقير و توهين باشند خو گر شدم و اين فشار و بار محروميت موجب شد كه با تنهايي و د

  .و عقايد عمومي داراي حس استقالل و اتكايي نسبت به خود گردم

 .سرگرم كار و فعاليت شـد  5ارنست بروكدر آزمايشگاه روان شناسي  1882 – 1897مابين سالهاي 

در جريـان كارهـاي   . و سيسـتم عصـبي رغبـت نشـان داد     6بافت شناسيدر اين سالها بيش از هر چيز بـه  

كم شايق به كاوش و پي جويي در بيماري هـاي روانـي و علـل پيـدايش آنهـا شـد و        آزمايشي و پزشكي كم

  .موفق شد دكتراي خود را از دانشگاه بگيرد 1881باالخره به سال 

را ترك نموده و در بيمارستان اش چندان رضايت بخش نبود اجباراً آزمايشگاه  چون وضع مادي خانواده

پس از مدتي، ديگر او را به عنوان پزشكي ورزيده و كارآمد در . به عنوان متخصص اعصاب مشغول به كار شد

رشته اعصاب مي شناختند و او خود حس مي كرد كه هنوز بسيار از آن چيزي كه مي خواهـد بـدان دسـت    

به شكل تحريك  7شاركوو نام  پاريسليكن . ن دست يابددور است و در وين نيز قادر نيست كه به آه يابد ب

 پـاريس آميزي در مغزش مي درخشيد و تصميم داشت در موقعي مساعد و مقتضي براي ادامه تحصيل بـه  

  .استاد بزرگ زمان بهره برگيرد شاركوعزيمت نموده و از محضر 

آن  ن زمان آشنايي نسبت بهموفق شد مطالعات و آزمايش هايي درباره كوكائين كه تا آ 1884در سال 

نبود انجام دهد، اما متأسفانه حوادثي موجب شد كه منجر به مسافرت هايي برايش گشـت و بـه ايـن سـبب     

 كـارل اما يكي از دوسـتانش بـه نـام    . دنباله آزمايش هايش را درباره كوكائين ناتمام بدست فراموشي سپرد

  .ز خواص مهم كوكائين يعني بي حسي محلي گشتدنباله كار او را گرفت و موفق به كشف يكي ا 8كولر

سيسـتم   9ارگانيـك از اين زمان فرويد كه در تخصص و مطالعات در حالت هاي گوناگون بيماريهـاي  

عصبي داراي شهرت و مقامي شده بود و نوشته هايش نيز بر اين مقام صحه مي گذاشـت در مـورد آزمـايش    

ايـن حادثـه   . گشـت  11موفق به دريافت عنـوان اسـتادي   10هايي درباره بافت شناسي و تداوي امراض عصبي

موجب شد تا به آرزوي خود واقعيت بخشد چون از جانب دولـت بـه خـرج دانشـگاه بـراي مطالعـه و ادامـه        

  .تحصيل به پاريس اعزام شد

                                                           

5- Ernest Bruke. 

6- Histologie. 

7- Charcot. 

8- Karl Koller. 

9- Organique. 

10- Neuropathologie. 

11- Dazent. 
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بدواً در دانشـگاه گمنـام بـود،    . شد 12رير پت نخست به عنوان يك دانشجوي معمولي وارد دانشگاه سال

از نداشتن يـك متـرجم ورزيـده آلمـاني      شاركووسيله اي پيش نيامده بود تا اسمي بگذارد، ليكن شنيد كه 

ايـن  . قـرار گرفـت   شاركوس از آزمايش مورد توجه پاظهار تأسف مي كند، پس آمادگي خود را اعالم كرد و 

  .هاي شاركو مسلط باشدرايشها و كاحادثه موجب شد تا از نزديك و بهتر به آزم

روش كار شاركو موجب شد تا فرويد درسي بزرگ از اين استاد فراگيرد، درسي كه با اخالق و طبـع او  

لف و جاهـاي گونـاگون بـه هنگـام     تفرويد مالحظه مي نمود كه اين استاد در مواقع مخ. موافق و سازگار بود

و آشكارا به زبان آورده و مالحظه مقتضيات زمـان را نمـي    بحث و سخن نظرات و گفته هاي خود را بي پروا

وي موجوديـت عميـق و گسـترده    . بـود  13هيسـتري منحصراً مربوط به  شاركوكارها و آزمايش هاي . كند

ستري كه هيستري را همگاني اعالم مي كرد و آزمايش هاي وسيع را درباره تشنجات و فلج هاي ناشي از هي

در ضمن كار شاركو كه استعداد فراواني . وتيكي به وجود مي آمدند آغاز كرده بودندر اثر نفوذ تلقين هاي هيپ

ريان برخي از نظرات و كارهايش قـرار مـي داد و   جدر اين دانشجوي جوان ويني مالحظه نموده بود، او را در 

ايي درباره در همين هنگام بود كه فرويد قبل از ترك پاريس و عزيمت به وين با استاد در موضوع آزمايش ه

فلج هاي موضعي و فلج هاي هيستريك و مقايسه و سنجش هايي ميان آن دو فلج با يكـديگر توافـق و هـم    

  .رايي حاصل كردند

من بر آن بودم تا رابطه هيسـتري و عـوارض آن، يعنـي     -: فرويد خود در اين باره توضيح مي دهد كه

روانشناسي توجيه كنم و معتقد بودم كه  ظري از لحانوع و اندازه و چگونگي عوارض ناشي از آن را با فكر بش

منشأ غيرمرضي اين بيماري، يعني فلج و بي حسي و تجسم آن در خاطر بشر قرار دارد؛ و شاركو نيز عقيـده  

ونه ارزشـي بـراي بررسـي    گمرا تأييد مي كرد، ليكن در جريان آزمايش ها متوجه شدم كه وي در واقع هيچ 

  .ل نيستيبستن آن براي بيماري هاي اعصاب قاهاي پسيكولوژيكي و بكار 

به وين بازگشت و برآن شد تا  ف با تئوريهاي زمان و محيطش بودنظراتي نو كه مخال افرويد سرانجام ب

او در پاريس با مطالعـات و  . حاصل مالحظات و تجربيات خود را در پاريس براي مجمع پزشكان گزارش كند

هيستري انجام داده و مشاهده نموده بود، بيماري مورد بحـث را همگـاني   آزمايش هاي فراواني كه در زمينه 

يافته و آن سان كه شاركو مدلل ساخته و او خود نيز بدان ايمان داشت هيستري را خاص زنان و مرضي ويژه 

رائه به هر انجام هنگام ا. مي افراد از زن و مرد اعالم مي نمودان را بيماري عمومي بين تمآنمي دانست، بلكه 

پزشكي معترضانه بر او پرخاش جويان فرياد كرد . گزارش با بي اعتنايي و مخالفت مجمع پزشكان مواجه شد

 –يعنـي  » uterus«بـه معنـاي   » histéron«همكار عزيز گوشمان را با اين بيهوده گويي ها ميازار،  -: كه

چگونه مردي مي تواند هيستريك باشد؟ از اين پس فرويـد مجـامع پزشـكي و     رحم و زهدان زن است، پس

                                                           

12- Salpétriére. 

13- Hysterie. 

 نخستين دوره
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سنت هاي نادرست پيشين بر آنها سلطه داشت رها نمود و تا پايـان عمـر هـيچ     كهگردگاههاي آكادميكي را 

  .گاه گرد آن محافل نگشت

از دور سـنن و روش هـاي رايـج     از اين زمان همان گونه كه خود مي گويد با استقالل راي و عقيـده و 

 كه نسبت به او عشق مي ورزيد ازدواج نمـود و  هامبورگبا دختري از اهالي  1886به سال . شروع بكار كرد

به عنوان يك متخصص زبردست در رشته بيماري هاي عصبي در وين شروع بكار نمود و به گفته او دو سالح 

  .»خواب« 15هيپ نوزو » درمان بيماري ها با برق« 14الكتروتراپي: بيش نداشت

اطمينان حاصل نمـود، در روش خـواب   » الكتروتراپي«ليكن اندكي نگذشت كه به نسبتي كه به روش 

 براي چند سالي بـه  1889مصنوعي دچار ترديد گشت، پس براي آموزش و تكميل آگاهي هاي خود به سال 

ند كه به روش تلقين و هيپ نوز بـه تعلـيم و تربيـت و درمـان     در آن جا كسان و استاداني بود. رفت نانسي

پزشكي كهن سال روبـرو شـد و مشـاهده نمـود كـه او چگونـه        16يه بوي ليفرويد در آنجا با . سرگرم بودند

پزشـك و متخصـص    17برنهايمسرگرم درمان كودكان فقير و كارگران زحمت كش مي باشد از سويي ديگر 

ز وين به قصد ديدار و آموزش نزد او آمده بود مالقـات نمـود و روش كـار او را    رشته مورد عالقه خود را كه ا

 -: فرويد درباره تأثير اين دوره آموزش و تجربه مي گويد. هنگام كار به روي بيماران آسايشگاه مالحظه نمود

ز حيطه از همان جا بود كه به چگونگي هاي گسترش حاالت نفساني كه بسيار قوي و سركش بودند و خارج ا

را مدار  نانسي مكتبفرويد از آن پس دنباله . و تصرف و نفوذ قسمت خودآگاه فعاليت داشتند آگاهي يافتم

  .كار خود قرار و برآن پايه شروع به آزمايش نمود

و  تمام وقت. ي را گذرانديهيجان و خالي از پژوهش و پي كاويدوران بي  1891 – 1886ميان سالهاي 

خانواده و امور مادي كه از آن در مضيقه بود مي گذشت و تنهـا كـارش ادامـه شـغل      هم او در تأمين معاش

پيشين و معمولي او بود و زماني فرصت آن را نمي يافت تا دنباله كاوش ها و آزمايش هاي مكتـب نانسـي را   

 با همكـاري دسـتيارش منتشـر   » فلجي هاي كودكان«موفق شد رساله اي درباره  1891به سال . ادامه دهد

  .نمايد

هنگامي كه در تدوين يك فرهنگ پزشكي شركت داشت متوجه بيماريهايي مربوط به زبان شـد و بـه   

 كـه آغـاز   1895منتشر ساخت؛ و سـرانجام بـه سـال    » شناخت بيماريهاي زباني«رساله اي بنام  1893سال 

محسوب مي شود با همكاري پزشك مجرب و سالمندي كه منشأ  18پسيكاناليززندگاني اصلي و تولد دانش 

                                                           

14- Electro trépie. 

15- Hyp nose. 

16- Liébault. 

17- Bernheim. 

18- Psychoanalyse. 

 نخستين دوره
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مشغول كار و آزمايش گشت و حاصل تحقيق ها  19بروير ژوزفاش گشت به نام  تحوالتي در زندگاني علمي

كه نخستين سنگ بناي دانشي گشـت كـه    20»تتبعاتي درباره هيستري«و تتبعات آنها رساله اي بود بنام 

  .كسره در هم نورديداصول پسيكولوژي كالسيك را ي

  كاناليز پسي پيدايش -2

  گستردگي دستگاه فلسفي فرويديسم، همانند يهاي پسي كانالي

  تيك در تئوريهاي فالسفه گذشته، سرشاري نوشته هاي

  شوپنهاور، نيچه و فرويد، نظر فرويد درباره اين

  ،دو متفكر، كشف جنسيت و مسخرگي ها

  مخالفينپاسخ فرويد به 

بازيابي ها و دست اندازي هاي فرويد در قسمت امور رواني و بعدها با گسترش در كليه شـئون روانـي،   

فرهنگي و ذوقي، و سرانجام شمولي كه در واپسين مراحل به تمام زندگي بشري پيدا نمـود و همچـون يـك    

باهتي با آنچـه كـه بعـداً    ، در نخستين مراحل كوچكترين همانندي و ش -دستگاه فلسفي كامل شناخته شد 

كانـاليز معرفـي گشـت     و پسـي  21فرويديسـم بدان رسيد و مدار راستين كارش قرار گرفت و وجه نماياننده 

به هنگام مطالعه در آثار ديگران از برخي هماننديهايي كه ميان نظرات خود با تئوريهـاي   افرويد باره. نداشت

 هاولوكفالسفه گذشته مي يافت به شگفتي دچار مي شد و هنگامي كه پس از خواندن يكي از نوشته هاي 

ابقه دارد س افالتوندريافت كه ارتباط دادن ميان بيماريهاي عصبي با ميل جنسي در نوشته هاي  22ليس ال

  .و آن فيلسوف باستان به شكل مبهمي اين مفهوم را رسانيده سخت به تعجب فرو گشت

به موردي برخورد كه آن فيلسوف آلماني تـذكر مـي داد كـه     23شوپنهاورروزي نيز ميان نوشته هاي 

اري مي كند، بشر هنگام برخورد در برابر برخي از حقايق، احساس تنفر و ناپذيري نموده و از قبول آنها خودد

  .24واپس زدگيو اين خود پيش آگاهي و مقدمه اي بود بر تئوري 

دار به كمي و محدوديت ماين كشف خود را وا -: فرويد درباره مطالعات خود و كشف اخيرش مي گويد

فرويد اضافه مي كند كه كساني ديگر بارها اين نوشته ها را خوانده اند و حتي يك بار نيز . مطالعاتم مي باشم

او بعدها با مطالعه آثار اين متفكر بزرگ بـه شـباهت   . اين موقعيت را نيافته اند تا به كنه حقايق آن پي ببرند

                                                           

19- Josef Breuer. 

20- Studien uder histerie. 

21- Freudisme. 

22- Havelock ellis. 

23- Schopenhauer. 

24- Refoulement. 

 كاناليز پيدايش پسي
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شـگفتي مـي شـد؛ از     وهاي بسياري كه ميان نوشته هاي اين استاد و نظرات خود مي يافت غـرق تحسـين   

  .ل جنسي نام برديستي از اهميت ها تأثيرات روحي و ميبا جمله اين همانندي ها و شباهت ها

اما فرويد به زودي از مطالعه و اين گونه كاوش ها دست برداشته و منصرف شد، و براي اينكـه اصـالت   

خودداري  25نيچهفكري خود را حفظ نموده و آن را از نفوذ و تأثيرهاي خارجي بركنار دارد از مطالعه در آثار 

من با اراده و تصميمي قاطع خود را از مطالعه آثار نيچه كه بسي بـدان   -: او خود در اين باره مي گويد. كرد

كانايز بـراي مـن    عشق و عالقه داشتم بركنار بردم، چون مي خواستم نظرات و انفعاالت و مواردي را كه پسي

از اين روي بايستي از اين موضوع صرف نظر . باشد فراهم مي آورد از هرگونه اثرات خارجي مصون و بي تأثير

رات و تئوريهـاي فالسـفه   كاري جز تأييد نظ 26تيك كانالي پسيو به كلي چشم پوشي نمود كه كاوش هاي 

  27.انجام نداده است

ا متفكري تنهرا  نيچه – شوپنهاورخود پس از » اتوبيوگرافي«يعني در » زندگي من«فرويد در كتاب 

نظرات و گفته هايش اغلب به شكل شگفتي آوري منطبق با كـاوش   -: بيش از هر كسي معرفي مي كند كه

  28.بوده است» تيك كانالي پسي«هاي روانكاوانه 

اش كـه بـه وسـيله روش مسـتقيم بـروي       فرويد در نتيجه تداوي و مطالعات و آزمايش هـاي شخصـي  

هاي عجيبي مي گشت پايـه تئوريهـا و   بيمارانش انجام مي گرفت و اغلب منتهي به كشف ها و بدست آمده 

اين بررسي ها اغلب و اكثر اوقات در تأييد يك نظر و اصل اساسي بودند، بـه ايـن   . نظرات خود را بنا مي نهاد

معنا كه نقطه اصلي و نخستين ضربه گاه يك بيماري عصبي و رواني همواره بـه اصـل جنسـي منتهـي مـي      

  .ت غريزه جنسي گشتگشت و به همين جهت فرويد معتقد به اولوي

براي محيط مساعد نبـود، اينكـه بـه تمسـخرش پرداختنـد و ايـن        شالبته اين نظريه اي بود كه قبول

پرسش هزل آميز مخالفين و استهزا كنندگانش پيش كشيدند كه آيا محيط وين و مشتريها و بيمارهايي كه 

  نشده است؟وابسته به آن محيط بودند موجب پيدايش چنين عقيده اي براي فرويد 

ي به شهر وين آكنده از وضعي شـهواني و اجتمـاعي مـنحط مـي بـود      ااين پرسش كه محتواي طعنه 

كـه نقطـه نظـر     29پير ژانـه موجب سر و صدايي بسيار شد، فرويد در پاسخ روانشناسي فرانسوي موسوم بـه  

 پـاريس و اخـالق،   از ديـدگاه پرهيزگـاري و عفـت    -: روانشناسي نظريه فوق را پذيرفته بود معترضانه گفت

آن گاه فرويد در اين مورد بي آنكه آلوده به وطن پرستي . چنين حقي را ندارد تا خود را برتر از وين برشمارد

جايي كه روابط جنسي آزادتر و خشـونت هـايي   : و ميهن دوست متعصبي باشد به پاسخي مستدل مي گويد

                                                           

25- Nietzche. 

26- Psychanalytique. 

27- Sur geschichte der psychoanalitischen bewegung. 

28- Freud: Selbstdarstellang. 

29- Pierre Janet. 
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تاران بيماري هاي عصبي در آنجا كمتر از جاهـايي  ناشي از حس اخالقي اندكتر باشد، مسلماً مبتاليان و گرف

ديگر خواهند بود و ساكنين آن مكان پرهيزگـارتر از سـاكنين شـهرهايي خواهنـد بـود كـه روابـط جنسـي         

  .محدودتر و خشونت اخالقي گسترده تر باشد

  بهتر راهي براي كاوش -3

  روان كاوي، مالقات با دكتر بروير،آغاز جنبش و تكاپو، نخستين پديده هاي 

  ،بيمار بروير و تداوي او، همفكري بروير و فرويد، روش كاتاريس

  جدايي فرويد و بروير، جست و جو، نقش برنهايم طرد

  هيپنوتيسم، كشف واپس زدگي و شيوه درمان

سـيت و  پس از كشف اصل جن. اوي و پيشرفت سريع آن آغاز مي گرددكاز اين پس زندگاني دانش روان

زندگي فرويد عبارت بود از كشف هـاي متعـدد و   . اهميت و ارزش آن در چگونگي بيماريهاي عصبي و رواني

از . وسيعي در زمينه روانكاوي و نوشتن مقاالت، رساالت و كتاب هايي براي شـناختن و درك آن اكتشـافات  

آمده و به كارشكني و تمسخر  اين پس كساني به او سخت گرويده و ستايش مي نمودند و مخالفيني نيز گرد

  .مي پرداختند

 شپزشـك تيزهـو  » ژوزف برويـر «را مالقات كنـد، دكتـر    شاركوپيش از آنكه فرويد به پاريس رفته و 

ويني شرح بيماري يكي از مريض هاي خود را كه به هنگام پرستاري از پدر خود سخت مريض شده بود براي 

اين نتيجه به  بروير. ود كه پدر خود را بسيار دوست مي داشتبيمار مورد بحث دختر جواني ب. وي نقل كرد

اي داشته كه در  ضي اين هيستري در دختر جوان بستگي به تكان هاي شديد روحيرسيده بود كه عاليم مر

صحنه هاي گذشته دور بيمار اتفاق افتاده بوده است و باز كشف كرده بود كه پيدايش اين نشانه هاي مرضي 

. به كار افتادن نابهنگام مقداري از تحريكات و اميال متراكم و آزاد يا ارضـا نشـده مـي باشـد    معلول و نتيجه 

. سـود مـي جسـت    30هيپنوتيسـم براي درمان اين دختر جوان روشي خاص برگزيده بود و از  دكتر بروير

بدين شكل كه هنگام خواب مصنوعي موجباتي بر مي انگيخت تا بيمار صـحنه هـاي گذشـته زنـدگي را بـه      

ب مي شد كه در اثناي خواب مصنوعي عاليـم مرضـي رفـع    جمو ارخاطر مي آورد و اين بخاطر آوردن و تكر

وقتي نيز از بين رفته و بيمار شده و بيمار به حالتي عادي در مي آمد ليكن پس از بيداري اين صحت هاي م

  .يعني پااليش نام نهاده بود 31كاتارسيساين روش خود را  بروير. ت نخستين باز مي گشتلبه حا

                                                           

30- Hypnotisme. 

31- Katharsis  كلمه يوناني به معناي پااليش، تصفه، تميز كردن، پاك كردن و زدودن، مشتق ازKatharos  يوناني
ارسـتو گرفتـه    Katarsisبروير و فرويد اصطالح خود را از همـان   Cathartiqueو به فرانسه  Catharsisدر انگليسي . است

  .اند

 كاوش براي راهي بهتر
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» كاتارسيس«اي كه داشتند به موفقيت از روش  در مدت همكاري شكوفان و صميمانه فرويدو  بروير

. ليكن اندكي نگذشت كه بر اثر اختالف هـايي از يكـديگر جـدا شـدند    . دسود برده، و آنرا بسي اعتال بخشيدن

پزشك پير و محترم از روش سنت شكني و پيش رويهاي فرويد جوان و تازه نفـس در قبـال اجتمـاع     بروير

هراس داشت و شايد به واقعيت هاي نظرات فرويد نيز ايمان داشت، اما هنگامي كـه فرويـد طـرح اساسـي و     

يز جنسي را در بيماريهاي عصبي و هيستري بـه آشـكارايي بيـان داشـت و مـوج تعـرض و       نقش اولويت غرا

  .مخالفت به سويش سرازير شد دكتر بروير واپس رفته و فرويد كامالً تنها ماند

اش بود، يعني قسمت ضعف و اختالل  فرويد جهت آزمايش و كاوش در مبحثي وسيع تر كه مورد عالقه

او در زنـدگي جنسـي بيمـاران    . ر زمينه هيستري انجام داده بود دست برداشتاعصاب از آزمايش هايي كه د

  .خود بناي كاوش و جست جو را گذاشت و سرانجام اساس جنسي ضعف اعصاب را كشف كرد

فرويد به خواب مصنوعي اعتماد و باوري اساسي نداشت و كمتر از اين روش سـود مـي جسـت، چـون     

هنگام روش پااليش نيز اثري قطعي ندارد و يا اغلب اثر و تأثيرش كه  مشاهده مي نمود كه اين عامل حتي به

تنها در اثر رابطه بيمار و طبيب ثمربخش مي شود تنها در حين و هنگام عمل دوام دارد و پس از بيـداري از  

خواب مصنوعي نتيجه اي حاصل نمي ماند به همين جهت انديشه او كـه در كـاوش و تكـاپو بـود بـه روش      

چگونـه تحـت    برنهـايم بود كه بيماران  هاو مشاهده نمود. بدان عمل مي نمود گرويد نانسيكه در برنهايم 

اين يادآوري ها در . تأثير تلقين، حوادث و اتفاقاتي را كه به گمان خود فراموش نموده بودند به ياد مي آوردند

بردارنده رويدادهايي اندوه زا و يا ترس آور و يا شرم آگين بودند كه بيماران مـي كوشـيدند آنهـا را فرامـوش     

كه بعـدها مـدار اساسـي كـاوش     » واپس زدگي«فرويد به اصل  با اين توجه بود كه. نموده و به خاطر نياورند

  .هايش قرار گرفت دست يافت

به انديشه شد كه چگونه بايستي اين نـوع امـراض عصـبي را    » مان رفوله«پس از كشف واپس زدگي يا 

را  آيا بايستي با برانگيختن وسايل و دست آويزهايي اميال واپسـين زده را عيـان سـاخته و بيمـار    . مداوا كرد

وادار به شناخت و پذيرش آنها نمايد، و يا طرحي بريزد تا بيمار به محكوميت آنچه كه قبالً طـرد كـرده بـود    

برانگيخته شود؟ ليكن سرانجام با تلقين و تركيب حدس ها و تئوري هايش بر آن شد كه بيمار را بايستي در 

روبـرو   وچون معتقد بود كه بيمار با شـناخت  شرايطي قرار دهد تا وادار به اعتراف تمايالت واپس زده گردد، 

جانشـين  » پسـي كانـاليز  «پس از اين دوره است كه روان كاوي يا . شدن با آنها درمان و معالجه مي شود

  .شد» كاتارسيس«روش پااليش رواني يا 

   

 كاوش براي راهي بهتر
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  فرويدي تئوريهاي -4

  نقش اساسي دوران كودكي،پسي كاناليز نخستين، جست و جو در چگونگي واپس زدگي، 

  ميل جنسي در كودك، عقده اوديپ، كاوش براي درمان، روش

  گفت و گوي آزادانه، تئوري خواب، اعمال سهوي

  و اشتباهات، علل بيماريهاي رواني،

  .روانشناسي جديد

ي وسيله آن مي توان به اين مخفي گاه تاريك روان انساناست و ب 32»ناخودآگاه«كاناليز كليد روان  پسي

و روان ناخودآگاه صرف كه پنهان گاه تمايالت واپـس   33»نيمه آگاه«دست يافت، البته بايستي ميان دو روان 

يابي و كشـف شـرايط و   س از كشف واپس زدگي به منظور دسـت فرويد پ. زده شده مي باشد تفاوتي قايل شد

دوران بلوغ همچنـان عقـب   چگونگي واپس زدگي از نقطه شروع به واپس رفتن آغاز نمود، پس از رسيدن به 

نشست تا به سال هاي نخستين كودكي رسيد و به اين موضوع پي برد كه خاطرات و تمايالت دوران كودكي 

هرچند به وادي فراموشي و نسيان افتاده اند، اما با اين حال اثرات محو ناشدني و عميقـي از خـود بـر جـاي     

منشأ اكثر تمايالت واپس زده شـده كـه در دوران كـودكي    از اين كشف، يعني قرار گفتن و مبدأ و . نهاده اند

يعني كشـفي  » ميل جنسي كودكي«تكوين مي يابند اصل و كشفي ديگر حاصل شد كه عبارت بود از وجود 

  .كه سيل ناسزا و افترا و مخالفت را بسوي او سرازير نمود

ي فريبنـده و مشـحون از   در زندگاني دور بيماران زن و مرد، يعني در دوران كودكي آنان صـحنه هـاي  

از آن به راحتي مي توان آنچـه را كـه اتفـاق     سعشق و شهوت وجود داشته است كه در زمان هاي بلوغ و پ

البته اينجا، يعني حوادث دوران كـودكي رويـدادهايي   . افتاده و حقيقت در موجوديت داشته است انكار نمود

بوده است كه به فراموشي دچار شده و  34و يا تصور ميل واقعي و انجام يافته نبوده اند، بلكه عبارت از تجسم

  .يا در شرايطي واپس زده شده اند

اين كشفيات كه هر كدام همراه با آزمايش ها و مطالعات و مالحظات گوناگون بود موجب كشف مسأله 

بـر  اي ديگر شد كه بيش از آنچه گمان رود بر آشفتگي و هيجان در محيط فرويد برانگيخـت، چـون فرويـد    

ش اعالم نمود كه پسر بچه عشقي شهوي و جنسي نسبت به مادر داشـته و بـه همـان    ا مبناي كشفيات قبلي

نسبت به پدر كين ورزيده و قهرانه مي نگرد و همچنين اين روش در دختر بچه نيز وجود درد اما به عكـس،  

احساس كينه و نفرت مي يعني دختر بچه نيز همان قدر كه نسبت به پدر عشقي جنسي دارد نسبت به مادر 

                                                           

32- Ineoscience. 

33- Preconscience – Subconscience. 

34- Fantasme de désire. 

 تئوريهاي فرويدي
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 عقده«يونان و شخصيت هاي تاريخي يونان باسـتان   35اين دو صورت را فرويد با استفاده از ميتولوژي. نمايد

  .ناميد 38»ليبيدو«نام نهاد و انرژي غرايز جنسي را نيز  37»الكترا عقده«و  36»اوديپ

آزمايش هايش افزوده مي گشت بيشتر در پي آن بر مي هرچه بر وسعت عقايد، تئوري ها، كاوش ها و 

پس اين بار از در گفتگوهاي دو جانبه درآمد و براي . آمد تا وسيله مطمئن تري براي درمان بيماران برانگيزد

كشف و عيان ساختن واپس زدگي هاي و بطور كلي براي خنثي نمودن و بي اثر كردن مقاومتي كه از جانب 

بـر ايـن مبنـا    . به سماجت و اصرار و درخواست و اطمينان دادن به بيمار مـي پرداخـت   آنها به عمل مي آمد

بدين معنا كه بيماران را در شرايط  –را نهاد  39»گوي آزادانهو  گفت«دگرباره روش خود را تغيير داد و ابداع 

بيـرون باشـد،   محيط و نور خاصي قرار داده و خود پشت سر بيمار به نحوي قرار مي گرفت كه از ديدگاهش 

  .قت آنچه را كه به ذهنش مي آيد بر زبان آرداآنگاه از بيمار خواهش مي كرد بدون وقفه و از روي كمال صد

به چگونگي و سـرعت درمـان كمـك مـي نماينـد       40»تيك آنالي«از مواردي كه در اين گونه تداويهاي 

آناليست بوجود مي آيد و البتـه بايسـتي   كه ميان بيمار است  اي روابط محبت آميز و يا به هنگام خود عشقي

اين رابطه ممكن است بر پايه عشـقي حـاد و   . ع مي شودروتذكر داد كه اين محبت و عشق از جانب بيمار ش

اين حالت كه ممكن اسـت   فرويديسمكامالً جنسي و يا با كينه و نفرت و خصومتي ابراز شود و در دستگاه 

  .خوانده مي شود 41انتقال بهترين وسيله تداويهاي آناليتيك گردد

چون حلقه هاي زنجيـري بـه   ي فرويد اين است كه كشفيات او هماز خصايص و امتيازات ويژه تئوريها

با نمايان شدن روش گفت و گوي آزادانه، بررسـي و  . هور نموده و آشكار مي شوندظهم پيوسته و از پس هم 

كاناليز اسـاس و   پسي. ز آن ديگري تراويده شدكاوش هايي درباره خواب شروع گشت و در واقع اين بررسي ا

                                                           

35- Mythologie. 

36- Complexe oeudipe. 

37- Complexe Elecctra. 

به معناي دوست داشتن كه در زبان فارسـي   Liebenواژه ايست جعلي از ريشه » Libido ليبيدو«كلمه آلماني  -38
ه عشق و شهوت بـه معنـاي   البت. نيروي محرك جنسي است به معناي وسيع آن» ليبيدو«منظور از . به شهوت ترجمه مي شود

نيرويـي اسـت   » ليبيـدو « -: خود مي گويد فرويد. وسيع آن كه ارضاي تمايالت جنسي به مفهوم عامه بخش اندك از آن است
كه محرك هاي پراكنده را به هدف مشخص و نماياني سوق مي دهد، و يا در جايي ديگر از اين كلمـه ايـن گونـه تعريـف مـي      

  : نمايد
ما قدرت و انرژي غرايز را كه از حيث كميت قابل محاسبه، اما غير قابل سنجش و يا تخمين است و در مناسبات آنچـه  

اطالق مي نماييم، تعميم مي دهيم، البته نظر ما از كلمه عشق، آن عالقه و عشقي است كه به آميـزش هـاي   » عشق«كه بر آن 
اما همچنان بر احساساتي چون عشق به پدر و مـادر و در معنـاي وسـيع     –جنسي مي انجامد و هدفش بر مبناي نزديكي است 

  .آن نسبت به بشريت و عالقه به اشيا و بعضي افكار و مفاهيم معنوي شمول دارد
S. Freud: Massen psychologie and ich analyse. 

39- Association Libre. 

40- Analitique. 

41- Transfert. 
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چگونگي حقيقي و راستين خواب را نمايان نموده و آن را تحقق و ترضيه يك تمايل واپـس زده شـده اعـالم    

بـر ايـن مبنـا پـس خـواب نيـز بـا        . كرد كه اغلب تغيير شكل داده و به شكل هاي ديگري تظاهر مي كننـد 

  .صبي همانند و شبيه مي باشدنمودارهاي بيمارگونه و اختالل هاي ع

اما خواب يك بيماري به معناي واقعي آن نيست، بلكه تظـاهر و جلـوه اي عـادي از روان ناخودآگـاه و     

از سويي ديگـر  . اميال واپس زده مي باشد كه در هنگام خواب به صور مختلف تظاهر نموده و ارضا مي شوند

كه در زندگي روزمره اتفاق مي افتد و در ظاهر مواردي غيرجالب و بي اهميـت  كاناليز حوادثي عادي را  پسي

جلوه مي نمودند تفسير و توجيه نموده و نشان داد كه اينها نيز داراي مبنايي مرضي بوده و در واقع به اصـل  

ايـن  . واپس زدگي تعلق داشته و از تظاهرات و ترضيه هايي است كه به وسيله ناخودآگاهي انجام مي گيرنـد 

و  45، فراموشـي انديشـه هـا   44و نوشـتن  43، اشـتباهاتي در خوانـدن  42اشـتباهات لفظـي  : تظاهرات عبارتند از

  .شناخته مي شوند 47و غيره كه بطور كلي تحت عنوان اعمال سهوي 46ظريفه

روانكاوي ژرف و عمقي علت اين اشتباه كاري ها و سهويات را نشان داد و بنابراين از چـارچوب اصـول   

كاناليز كه بدواً وسيله سـاده و محـدودي بـراي     پسي. تري جاي گرفت ر حيطه وسيعدخارج شده و  اوليه اش

تداوي و درمان امراض عصبي بود از آن حالت محدوديت ويژه بيرون شده و به صورت يك علـم روانشناسـي   

وان پزشـك نامـدار روانـي بـه عنـ      48بلـوير وه گـر شـد و بـه گفتـه     لـ جديد، ولي بسيار گسترده و عميـق ج 

  .براي خود جايي باز نمود 49ژرفا روانشناسي

   

                                                           

42- La psus linguoe – versprechen. 

43- Verlesen. 

44- La psuse calami verg chrielen. 

45- La psus memorino. 

46- Witz. 

47- Acts manqués. 

48- Eugen bleuler. 

49- Tiefen psychologique. 
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  شهرت آغاز - 5

  انتشار آثار و كتاب ها، كتاب تفسير خواب و گرد آمدن شاگردان و هواخواهانش،

  طرح مسايل جديد، رغبت مردم به مطالعه آثار او، تكميل نظريه جنسي،

  كلينيك،دوران تنهايي و انزوا، طليعه شهرت، پيوستن پزشكان 

  كاناليكتيك، انتشار نشريه ها، يونگ زوريخ به نهضت پسي

  با و بلوير، سفر به آمريكا و نتايج آن، مالقات

  دومين بونتام و ويليام جيمس، تشكيل

  و  كنگره، نفوذ در تمام جهان

  انشعاب  سابقه، شهرت بي

  يونگ و آدلر، ثمرات

  و نتايج جنگ

كانـاليز سـخن    در آنها از تئوري ها و كشفيات خود و اصول پسينخستين آثار و نوشته هايي كه فرويد 

 انتشار يافت و يكي از عميق ترين 1900كه در سال  50تعبير و گزارش روياگفتن آغاز نهاد عبارت بودند از 

. اين كتاب موجب شد كه گروندگان و هواخواهانش به سرعت فزوني گيرنـد . و گسترده ترين آثار او مي باشد

ين نسبت موجب شد تا مخالفينش هم زياد شدند چون فرويد در اين كتـاب بـه جسـارت و بـي     ليكن به هم

  .پروايي بسياري خوابهاي ناخوش آيند خود را تحليل كرده بود

و  دموضوع رويا به مسايل ناخودآگاهي چون لغزش ها و فراموشي ها و اعمال سهوي و شـوخي انجاميـ  

يگر شد كه دو كتاب ارزنده ديگر بر آن مبنا تأليف و انتشار يافت موجب پيدايش نظرات و مسايل ارزنده اي د

فرويد دربـاره كتـاب اول    .52شوخي و رابطه آن با ناخودآگاهو  51پسي كوباتولوژي زندگي روزانهبه نام 

اين كتاب بيش از نوشته هاي ديگرم اسـتقبال شـد و مـردم بـا رغبـت بيشـتري بـه مطالعـه آن         : مي نويسد

واقع علت اين رغبت مردم و با مطالعه بيشتر خواندن معلول آن بود كه در اين كتاب از مباحثي در . دپرداختن

  .كه بوي كفر و زندقه و بي ايماني مي آمد بيشتر ياد شده و مطالب آن متنوع تر و شادي بخش تر بود

 تحليلـي شور مسايل و تئوريهاي جنسي و سير تحول و تكامل و سرانجام موضوع هـاي   1905به سال 

سه آزمـايش دربـاره   «تيك قرار گرفت و كتاب  كانالي بسياري كه وابسته به آن بود مدار كاوش هاي پسي

  .نگارش و انتشار يافت 53»نظريه ميل جنسي

                                                           

50- Die Traumdeutung. 

51- Zur psychopathologie des alltagslebens. 

52- Der witz und seine beziehung zum unbewussten. 

53- Drei Abhandlungen zur Sexual theorie. 

 آغاز شهرت
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 1896و  1896تـا   1895از سال . مدت ده سال، دوراني تنهايي از لحاظ انديشه سازي براي فرويد بود

، نه شـاگردي  برويربا جدا شدن از . فكري كاملي بر او چيرگي داشت ني بود كه تنهاييِزماني طوال 1909تا 

كوشش و تالشش بـراي شناسـيدن و   . داشت و نه هم فكر و كساني كه الاقل با آنها بحث و گفت و گو نمايد

مواجه بـا   اتش كه اغلب درباره اصل مسايل جنسي و رابطه آن با اختالالت عصبي بودرفهماندن تئوريها و نظ

سرانجام بـه ايـن نتيجـه    « -: بعدها در شرح حالش درباره اين دوران نوشت. شكست و عدم تحقق مي گشت

خواب دنيا را بر : درباره من مصداق دارد كه در واقع جزو آن اشخاصي هستم كه 54»هبل«رسيدم كه گفته 

در ... سـايرين داشـته باشـم    بنابراين نبايستي به محرك هاي بيروني اميـد بسـت و چشـم بـه    . هم مي زنند

اين ... از من دوري مي گزيدند و در حقيقت مي گريختند و در خارج نسبت به من شناسايي نداشتند» وين«

  55».يك مرحله و دوران زيبا و قهرماني و در واقع عصر انزواي باشكوهي بود

 سال يكـي از پزشـكان  در اين . طليعه تابش نور به آهستگي، و بعد به سرعت آغاز يافت 1907به سال 

به فرويد نوشت كه نظريه او در كلينيك زوريـخ   بلويربه نام  بورگوئلتزي، يعني تيمارستان زوريخكلينيك 

 56تين گون ايدر همين سال برخي از اعضاي اين كلينيك مانند دكتر . مورد مطالعه تجربه قرار گرفته است

. نظرات فرويد را پذيرفته و مورد عمل قرار دادند 57»كارل گوستاو يونگ«و پزشك نامي و بزرگ زوريخ به نام 

كاناليز، اين دانش با بوجود آورنـده اش، يعنـي فرويـد     با گرويدن اين پزشكان بزرگ و نامدار به دبستان پسي

 گـرد  سالزبورگدر عيد پاك در  1908در سال بعد، يعني  يونگبه پيشنهاد . بزودي شهرت جهاني يافتند

بدين طريق تشكيل شد و با تكـرار ايـن مالقـات هـا كنگـره       تيك كاناليك ه پسينخستين كنگرو  دآمدن

بنام سال نامـه پـژوهش هـاي     يونگو سردبيري  بلويرو  فرويدتصميم گرفت كه نشريه اي تحت مديريت 

  .منتشر نمايد 58تيك كانالي پسي كوپاتولوژيك و پسي

يس بزودي در كشورهاي بزرگ اروپايي ئو ديگر پسيكاناليست هاي سو يونگو  بلويربا آزمايش هاي 

به  61لويلهلم اشتكو  60ساندور فرنچيو  59»آلفرد آدلر«نهضتي درگرفت و نامي ترين پزشكان همچون 

  .نهضت پيوستند

 در اين سال. شد آمريكاكاناليز به  حادثه اي اتفاق افتاد كه موجب راه يافتن پسي 1909در پايير سال 

به مناسبت بيستمين سال تأسـيس دانشـگاه از فرويـد و يونـگ      63كالركدانشگاه رييس  62استانلي هال
                                                           

54- Hebbel. 

55- Freud: Selbstdarstellung. 

56- M. F. eitingon. 

57- Carl gustav jung. 

58- Jahrbuchfur psycho pathologische und psychanaly tische forschungen. 

59- Alferd adler. 

60- Sandor frenczi. 

61- Wilhelm stecel. 
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فرويد و يونگ اين فرصت را غنيمت شمرده . كاناليز بنمايند دعوت كرد تا در آنجا سخنراني هايي درباره پسي

در اين ضمن پسيكاناليست هاي بزرگ ديگري نيز به آنها پيوستند هم چون دكتـر  . شدند اتازونيو رهسپار 

  .روانكاو مشهور امريكايي 66»بريل«از كانادا و دكتر  65ارنست جونزاز مجارستان، دكتر  64فرنچيساندر 

فرويـد  . اوي شـدند كـ ين سفر موفق به سخنراني هايي چند درباره مباني روانافرويد و يونگ هر دو در 

  .سخنراني نمود» مشاجرات روحي دوران كودكي«پنج جلسه سخن گفت و يونگ نيز درباره 

نهـاد و فرويـد و همراهـانش     اتـازوني تأثير مطلوب و عميقي در خاطر روشـنفكران   ااين كنفرانس ه

جريان مخالفي را كه در امريكا نسبت به پسي كاناليز وجود داشـت مبـدل بـه تحسـين و پـذيرش و بوجـود       

  .آوردن كانوني پر جنبش نمودند

ديده بود از اظهار پذيرش و ادب و پذيرايي گرمي كه از او به  فرويد كه خود را در اروپا اغلب مورد تنفر

قـرار   ورچسـتر هنگامي كه پشـت ميـز خطابـه در    «: عمل آمد مسرور شد، خود درباره اين سفر مي نويسد

گرفتم چنان مي انديشيدم كه يك آرزوي دوري كه به آن عالقه اي وافر داشتم تحقـق مـي يافـت، يكـي از     

كاناليز بـود   كه بدواً از مخالفين جدي پسي 67»پوتنام«بنام  هارواردبزرگ دانشگاه  كاوشگران و روانشناسان

شد و بعداً آنرا بسيار موافق بـا نظـرات و آراي خـود     يپس از برخوردها و بحث هايي از ستايش گران روانكاو

رخورد كرد و فيلسوف و روانشناس نامي امريكا ب 68»ويليام جيمس«و در همين سفر بود كه فرويد با . يافت

هيچگاه نمي تـوانم ايـن منظـره را بـه دسـت      «در اين باره مي گويد . اين مالقات تأثير عميقي بر وي داشت

هنگام گردش او ناگهان توقف نموده و دستكش خـود را بـه مـن داده و خـواهش كـرد تـا       : فراموشي بسپارم

بحراني كه در اثر آنژين سينه در آينـده  همچنان به راه رفتن ادامه دهم، آنگاه وعده كرد كه پس از گذراندن 

از آن حادثـه تـا بـه امـروز     . نزديكي به وي مستولي مي شد به من كمك نمايد، و او يك سال بعد درگذشت

  69».بارها چنين تهوري در برابر مرگ را ستوده و براي خود نيز آرزو كرده ام

 ساندورو بنا به پيشنهاد دكتـر  در نورنبرگ تشكيل شد  1910دومين كنگره پسي كاناليتيك به سال 

بنيان نهادند كه به شعبه هاي فرعي محلي تقسـيم  » المللي تيك بين كانالي مركز پسي«در آنجا يك  فرنچي

يس، هلند، ئوين، برلين، بوداپست، لندن، سو -: مي شد سال هاي بعد به تدريج قسمت هاي محلي مزبور در

و . نيويورك، كانادا، برزيل، كلكته، استراليا و ژاپن گسـترش يافـت  : مسكو و حتي خارج از مرزهاي اروپا چون

                                                                                                                                                                                     

62- Stanley hall. 

63- Clark university. 

64- Sandor frenczi. 

65- Ernest joncs. 

66- A. A. brill. 

67- Putnam. 

68- William james. 

69- Freud: Selbstdarsellung. 
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 تأسيس يافت» تيك كانالي انجمن پسي«نيز پسي كاناليز سرانجام فايق گشت و  سدر پاري 1926بعد از سال 

  .كاناليز انتشار مي داد كه هر سال چهار شماره مجله پسي

كانـاليز در   پسيكاناليست بزرگ فرانسوي و مترجم آثار فرويد درباره علل اينكه پسي 70ماري بوناپارت

پاريس ديرتر از نقاطي ديگر پذيرفته شد و روانشناسان و كساني ديگر به طبعـي پـذيرا آنـرا اسـتقبال نمـي      

: نسـت از قبيـل  افرانسويها را موجب و علـت د بايستي بعضي از خصوصيات اخالقي و رواني : نمودند مي گويد

عالقه به شيوه فكر و طرح روشن و منطقي، توجه به مضمون و احتراز از بـي پردگـي و صـريح گـويي، عـدم      

  .توجه به ميل جنسي و از آن به عنوان عاملي اصلي سخن گفتن

ز تصويب در كنگره ا به سالنامه اي كه پس. كم كم با مرور زمان به نشريات روانكاوي افزوده مي گشت

آدلـر  كه توسـط   71كاناليز نخست مجله مركزي پسي -: سالزبورگ انتشار مي يافت دو مجله ديگر اضافه شد

كه مجله اي بود خاص آناليسـت  » Imago«و سپس تنها بوسيله اشتكل منتشر مي شد و ديگري  واشتكل

ورد كليه دانش هاي رواني مـورد  تيك را م كانالي روش هاي پسي 72رانك اتوو  شاخسهاي غير پزشك كه 

  .نددشمول و مطالعه قرار مي دا

 روانشناس بزرگ امريكايي كه از هواخواهان جـدي و پـر   پوتنامبا حضور  ويماركنگره  1911به سال 

در همين اوقات و انـدكي پـس از آن بـود كـه دو جريـان مخـالف و يـا دو        . عمق روانكاوي بود تشكيل يافت

  .بوجود آمد آدلرو  يونگانشعاب در روانكاوي توسط 

آدلـر بـه كلـي عقايـدي     . كانـاليز عـدول نمودنـد    اين دو هر كدام به نوعي از اصول و مباني اصلي پسي

س زدگي و ميل جنسي را منكر گشـته و آنهـا را ديگرگـون نمـود و بجـاي      برخالف اظهار داشته و اعمال واپ

يونگ نيز در ارزش اصلي ميل جنسـي، بـه ويـژه ميـل     . را وضع نمود 73»اراده قدرت نمايي«غريزه جنسي 

به وادي تصـوف و   74»فوق فردي«جنسي در كودك تغيير عقيده داد و با وضع روان ناخودآگاه اجتماعي يا 

  .كاناليز منع كرد ا اين وضع بود كه فرويد آنها را از اظهار عقيده و وضع تئوريهايي به نام پسيعرفان افتاد، و ب

موجب  انتشار و توسعه پسي كاناليز متوقف گشت، اما اين توقف و جنگ 1914 – 1918با آغاز جنگ 

سـبي بوجـود   بررسي هايي جديد و كشف پديده هايي ديگر بود كه رويدادهاي زمان براي آنهـا موقعيـت منا  

كاوش در حاالت رواني بيماران جنگ، و كساني كه در اثر جنـگ مبـتال و گرفتـار بـه بيماريهـاي      . آورده بود

 1918ال س به. ناميده گشت» پناه به بيماري«عصبي شده بودند موجب پيدايش نظريه جديدي شد كه بنام 

تيـك   كانـالي  بي يك سازمان پسيكنگره اي تشكيل شد و اعضاي آن براي درمان بيماران عص بوداپستدر 
                                                           

70- Marie Bonaparte. 

71- Zentralblatt fur psychoanalyse. 

72- Otto rank. 

73- Volonté de puissance. 

74- Super Individuel. 
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 تشكيل شد، الههكنگره در كشوري بي طرف به نام  1920اندكي پس از پايان جنگ به سال . فراهم آوردند

جنگ خانمان سوز جهاني كه موجب درهم كوبيـدن و از ميـان   «: فرويد درباره اين كنگره چنين ياد مي كند

نـبش هـايي دور از روش انسـانيت،    تقويـت و پيـدايش ج  ي بسياري را فراهم آورد و سـبب  ارفتن سازمان ه

، گشـت بـه هـيچ روي در شـيوه انسـاني و      75»ناسيوناليسـم «چون ملت بازي و ميهن پرسـتي و روش  هم

ما تأثيري نداشت و بر همين اصل هلند از ما با گرمي و شور فراواني استقبال نمود و  76»انترناسيوناليسم«

راي نخستين بار بود كه آلمان ها و انگليس ها كه داراي منافع مشـتركي  تا جايي كه من به خاطر دارم اين ب

  77».بودند دور از دشمني ها و كينه توزي ها، دوستانه در يك محفل علمي گرد آمدند

  شكوفان دوره -6

  كوشش براي زمينه هاي نو، فرويد در مقام استادي بين المللي، بيماري

  كولوژيكي كاوي، قلمرو وسيع مسايل پسيگذرنده، گسترش روان 

  طرح نارسيسيم، مسأله: مطالعات جديد درباره ليبيدو

  تيك آن، تصعيد كانالي غرايز و حل پسي

كاناليز هم چنان در جهان بنيان گرفته و شهرت مي يافت؛ به همين  به موازاتي كه به شكل مداوم پسي

هاي جديد و تازه اي براي بررسي جسـت و جـو مـي     نسبت آناليست هاي ورزيده تحت رهبري فرويد زمينه

اكنون ديگر بدان گونه كه فرويد از تنهايي ژرف و دارا نبودن همكار و همفكري براي بحث و گفتگـو  . نمودند

شكايت مي نمود و خود را در كشور خود و جهان گمنام احساس مي كرد، اثري بـاقي نبـود اكنـون ديگـر او     

و عقايد و آموزش هايش در دانشگاه هاي جهان بوسيله اسـتادان بزرگـي كـه    شهرت بين المللي كسب كرده 

گردش همواره شاگرداني كه خود از . جمله از صميم قلب به او و تعليماتش گروندگي داشتند تدريس مي شد

 در خـاطرات  1925بـه سـال   . استادان جهاني محسوب مي شدند در حال همكاري و آزمايش و تجربه بودند

اينك كه من بر اثر بيماري مهلكي سرانجام خود را بسي فـرا روي مـي يـابم، آرامـش و قطـع      «: خود نوشت

آزمايش ها و تكاپوهاي خويش را با نوعي آسودگي خاطر تلقي مي كنم چون در سراسر جهان كسان زيـادي  

د مرگ بـه  ليكن آن گونه كه گمان مي بر» .تيك مي باشند كانالي يمردانه در امور پسياسرگرم كاوش هايي پ

  .اين زودي او را به دامان نگرفت و فعاليت هاي شكوفان و پر ثمر و سرشار از ارزشش همچنان ادامه يافت

                                                           

75- Nationalisme. 

76- Internationalisme. 

77- Freud: Zur geschicht der psychoanalitischen bewegung. 

 دوره شكوفان
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در اين مرحله زاينده و بارور، فرويد تمايالتي را كـه مـدت هـا در اثـر بعضـي مالحظـات واپـس زده و        

كولوژيكي تحت آزمايش  شد تا تعدادي از مسايل پسيسركوب نموده بود به كلي آزاد گذارد و اين امر موجب 

  .كاناليز با قوانين و تئوري ها و گره گشايي هاي خاص آن تطبيق و بررسي شود قرار گرفته و در قلمرو پسي

» اوديپ عقده«بود كه در » ليبيدو«هنگامي كه سرگرم كاوش و مطالعه در مسأله مشكل و پيچيده 

را نيز » من«ممكن است » ليبيدو«د، به اين اصل دست يافته و متوجه شد كه پدر و مادر را هدف قرار مي دا

پس با آگاهي به اين موضوع و آزمايش هاي متعددي كه انجام . همچون هدفي مورد توجه و اصابت قرار دهد

بنابراين دو نـوع از فعاليـت   . نام نهاد 78»مسسي نارسي – خودشيفتگي«داد اين مرحله را عشق به خود يا 

ك است سي ينوع نخست همان ليبيدوي نارس: را كه جنبه اصلي دارند تحت دقت و كاوش قرار داد» يبيدول«

مورد مطالعه قرار مي گيرد؛ و شكل دوم كه پس از مرحله نخستين پديد مي  79خوددوستيكه تحت مرحله 

و اين دومي را نيز  –منعطف مي شود » من«آيد ليبيدوي ديگري است كه بسوي اشخاص و اشياي خارج از 

  .برگردانده و مورد كاوش نهاد 80»دگردوستي«مي توان در حدودي به مرحله 

كاناليز سرانجام مبدع طرحي كافي و قانع كننده براي تئوري غرايز  فرويد در حالي كه آرزو داشت پسي

زه متجـاوز يـا   و غريـ  81»اروس«يا سوائق شود، سائقه بقاي ذات و صيانت نفس را بوسيله اصطالح اساطيري 

مجسم كرد كه در فرهنگ روانكاوي به نـام   83»تاناتوس«را بوسيله اصطالحي ديگر از اساطير يعني  82مرگ

  .شناخته شدند» شور مرگ«و » شور عشق«

افتاه تمايالتي شد كه دچار  مسأله غرايز، متوجه سرانجام و تحوالت برتر و يا فرو مانپس از طرح و سا

ن منظور بود كه چگونـه ايـن تمـايالت    آو مطالعه اش در اين موضوع، متوجه  كاوش. واپس زدگي مي شوند

ضـمن ايـن كـاوش هـا و     . مي شوند 84»تصعيد«خشن و غيرقابل ارضا متحول گشته و برتر يا به اصطالح او 

مطالعات تئوري اساسي خود را براي شخصيت آدمي بنا نهاد و اين تئوري عبارت بود از تثليثـي كـه در سـه    

» ديپوعقده ا«عامل همكار وجدان و نتيجه » من برتر«. قرار داشت 85»برتر من«، »خود«، »من« گوشه آن

                                                           

78- Narcissisme. 

79- Auto érotisme. 

80- Hétéro érotisme – Allo érotisme. 

زيبـا و آشـوبگر اسـت كـه     النوع زيبايي در اساطير يونـاني پسـري    رب Aphroditeفرزند آفروديت  Erosاروس  -81
البته فرويد با توجه بـه مـورد اصـطالحي كـه افالتـون از ايـن       . چشمان بسته داشته و بدين جهت اعمالش ناسنجيده بوده ست

  .اصطالح داشته آنرا برگزيده است
82- Instinct agressif – Instinct de la mort. 

  .ني خداي مرگ استدر افسانه ها و اساطير يونا Morsيا  Tanatosتاناتوس  -83
84- Sublimation. 

85- Id – Ego – Super Sur moi. 

 دوره شكوفان
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را داشته و در حقيقت عامـل مقـوم اخالقـي    » من«مي باشد كه عنوان سرپرستي و نظارت در اعمال و افعال 

  .بشري محسوب مي شود

  كولوژي متاپسي - 7

  كاناليز، تفكر و پژوهش در آثار ادبي و هنري، قلمرو پسيمسايل و پديده هاي نو در 

  هنرمندان و هنرپيشگان به عنوان بيماران رواني، پسيكاناليزه نمودن

  توابع و هنرمندان، روانشناسي گروهي و روانشناسي مذهبي

 كاناليز پيـدا نمـوده   فرويد در اين دوره با گسترش عظيم و قابل توجهي كه مسايل مورد بحث در پسي

بود، و در حقيقت مسايل و پديده هاي جديدي كه قلمرو روانكـاوي جـايي بـراي خـود بـاز نمـوده بودنـد و        

كولوژيكي عمومي به ابداع و طراحـي دسـتگاهي    تيك مي بودند، براي بررسي پسي غيرقابل كاوش هاي آنالي

  .نام گرفت 86»كولوژي متاپسي«فلسفي پرداخت كه 

خاص خودش بود براي سامان بخشيدن طرحش و بازنمودن راهي نو و با نيرو و پشتكار و مداومتي كه 

در واقـع از همـان اوان زنـدگي شـوق و     . بديع براي ديگران به مطالعه و تفكر در آثار ادبي و هنري پرداخـت 

او هنرمندان و هنرپيشگان را موجوداتي مي شناخت غيرعادي . عالقه اي وافر به ادبيات و هنر و فلسفه داشت

ند بيماران رواني سلوك مي نمودند، از واقعيات زنـدگي و حقـايق غيركـافي آن دوري گزيـده و بـه      كه همان

جهاني خودساخته و تصوري روي مي بردند؛ اما با اين امتيار و تفاوت كه به عكس بيماران رواني راهي بـراي  

  .برگشت به حقايق را فرادست داشته و به موقع به واقعيت باز مي گردند

يكي از مشهورترين آثار ادبي كـه بـه   . كاناليز شروع به تفسير آثار ادبي و هنري نمود پسي پس با روش

فرويد در شرحي كه به : نويسنده آلماني بود 88سن يناثر  87گراديواوسيله او آناليزه و كاويده گشت داستان 

روياهاي شاعرانه با احالم واقعي تفاوتي نداشته و همانند مـورد تفسـير قـرار مـي      -: اين داستان نوشت گفت

                                                           

86- Metapsychologie. 

87- Gradiva. 

كه مورد تفسير » Gradiva – گراديوا«نويسنده آلماني و به وجود آورنده » Jensen 1911 – 1837 سن ين« -88

تنهـا بـه   . شناس است به مجسمه اي دل مـي بنـدد  قهرمان داستان كه جواني باستان » گراديوا«فرويد قرار گرفت در داستان 
بعد با زني دوست مي شود و بدو عشق مي ورزد چـون طـرح پاهـا و طـرز راه رفـتن آن زن بـه       . خاطر وضع و حالت پاهاي آن

  .چندي نمي گذرد كه متوجه مي شود زن مورد عالقه اش از دوستان صميمي دوران كودكيش مي باشد. مجسمه مي ماند

خود را نشان » Fetichisme – پرستي بت«ق ورزي به مجسمه حالت شحله جوان باستان شناس با عدر نخستين و
. خاطره واپس زده او ارضا گشته، و بالنتيجه از بيمـاري نجـات مـي يابـد     –مي دهد، آنگاه با برخورد با دوست دوران كودكيش 

  :براي آگاهي رجوع كنيد به
Freud: Der Wahn und die traum. 

 كولوژي متاپسي
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اش براي بررسي انتخاب نمود و  را به مناسبت دوران كودكي قابل مالحظه 89لئوناردو داوينچيآنگاه . گيرند

اندكي . را روشن ساخت 90نت آنسنابغه بزرگ علت خلق تابلوي مشهورش به نام  در اثر تحليل زندگاني آن

  .را نيز پسي كاناليزه كرد» موسي«و حتي  92گوتهو  91ميكل آنژبعد 

بزودي اين كار را كه بسيار هواخواه يافته و مورد استقبال گرمـي قـرار گرفتـه بـود توسـعه بخشـيد و       

. ا كشيدند كه حتي خودش را نيز پسي كاناليزه نمودنـد جبا ذوق دنباله كار استاد را بدانبسياري از روانكاوان 

 روسوو  شكسپيراز جالب ترين كساني كه خود و آثارشان مورد تفسيرهاي روانكاوانه قرار گرفت بايستي از 

  .و بسياري ديگر نام برد 93نيچهو  بودلر، پو ادگارو  كافكاو  ايبسنو  داروينو 

و آن  ددامنـه بـر   و موضوع بسيار بزرگ و پري ديگر بزودي دست به طرح و كاوش و تعمق در داز سوي

محسوب مي شد، پيش از ايـن  » روانشناسي مذهبي«و ديگري  94»روانشناسي گروهي«دو مبحث يكي 

مدت هايي بود كه وجوه اشتراك و همانندي هايي ميان بيماري هـاي روانـي و آداب و رسـوم مـذهبي نظـر      

دامنه و مطالعـاتي عميـق و نگـارش مقـاالت و رسـاله هـايي        شده بود و پس از كاوشهايي بسيار و پرگيرش 

بحث و كاوش در ايـن موضـوع،   . شگرف بود كه سرانجام مذهب را بيماري اي عمومي و همگاني تعريف نمود

و  95»توتميسـم «روانشناسي مذهبي با بررسي و پژوهش در باستاني تـرين مـذاهب جهـان يعنـي      –يعني 

و پـس از آن شـاهكار    97تـوتم و تـابو  شروع كرد كه حاصل آن دو كتاب ارزنده و بس عميق بنام  96»تابو«

آينـده يـك   «مي باشد بنـام  » كولوژي متاپسي«ارزنده اش كه يكي از عميق ترين نوشته هاي او در زمينه 

                                                           

89- »Leonard de vinci فرويد رساله اي كوچك درباره اين دانشمند و نابغه مشـهور ايتاليـايي   » لئوناردو داوينچي
رشار بـرده بـوده   روع بوده كه از طرف مادرش مهري سنگاشته و بنابر تفسير و تحقيق او، اين دانشمند كودكي حرامزاده و نامش

در . فرويد عشق شديد او را به مـادرش تفسـير نمـوده و نتيجـه مـي گيـرد      بر مبناي رويايي از كودكي او به قلم خودش، . است

» Homosexualié همجـنس دوسـتي  «بـه  . مرحله تميز كه اجباراً مهرورزي و عشق خود را نسبت به مادر واپس مي زنـد 
ره مهرانگيـز او  خـاط . كنجكاويهاي اين دانشمند بر اثر فقدان پدر و كاوش در اصل هستي خودش انجام مي يابد. دچار مي شود

چيزي كه در اين تابلوهايش از هر . دمنعكس مي باش» مريم«و » سنت آن«و » ژوكوند«از مادرش به صورت تصاويري چون 
  .موضوعي جلب نظر مي نمايد لبخندهايي خاص است كه بدون شك همان لبخندهاي مادرش بوده است

Freud, S. Eine kindheits erinnerunge des Leonardo da vinci. 

90- Saint anne. 

91- Michel Ange. 

92- Wolfgang Goethe. 

93- William Chakespeare, Jean Jacques Roussau, Darwin, John Ibsen, Franz Kafka, 

Edgar allan poe, Baudelaire, Nietzche. 

94- Psychologie Collective. 

95- Totemisme. 

96- Tabou. 

97- Totem und Tabou. 

 كولوژي متاپسي
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 كانـالي  به تفسير و توضـيح پسـي  به هر انجام مطالعه در دو مسأله توتم و تابو فرويد را . بوجود آمد 98»پندار

  .مذهب، اخالق، عادات و رسوم و مسايل اجتماعي راهنمايي كرد -: ديده هايي چونپتيك 

  ها نوشته و آثار -8

كردند، در زمينه هـاي  شاگردان فرويد و آناليست هاي ديگر كه بر مبناي روش او كاوش و تحقيق مي 

، هنـر و ادبيـات، فلسـفه و جامعـه     100ادبيـات عاميانـه   99تاريخ، افسـانه شناسـي   قبل از -: چونگوناگوني هم

، مذهب و عادات و آداب و رسوم ملل متمدن و اقوام ابتدايي و بسياري از مسـايل ديگـر بـر نهـج     101شناسي

ي كاناليز تنها روش فرويد كه در آغاز هدفش از ابداع پسي. استاد شروع به كاوش هاي دامنه داري نموده بودند

درماني كه ساده و محدود باشد مي بود، اينك از اينكه دامنه اين دانش اين اندازه وسعت يافته و شامل گـره  

بيش از هر چيز كوشـا بـود تـا بـا انتشـار      . گشايي كليه امور ذوقي و نفساني شده است لذت فراواني مي برد

ا بگستراند آثـار او متعـدد و گونـاگون    تيك باشد اين دانش ر كانالي نوشته هايي كه حاوي نظرات و امور پسي

شروع به نگارش و انتشار آثار ذيل  1910سال  زاو ا. مي باشد كه اغلب با نثري شيوا و بي تكلف نگارش يافته

  :نمود

  ):تتبعاتي درباره هيستري(كتابي بنام » بروير«با  1885به سال 

Studien üder Hysterie 

  :حاوي پنج سخنراني فرويد در اتازوني بود كه» ورچستر«پنج كنفرانس  1910به سال 

Üder psychoanalyae 

  ):خاطره اي از كودكي لئوناردو داوينچي( 1910به سال 

Eine kindheits erinntrunge des Leonardo Davinci 

  ):توتم و تابو(كتاب  1913به سال 

Totem und Tabou 

  ):تعبير و گزارش رويا(كتاب عظيم  1900به سال 

Die Traumdeutung 

  ):كوپاتولوژي زندگي روزانه پسي( 1904به سال 

Zur psychopathologie der Alltagsiebens 

  ):سه نظريه درباره ميل جنسي( 1905به سال 

Drei Abhandlungen Zur Sexual theorie 

                                                           

98- Die Zukunft Einer Illusion. 

99- Mythologie. 

100- Folklor. 

101- Sociologie. 

 آثار و نوشته ها
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  ):شوخي و رابطه آن با ناخودآگاه( 1905به سال 

Der Witz und Seine Beziehung Zum unbewussten 

  ):وهم و رويا(تحت عنوان » سن ين«اثر » گراديوا«مقدمه اي به داستان  1906به سال 

Der Wahn und die Traum 

و  رساله هاي كوچك و مقاالت زيادي درباره بررسي هايي مربوط به ناخودآگاه 1917تا  1913از سال 

  .به چاپ رسيده است) كولوژي متاپسي(ماليخوليا و واپس زدگي كه جمله آنها در فرانسه تحت عنوان 

Meta Psychologie 

  ):ماوراي اصل لذت(كتاب شگرف  1920به سال 

Jenseits des Lustprinzips 

  ):روانشناسي توده و تحليل من( 1921به سال 

Massen Psychologie und ich analyse 

  ):من و او( 1923سال به 

Das ich und das es 

 عميق ترين كتاب خود را درباره مفهـوم و تكامـل خـدا و پيـدايش مـذهب و تمـدن و       1927به سال 

  ):آينده يك پندار(تحليل آنها نوشت به نام 

Die Zukunft Einer Illusion 

  ):موسي و يكتاپرستي(كتاب  1937به سال 

Moses und Monotheismus 

 كانـاليز را اجـرا   بررسي مهمي درباره اين كه آيا غير پزشكان نيز مي توانند اصول پسـي  1924به سال 

  :به فرانسه ترجمه شده و در اصل) كاناليز و طب پسي(كنند؟ اين كتاب بنام 

Die Frage der Laienanalyse 

  ):زندگي من( 1925به سال 

Selbsdarstellung 

  ):كاناليز تاريخ جنبش پسي( 1926به سال 

Zur Geschichte der Psychoanalytischen bewe gung 

  ):كاناليز خالصه پسي(در حال بحران بيماري آخرين اثر ناتمامش به نام  1938به سال 

Abriss der Psychoanalyse 

جواب » جنگ براي چيست؟«: كه تحت عنوان Einstein اينشتاينبه نامه  فرويد 1932سپتامبر در 

نامه اينشتاين و جواب فرويد را » جامعه ملل«المللي همكاري فرهنگي فرانسه وابسته به  انيستيتوي بين. داد

  :به زبانهاي گوناگون و زنده جهان منتشر كرد

Einstein , Freud: Why War? Edt. 

 آثار و نوشته ها
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 چاپ شـده و  1932 – 1906ناگوني كه در مجله ها ميان سال هاي مقاالت و نوشته هاي متعدد و گو

  ]:مجموعه مقاالت درباره نوروزها[در پنج جلد تحت عنوان 

Sammlung Kleiner Schriften Zur neurosenlehre 

  :كاناليز فرانسه به چاپ رسيده است از جمله آثار و مقاالتي نيز در مجله پسي

  Tabou der jungfrauens]: تابو و بكارت[

  Mslaise de la civilization]: تشويش در تمدن[

  .و سرانجام مقاالت كوچك و آثار پراكنده ديگري كه به صورت كتاب مستقلي در نيامده است

  زندگي سرانجام -9

اين مرد انديشمند با وارستگي و شخصيت خاصي كه داشت همواره عناوين و افتخارات را به بازي و بي 

جسورانه و بي پروا عقايدش را ابراز مي نمود و دور از بسياري جنجال ها و خودنمايي ها بين . چيز مي گرفت

او مدت هفتاد . ا مي گذراندهمسر و شش فرزندش كه به تساوي سه پسر و سه دختر بودند، زندگاني آرامي ر

ليكن با تمام اين احوال سرانجام زندگيش بـه  . سال در يك شهر و همچنين چهل سال در يك خانه بسر برد

ايان و واپسين سال هاي زندگي توفاني خانمان سـوز برخاسـت و در اثـر آن    پدر . تشويش و ناراحتي انجاميد

  .ستگاهش آواره نموداين دانشمند و روان شناس بزرگ قرن ما را از زي

درآمد، يعني در حيطه قدرتي كه يهوديـان   »آلمان«نيز در حيطه تصرف » اتريش« 1938در مارس 

به اين جهت به او اجازه داده شد كه تـا  . دشمن مي داشت و آنان را به طرق مختلف از ميان بر مي داشت را

ش داشـتند و  ا ود و در آنجـا بسـي گرامـي   ليكن فرويد از پاريس به انگلستان سفر نمـ . به پاريس منتقل شود

  .در ماه سپتامبر در اثر سرطان درگذشت 1939سرانجام سالي نگذشت كه به سال 

  شخصيت - 10

  تفسير حاالت او برابر با گفته هايش، عشق تند و سركش نسبت به حقايق و واقعيت،

  ژرفش، مقايسه او با نوابغ، مداومت در كار، تفسير بدبيني او، ايمان

  كاناليز شدن تنفر نسبت به كار، پسي

هوشـياري و  . ، جلوه گاه روحي بزرگ و پـاك را مـي نمايانـد   لبيوگرافي فرويد از همان نخستين مراح

روشن انديشي شگرف و وسيعش را نشان مي دهد كه هدفي از آن جز شناخت و فهم و شناسانيدن حقيقـت  

  .و واقعيت نداشت

 سرانجام زندگي
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براي هـر نـوع    -: ليكن بهتر است كه بنابر يكي از نظريه ها و گفته هايش او را بسنجيم، وي مي گويد

آشكارايي در حيات فكري كس و يا شخصي، بايستي از احساسات او ياري بجوييم، چـون هـر فكـري هسـته     

  .ركزيش را احساسي تشكيل مي دهدم

اين . ، آكنده و سرشار از نيروي محركي استاحساسي كه موجب انگيزش هاي بارورانه فرويد مي شود

عشق تند و شورآگيني نسبت به : احساس كه با كارپردازي انگيزه هاي گوناگون جلوه مي يابد عبارت است از

ژي ها و ناراستي ها و كحقيقت و راستي، ميلي شديد است با رنگي از تعصب و سختي براي پيروزي بر تمام 

است براي گسستن بندهاي رياكاري و دروغ پردازي و ظاهر آرايي كه در تمـام  اشتباه ها، نيروي شكننده اي 

از همين گذرگاه است . مدت عمر پر حاصلش به همان نهج نسبت به آن روش ايمان داشت و عمل مي نمود

 نيچـه و به ويـژه   104ماركس، 103داستايوسكي 102گارد كيركه، داروين: كه امروزه او را با نوابغي همچون

  .نندمقايسه مي ك

فرويد با ايمان به روش و كارش كه جست و جوي حقيقت و پرداختن به واقعيـت بـود، و بـا گرمـي و     

حرارت احساسش كه از كارشكني ها و كينه ورزي ها پروا و باكي نداشت گـاه سـالها تنهـايي و انـزوا را مـي      

حقيقـت و آن روش  پذيرفت و فشار محـيط مخـالف و خصـمانه را قبـول مـي نمـود تـا مقابـل وجـدانش و          

  .ارزشمندش عقب نشيني ننمايد

جريان هاي نخستين زندگي و تجربيات اوليه اش موجب استقالل فكري و ثبـات شـگرف ايـن متفكـر     

قوي و نيرومند بود با عقايد نادرست و سخيف محـيط   ساو با نيرويي شگرف و بي شكست كه ب. يهودي شد

رياكاري و ظاهرسازي ژرف زنـدگي اجتمـاعي   » زندگي روزانهكولوژي  پسي«مبارزه مي كرد و آنچه را كه در 

  .مودديد و پروا بازگويي و آشكار مي نمي ناميد بي تر

كاونده پسـت تـرين   » كاناليز پسي«سروكار داشت و روش ابداعي او يعني » ناخودآگاه«او كه همواره با 

اندكي به بدبيني گرايش و تمايـل پيـدا   تمايالت و اميال بشري و خوي هاي حيواني و بهيمانه مي بود طبعاً 

يا شور زندگي و عشق و محبت يكسره » اروس«مي نمود و جريان جنگ نيز اميد او را از انسانيت و پيروزي 

و غريزه مرگ و محزب را مشاهده مي نمود كه چه سان افسار گسيخته دسـت  » تاناتوس«چون  –مي بريد 

ت، او در برابر عالي ترين مظاهر و پديده هاي زندگاني جز خشـونت  به انهدام و تظاهر اصل بهيمانه يازيده اس

  .و انحراف چيزي نمي بيند منتها خشونت و انحراف هايي كه تصعيد و برتر شده و تغيير شكل داده اند

                                                           

102- Kierkegard. 

103- Dostoyevsky. 

104- Karl marx. 

 شخصيت
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 105تصـعيد اما با اين احوال او را يك بدبين نمي توان پنداشت چون او به اصل اساسي و قانع كننـده  

يا ايده آل نيز قرار داده كه يكـي از سـه   » برتر من«يك » من«و » ناخودآگاه«رد؛ وانگهي در برابر ايمان دا

گوش تثليث شخصيت در دستگاه علمي اوست و اين من برتر معرف و نماياننده چگونگي هاي اخالق بشـري  

  .مي باشد

تـرين اسـرار    هنگام تحليل و تفسير خواب هاي خودش، چون مجبور بـه اعتـراف بعضـي از خصوصـي    

زندگيش مي شد احساس ناراحتي و تنفر مي نمود و با بي ميلي و ناراحتي به اقرار و نگارش آنها تن در مـي  

: در شرح زندگيش تنفر و ناراحتي هايي را كه از كارهاي خودش حس مي كرد اين چنين بيان مي كنـد . داد

بدين ژرفي در اعماق پليديهاي روحي بشر  تي نمي بردم و از اين كهذمن از كارهاي سخت و دشوار خود ل -

مستغرق بودم به راستي احساس تنفر و رنج و اندوه مي كردم، بيشتر دوست مـي داشـتم تـا كنـار همسـر و      

  .كودكانم بسر برده و از زيبايي هاي طبيعت متلذذ گردم

تا مورد تحلـيلش  مفسرين آثار و زندگي و شخصيت او با استفاده از نوشته ها و اعترافاتش كوشيده اند 

ماسـكي را كـه روحيـه هـاي مغـرور بـراي       «: عقيده مشهور نيچه را كه خائيلس ادگار ميدكتر . قرار دهند

ناپيدايي و پنهان كردن شكست و رنج و اندوه خود از ديگران به چهره مـي كشـند، در مـورد فرويـد همـان      

تيـك در   كانـالي  با كاوش هاي پسـي » خائيلس دكتر مي« ».خونسردي علمي و تعصب او در واقعيت مي باشد

فرويد ميلي سركش و نهان درباره محبت و قهرماني و سرانجام يك ايده آليسـم واپـس زده را مشـاهده مـي     

در واقع هيچ بعيد نيست كه ذوق و ميل فرويد، يعني ميلي كه او را وادار مي كرد تـا بـراي انسـانهاي    . نمايد

  .ل همين تمايل واپس زده بوده باشدي باشد، معلوسودازده و ناآرام عصر خود يك پزشك روان

 

                                                           

105- Sublimation. 

 شخصيت



  ديـن    ره    اندر متفكرنــد    قومي 

  يقين   راه  در  قومي  به  گمان  فتاده 

  آنكه بانگ  آيد  روزي مي ترسم  از 

  كه اي بي خبران راه نه آنست و نه اين

  خيام

  آينده و انسان - 1

  كنجكاوي محيطي، پي جويي درباره منشأ و مبدأ تمدن، پا فرا نهي از گذشته

  درباره پيش بيني وضع تمدنبه آينده، دشواري هايي 

آدمي را بـر   –اين مسأله بديهي است كه محيطي مأنوس به عنوان وطن و ميهن يا زيستگاهي دايمي 

مي انگيزاند تا تمدن و فرهنگ ويژه آن جايگاه و مكان را فهم نموده و به چگونگي هاي آن از لحاظ كيفيت و 

مكاني كه اجتماعي از بشرها در آنجا زندگي مي كننـد   البته مي دانيم كه در هر محيط و. كميت آگاهي يابد

بسياري از تمدن هاي همسـايه   داراي تمدن و فرهنگي خاص و متمايز مي باشد كه از جنبه هاي گوناگون با

اي هـ زمين ها و اقوام دور و نزديك اختالف هاي كم و زيادي دارد؛ و افراد در اين گـروه هـا و اجتمـاع    و سر

زيستگاه و جايگاه رشد و بالندگي و نموشان نيز محسوب مي گردد و مبناهاي مختلف و متفاوت كه هر كدام 

ز برتري جويي و تفوق طلبي، و گاه نيرويـي از حـس كنجكـاوي و گـاه توشـه اي از      اگوناگوني كه گاه رنگي 

حس برتري جويي خـود را   دانش جويي دارد دست به كاوش ها و پژوهش هايي مي يازند تا به نحوي از انحا

  .ارضا نمايند

به هر حال هرگاه گامي بيش فرا نهيم و از اين مسأله كه افراد هر كشوري به شكلي طبيعي ميلـي بـه   

در مرحله اي پيشرفته  –مبدأ و منشأ قوم و تمدن و فرهنگ خود از نظرگاه اكتشافي و ارزيابي دارند بگذريم 

انحطـاط   –اه و بستر آينده اين تمدن چه خواهد بود؟ و آيا سرنوشـت  آيا گذرگ: تر اين فكر پيش مي آيد كه

ها، تحول و تكامل ها و سرانجام ديگرگوني هايي را كه بايستي جبراً در آن ايجاد شود چگونه توجيه و تبيين 

د؟ ليكن بزودي مشكالت و پيش آمدهايي جلوگير كاوش هـا و تحقيقـات بشـري گشـته و نقطـه      وخواهد نم

ر دوردست ها قرار مي دهد و بشر به اين شكل آگاهي مي يابد كه ارزش چنين كاوندگي هاي بر استفهامي د

اثر گسترش دامنه علوم و دانش هاي آدمي بس تنگ و محدود مي باشد، چه نمي توان به اطمينان هرچنـد  

شري باشـد  هم كه باشد در خيال مجسم نمود كه فردي توانايي دارد كه جامع جميع علوم و دانستني هاي ب

هندگان، دانشمندان و علمـا تنهـا   اغلب كاوندگان، پژو. و يا الاقل به حداكثر آنها آشنايي و احاطه داشته باشد

ر رشته اي از رشته هاي دانش هاي بي شمار و وسيع بشري تحصيل نموده و صاحب نظـر شـده انـد و يـا     د
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با اين وصـف، و بـا ايـن     –تبحري يابند اند تا در چند رشته تخصص و  گروهي اندك و انگشت شمار توانسته

تنگي ميزان دانش هاي كلي بشري چگونه مي توان اميدوار بود كه پيش بيني هايي براي آينده يك تمدن و 

بطور كلي با تمـام امكانهـا و دسترسـي هـا و وسـايل      . سرنوشت برخي از پديده هاي فكري يك جامعه نمود

تا به منشأ و مبدأ تمدن و چگونگي سـير تكـاملي آن آگـاهي    تحصيل و كاوشي كه براي بشرها موجود است 

يابند، متأسفانه بايستي گفته شود كه هنوز چنانچه شايسـته و بايسـته اسـت شـناخت و پيشـرفتي بدسـت       

حال با اين تاريكي و آگاهي اندكي كه نسبت به گذشته با تمام امكانات داريم، چگونه مـي تـوان   . نياورده اند

  .مام ابهام موضوع و عدم امكانات نسبي پيش بيني و صاحب نظري به عمل آورددرباره آينده با ت

وانگهي از سويي ديگر بايستي به موردي كه درستي و صحت پيش بيني درباره فرهنـگ را در صـورت   

اين مورد و مسأله عبارت از اين اسـت كـه آيـا راي    . وقوع و امكان آن دستخوش ناقبولي مي نمايد، انديشيد

يش بين گران خالي از هرگونه شائبه فردي و خصوصي است يا نه، و آيا ممكن اسـت افـراد   پان و گر تقضاو

كاوش كننده و پي كاوي در مورد اين گونه مسايل تحـت تـأثير بيـنش هـاي خصوصـي، تمـايالت فـردي و        

به اين پرسش كاميابي ها و ناكاميابي هاي خود قرار نگرفته و بر مبناي عمومي قضايا رأي دهند؟ البته پاسخ 

بسي مشكل و واحد تأمل مي باشد چون آرا و نظرات هر فردي بطور كلي پديد آمده و تكوين يافتـه جريـان   

كاميابي ها . را و نظرات نيز بر مبناي تجربيات ويژه او در زندگي بدست آمده استآزندگي او مي باشد و اين 

فروافتادگي ها روح بدبيني و يا خوش بينـي مـي    و موفقيت ها، آدمي را در راه خوش بيني و ناكاميابي ها و

ه هرگونـه رأي و عقيـده و بينشـي مـي     جبخشد و اينجاست كه آدمي با نظري مشكوك و ديدي مردد به نتي

نگرد و در برابر هر رأي و قضاوتي اين انديشه به خاطر او مي گذرد كه اين عقيده و رأي تا چه حد بـا وضـع   

از سـويي ديگـر بـاز الزم    . ين و بدبين صاحب رأي بسـتگي و پيونـد دارد  روحي و طبيعي، يا طبيعت خوش ب

الوقوع مي شود كه زمان حال تبديل به گذشته شود  است اين نكته يادآور شود كه هنگامي پيش بيني ممكن

تا با دست آويز و تجربه اي بتوان رأيي قاطع درباره آينده صادر نمود؛ چون هر نوع پيش بيني درستي درباره 

نده مستلزم وجود نسلي باهوش و زيرك مي باشد كه متأسفانه زمان مـا فاقـد چنـين نسـلي مـي باشـد و       آي

مردمي در كمال بي خيالي و ساده لوحي زمان حال را مي گذرانند بي آنكه حتي قادر به پيش بيني آينده از 

  .نتيجه گيري وضع حال باشند

ويي درباره آينـده از دو سـو مـورد اشـكال و     پس به شكلي كه مشاهده مي نمايم هر نوع بحث و گفتگ

ناپذيرايي قرار مي گيرد؛ از سويي قبول چنين نظراتي با اتكا به داليل ذكر شده مشمول صحت و گرايش قرار 

به هر حال هر . نمي گيرد و از طرفي با فهم مطالب فوق كاونده خود نيز به نتيجه آراي خود بدگمان مي شود

ش بيني درباره آينده باشد بايستي موارد ياد شده را همواره مطمح نظر داشته و كسي كه خواهان كاوش و پي

  .همچنين نسبت به عقايدش تعصب نورزيده و هر نوع احتمال مشكوك بودن را از خود دور ننمايد

 و آيندهانسان 
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ام و مي خواهم با سرعت هرچـه بيشـتر آنـرا بـه انجـام       اكنون من كه درصدد انجام اين مشكل برآمده

تي بدواً و قبل از ورود به موضوع اصلي يادآور شوم كه در كار محدودي كه تاكنون تمامي وقت بايس –رسانم 

صـل  داده و قبالً پيش از اينكـه بـه ا   وف داشته ام اين مسأله را مورد تدقيق و تحقيق قراررخود را بر آن مص

  .مطلب بپردازم مي كوشم تا مفهومي تحليلي و مختصر از تمدن را تصوير نمايم

  تمدن و فرهنگ -2

  مفهوم فرهنگ، دو مفهوم تمدن، تمدن و مسأله غرايز افراد، جدايي و همگرايي ميان

  تمدن و فرهنگ، تمدن چيست، تمدن دست آويز زورمندان

بايستي دور از جدا اندازي ها و كلمه بازي هايي كه راجع به دو كلمه فرهنگ و تمـدن پـيش آمـده و    

بازگويي ها و تفاسير گوناگوني كه براي هر يك از اين به اختالف آورده اند وحدتي از لحـاظ معنـا و توجيـه    

 –ر گرفتن كلمـه فرهنـگ   منظور من همواره از ياد كردن و بكا. براي تمامي تجليالت فكري بشر بدست داد

كليه آن چيزها، وسايل و دست افزارها و عوامل مادي و معنوي مي باشد كه تحول زندگي حيواني به زندگي 

كار زدن آنها بلي كه انسان با مدر معنايي ديگر فرهنگ عبارت است از مجموعه عوا. انساني را موجب شده اند

همين فرهنگ را مـي   تانساني سوق داده است و در حقيقزندگي خود را از شرايط حيواني به روش متعالي 

  .توان وجه تمايز انسانيت و حيوانيت دانست

به هر حال من به هيچگونه بر آن نيستم تا دو مفهوم و معنـاي جـدا افتـاده و متمـايز بـراي تمـدن و       

شـناخت آن دو  داراي دو جنبه و دو رويه مي باشد كـه بـا   ] فرهنگ تمدن[اما معتقدم كه  1فرهنگ بپردازم

  .اش آشنا گشت وجه بهتر مي توان به چگونگي و مفهوم حقيقي

نخستين وجه فرهنگ، يا رويه ابتدايي آن عبارت است از تمامي و كليه نيروها، وسايل و دانـش هـايي   

كه آدمي بوسيله و واسطه آنها زندگاني حيواني خود را به زندگي انساني ترقي داده است و اين ترقي و تكامل 

ز پديد آمده از بكار بردن نيروها و وسايل و دانش هاي بشري براي رام نمودن و به اختيار كشيدن طبيعت ني

  .سركش و پرخاشگر بوده است

جنبه دوم يا رويه ديگر فرهنگ عبارت است از جمع قوانين و مقرراتي كه براي تفاهم و سازش و حل و 

مقررات و قوانين اجتماعي كـه  : طور كلي مي توان گفتفصل مناسبات افراد در اجتماع بوجود آمده است و ب

سازنده مناسبات و حدود اختيارات و بوجود آورنده ادارات و تأسيسات اجتماعي مي باشند، رويه دومين واحد 

ات و قوانين شامل امور اقتصادي نيز مي باشد كـه  رقرالزم است تذكر داده شود كه اين مفرهنگ مي باشد و 

  .وت خارج از آن نيستتقسيم و توزيع ثر

 و تمدنفرهنگ 
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از اينكه براي تمدن قايل به دو تعريف گشته و از دو وجه آن نام برديم نبايستي اين توهم حاصل آيـد  

كه در اصل اين دو معنا از يكديگر جدا بوده و هر يك به تنهايي بر كنار از آن يكي حاوي مفهوم جداگانه اي 

و در بردارنده مناسبات بين افراد مـي باشـد خـود پديـد     مي باشد، چون مقررات و قوانين كه سازمان دهنده 

بطـور كلـي بايسـتي گفـت كـه مناسـبات       . آمده و تحت تأثير مستقيم نيازمندي هاي غريزي افراد قرار دارد

را و عقايدشان و شكل سلوك آنها تمامي برخاسته از اصـل  آو نحوه برخورد و  ناجتماعي مردم و موقعيت آنا

ب مي گردد؛ از سويي ديگر بايستي رابطه ميان ثروت و تقسيم آن و اصل مالكيـت  نيازهاي غريزيشان محسو

شخصي با پديده هايي اجتماعي و استعماري همچون همسرگزيني و انتخاب جفـت جنسـي و بـرده گيـري     

برقرار نمود، چون جفت جنسي براي منظوري جنسي در مالكيت موقت يا دايم كسي در مي آيد و به همـان  

  .قدرت برده مورد تصاحب و مالكيت ارباب قرار مي گيرد نسبت نيرو و

اين نكته نيز قابل توجه است كه افراد صميمانه از تمدن نفـرت داشـته و بـدان عنـاد مـي ورزنـد و از       

تمدني كه در ظاهر براي آسودگي و رفاه آنان در تاب و تب است و در خفا ارضاي غرايز آزادانه آنان را تحـت  

ازه ارضاي آزادانه آنها را نمي دهد، دل خوش ندارند و اين مسأله را براستي شگفت است كنترل درآورده و اج

كه انسانهايي كه از تنها زيستن رنج مي برند قادر به ادامه مدت كوتاهي از زندگاني انفرادي نيز نمـي باشـند   

را براي آنان فراهم  چگونه بر عليه تمدن كه تمام راه ها و مبادي و اصول زندگي هاي دسته جمعي و گروهي

  .آورده است شكوه و شكايت مي كنند

از سـويي  : پس بر اين مبنا مشاهده مي نماييم كه تمدن در حيات بشري دو نقـش را عهـده دار اسـت   

گيري به نفع وتمايالت و غرايز بشري را محدود و بي ترضيه مي سازد، و از سويي ديگر از اين محدوديت و جل

پس الزم است تا اين تمدن و به واسطه سودش براي بشريت حفظ شـده و  . جويدبشريت و اجتماع سود مي 

آن را از تجاوز افراد نگاهداري و حفظ نمود اصوالً بشريت خود به صيانت و نگاهداري تمدن سخت ايمان دارد 

ده و تشكيالت اداري، سازمانهاي اجتماعي و آموزشي و جايگاههاي تربيتي و وضع قوانين و بوجـود آوردن عـ  

بايستي بـه ايـن امـر    . وانين با تحمل مخارج گزاف جز اين منظور چيزي نمي تواند بودقاي براي اجراي اين 

توجه داشت كه اين سازمانها و ادارات و تشكيالت تنها به خاطر امور اقتصادي و تقسيم و توزيع ثروت تكوين 

ازي و تحريـك افـرادي كـه آنـرا سـدي در      اند، بلكه كار آنها حفظ و استقرار تمدن است از دست اند نيافتاده

اه هايي ديگر نيز بـا اتكـاي بـه تمـدن بشـرها بـر عليـه آن        رالبته از . مقابل غرايز اجتماعي خود مي پندارند

همـان  . همداستان مي شوند و آن نيز سودجويي و بهره برداري از علم است كه خود پديده تمدن مـي باشـد  

و آسودگي بشرها اقدامي نمود، به همان وسـيله نيـز مـي تـوان بـراي       گونه كه بوسيله علم مي توان در رفاه

  .نابودي بشريت و تمام عواملي كه بوسيله علم آماده و ساخته شده استفاده برد

مشاهده مي نماييم كه تمدن نيرويـي اسـت كـه غرايـز ابتـدايي را محـدود سـاخته و آزادي افـراد را         

همين جهت است كه تمدن همواره از جانـب عـده اي معـدود    دستخوش نيروي خود قرار مي دهد، و باز به 
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سبب اقتدار و سلطه و نيرومندي آن گروه معدود بر اكثريتي  ،سخت حمايت شده و در قالب قوانين و مقررات

با اين توضيح آشكار مي شود كه تمدن به خودي خود بـدان سـان كـه گمـان مـي رود      . قابل توجه مي شود

ا موجب نمي شود و در حقيقت نقايص و معايبي كه در تمدن امروزي مشاهده محدوديت هايي طاقت فرسا ر

مي شود تراويده و پديد آمده از اصل تمدن نيست، بلكه از جانب اعمالگران و زورمندان مي باشـد كـه بـراي    

  .سودجويي خود از آن بهره برداري مي نمايند

علمي و فرهنگي بشري بنمـاييم تـا مشـاده    اصوالً الزم است مقايسه و برابر گذراييي ميان پيشرفتهاي 

كنيم كه انسانها در كدام قسمت كاميابي هاي بيشتري بدست آورده اند، آنگاه از نتيجه آن مي توان بـا ديـد   

  .گسترده تر و بينش عميقانه تري به ارزش نسبي تمدن پي برد

وزي بر طبيعت كوشيده بشر از زمان هايي دور با خستگي ناپذيري و سرعت شگرفي در راه تسلط و پير

است، و در اين مجاهدت ها و كوشش ها نيز كاميابي هاي زيادي بدسـت آورده و در انتظـار پيشـرفت هـاي     

اما آيا مي تواند همان گونه كه در پيشروي هاي علمي و برانگيختن وسايلي براي . بزرگ ديگري نيز مي باشد

نها ياد مي كند، ادعا نمايد كه در زمينه تنظيم امـور  تسلط بر طبيعت پيروزي بدست آورده و با اطمينان از آ

متأسـفانه پاسـخ ايـن پرسـش منفـي      ! انساني و ترتيب مناسبات ميان افراد نيز موفقيتي حاصل نموده است؟

آيا اين قوانين و آداب و رسوم : است و ممكن است در زمانهاي گذشته نيز مردمي بوده اند كه مي پرسيده اند

و آيـا  . كه به عنوان فرهنگ و تمدن، يا جزيي از آن حفظ و نگاهداري شوند هست يا نـه اجتماعي شايسته آن

مي توان قوانين و نظامي نوين براي بشريت بوجود آورد كه اين قدر مستلزم زور و فشار نباشد و اين قـوانين  

اد از تمـدن  بدانگونه تدوين گردند كه شامل اين اندازه سركوبي اجبـاري غرايـز نباشـد كـه بـدان سـبب افـر       

  .2ناخشنودي حاصل نموده و با آن بستيزند

پس با شك در ارزش تمدن فعلي كه شامل قوانيني راجع به مناسبات افراد نسبت به هم و فرد نسبت 

به اجتماع است اين عقيده پيش مي آيد كه آن قسمت از تمدن و فرهنگ كه محتواي اين امور است بايستي 

نودي افراد از لحاظ در اين مورد بايستي گفته شود كه الزم است گونه اي باشد كه موجب ناخش. چگونه باشد

ارضاي غرايز فراهم نياورد و طوري باشد كه مردم با رضايت از تمدن و گردن نهادن صادقانه آن به فعاليـت و  

چون با وجود تمدني كه متضمن سركوبي سخت غرايز و اميال افراد باشد، كشـمكش هـاي    –تكاپو بپردازند 

مي گردد و بالنتيجه علـم پيشـرفتي حاصـل نمـي      دروني و بيماري هاي رواني و حس عصيان و طغيان رايج

ن با قوانين آزادتر براي غرايز افراد، انسانها بـا آسـودگي و راحتـي مـي     دليكن در صورت وجود نوعي تم. كند

البتـه ايـن عقيـده    . توانند نيرو و هم خود را يكسره مصروف بر وسيله انگيزي براي تسلط بر طبيعت بنمايند

بـا  . ت و قبول تثبيت چنين وضعي در زمان بسيار دوري نيز مورد ترديد مي باشدديگر شامل عصر طاليي اس

مشاهده اوضاع و احوال كنوني اين عقيده بوجود مي آيد كه همين تمدن فعلـي نيـز بايسـتي بوسـيله زور و     

اعمال قدرت و اصل جلوگيري از غرايز تحكيم شود و حتي نمي توان باور داشت كه پـس از پايـان قـدرت و    
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وه زورگويي، اكثريت افراد با رضاي خاطر و صادقانه حاضر شوند براي پيشرفت تمدن و تسلط به طبيعت با نح

  .3فدا نمودن سهمي از غرايز خود همكاري نمايند

در اين باره من عقيده دارم كه بايستي برتري و تفوق غريزه مرگ و تمايالت مخـرب ضـد اجتمـاعي و    

شت، چون اين تمايالت در برخي از افراد آن سان تحريك كننده و نيرومند ضد بشري افراد را از نظر دور ندا

  .4سلوك آنان را در اجتماع معين كنند شمي باشد كه قادرند مشي و رو

  افراد نقش و تمدن -3

  نقش عوامل مادي و رواني، برتري عوامل رواني، راهي براي قوام تمدن، لزوم

  روابط زمامدار و افراددولت و حكومت، دولت چگونه بايستي باشد، 

  و نقش آن در تمدن، جنگ افروزي و خيانت زمامداران،

  لزوم تعليم و تربيت

ممكن است بدواً به دخالت ندادن عوامل رواني درباره تمدن از اين پديده اساسي چنين بينديشيم كـه  

روتهـا و  ثتن بـه  تمدن عبارت است از مهار نمودن نيروهاي سركش و نافرمان طبيعت و بر اثر آن دسـت يـاف  

و كـوفتگي تمـدن، همانـا    رشت كه يكي از عوامل انحطاط و فاالبته بايستي به اين امر توجه د. منابع طبيعي

بر نيروهاي سركش طبيعت و به ياري افزارها  ليكن با دست يازي –ناتواني بشري در برابر طبيعت مي باشد 

اما اكنون با بينشي . و ثروت هاي بدست آمده خطر انهدام و فرو افتادگي تمدن نيز الزم است از ميان برخيزد

دن و رام وعيني و تجربي كه از تسلط بشر بر طبيعت بدست آورده ايم، مشاهده مي كنيم كه ايـن مهـار نمـ   

بلكه هر لحظه  –هاي شگرف بشري نه بر آنكه خطر انهدام تمدن را تقليل نداده كردن طبيعت و ثروت اندوزي

با اين وصف چنين به نظر مي رسد كه از ايـن  . انتظار از بين رفتن و در هم ريختن آنرا نيز فراهم آورده است

اد، چـون  عين بيني ها و تجربيات نتيجه بايستي گرفته و اهميت رواني را نيز مورد كاوش و پـژوهش قـرار د  

عوامل رواني انهدام تمدن، و علل ستيز افراد با آن به مراتب بيش از عوامل مادي مي باشـد و اصـوالً بوجـود    

  .آورندگان عوامل مادي نيز خود عوامل رواني محسوب مي گردند

غرايز و فشار نسـبت بـه    تبراي شناخت ماهيت و چگونگي عامل يا عوامل رواني الزم است به محدودي

اصوالً مورد اصلي و اساسي كه امروزه بـه شـكل   . ميال افراد از طرف اقليت حاكمه عطف توجه نماييمتحريم ا

آيا بشر خواهد توانست و توفيـق منـد خواهـد شـد كـه در برابـر       : سؤالي برابر بشريت پيدا آمده اين است كه

ود است تسهيالت بيشتر ميدان بسته غرايز و ممنوعيت هاي طاقت فرسا و حادي كه براي تمايالت افراد موج

و قلمرو و ارضاي وسيع تري ايجاد نمايد؟ و آيا توان آن را خواهد داشت كه سـر كـوفتگي هـا، شكسـت هـا،      

غرايز در افراد نضج گرفته، و پياپي همانند آنها  يعقده ها و نابساماني هايي را كه بر اثر واپس زدگي و سركوب
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و وسايلي برانگيزد و شيوه هايي بكار زنـد كـه در    –ديل نمايد نيز تحميلشان مي گردد برطرف نموده و يا تع

افراد اندكي حس خوش بيني بوجود آيد تا آنان از روي رضاي خاطر به از خود گذشتگي ها و فداكاري هايي 

بيشتر تن در داده و بالنتيجه تمدن قوام گرفته و بر پايه هاي مستحكم تر و استوارتري قـرار گيـرد؟ هرگـاه    

پاسخ مثبتي بر اين پرسش قايل شويم، آنگاه الزم است تا مالحظه گـردد بـه نسـبت تـا چـه درجـه       بتوانيم 

  .مشكالت كاهش يافته و درجه نسبي موفقيت نيز تا چه پايه فزوني خواهد گرفت

هنگـامي كـه در مـورد دولـت و     . حال موضوع حكومت و فشار با محدوديت را مورد مطالعه قرار دهيم

از لحاظ ماهيت و موجوديت در اصل آن توجه كنيم متوجه خواهيم گشت كه نفي يـا  حكومت دقت نمايم و 

چشم پوشي نمودن از حكومت و فشاري كه بوسيله گروهي اندك بر اكثريتي قابل توجه اعمال مي شـود بـه   

بـل  ق. همان اندازه دشوار و ناممكن است كه از بين بردن عوامل جبري تمدن براي آزادي غرايز و اميال افراد

از اينكه هرگونه نظري درباره اين مسأله ابراز نماييم يعنـي راجـع بـه عـدم وجـود دولـت و فشـار حكومـت         

بينديشيم الزم است درباره ماهيت افراد به تفكر و درست انديشي بپردازيم و بر همين مبنا است كه متوجـه  

و هواهاي محزب و ناخودآگاه ه نيرو و قدرت اميال رمي شويم اكثريت مردم تنبل، بي هوش و سخت در سيط

خود قرار دارند و به هيچ روي يا قادر نيستند اميال و هواهاي نفساني خود را كنترل نمايند و يا مي توانند و 

از سويي ديگر نمي توان با نمودن مضار و زيان هاي بي بند و باري در مـورد اميـال و هواهـاي    . نمي خواهند

اي  نكتـه . ي را براي استقرار نظم اجتماعي و تمـدن بـه آنهـا فهمانيـد    نفساني لزوم خودداري و خويشتن گير

ينكه افراد مابين خـود، اعمـال ناشايسـت و    اديگر كه به موجب آن نمي توان اصالت دولت را ناديده انگاشت 

هاي ديگران را ديده پوشي يكار كارهاي ممنوع شده را ناديده انگاشته و هر يك براي آزادي بيشتر خود خالف

  .5كنند مي

پس اداره و محدود نمودن صحيح افراد و غرايزشان چگونه بايد باشد، و اصوالً رهبران و پيشواياني كـه  

؟ هر پيشوا و رهبري قبل از هر چيز الزمه مثبت بـودن  6در رأس حكومت قرار مي گيرند وظيفه شان چيست

ستي بدان سان باشـد كـه بـه عنـوان     پيشوا باي. تين و نمونه بودن او خواهد بودوجود و موجوديتش نفوذ راس

رهبر . نمونه و الگويي از لحاظ اخالق، و رفتار و آداب و قدرت خويشتن داري ميان گروه و افراد پذيرفته شود

و پيشوا با قدرت معنوي و نفوذ شخصيت مهذبي كه دارد مي تواند بدون توسل به جبر و زور و اعمال قدرت 

ال و اند تا خويشتن داري را شعار قرار داده و با رضايت خاطر و نوعي تسـ هاي تحريك كننده، مردم را برانگيز

كاري هايي در راه تمدن و جامعه متحمل شوند و البته اين از خودگذشـتگي  شادي از خودگذشتگي ها و فدا

  .ها و فداكاري ها مي باشد كه ضامن استقرار و استواري تمدن مي گردد

، سرانجام نحوه و چگونگي وجهه و اقتدار او مي باشد كه درجه بقا مسأله پيشوا و وظايف و حدود كار او

كاميابي پيشوا و رهبر، آن گاهي است كه به شكل كـاملي بـر كـار    . و قوام تمدني را معلوم و آشكار مي سازد

اصوالً الزم است رهبر داراي حس پيش . اي خلل ناپذير و ديدي واقع بين باشد خود مسلط بوده و داراي اراده

 و نقش افرادتمدن 



 41    اولبخش 

 

يني و تشخيص نيازمنديها و حوايج ضروري اجتماعي باشد و در اين صورت است كه به فقـدان هـر چيـزي    ب

تسلط  –از شرايط الزم ديگر كه هر پيشوايي بايستي واجد آن باشد . آگاه بوده و به موقع آنرا فراهم مي آورد

قادر به ادامه رهبري نمي  بر نفس و خويشتن داري است، رهبري كه فاقد اين صفت و نيرو باشد در حقيقت

بلكه بايستي به اميال و غرايز خويشتن مسلط بوده و نمونه اي باشد كه انتقاد و خـرده گيـري درش    –باشد 

  .هر پيشوايي هرگاه تا اين حدود پيش رود مي توان گفت كه موفقيتي بدست آورده است. داشته باشدنراه 

ر دور داشت و آن اقـدامات و احتيـاط هـايي اسـت كـه      اما جريان و موردي ديگر را نيز نبايستي از نظ

رهبران محافظه كار بوسيله آنها مي خواهند بر وجهه خود بيفزايند و در حقيقت اين احتياط هـاي محافظـه   

به هـر حـال اينـان    . كارانه آنها سخت به زيانشان تمام شده و موجب سقوط و شكست آنها را فراهم مي آورد

خود را از دست ندهند مي كوشند تا هر چه بيشتر تسليم نظـرات و خواسـته هـاي    قدرت و نفوذ  اينكه براي

و هرگاه درصدد نسبتي برآييم بايستي گفته شود به نسبت بيشتري كه مردم در برابـر اميـال    –مردم گردند 

ن از و البته آشكار است كه مردم بـا وارهيـد   –خود تسليم مي شوند، اينان در برابر مردم سر فرود مي آورند 

تحت يك نظام و قانون قوي و رهايي از تحت سلطه وجهه و معنويت، بسيار زود تحت نيروي غرايـز ابتـدايي   

اينك براي چاره جويي از دو سو، يعني اينكه رهبر يا پيشوا تحت تأثير مردم و افراد قرار . خود قرار مي گيرند

تا رهبران به نيروي قهريه متوسل شـوند تـا هـم     نگيرد و اينكه افراد و گروه نيز از مبدئي بهراسند الزم است

بوسيله قدرت افراد را در اطاعت قانون گيرند و هم اينكه بدين وسيله خود تحت تأثير مردم قرار نگيرند و بـا  

بر همين اصل و منشأ است كه براي . 6لطه خود را محفوظ دارندسقدرت و اتكاي به نيرو و اقتدار، استقالل و 

دوام آن حداقل فشار و اجبار ضروري به نظر مي رسد و شالوده تمدن اساساً بـدون حـداقل   استقرار تمدن و 

  .اجبار استوار نمي تواند بود

توده و مردم خود به خود و بدون وجود زور و فشاري حاضر نيستند از ترضيه قسمتي از اميال تنـدخو  

مقدور باشد از زير كـار نيـز شـانه خـالي      اصوالً افراد حتي مي خواهند تا هرگاه برايشان. چشم پوشي نمايند

نمايند و داليل منطقي و عقالني نيز به تنهايي و بي آنكه نيروي فشاري به همراه داشته باشـد قـادر نيسـت    

  .آنانرا وادارد تا از بعضي اميال و هوس هاي خود چشم پوشي نمايند

ورت گيـرد و مـن خـود    البته در اين قسمت چه بسا ممكن اسـت انتقادهـا و خـرده گيـري هـايي صـ      

پيشاپيش حدس مي زنم كه هدف انتقادهاي بسياري قرار مي گيرم، مثالً در برابر اين سؤال و اسـتدالل كـه   

آنچه كه شما درباره مشخصات و وجوه خصايص گروه و توده گفتيد و سرانجام نتيجه اي كـه از ايـن   : بگويند

مل زور الزمه بقا و استقرار تمدن است خود پديـد  موضوع بدست داده و استدالل نموديد كه فشار و لزوم تح

البته اين مسـأله اي در خـور   . آمده و معلول چگونگي تشكيالت و سازمانهاي نادرست همين تمدن مي باشد

توجه و شايسته تعمق است، چون همين تشكيالت نادرست و سازمان هاي بي اصل و بنيان است كه گروه را 

ستيز و پيكار و عدم همكاري مي نمايد، و آنانرا بعد از بـدبين سـاختن مسـتعد    ناراحت نموده و آنانرا مستعد 

 و نقش افرادتمدن 
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كارشكني و عدم تعاون و اشتراك نموده و به همـين نسـبت هرچـه بيشـتر از اجتمـاع و زنـدگي اجتمـاعي        

  .دورشان مي كند

ه حال هرگاه نظري به آينده بيفكنيم و دورنمـاي تمـدن و افـراد را در عصـر طاليـي بنگـريم، مشـاهد       

آيندگاني كه مطابق با الگوي صحيح تعليم و تربيت پرورش يابند و از بـدو زنـدگاني شـيوه    : خواهيم كرد كه

فكر و انديشـه صـحيح را بياموزنـد و بوسـيله خبرگـان و آموزشـگراني ارزش تمـدن و فرهنـگ و تمكـين و          

پيوندهايي جدا از آنچه ما داريم  بزرگداشت و احترام آنرا ياد گيرند، در دوران بلوغ و بزرگسالي با آن روابط و

 –اين گونه مردمان تمدن و فرهنگ را با تمام محدوديت هايي كه بر ايشان فراهم مـي آورد  . خواهند داشت

براي برقراري و صيانت آن به . صميمانه كليد بقا و خوشبختي خود دانسته و در حفظ و اعتاليش مي كوشند

مل سختي ها و مشقات و ناامني هاي حاصله روي بر نمي تابند؛ حتي هر نوع فداكاري اي تن در داده و از تح

از روي نوعي رضامندي موجبات استقرار و عظمت بيشتر آن را  شبا چشم پوشي از بهترين غرايز و آمال خوي

با چنين استقبال و پيش روي هايي كه گروه و افراد خود به خـود از تمـدن و فرهنـگ بـه     . فراهم مي آورند

مل آن باقي نمي ماند، چون بـا وجـود   حراي اعمال زور و فشار يا لزوم تبرند ديگر جايي و مقامي عمل مي آو

ه و اختالفي ميـان آنـان و   لاستقبال از محدوديت ها و درك ماهيت اصلي و شناخت صحيح تمدن ديگر فاص

  .پيشوا يا رهبر نمي تواند وجود داشته باشد

دوران هاي گذشته مشاهده مي نماييم كه چنين تمـدن هـا و    هرگاه در اين زمان با مراجعه به ادوار و

اجتماعاتي بوجود نيامده است، بر اين مبنا و پايه است كه اين تمدن ها كه از آغاز تا به امروز بوجود آمـده و  

تكوين يافته اند هيچ يك قادر نبوده اند چنان وضعي را بوجود آورند كه از اوان كودكي چنـين خـو، رويـه و    

  .ا به روي افراد بگذارداثري ر

كه آيا برقـرار   محال ممكن است با در نظر گرفتن شرايط موجود و موقعيت زمان از خود پرسش نمايي

البته اين انديشه الزم اسـت بـا تسـلط    . كردن موقعيتي براي بوجود آوردن چنان تمدني ميسر مي باشد يا نه

مر آيا مي توانيم احتمال دهيم كه نسل نوين و تربيت و با اتكاي به اين ا –فعلي بشر بر طبيعت به عمل آيد 

شده اي بسازيم تا كامالً تمدن و فرهنگ را درك نموده و با سـازش بـا آن و تحـت رهبـري خردمندانـه اي      

وصول به عصر طاليي را موجب گردد؟ و آيا باز ممكن است از خود سؤال نماييم كه آيا اين امر ميسـر اسـت   

ردمندي پديد آيند كه همچون مربيان باتجربه  فهيمي نسـلي را كـه از آن گفتگـو    كه رهبران و پيشوايان خ

  .نموديم هدايت و راهنمايي نموده و از نشيب و فرازهاي احتمالي بسر منزل اصلي باز رسانند

با انديشيدن به اين مشكالت و طرح يكايك آنها چه بسا كه نوعي بدبيني درباره چنـين ايـده هـايي را    

ش بزرگي كه وصول به غايـت و نهايـت   شدر حقيقت فكر نمودن و انديشيدن به چنين كار و كو پديد آورد و

آن مستلزم بسي فداكاري ها و از خودگذشتگي ها است كه زندگاني فردي را به نحو غير منتظره اي محدود 

يجاد مي نمايـد  اي را نويد مي دهد و اين يأس و ناانجامي در ذهن آدمي واكنشي ا ازد، يأس و ناانجاميسمي 
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اما با تمام اين احوال پيش بيني تحققي چنين طـرح  . كه بشر ميل به باز پس روي در خود احساس مي كند

بزرگ و اميدبخشي را با تمام مشكالت و كوشش ها و دشواريهايي كه دارد، در آينده تمدن بشري نمي توان 

سي است كه بجاي خود جاي چون و چرايي باقي انكار نمود و در واقع اين نوع انديشه متكي به اصلي روانشنا

  .نمي گذارد

ه هر كدام يبشر داراي غرايز طبيعي و اكتسابي متنوع و گوناگوني است اين غرايز در اثر تربيت هاي اول

شده و در ضمير  9واپس زدهگشته اند و با  8برترقرار گرفته  تصعيدشده اند و با مورد  7تثبيتبه شكلي يا 

  .خمودگي فرو افتاده اندناآگاه به شكل 

كاناليز اين اصل مهم و غيرقابل ترديد را مي آموزد كـه منشـأ و سرچشـمه شخصـيت      به هر حال پسي

ي و چگونگي زندگي شان و ناراحتي ها و بيماري هاي عصبي و رواني آنهـا را  شافراد بالغ در اجتماع و خط م

تربيت در زمان كودكي اسـت كـه شخصـيت     بايستي در دوران كودكي آنان جستجو نمود و بطور كلي شكل

بالغ فرد را تشكيل مي دهد شخصيت هر فردي در همان دوران كوتاه كودكي تعيين و مشخص مـي شـود و   

حال براي اينكه به پرسش فوق  10شيوه تربيت اوليه كه تأثير قاطع در روحيات و حاالت افراد باقي مي گذارد

ي ميسر است؛ بايستي بدواً مالحظه شـود  دشكل دلخواه تا چه حدو درباره اينكه تغيير تمدن و اصالح آن به

كه افراد تا چه حدودي قابل تربيت بوده و استعداد آنـرا دارنـد و اصـوالً تربيـت چگونـه بايسـتي باشـد، امـا         

متأسفانه در اين مورد هنوز تجربه عملي بكار نرفته است تا آشكار گردد كه يك محيط ديگر متمدن تـا چـه   

بر غرايز و اميال و هوس هاي بشـري پيـروز آمـده و بـه شـيوه اي درسـت مسـايل         تاهد توانسحدودي خو

اما آنچه كه بدون ترديد محقق و غير قابـل شـك مـي باشـد اينكـه گـروه       . پرورشي و تربيتي را اعمال نمايد

واره تربيـت  بسياري به علت استعدادهاي مرضي و يا تحت نفوذ نيرومند و قوي غرايز قرار داشتن تقريبـاً همـ  

  .11ناپذير بوده و غير اجتماعي باقي خواهند ماند

حال هرگاه از اين موارد منفي بگذريم و اندكي نيز به موردهاي مثبت و اميد بخش مسأله بنگريم مـي  

هد ماند كه بوسيله آنها آدمي خواهد توانست گامهايي چنـد دربـاره   اهايي نيز باقي خو ها و شيوه بينيم كه راه

  .مسأله پيش برداردتحقق اين 

در حقيقت اين انديشه اصالحي بسيار محدود و بي جانب است و شايد در برابـر آن همـه مشـكالت و    

ناهمواري هايي كه جنبه منفي مسأله مورد بحث پيش مي آورد بسيار كوچك و بي اميد جلوه نمايد، لـيكن  

له و در عين حال دشـوارترين راه بـراي   متأسفانه بايستي گفته شود كه شايد و به تحقيق اين مورد تنها وسي

به هر حال راه اين است كه بايستي بكوشيم و جهد ورزيم . انجام و حصول مقصود و منظور تقريبي مي باشد

اي را كه با تمدن و فرهنگ عداوت و دشمني مي ورزنـد بـه يـك اقليـت      تا اكثريت قابل مالحظه و همبسته

اري بس مهم و پر مخاطره مي باشد كه در صـورت موفقيـت مـي    ك كوچكي تقليل دهيم و در واقع اين خود

  .توان به مثبت بودن اثر نيكوي آن اطمينان داشت
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با طرح چنين مسايلي به هيچ وجه مايل نيستم كه ديگران اينگونه پندارند كه من از راهـي كـه بـراي    

. نيز صريحاً اعالم مي دارم ام، و به همين روي كاوش و پژوهش خود انتخاب نموده و برگزيده ام دوري جسته

نيستم كه درباره آزمايش هاي شگرف تربيتي و فرهنگي ديگران اظهار نظر كنم يعنـي آن   زكه درصدد آن ني

اي كه در اين زمان ميان قطعه پهناوري ميان آسيا و اروپا پي گيرانـه دنبـال    آزمايش هاي تربيتي و فرهنگي

صالحيت الزم و نه شايسته داوري كردن مـي باشـم تـا در مـورد     راي االبته در اين مورد نه من د 12مي شود

وانگهـي  . نتيجه بخش بودن و عملي بودن شيوه ها و روش هايي كه در آن سرزمين مي گذرد ابراز نظر كـنم 

الزم است تازه پا بودن و آغاز كار آنان را نيز در نظر گرفت چون شيوه هايي كه در آن منطقه به مرحله اجرا 

ده است تازه مراحل نخستين و اوليه خود را مي گذراند و براي اين است كه هنوز بـه نتيجـه اي   و عمل درآم

قطعي نرسيده است، به همين سبب نيز نمي تواند براي ما شيوه اي يقيني و اطمينان بخش باشد و مـا نيـز   

كـه داريـم از   ن فعلـي  داز سويي ديگر همين تمـ . 13نمي توانيم به همان شكل به آن روش ها متشبث شويم

ل تثبيت گشته است از لحاظ راه گشايي و مواد اوليه مطالعه و روش يابي خـود غنـي و ثروتمنـد    بمدت ها ق

 .مي باشد

 و نقش افرادتمدن 



  پيوست بخش اول

  تمدن و فرهنگ - 1

و حد مشخص روشـني ميـان آنهـا از جملـه      فرهنگو  تمدنمفهوم و معنايي دقيق مابين دو كلمه 

در زبان پارسي هم ترجمه هايي كه انجام مي گيرد . مسايل مورد اختالف فالسفه و دانشمندان اروپايي است

بنابر همين اختالف دو اصطالح فوق، به معاني گوناگوني برگردان مي شود، و يا اصوالً براي تسـهيل يكـي از   

به بكار مي برند؛ در صورتي كه مابين فرهنگ و تمدن بايستي وجه امتيـاز و  انجآن را در معنايي عام و همه 

دي و جنبـه هـاي معنـوي    تفاوتي قايل شد تا در نوشته ها و مباحث گوناگون حدي مـابين جنبـه هـاي مـا    

  .شري نمايان باشدپيشرويهاي ب

ــو   ــاره واژه ن ــيحي در ب ــدنتوض ــب  [ تم ــه ترتي ــي ب ــه و انگليس ــاني، فرانس ، Zivilization: در آلم

Civilisation ،Civilization [واژه . بجا به نظر مي رسدCivilisation    تمـدن «كه در زبان پارسـي بـه «

اسـت  » شـهر «به معناي  Civisالتيني كه خود مشتق از  Civilisترجمه شده كلمه اي تقريباً نو است كه از 

مهندس  Boulanger بوالنژهبوسيله » م 1766«اين كلمه براي اولين بار در حوالي سال . گرفته شده است

 بـه . هم جسته و گريخته در نوشته ها به نظر مي آيـد  1764و حتي  1765فرانسوي استعمال شد، ليكن در 

. ه رواج خـورد كم كم به شكلي عمومي سك اين كلمه مورد استعمال بسياري يافته و بوالنژههر حال پس از 

نويسنده و فيلسوف نامي فرانسوي آنرا بكـار   Didérot دروديو پس از آن  Reynal رينال 1775در سال 

 در زبان انگليسي هـم كسـاني  . كلمه فوق بطور رسمي در فرهنگ نامه فرانسه وارد شد 1798در سال . بردند

 تـوينبي ، و تاريخ نويساني چـون  Civilityكلمه  Murray مورايو  Adam Smith آدام اسميتچون 

Toynbee  كلمهSociety بردند را بكار.  

در فرانسـه و   Cultureكـه برابـر    فرهنـگ آلماني را مي توان در زبان پارسي بـه   Kultureكولتور 

ليكن بايستي به اين امر توجه داشت كه منظور از فرهنگ آن مفهومي نيست كه . انگليسي است ترجمه نمود

ده آنسـت و بنـابر توجيـه    در تداول عامه و محاوره عمومي ما رايج است؛ بلكه هدف ما مفهوم كلـي و گسـتر  

ال ، سنن و دانشهايي است كـه  ممجموعه آداب، اع) Culture(منظور از تمدن و فرهنگ : Linton لينتون

در هر جامعه اي به شكل توارث از نسلي به نسل ديگر منتقل گشته و در اين كشاكش دسـتخوش تحـول و   

  :تكامل مي گردد

Ralph Linton: Tree of Culture. 

ه تمدن و فرهنـگ را در  ژواو د Freudو فرويد  Tylor، كساني چون تيلور لينتونهمرأي با همراه و 

امـا فالسـفه و   . يك مفهوم وسيع كه شامل كليه عناصر مادي و معنـوي هـر جامعـه ايسـت بكـار بـرده انـد       
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ي مطلـب  دانشمندان بسياري هم مابين اين دو وجه تمايز و تفارقي قايل شده اند كه تا انـدازه اي بـه روشـن   

  .كمك مي كند

 Mac iver مك ايورو  Thomas Mann توماس من – Oswald Spengler اسوالد اشپنگلر

  :ن اين دو كلمه به تفاوت داوريها نموده و مرزهايي قايل شده انديو بسياري ديگر ماب

  :كه در فلسفه تاريخ خود سخت هوادار گذشته گرايي و سنت دوستي است، معتقد است كه اشپلنگر

يدايش فرهنگ آنگاهي به وقوع مي رسد كه روح طغيان مي كند و از بي نقشي صـورت هسـتي مـي    پ

فرهنگ برابر با الگوي طبيعت فصولي را طي كرده و از بهار و شكفتگي بـه ورطـه سـياه زمسـتان و     .... پذيرد

شـكفتگي  سين مراحل انحطاط فرهنگ پيدايش و آغاز تمدن است پـس بهـار و   پخمودگي فرو مي افتد، و وا

  ... .قسمت انحطاط و خمودگي آن دوران تمدن است –فرهنگ، دوران اعتال و فرازگيري فرهنگي 

Oswald Spengler: der untergang des abendlandes 

 كانـت ام ما در توجيه و بكار بردن دو واژه تمدن و فرهنگ در زبان پارسي برآنيم تا مطابق با عقيـده  

Kant و جنبـه هـاي   » فرهنـگ «هاي اخالقي و معنوي تشكيالت حيات بشري را جنبه  كانت. عمل نماييم

  .مادي و شيوه هاي سلوكك اداري را تمدن مي نامد

بوده كليه مظاهر فرهنگ مـادي و معنـوي    فرويدكتب به همان گونه كه منظور  نالبته در ترجمه مت

  .گ مفهوم شده استدر معناي واحدي بكار رفته است كه گاه تمدن و زماني در قالب كلمه فرهن

  جلد اول –تاريخ تحليلي اديان    :هاشم رضي

  اجتماعي شناسي روان -2

فرويد روانشناسي و روانكاوي اجتماعي را بر پايه هاي روانشناسي و روانكاوي فردي استوار مي نمايد و 

انقالب ها و شـورش   قبل از فهم علل. بر اين پايه به توجيه و تفسير علل نابساماني ها و انقالب ها مي پردازد

بـه منشـأ و علـل شورشـها و انقـالب هـاي        تهاي اجتماعي كه بر عليه دولت و تمدن در مي گيرد، الزم اس

پي ببريم چون همانگونه كه گفتـه شـد    Nevrosesفردي، يعني بيماري هاي رواني و ناراحتي هاي عصبي 

 روانكـاوي و دانـش   Ereudisme فرويديسممبناي شناخت و تعليل و فهم حوادث اجتماعي از ديـدگاه  

Psychanalyse بر مبناي روانشناسي فردي استوار است.  

در ضـمير ناخودآگـاه    Re foulement واپس زدهعلل بيمريهاي رواني در افراد تراكم اميال و غرايز 

Ineconscience شد كه به واسطه ارضا نشدن فشرده گشته و تعادل رواني را بر هم زده و بالنتيجـه  امي ب

حال هرگاه اين مسأله را بر اجتماع انطباق دهيم به همان نتيجه فردي . موجب بيماري هاي رواني مي شوند

همانگونه كه محدوديت هاي فردي موجب واپس زدگي اميال مي شوند، محـدوديت هـاي   . باز خواهيم رسيد

 و تمدنفرهنگ 
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در . م مـي آورنـد  اجتماعي نيز موجب سركوفته شدن تمايالت اجتمـاعي گشـته و موجبـات انقـالب را فـراه     

اجتماع و كشورهايي كه آزادي وجود ندارد و نيـروي زور و فشـار دولـت و طبقـه حاكمـه محـدوديت هـاي        

تمـايالت آزادي   Psychanalytiqueتيـك   كانـالي  بسياري براي مردم ايجاد مي نمايد بر طبق اصول پسـي 

شده و در ناخودآگاه اجتماعي متراكم مي شوند و اين تراكم آنقدر ادامه مي بايـد تـا    خواهانه مردم سركوفته

هان مورد كاوش قـرار دهـيم و بـر آن    جهرگاه جريان انقالب را در كشورهاي . منجر به فوران و انفجار گردد

مطلـق در  مشـاهده خـواهيم نمـود كـه انقـالب اكثـراً و بطـور         –باشيم تا به چگونگي و مبناي آن پي بريم 

كشورهاي كم رشد و استثمار شده اي رخ مي دهد كه فاقد شيوه دموكراسي بوده و با رژيم استبداد اداره مي 

زادي حكـومتي برخوردارنـد و در رأس اجتماعشـان دولتـي     آشوند؛ و به عكس در كشورهايي كه مردمش از 

چون دليلي بـر واپـس زده شـدن     آزاديخواه و دموكرات قرار دارد هيچگاه انقالب و شورشي حادث نمي شود

و اينكه فرويد عقيده دارد كه دولت ها و ارباب قدرت . غرايز و سركوفته شدن تمايالت براي آنان وجود ندارد

  .وسيله بدبيني و ستيز مردم را به تمدن پديد مي آورند بر همين مبنا مي باشد

  بدبيني -3

رويد مردي بدبين به تمدن و بشريت بوده است با مطالعه سطور فوق نبايستي اين توهم پيش آيد كه ف

و همانگونه كه مخالفين او به برخي از عقايد و گفته هايش استناد جسته اند ناسنجيده او را از روي تعصب و 

او از روي حقـايقي كـه رخ مـي داد و    . خودخواهي محكوم نمود، چه فرويد مردي واقع بين و رئاليسـت بـود  

عده اي از مخـالفين فرويـد كـه كـوس     . نمود نتيجه مي گرفت و رأي مي دادتجربياتي عيني كه حاصل مي 

بر بدبيني و بدبينان فايق آمده و سلطه گيرند و از جمله به اين عقيـده   دخوش بيني مي كوبند و مي خواهن

فرويد كه بشر، غرايز مخرب و ضد اجتماعي تفوق دارند، خرده گيري مي كنند بايستي به اين نكتـه اساسـي   

 بود و نتايج موحش و تـأثير » 1914 – 1918«ه داشته باشند كه فرويد شخصاً ناظر جنگ خانمان سوز توج

با تأمل و مطالعه به روي اين پديده خشن و فجيع، يعني جنگ تحقيقـاتي بـه    فرويدانگيز آن باعث شد كه 

حاصل تحقيقات و مشاهدات عيني او اين مسـأله را روشـن نمـود كـه افـراد از روي ريـا و موقـع        . عمل آورد

زاد اصل نهادي خود را نمايانـده  آشناسي به تمدن تمكين نموده و از غرايز خود مي گذرند ورنه در موقعيتي 

و در همين هنگام است كه متوجه مي شويم غريزه مرگ و انهدام، يا طبع بهيمي و حيواني بشر تا چه اندازه 

  .قوي و نيرومندتر از غريزه زندگي در او مي باشد

  :در اين باره چنين مي نويسد» رنجهاي تمدن«در كتاب  فرويد

ازه حـدس و گمـان آنـرا نمـي     مشاهده عيني ما از جنگ موجب نشان دادن حقيقتي شد كه به آن اند

برديم، و آن اينكه بشرها بيش از آنكه ما گمان مي برديم غيرمتمدن بوده و دچار انحطاط و تحت تأثير غراير 

 بدبيني
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به راستي كه اعمال وحشيانه و هراس آور جنگ آنقدر با وضع تمدن و . ضدبشري و ابتدايي خود قرار گرفتند

  .اندوه و نااميدي عميقي را براي ما فراهم كردقوانين موضوعه بشريت تضاد داشت كه موجب 

Freud: malaise de la civilization 

البته عمر فرويد كفايت نكرد تا هرچه بيشتر آثار طبع بهيمي و وحشي بشر متمدن را مشاهده كنـد و  

  !ماند محروم 1945تا  1939فوت نمود و از ديدن جنگ  1939اين خود جاي سپاس است، چون او در سال 

  زندگي و مرگ شور -4

از نظر و ديدگاه روانكاوي، روان هر فردي مركز كشاكش و مبارزه ميان دو انگيـزش يـا شـور و غريـزه     

يكـي مثبـت اسـت، ديگـري     : اي متضاد دارنـد  مرگ و زندگي است، دو غريزه اي كه در مقابل سنجش جنبه

غلبه هر كدام بر ديگـري اسـت    –الند اين دو هميشه در ستيزه و جد. منفي، يكي سازنده، يكي ويران كننده

 Instinct Du غريزه خودپرسـتي در برابر غريزه مخرب كه به  فرويد. كه موجد شخصيت فرد مي گردد

Moi  غريزه متجاوزو Instinct Agressif  غريزه مرگو Instinct de mort   نيز خوانده مـي شـود، 

نيز ناميده شده و خداي مرگ مي  Morsرا كه در افسانه هاي يوناني  Thanatos تاناتوسكلمه اساطيري 

كه در افسانه هـاي يونـاني    Eros اروسباشد برگزيده است و براي نشان دادن غريزه يا شور زندگي از كلمه 

در فرهنــگ  اروسپــس . و خــداي عشــق مـي باشــد ســود جسـته اســت   Aphrodite آفروديــتفرزنـد  

دوستي، عشق، محبت، توليد نسـل و  : اروس موجد. شور مرگ مي باشد توستاناشور زندگي و  فرويديسم

اما تانتوس موجب مرگ و نيستي، كين و عداوت و انهدام نسل است و همان گونـه كـه    –صيانت ذات است 

  .فرويد مي گويد برتري و تفوق نيز از آن اوست

همواره مغلوب و فـرو  » اروس«ا در آيين فرويد جهان بر بنياد نيكي استوار نيست، معني شور زندگي ي

مي باشد و در حقيقت چنين نيز بايستي باشـد زيـرا نيروهـاي سـياه نهـاد و      » تاناتوس«كوفته شور مرگ يا 

  .ناهشياري بر شخصيت آدمي تسلط دارد و فرد را گزير و گريزي از آن نيست

اق و زياده روي شده و ايـن  البته در مكتب فرويد تا اندازه اي درباره اين مسأله و برتري شور مرگ اغر

نخست اينكه فرويد و فرويديست ها از لحاظ حرفه و شغل و با آن : اغراق نيز از چند نظر موجه جلوه مي كند

دسته از مردمي برخورد و سروكار داشته اند كه در عرف ديوانه يا بيمار روحي خوانـده مـي شـدند و آشـكار     

ه قرار دارند تحت تسلط ضمير ناخودآگاه خود بوده و افرادي است كه چنين اشخاصي كه در اقليتي قابل توج

متعادل نمي باشند، ثانياً همانگونه كه در سطور باال توضيح شد فرويـد نتـايج و تجربيـات خـود را از جنگـي      

خانمانسوز و بزرگ اخذ نمود، ثالثاً بايستي محيط و وضع پر آشوب آن زمان را نيز مطمح نظر قرار داد تـا بـا   

  .اك از تعصب بتوان داوري كردنظري پ

 مرگ و زندگيشور 
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  سياسي هاي مسلك و روانكاوي - 5

از فرق و دسته هاي سياسي كه با فلسفه فرويد مخالفت كرده و بر آن تاخته اند بايستي در درجه اول 

 سوسياليسـم و  Comonisme كمونيسـم دو مسـلك  . نـام بـرد   سوسياليست هاو  كمونيست هااز 

Socialisme       ماكياوليسـم همراه با مخالفين دانش روانكاوي همگام شـده و از ايـن گفتـه فرويـد نـوعي 

Machiavelisme  نيچـه استخراج نموده و يا به دليل اينكه فرويد برخي مباني روانكاوي را بر پايه عقايد 

Nietzche كننـده تـوده   بنا نهاده است، او را نيز همچون او طرفدار حكومت اشراف و هواخواه قدرت و خوار

اند، در حاليكه فرويد خـود سـخت دشـمن هيـأت حاكمـه زورگـو بـوده و فـردي كـامالً           رنجبر بشمار آورده

  .مي باشد Internationaliste انترناسيوناليست

  :فرويد درباره جنگ و علل جنگ مي گويد

ومت ها مـي  نقش تمدن را نبايستي در ايجاد جنگ ها از نظر دور داشت، البته منظور گردانندگان حك

  .باشند كه نماينده تمدن محسوب مي گردند

دولت و نمايندگان تمدن با ايجاد جنگ به اجتماع و فرهنگ خيانت مي ورزند و هيچ حادثه اي چـون  

 نتايج اين خيانت را قادر نبود بنماياند، جنگـي كـه بيرحمانـه تـرين و    » 1914 – 1918«اين جنگ موحش 

  ...فجيع ترين حادثه تاريخي محسوب خواهد شد

به فجايع و انـدوه هـا و كشـتارهاي هولنـاك     . اين حادثه نهاد پليد و وحشي انسان را نمودار ساخت... 

آيا موجب بروز اين واقعه هول انگيز تنها عده اي معدود از رهبران بي شرم  –حاصل از اين جنگ بينديشيد 

ده اي انگشت شمار قادر بودند بدون همكاري ميليونها فرد از افراد بشر موجب و جاه طلب بودند؟ آيا چنين ع

  !اين حادثه شوم گردند؟

امـا  : بعد از اينكه فرويد اينگونه سهمي براي افراد و دولت در ايجاد جنگ بيـان مـي كنـد، مـي گويـد     

در تشـكيالت و  . اي كه باشـد دولـت هـا در بوجـود آوردن جنـگ سـهم بيشـتري دارنـد         سرانجام به هرگونه

سازمانهاي اجتماعي كه حكومت و دولت ها به موجب قوانيني از هـر نـوع شـرارت و تعـدي جلـوگيري مـي       

نمايند نه بر اين است كه به صورت كلي با ابراز غرايز شرورانه و تهاجم آميز بشري مخالف باشند، بلكـه ايـن   

بر اين اصل بايسـتي بـا   . ي سوق مي دهندبر دست آويز هايي به سوي اجتماعات ديگري مهاجم را بنانيروها

مبارزه اي كه در طي قرون متمادي هنوز به ثمربخشي نرسيده . هرگونه حكومت مستبد و ستمگر مبارزه كرد

  .است، ليكن افق و طليعه چنان روزي را به آشكار مشاهده مي كنيم

ــده      ــه اي ــا هرگون ــالف ب ــريحاً مخ ــه ص ــد را ك ــده فروي ــرات ارزن ــر نظ ــويي ديگ ــمناز س  اسيوناليس

Nationalisme   ها كمونيستاست درباره حكومت جهاني در نوشته هايش مالحظه مي كنيم، اما از نظـر 

كه مي گويند در سازمان كمونيستي براي دولت جايي نيست، بايستي همين انتقاد را به خود ها  لنينيستيا 

 و مسلك هاي سياسيروانكاوي 
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ـ  هاي ايده ز گفتهآنان برگرداند، چون در جوامع كمونيستي كه امروز مشاهده مي كنيم ا  Karl مـاركس  يآل

Marx  لنينو Lenin اثري نمي بينيم.  

  :پس با مطالعه عقايد فلسفي و اجتماعي فرويد در كتابهايي همچون

Die Zukunft Einer Illusion   1927 

Das ich und das es    1923 

Malaise de la civilization   1934 

بهترين شكل حكومت، : مشاهده مي نماييم كه تا چه اندازه مابين عقايد و افكار او با نيچه كه مي گفت

اين جنون سرشماري و رأي شـماري را   – دموكراسيحكومت مهتران و اشراف است و تا دير نشده بايستي 

  .ريشه كن كرد تفاوت و اختالف موجود است

  مسايل رواني فردي و اجتماعي -6

 Pstchologie روانشناسي اجتماعيو  فرويد Sociologie جامعه شناسياينكه زمينه  با وصف

solial  روانشناسي گروهييا Psychologie Collective     روانشناسـي فـردي  او كـامالً مبتنـي بـر 

Psychologie inviduel  روانكاوي و تحليل روحييا Psychoanalyse   مي باشد ليكن باز از لحـاظ

ــي تــ    ــي نم ــي كل ــزرگ     طرح ــاختمانهاي ب ــورد س ــردي را در م ــات ف ــرات و تجربي ــاعي(وان نظ ) اجتم

Macrostructure  و نهادهاي جامعه كل و وحدانيSociété globale و ما در اين قسـمت  . تعميم داد

مي كوشيم تا اين مسأله را روشن نموده و جواب روشن و آشكاري از لحاظ روانشناسـي اجتمـاعي و مشـكل    

  .رهبري فراهم آوريم

البته در هر اجتماعي كه عده اي از افراد حكومت مي كنند و زمام امور را بدست دارنـد ممكـن اسـت    

ماعي هر دو دست اندر كار باشند، البتـه در هـر جامعـه اي هـر انـدازه      عوامل شخصي و فردي، و عوامل اجت

بيشتر حكمروا باشد به همان اندازه عوامل فردي مبدل به عوامل اجتماعي  دموكراتيكو روش  دموكراسي

مي شوند؛ و به هر اندازه اي كه در يك جامعه اصول خودكامگي و استبداد افزون شود به همان اندازه عوامل 

خالت مي كند، وانگهي در اين مورد آنچه اساسي تر به نظر مي آيد، مسأله تميز و جـداگزاري ميـان   فردي د

مي باشـد متأسـفانه حـدود و تعريـف و شـناخت       Prestigeو وجهه  Autorité قدرتو  اقتداردو كلمه 

ايل بـه آنهـا   درست اين دو كلمه يا ناشناخته مانده و يا سهواً و از روي بي مايگي توجهي بـراي روشـني مسـ   

است كه صور و اشكال گوناگون اين كلمات شناخته و تعريف شود  تاين مورد بسيار شايان اهمي. نشده است

و نمايانده گردد كه عناصر فردي و اجتماعي اين دو چگونه ساخته شده و اساساً افراد در اجتماع چگونه آنـرا  

  .تأييد كرده يا بر خود هموار مي كنند
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 اقتـدار و  Ascendant سيادتكه البته در تمام موارد سنديت ندارد مي تـوان   براي طرحي نمايان

Autorité –  رهبريو Leadrship  وجههو Prestige را برابر هم نهاد.  

اي كامالً مادي دارد كه بر پايه زور و فشار استوار مي باشد، زور و فشاري كـه   برخي اوقات اقتدار جنبه

ر بسياري از روابط خصوصي سايه مي افكند و اغلب در دورانهـاي هـرج و   تحت شرايط معيني خود به خود ب

  .مرج و آشوب بوجود مي آيد و در دستگاههاي انتظامي در كادر استبداد محض به اوج خود مي رسد

تر را ادا مي نمايد كه نبايستي آنرا با اقتدار اشتباه كرد؛  ليكن وجهه كامالً معنايي مجرد و مفهومي كلي

ار ممكن است خود به خود تحت شرايط اوليه اي مدت زماني از وجهه بي نياز باشد در صورتي كه چون اقتد

تسلط نفوذ و از قدرت  عو اين نو –از وجهه آنچه را كه نفوذ اخالقي و تسلط معنوي مي نامند درك مي شود 

  .حاد و مادي بي نياز مي باشد

وجهه را مي توان نوعي فريبندگي يا جاذبه روحي تعريف كرد كه از گروه يا كسي ناشي مي شـود كـه   

از سويي ديگر براي پايداري و استقرار وجهـه  . خود نمودار و در بردارنده نوعي ارزش هاي اجتماعي مي باشد

رار باشد و هرگاه يكـي از  تعادل و نوعي هم آهنگي دو جانبه ميان صاحب وجهه و پذيرنده وجهه، بايستي برق

و از همين جاست كه  –دو طرف اندكي شانه از زير بار آن خالي كند، ارزش و استقرار وجهه از ميان مي رود 

متوجه مي شويم چرا و براي چه مصادر رژيم هاي مقتدر پيوسته مـي كوشـند تـا ارزش ايـن رژيمهـا را بـه       

  :چه نيك مصداق پيدا مي كند كه Rousseau روسودر اينجا گفته . ديگران ثابت كنند

نيرومندترين افراد آنقدر قوي نيست كه بتواند هميشه سرور باشد مگر آنكه قادر باشد زور را به صورت 

  .حق جلوه دهد و اطاعت را به صورت وظيفه در آورد

 Machiavel ماكيـاول . يا وجهه روح قدرت مي باشد –مي توان گفت زور عامل موقتي وجهه است 

رمز بدست آوردن قدرت و فراهم  Popularitéمي كند كه وجهه و محبوبيت و شهرت در ميان مردم  تأكيد

سخت در اين مورد پافشاري نموده و رمز حكومـت   Gustave le bon گوستاو لوبون. آوردن اعتبار است

ت و كسي كه مورد پسند مردم اسـت، جهـان بـه كـام اوسـ     : تعريف مي نمايد Succésرا مردم پسند بودن 

به اين امـر قايـل اسـت كـه بايسـتي در       لوبونتحميل عقايد و نظرياتش نيز بي فشار عملي مي شود، منتها 

  .ميان دارنده وجهه و كساني كه اين وجهه را مي پذيرند فاصله اي وجود داشته باشد

تعريف نسـبتاً جـامع و    Le fil de I' epée» دم شمشير«در كتابش بنام  De gaulle ژنرال دوگل

 آشكاري از وجهه و صاحب وجهه به عمل آورده است كه جنبه زيركي و موقع شناسي و فريب كـاري وجيـه  

اي است مجرد و كامالً شخصي و آن عبارت است از استعدادي طبيعي  وجهه پديده: المله را بخوبي مي رساند

رواني و اجتماعي خاصي را كه در نهاد افرادي مضمر است؛ اما بايستي اين استعداد طبيعي پرورده شود و فن 

ايـن اصـلي   . اي توهم آميز نمي تواند موفقيتي حاصـل نمايـد   بياموزد، چون وجهه بي كيفيتي مرموز و جنبه

 رواني فردي و اجتماعيمسايل 
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از آن  –مسلم است كه طبع آدمي در برابر چيزهايي كه نيك مي شناسد كم سر افتادگي پـيش مـي گيـرد    

المله الزم است نقشه ها، اطـوار   پس وجيه. استجهت كه روح او طالب و خواهان چيزهاي مرموز و غيرمادي 

و حركات، افكار و عملياتش پيوسته چيزي داشته باشد و طوري بنمايد كه نتوانند دركش نمايند و ايـن امـر   

  .همواره برانگيزاننده كنجكاوي و شگفتي و اعجاب آنان بوده و در حال انتظاري نگاهشان دارد

  رهبر و پيشوا - 7

تمايل  دوگلو  لوبوننيز همچون  فرويدشايد اين توهم براي خواننده پديد آيد كه  در نخستين وحله

و روحيه اجتماعي را كه خواستار رهبر و انضباط است نسبت به روح دنباله رو و فرومـايگي منتسـب نمايـد،    

فشار و زور  ليكن به شكلي كه مشاهده خواهيم نمود فرويد اينگونه مي انديشد و اصوالً اينكه مي گويد الزمه

اي موقتي و مجازي را افاده مـي نمايـد چـون خـود مـي       و تحمل آن براي صيانت تمدن ضروري است جنبه

  .اين ايده و عقيده كه با نوعي الزام همراه است خود نتيجه تشكيالت نادرست همين تمدن فعلي است: گويد

آويزهايي مـي توانـد از آنهـا    به هر حال بايستي ديد وجهه و سيادت چگونه است و پيشوا به چه دست 

كلمــه وجهــه در اصــل بــا شــعبده بــازي . ســود جســته و بــه شــيوه صــحيح يــا نادرســتي حكومــت نمايــد

praestigium  به يك مفهوم معنا مي شود و نوعي قدرت فريبنده است كه عقالني بوده و اغلب غيرواقعي و

با اقتدار عاري از فريبندگي و حيله بـازي   در پرده نيرنگ جلوه مي نمايد، در حاليكه سيادت و رهبري همراه

  .مي باشد

اين امر را در . اصوالً اين نكته صحيح است كه روحيه اجتماعي خواهان و خواستار رهبر و انضباط است

و در قبيله و عشيره بوسيله رييس قبيله يا عشيره و در گروه بزرگ اجتماعي يا ملتـي   –خانواده بوسيله پدر 

امـا هرگـاه از سـر    . و در ميان انبوه پراكنده مردم بوسيله خدا مـي تـوان درك نمـود    – بوسيله شاه و دولت

ايگي مـي  مـ خودخواهي و پستي بر آن بود تا رأي دوگل ها و لوبن ها را كه اين امر را منتسب بـه نـوعي فرو  

استه از اين جهت اين نياز به رهبر و انضباط برخ. نمايند باور نمود، بسيار بي شعوري و كوته فكري الزم دارد

است كه هر عضوي از گروه كم و بيش متوجه اين نكته است كه او و ديگران جمع به هم پيوسته اي را مـي  

ار مي آيد، بنابراين ميل به مشبسازند و هر نوع پراكندگي و جدا افتادگي همچون دشمن و تهديدي برايشان 

ل به زندگاني مشترك است تـا عالقـه صـرف و    رهبر داشتن و وجود انضباط بيشتر ناشي از حس تعاون و مي

در حقيقت هرگاه ميل به اطاعت در افراد اجتماعي وجـود داشـته   . انروا داشتنمپست به اطاعت و حاكم و فر

باشد، اين ميل در آن جامعه موجب پيدا شدن فرمانروايان فرومايه و مستبدي مي گردد، در حاليكـه هرگـاه   

  .تعاون و زندگي مشترك باشد، رهبراني عالي و بزرگ را بوجود مي آورد انضباط و لزوم رهبر بر مبناي حس

 و پيشوارهبر 
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در سرنوشت رهبري كه داراي وجهـه مـي باشـد     Succésدر سطور فوق گفتيم كه مردم پسند بودن 

اينك بايستي گوشزد گردد كه اين مردم پسند بودن از نظر رهبر و گروه چگونه بايسـتي  . تأثيري عميق دارد

  .باشد

در حقيقت تشـريفات و مـردم پسـند بـودن دو     . وجهه، جنبه تشريفات است تاصلي در اهمياي  نكته

 –موارد تشريفاتي ارزش معنوي رهبر : عامل اصلي رهبر است كه چگونگي سرنوشت گروه بدان بستگي دارد

ن هر اي. و جنبه مردم پسند بودن از موارد و علل مادي رهبري است كه عمالً بستگي به سرنوشت گروه دارد

چـون رهبـر بـراي كسـب      –مردم پسند بودن و تشريفات، رهبر را اسير و وابسته جامعه مي كند : دو، يعني

  .وجهه و پسند مردم بودن مجبور است تن به پاره اي از تشريفات بدهد تا مورد تأييد جامعه قرار گيرد

گـروه، رهبـر را   . ي آيـد از همين جنبه تشريفات است كه فاصله اجتماعي ميان رهبر و گروه بوجود م 

زوها و نمونه برتري بـري آنـان مـي    رينده افكار و آااي همچون خود نمي پندارد بلكه پيشوا نم تنها فرد ساده

گفتيم كه رهبر الزم است . باشد و اين فاصله اجتماعي هم به مرحله اجرا در مي آورد و دامنه دارتر مي شود

ماع برخوردار باشد، چون او گنجور خواسته ها و آرزوهـاي  از حس پيش بيني و تشخيص نيازمندي هاي اجت

پـس شـرط فرمـانروايي بـر گـروه،      . م درآورداگروه است و بايستي اين نيازمنديها و آرزوها را به مرحلـه انجـ  

  .فرمانبرداري از آن است و اين غالباً با آنچه كه تصور مي شود مغاير است

بر مبناي توجيهات فوق نتيجـه گيـري از ايـن    . گردد حال مطلبي باقي است كه آن نيز بايستي روشن

موضوع سهل است كه چگونه برخي از رهبران متوسط و كوچك را تنها تشريفات در مقـام خـود نگاهداشـته    

و سابقاً امتيازات و عناوين نشان آن بود و اخيراً نيز از روي  –اي را كه مقام اجتماعي در بر دارد  است، وجهه

اينهـا همـه نمودارهـا و    : و نشانه هاي افتخار معلوم مي گردد از همـين نـوع پديـده اسـت    لباسهاي يراق دار 

عالماتي هستند كه از خالل آنها اعضاي گروه ارزش جامعه را پيش كساني كه نماينده ايـن ارزشـند تجليـل    

  .مي كنند

انـد نمـي    مـده اما هنگامي كه بحراني در اجتماع پديد آيد، ارزشهايي كه به صورت سلسله مراتبـي درآ 

توانند به پشتيباني مردم و گروه اميدوار باشند، چون در چنين مواقعي مسئوليت هايي به گردن بزرگان قـوم  

مي افتد و ايجاب ابتكارهايي را مي نمايد و در اين موقع وجهه عاملي كافي نيست، براي اينكـه قـدرت هـا و    

پيشين را محو مي نمايد و سرانجام وجهه اي يافته  اي بوجود مي آيد كه قدرت و نيروهاي كهنه نيروهاي تازه

  .و جانشين نيرو و وجهه ساقط شده گذشته مي شود

  مرحله تثبيت - 7

Fixation  اي است كه بر اثر مـوانعي   مرحله روانكاويدر  تثبيتياLibido يـا شـهوت بـه     ليبيدو

بـه هنگـام سـير و     ليبيدوبطور كلي مي توان گفت . و به عوض كامياب شدن واپس بخورد موانعي برخورده

 و پيشوارهبر 
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، يعنـي در  Hétéro erotisme دگردوستيو  Auto érotisme خوددوستيگشت خود در دو مرحله 

دوران كودكي و بلوغ بر اثر موانعي ممكن است در مرحله اي متعارفي تثبيت گردد و قادر نشود به راه خـود  

  .داده و مراحل متعارفي را بپيمايد ادامه

اكثـر و انـواع   . عوامـل داخلـي و عوامـل خـارجي    : عواملي كه موجب تثبيت مي گردند بر دو نوع است

بيماريهاي رواني و بيماريهاي جنسي ريشه و اصلشان در همين دو دوره خود دوستي و دگردوستي قرار دارد 

علت اين ثابت مانـدن بـدين نحـوه    . و تثبيت شده است در مرحله اي متوقف ليبيدوكه نيروهاي جنسي يا 

  :توجيه مي شود

و برتـر   تصـعيد گـردد، يـا    Refoulementاي ارضا نشد يا بايسـتي واپـس زده    هرگاه ميل و غريزه

Sublimation  متوقف خواهد ماند» ميل«شود، و در صورت عدم امكان اين دو مرحله.  

و گشت خود، بنا بـه عللـي داخلـي و يـا خـارجي از       ريدر س» ليبيدو«كه  تپس تثبيت مرحله اي اس

ليبيدو در افراد هنگامي كه  –دارد  Homosexual» عشق به همجنس«فردي كه . تحول و تكامل باز ماند

يا ابتالي به استمنا مولود آن گاهي است كـه،   –متوجه همجنس او گشته بازمانده » دگردوستي«در مرحله 

ر نشيمن يا آلت تناسلي تثبيت گشته است اميال و غرايـزي كـه در مراحـل    ليبيدو به هنگام سير و گشت د

كودكي كه هنوز ليبيدو يا شهوت در مركز اصلي خود مستقر باشند دچار ناكاميابي شوند، در مراحـل بعـدي   

  .زندگاني به اشكال گوناگون ظهور و جلوه مي نمايد

  برتر نمودن -8

غرايز و اميال آدمي هموراه در شرايطي مختلف دچار تحـوالتي  : Sublimationتصعيد يا برتر نمودن 

يا ارضا مي شـود و يـا از ارضـاي آنهـا ممانعـت و      : شوند مسأله اميال و غرايز بدواً از دو حال خارج نيست مي

اي معمـولي بـوده    ا ميل پديدهيدر صورت ارضا شدن آشكار مي شود كه هوس  –يد آجلوگيري به عمل مي 

و رسوم و سنن اجتماعي تضادي نداشته و كامياب گشته؛ و در صورت دوم معلوم مي شـود كـه   كه با شرايط 

جزو هوس ها و تمايالتي بوده است كه مخالف با روش و رسوم اجتماعي بوده و به همين جهت نيز خودآگاه 

  .آنها را واپس زده است

ي نمـي گراينـد و يـا بـدون     كاناليز به هيچ روي بـه فراموشـ   تمايالت واپس زده شده طبق اصول پسي

مـي شـوند، بـدين     Deguisementدر عمق ناآگاه باقي نمي مانند، بلكه شامل دگرگوني يا تبديل  تفعالي

معنا كه براي راه يافتن به خود آگاه و فريفتن او به اشكالي ديگر و صوري دگرگون دگرباره بـاز مـي گردنـد،    

  .مي باشد تصعيديكي از اين اشكال نيز 

 تثبيتمرحله 
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حاصل تمايالت واپس زده است كـه تعـالي يافتـه و بـا تغييـر شـكل و هـدف بـه         » تصعيدمكانيسم «

  :صورتهاي

  .عقايد الهوتي و مذهبي، و باالخره ديگر تجليات ارزنده بروز مي كنند –هنر و ادبيات 

9- Refoulement در صفحات گذشته توضيح شد و براي اطالعات بيشتر به:  

  اصول روانكاوي  : هاشم رضي

  روانكاوي  : هاشم رضي

  .رجوع نماييد

  پداناليز يا پسيكاناليز پرورشي - 10

ليه كودك و نقش آن در تكـوين شخصـيت بـالغ افـراد، امـروزه از مهمتـرين       وتأثير محيط و پرورش ا

  :فرويد در اين قسمت صريحاً تأكيد مي كند كه. مسايل مورد بحث روانشناسي و روانكاوي مي باشد

كاناليز مـورد اسـتفاده و    ه درباره مسايل تعليمي و تربيتي، كه در حيطه پسيروش صحيح و عميقي ك

عمل قرار گيرد ضروري به نظر مي رسد؛ ضروري از آن جهت كه اساس و مبناي آينده اجتمـاعي را تشـكيل   

مي دهد و از نظر ما اين مهمترين شعبه از قسمت هاي مورد كاوش روانكاوي مي باشد كـه هـدفش تـأمين    

  .و تهذيب نسل آينده است تكوتر تربيهرچه ني

 اش در امـور پسـي   هرچند كه فرويد اظهار تأسف مي كند كه با مبارزات وسيع و كاوشهاي همه جانبه

تيك آن چنان كه بايستي به مسايل تعليمي و پرورشي نپرداخته است، ليكن اين كوتـاهي بـه وسـيله     كانالي

با سخت كوشي و مطالعـه عميقـي دربـاره     –آنا . جبران گشت Anna Freud آنا فرويددختر دانشمندش 

و  Sigfried – Brenheldپسيكاناليز تربيتي و پرورشي آثاري ارزنده بوجود آورد و به دنبال او كساني چون 

و  Melanie klein مالني كاليـن و  Marie bonapart ماري بوناپارتپسيكاناليست مشهور فرانسوي 

و كساني ديگر در كشورهاي مختلف در بسط و تـرويج ايـن روش كوشـيده و     Money kyrle موني كيرل

  :گشتند pedanalyse پداناليزبالنتيجه موجب پيدايش مكتبي خاص به نام 

Laforyue – allendy: La psychanalyse et les nevroses. 

بيمار را قدم احوال  –سي، براي پي بردن به علل و جهات بيماري اشن فرويد خود در شيوه خاص روان

رسيد و به همين جهت است  تعقيب كرده تا به دوران كودكي مي Etiologie سبب شناسيبه قدم جهت 

  :كه مي گويد

هاي بسياري كه اجباراً هـر بـار بـه دوران كـودكي منتهـي مـي شـد بـه          ما در اثر كاوش ها و آزمايش

از طرق روانكاوي اين شناسايي ها شناسايي عميقي نسبت به خصوصيات حيات طفوليت دست يافتيم كه جز 

  :بدست نمي آمد

 يا پسيكاناليز پرورشيپداناليز 
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Sigmund Freud: Uder Psychoanalyse. 

اكنون بايستي مشاهده نمود كه نظريه اصالحي فرويد در اين باره چگونـه اسـت و اصـوالً ايـن عقيـده      

  .چگونه است كه دوران اوليه كودكي سازنده شخصيت افراد بالغ مي شود

در دنياي كودكي قوانين و رسومي كه افراد بالغ را مانع از ارضاي غرايز و اميال و هوسهايشان مي شود 

بوجود نيامده است تـا تميـزي ميـان ممنوعيـت هـاي      » من برتر«و » من« نوجود ندارد، هنوز در ضمير آنا

ست و به يك نحـو از آنهـا   اعمال و حركات از خوب و بد براي او يكسان ا ياجتماعي قايل شود؛ ارتكاب تمام

اما آيا به راستي كودك كامالً آزاد است؟ فرويد و همراهان او صريحاً جواب منفـي مـي   . گيري مي نمايد بهره

ي در افراد بالغ وجود دارد در كودكان و اطفال »من برتر«دهند و مي گويند همان گونه كه ضمير خودآگاه و 

  .را ايفا مي كنند كه در بزرگساالن وجدان انجام مي دهد پدر، مادر و مربي و دايه همان نقشي: نيز

خـود قـرار دارد، كـودك هـم     » مـن برتـر  «حال همان سان كه فردي بالغ تحت اعمال نفوذ و قـدرت  

قـدرت و حكمـت پـدر و مـادر بـر فرزنـد       . ه والدين كه به منزله من برتر اويند مي باشدربدانگونه تحت سيط

با علم به اين موضوع كه كودك هميشـه و مطلقـاً خواهـان    . وين مي يابدبوسيله مهر و محبت يا خشونت تك

مهر و مودت است، پي خواهيم برد تا چه اندازه خشونت و قهر موجب دگرگـوني و انحـراف از مسـير عـادي     

كـودكي  . براي او مي گردد، ترس و هراس در دوران كودكي هيچگاه از روان و ضمير آدمي زدوده نمي گردد

: اوليه با قهر و خشونت بار آيد، كودكي كه بجاي مهرباني و نوازش با تنبيهات گوناگون خو گيرد كه در دوران

  .در دوران بلوغ و رسيدگي، ترسو، وسواسي، ضد اجتماعي، بدبين، جاني و دچار عقده حقارت مي گردد

. واجـب اسـت  تعمق و روشن بيني در اين مسأله براي پدران و مادران، مربيان و آموزگاران ضـروري و  

آنان كه جز پدر و مادر و مربي يا » من برتر«همان طور كه مشاهده نموديم تربيت اطفال پيوند مستقيمي با 

راندن دوران كودكي، يعني آن گاهي كه من برتـر حقيقـي بـه    ذكودك پس از گ. دايه آنان كسي نيست دارد

مادر و مربي در او مـي   والگوي رفتار پدر  مقتضاي سن در او جاي پدر و مادر يا مربي را مي گيرد، باز همان

باشد؛ چون اعمال و رفتار اوليه آنان در كودك نقش و حك شده و وجدان با من برتر بعدي او نيز كامالً تحت 

پدران و مادران و مربيان خود نيز اسير مـن برترهـايي هسـتند كـه بـه      . تأثير همان روش نخستين قرار دارد

در آنها گشته است، يعني مربيان براي تربيت كودكان همان راهي را پيش مـي  نوبت موجب تكوين من برتر 

مربيـان  . نسبت به خودشان بوده است ارفتار معلمين آنه. اند گيرند كه مربيان قبلي براي خودشان انجام داده

مشـكالت و  يا پدران و مادران اكثراً هنگام تعليم و تربيت تحت تأثير نحوه تربيتي خودشان قرار مي گيرنـد،  

محدوديت هاي كودكي خود را به ياد آورده و از اينكه خود را داراي همان قدرت مربيان گذشـته خـود مـي    

بينند خشنود گشته مي كوشند تا همان رفتار را نسبت به كودكان تحت فرمان خود روا داشته و بدين سـان  

  .خود را راضي و خشنود سازند

 يا پسيكاناليز پرورشيپداناليز 
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تيكي كه در اين مورد انجام شده به اهميت دوران كودكي  اناليك پسيبا مطالب فوق و كاوشهاي ارزنده 

دك را تربيت نموده و در مراحل ومي آموزد تا چگونه ك Pedanalyseكاناليز پرورشي  پسيواقف مي شويم، 

  :فرويد مي گويد. رورش داد تا در بلوغ فردي شايسته و سازنده تمدني نوين گرددپسخت و پرهيجان كودكي 

. ت و چگونگي تكوين مراحل كودكي است كه شخصيت بـالغ فـرد را تشـكيل مـي دهـد     فعل و انفعاال

ني و سخت شگفت كه كودكي به تنهايي قادر به گذشتن بدون خطر از آن نمـي  ااي است بحر كودكي مرحله

از اين  –كودك در اين دوران قادر نيست با دنياي خارجي سازش كند و آنرا آن سان كه هست بپذيرد . باشد

  .ذر است كه به اهميت و لزوم تعليم و تربيت پي مي بريمرهگ

اي الزم  فرويد و ساير روانكاوان به ويژه پداناليست ها تأكيد مي ورزند كه هر پدر و مادر، خصوصاً مربي

روش روانكاوي با اطالع بوده و واجد صفاتي باشند، تعليم و تربيت آنـان الزم اسـت موافـق و هـم      زاست تا ا

تيك بوده و بهترين روش آنست كه مربيان خود تحت درمانهـاي روانكاوانـه قـرار     كانالي يت پسيآهنگ با ترب

  .گيرند

شيوه اوليه تربيت در شخصيت بالغ افراد تأثير قطعي دارد كامالً صحيح مي باشد : البته فرويد مي گويد

با وجـود آمـدن نسـلي سـالم      اند تا شيوه پرورش صحيح را تعليم دهند تا و او و ساير همكارانش نيز كوشيده

  .يدآتمدني طاليي نيز پديد 

  غريزه اجتماعي -11

معتقـد بـه فقـدان غريـزه      Schopenhauer شـوپنهاور بايستي تذكر داد كه فرويد نيـز همچـون   

  :اجتماعي در بشر است، فرويد در مورد مسايل جنسي و رابطه آنها با اجتماع عقيده دارد كه

تمايالت جنسي به سود سازمانهاي اجتماعي نمي تواند باشد، با مطالعه در  اصوالً نحوه مستقيم ترضيه

. انـد  ناميده Group marriage زناشويي گروهيچگونگي تكامل خانواده به موردي بر مي خوريم كه آنرا 

از آن مرحله بدوي بسوي آينده هرچه اهميت عشق شهوي براي فرد بيشتر مي شد به همان نسبت فرد مي 

بـدين گونـه آهسـته آهسـته     . د را از گروه بيرون كشيده و به طرز شايسته تري عشق ورزي نمايدكوشيد خو

محدوديت هايي بوجود آمد كه عشق ورزي را به دو نفر منحصر نمود و اين هم جز هدف اصـلي نيسـت كـه    

مايـل  متضمن تحول و تبديل از زناشويي گروهي به زناشويي فردي مي باشد دو نفـر كـه از لحـاظ ترضـيه ت    

ن دو نفـر  آ. اي از فقدان يك غريزه اجتماعي در بشر مـي باشـد   جنسي با هم آميزش مي نمايند نمايش زنده

بـه نسـبت عالقـه    . هنگام آميزش مي كوشند تا هرچه بيشتر از ديگران كناره گرفته و در تنهايي فـرو رونـد  

العمل فردي مقابل نمونه و پديده بيشتري مابين دو فرد اين تنهايي طلبي بيشتر نمايان مي گردد اين عكس 

  .اشتراكي و دسته جمعي مرحله اول جز نفي غريزه اجتماعي نيست

  :و تفسير بدبينانه اي كه از اين مسأله به عمل مي آورد بسي شايان توجه مي باشد شوپنهاورتوجيه 

 اجتماعيغريزه 
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همگـي بـا   هنگام بازبيني مالحظه مي كنيم كـه   –در صحنه پر هياهو و آكنده از بدبختي هاي بشري 

تمـام نيـروي خـود را وا مـي     . تالش و تكاپوي شگرفي سرگرم رفع نيازمندي ها و احتياجات خود مي باشند

ليكن در اين هنگامه بدبختي و شور : اي ديگر به اين زندگي لبريز از غم و مسكنت ادامه دهند دارند تا لحظه

براي اين است كه اين دو دلداده راه ! يست؟دو دلداده را مي بينيم كه با ترس و دلهره براي چ –دل آزردگي 

خيانت مي پويند و مي خواهند اين زندگي پر غم و فالكت را به ديگري منتقـل سـازند، چـون در غيـر ايـن      

اي كـه در آميـزش جنسـي مسـتتر      صورت رشته زندگي خواهد گسست؛ اين است سر تنهايي طلبي و دلهره

  .است

Schopen hauer: Le monde comme volonté et eprésentation. 

  .منظور فرويد از اين قطعه پهناور ميان آسيا و اروپا اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي مي باشد -12

در زمان نگارش اين كتاب روسيه هنوز در آستانه فعل و انفعاالت انقالب قرار داشت و هنوز  چون -13

رويد بدين گونه تجربه و ظهور نرسيده بود اينكه فاي از طرح هاي گوناگون در آن كشور به محك  عمالً نتيجه

 .از آن ياد مي كند

 اجتماعيغريزه 



  بخش دوم

  ارزش عوامل رواني

  در تمدن و اجتماع

  ارزش عوامل رواني - 1

  هاي ارزش نسبي عوامل مادي و رواني، پيوستگي تمدن و غرايز، طرح انگيزه

  هاي ضد تمدن، دو نوع محروميت، سازنده، غريزه

  محروميت هاي همگاني، محروميت هاي ويژه،

  سه نوع غريزه ضد تمدن

ما بر آن بود تا از عوامل مادي تمدن صحبت داريم، و قصد داشتيم كه با در نخستين بخش كتاب نظر 

توسل و توجه به عوامل اقتصادي، حقيقت و منشأ تمدن را در تشكيالت و سازمان هاي مادي جستجو نماييم 

ونـه  باشد همراه با سازمانهايي كه توزيع و پراكندن اين گ مورد مادي ميانجام از مواردي كه انگيزه آنها و سر

مدخل تر و سازنده تر در تكوين و تحول و  ايي كه اموري ذيدار است گفتگو كنيم؛ ليكن از آنج امور را عهده

تغيير و تكامل تمدن دست در كار است، بي آنكه چنين قصدي نيز داشته باشـيم بـه امـور و عوامـل روانـي      

  .پرداختيم و در حقيقت دامن و رشته سخن بدان سو گرايش گرفت

به هر حال در زمينه سخن و بحث هنگامي كه متوجه شديم كه بنيان و بنـاي هـر تمـدن و فرهنگـي     

و در  –وابستگي مستقيمي به زور و قدرت و كار اجباري افراد و محدوديت هـاي بسـياري بـراي تـوده دارد     

مـي سـازد، از    حقيقت زير بناي تمدن را محدوديت غرايز و ارضا ناشدن اميال و خواهش هاي نفساني استوار

  .اين موضوع، يعني اولويت و دخالت يك جانبه عوامل مادي متصرف شديم

به روشني و آشكارايي مي دانيم كه استقرار تمدن پيوستگي مستقيمي با محدوديت و ترضـيه ناشـدن   

يزد است كه افراد را بر عليه تمدن بر مي انگ ناشدن غرايز و محدوديت هاي اجباريغرايز دارد و همين ارضا 

ته تهديـدي بـرايش محسـوب مـي     سـ اي مداماً و پيو و مخالفت اكثر مردم مستقيماً همچون نيروي همبسته

ها و عوامل به اين امر پي خواهيم برد كه عوامل مادي، همچون ثروت و  ها، انگيزه با توجه به اين پديده. گردد

ان عامل اصلي تمدن و تحـوالت و دگرگـوني   توزيع و منابع آنها و باالخره امور اقتصادي نمي توانند نه به عنو

هاي تمدن تلقي گردند و نه حتي موردي برجسته و نقشي بزرگ و در خور توجهي را در اين مسـأله داشـته   

ار روشن و قابل بررسي است، چون آن روح عصيان و طغيان و شورشي كـه در  اي بسي البته اين مسأله. باشند

غرايز و اميال اوج مي گيرد، عوامل ذكر شده را همواره در معرض خطر ضايي ارافراد در نتيجه محدوديت و نا

بدين معنا كه افراد تشكيل دهنده گروه اجتماعي بر اثـر خشـم و اجبـاري كـه بـدانان       –و تهديد خود دارد 
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نمـاييم پيوسـته بـه     يتحميل مي شود آن موارد مادي را كه بخـواهيم وجـوه مشـخص كننـده تمـدن تلقـ      

  .تهديد مي كنند اضمحالل و انهدام

به همين جهت است كه گفتيم موارد و عوامل اقتصادي نقش سازندگي تمدن را به عهده ندارند، چون 

از عواملي كه به عنوان سازندگي از آنها ياد مي شود، خود تحت شرايط بسيار آسان يـابي مبـدل بـه عوامـل     

ر اطراف و جوانب ايـن عوامـل مـادي و    م و ديپس الزم مي آيد جستجو نماي. مخرب و نابود كننده مي شوند

جم بـه تمـدن   ااقتصادي وسايلي برانگيزيم كه واقعاً و در حقيقت بتوانند وسيله دفاعي در برابر نيروهـاي مهـ  

باشند، همچون طرح قوانيني كه جنبه تحريم غرايز و زور بودن را تعديل كند و سرانجام انگيزه ها و وسايلي 

اي از شـناخت   انحاء هدفي از سـازش دادن بشـر و تمـدن و در ضـمن نطفـه      آنها به نحوي از كه هر كدام از

سـايل  وبه حقيقت مي توان گفت ايـن انگيخـتن عوامـل و    . فداكاري مردم و جبران آن در خود داشته باشند

براي سازش ميان تمدن و بشر از نكات اصلي است كه در اثر غفلت و بي توجهي چه بسا مشكل هـايي غيـر   

با طرح و به وجود آوردن چنين وسايل و مواردي اسـت كـه گنجينـه معنـوي و     . موجب شود قابل جبران را

  .نگهدارنده تمدن تكوين مي يابد

  اميال غريزي ضد تمدن - 2

  بازگويي از شكل ناكاميابي غريزه، سه وجه حرمان و ممنوعيت و محروميت، دو نوع

  ،محروميت همگاني و اختصاصي، سه نوع غريزه ضد تمدن، آدمكشي

  زناي با محارم، خونخوارگي، زمان محدوديت غرايز

براي دوري جويي از هر نوع ابهام و روشني موضوع و باالخره احتراز از شـباهت هـا و هماننـدي هـاي     

 ضـايي ارنا: لفظي، قبل از اينكه هر نوع بحث و گفتگويي را در اين باره ابتدا نماييم، بايستي گوشزد كنيم كـه 

حرمان، و آن دست آويز و عاملي كـه بـه واسـطه و ميـانجي      –يك ميل غريزي در مكتب  دستگاه رواني ما 

ن حرمان با اجبار و فشار به افراد تحميل و قبوالنده مي شود، يعني عوامل و اسبابي كه به وسيله يبودن آن ا

ين مرحله، يعني ممنوعيت پديد ممنوعيت و چگونگي و حالتي كه از ا –آن غرايز محدود و كنترل مي شوند 

  .مي آيد محروميت خوانده مي شود

بطور اصولي دو نوع ياد . پس از آشكارايي اين موضوع بايستي ماهيت و چگونگي محروميت روشن شود

اي است كه جنبه عمومي داشته  نوع اول محروميت ها از آن دسته: و شكل محروميت مي توان تشخيص داد

تمام افراد مي باشد، و نوع دوم را مي توان محروميت هايي شناخت كه جنبه عمومي  و سايه گستر و مؤثر بر

ع يا يك ملت و يك طبقه و سرانجام دستجات معيني در معرض آن انداشته و تنها گروهي از افراد يك اجتم

  .قرار مي گيرند
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دور در نوع اول، يعني محروميت هاي عمومي آن گونه محروميت هايي هستند كـه ريشـه هـاي بـس     

دامنه زمان داشته و بسيار عميق و باستانيند محروميت هاي كه از هزارها سال پـيش بوجـود آمـده، تكـوين     

اند تا زنـدگاني از حالـت حيـواني بـه روش و      يافته و به قالب سنت هاي اصل ريخته شده و موجب آن گشته

احوال و اوصاف مالحظه نموديم  شيوه انساني متحول گشته و موجب پيدايش تمدن گردد، ليكن با تمام اين

و كماكـان   –اند اين غرايز را از بين ببرنـد   كه فرهنگ و تمدن پس از گذشت اين ساليان دراز هنوز نتوانسته

  .1اين غرايز موجبات تزلزل و دشمني نسبت به تمدن را فراهم مي آورند

شكل هاي گونـاگون مشـاهده   ي كه اين زمان نيروي تجلي و خودنمايي آن را در پرده و به زاميال غري

انـد، البتـه قـوانين شـرعي تنهـا علـل        مي نمايم، در اثر دين و مذهب است كه سركوفته و واپـس زده شـده  

سركوفته شدن اميال و غرايز نمي باشند، بلكه قوانين عرفي نيز در اين امر دست دارند، اما بايد توجه داشـت  

صوالً قوانين عرفـي  ااند و  ديني و دستورهاي مذهبي بوده كه اولين نمودارهاي تحريم و سركوبي، نمودارهاي

  .2خود مايه اوليه شان همان دستورهاي مذهبي مي باشد

اند و از جلوگيري و ارضاي آنها به انحـاي   به هر حال اميال و غرايزي كه بوسيله مذهب واپس زده شده

اول كودكان كـه هنـوز اجتمـاع    . شده است در دو گروه به شكل طبيعي بازيافته مي شود مختلف كارپردازي

 به آنها تحميل ننموده و داراي دستگاه كنترل رواني كه اميال و غرايزشـان را محـدود نمايـد    3ي»من برتر«

 بـر اه در برمي باشند و به علت اينك 4»بيماران روحي«نمي باشند، ديگر دسته اي نمايان از مردم كه همان 

العمـل و   اند و در برابـر آنهـا عكـس    ل غريزي تسليم كردهامحروميت ها تمكين نكرده و خود را به ارضاي امي

  .اند شناخته شده 3غير متعارفاند، غير اجتماعي تلقي گشته و جزو افراد  واكنشي نشان نداده

شويم كه اصوالً اين اميـال   حال پس از گفتگويي درباره چگونگي و كيفيت اين اميال الزم است متوجه

اند كه تا زمان گسترش تمدن و پس از هزاران سال دوام آوردند كدام  غريزي كه اين همه قدرت و نيرو داشته

اند و از چه دسته ي محسوب مي گردند؛ آيـا واقعـاٌ و براسـتي از آن دسـته غرايـز ممنـوع و حـادي         ها بوده

دشمني با تمدن را دارند، يا از آن گونه اميال غريزي مي  محسوب مي شوند كه در حقيقت سر كينه توزي و

باشند كه بي آنكه براي تمدن آسيبي داشته باشند مورد ممنوعيت قرار گرفته و بالنتيجه موجبـات دشـمني   

افراد را با تمدن بوجود آورده اند متأسفانه پاسخ اين پرسش آن گونه كه مي خواهيم نيست، چون اين غرايـز  

 بـا  زناي:ي هستند كه آشكارا مي توان آنها را در قسمت غرايز مخرب و حاد قرار داد عبارتند از ا از آن دسته

اي مي باشد كه مورد تصديق همگان قـرار دارد؛ يعنـي    البته اين مسأله. خونخوارگيو  آدمكشي، 5محارم

وسايل از ارضـا و تظـاهر   اينكه اين غرايز از لحاظ اجتماعي به كلي مردود و ناشايست بوده و بايستي به تمام 

ن اميال يآنها ممانعت و جلوگيري به عمل آيد، ليكن شايد براي خوانندگان شگفت و تعجب آور باشد كه ما ا

تمدن و اخالق اجتماعي به كلي غير قابل قبول است، با ساير غرايزي كـه آيـا    غريزي را كه از ديدگاه صيانت

اي مي تواند زد يا نـه در يـك رديـف     ه موجوديت تمدن لطمهو ب –ارضا و كامياب شدنشان مجاز است يا نه 
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البته اين نحـوه   –مورد مطالعه و كاوش قرار داده و جستجو مي نماييم تا راهي درست و صحيح را برگزينيم 

نيز شده است كه در ايـن زمينـه بـه بحـث هـا و       هاي مخالف و موافقي كار و عقيده موجب پيدا آمدن گروه

ريم، ااي كه د يابي درمانگرانه ليكن ما از لحاظ وظيفه و روش راه. اند گفتگوها و استدالل هاي شديدي پرداخته

از ديدگاه رواني خود را آزاد مي دانيم تا بي تمكين به هيچ يك از نظرات اين دو دسته و خارج از تأثير آنهـا  

  .ا بيابيمراه راستين ر

موقعيتي كه تمدن و افراد در برابر اين غرايز دارند، يعني ديد و سنجشي كه در مقابل غريزه آدمكشي 

كه خود ناشي از تمايالت ساديستي است و غريزه خونخوارگي و زناي با محارم ابراز مـي دارنـد خـارج از آن    

ي را آشكار ليلي كه بدواً هيچ نمودرات و نفس واقع مي ناميم، چون با مالحظات تحقچيزي است كه ما حقي

و مسأله زناي  –بسياري جايز است و حتي مواقعي نيز تجويز مي گردد  نمي نمايد، غريزه آدمكشي به اشكال

با محارم را هم كه در بسياري از جوامع و ميان ملت هاي زيادي به وضوح مشاهده مي كنيم، در ايـن ميـان   

 طرد و ناقبول بودن عموم واقع است و گروه بسياري نيز اين گونـه مـي   است كه مورد 7تنها غريزه آدمخواري

  .پندارند كه اين ميل و غريزه ديگر وجود نداشته و در چرخهاي تمدن به كلي مضمحل و منهدم گشته است

به هر حال آن طوري كه مشاهده مي كنيم در بستر زمان و با تكامل و مدنيت آهسـته آهسـته غرايـز    

اند، و به هر نسبتي كه محدوديت بيشتري براي اين غرايز مرعي شـده و بوجـود آمـده     دهمحدود و ممنوع ش

س محدوديت ها در جريان زمان به تدريج حاصل آمده پاست تمدن ظاهراً جهشي بسوي تكامل انجام داده؛ 

يسـت مـي   ان اخالقي آنها را مـردود و ناشا داند و چه بسا ممنوعيت هايي كه امروزه وجود دارد واز لحاظ وج

گوشه اي نزديك داخل كادر ممنوعيت ها بشمار نمي رفته و بلكه اعمال و افعال و غرايزي نيـك   رشمارند، د

رتقايي چه بسـا لـذات و   امل مدنيت و جهش ااند و به همين نسبت بر اصل تك و مستحسن محسوب مي شده

ت قـرار دارنـد، فـردا و در زمـان     غرايزي كه در شرايط رايج و متداول زمان ما آزاد و خارج از حيطه ممنوعيـ 

ست در بيايند، همچون كـه آدمخـواري   اآينده جزو موارد ممنوع و اميال ناشايست كه زيان تمدن و فرهنگ 

كه امري كامالً رايج و زماني نيز كامالً ضروري مي بود آنسان ممنوع و ناشايست مي باشـد كـه حتـي بـراي     

  .گي قبولي نشان نمي دهندتصور واقعيت آن انديشه هاي امروزي نيز آماد

  »من برتر«ارزش  -3

  تكامل نسبي روح بشري، دليلي براي تكامل روح، من برتر عامل تكامل،

  تعريف علمي من برتر، اهميت تربيت وجداني، عامل پر ارزش

  استوار بودن تمدن، فشار و محدوديت خارجي و

  داخلي، حيله گري افراد براي ارضاي غرايز،

  ممنوعيت جنبه منفي تمدن در
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همان گونه كه در قسمت گذشته به ارزش عوامل رواني در چگونگي تمدن و مناسبات و پيوندهاي آن 

العمل هاي آن دو در يكديگر پي برديم، و در مقام مقايسه مشاهده نمـوديم كـه    با افراد و واكنش ها و عكس

عنوي مي باشند، در اين قسـمت  عوامل مادي و اقتصادي خود پديده شده و موجوديت يافته از اصل عوامل م

نيز مي نمايانيم كه حتي در اين محدوديت هاي باستاني براي غرايز و ممنوع گشتن و جلـوگيري نمـودن از   

آنها يك عامل رواني استواري مشاهده مي شود كه پس از تكوين نخستين و اوليـه خـود، ارزش و اهميـتش    

  .فته استهمچنان تا اين زمان گسترش پيدا نموده و ادامه يا

ذكر گشت درباره اينكه غرايز ديـروزي در بشـر    تهايي كه شد و مواردي كه به شكل اثبا البته با گفته

امروزي همچنان باقي است و حتي به شكل همان ادوار گذشته نيز با ديگرگوني هايي ارضا مي شود نبايستي 

تا به امروز هيچ گونه جهشي بسوي تكامل و  اين توهم پيدا آيد كه ادعا نمايم روح بشر از اعصار و ادوار اوليه

اصوالً اين مسأله نيز درست نيست كه در مقـام روح بـر آن   . ارتقا ننموده و مراحلي از تكامل را نپيموده است

شويم كه برخالف جهش ها و پيشروي هاي سريع و تند علوم هيچ گونه پيشـرفت و جهشـي دربـاره كمـال     

اينك براي اينكه رفع چنين توهماتي بشود و نسبت تكامل . يامده استانسانيت و طبع و روح بشري حاصل ن

روحي نيز حاصل آمده و باالخره نشان دهيم كه فاصله بسياري چگونگي و ماهيت ديروز روح بشري با امـروز  

  .تنها به ذكر يك مورد اكتفا مي كنيم –آن وجود دارد 

روي رواني مخصوصـي دارد كـه در فرهنـگ    ماهيت تكامل انساني وابستگي به پيدايش يك عامل يا ني

 براي فهم و تكوين و موجوديت يافتن ايـن عامـل و نيـروي مشـخص    . خوانده مي شود 8»من برتر«روانكاوي 

تكامل ايجـاب مـي كنـد و الزم مـي آورد كـه بـراي بوجـود آوردن نيـروي         : الزم است چنين گفته شود كه

مايد، زور و فشار خارجي اندك اندك به شكل نيرويي كـه  توانمندي كه در آدمي جاي زور و فشار را اشغال ن

تر اينكه عوامل خارجي كـه در كـودك    در معنا و مفهومي ساده. واجد همان قدرت و توان باشد داخلي گردد

پدر، مادر، مربي، آموزگار، دايه و برخي ديگر از عوامل : ايجاد ممنوعيت و محروميت هايي مي نمايند همچون

كم با مـرور زمـان در داخـل آدمـي بـه       اي جلوگير و مانع در اطراف پراگنده مي باشند كمكه به شكل نيروه

ي خارجي كاسته شود به فشـار و سـخت گيـري    روبه هر نسبتي كه از ني. شكل نيرويي داخلي متمركز شوند

هر فردي نيرو و فشـار  » من برتر«در واقع . ناميده مي شود، افزوده مي گردد» من برتر«داخلي كه وجدان يا 

مال مـي شـده و در سـير تميـز و بلـوغ      ه از طرف بزرگتران نسبت به او اعخارجي در دوران كودكي است ك

اخلي گشته و در قالب وجدان، فرد از او منهيات و ممنوعيت ها برحذر اجتماعي اين فشار خارجي در آدمي د

  .مي دارد؛ يعني او را از ارضاي غرايز مخالف گروه و اجتماع باز مي دارد

سير و چگونگي اين موضوع و مسأله را بخوبي و روشني مي توانيم در فرزندان خود مشاهده نمـاييم و  

چون آنها در سير زندگاني . توانند شاهد عيني برايمان فراهم آورنددر حقيقت اين فرزندان ما هستند كه مي 

كم نيرو و فشار  اوليه خود در معرض همين تغييرات و تحوالت واقع مي باشند و مراحلي را مي گذرانند تا كم
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بايستي بـه ايـن مـورد آگـاهي     . در خود متمركز سازند» من برتر«خارجي را به شكل نيرويي وجداني به نام 

ت كه تنها اين فرزندان در موقع و هنگامي خواهند توانست به افرادي شايسـته و اليـق بـراي اجتمـاع از     شاد

تكامـل و صـيانت تمـدن    . ن مرحله را بخوبي بگذراننـد يلحاظ اخالق و رفتار و سلوك اجتماعي بار آيند كه ا

وران وجـود دارد كـه نمـي    وابستگي به تكوين صحيح اين مرحله دارد و در واقع نسبتي ميان تمدن و ايـن د 

  .توان از ارزش و اهميت آن چشم پوشي نمود

و جريان طبيعي و درست آن و نيرومند كردن و پر مايه سـاختن  » من برتر«چگونگي تربيت و تقويت 

هرچه . آن از وظايفي است كه تأثير مستقيم و غير قابل انكار آنرا در هر مدنيت و تمدني مي توان تجربه نمود

در افراد اجتماعي مستحكم تر باشـد، اصـول آزادي و دموكراسـي و تمـدن در آن ملـت و      » برتر من«مبناي 

تربيت و روش صحيح سير اين نيرو است كه مي تواند تمدن ارزنـده و شايسـته   . اجتماع استوارتر خواهد بود

بـه عنـوان بازمانـده و    اين مورد واقع مي توانـد  . ا پي ريزي نمايد كه مورد تأييد و قبول افراد واقع گرددراي 

  .ميراثي تلقي گردد كه هر نسل تربيت گري به آيندگان تقديم مي دارد

افرادي كه داراي من برتر و احساس وجداني قوي و نيرومندي باشند، و اين نيرومندي رواني در آنها به 

ه قهر و عناد و ستيز شكل شايسته و درستي نشو و نما يافته و تربيت شده باشد، نه بر آنكه به تمدن از ديدگا

اسـتقرار و  . و لجاج نمي نگرند، بلكه به عنوان عاملي اصلي از آن همچون دوستاني حمايت نيز خواهند نمـود 

استواري و سيطره هر تمدن و فرهنگي كه ميان جماعتي رايج و معمول است، نسبت به اين دارد كـه در آن  

هرگاه اين دسـته افـراد   . در اقليت قرار دارند يا اكثريت –د جامعه يا گروه چه اندازه از افراد اينگونه مي باشن

اي را شامل شوند مي توان به درجه استقامت و استواري و شايستگي آن تمدن و آينده  اكثريت ملت و جامعه

آشكار و صريح زود و  گروه اطمينان بيشتري حاصل نمود، چون اين تمدن بهتر و آسان تر مي تواند از اعمال

ن غرايز و فشار به افراد كه محكم ترين موجب بدبيني و دشمني افراد نسبت به آن اسـت صـرف   محدود كرد

  .نظر و چشم پوشي نمايد

آل و آرمانهاي ما پيش نمي رود، وانگهي الزم است دشواري ها  اما همواره كار به دلخواه و موافق با ايده

تنها به موارد مورد عمـل انديشـه ننمـوده    و جلوگيري هايي هم كه در هر مشكلي وجود دارد مطرح نمود و 

يكي از جهات اين موضوع اين است كه بايستي حد و اندازه . بلكه جهات منفي موضوع هم در نظر گرفته شود

آزادي افراد در برابر محدوديت ها و ممنوعيت هاي غريزي اندازه گرفته شده و معين شود، چون نوع غرايز و 

كـه تـذكر داديـم منحصـر نمـي باشـد و حساسـيت افـراد و خـودداري يـا            اميال غريزي تنها به شكل هايي

ه تنها غرايزي كـه بـه روي آنهـا    االبته هرگ. محدوديت آنها نيز در برابر انواع و اشكال غريزه ها يكسان نيست

بايستي بگوييم كه مشكل حل شده و من برتر و وجدان سلطه و حكومت خود  –صحبت شد مورد نظر باشد 

اما الزم است گروهي مشخص را معذور و خارج از اين قسمت قرار دهيم و آنها هم مبتاليان به . اند را افراشته

  .بيماريهاي روحي مي باشند
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. حال الزم است همانگونه كه گفته شد مسأله را از جهاتي ديگر نيز مـورد بررسـي و نقـد قـرار دهـيم     

هاي گوناگون آن را هم در همـين   ير غرايز و رشتههرگاه جدا از غرايزي كه درباره آنها بحث و گفتگو شد، سا

يت نخستين است و همان نتيجه از قعمت وارد نماييم، بايستي مالحظه نماييم كه آيا باز وضع موافق با موسق

ولي با شگرفي و كمال تعجب و نگراني به اين موضوع دست خواهيم يافت كه در  .آن حاصل مي شود يا خير

نمي توانند و يا قادر نيستند به كلي تمامي ممنوعيت ها را پذيرفته و گردن نهند و در كادر وسيع غرايز افراد 

اينجاست كه عدم قدرت و توانايي كامل من برتر آشكار مي شود، چون با مالحظات تحليلي به ايـن حقيقـت   

هريـه  دست خواهيم يافت كه افراد تنها هنگامي ممنوعيتي را از طرف تمدن گردن مـي نهنـد كـه نيـروي ق    

خودداري  خود 9اي آن را حمايت نمايد و آنها نيز اجباراً از بروز به كاميابي و ارضا نزديك كردن غريزه خارجي

  .كنند و در اين قسمت تازه باز به آن جايي مي رسيم كه دشمني افراد نسبت به تمدن انگيخته مي شود

. ر معرض قضاوت و سنجش قـرار داد اين موضوع را از طريق ديگري نيز با موارد آشكارتري مي توان د

گفته شد كه افراد تنها هنگامي كه تمدن محدوديتي را همراه با نيرويي همراه نمايد آنرا مي پذيرند و از روز 

افراد هنگامي كه مشـاهده مـي كننـد از    . اجبار از آن پيروي نموده و از ارضاي آن شور و ميل در مي گذرند

اي را ارضا و كامياب گردانند دست به حيله و تزويـر مـي برنـد و از ايـن روي      طريق قانوني نمي توانند غريزه

اش نمي توانـد غرايـز را سـركوب و از كاميابيشـان جلـوگيري       عالوه بر اينكه تمهيدات تمدن با نيروي قهريه

ن از اش بدبيني به تمـد  نمايد، نوعي تزلزل از لحاظ مقتضيات اخالقي ميان افراد نيز پيش مي آيد كه نتيجه

  .طرف گروه و ميان افراد گروه مي شود

ما مشاهده مي نماييم كه ميان جامعه متمدني كه قوانينش قتل و آدمكشي و زناي با محارم را ممنوع 

 –نموده است، افراد با تمدن و فرهنگي شهوت و شور جنسي خود را بوسيله محارم خود تسكين نمي دهنـد  

و آدمكشي به مرحله اجرا و منصه ظهور نمي رسانند، ولي بـا ايـن   يا خشم و شدت عمل خود را بوسيله قتل 

: احوال از ترضيه شور جنسي خود و تسكين شهوت مردم آزاري و انجام اعمـالي غريـزي و ممنـوع همچـون    

و بطـور   –بندي هم غفلت نمي نمايند  رازار ديگران، هتاكي و ناسزاگويي، دروغ پردازي و افتآدزدي، ايذاء و 

د اجتماعي كه مجازاتي از طرف تمدن و قانون برايش در ضوه عمل غير انساني و مخالف اخالق و كلي از هر ن

نظر گرفته نشده باشد فروگذاري نمي نمايند و از انجام آن هيچ بيم و هراسي به دل راه نمي دهند، اين است 

نمـاييم كـه در اعصـار     شرايط بدوي زندگاني ابتدايي در سازمان متمدنانه زندگي ما؛ و بخوبي مشـاهده مـي  

  .گذشته و ابتدايي نيز همين شرايط وجود داشته است
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  نقش طبقات اجتماعي در تمدن -4

  شناخت علل ضعف تمدن نقش طبقاتي، دو طبقه اصلي، ستمكشان و رنجبران

  طبقه ممتاز، تصادم قهري طبقاتي، استثمار محرومين، انقالب و طغيان،

  ارزشي تمدن هاي استثمارگرعلل شورش ها و نتايج انقالب، بي 

در آن مي بينيم  هرگاه در حال حاضر نقايصي در نحوه تمدن مشاهده مي كنيم و يا ضعف و تزلزلهايي

بايستي به شكلي تحليلي بكوشيم تا به ژرفاي علل آن دست يابيم و در حقيقت با شناخت علل است كه مي 

يكي از علل مهم كه شايسـته نظريـاتي و كـاوش اسـت     . توان نخستين گام اصالحي و پيش بيني را برداشت

بسي نامطلوب بوده و در ضـمن نتـايج   شكل طبقات اجتماعي و تأثير مستقيم آن در تمدن است، تأثيري كه 

  .ناشايست و الم انگيزي را نيز حادث مي شود

طبقـه محـروم و   : بطور كلي در اكثر قريب به اتفاق جوامع متمدن دو طبقه اصلي مقابل هم قرار دارند

ي اين امري بسيار طبيعي و اصوالً ضرور است كه طبقات محروم و فرو افتاده اجتماعي بـه نظـر  . طبقه ممتاز

و در ضـمن بـاز    –كينه توزانه به امتيازات، خوشي ها، آسايش و ثروت، احترام و قدرت طبقات ممتاز بنگرند 

مري موجب تصادم ميان اين دو طبقـه گشـته و   اهم اين نتيجه اي بدون ترديد وقوع يافتني است كه چنين 

را مشـاهده مـي كنـد كـه      هنگامي كه طبقه محروم نتيجه كار و كوشش خـود . شورش و عصيان به بار آورد

موجب زندگي خوش و لذت انگيز همراه با تنعم و ثروت براي كساني مي شود كه از او به نفرت و تحقير يـاد  

اي كه ممكن باشد و با تمام قدرت  مي كنند، موجبات خشم و قهرش فراهم آمده و مي كوشد تا به هر شيوه

و بيدادگري و دستگاه بـدون هـدف    مكشيدن اين ظل و انداختن و منهدم كردن و به نيستيرو نيرويش در ف

طبقات محروم با مشاهده بي عدالتي ها و فشار روز افزون ظلم تكاپو مـي كنـد تـا    . همكاري و كوشايي ورزد

اي نيز توجه داشـت و آن وقـوع بـدون ترديـد      بايستي به نكته. خود را از زير بار توانفرساي استثمار آزاد كند

ين جوامعي مي باشد؛ چون هرگاه در شرايط دشوار و خفقان آوري كه بـراي طبقـات   شورش و انقالب در چن

محروم از سوي طبقات ممتاز فراهم مي آيد، اميال و غرايزشان هر چـه بيشـتر سـركوفته شـده و بـدبيني و      

 خشم و نفرتشان به تمدن و مظاهر آن افزوده مي شود و همواره در اين نوع مجامع طغيان ها و انقالب هـاي 

اش از لحاظ بدبيني به تمدن آشكار مي باشد، چون افـراد عـالوه بـر     خطرناكي به وقوع مي پيوندد كه نتيجه

كينه توزي نسبت به طبقات ممتاز و قتل و غارت آنها به منهدم ساختن مظاهر و آثار تمدن نيز مي پردازند؛ 

زدن مؤسسـات و انهـدام سـازمانها و     اينكه در جريان انقالبها توده دست به از بين بردن سـاختمانها و آتـش  

ه بدبختي و فقر و بيدادگري را نصيبشان ساخته چيـز  كمي زنند جز خشم و بدبيني نسبت به تمدني  تادارا

  .ديگري نمي باشد
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به هر حال هنگامي كه پايه و مبناي تمدني به رسميت شـناختن اصـل اختالفـات طبقـات اجتمـاعي      

اي را بر اصل و مبنا و پايه كار، زحمت و محروميت طبقـه   تنعم طبقه باشد، يعني آسايش و راحتي و ثروت و

 –يعني مرام و شيوه و هدفي كه در اين زمان شامل اكثريت تمـدن هـا مـي شـود      –گروهي ديگر بشناسد 

در چنـين  . نبايستي اميد به آن بست كه تمدني بتواند استقرار يافته و دسـتخوش انقـالب و شـورش نگـردد    

چنين شرايطي بدبيني نسبت به تمدن امري كامالً طبيعي و غير قابل اجتناب است و قهـراً  تمدن ها و تحت 

اي نسبت به تمدن بوجود آيد، تمدني كه پايه  بايستي در نهاد ستم كشان و رنجبران دشمني و عداوت پرمايه

ز اين همه رنـج و  ها و بنيانش نتيجه كار، زحمت و اسارت خود آنان است و از آن موجوديت مي يابد، ليكن ا

تعلق مي گيرد، آنقدر كـه بتواننـد زمـاني ديگـر بـار       نواري به آنا كار و زحمت تنها سهم بسيار ناچيز و برده

اسارت و استثمار را به شانه كشيده و با صرف نيرويي بيشتر تمـدن را نگاهداشـته و طبقـه ممتـاز را تغذيـه      

آشكاري مشاهده مي كنيم كه بـي تمكينـي افـراد در     ح كامالًوتمكيني با اين وصف به روشني و وض. نمايند

ت، و اصوالً اين منطقي سبرابر تمدن و نافرماني آنان نسبت به قوانين آن نتيجه منطقي اعمال چنين روشي ا

نيست و نبايستي همچو توقع و چشم داشتي داشت كه اين رنجبران و ستمكشان به خودي خود و رضايت به 

ي كه تمدن برايشان تهيه مي بيند سر اطاعـت فـرود آورده و آنهـا را قـوانيني     ممنوعيت ها و محدوديت هاي

منطقي و قابل اجرا بشناسد، بلكه تصوير بروز انقالب و شوريدن نتيجه منطقي اين جريان مي باشد و هـر آن  

صـل  انتظار مي رود كه بر عليه چنين محروميت و ممنوعيت هايي قد برافراشته و بوسـيله انقـالب بنيـان و ا   

  .چنين تمدني را براندازند

در برابر مقايسه هرگاه بخواهيم به شدت كينه توزي و دشمني و عناد طبقـات محـروم را بـا دشـمني     

طبقه ممتاز كه در پنهاني با تمدن مي ستيزد و قوانين را براي ارضـاي غرايـز بـي بنـد و بـارش مـي گسـلد        

ي نمايد و البته اين هم بر مبناي همان محروميت و بسنجيم، به نسبتي قابل توجه بي چيز و بي نمود جلوه م

چون هرچه محروميت بيشتر باشـد، ممنوعيـت از    –فشاري است كه ستمكشان و رنجبران تحمل مي كنند 

بعضي غرايز تأثير شديدتري در روح بر جاي مي گذارد و اصوالً كساني بيشتر دشمني و عناد مي ورزنـد كـه   

البته از نظر پوشيده نمي ماند كه ارزش و استقرار و آينده هر تمدني را . ندفشار تمدن را بيشتر احساس نماي

تمدني كه نحوه كار، قوانين و اصلش بر اين مبنا است كـه اكثـر افـرادش را    . مي توان بر مبناي فوق سنجيد

قـالب و  ناراضي و در فشار و محروميت نگاه دارد و بالنتيجه همواره به نارضايتي آنـان دامـن زده و بسـوي ان   

نافرماني و عصيان راهنماييشان كند، هيچ گاه نمي تواند جاودان و پايدار بماند بطور كلي اين چنين تمـدني  

  .شايستگي و ارزش جاويدان و مستقر بودن را ندارد

   

 طبقات اجتماعي در تمدننقش 



 آينده يك پندار    68

 

  ارزش هاي معنوي -4

  وجدان اخالقي گردانندگان تمدن، موقعيت ارزش هاي معنوي، دو نوع لذت

  ال آلها، علل جنگ هاي ملل، ايده اجتماعي، تنوع ايده آلهاي ايده

  نيروي محرك توده مردم، نقش هيأت حاكمه و طبقه

  ممتاز، نيرنگ بازي و موقع شناسي اشراف،

  لذات نارسيستي، هنر، چگونگي

  لذت هنري

پس از اينكه جستجو و علت يابي از لحاظ چگونگي طبقات اجتماعي و تـأثير آن در تمـدن بـه عمـل     

اي  يد به نكات و پديده هاي ديگر پرداخته شود كه هر كدام بجاي خود داراي اهميت ويژهآديم، الزم مي آور

اي ميـان   در قسمت فوق بدان گونه كه گفتگو شد، ارزش يك تمدن را براي سنجيدن بـا مقايسـه  . مي باشند

عني ارزش و اصـالت، يـا دوام و   قوانين، با وجدان و ضمير اخالقي بوجود آورندگان آن قابل ارتباط دانستيم، ي

بقاي تمدني وابسته به آن است كه ارزش اخالقي و ضمير واقـع گرايـي و دادگرانـه قايـدين و موجـدين آن      

چگونه باشد و مشاهده نموديم كه تمدني كه براي نفع و سود طلبي عده اي معدود، اكثريتي قابل مالحظه را 

موجبات نارضايي اكثريتـي را فـراهم آورد، آن تمـدن بـزودي      فدا نمايد و به خاطر راضي نگاهداشتن اقليتي

بوسيله انقالبي كه از جانب محرومين دامنه مي گيرد از ميان مي رود، چون اصوالً چنين تمـدني شايسـتگي   

  .موجوديت را ندارد

د كه براي تعيين ارزش هاي نسبي تمدني كافي نيست كه مصادر و موجدين آنرا وحال بايستي گفته ش

ابي نماييم، بلكه بايستي متوجه آن اموري كه در اصطالح مواد معنوي خوانده مي شوند گرديم و كاوش و ارزي

آلها و  اين مواردي كه از آن بنام امور معنوي ياد شد بدواً شامل ايده. پژوهشي در اينگونه موارد به عمل آوريم

موضوع هايي پيچيده و مشكل و بس متنوع و آلها  پديده هاي هنري مي شوند و اين دو هر كدام، به ويژه ايده

  .گوناگون مي باشند

آل در جامعه، ملت يا گروه و قـومي قايـل    آل چيست؟ در برابر اين پرسش مي توان به دو نوع ايده ايده

ل فردي كه ربطـي مسـتقيم بـه موضـوع مـورد بحـث       آ ايده. آل گروهي يا اجتماعي آل فردي و ايده ايده: شد

آل اجتمـاعي عبـارت اسـت از     ايـده : آل اجتمـاعي چيسـت   بايستي مشاهده و فهم شود كه ايده، پس 10ندارد

. كشش و گرايش توده و مردم بسوي آن خواستها و آرزوهايي كه هواره آرزوي باز رسيدن و انجامش را دارند

وي باز رسيدن و و آرزوي دروني افراد است كه همواره آرز تآل نهايت خواس با اين تعريف و بازگويي كه ايده

آلهـا قهـراً بايسـتي     دست يافتنش را دارند، توهماً و در نخستين وحله اين انديشه پيش مي آيد كه اين ايـده 

آلها مي تواند بـه   ده باشد، چون همين ايدهوچگونگي خط سير و هدف نهايي دسته هاي متمدن را تعيين نم
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را بسوي هدفي مشترك راهبري كند، ليكن به  اي عنوان نيروي محرك همگاني تلقي گردد كه گروه و دسته

ن نشين مي شود نيست، بلكه بايستي به اين شكلي هاي ظهور كرده و ذ اين شكل كه بدواً به طرز قانع كننده

آلها عبارتند از پديده هايي كه اكثراً و بلكه تمامي صـورت فعليـت و وقوعيـت     باشد كه نموده خواهد شد ايده

ي مي باشند معنوي؛ و شكل پيدا آمدن و موجوديت يافتن ذهنـي آنهـا نيـز تكاپوهـا و     اند و پديده هاي نيافته

ارثي و سـرانجام شـرايط    فعاليت هايي است كه در اثر تمركز و جمع آوري استعدادها و قابليت هاي نهادي و

آلهاي هر  دهبطور كلي اي. اين امر مسلماً و بدون ترديد در هر تمدني پديد مي آيد. خارجي تكوين يافته است

هر قوم و گروهي به هر اندازه . ملتي نقشي از فعاليت هاي كامياب نشده نخستين ادوار زندگي آن ملت است

اش دور مي شود، آرزوها و هدفهايي كه داشته و در همان عصر نخستين مي خواسته  اي كه از زندگاني اوليه

درش تثبيت مي شود و در بستر زمان بـه  به شكلي خاص  –با كوشش به آن دست يابد، ليكن دست نيافته 

آل اجتماعي  پس ايده. لي مقدس و هدفي شايسته همواره در مد نظرش جلوه گري خواهد داشتآ عنوان ايده

 و خوددوستانه تعبير نمـود از سـويي   11آل مشترك افراد است و مي توان آن را نوعي لذت نارسيستي ايده –

اش  اش در زندگاني پر افتخار و كاميـاب گذاشـته   منشأ و سرچشمهآل ملت و قومي ممكن است سر ديگر ايده

قرار داشته باشد، زندگاني موفقيت آميزي كه در اين روزگار موجب غرور و تسكين دهنده حس خوددوسـتي  

آلهاي اجتمـاعي موجـب غـرور و نـوعي      پس به اين اصل بر مي خوريم كه ايده. اش مي گردد و خودشيفتگي

در افراد مي شود كه از آن لذتي وافر مي برند كه ما آنرا به لـذت نارسيسـتي تعبيـر     خودستايي و برترجويي

آلهـاي اجتمـاعي كـه ميـان اقـوام مختلـف        حال بايستي به اين مسأله اصلي پرداخت كه همين ايده. نموديم

  .گوناگونند به واسطه همين گوناگوني موجبات جنگ و كينه توزي و دشمني ورزي را فراهم مي آورند

آل اجتماعي منبع لذتي براي افراد است به اين اصل بديهي و آشكار مـي رسـيم    با قبول اينكه هر ايده

درصدد بـر مـي آيـد تـا      –آل  كه افراد هر اجتماعي و يا اصوالً هر قومي براي تكميل و غني ساختن اين ايده

اند مقايسه نمايد و در اثر اين  زيدهآلي برگ آل خود را با تمدنهايي ديگر كه نسبت هر كدام براي خود ايده ايده

مقايسه و سنجش كه طبعاً اختالف هاي مابين ايده آلها را روشن مي نمايد هر جامعه و تمدني ايـن حـق را   

آل خـود را برتـرين    يا ايـده  –براي خودش قايل مي شود كه تمدنهاي ديگر را حقير شمرده و تمدن خود را 

  .آلها بشمارد تمدنها و ايده

آلهاي تمدن به سـبب گونـاگوني و ناهمـاهنگي خـود موجبـات       وصف متوجه مي شويم كه ايدهبا اين 

دشمني و جنگ را ميان ملت هاي مختلف موجب مي شوند و به شكلي كه كامالً واضح و آشـكار اسـت و در   

  .خور فهم همگان نيز مي باشد شعله افروزي و عنادورزي را بنيان مي كنند

يا خودشيفتگي اجتماعي عامل تخفيف دهنده دشمني افراد بر عليه تمدن  در واقع اين لذت نارسيستي

مي باشد، اين لذت، لذتي است كه افراد در داخل هر اجتماعي بدان دل بسته و به حقانيت و تفوق و برتريش 

دن و اينكه منفقاً از آن پشتيباني نموده و همين امر عامل تخفيف و دشمني افراد را بر عليه تمـ : ايمان دارند
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حال آنكه ممكن است اين پرسش مطرح شود كه طبقه ممتازه چه نقشـي در  . طبقه ممتازه موجب مي شود

اشاره شد كه لذتي كه از برتر بـودن  . اين پديده دارند كه دشمني طبقه محروم نسبت بدانان تعديل مي شود

اوي از آن لذت بهـره منـد مـي    آل اجتماعي در قومي وجود دارد، تمامي افراد به تس و بهتر دانستن يك ايده

طبقه محروم، ستمكشان و رنجبران نيـز از آن سـهم    –شوند، يعني اين لذتي است كه عالوه بر طبقه ممتاز 

مي برند و اين سهمي كه از اين لذت نصيب و بهره ستمكشان مي شود، محروميت ها و رنجهـايي را كـه در   

  .داخله اجتماع متحمل مي شوند تعديل مي نمايد

ميان اين امر و طبقه غالمان و افـراد پسـت رم قـديم بدسـت داد تـا بـه        يتوان همانندي و تشابهمي 

: طبقه پست رم باستان كه انـواع و اشـكال محروميـت هـا از قبيـل     . روشني و زود فهمي مسأله كمك نمايد

را متحمل  بيگاري، دادن ماليات سنگين، جنگ و مزدوري و بردگي، خدمت نظام وظيفه و ديگر كارهاي شاق

آلهاي اجتماعي خود طبقـات   مي شدند، هنگام جنگ هاي داخلي و خارجي عمالً و با رغبت براي تثبيت ايده

ممتاز و ارباب ها را كمك و ياري مي نمودند و تنها به اين دل خوش داشتند و ارضا مي شدند كه آنهـا هـم   

و تمدن رومي به آنها دست اندازي داشـته   رومي مي باشند و در تسلط بر اقوام و ملل ديگر و تحميل قوانين

در زمان ما نيز همچو مواردي بسيار پيش آمده و ديده شده است كه طبقه محرومين كه بار توانفرسـاي  . اند

تأمين زندگي هيأت حاكمه و طبقات اشراف را مي كشند در همچو هنگامه هايي صميمانه طبقه ممتازه را به 

در اين موارد است كه طبقات مشتبه مي شوند، اما ايـن  . ي كمك مي كنندآل اجتماع خاطر لذت تثبيت ايده

مشتبه شدن طبقات رنجبر و ستمكش با هيأت حاكمه و طبقات استثمار كننده جزيي ناچيز از اصـل و كـل   

به هر حال آنچه در اين حوادث و جريانها قابل توجه مي باشد اين است كه در اين گونه مـوارد  . اساسي است

آل مورد نظر جلوه مي دهد و طوري كار را  تاز و استثمار كننده با حيله و نيرنگ خود را به جاي ايدهطبقه مم

با فريب كاري پيش مي برد كه دشمني طبقات ستمكش را به دوستي و محبت تغيير شكل مي دهد خود را 

ا شكل تسلط بر گروه آل را حفظ اشرافيت و موقعيت طبقه ممتاز و حكومت ي سمبل ميهن مي نماياند و ايده

تلقين مي كند و بدين وسيله در بحبوحه هاي خطر نيز رنجبران را سپر كـرده و در پنـاه آن بـا بسـتگي بـه      

باري بر اثر بروز حوادثي به اشكالي كه ذكـر شـد اربابـان و    . موقعيت يا خود را حفظ مي كند و يا مي گريزد

آل اجتماعي محبت و دوسـتي رنجبـران و    ن و ايدهاآرماستثمارگران و طبقه ممتازه و هيأت حاكمه در قالب 

بـا   –ستمكاران را جلب مي كنند، و هرگاه چنين روابطي ميـان دو طبقـه متضـاد اجتمـاعي بوجـود نيايـد       

  .دشمني منطقي و صحيحي كه توده مردم نسبت به تمدن دارند مشكل كه تمدني باقي و پايدار بماند

آلهاي اجتماعي حاصـل   م كه عبارتند از لذت هايي كه از ايدهام برديدر ابتداي اين بند از دو نوع لذت ن

. دوم لذت هايي است كه از هنرهاي زيبا نصيب افراد اجتماعي مـي گـردد   –مي شوند و درباره آن بحث شد 

ور مي شوند؛ منتها در اكثـر   در دسته و شكل اول لذت ها مشاهده شد كه افراد اجتماع به تساوي از آن بهره

آلهاي اجتماعي كه همراه با احساسات تند ناسيوناليستي است به نفع هيأت حاكمه و  گيري از ايده ع بهرهمواق
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استثمارگران جامعه تمام مي شود، درست است كه طبقه رنجبر و محروم نيز لذتي حاصل مي نمايـد، لـيكن   

تاز از قيـد اسـتعمار و   لذت او متضمن صرف نيرويي است كه بوسيله همان نيرو و احساسات كاذب طبقه مم

  .استثمار را محكمتر مي كند

. شادي ها و انبساط هايي است كه از هنرهاي زيبا حاصل مي شود –به هر حال نوع دوم اين لذت ها 

البته در اين مورد هم متأسفانه بايستي گفته شود كه در شرايط فعلي تمدن و با وضع حـاد طبقـاتي كـه در    

طبقه محروم و توده مردم از هنرهاي زيبا فراهم نيسـت؛ چـون فشـار سـخت      جوامع برقرار است امكان تلذذ

زندگي، كار زياد، دستمزد كم و اشتغال به كارهاي كوبنده و خسته كننده، امكان اينكه به ايـن مـردم وقتـي    

بدهد تا از هنر متلذذ گردند نمي دهد، وانگهـي بـه عمـد هنـر و وسـايل فهـم و درك و شـناخت هنـر را از         

  .توده خارج مي كننددسترس 

هنر بدان گونه كه از مفهوم وجودي آن درك مي شود و تفسير و بـازگويي كـه مـورد قبـول و ترديـد      

ناپذير به نظر مي آيد از باستاني ترين ادوار تا به امروز براي بشر كاميابي و لذت هـايي را بوجـود مـي آورده    

ز هنر كه كاميـابي هـايي ذهنـي و معنـوي مـي      لذت هاي حاصله ا. است كه جانشين لذايذ واقعي مي باشند

باشند فشار دشمني به تمدن را تعديل مي كند و در حقيقت پاداشي از جانـب طبيعـت و فرهنـگ و تمـدن     

  .است و به بشر به خاطر فداكاريها و از خودگذشتگي هايش در راه دوام و استقرار تمدن

اتي هماننـد در اجتمـاع مـي شـود كـه      از سويي ديگر وجود هنر متضمن لذت هايي همگاني و احساس

اش يـك اثـر    جامعه متمدن سخت بدان نيازمند است اين لذت هاي همگاني و احساسات همانند كـه انگيـزه  

آل واحدي هماهنـگ   هنري و يا آثار هنري مي باشد موجب آن مي شود كه افراد متشكل شده و در راه ايده

اي كه به نيروي تزايد لذات نارسيسي كمك مـي كنـد، بنيـان     شوند و با اثر وجودي چنين اتفاق و هماهنگي

  12.تمدن محكم تر و استوارتر مي شود

، ليكن هنوز متا اينجا از بعضي مواد و عوامل سازنده و مؤثر و چگونگي تأثير آنها در تمدن گفتگو نمودي

هاي مـذهبي اسـت    ترين عوامل تمدن بحث و گفتگويي نشده است و اين عوامل نيز مذهب و انديشهمهماز 

  .مكه از بخش آينده درباره آنها شروع به كاوش و بحث مي نمايي

 

 هاي معنويارزش 



  پيوست بخش دوم

  تحليل غرايز مهاجم - 1

البته خوانندگان بايستي توجه داشته باشند كه در اين گسترده گويي هايي كه مي شود، منظور خرده 

اي بـدانها نمـوده و گذشـته     گيري و انتقاد در ميان نيست، بلكه توضيح و مواردي است كه فرويد تنها اشـاره 

بازگويي اكثراً براي خواننده پارسي زبان اشكاالتي پيش مي آورد، به همـين  است و اين موارد بدون توضيح و 

خوانندگان براي ارزش نسبي اين گونه مسايل و انتقاد از آن مي توانند . جهت به بازگويي پرداخته شده است

  .به پايان كتاب رجوع نمايند

غرايز را از بين ببـرد، لـيكن در   آنچه قابل ذكر و مهم است اينكه تمدن نتوانسته چنان كه بايستي اين 

در روانشناسي فـردي  . اثر فشار اين غرايز تغيير جهت داده و به شكل هاي گوناگون ديگري ترضيه مي شوند

مشاهده مي نماييم كه اميال و غرايز ممنوع و واپس زده شده تغيير شكل داده و در صورت هايي فريبنـده و  

اين نمونه فـردي قابـل برابـري و    . خود مي گيرند ارضا مي شوند اي كه براي فريب خودآگاه به دگرگون شده

درست است كه بر اثر تكامل مـدنيت و تمـدن آدمكشـي و    . انطباق با شكل وسيع و اجتماعي غرايز مي باشد

خونخوارگي مردود شمرده شده و از ناشايست ترين جنايات محسوب مي شود، اما همـين غريـزه مطـرود در    

ناخودآگاه اجتماعي، افـراد و زمامـداران يـا هيـأت     . نمايان مي شود» جنگ«همچون اش  شكل هاي فريبنده

حاكمه اين غريزه را تحت عنوان دفاع از آب و خاك، دفاع از حيثيت و شرف و امثـال ايـن دسـت آويزهـاي     

 فريبناك مجاز شمرده و بلكه تجويز مي نمايند و حتي برخي اوقات براي نافرماني از قتـل و غـارت چـه بسـا    

  .كساني را اعدام و هالك نمايند

آيد كه آيا علت جنگ از لحاظ دانش روانكاوي چگونه توجيه و تفسـير مـي    حال اين پرسش پيش مي

ايستي بگوييم كه نقش بشود؟ و اصوالً اين حادثه رعب آور و دهشتناكي كه جنگش مي ناميم چيست؟ بدواً 

فع و حقوق افراد است و اين موضوع نيز وابستگي به اساسي و راستين تمدن در اجتماع حفظ و نگاهداري منا

  .اين دارد كه در تسهيل دشواري هاي توده گره گشا باشد

در قسمت گذشته خوانديم كه تمدن براي پيشرفت و پيروزي خود در برابـر افـراد بعضـي از غرايـز را     

دي پنهان و باقي مي باشد، ممنوع و تحريم مي كند، يك دسته از اين غرايز كه به شكل ركود در نهاد هر فر

بنابر اصل روانكاوي و از ديدگاه علمي اين غرايز ابتدايي و فطري هيچگـاه  . تمايالت تهاجمي و متعديانه است

بطور كلي از بين نمي روند، بلكه تمدن مي كوشد به خاطر حفظ و بقاي اجتماع از جانب عوامل خارجي اين 

ه نموده و از حيطه سيطره و نفوذ خود منحرف نموده و به سـوي  تمايالت تهاجمي را متمركز و به هم پيوست

و بر مبناي همين امر است كه جنـگ ميـان ملـل و     –خارج از اجتماع و قلمرو خود رهبري و هدايت نمايد 
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يانه و ست از برخورد و تصادم غرايز متعدجنگ عبارت ا: اقوام در مي گيرد و به اصطالح و بنابر تعريفي علمي

  .ل و اقوام مختلف در خارج از قلمرو خودشانتهاجمي مل

وضع زمان ما و موقعيت تمدن، آدمي را از شرايط اوليه خود منحرف نموده و غرايزش را محدود نموده، 

اما اميال و غرايز دوران توحش در افراد همواره مستعد بروز و ارضا مي باشد و اين موقعيـت هـم بـا تصـادف     

فرصت آدمكشي و غارت را به افراد مي دهد، قتل و خونريزي كـه هـيچ    جنگ. هاي مساعدي ايجاد مي شود

جنـگ در  . گونه مسئوليتي به بر نداشته بلكه از دولت كه نماينده تمدن است نشـان لياقـت هـم مـي گيـرد     

حقيقت بازگشتي به دوران زندگي وحشيانه نخستين است، دورانـي كـه قـانون، تمـدن و ممنوعيـت وجـود       

شي اعمال ناشايستي محسوب نشده و بلكه هر كه بيشتر مي كشته از امتيازات بيشتري نداشته و قتل و آدمك

  .برخوردار مي شده است

ين است تكرار تاريخ؛ آدمكشي و شكار سر ديروز، آدمكشي و جنايت و جنگ امروز كه افتخارش براي ا

  .نمايندگان تمدن و كارگذارانشان به شكل نشانها و مدالهايي محفوظ است

حال اين اميال و غرايز متهاجمانه و متعديانه در محيط متمدن امروزي غالباً كامياب نمي شوند، به هر 

پس ناچار بايستي راه تخليه و مفري بيابند تا اين نيروهاي مهاجم را به طرف آن سوق دهند و اين راه مفـر،  

  :جنگ مي باشد و هدفش ملت ها و جماعات ديگر، فرويد مي گويد

هاي مذهبي و سياسي افراد را متحد مي سازد تـا   يي چون روابط عاشقانه و همبستگيهمواره پيوندها

حال براي دفع و اقناع اميـال مهـاجم و   . جايي كه اين اتحاد و اتفاق، توده و گروه انبوهي را تشكيل مي دهد

جود داشته باشد ن گروه و توده الزاماً بايستي توده ها و گروه هاي ديگري خارج از قلمرو اين گروه وايمخرب 

  .تا تهاجمات آن متوجه آنها گردد

پس به شكلي كه مي بينيم واپس زدگي حاصله از غرايز تهاجمي افراد اجتماعات بوسيله تمدن متوجه 

هدفهاي خارجي كه همان ملت هاي ديگر باشند گشته و موجبات جنگ را فراهم مي آورند و در جنگ هـم  

  .غرايز ارضا مي شوندبوسيله مجاز بودن قتل و آدمكشي اين 

  :براي آگاهي از اين مبحث رجوع كنيد به -2

  »دين و قانون«جلد اول بخش  –تاريخ تحليلي اديان   :هاشم رضي

3- Surmoi. 

4- Névropathes. 

  زناي با محارم - 5

را نيز يكي از سه غريزه ضد اجتماعي و مخالف تمدن بشمار مي آورد و  Incesteفرويد زناي با محارم 

امـا مبنـاي   . به شكلي كه گذشت مشاهده نموديم كه اين غريزه در زمان ما نيز به شكلي گسترده وجود دارد

 غرايز مهاجم تحليل
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اين انحراف و ميل چگونه است و از لحاظ روش روانكاوانه چگونه تفسير مي شود؟ منشأ اين غريزه و ميـل را  

عموم روانشناسان و روانكاوان و تاريخ گزاران بر . يستي در دامنه زمان تا دوران ابتدايي و توحش دنبال نمودبا

اند كه ريشه اين انحراف تكوين يافته در دوران ابتدايي تاريخ مي باشد، يعنـي زمـاني كـه افـراد و      اين عقيده

ي مي كرده انـد و دربـاره مسـايل جنسـي     خانواده ها به شكل دسته هاي كوچكي در جنگل ها و غارها زندگ

اند كه زنا و همخوابگي با مادر يا خواهر و خويشان نزديك  به اين مفهوم كه نمي انديشيده –اند  قيدي نداشته

هر نري مجاز بوده بـه هنگـام   . امري ناشايست و ممنوع باشد، بلكه تنها مسأله نر و ماده مورد نظر بوده است

اي كه سر راه خود مي ديده كامجويي نمايد و اين موضوع امـري كـامالً رايـج و     هنياز جنسي از نخستين ماد

  .معمولي تلقي مي شده است

روانكـاوي ايـن   : ديـ فرويد از لحاظ شناخت تحليلي خود به چگونگي سازمان خانواده پرداختـه مـي گو  

سي، يكـي از محـارم   مسأله را براي ما آشكار نموده است كه بفهميم كودك در نخستين مراحل تظاهرات جن

پس بدون شك و گفتگو در اولين وحله مادر و بعد از مادر خـواهر را بـه عنـوان جفـت     . خود را بر مي گزيند

جنسي بر مي گزيند، هرگاه تكوين مراحل جنسي كودك برحسب معمول و متعارف جريان داشته و بگـذرد،  

ا واپس مي زنـد؛ و در صـورت عكـس ايـن     طفل موافق با روش و قوانين اجتماعي و نهادي، عشق به محارم ر

شـود، در دوران   Fixation» تثبيـت «موضوع اگر در مرحله اي كه عشق و شهوتش متوجه محـارم اسـت   

زندگي نسبت به محارم ميل شهوي داشته و چه بسا با خواهر و مادر خود ازدواج يا عشق ورزي نمايند و اين 

ايـران، مصـر، بابـل و    : مسأله را بنابر دست آويزهايي بعضي از مجامع و ملل و اقوام متمدن گذشته همچـون 

از اين گونه عشق ورزي هـا اسـت نبايسـتي غفلـت      اند، وانگهي از ادبياتي كه مشحون يونان مجاز مي شمرده

نمود و هم اكنون مابين تمام ملل اين غريزه كمابيش و به نسبت رواج دارد، تنها كافي است كـه نگـاهي بـه    

  .اينگونه آمار در كشورهاي متمدن بيفكنيم

  مسأله آدمخواري در روانكاوي -6

و علمـي مـورد    يتمامي رشته هاي فلسـف موضوع و علل آدمخوارگي از مباحث و مواردي است كه در 

كاوش و پژوهش قرار گرفته است و چون هم از لحاظ درك مطالب كتاب حاضر و هم اطالعاتي عمومي و هم 

دلكش بودن موضوع جالب توجه مي باشد، پس از شرحي كه از لحاظ مسأله روانكاوي درباره آن مي دهـيم،  

  .تگو خواهيم نموداش گف گسترده تر از ديدگاه تاريخ نيز درباره

كـانون فعـاليتش در خـود     Libido ليبيدوكه شهوت بـا   Auto erotisme خوددوستيدر دوران 

نيـروي شـهوت يـا    : دركودك قرار دارد تا قبل از فرارسيدن دوران بزرگسالي و تميز از سـه مرحلـه مـي گـذ    

من گشـته و بعـد از آن بـه روي    ابتدا در كودك در دهان و لبها استقرار مي يابد، آنگاه متوجه نشي» ليبيدو«

در اين سه مرحله كودك به ترتيب از مكيدن و گاز گـرفتن و دفـع مـدفوع و    . آلت تناسلي متمركز مي شود

 با محارمزناي 
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در دهان قرار مي » ليبيدو«هنگامي كه مركز تكاپوي : نگاه داشتن آن و لمس آلت تناسلي خود لذت مي برد

وجه مثبت آن اين است كـه نسـبت بـه هـر      –منفي  يكي مثبت و ديگري: گيرد به دو شكل تجلي مي كند

وجه منفي آنكه سعي مي نمايد تمايالتي قهرآميز را موجب گـردد و مـي   . چيزي نظر مهرآميز ابراز مي دارد

  .كوشد با دندان هر چيزي را بگزد و بمكد و كساني را زجر و شكنجه نمايد

 Cannibalisme آدمخـواري ديسم به مي خوانند كه در فرهنگ فروي» دوان دنداني«اين مرحله را 

گـردد مقـدمات و    Fixationمتوقف يا تثبيـت  » ليبيدو«در هر كدام از مراحل فوق هرگاه . تعبير شده است

زمينه انحراف رواني را در دوره بعدي زندگي فراهم مي آورد كه مظاهر آن تمايالت ساديستي و آزار  نمودن 

اي كه اكثراً در ساديست هـا ديـده مـي شـود      اي جنسي و روانيانحراف ه. و شكنجه دادن ديگران مي باشد

يعني در دهان گرفتن  Fellatioا عمل ييا ليسيدن آلت تناسلي زنان بوسيله مردان، و  Guniligusهمچون 

و مكيدن آلت تناسلي مردان و سرانجام هنگام اعمال جنسي، گزيدن جفت جنسي و گاز گرفتن و يا مكيدن 

در دهان و لبها » ليبيدو«اوليه » تثبيت«و خونين كردن بدن جفت براي درك لذت؛ تمامي منشأشان همان 

  .در دوران كودكي مي باشد

  :به قسمت ذيل رجوع كنيدبراي آگاهي از مبحث آدمخواري 

  آدمخواري - 7

و منشأ آن مي باشـد   Cannibalisme آدمخواريموضوع بسيار جالب توجه و ارزشمند مبحث علل 

  .كه به شكل كامالً منطبقي مبتني بر الگوي پندارهاي ديني و انديشه هاي واهي بشرهاي ابتدايي مي باشد

ه مبنايي داشته است الزم مي باشد بـه ايـن نكتـه    قبل از اينكه مشاهده نماييم كه منشأ آدمخواري چ

متوجه باشيم كه در نظر انسان ابتدايي و بسياري از قبايـل وحشـي كنـوني كـه اكثـراً در آفريقـا، آمريكـا، و        

بر اين مبنا و بر اثر ايـن پنـدار اگـر كسـي     . چيزي است مادي و مستتر در كالبد» روان«اند  استراليا پراكنده

  .را بخورد صاحب روان او گشته و به همين نسبت نيز نيرومندتر مي شودخون و گوشت ديگري 

روان خـود را پرتـوان   «با آدمخـواري  : مي گويد كهCyclope  سيكلوپاز زبان  Euripide اوريپيد

  .ساز

قوي نيز دارد و در جلد دوم از آن  Totemique توتميككه ريشه  انجيلاثر اين انديشه و پندار در 

  :به تفصيل سخن خواهيم گفت به نظر مي رسد

ت كـه از آسـمان   ساين ناني ا 50را خوردند و مردند پدران شما در بيابان من 49حيات هستم نمن نا... 

نـان  من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شده اگر كسي از اين  51نازل شد تا هر كه از آن بخورد نميرد

بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و ناني كه من عطا مي كنم جسم من است كه آنرا به جهـت حيـات جهـان    

 آدمخواري
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پس يهوديان با هم مخاصمه كرده مي گفتند چگونه اين شخص مي تواند جسد خـود را بـه مـا     52مي بخشم

انسان را نخوريد و  اگر جسد پسرآمين آمين، به شما مي گـويم  : عيسي بديشان گفت 53!بدهد تا بخوريم

و هر كه جسد مرا خورد و خون مرا نوشـيد حيـات جـاوداني     54خون او را ننوشيد در خود حيات نداريد

اي  اي حقيقي و خون من آشاميدني زيرا كه جسد من خوردني 55دارد و من در روز آخر او را خواهم برخيزاند

چنانكه پـدر زنـده    57ن مي ماند و من در اوپس هر كه جسد مرا خورد و خون مرا نوشد در م 56حقيقي است

  58.مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنين كسي كه مرا بخورد او نيز به من زنده مي شود

  باب ششم: انجيل يوحنا

آيا عادت آدمخواري از كجا پيدا شده و منشأ آن از كجاست، تا چه اندازه با مفاهيمي همچـون روح يـا   

  :مي گويد Sumner منرسوروان بستگي دارد؟ 

د غـذايي بپنـداريم، و هرگـاه    خواري را نتيجـه قحطـي و كمبـود مـوا    بعيد مي نمايد كه سرچشمه آدم

براستي نيز چنين بوده باشد، پس از رفع قحطي و خشكسالي اين رسم و عادت همان سان پاي برجـا مانـده   

كـم عنـوان هـوس و     شت كماست و آن چيزي كه در نخستين وحله، قضيه سير كردن شكم محسوب مي گ

  .تفنني را پيدا نمود

Sumner: And keller و Science of Society 

العلل زندگاني و به عنوان روان آدمي تلقـي مـي    علت» خون«همان گونه كه در قسمت فوق اشاره شد 

برداشـتن  بشر ابتدايي در جنگ و ستيزهايي كه مي نمود مشاهده مي كرد كه همنوعانش بر اثر زخم . تگش

اي از تنشان خارج گشته و بعد بدست مرگ مي رفتند، اينكه پنداشت خـون انگيزاننـده نيـرو و موجـب      ماده

زندگي است و بدين جهت بدين انديشه آمد كه خوردن خون موجب نيرومندي روان و درازي زنـدگاني مـي   

ـ   براي بسياري از قبايل خون آدمي ماده: شود ه هـيچ روي جنبـه هـايي    اي بس لذيذ و ثمربخش است كـه ب

و چه بسا مردم قبايلي كه داراي اصول تمدني پيشرفته بـود و در عـين   . حاكي از ترس و نفرت يا اكراه ندارد

پاك دلي و نيكومنشي خون آدمي را گاهي به عنوان دوا و گاهي به عنوان وفاي به نذر يا انجام بعضي مراسم 

چون خون كسي را بياشامند نيروي صاحب خـون را بـر نيـروي     اند كه ديني مي نوشند و غالباً بر اين عقيده

  .اند خود افزون كرده

Briffault, Robert: The mothers 

انجيـل  اي كـه در فـوق از    نمونـه . همان گونه كه گفتيم اين عادت و رسم رنگي ديني و مذهبي دارد

 سـفر تثنيـه  و  Germia كتـاب ارميـا  ارائه داديم و در قسمت هايي از عهد عتيق نيـز همچـون    يوحنا

Deuteronume ديده مي شود.  

 آدمخواري
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اي كه بوسيله خون، يعني ماده حياتي انسانهاي ديگر تغذيه كرده و خود را براي  مرده دراكوالداستان 

اي از همين عادت باستاني نيست كه بشر متمدن امروزي بوسيله  زندگي نيرومند مي سازد آيا سمبل و كنايه

 ادگار پـو ابتدايي خود را ترضيه مي نمايد؟ و همچنين در بعضي داستانهاي  نوشتن و خواندن آن اين خوي

Edgar poe  گوگولو به ويژه Gogol   آيا اين خونخوارگي را باز نمي يابيم كه تنها هدفش ترميم و ادامـه

  زندگاني بوسيله خون نوشي ديگران مي باشد؟

واري و اجـراي آنـرا جـزو وظـايف خـود      نيز وجود داشته است و اين قوم، خونخ مغولاين امر در قوم 

البته بعد از آنكه به ملل متمدن حمله برده و غالب شـدند در قـوانين خـود    . دانسته و در قوانينشان ثبت بود

  .تجديد نظر كرده خون انساني را به خون و احشاي حيوانات تبديل و تعديل نمودند

است، در يكي از دسـتورات   تيمورو  گيزچنكه مجموعاً قوانين اتباع  تيمورييا  چنگيزيدر ياساي 

  .آن خونخواري و خوردن خون و احشاي حيوانات تجويز شده است

Bouvat: Essai sur la civilization timouride. 

 لمبروزواز آدمخواري به عنوان پرتوان ساختن روان سخن مي گويد ليكن به گفته پروفسـور   اوريپيد

Lombroso  هابسنمي توان درباره منشأ آدمخواري نظري قطعي داد و به قول Hobes انسان گرگ : كه

 بايستي به عنوان خو و غريزه اي ابتـدايي در ضـمير   L'homme eriminel homo hominiانسان است 

Lupus بشر آنرا تلقي نمود.  

 Androfages آندروفاك هاو  Scythes سيت هااين عمل را منسوب به  Herodote هرودوت

. به ساالت ها نسبت مـي دهـد   Didoro de sicile دو سيسيل ديدروبه اقوامي ديگر و  ارستو. مي داند

اي از لحاظ غذاي طبيعي غني محسوب مي گشتند برحسـب رسـوم مـذهبي در     كه قبيله Gonds گوندها

  .اند مواقع معيني دست به آدمخواري زده صدها نفر را مي خورده

شـيوع داشـته مـابين ايـن گـروه شـكل خـاص         Sadismeي توأم به ساديسـم  آدمخوار مكزيكدر 

اجرا مي شده است بدين نحو كه، قرباني را به روي سنگ معبد افكنده و روحـاني   Totemisme توتميسم

يا كاهن بزرگ معبد با كمال بي رحمي با سنگي برنده سينه قرباني را شكافته و قلب او را به كهنسال تـرين  

در جزاير . اند اهدا مي كرده است، آنگاه بقيه جسد را ميان نيايش كنندگان معبد سهم مي كرده روحاني معبد

هـا   دربـي . جسد مرده بزرگان قبيله را جهت نيرومند سـاختن خـود مـي خوردنـد     Sandvich ساندويچ

Derbi  استرابونبنا به قول Strabon        پيران قبيله را خفه كـرده و گوشـت آنـان را مـابين اقـوام نزديـك

  .اند كرده قسمت مي

Lombroso: L'homme eriminel 

 آدمخواري
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امر را به روشني دريافت كه آدمخواري روزي ميان تمام قبايل ابتدايي رسمي عادي بوده  نمي توان اي

اين عادت را در ميان اقوام و ملت هاي كه از لحاظ تاريخ متأخر هسـتند مـي تـوان    . و عموميت داشته است

 انمـارك دو حتي نزد مردم  Pictes پيكت هاو  Iberians ايبريانو  يرلندي هامشاهده نمود از قبيل ا

  .در قرن يازدهم

Sumner: folkways 

مي گويد در  سومنر. در برخي از جاها گوشت آدمي نيز چون گوشت حيوانات به فروش مي رفته است

در جزيـره  . انـد  وان گوشت قصابي آشكارا خريـد و فـروش مـي كـرده    نه را به عچمرد و زن و ب كنگوي عليا

در جزاير سليمان اسرا را به ويـژه  . اند به چنگك مي آويختهگوشت آدمي را در فروشگاه ها  بريتانياي جديد

 Fuegians فوئجيـان . بخورانند ناند تا هنگام جشن و ميهماني از گوشتشان به مدعوي زنها را مي پرووريده

سياح معـروف از آدمخـواري مـردم جزيـره      Pierre Loti پير لوتياند و  به گوشت آدمي سخت معتاد بوده

شن هاي به خصوصي گوشت كباب شده آدمي از بهترين جدر  مالنزيدر جزاير : داستانها مي گويد تاهيتي

  .خوراكها محسوب مي شود

  تثليث رواني -8

فرويد دستگاه رواني آدمي را بر نوعي تثليث يا نيروهـاي سـه گانـه اسـتوار مـي دانـد كـه عبارتنـد از         

 مـن برتـر  و  Inconscience = Unbewust ناخودآگاهيو  Bewust = conscience خودآگاهي

Uder – ich = Super ego = Sur moi   كه در برابر دو وجه خودآگاهي و ناخودآگاهي از دو ضـمير اول

مي باشـد كـه معـرف خودآگـاه و      es – ich» اوو  من«شخص و سوم شخص نيز كمك مي گيرد و آن دو 

چه وظايفي را به » من برتر«سه گانه، به ويژه  حال بايستي مشاهده نمود كه اين نيروهاي. ناخودآگاه هستند

  .عهده دارند

يا خود آگاه معرف شخصيت اجتماعي فرد اسـت كـه تحـت قـوانين و قيـود اجتمـاعي بـوده و        » من«

هميشه خود را با رسوم و سنن همراه مي سازد و مي كوشد تا خارج از رسوم و سنن و اعمال اجتماعي عملي 

  .انجام ندهد

در سـتيز و  » من«آگاه يا ضمير پنهان و شخصيت عصيانگر آدمي است كه هميشه با دهمان ناخو» او«

به هيچ قانون و رسمي تسليم نيست و نماينده تمـايالت غريـزي و هـوس هـا و اميـال      » او«. پيكار مي باشد

  .ناسازگار آدمي با محيط است

اين امر مسلم و بـه ثبـوت رسـيده اسـت كـه       Freudisme فرويديسمدر دانش روانكاوي و مكتب 

چون مي دانيم  –تاب و توان آورد » او«ا شخصيت اجتماعي فرد همواره قادر نيست مقابل فشارهاي ي» من«

 روانيتثليث 
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تر از آن اسـت كـه خودآگـاه بتوانـد در برابـرش تـاب آورده       اخودآگاه بسي قوي تر و نيرنگ بـاز ا ني» او«كه 

  .نام مي گيرد» برتر من«ديگر به كمك و ياريش مي آيد كه  استقامت ورزد، به همين جهت نيرويي

مـن برتـر در ايـن    . را بهتـر شـناخت  » او، مـن برتـر   –من «اي اين سه نيرو، يعني  مي توان با مقايسه

يا ناخودآگاهي قرار دارد و اين دو نيرو هر كدام به سـويي مـي رونـد، مـن برتـر معـرف       » او«سنجش مقابل 

يـا  » او«بـرخالف   –عي است و پاي بند رسـوم و قيـود قـراردادي مـي باشـد      شخصيت صرف و كامل اجتما

يا شخصيت اجتماعي » من«فرويد . ناخودآگاه كه معرف دوراني توحش و غرايز تند و سركش بشري مي باشد

اما جـز يـاري دادن،   . يا ناخودآگاه فايق آيد» او«فرد را تحت نظارت و سرپرستي من برتر قرار مي دهد تا بر 

  .است تا تحت تأثير و نيرنگهاي گوناگون قرار نگيرد» من«فه ديگر من برتر نظارت بر اعمال وظي

Sigmund Fereud: das ich und das es. 

  :اين موضوع را چنين توضيح مي دهد Laforyue الفوريودكتر 

تـر  ؛ مـن بر Ich، مـن  Esاو « :تثليثي درست كرده است –به شكلي اصولي از اساس كلي روان  فرويد

Uder ich «اي كه آنـرا بـه طـرزي     عاملي است ناآگاه و مخزن و محتوي تمامي پديده هاي ارثي و قبيله او

عاملي است كه سطح خارجي دستگاه رواني را تشـكيل مـي    من. مستقيم و بي واسطه نمي توان بازشناخت

چون رابطي ميان جهان بيروني و دنياي دروني است و بطور كلي  من. روان ناخودآگاه نمي باشد ءدهد و جز

حد فاصل آن دو است من برتر نيرويي است كه به نام ضمير اخالقي مي خوانيم و وظيفه او تسلط بر من مي 

همان سان كـه كـودك مجبـور از اطاعـت پـدر اسـت؛ مـن هـم مقيـد بـه           . باشد تا تحت تأثير او قرار نگيرد

  .برتر مي باشد فرمانبرداري از من

Laforyue – Allendy: la psychanalyse et les nevroses 

  غريزه -9

Instinct فرويد بجاي غريزه از كلمـه  . غريزهpultion = Trible      اسـتفاده نمـوده و آنـرا در مـوارد

ت اين عل. اين كلمه در زبان فارسي معادلي چون شور يا انگيزش مي تواند داشته باشد. گوناگون بكار مي برد

 بيولوژيـك تغيير اصطالح فرويد آن است كه از بكار بردن اصطالح علمي پيشين كه متضـمن جنبـه هـاي    

Biologique  پسيكولوژيكو psychologique فرويد خـود در توجيـه   . كلمه است احتراز نموده باشد

Tribe مي گويد:  

و هـدف    –گاه وجود دارنـد  منظور از اين اصطالح رسانيدن مفهوم دگرگوني هايي است كه در ناخودآ

  .معادلي مبين تر براي آنها است Tribe=  شوراين نيروها ارضاي جسماني است از حيات ذهني كه كلمه 

Sigmund Freud: Arbriss der psychoanalyse 

 روانيتثليث 
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  .ترجمه هاشم رضي: اصول روانكاوي: رجوع كنيد به -10

  خودشيفتگي -11

است روانشناسي فردي را بر روانشناسي اجتماعي و گروهيـي تعمـيم    فرويدهمان گونه كه روش كار 

نيز كه عنواني در روانكاوي فردي اسـت بـر    Narcissismeسيسم  يا نارسي خودشيفتگيمرحله . مي دهد

  .موارد اجتماعي صدق مي نمايد

Narcisme  ياNarcissisme :ي اي م شخصيت افسانه نارسيسسانه هاي يونان باستان فبه موجب ا

خود را ديده و بدان شيفته گشته و براي به آغوش كشـيدنش در آب جسـت و    ساي عك باشد كه در چشمه

  .را ساخته است نارسيسمنام اصطالح اين از  Hovelock ellis ليسهاولوك ا. غرق شد

كودك در آغاز زندگي به مقتضاي طبع و فهمش ميان خود و جز خود تميزي قايل نمي شود و ميـان  

اشياي ديگر فرق نمي گذارد، از حدود دو سالگي به ديگران توجه مي نمايد، به خويشتن خويش پـي  خود و 

همچنان خود را مورد مهرورزي : مي برد و تدريجاٌ مستقل و منفرد مي شود، اما قبل از آنكه به ديگران بگرايد

و هدف ليبيدو مي ساخت، ولي تا اين زمان اعضاي بدن خود را به عنوان شيئي از اشياء، محط . قرار مي دهد

ـ از اين پس وجود مستقل و منفرد خويش را با شور و شوقي بيشتر دوست مي دارد، بـه خـود مـي با    د و از ل

اين مرحله كه ليبيدو، يعني نيروي شهوت و دوستي متوجه . تماشا كردن يا نشان دادن خود متلذذ مي شود

  .ي شودخوانده م نارسيسمخود فرد است در فرهنگ روانكاوي 

  مخرب اجتماعي غرايز -12

مشاهده  در اينجا بخوبي. اين همان مبحثي است كه به شكلي در صفحات گذشته مورد بحث واقع شد

مي نماييم كه نيروهاي ناشي از غرايز مخرب بشري از داخله اجتماع به خارج از آن؛ يعني بسوي اجتماعـات  

داراي سودند چون از خشم رنجبران در امان مي مانند  ديگر رهبري مي شود و در اين كار نيز طبقات ممتاز

و دولت عامل اين كار، يعني جنگ افروزي مي باشد و به پديده هـايي چـون مـيهن پرسـتي و شـاخه هـاي       

  .دامن مي زند ناسيوناليستي

  بحثي درباره هنر - 13

اهي كاوشي دربـاره  شايسته و به مورد مي نمايد تا در پايان اين بخش همان گونه كه به اختصار و كوت

اي نيز در زمينه هنر و تاريخ آن انجام گردد تا شناخت و  پژوهش و بازيابي –آدمخواري و تاريخ به عمل آمد 

  .فهم درست و ساده و مختصر آن در دسترس خواهندگان و دوستدارانش قرار گيرد

 خودشيفتگي
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  هنر -1 -  1 - 13

  هنرها در زندگانيلزوم شروع از منشأ، هنر پديده اي صرفاً اجتماعي، منشأ 

  انسانهاي ابتدايي، منشأ هنرها از لحاظ نظرات دانشمندان، هنر و

  غريزه بازي، هنر و شور جنسي، هنر و غريزه تزيين كاري،

  هنر و غريزه زيباپرستي، نظريه كانت، اسپنسر،

  شيللر، بوكر، النگه، نظريـه فرويد، هنر

  وسيله رفع نيازمندي ها و حوايج

  ر، نظريهزندگي، صنعت و هن

  ، ابزارسازي، كارهايرنهي

  دسته جمعي، وزن

  ...و آهنگ

آنچه امروزه مورد قبول و هماهنگي نظر كاوشگران و پژوهندگان مي باشد اين است كه بايسـتي بـراي   

ايـن مسـايل را   . فهم و شناخت دقيق هنرها و يا مسايلي در اين زمينه از سرچشمه و مبدأ آنها شـروع نمـود  

اوش به عمل آيـد از  هرگاه در بحثي عمومي و كلي كه صرفاً براي شناخت و موجوديت و علت وجودي آنها ك

شيوه اي نارساست كه نمي توانـد شـناختي حقيقـي و     –ميانه و يا هرگونه ديگري مورد كاويدن قرار دهيم 

  .منطقي را عرضه نمايد

البته مباحثي است كه بر پايه هاي علوم و دانشها و دبستانهاي گوناگون قرار دارد و روشـهاي مختلـف   

موجب آن مي شـوند كـه حتـي در     –طرز فكر و تبيين متفاوتي دارند اي ويژه و  نيز كه خود هر كدام شيوه

مورد فوق، يعني اينكه براي درك و شناختي درست از هنر بايستي جريان آنرا از منشأ آغـاز نمـود اخـتالف    

ليكن آنچه مهم است و مورد قبول اكثريت دانشمندان و كاوشگران مي باشد اين اسـت  . هايي قايل مي شوند

ري است اجتماعي و در آغاز زندگي بشريت جزيي جداناشدني، طبيعي و ضروري در زندگاني ام كه هنر صرفاً

بوده است؛ بدين معنا كه با تغذيه، كار، عقايد و محيط زندگي انساني آميخته بوده و جزيي تفريحي و ذوقـي  

از زنـدگاني   –هنر  به همين سبب بايستي آغاز بحث و كاوش در. يا خارج از جريان زندگي مادي نبوده است

  .انسانهاي پيش از تاريخ ابتدا و شروع شود

وانگهي در هر رشته ديگري نيز كه هنر را امري اجتماعي و همبسته زندگي نمي دانـد بايسـتي بـراي    

اي نيست  اش مورد كاوش قرار گيرد، چون هنر پديده سير و شناخت درست و عميق آن از حالت هاي ابتدايي

  .د بوجود آمده باشد، بلكه تا بدانجا كه از تاريخ آگاهي داريم، هنر هم وجود داشته استكه در زمان هاي جدي

 هنر
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اي وابسته به سود و زيان  اصلي است كه بي ترديد مي نمايد و آن اينكه علت وجودي و بقاي هر پديده

ابتـدايي و  مي گوييم قدمت زمان با عمر بشر هماهنگ مي باشد، پس بايستي ديد چگونه انسانهاي . آن است

اند، آيا اين هنرپردازي و اثر آفريني برايشـان   اند به هنرپردازي مي پرداخته نخستين كه دركي از هنر نداشته

اي بوده است كه به موازات زندگاني مادي  امري ذوقي و خارج از نيازمندي هاي زندگي روزانه بوده و يا پديده

  قرار داشته و بلكه مكمل آن بوده است؟

انـد و   جويي درباره اين امر پژوهشگران، فالسفه و دانشمندان بسياري به كاوش پرداختـه  ي پيالبته برا

نتيجه تحقيقاتشان در امري مشترك و همبسته است و آن اين است كه هنر نياز دروني بشـر بـوده و امـري    

ندن غريـزه  فطري و غريزي محسوب مي شود، همان گونه كه آدمي را نيازمندي به خواب و خوراك و فرونشا

جنسي مي باشد، احتياج به هنر آفريني و هنر دوستي دارد و اين پديده نيز به همـان انـدازه بـراي حفـظ و     

  .صيانت زندگاني الزم است كه شور جنسي و خواب و خوراك مورد لزوم مي باشد

ارد ويم به مرا و عقايد پژوهندگان را درباره منشأ هنر مورد جستجو قرار دهآهرگاه به ژرفي و تيزنگري 

اي پيرو، معتقـد و هواخـواه    اند و هر كدام نيز عده گوناگوني برخواهيم خورد كه به عنوان منشأ هنر ذكر شده

اي است دال بر اينكه هنرها ناشي از غريزه بازي  نظريه اول كه از آن اندكي گفتگو خواهيم نمود نظريه. دارند

بوده و سرانجام بازيها هستند كه بر اثر تكامل مبدل به عـالي  يعني اينكه بازي منشأ اصلي هنرها : مي باشند

كساني از فالسفه، دانشمندان، روانشناسان و جامعه شناسان كه بر اين عقيـده  . ترين اشكال هنري مي شوند

  :باور دارند عبارتند از

، Cousin كوزن، Baumgarten بااومگارتن، Kant كانت، Schiller لرشي، Spencer اسپنسر

ــو ــدوتو، Schopenhauer پنهاورش ــه بن ــو، Bendetto croce كروچ ــر، Guyau گوي  منينگ

Meninger ،كالپارد Clapared ،و بسياري ديگر از دانشمندان افالتون.  

يعني از دوران انسان ابتدايي تا به امروز  –پيدايش هنر و بازي و تكوين و تحوالت آن از دورترين ايام 

ژوهندگان اين گونه نظر مي دهند كه فعاليـت هـاي حيـاتي    پعلما و . ته استمورد مطالعه و كاوش قرار گرف

حال توجيه هنر كه مبناي آن بر اصل زيباپرسـتي و بـه   . اصوالً براي جلب نفع و پيش گيري دفع زيان است

  .وجود آوردن زيبايي است چگونه پيدا شده و ظهور كرده است

حيات رواني افراد هميشه به طرف عمـل  . ديناميسم حياتي، انسان و حيوان را بكار و كوشش مي كشد

. و صرف نيرو گرايش دارد، گرايشي كه موجب دور كردن شدايد و ناراحتي ها و جلب آسايش ها و لذايذ است

بايسـتي متوجـه   احساس، حافظه، ميل و حركت انسان و حيوان جهت جلب لذايذ و دفع شدايد است؛ ليكن 

شد كه آيا اين اصلي كلي است و زندگي تنها بر قانون نفع متكي است، پاسخ اين سوال منفـي اسـت، چـون    

تجربه و آزمايش ثابت كرده است كه قانون نفع در تمامي حاالت و كيفيات زندگي صادق نمـي باشـد بـدين    

ردد و مازاد آن در راههـايي مصـرف   علت كه نيروي وجودي انسان براي رفع حوايج و تأمين بقا مصرف مي گ

 هنر
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ساده ترين و بي آاليش ترين اين فعاليت هـا جهـت   . مي شود كه در آن هدف هاي انتفاعي مورد نظر نيست

اهت و پيوند نزديكي باين مبناست كه مي گوييم فعاليت هاي هنري ش است و بنابر» بازي«صرف قواي مازاد 

  .به بازيها دارند

  :ع تعريف شده استاين نظريه خود به چند نو

  نظر كانت -2 -  1 - 13

وجـه   Bucher بـوكر بـا مقايسـه ميـان هنـر و كـار همچـون        Immanuel Kant ايمانوئل كانت

كار عبارت است از كوششي كه مداومت آن موجب اشمئزاز و خودش في : همانندي هنر و بازي را مي رساند

در صورتي كه هنر عبارت . انتفاعي را متضمن باشد اي مادي و النفسه فعاليتي ناخوش آينده باشد، ولي نتيجه

  :ت كه جز خود هدفي نداشته و صرفاً بيان حالتي نفساني باشدساز فعاليتي است خوش آيند و نوعي بازي ا

Felicien challaye: Esthétique 

 بازي را منشأ هنر دانسته و هنر را داراي هدفي خـارجي  كانتپس بدين وسيله مشاهده مي كنيم كه 

 كـه  از كسـاني ديگـر   .نساني مي باشدانمي داند بلكه معتقد است كه هدفش در خودش و صرفاً بيان حالتي 

  :اسپنسر مي گويد. نام برد لرشيو  اسپنسرهمچون كانت اين مسأله را توجيه مي كنند بايستي از 

هدفشان كاستن و مصـرف  هايي همانندند كه از تراكم و ازدياد نيروها بوجود آمده و  هنر و بازي پديده

  .نيروهاي مزبور است

Spencer: Principles of psychology 

هنر از بازي مي تراود و بازي فشار نيروي زايد ارگانيسم مي باشـد  : نيز معتقد است كه Lange النگه

  .كه بر اثر مصروف گشتن آن سرخوشي و سرمستي ايجاد شده و فرد متلذذ مي گردد

Lange: das wesen der kunst. 

 فرويديسمدر سيسـتم  . پيش مي روند فرويداي از يك جهت به موازات نظرات  اينان تقريباً با عقيده

Freudisme  تصعيدهنر نتيجه Sublimation شـده  واپـس زده  ال ييا برتر شدن امRefoulement 

موجـب   اش درون آدمي بوده و ارضـا ناشـدن و تخليـه نشـدنش     مي باشد؛ يعني صرف نيرويي كه سرچشمه

نيز بازي و هنـر عبـارت اسـت از صـرف      النگهو  لرشي، اسپنسر، كانتدر تعاريف . عوارض بعدي مي شود

البته بـراي يـافتن و تطـابق    . نيروي باقيمانده ارگانيسم كه تراكم و تمركز آن موجب عوارض بعدي مي شود

هام زيادي نخـواهيم شـد، چـون    در مكتب فرويد دچار اب» ميل«نيرو در سيستم كانت و اسپنسر و ديگران با 

  .از لحاظ توجيهات جديد مؤيد نظرات كانت و اسپنسر مي باشد كالپاردو  منينگرتحقيقات 

 كانتنظر 
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به هر حال ارگانيسم انساني قسمتي از نيروهاي خود را صرف امور و كارهـاي الزم مـي نمايـد و بـراي     

دگي مي شود به حركـاتي بـي هـدف    صرف نيروهاي باقي مانده كه تراكم و تمركزشان موجب ناراحتي در زن

  .دست مي يازد كه موجب هنر آفريني مي شود

  :مي گويد لرشي

تنها يك حادثه و اتفاق مردم اوليه را از حال حيوانيت بدر آورده و داخل عالم انساني كرده و آن حادثه 

واقعيـت اشـياء اثـر و     هرگاه نيك بنگريم... تمايل به ظاهر و آرايش؛ يعني هنر و بازي: و حال عبارت است از

لر تمـامي فعاليـت هـايي كـه     از نظر شي. ر و پرداخته آدمي استمعلول خود آنهاست، اما ظاهراً آرايش آنها اث

  .نداشته و بي آاليش باشند در قلمرو وسيع بازي مطالعه مي شوند يجنبه انتفاع

  هنر و تزيين كاري - 3 -  1 - 13

اكثر و جملـه طرفـداران ايـن نـوع     . نر از آرايش و تزيين پديد مي شودهنظريه ديگر دال بر آنست كه 

داروين معتقد است كه حيوانات و به ويژه نرها همـواره وسـايلي   . مي باشند Darwin داروينبينش پيروان 

مي انگيزند تا بدان وسايل جلب جفت برايشان تسهيل شده و بالنتيجه اعمال جنسـي را بـا موفقيـت انجـام     

ارائه مي دهنـد كـه اكثـراً     نوين و پيروانش نمونه ها و مثل هاي زيادي از حيوانات و خودآرايي آنادار. دهند

به همين نسبت آدمي نيز براي جلب جفت . اند هنگام نيازهاي جنسي بدان تزيين ها و خودآرايي ها پرداخته

هگذر هنر پديد آمده كـه  رداخته است؛ و از اين رپو فرونشاندن شور جنسي به تزيين خود و محيط اطرافش 

  .با وابستگي و پيوند مستقيمي كه به اعمال جنسي دارد مي تواند حافظ و عامل بقاي نوع باشد

Darwin: descont of mann and selection in relation to sex 

  هنر و اصل ملكوتي -4 -  1 - 13

 Remy de گورمـون رمي دو و  Sante beuve سنت بوو كساني چون  كانتاي ديگر كه  نظريه

Gourmont        به آن باور دارند اين است كه بـراي آدمـي جنبـه هـاي كشـف و شـهودIntuitionisme  و

كرامات ملكوتي قايل مي شوند و در واقع همان گونه كه گفته شد باز مسأله بر اصل و مبناي صـرف نيـروي   

  .باشدمي اضافه ارگانيسم 

آدمي بنـا بـه جبـر و    : از جنبه تعريفي دو بازگويي دارد كانت درباره هنر از لحاظ منشأ و علت وجود و

سـاخته باشـد عشـق و     ياقتضاي فطري برخالف جانوران و حيوانات، به رنگها و شكلها بي آنكه هدفي انتفاع

  :دوستي و تمايل مي ورزد و خود به خود از تناسب و آهنگ و زيبايي لذت مي برد

Immanuel Kant: Critigue of judgment 

 و تزيين كاريهنر 
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زادي آدر حقيقت، عنوان هنر را بايستي به چيزهايي نسبت كرد، كه به : در جايي ديگر مي گويد كانت

اي  و دور از جنبه انتفاعي و مقدمات سودجويانه قبلي بوجود آمده باشند؛ بـدين معنـا كـه پديـد آمـده اراده     

  .هستند كه منشأ و اساسشان تشفي حس زيباپرستي بوده باشد

Pierre guastalla: I'esthétique 

  .پس بدين توجيه مالحظه مي شود كه منشأ هنرها بايستي غريزه زيباپرستي باشد

  هنر و نيازهاي زندگاني -5 -  1 - 13

اي است  اي كه اين زمان بيش از هر زماني ريشه يافته و اذهان را بسوي خود جلب نموده؛ نظريه نظريه

كه از لحاظ معيشت و برگذاري زندگاني بشـر اوليـه    است دال بر آنكه منشأ هنرها نيازمندي ها و احتياجاتي

ذذ معنـوي و تلطيـف   تلـ لزوم پيدا كرده است؛ يعني هنرهاي تكوين يافته و شناخته شده امروزي كـه از آن  

رواني حاصل مي آيد، روزگاري بدون اينكه داراي اين لذت يا بي لطف و زيباسازي باشـد، موجـد زنـدگاني و    

با داليل و آثار و نمونه هايي كه امـروزه  . دشواريهاي كامالً مادي زندگاني بوده استاسباب معيشت و تسهيل 

 Histoir des –باستان شناسي، جامعه شناسي و مردم شناسي و تـاريخ اديـان   : در پرتو دانش هايي چون

religions – Arceologie – Sociologie – Anthropolegie  و ساير رشته ها بدست آمده نمي توان

غريزه جنسي، غريزه بازي، غريزه جمال دوستي و ساير غرايز نموده، وانگهي اعتماد داشـتن  : ماد زيادي بهتعا

  .و قبول نمودن چنين غرايزي خود از لحاظ اصول علمي قابل قبول به نظر نمي رسد

چند  اي از دانشمندان، فالسفه و پژوهندگان براي اثبات نظرات خود داليلي البته ممكن است هر دسته

ذكر نمايند كه متيقن نيز به نظر برسد، ليكن هنگام تحليل و نقد علمي در برابر داليل قوي تر و ارزنده تري 

  .اهميت خود را از دست بدهند

هرگاه گرفتار تعصب و تثبيت نوعي انديشه قرار نگيريم و نخواهيم به نظريـه جنبـه كليـت ببخشـيم،     

البته ممكن است كه كساني با ايـن نظـر و   . أ و پيدايش هنرها بپذيريمبايستي نظريه روانكاوانه را درباره منش

دستگاه به مخالفت برخيزند، ولي بايستي اين پند و يا اخطار فرويد را در نظر داشـت كـه مخـالفين خـود را     

نظرات و دستگاه روانشناسي  –دعوت مي نمود قبل از هر نوع مخالفت و بيهوده گويي از سر تعصب و اغراض 

ا به دقت مطالعه نمايند فهم و توجيه و تفسير و بـازگويي فرويـد در مسـايل هنـري و فلسـفي مسـتلزم       او ر

شناخت و مطالعه درست دستگاه روانشناسي او مي باشد و در صفحه آينده از اين موضـوع گفتگـو خـواهيم    

  .نمود

اجتمـاعي هنرهـا در   و اصحاب او و بسياري از دانشمندان علوم  Hirnگفته شد كه بنا بر نظريه هيرن 

اي كامالً اجتمـاعي و سـازماني مـادي     آغاز براي تسهيل زندگاني و امر گذراندن معيشت بوجود آمده و پديده

 نيازهاي زندگانيو هنر 



 آينده يك پندار    86

 

دارند، پس بر اين اساس براي شناخت چگونگي آن الزم مي آيد معرفتي به حيـات اجتمـاعي اوليـه حاصـل     

  .شود

از . سـخن گـويي و ابـزار سـازي    : مايز مي شـود انسان از دو جنبه و لحاظ است كه از جانوران ديگر مت

بشـر از همـان ابتـدا داراي زنـدگي     . جنبه ديگر كه بايستي به آن توجه شود، اجتمـاعي بـودن آدمـي اسـت    

نظـام توالـد و   . اجتماعي بوده است و به تفاوت از عده هاي ده نفري به باال به اشتراك زنـدگي داشـته اسـت   

البته زندگي اوليه آدمي از لحاظ كيفيت . با ساير جانوران متفاوت است تناسل و پرورش كودك نيز در انسانها

نه تن پوشي داشته و نه در جان پناهي مي آرميـده نـه بـه    . و ماهيت با حيوانات تفاوتي چندان نداشته است

كشاورزي آشنايي داشته و نه صنعتي مي شناخته، خوراكش را ميوه هاي وحشي خـودرو و شـكار حيوانـات    

ي نموده، خميده پشت و به كمك دستها جست و خيز نموده و بر فراز درختها استراحت مي نمـوده  تأمين م

شد و احساس خطر كـه   ياست، جست و خيز روي درختان كه به كمك دست و خصوصاً انگشت ها انجام م

موحـب  ين دو اد شاي توأم بود موجب گشت تا دستهايش ورزيده و حواسش نيرومند شود و ر با نيروي دراكه

با حواس نيرومندش خطر را پيش بيني نموده . گشت تا آدمي با اطمينان بيشتري به روي زمين سكنا گزيند

  .اش ابزار بسازد و با دستهاي رام شده و تربيت يافته

براي تسهيل زنـدگي احتيـاج   . پس از تكامل اين مرحله در ساختمان بدني انسان، ابزار سازي رايج شد

افروزي، ابزارهاي چوب بري و تراشكاري، به ويژه سالح هايي براي شـكار و مقابلـه بـا    وسايل آتش  نبه داشت

ابزارهـا و  . حيوانات درنده احساس شد و بشر براي نخستين بار از سنگ، چوب و اسـتخوان سـودجويي نمـود   

بـزار  ساخته ها و به عبارتي دقيقتر صنايع دستي بطور قطع بر اثر نياز و احتياجي كـه داشـت مجبـور شـد ا    

ده و تن پوش فراهم نمايد، و جان پناهي بسـازد تـا از تعرضـات درنـدگان و توفانهـاي      وبسازد، سالح تهيه نم

بطور كلي آدمي پيش از آنكه به مدد ذوق هنرمند شود، بر اثر نيازمنـدي پيشـه ور و   . بماند نطبيعت در اما

  .صنعتگر شد

. راد و اشتراك مساعي آنان قوام بيشـتري يابـد  پيدايش و توسعه و تكامل ابزار موجب شد تا اجتماع اف

ابزار آهسته آهسته استقرار يافته و جزو اصلي زندگي بشمار شد، ليكن بشرها بدانگونه كه مي خواستند و بـه  

وانگهي ساختن و پرداختن ابزار كار همه كسـي   –اي كه نياز داشتند نمي توانستند ابزار تهيه كنند  آن اندازه

بر اين مبـاني بـود كـه روز بـه روز بـه      . اي بر اثر استمرار و مداومت، تخصصي مي يافتند دهنمي بود و تنها ع

زندگاني اشتراكي و گروهي بيشتر احساس مي شد و بر اثر همين نياز نيز گروه ها گسترده تر همبسته تـر و  

ن تـوجهي مـي   متشكل تر مي شدند و اين معاونت و گستردگي ها نيز به بهبود ابزار سازي كمك هاي شـايا 

  .نمود

تحقيـق  . اي بشود از سويي ديگر بايستي قبل از طرح مقدماتي به چگونگي هنرها از لحاظ كميت اشاره

كاوش و جستجو در جوامع ابتـدايي و چگـونگي   : در چگونگي هنرهاي ابتدايي از دو سو به نتيجه مي انجامد
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تحقيق در آثاري كه از مردمان پـيش  : دوم. رزندگي آنها و پژوهش احوال و زندگاني اقوام ابتدايي زمان حاض

از تاريخ بوسيله زمين به ما رسيده است و اين قسمت از لحاظ يافته هاي هنري به پنج بخش اصلي مي توان 

  .لنقاشي، كنده كاري، حكاكي، مجسمه سازي و نقش اندازي به روي گ: تقسيم نمود

. شـكلي ديگـر از هنـر را علـت يـابي نمـاييم       سازي گامي پيش نهيم وحال بايستي پس از مرحله ابزار

زندگاني گروهي و اجتماعي كه براي بقا و استقرارش مستلزم كار دسته جمعي بود، وزن و آهنـگ را بوجـود   

اي داشتند براي افهام مطالب و مقاصد خود  آورد بدواً افرادي كه در داخل اجتماع و گروهي زندگاني همبسته

كم پـس از گذشـت قرنهـا هـر يـك       ابداع اصواتي شدند، اين اصوات كوتاه كم به ديگران متوسل به اشارات و

گروهي كه با هم در قـايقي پـارو   . مصرف و وجه شاخص كلمه و چيزي شدند و بدين ترتيب زبان بوجود آمد

اي كه جايي را خراب يا بنا مي كردنـد، و   مي زدند، جمعي كه مشغول ساختن و پرداختن چيزي بودند، عده

كه متفقاً سر به دنبال شكاري داشتند در صورت ناهماهنگي مسلم است كه تـوفيقي نمـي يافتنـد و    افرادي 

هرگاه بدانگونه كه هم اكنون به شكل عيني و تجربي مشاهده مي كنيم هماهنگي و توازن در كارشان وجـود  

  .بوجود آمد پس وزن و آهنگ بر اثر كار دسته جمعي قهراً. مي داشت منجر به توفيق و پيروزي مي گشت

به همين جهت است كه برخي از دانشمندان و پژوهندگان منشأ هنرها را كار، و بـه ويـژه كـار دسـته     

: مـي گويـد   Encyclopedie – Iجلـد يكـم    –در دايرةالمعـارف   Dalembert داالمبر. جمعي مي دانند

بي شك اولين آثار هنرهاي همـراه  . منشأ هنرها را بايستي در كار و فعاليت هاي بشرهاي اوليه جستجو نمود

را از » وزن«با توازن و هم آهنگي اعضاي آدمي و اشياي كار پديد آمده اسـت، پسـنديده آنسـت تـا مفهـوم      

  »...حركات متوازن كارگران اخذ نماييم نه آواي پرندگان

در مفهـوم   Bucher بـوكر را عالم و زيباشناس نامي آلمان به نـام   داالمبرو معناي مورد نظر توجيه 

وزن و «ر بـه  جدوران اوليه حيات بدون شك من بوكر معتقد است كه كارهاي گروهي در. وسيعي بيان داشته

مي كـرده؛ امـا   انسانهاي اوليه به هنگام كارهاي گروهي، حركات و اعمالشان توليد وزن . گشته است» آهنگ

و در مقطع هـر   اند بلكه همراه اين حركات تنها وزن و هم آهنگي كارها به تنهايي موجب كشش هنري نبوده

افـراد ضـمن كـار برحسـب احتيـاج      . ضربه جانفرسايي نفس با شدت و صدايي از سينه خارج مي شده اسـت 

ربه ها و توازن اعضا خود به خـود  و اين سخنان به مقتضاي هم آهنگي ض –اند  سخناني به يكديگر مي گفته

بوده كه منجـر بـه پيـدايش موسـيقي     » شعر و ترانه«اند و اين نخستين شكل  داراي وزن و آهنگي مي شده

  .گشته است

Karl bucher: Arbiet und rythmms 

باري هرچه عمر بشر مي گذشت و پيش مي رفت زندگي اجتمـاعي بـارورتر و گسـترده تـر مـي شـد،       

سيع مي شد كه قادر بود وزبان بدان گونه غني و . ش عميق تر مي گشتابزارها زيادتر و تجاربكارش فزونتر، 

و حاصل كوشش و مواردي كه بر اثر جهد و گذشت قرن ها بوجود آمده و شناخته شـده بـود بـه آن     تجارب
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بود، پوشش ها خوراك ديگر آن خوراك هاي ابتدايي و ناپخته و ساده ن. وسيله به نسل هاي بعدي انتقال يابد

  .كامل و خانه سازي پيشرفت كرده بود

با تمام اين احوال هنوز مشكالت بسـيار و مـواردي ناگشـوده در زندگيشـان وجـود مـي داشـت، ايـن         

قادر نبود تـا حـوادث طبيعـي را فهـم و توجيـه      . مشكالت تمامي بر محور طبيعت و امور طبيعي دور مي زد

ستارگان، توفان، خشكي و بارندگي، زمين لرزه و آتشفشان، رويش و  نمايد، وجود شب و روز، ماه و خورشيد،

بالندگي گياهها، خشكي و بي باري درختها، گرما و سرماي فصل ها و ساير پديده هايي كه پي بر هم اتفـاق  

مي افتاد و زندگي را زماني قرين نعمت و آسايش و رفاه و زماني دستخوش سختي و عذاب مي نمود بي آنكه 

از برخي حوادث و رويدادهاي طبيعي كه زندگيش را بر هم مي ريخت مي هراسيد و . ها را درك نمايدعلت آن

قرباني، پيشكش، تحف و هدايا . هايي كه نعمت و آسايش به همراه داشت استقبال دوستانه مي نمود از پديده

جام در پيكـره و وجـود دو   ها كه بعدها به صورت خدايان گونـاگون در آمدنـد و سـران    براي اين دو نوع پديده

مزدا يا خدا و شيطان شناخته و خوانده گشتند بـه تسـاوي   اهورارمن و هخداي نيكي و بدي متمركز شده و ا

براي خدايان خشم و پديده هاي طبيعي هراسناك بدان جهت كه خشمشان را تعديل و مبدل . نثار مي نمود

  .راي آنكه پاسشان داشته و قدرداني نمايدبه مهر نمايد، و براي خدايان آسايش بخش و مهربان ب

ليكن اين پاس داشتن و قرباني نمودن و تحفه دادن ها نه چرخ طبيعت را از كار باز مـي داشـت و نـه    

موجب جلوگيري از توفان يا زلزله و آتشفشان مي گشت، بلكه بشر هرچه پيشتر مي رفت به مشكالتي ديگر 

بـه جاهـاي   . در خواب حوادثي را مـي ديـد  . و تبين آنها بر نمي آمدنيز برخورد مي نمود كه از عهده توجيه 

دوستان و خويشان . توفان و زلزله را مشاهده مي كرد: دوردست سفر مي كرد، وقوع حوادث طبيعي همچون

اي  اي كـه سـاعتي يـا لحظـه     هنگامي كه از خواب بيدار مي شد خود را بر همان نقطه –اش را مي ديد  مرده

اي نيز قادر نبود براي خواب خود تصور  رده بود مي يافت و جز وجود حقيقي و فعليت يافتهپيش استراحت ك

بر كنار بركه آبي تصوير خود را مشاهده مي نمود، در آفتاب سايه خود را مي ديد كه او را تعقيب مـي  . نمايد

  .نمايد و امثال اين رويدادها

اش را فراهم مـي   موجبات ترس و سرگشتگي حاصل اين حوادث چون برايش قابل فهم و شناخته نبود

 توايـك كم سرانجام انديشه بشري براي موردها عللي تراشيد و موجباتي پرداخت، چون به قول  اما كم. آورد

Zweig اي نتوانسته تا پديده و رويدادي را بدون علت درك و موجوديتي برايش قايـل   آدمي در هيچ مرحله

ه ايجاد مفهوم روح و جان شـد بشـر بـراي خـود جـدا از پيكـر مـادي و        شود، تصورات و واقعات فوق منجر ب

رئي و غيرمادي تصور نمود كه در مواقعي مي توانست همچـون بـاد تـن را تـرك كـرده و      مملموس چيزي نا

بـه همـين جهـت در     –كارهايي انجام دهد و براي تعريف اين متوسل به تشبيهاتي همچون باد و سايه شـد  

و كلمـه  » شـبح «كلمه عربي . وح و روان با باد و نفخه و بعضي اوقات سايه يكي مي باشداكثر زبانها مفهوم ر

عربـي و  » نفخـة «و » نفخـه «و » روح«چنين اسـت  . بوده است» باد«به معناي  Ghost» گوست«انگليسي 
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آزتـك و   Julio» يـو  جـولي «اسـتراليايي و   Wang» وانـگ «اي و  جـاوه  Uawa» يـواوا «عبـري و  » نفش«

التـين و   Spiritus» ريتـوس  اسـپي «و » آنيمـا «يونـاني و   Pneuma» پنـه يومـا  «و  psuche» پسوخه«

  .اسالو Duch» دوچ«سنسكريت و  Prana» پرانا«و  Atman» آتمان«

بعد از اين مرحله آدمي براي توجيه و تبيين طبيعت و موجودات ديگر نيز از لحـاظ قيـاس بـه نفـس     

ان و اشيا را داراي جان و رواني همچون جان و روان خود پنداشـت  همانندي قايل شد و تمامي جمادات، نبات

استدالل كرد كه چون قوام انسان به روان است؛ پس دوام زمـين نيـز    Anacsimenes اناكسيمنو مانند 

بـدين طريـق اعتقـاد بـه جـان داشـتن همـه        . وابسته جان زمين است و سراسر عالم جان دارد و دم مي زند

ذهن انسان را فراگرفت و جهـان جوالنگـاه انـواع     Animismeجان پنداري  Tylor يلرتاكاينات يا به قول 

و اين قدرت هاي مرموز و ناشناخته در حيات اقـوام بـه نامهـايي همچـون      –قدرت هاي مزبور پنداشته شد 

» تــا آرونــگ كوييــل« Wuanda» دا واكــان« Orrenda» دا اورن« Manitu» تــو مــاني« Mana» مانــا«

Arung – kuilta و ديگر نامها خوانده شد.  

در همـين  . محيط خود را رام و به زير فرمان آورد با تصور اينگونه پندارها انسان ابتدايي مي كوشيد تا

بشر براي دست يابي به دشمنان و حيوانات الزم مي داند تا . يدآپديد مي » افسون تقليدي«مراحل است كه 

نيل به اين منظور صورت و شكل دشمنان خود را نقاشي نموده و در ا جان آنها دست يابد و براي يبه همزاد 

محلي محفوظ مي دارد به اين گمان كه با اين عمل همزاد و بالنتيجه دشمن مورد نظـر خـود را بـه چنـگ     

و يا به ديوارهاي غارها حيوانات و جانداراني را نقاشي نموده كه به حيوان مورد نياز دسـت يافتـه و    –آورده 

اي كوچك از دشمن ساخته و به قلـب   آنرا شكار نموده است؛ يا چنانكه در همين زمان مرسوم است مجسمه

  .آن سنجاقي فرو مي بردند به اين اميد كه دشمن مورد نظر به كام مرگ رود

 Totem» تـوتم «ويي ديگر جانور يا گياه و چيزي ديگر را كه مورد پرستش اوست و به اصـطالح  از س

اي از همان جنس درآورده و يا نقاشي مي نمايد تا همواره بـراي نيـايش نـزد خـود      خود را به شكل مجسمه

مـالي رفتـار و   خود را به آن شـكل درآورده و بـا اع   –خود » توتم«داشته باشد و يا براي جلب نظر و تسخير 

براي اينكه دشمن را خوار و ذليل و شكست خورده نمايد، تصـوير  . حركات جانور مورد نظر را تقليد مي كند

هنگام بذرافشاني  تاي نقش مي كند براي رويش و بالندگي نباتات و گياهان و غال او را به شكل زار و بيچاره

م گيرد و بـا جفـت خـود بـه روي زمـين اعمـال       رقص سمبليكي انجام مي دهد تا رويش گياهان سريع انجا

  ...جنسي انجام مي دهد تا زمين به سر غيرت آمده و همچون او خوب آبستن شده و محصول دهد و

پس به اين شكل كه مشاهده مي شود چيزهايي كه امروزه به نام هنر شناخته مي شود و همواره از آن 

. ته و تظاهراتي از براي بهتر زندگي نمودن بـوده اسـت  تلذذي روحاني متصور است منشأيي كامالً مادي داش

منشأ هنر انگيزه هايي بوده كه از زندگي واقعي و براي ادامه زندگي نشأت يافته است و وسايلي بوده كه بدان 

منتها برحسب سير تكاملي و پيشرفت علوم و دانشها هر گرهـي  . اند وسيله انسانها بر مشكالت فايق مي آمده
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ه بوسيله آزمايشهاي علمي و تجربيات بشري گشوده شده از ارزش علمي هنرها كاسته شـده و  از مشكالت ك

به ارزش معنوي و روحاني آنها افزوده گشته است تا بدانجا كه اعمال اوليه بشـر بـه خـاطر فـايق آمـدن بـه       

نوي دارند كه جنبه معرقص، موسيقي، نقاشي، پيكرتراشي، و ساير پديده هاي هنري : مشكالت به شكل هاي

  .درآمده است

اما . البته اين مبحثي بود كه امروزه دانشمندان علوم اجتماعي پديد آورده و براي آن گفتگوها مي شود

نبايستي يكسره اين نظر پيش آيد كه گفتار و استدالل اين دانشمندان و پژوهشگران يكسره قابل قبول مـي  

اي نداشـته   ومي نداشته و آدمي از غريـزه زيباپرسـتي بهـره   باشد و در زندگاني ابتدايي اصوالً تلذذ هنري مفه

  .است

اي ديگر برآنند كه خصيصه هاي آثار هنري بشر كامالً از آثار و پديده هايي كه نياز طبيعي آنهـا را   عده

هرگاه به يك ساختمان و بناي امروزه بنگريم و بـه همـان   . موجب شده است متمايز و قابل تفكيك مي باشد

اي ظريف  و يا هرگاه به مجسمه و پيكره. ي نقاشي را نگاه كنيم اين امر به خوبي مشهود مي شودا نسبت پرده

با تمام ريزه كاريها و يا يك اثر نقاشي با تمام بدايع و سايه روشنهايش بنگريم كه متعلق به هزارها سال پيش 

كه محصـول نيـاز طبيعـي بشـرها     است و به همان گونه به خانه ها معبدها و كاخهاي بازمانده قرون گذشته 

  .بوده است نگاه كنيم وجه تمايز و جدايي اين دو خصيصه به خوبي آشكار مي شود

جايي منشأ هنرهـا غريـزه   . پس در طي اين بحث كوتاه نظرات متفاوت و گوناگوني را از نظر گذرانديم

البتـه  . ي توازن و آهنگ بودبازي، جايي تزيين كاري و جايي انگيزش هنري غريزه جنسي و جايي كار و مكان

از اين تئوريهاي عمده كه بگذريم به توجيهاتي ديگر مي رسيم كه به تناوب مي توان آنها را يكي از انگيـزش  

روانشناس نـامي   Ribot ريبودانشمند انگليسي و  Adam Smith آدام اسميت. هاي عمده منتسب نمود

امـا  . را فاصله مابين بازي و هنرهاي ديگر مـي دانـد   صريبو رق. را منشأ هنرها مي شمارند» رقص«فرانسوي 

امـا  . صريحاً بر اولويت رقص بر هنرهاي ديگر قرار دارد و از پيش قدمان اين نظريه مي باشـد  اسميتنظريه 

در تئوري خود بر تقسيم انواع گوناگون كارها تكيه بيشتري مي كند و رقص را پيدا شده از كار و توازن  بوكر

  .اختالف چنداني ندارد ريبور مي داند و اين نظريه با توجيه و آهنگ در كا

دانشمند ايتاليايي براي اولين بار مطالعاتي در وجوه سـمبليك رقـص بـه عمـل آورد و      Sergi سرژي

توجيه كرد كه رقص زبان روان ناخودآگاه بوده و مبين خواسته ها، اميـال و هوسـهاي بشـري اسـت كـه بـه       

  .متوازن و اشارات و رموز بروز مي نمايد تصورت حركا

را مي توان نام  سرژيو  ريبو، اسميتطرفداران اولويت رقص و مقدم بودن اين هنر كه در رأس آنها 

» روانشناسـي عواطـف  «در كتاب مشهورش بنـام   ريبو. برد با داليلي بسيار بر اثبات عقيده خود مي كوشيند

قايـل گشـته و گفتـه مبـدأ      Plastiqueو هنرهـاي بصـري    Phonétiqueتلفيقي مابين هنرهاي سمعي 
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پس از شرح و گفتارهاي متعددي پيكرتراشي و نقاشي را  ريبو. هنرهاي بصري را هم رقص تشكيل مي دهد

  .هم صورتهايي از هنر رقص برشمرده است

 و همفكرانش هنر را بر مبناي جنسيت و غريزه تناسلي توجيه مي كردنـد و دسـته   Darwin داروين

هنرها را سحر و جادو  أگروهي ديگر منش. »افسون تقليدي«اي ديگر منشأ هنرها را سحر و افسون مي دانند 

براي اثبات نظـرات خـود سـود مـي      Totemisme» توتميسم«و اعمال و فريضه هاي مذهبي دانسته و از 

بشرهاي اوليه بـر  . ه استهنر در اقوام اوليه امروزي هم رنگ سحر و افسونگرانه خود را محفوظ داشت. جويند

انـد و بـه    اين تصور بودند كه بوسيله اعمالي مرموز و حركاتي وهم انگيز قادر به جلـب و موافقـت ارواح بـوده   

  :همين علت است كه هنرها مولود مراسم جادويي و مذهبي تلقي مي شوند

Levy bruhl: les function mentales dans les société inférieures 

  روانكاوي هنرها - 2 – 13

  دو اصل واپس زدن و تصعيد، مبناي هنر و خاستگاه آثار هنري از لحاظ

  روانكاوي، برتر نمودن اميال واپس زده شده، عقيده

  نيچه، همانندي رويا و خواب با هنر، انتقاد

  بر تفسير روانكاوانه هنري

فهم هنر، علت وجودي آن و سرانجام مبدأ و خاستگاه هنرها از لحاظ روانكـاوي بـر  مبنـاي دو بحـث     

فـرد در جريـان زنـدگي خـود اجبـاراً از      . در دانش فوق مي باشد» تصعيد«و  Refoulment» واپس زدن«

تر يـا وجـدان   گذرد، برحسب نظام و قوانين اجتماعي و من بر، اميال؛ هوسها و كامهاي خود مي بعضي غرايز

در صورتها و موقعيت ها و مواقـع عـادي اكثـراً ايـن اميـال      . اخالقي خود بسياري از اميالش را واپس مي زند

واپس زده شده به وسايلي مشتبث شده و ارضا مي شوند، ليكن در صورت ارضا نشدن و متمركـز گشـتن در   

چـار بيماريهـاي روانـي و جنـون هـاي      يـا فـرد را د  : ضمير ناخودآگاه به دو صورت ممكن است بروز نماينـد 

شوند، يعني به اشـكال مختلفـي    Deguismentگوناگوني گردانند، و يا شامل مكانيسم دگرگوني يا تبديل 

آگاه را فريفته و در لباسهاي اغفالگرانه و ناشناسي كه موجب فريفتن وجدان و خودآگاه مـي شـود ارضـا    خود

بدين معنا كه . يا برتر نمودن و تجلي است» Sublimationد تصعي«مكانيسم » تبديل«يكي از صور . گردند

هنر و ادبيات : ناكاميها و اميال واپس زده شده و متراكم در ضمير ناخودآگاه با تغيير شكل و هدف به صورت

ايـن عقيـده منحصـر بـه     . و عقايد الهوتي و مذهبي و فلسفي و سرانجام ديگر تجليات ارزنده ظهور مي كنند

ــد ــل او كســاني همچــون  نيســت  فروي ــون قب ــهچ ــه Nitetzche نيچ ــوپنهاورو  Goethe گوت  ش

Schopenheuer اين معنا را در آثار خود رسانده بودند.  
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اي ميان تجليات ضمير ناخودآگاه وجود دارد كه تنها يـك شـكل آن بـه     البته حد شاخص و جداكننده

» تبديل«ت واپس شده بر اثر مكانيسم تكوين و پيدايش هنر و هنرمند مي انجامد ممكن است ارضاي تمايال

بوسيله روياها و خوابها، شوخي كردن و اعمال لغزشي و لطيفه گويي به صورت مستقيم و زشـت خـود ارضـا    

شوند، ليكن در هنرمند كامها و اميال واپس زده شده همواره به شكل عميقي تغيير شـكل داده و برتـر مـي    

انـد بـه    زده كه اكثراً پديده هايي غير اخالقي و غير اجتماعي بودهشوند، يعني بطور كلي اين تمايالت واپس 

بـه همـين جهـت    . اند اي در ضمير خودآگاه ظهور و خودنمايي نموده و به صورت هنر در آمده شكل شايسته

  :مي گويد» چنين گفت زردشت«در حماسه زرين و سمبليك خود به نام  نيچهاست كه 

كشيده ترين كوه ها كه سر به آسمان مي سايند، از كجا پديد مي : زماني از خود چنين پرسش نمودم

. آنها از ژرفناي درياهايي بس سترگ سر بر مي كشـند : شوند؟ آنگاه اندكي بر اين نگذشت كه مفهومم گشت

ن ارتفاعـات بايسـتي   چون از نشيب ژرف ترين گودالها بلنـدتري  –گواه آنان سنگها و پوششهايشان مي باشد 

  :برخيزد

Nietzche: Also Spranch Zarathushtra 

هنـر از همـان منبعـي    . از لحاظ تحليل، رويا و خواب ها يك اثر هنري يا ادبي يكسان تعبير مي شوند

رويا عبارت است از تحقيق يك ميـل ارضـا نشـده، و ايـن تعريـف      . توشه مي گيرد كه رويا نقش بر مي دارد

وقتي فردي تمايالت و اميالش در عالم خارج ارضا نشد، آمال و هوسـهايش را  . صدق مي كنددرباره هنر هم 

درون كشيده به خيال پردازي روي مي كند و مي كوشد تا در افكار و آثاري كه بوجـود مـي آورد، يعنـي در    

  .اب گرداندجهان ساخته و پرداخته خودش اميال و آرزوهاي نقش ناگرفته در دنياي واقعي را ارضا و كامي

البته همان گونه كه گفته شد تحليل و توجيه روانكاوي هم از لحاظي كلي نمي باشـد و دانشـمندان و   

بشرهاي ابتدايي و نخستين بـر اثـر   : پژوهندگان گوناگون اين انتقاد را بر آن ابراز داشته و اقامه مي كنند كه

 –ند تا ايجاب تصعيد و برتر شدن را بنمايد ا وضع و چگونگي محيط خود داراي تمايالت واپس زده اي نبوده

  .اند اي كامياب مي كرده دغدغه زاد زندگاني كرده و هر ميلي را بيچون در محلي كامالً آ

آن چنان كه بايستي قانع كننده به نظر نمي رسـد و   نراين بحث درباره ه البته بايستي متوجه بود كه

خوانندگاني كه احساس مكفـي بـودن نمـي    . ته شده استتنها براي روشني ذهن و داشتن سابقه ذهني نوش

 .نمايند، مي توانند به مراجع مربوط رجوع كنند
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  بخش سوم

  تحليل و منشأ

  عقايد مذهبي

  منشأ و ارزش عقايد مذهبي - 1

  مبناي ارزش عقايد مذهبي، تمدن و غرايز، فرض جامعه اي تمدن و آزادي

  غرايز، ارزش نسبي تمدن ناكامل، نتايج حاصله از بي قانوني، مستبد

  ظيفه تمدن،م ديكتاتور، تعريف و وو خودكامه، سستي مقا

  غرور و تكبر بشري،حالت فعلي تمدن، 

  عناصر الينحل طبيعت

گفته شد كه هنوز يكي از اساسي ترين مسايل تمدن مورد بحث و گفتگو قـرار نگرفتـه، و آن مـذهب    

حال بايستي مالحظه شود كه آيا عقايد مذهبي از كجا و چگونه بوجود آمده و ارزش آنها در چه حدود . است

آيا به واقع حفـظ و نگهـداري آن   . يا تخريب آن ايفا مي نمايد است و بطور كلي چه نقشي را در بهبود تمدن

الزم و ضرور است يا مضر و زيان آور، و به چه داليل و دست آويزهايي مي تـوان بـه يكـي از دو مـورد فـوق      

  گرويد؟

چنانكه در بخش پيشين گذشت، مشاهده كرديم كه تمدن نمي تواند مورد پشـتيباني صـادقانه افـراد    

اين عدم امكان نيز وابسته به داليلي است كه قاطع ترين آنها فشار و محدوديتي اسـت كـه بـر    قرار گيرد، و 

افراد وارد مي شود، اساس تمدن و موفقيت آن بر مبناي آن است كه نظمي اجتماعي برقرار نمايد و اين نظم 

همين . بسي محدود نمايد اجتماعي مستلزم آن است كه غرايز و اميال افراد را تحت نظارت قرار داده و آنها را

كوين تمدن مي شود، موجب آن مي گردد كه خشم و كينـه محـدود شـدگان را    تمحدوديت كه الزمه بقا و 

  .نسبت به خود برانگيزد

بـراي خوشـبيني   . حال مسأله مورد بحث را از جانب ديگر آن مورد نقد و سنجش و ارزيابي قرار دهيم

شك  يو اين ب –افراد نسبت به تمدن الزم مي آيد تا غرايز و اميال آنان محدود نبوده و به دلخواه ارضا گردد 

اريم كـه محـدوديت هـا و    اينك چنـين مـي انگـ   . ت كه با توجه به گفته هاي فوق پيش مي آيدسانديشه اي

اكنون خوب است بنگـريم كـه بـا    . ممنوعيت ها جملگي برطرف شده و ارضاي غرايز و اميال كامالً آزاد است

يعني آيا وضع اجتماعي بهبود يافته و اشـكاالت و موانـع و   . چنين آزادي هايي وضع و نتيجه چه خواهد شد

نه؟ در چنين محيطي فرضي كه ارضاي غرايز فـردي  ناراحتي ها از زندگاني و محيط رخت برخواهد بست يا 

زاد اسـت  آهر كس برحسب ميل غريزي خود : آزاد باشد مشاهده نماييم تا چه وضعي ممكن است بوجود آيد
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از هر زني كام گرفته و با او بياميزد، يا هر كسي آزاد خواهد بود هر كه را سد راهش مي باشد بي باكانـه بـه   

حال بينديشيم كه در چنين محيطـي و بـا   ... جلب نظرش را نمود تصرف نمايد وقتل رساند و هر شيئي كه 

چنين وضعي چه آشوبي برانگيخته شده و براساس آن آدمي از چه نوع زندگي مرفه و آسوده و سـعادتمندي  

  !سرشار خواهد گشت

خواهيم اينك با تجسم نمودن موضوع و امكان فوق به ارزش تمدن و نقش ناكامل فعلي آن بيشتر پي 

انديشيدن به چنين مبحثي و برابر ديد و قضاوت نهادن حوادث حاصله از آن، به آدمي امكان و موقعيت . برد

آنرا مي بخشد كه عجوالنه رأيي نداده و خارج از فشار احساسات موضوع را بدانگونه كه هست مورد نقد قـرار  

ريز و مملو از همان اميال و غرايـزي اسـت   بايستي همواره به اين حقيقت اذعان داشت كه هر فردي لب. دهد

كه در من هم به همان نسبت وجود دارد و به اين امر كه بي ترديد او رفتاري نظير رفتار و روش من نسـبت  

جملـه مـردم داراي اميـال و غرايـز     . به خود دارد؛ و بطور كلي از روشي بهتر از سلوك من برخـوردار نيسـت  

و مسلم است كه با انكار ممنوعيت هايي درباره غرايز همه نيـز يكسـان    دي مي باشندندروني يكسان و همان

  .نيز در ارضاي آنها خواهد كوشيد

به حقيقت اگر محدوديت هاي تمدن برطرف گردد و محيطي آزاد براي ارضاي غرايز بوجود آيـد تنهـا   

ي خودكامـه و سـخت   يك نفر خواهد توانست از لذت و بهره هاي حاصله از آن برخوردار گردد و آن هم فرد

. مستبد خواهد بود كه با در دست گرفتن تمام وسايل زور و سركوبي همه چيز را به خود منحصر مي نمايـد 

و مستلزم اين است كه ديگـران  ااما آن فرد خودكامه نيز از دغدغه و تشويش آسوده نخواهد ماند و آسودگي 

  .1را نخواهي كشتتو ديگر كسي : به اين جمله و شعار توجه داشته باشند كه

اينك متوجه خواهيم شد كه آرزوي برقراري موجوديت چنين وضعي تا چه اندازه مستلزم ساده لوحي 

و بي انديشي مي باشد و كسي تا چه اندازه بايستي تنگ نظر باشد كه خواستار نابودي تمدن گردد، چون بـا  

اصوالً بايستي به اين موضـوع  . 2ذشتبرقراري چنين وضعي آن چنان احوالي را بايستي منتظر بود شرحش گ

توجه داشت كه آيا پس از محو و نابودي تمدن چه چيزها و امكاناتي براي بشرها باقي خواهـد مانـد؟ هرگـاه    

منطقي بينديشيم متوجه خواهيم گشت كه هيچ چيز جز يك زندگاني ابتدايي تحت شرايطي كه صدها هزار 

زندگاني در وضع طبيعي و شرايط و موقعيتي . جاي نخواهد مانداند چيزي ديگر بر سال پيش پدران ما داشته

وانگهي هرگاه بـر تمـدن   . ران بار دشوارتر و رنج آورتر از محيطي متمدن مي باشداكه سلوك و تحمل آن هز

اي را شروع نموده و بياغازيم، دگرباره خواه و ناخواه دست به  فايق آمده و آنرا از بن براندخته و زندگي طبيعي

مگر نه آنكه نخستين بشرها نيز به سختي از بي قانوني و فقدان تمدن رنج بـرده و  . اد تمدني خواهيم بردايج

له درسـت اسـت كـه    أاند؟ البتـه ايـن مسـ    آهسته آهسته قوانين و تمدني را براي آسوده زيستي بوجود آورده

اميـابي آنهـا نيـز برقـرار مـي      طبيعت سدي براي ارضاي غرايز و اميال ما حصار نكرده و آزادي كاملي براي ك

سازد، اما همين طبيعت كه چنان در واگذاري اين آزادي ها ستوده مـي شـود از راهـي ديگـر سـخت تـرين       
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محدوديت ها را در زندگي و سلوك انسانها قايل مي شود و اندك اندك با شقاوت و ستمكاري بوسيله همان 

كـه  ] استمراري فرد زورمنـد مشـاهده نمـوديم    چنانكه در زندگي بشرهاي نخستين و حكومت[آزادي هايي 

 –جود آورده و بشرها را نابود مي كند وهمراه با لذت ها و بهره هاي فراوان است وضعي چنان دهشت انگيز ب

در واقع تمدن در نتيجه همين مخاطرات و ناامني ها حاصل از ارضاي بي بند و بار غرايز آهسته آهسته طـي  

ترس ها، ناامني ها، قتل ها، و مخاطراتي ديگر كه هـر لحظـه در كمـين    : ه استسالياني بي شمار بوجود آمد

آدميان بوده و تهديدشان مي نموده، آنها را تحت شرايطي به يكديگر نزديك و مأنوس كـرده و از نزديكـي و   

ه و دتمدني كه بر بسياري از ناراحتي هاي حاصله از بي قانوني فايق آمـ  –انست نيز تمدن زاده شده است ؤم

بـا ايـن احـوال    . موجب گشته تا در محيطي امن و بدون وحشت زندگاني گروهي و مشتركي داشـته باشـيم  

هرگاه درست بينديشيم متوجه خواهيم گشت كه تمدن دسـتياري شايسـته بـراي بشـر مـي باشـد و دليـل        

  .تاش نيز به عنوان دستياري توانا و حفظ و حمايت بشريت در برابر تمدن اس موجوديت و هستي

وشن است كه تمدن بر مبنايي نسبي در ايـن زمـان از عهـده    ري يبا توجه به گفته هاي فوق به آشكارا

يف خويش بر مي آيد و اين موضوعي است كه با سـنجش و تعمـق و مالحظـاتي عينـي و تجربـي      اانجام وظ

وانگهـي  . از آن به عمل آمده باشـد  حاصل مي شود، نه آنكه هر نسبتي كه باشد بر آن باشم تا مدح يا قدحي

د و شـ كامل تر خواهد  –مسلم است كه اين تمدن قهراً نسبت به گذشته، در آينده نيز برحسب اصل تكامل 

  .جام بهتر و شايسته تر انساني خود توفيق بيشتري حاصل خواهد نمودنهرچه اين تمدن راه تكامل پويد به ا

بايستي امروز براي بشر پيش آيد و نه در ناين غرور و تكبر  .ليكن اين تكامل نيز حدودي خواهد داشت

طره يافته يآينده شكل گرفته و هستي بخش گردد كه يا هم اكنون و در اين زمان بشر به طبيعت تسلط و س

دان گونه توانايي و قدرت خواهد يافت كـه طبيعـت را بكلـي مقهـور و دسـت نشـانده نيـرو و        بو يا در آينده 

هاي علمي كه ر از پيشرفت واگر با واقع بيني به مسايل دشوار طبيعت نگاهي افكنيم و د. زدكارداني خود سا

جا مي باشد ژرف كاوي كنيم متوجه اين اصل خواهيم شد كه عناصـر و پديـده هـا و    حاصل آن غرورهايي بي

منقاد ساختن  ويدادهايي در طبيعت موجود است كه نيروي آدمي را در آنها تصرفي نمي تواند بود و انديشهر

رام و بي جنبشي كه ناگهان به حركت آزمين : اي بيش نخواهد بود و دست آموز كردن آنها به حقيقت سخره

آمده و مي لرزد، لرزشي كه بر اثر آن زمين شكافته شده و آدمي و ثمره هاي كار و كوشش او را بي دريـغ و  

اثر آن درياها و رودها طغيـان نمـوده و سـيل     ستمكارانه درون مي كشد، آسماني كه مي غرد و مي بارد و بر

هاي مدهش ساخته هاي عمرفرساي بشري را يكسره مي روبد، توفان هراس آوري كه هر چيزي را درهم مي 

شكند و عجوالنه خروش مي نمايد، بيماريهاي گوناگون و العالجي كه كورانه با هجومي زندگي هزاران نفر را 

ماي بي كليد مرگ، مرگي كه با تمام تالشهايي كه شده و با تمام نيروهايي مي ستاند، و سرانجام مشكل و مع

اش كشف نشده و به احتمال قوي  كه بر آن مصروف گشته هنوز الينحل مانده و هيچ دارويي نيز براي مقابله

ولت شايد تا پايان عمر بشريت نيز همچنان ناشناخته بماند، و باالخره همانند هايي ديگر كه نمودنش به سـه 
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ميسر است نمونه هايي است از عناصر طبيعي كه ممكن اندكي از آنها رام گردند ولي چه بسا عمده ترين آنها 

به هر حـال طبيعـت بـا ايـن همـه عناصـر        –همچنان به شكل نخستين باقي مانده و مزاحم بشريت باشند 

لحظـه در برابـر بشـر خـود مـي      نيرومند و ناشناخته و معما شكل، آكنده از نيروهاي كور و خراب كننده هر 

اي برپا مي سازد و تمام اينها موجب مي شوند تا غرور  نمايد، هر لحظه به عنوان تهديد و قدرت نمايي صحنه

ساي گشته است از فرازناي  و خودبيني بشر را كه بر اثر توسعه علوم و پيشرفتهاي تمدن سر بر زده و آسمان

در چنين بحبوحه هاي طبيعـي  . اش بركشد ي توانيش را به چهرهن كشيده ضعف و عجز و بيآسمان غرور پاي

كه خطرش متوجه اجتماع و گروه مي باشد بسيار انگشت شمار و تك افتاده كساني كه در شـوربختي هـاي   

مصيبت و رنج و آشفتگي، برحسب وظيفه انسـاني و اجتماعيشـان، دور از اخـتالف هـا و دشـمني ورزيهـا و       

و  ايف اجتماعي خود بوده و براي حفظ همنـوع و بشـريت و تمـدن در برابـر قـو     حساب كاري ها به فكر وظا

  .از منافع فردي خود به فكر اجتماع و تمدن باشند رنيروهاي سركش طبيعت پايمردي نموده و دو

  پيدايش انديشه هاي مذهبي - 2

  نابسامانيهاي اجتماعي، پيچيدگيهاي فردي، رنجهاي اجتماعي و واكنش

  هاي فرد در برابر رويدادهاي اجتماعي فرد در آنها، عكس العمل

  برابر طبيعت، دستياري تمدن، عناصر طبيعي الگوهاي بشري،

  موفقيت نسبي انسان، پيدايش خدايان، نفوذ در

  عناصر طبيعت، كيفيت رواني و طبيعي

ن زندگي همچنانكه براي اجتماع و بشريت عموماً دشـوار و رنـج آور اسـت، بـراي افـراد نيـز دو چنـدا       

براي فرد از آن جهت دشوارتر و سخت تر اسـت كـه بـه تنهـايي از چنـد       .دربردارنده سختي و مصيبت است

فرد از سويي تحت اوامر حاكمانـه تمـدن   . جانب در محاصره ناامني، ضربات و تهديدها و فشارهايي قرار دارد

كنـد تـا از صـائقه هـاي      اش او را مجبـور مـي   تمدن برخالف ميل دروني و خواسته هـاي طبيعـي  . قرار دارد

گوناگون محدوديت هايي را بـه او تحميـل   دلخواهش صرفنظر نمايد، يعني تا حدودي بر اثر ممنوعيت هاي 

اش مي دهند، مردمي كه نمي خواهنـد قـوانين    از سويي ديگر مردم او را ناراحت نموده و شكنجه. مي نمايد

يند و يا اينكه به موجب ناكامل بودن و نقص تمـدن  تمدن را گردن نهاده و از سوائق ممنوع خود را حفظ نما

گذشته از اينها عامل اصلي و قاطع طبيعت ناآرام و سركش و هسـتي بـر هـم ريـز كـه در      . آزارش مي كنند

قاموس او سرنوشت و تقدير خوانده مي شود موجب رنج ها و دلهره ها و ناآسودگي هاي بسياري برايش مـي  

د تا واكنش و عكس العمل؛ يا حاصل منطقي اين حوادث در يـك فـرد چـه    اكنون بايستي مالحظه نمو. شود

نتيجه و حاصل اين وضع و فشارهاي گوناگون هـراس آور موجـب وجـود يـك     . اي را موجب مي گردد انگيزه
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ه بوده و بايستي همواره در انتظار نابساماني و رنگراني و ترس دايمي مي گردد، نگراني و ترسي كه همواره چي

هاي احتمالي باشد، از لحاظ رواني نيز اين وضع شكستني برايش محسوب مي شود چه در اثـر ايـن   بدبختي 

نيروي  –را فراهم مي آورد  3اش احساس زبوني و ضعف كه موجبات سرافكندگي و انفعال حس خود شيفتگي

و دشواري هاي آن بـاز  اش لطمه يافته و او را از مبارزه و مواجه با زندگي  ابتكار و اتكاي به نفس و نيرومندي

  .4مي دارد

كه واكنش و عكس العمل فرد در برابر بعضي پديده هـا و رويـدادها چيسـت؛     ماي تا اينجا متوجه شده 

اي آگاهي داريم كه فرد در مقابل محدوديت ها و ممنوعيت هايي كه تمدن برايش پـيش مـي    يعني تا اندازه

آورد، و يا شكنجه ها و آزارها و ناراحتي هايي را كه افراد در داخل اجتماع براي او فراهم مـي آورنـد عكـس    

وتي كـه  اين عكس العمل همچنان كه مالحظه شد عبارت است از كينـه و دشـمني و عـدا   . العمل او چيست

متناسب با رنج و محدوديت و ناراحتي او مي باشد كه نسبت به تمدن و مؤسسه ها و سـازمانهاي آن مرعـي   

  .مي دارد

اي درك و فهم مطلب الزم بود، در فوق مالحظه شد كه فرد را در اجتماع سـه  راين موضوعي بود كه ب

: اهم مي آورند، و اين سه نيرو عبارتنـد از نيرو و قدرت محصور كرده و موجبات ناراحتي و ناامني را برايش فر

واكنش فـرد در برابـر دو   . تمدن و تأسيسات آن، فشار و شكنجه هاي افراد، طبيعت و هراسها و دلهره هايش

اما بايستي اينك مالحظه شود كه عكس العمـل در برابـر نيروهـاي سـركش و     . نيروي نخستين آشكار گشت

انده و همـواره زنـدگي و آسـايش او هزارهـا نفـر از همنوعـانش را       ناآرام طبيعت كه سرنوشت و تقديرش خو

  دستخوش پاشيدگي و رنج و زوال مي نمايد چيست و بطور كلي نحوه دفاعي و برابري او چگونه خواهد بود؟

تمدن در اين سرگشتگي و شوربختي به كمك بشر مي شتابد و همچون دستيار، منجي و يـا رهبـري   

اد ممنوعيت و محروميت و ارضاي عام غرايز را اعمال مي دارد، در اين مرحلـه نيـز   همان گونه كه بر تمام افر

اما در اين مورد آن چـه جالـب   . تمام افراد را يكسان مورد حمايت قرار داده و برايشان چاره انديشي مي كند

تمـام  اي ميـان نحـوه چـاره انديشـيهاي      آور مي باشد اين است كه هماهنگي و همساني توجه و بسي شگفت

بـراي حفـظ    هـا  يعني هر يك از اين تمدن. فرهنگها و تمدن هاي مختلف و متفاوت جهان موجود مي باشد

مي  بشريت در برابر نيروهاي طبيعت بي آگاهي از روش ديگري جملگي راه و روش يكتايي را براي مقابله بر

شريت در برابر نيروهاي وحشـي  مرحله و دوراني است كه طبيعت براي دفاع و حمايت ب ندر واقع اي. گزينند

  .طبيعت كوتاهي نورزيده و به حمايت او بر مي خيزد

اي شناخت سطحي نسبت به اين امر يعني چگونگي وضـع بشـر در قبـال     اكنون كه آشنايي و تا اندازه

سركشي هاي طبيعت حاصل آمد و هويدا گشت كه آدمي چگونه سرگشته و هراس زده در برابر مشكل هاي 

الزم است فهم شود كه به چه نحو و تركيبي با اين هراسـها و سرگشـتگي هـا     –اند م پاي در ميطبيعت از 

  .بزرگ مسلح مي نمايد عمدارا نموده و خود را با چه دست آويزها و نيرنگهايي در برابر اين مان
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سخير به اين مفهوم كه پيش از برداشتن نخستين گام براي ت –قبالً بايستي به چند نكته توجه داشت 

طبيعت و يا به عنواني ديگر تسخير هراس و ترس خود مالحظه شود كه وضع بشر در برابر طبيعت چه موارد 

أس يو مسايلي را موجب مي شود كه با شناختن و راه يافتن به آنها آسودگي و آسايشش تأمين و از دلهره و 

هـاي اصـلي برنامـه     را به عنـوان مـاده  در برابر اين موضوع سه مورد پيش مي آيد كه مي توان آنها . مي رهد

نخست اينكه حس خودخواهي و عزت نفس بشر و يا به اصطالح حس خودشيفتگي آدمي كه در : برآورد كرد

نيـروي  . اين جريان دچار شكست و سرافكندگي گشته بايسـتي مـورد تشـفي قـرار گرفتـه و تسـكين بيابـد       

مورد . نفعال يافته  سخت نيازمند تسلي مي باشدنارسيستي يا حس خودخواهي در برابر تهديدهاي طبيعت ا

و شـيوه هـايي    ادوم اينكه هراس و ترس، نگراني و وحشت الزم است از صحنه زنـدگي زدوده شـود و راه هـ   

سومين و بازپسـين  . برانگيخته گردد تا اين پديده هاي آسايش كاه و رنج آور صورت خارجي و مصداق نيابند

تعليل و . خور توجه است اينكه حوادث و رويدادها و اتفاقات تعليل شوند قسمت كه در ضمن بسي مهم و در

ترين مواردي است كه در تسكين بشر مؤثر بوده و راه سرگشتگي هاي بسياري را مي بنـدد  مهمعلت يابي از 

به همين جهت بايستي حس كنجكاوي بشر در برابر حوادث طبيعي ارضا شده و پاسـخ هـايي بـراي آنهـا      –

  .يافت شود

اي كه در تاريخ اديان، جامعه شناسـي، جـادوگري و افسـونگري و هنـر و      شگرف ترين مبحث و مسأله

موسيقي و پزشكي و سرانجام جمله اشتغاالت و سرگرمي هاي يدي و فكري بشر از زمانهـاي باسـتان مـورد    

توجيه و بـاالخره  توجه مي باشد همين نخستين شيوه و اولين گامي است كه بشر در راه تسخير، يا تفسير و 

اهميت جلوه نمايد و يـا كودكانـه و    اين گام كوچك و ناچيز هر چند هم كه بي. تعليل طبيعت برداشته است

. باز بايستي متوجه بود كه تأثيري شگرف در ترس زدايي بشر ابتدايي داشـته اسـت   –بي انديشه تجلي يابد 

هراس آور طبيعت مجهز نمود، بلكه هسته اصـلي   اين نخستين گام نه بر آنكه بشر در برابر نيروهاي سخت و

  .اديان و مذاهب و علوم و هنرها را نيز بنيان گذاشت

انسـانهاي ابتـدايي اولـين راه    . اين نخستين گام موفقيت آميز عبارت است از نزديكي بشر بـه طبيعـت  

قابل درك آنرا  پيروزي و تعليل را چنين تشخيص دادند كه به طبيعت نزديك شوند و به طبيعي ترين شكل

زعم و گمان آنها الگـوي بـي خدشـه خودشـان      هپس طبيعت، يا نيروهاي طبيعي ب. نيز همچون خود انگارند

چون شناخت منشأ طبيعـت و علـت    –بود، اصوالً اين بهترين و شايد تنهاترين راه موجود بايستي بوده باشد 

تمامي قابل درك نمي باشد و همواره به شكل  هبروز رويدادهاي سهمگين طبيعي و حوادث مرموز آن هيچگا

ليكن اگر همين نيروهاي . مرموزي خارج از حيطه و قلمرو دانش و بينش بشريت همچنان پايدار خواهد ماند

مزبور و سهمگين به شكل و الگوي صوري و معنوي بشري قلب ماهيت و شكل دهنـد قابـل شـناخت و بـي     

ي و عناصر طبيعت جدا جدا هر كدام داراي همان عواطف، غرايز، ماهرگاه طبيعت به تم. ترسي خواهند گشت

شورها و نيازمندي هاي بشري گردند راهي براي شناخت و آسودگي گشاده مي شود و آنگاه است كه بشر به 

 انديشه هاي مذهبييدايش پ



 99    سومبخش 

 

مهـر و محبـت، خشـم و نفـرت، نيازهـاي جنسـي و       : نـده از گعناصر طبيعي نيز همچون آدمياني مي نگرد آ

 اش را فـراهم مـي آرود ديگـر    مرگ كه آنگونه موجـب شـگفتي  . 5هاي مرسوم انسانها خوراكي و ساير احتياج

اي خود به خود و طبيعي و بدون علت محسوب نمي شود، بلكه رويدادي اسـت قهـري كـه عامـل آن      حادثه

منان و شياطين يا نفس هاي فوق انساني و ارواح ناديدني بي شـماري محسـوب مـي شـوند كـه محـيط       راه

  .اند ا فراگرفتهگرداگرد او ر

به ايـن مفهـوم    –اند  اين مرحله شگفت آورترين توجيهي است كه انسانهاي ابتدايي ساخته و پرداخته

اگـر محـيط اطـراف را تهـي و خـالي      . كه سنت و روش كهن هنوز هم پاي برجا و قابل اسـتفاده مـي باشـد   

ردان بدانيم آنگاه است كـه بسـياري از   موجوداتي ناديدني و ارواحي سرگنپنداشته و پيرامون خود را لبريز از 

تندي و عجوالنه معلول كار به اي كه بي دليل بماند  علتي مي يابند و هر حادثه ،رويدادها و حوادث بي دليل

اي است كه بشر ترس و سرگشتگي  با ابداع چنين شيوه. و وجود اشباح يا ارواح پراكنده و ناديدني مي گردند

ست و در واقع بدين وسيله در عالم ماوراءالطبيعه راهي گشوده و بسا مأنوسيت آنـرا  را از خود رانده و زدوده ا

نجات  به اين وسيله است كه انسان از ترس و دلهره. 6براي خود محيطي عادي و بي رمز و ترس ساخته است

م و علتـي  چون رويدادها و حوادثي كه برايش غيرقابل توجيه و فهم بود و قادر نبود برايش مفهـو  –مي يابد 

  .بيابد با ابداع اين روش از لحاظ رواني و روحي توجيه و حل مي شود

 ؛شده و برابرش ضـعيف و زبـون باشـد   ناز طرفي نيز هيچ بعيد نيست باز آدمي كامالً به طبيعت پيروز 

. چون عناصر طبيعي به اين وسيله ها و انگيزه ها رام نشده و همچنان به سير طبيعي خود ادامه مـي دهنـد  

تشفشانها، زلزله ها، سيل ها و رعد و برق همراه با توفانهاي خانمان برانداز همچنان حادث مـي شـوند و بـه    آ

اما نبايستي از ارزش رواني و روحي و تسكين خـاطر  . نيايش، احترام، عبادت و قرباني انسانها وقعي نمي نهند

بناي عللي بوده و همين وجود علـل كـه   انسانها چشم فروپوشيد، چون اين بار وقوع اين حوادث متكي و بر م

بشـرها ديگـر چـون قبـل از     . انگيزه شناختي ابتدايي است با وقوع حوادث سهمگين موجب تسكين مي شود

دوران ابداع اين شيوه و روش همچنان بي سالح و دست و پا بسته به كام رنج و اندوه فرو نمي شوند و نيرو و 

العمل و واكنشي از خودشـان نشـان دهنـد و     نوعي هم كه بوده باشد عكساند كه به هر  موقعيت آن را يافته

مؤثرترين و شايد هم تنها سالح و وسيله آنها در برابر طبيعت روش قياسي است؛ به اين مفهـوم و معنـا كـه    

روه اجتماعي خودش برقرار مي باشـد  گهايي كه ميان قبيله، خانواده، عشيره و يا  بشر با قياس به همان روش

  .وارد ميدان مبارزه و عمل مي شود ندله و عليه عناصر طبيعي كه گاه خشم مي گيرند و گاه بر سر مهر بر

. چنانكه قبالً گفته شد بشر بنابر اعتقاد روح و بر اصل قياس، جهان را بكلي داراي روح و جان دانسـت 

ر از جمـاد و نبـات و حيـوان    ستارگان، ماه، خورشيد، كوه ها، درياها، زمين، آسمان و سرانجام تمـامي مظـاه  

انسان نخستين بنابر همين اصل، يعني روح و جـان آنهـا را بنـابر الگـوي خـويش      . داراي روح و جان گشتند

بدين طريق هنگام بـروز  . كين، شهوت و عشق و ديگر نيازمندي ها شناخت داراي احساسات، عواطف، مهر و
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زمين لرزه، بروز سيل، قحطي و خشكسـالي و سـاير    حوادث طبيعي، آتشفشان كوه ها، توفان، طغيان درياها،

اند شروع  حوادث طبيعي به گمان آنكه خداي زمين يا خداي آسمان و خداي درياها و غيره بر سر خشم آمده

به نذر و زاري نمود، از پيشگاه آنان درخواست و استدعا نمود، برايشـان نيايشـگاه و معبـد سـاخت و قربـاني      

بر آن . ردآتقديم كرد تا بدين وسيله خشم و غضب آنها فرو نشانده و بر سر مهرشان نمود؛ هدايا و پيشكشها 

يان را بفريبد و با نيايش و قرباني و هدايا درشان نفوذ نموده و بـر نيـرو و   ابود تا با اين وسايل آنها، يعني خد

  7.قدرتشان تسلط يابد

در واقـع نـوعي جانشـيني اسـت،      .البته آشكار است كه كيفيت اين تسخير چگونه انجـام مـي پـذيرد   

ي، يعني سودجويي از يك كيفيت روانـي بجـاي   ب بجاي واقعيت و اعمال قدرت حقيقجانشيني افسون و فري

آنكه در واقع و حقيقت وسايلي ابداع و انگيخته شود تا نيروها و عناصر سركش طبيعي مهـار   بي. علم طبيعت

خود را تضمين مي نمايند و اين چـاره انديشـي و وسـيله    شوند با بكار بستن شيوه هايي غير علمي آسودگي 

وسيله هاي ابتـدايي و تسـكين   . انگيزي نيز در بردارنده تسكين هايي محدود و موقتي براي بشريت مي باشد

ان توانسته گامهاي سريع و سهايي موقتي كه نشان دهنده راهي بهتر و ارزنده تر خواهد بود و به كمك آنها ان

  .اه تسخير طبيعت و تسلط بر آن برداردمطمئن تري در ر

  خدا منشأ -3

  سابقه تفهيمي و ذهني خدا، چگونگي دوران كودكي و مقام پدر، سلوك عصر

  بلوغ و پيدايش خدا، مقايسه اين دو دوره، خدا عاملي است كه در بلوغ

  جانشين پدر در دوران كودكي مي شود، نيروي عناصر طبيعي

  اي و عجز بشري، خدا به عنوان عامل و گرداننده

  انساني، خدايان انساني

نمـي   ياما بايستي متوجه بود كه اين مسأله، يعني آفرينش خدا بوسيله انسان موضوعي بي سابقه ذهن

نمونه و الگوي خاص اين مفهوم . باشد و بطور كلي اين مسأله را نمي توان بدون هيچ سابقه قبلي تلقي نمود

  .همان زندگاني و سلوك دوره كودكي است كه مرحله بعدي و مورد نظر دنباله آن بشمار مي رود

طبيعـت مقايسـه و    مي توان دوران نخستين زندگي را، يعني دوران كودكي را با وضـع بشـر در برابـر   

كودك ناتوان و پا نگرفته در برابر قدرت، نيرومندي، خشم و تحكم پدر همـان حـالتي را دارد   . سنجش نمود

كودك در برابـر پـدر تـرس و    . كه انساني تمام و بالغ همان وضع را در برابر توانايي و قدرت طبيعت داراست

يعنـي پـدر او    -از سويي ديگر آگاه است كه هم او وحشت دارد، از نيرو و خشم او مي هراسد؛ در صورتي كه 

  8.در برابر خطرهاي احتمالي و حوادث خارجي حفظ و حراست مي نمايد
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بشر به موجب قياس و قرينه موفق شد تا اين دو وضع را؛ يعني وضـع بشـر در برابـر طبيعـت و حـال      

 دار اين تأليف و تلفيق ميل بشر عهـده در . زدابه هم نزديك نموده و از آن اصلي بپرد 9كودك را در قبال پدر

نقش اصلي بوده است و ميل در اينجا همان نقشي را داشته كه خواب بيني در خواب ميـل خـود را تحقيـق    

  10.يافته مشاهده نمايند

كامالً منطبق بر الگـوي   - خدايان آفريده بشرها، يا عناصر طبيعي كه به صورت افراد بشري درآمده اند

راي امتيازها و وجوه متمايزي باشند كـه تـأثيري بـر افـراد داشـته      اباشند بلكه بايستي د صوري آدميان نمي

باشند پس افراد بنابر همان الگوي كودكي و بقاياي آن بخاطر پر نمودن جاي پدر از دست رفته، صـفات او را  

ن خدا يا خداياني به خدا مي بخشند آن عناصر تجسم يافته انساني را با صفات يك پدر در هم آميخته و از آ

بدين طريق است كه نه تنها بر اينكه ساختن و كار آفرينش خدا را بر الگوي صاحب قدرت دوران . آفرينند مي

، بلكه با اين ترتيـب حـس كنجكـاوي    دي نهند و به اين وسيله يادي از كودكي مي نماينمكودكي، يعني بنا 

  11.دخود را نيز ارضا نموده اصل و نسبي براي خود مي سازن

زمان، بي شك بر مبناي اصل تكامل و پيشروي هايي در زمينه شناخت طبيعت و روابط و  ردر اثر مرو

مالحظات و تجربيـاتي در طـي مـرور ايـام نظـم را      . پيوندهاي علت و معلول بر بشر كشف و مفهوم مي شود

داياني نماياند و آنگاه بر اثر همين نظم؛ حوادث كور طبيعي و رويدادهاي ترسناك آن كه علت غايي آنهـا خـ  

شناخته شده بودند يكان يكان كشف و شناخته شده و موجب مـي شـوند تـا عناصـر طبيعـي كـه در قالـب        

امـا ايـن پيشـروي و    . ارزش و اهميت نخستين خود را از دست فرونهـد  –خدايان انساني تجسم يافته بودند 

اصل مـي آيـد يكسـره    سستي مقام خدايان كه بر اثر شناخت و دستيابي به مشكالت و ابهام هاي طبيعت ح

چون هنوز مشكلها و پيچيدگي هـايي   –موجب آن نمي گردد كه خدايان يكباره بي ارج و بي مصرف بمانند 

هست كه بايستي منتسب به مصادري گردند وانگهي دوستي و عالقه بشر به پـدر و خـدايان همچنـان بـاقي     

ه و زندگاني همـان سـان آميختـه بـا     خواهند ماند چون همانگونه كه گفته شد هنوز تمام مشكالت حل نشد

ن جهت خدايان بايستي برقرار بوده و سـه وظيفـه خـود را    ينوسانهاي هول آور طبيعت هماهنگ است به هم

در بند كردن و آرام نمودن قواي طبيعت، برقراري دوستي و خوش بيني ميان انسان و زندگي، : كه عبارتند از

  .ز تمدن را انجام دهندو جبران محروميت ها و ممنوعيت هاي حاصل ا

  كاستي درجات خدايي -4

  جهش هاي علمي و بي نقشي خدايان، گشوده شدن تدريجي رازهاي طبيعت، كاسته شدن

  از تعداد خدايان، وظايف سه گانه، مشكل هاي بعدي، رازهاي ناگشوده، مسأله

  آفرينش، از چند خدايي تا يكتاپرستي، توجيه سرنوشت و مسأله شر،

  ان، پشتيباني دين از تمدن، منشأ االهي قانوني تمدنناتواني خداي

 خدامنشأ 
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پيشرفت علوم، سير جبري تكامل، تجربه و باروري انديشه هاي انساني از جملـه مـواردي هسـتند كـه     

اين انحطاط و بي ارزشي يـا  . مفهوم و قدرت و سلطه نخستين خدايان را به راه انحطاط و بي ارزشي افگندند

بشر در بستر سير زمان و . بشري مي باشد تييده علوم و گسترش دانشها و تجربيابه عبارتي ديگر مولود و زا

تكامل متوجه مي شود كه رويدادها و حوادث طبيعي كه آن سان موجـب هـراس و شـگفتي زدگـي او مـي      

گشت و موجبات تعليل را برايش فراهم مي ساخت كه منتج به خداسازي مـي شـد پديـد آمـده و اثـر اراده      

انساني نبوده كه به دلخواه خود و يا موجوداتي مافوق انساني نبوده كه به دلخـواه  ي مافوق تجوداموجود يا مو

آنها را به صورت باليايي بر سر آدمي نازل نموده و يا بر اثر ندبه و زاري خود و يا از روي هوا و هوس و انتقام 

آن باليا را در زنجير نگاه دارنـد، بلكـه   دن از تصميم خود عدول كرده و وو پرداخت رشوه و هدايا و قرباني نم

وقوع مي باشند كـه بـر مبنـاي جبـر طبيعـي و      لا و حتمي ياين رويدادها و اتفاق ها پديده هايي كامالً طبيع

  12.گيرندقوانين اليتغير و عوامل علت و معلولي بدون دخالت انسان هايي مافوق تصور خود به خود انجام مي 

يا اين مفاهيم و اين خدايان يا نيروهاي نخستين در جريان بعدي آكه  اما بايستي سنجيده كاوش شود

اي كه مشكالت و پديده هاي  البته همان سان كه مالحظه شد هر اندازه .مي دهند تبه چه شكلي قلب ماهي

طبيعي بوسيله نيروهاي علمي گشوده گردد نيروي خدايان و اهميت و مقام آنان نيز به همان اندازه كاسـتي  

ليكن اين امر نيز قابل مالحظه است كه برخي از رازهاي طبيعت نه بر آنكه هنوز گشوده و شناخته . يردمي گ

نگشته بلكه چنين به نظر مي رسد كه در زمانهاي دوري نيز فهم و شناخته نگرديد به همين جهت خدايان و 

د كه طبيعت را بدانگونه كـه  يعني خدايان هستن. عت مي باشدييا در مفهومي رساتر خدا هنوز فرمانرواي طب

اي  ما امروزه مشاهده مي نماييم ساخته و پرداخته و آنرا به چرخش و نظم اداره مـي نماينـد، البتـه انديشـه    

ديگر قابل رسوخ و توجيه است كه خدايان از دخالت مستقيم در جريان امور دست داشـته و طبيعـت را بـه    

استثنايي در حوادث طبيعي دخالت و دست اندازي نمـوده و   اما در مواردي خاص و –اند  حال خود واگذارده

آنگاه است كه نوعي قدرت نمايي نموده و يا اينگونه رويدادها قدرت نمايي آنان تلقي شده و اين توهم را مي 

  .كاستي و كمي نگرفته است نرساند كه هنوز قدرت و نيروي نخستين آنا

خـدايان   تفني و اصل تكامل وجود دارد كه از اهميـ  انگيزه هايي ديگر نيز جدا از جهش هاي علمي و

بسي مي كاهد و قدرت و نيـروي اليـزال و خالقـه آنـان را دسـتخوش تزلـزل نمـوده و عقيـده معتقـدين و          

. باوردارانشان را سستي مي بخشد كه از جمله آن انگيزه ها موضوع سرنوشت و وجود شر و بدي ها مي باشد

ي كه در زندگي مردم روي مي دهد و تغييرات و دگرگوني هـاي سرنوشـت   بر اثر حوادث و رويدادهاي طبيع

پس چگونه : كه اغلب به جانب اندوه و رنج متمايل است اين انديشه در ذهن ما پيدا آمده و نيرو مي گيرد كه

ا است كه اين خدايان زورمند توانا كه به اوصاف عالي و ممتاز متصف مي باشند قادر نيستند تا رنجها و درده

از خاستگاه همين انديشه است كه حقيقـت تـوهمي و موجوديـت خـدايان     . را درمان كنند و ناتواني هاي ما

  .متزلزل شده و راهي براي جدايي از دين به موجب عجز آنها گشوده مي شود
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با انديشه بر موضوع سرنوشت و وجود شر البته پرسش هايي پيش مي آيد كـه از دو جانـب بـر عليـه     

از جانبي به ارزش وجوديشـان و جنبـه كلـي و تـام     : خدايان و مقام پر شكوهشان قدمي افرازدقدرت مطلقه 

االختيارشان لطمه وارد مي آورد و از سويي ديگر نيروي آنها همچون قدرت هاي معمولي دچـار محـدوديت   

ه در واقع هرگا: و موضوع شر اين پرسش و انتقاد يا خرده گيري پيش مي آيد كه تدرباره سرنوش. مي گردد

آنها آفريننده سرنوشت مي باشند بايستي به حق گفت كه كاري غيرعادالنـه نمـوده و راه كـژ و نادرسـتي را     

موافق با فلسفه و كيش باستان يونان سرنوشـت و  . اند و اين نيز در خور مقام خدايان نمي تواند باشد برگزيده

كه مافوق خدايان قرار داشـته و خـدايان را بـا     .اموري همچون نيكي و زشتي و بدي و شر پديده هايي بودند

  13.آنها كاري نبود

به طور كلي هرچه استقالل طبيعت بهتر شناخته شده و حوادث طبيعي بهتر توجيـه شـوند، خـدايان    

بيشتر خود را از صحنه دور كشيده و كناره مي گيرند و در واقع نسـبتي مسـتقيم و معكـوس ميـان قـدرت      

شناسايي افراد مي باشد و نيروي خدايان برقرار است كه هرچه آن يك متمايز و مستقل طبيعت كه همراه با 

  .گشته و قدرت مي نمايد اين يك محو و تيره گشته و اسرارآميز مي گردد

در بند نمودن نيروهـاي  : در سطور فوق از وظايف سه گانه خدايان سخن گفته شد كه عبارت بودند از

اري تفاهم و سلوك و خوشبيني ميان انسان و سرنوشت اندوهبار و سـتمگر و  ، برقرتسركش و نافرمان طبيع

بـا گفتگوهـا و بحـث فـوق     . جبران رنجها و محروميت ها و ناراحتي هاي حاصله از زندگي مشترك و تمـدن 

اند، پس بيشـتر   دهسه وظيفه خود ناتوان و درمانآشكار گشت كه خدايان از تعهد و اجراي دو مورد نخست از 

ها و چشم داشت ها متمركز و متوجه وظيفه سوم آنان مي گردد مورد سوم، يا بازپسـين تكليـف آنهـا    توقع 

شكلي است كه منطبق بر امور اخالقي مي شود و بايستي نوعي رفتار نمايند و ايـن مـورد را عرصـه عمـل و     

يـا   –ورت كـار خـدايان   در اين ص. قدرت نمايي و فرمانروايي قرار دهند كه جبران آن دو مورد نيز فراهم آيد

بطور كلي دين و توهمات ديني اين است كه نقايص تمدن و محروميت و زيانهايي كه بر اثر آن پيش مي آيد 

به روابط مشترك مردم كه متضمن ايذاء و آزار آنها به يكديگر و نشناختن حقـوق و تخطـي و   . جبران نمايند

تمدن و دسـتورات آن يـا قـوانين كـه مـردم در شـكل و       تجاوز است توجه نموده و بكوشد تا با پشتيباني از 

صورت عاديشان خيلي كم به آنها توجه نموده و عمل مي نمايند موجبـات تحكـيم و اجـراي آنهـا را فـراهم      

  .نمايد

مالحظه مي شود كه خدايان يا دستورات ديني به كمك تمدن و قوانين مي آيند تا از محدوديت هاي 

له عوامل رواني بكاهند و با تمهيـداتي پشـتيباني و اجـراي اصـول تمـدن و      تمدن و ممنوعيت هاي آن بوسي

قوانين را به مردم كه به سهولت حاضر براي قبـول و گـردن نهـادن مسـتقيم آنهـا نيسـتند تحميـل نمـوده         

ن اصـل و منشـأ   و از همين خاستگاه است كه رفته رفته و اندك اندك براي مقتضيات و امور تمـد . بقبوالنند

  14.خته و پرداخته گشته استاالهي سا
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  ارزش معتقدات ديني - 5

  پندارهاي گردآمده مذهبي، هدف تكاپوهاي زندگاني، ناپيدايي حقيقت هدف

  سائقه وحدت جويي، خداي يكتا با صفاتي برتر، دين دستيار تمدن،

  پندارهاي ديني تعديل گر قوانين تمدن و تجمل زندگي، مشكل

  مسكن ديني،، بهشت و دوزخ مخدر و و جواب مرگ

  آخرين خدا، علل توجه به دين، مبناي تفسير

  روانشناسي معتقدات ديني

به هر حال بر اثر عوامل فوق، يعني عجز و درماندگي بشر برابر نيروهاي كور طبيعت، الينحـل مانـدن   

راز آفرينش در طول زمان مجموعه اي از توهمات و عقايد و انديشه ها بوجود مـي آيـد كـه داراي خاصـيتي     

اين عقايد و مجموعه انديشه ها همچون خدايان وظيفه دارند كه عجز و . تخديرآميز و تسكين آميز مي باشد

ناتواني بشر را برابر قواي طبيعت قابل تحمل سازند و اصوالً اينها دستورها و قوانيني آسماني تلقـي گشـته و   

نياد آنها الزم اسـت گفتـه شـود كـه     اما از لحاظ پي شناسي و پژوهشگري در ب. منتسب به خدايان مي باشد

هسته اصلي و منشأ اساسي اين معتقدات همان دورنماهاي هراسناك و خاطرات بشرهاي نخستين مي باشـد  

هرگاه بر آن باشيم تا جنبه مصـونيت و  . كه مرحله و دوران كودكي آنها را همچنان زنده و تازه نگاه مي دارد

وجه خواهيم گشت كه بشر با اتكاي بر آنها خود را از دو سو در امان و تسكيني اين عقايد را ارزيابي نماييم مت

اين عقايد و پندارها از سويي بشر را در برابر نابساماني هـا و خطـرات طبيعـت و مسـايلي     : حفاظت مي بيند

همچون سرنوشت و شر و بدي حمايت مي نمايند و از طرفي در برابر سختي ها و محـدوديت هـا و زيانهـاي    

  .اش مي دهند تا با شكيبايي آنها را تحمل نموده و عصيان نورزد اريتمدن ي

از آنچه كه تا به حال از آن سخن گفتيم و گذشت چنين مفهوم مي شود كـه ايـن سـير تكـاملي كـه      

هسته مركزي آنرا زندگاني تشكيل مي دهد با سخت كوشي به دنبال هدفي است، و آن هدف هرچه سـخت  

تر بدان سـرعت و   نيروي جهش بشري با شتابي سخت كوشانه –يشتر بعيد نمايد ياب تر باشد و از دسترس ب

پيشي مي ورزد و به آن هدفي كه نهايت و غايت زندگي و اين همه تكاپوها و فعل و انفعال ها مي باشد عشق 

گـونگي و واقعيـت ايـن    چت و ماهيت، يا قليكن اين موضوع نيز قابل تعمق و نظرگير است كه حقي. مي ورزد

اما آنچه كـه  . هدف هنوز به آشكارايي و روشني نموده نشده و شناخت آن خالي از پيچيدگي و تعقيد نيست

مهم است و مورد نظر اينكه پيشروي، بهبود و تكامل حيات مادي و معنوي انسـان در تسـريع و بـه حصـول     

ن زنـدگاني تكـاملي   و اثر انگيز است و به طور قطع به هر نسبتي كـه در شـئو   پيوستن اين هدف بسي مؤثر

  .ن هدف كاسته گشته استآحاصل آيد به همان نسبت از طول راه به 
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او خواستار است تا براي هر پديده اي سببي بيافرينـد و هـر   . بشر خواهان علت جويي و مبدأيابي است

 ن خواستار وحدت است و ايـن بنـابر قيـاس وجـود خـودش اصـلي      اوانگهي انس. معلولي را زاييده علتي بداند

اجتناب ناپذير مي نمايد؛ اينكه در بازپسين مرحله براي جمله معلول ها علتي واحد بر مي گزيند، يعني بنابر 

يا در معنايي گسترده تر بر هستي پرده اي از وحدت بركشـيده و همـه    –سائقه طبيعي بر تمامي معلول ها 

  .مايد و اين نيز خاستگاه يكتاپرستي استمعلول ها را بر علتي واحد بنام خالق، خدا يا آفريدگار متحول مي ن

پس در شيوه انديشه گري و سلوك علت يابي بشري هر آنچه كه در اين جهان روي مي دهد برحسب 

همان وحدت علت و قياس انسان نسبت به وحدت اعمال خود بايستي به نيرويي برتر از انساني كه نيكخـواه  

عضي از مصالح و خداوندي مهربان، رئوف و دادگر وجود دارد كه برحسب ب. بشر نيز مي باشد نسبت داده شود

اين خداوند در سفر و حضر پنهان و آشـكار نـاظر بـر    . ظاهر نمايي نسبت به بشر سختگير و بي گذشت است

اما همچنان كه گفته شـد ايـن محـدوديت و    . اعمال و افعال آدميان بوده و چيزي از نظرش مخفي نمي ماند

گذشت كه ما را در برابر تندي هاي سختگيري برحسب مصالحي است، ورنه او خداوندي است اهل تساهل و 

طبيعت و شقاوت هاي سرنوشت حفظ و حراست نموده و نمي گذارد تا بازيچه نيروهاي كور و بنيان برانـداز  

  .طبيعت گرديم

از اين خواستگاه است كه معاونت و كمك دين و ياري خدايان به پشتيباني تمدن و قوانين موضوعه و 

وانفرسايي محدوديت ها، ممنوعيت ها، ناكاميها و شقاوت هاي سرنوشت را كه قراردادي آن مي شتابد تا بار ت

اي كه ديـن در ايـن مرحلـه     مهمترين وظيفه. تمدن عامل نمايان آنها مي باشد بر آدمي قابل تحمل گردانند

انجام مي دهد و شايد عمده ترين و تا حدودي تنها دست آويز و سـالحش باشـد مسـأله ديـن و سـاختن و      

ن جهاني ايده آلي و دلخواه پس از مرگ مي باشد كه نقطه مشترك همه اديـان و مـذاهب محسـوب    پرداخت

  16.مي گردد

اين فلسفه توجيه گر مرگ مي باشد و برحسب آن مرگ پايان زندگاني محسوب نمي شـود و بـا بـروز    

ان مي شود كه آن ع مرگ مرزي نوين در زندگاني نمايومرگ نيستي و بي تفاوتي آغاز نمي گردد، بلكه با وق

لـيكن بـاز   . سويش آغاز يك زندگي نوين و تازه مي باشد كه آدمي را به نهايت درجه تكامل نايل مي گرداند

برحسب قياس در آن جهان همان مسايل و قوانين اخالقي و سلوك اجتماعي تمدن حكمروايي مي كنـد بـا   

در آن جهـان دادگـاهي بـس    . ي تر مي باشنداين تفاوت كه به نسبت به تكامل، آن قوانين پيشرفته تر و عال

در آن جهـان  . عالي و دادگر برقرار است كه نيرويي واال و منطقي عظيم اداره و كـار چرخـانيش مـي نمايـد    

خـوبي و نيكـي پـاداش و    . ژروان بادافره يافته و نيك دالن و خوش سيرتان پـاداش مـي يابنـد   كبدسگاالن و 

  .دلي كيفري سخت خواهد يافتبرابري شايسته و در خور، زشتي و بد 

اي وجود نداشته باشد، بـي ترديـد دسـتگاهي     پس بنابراين فلسفه، هرگاه در اين جهان عدالت شايسته

دادگر و شايسته در آن دنيا وجود خواهد داشت و پس از مرگ هر كس به سزاي كارهـاي نيـك و بـد خـود     
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از لذت و خوشيهاي سرمدي سيراب مي گردند، منين مورد شفقت قرار گرفته و وراستكاران و م. خواهد رسيد

و بدكاران در دوزخي آگنده از رنجها و شكنجه ها تا بي زمان زجر خواهند كشيد به اين ترتيب مالحظه مـي  

اي ارايه مي دهد با اين شكل است كـه دشـواري هـا، رنجهـا،      شود كه دين چه مايه زورمند و تسكين دهنده

چـون نـاراحتي و رنـج بطـور كلـي      . جهان پرآشوب قابل تحمل مي شـود محروميت ها و نادادگري هاي اين 

دين نيـز بـر همـين پايـه مـي       –اي است كه در آن تمدن كامل و پسنديده اي رسوخ ندارد  خصيصه زندگي

  .كي ها و لذت هاي سرمدي بيشتر آسايش خواهند يافتند، در جهان خوراگويد آناني كه بيشتر رنج بر

مـرگ پايـان   : جبران و جانشيني انديشه ها به روشني آگاهي دست مي دهـد در اين مورد به دو شكل 

همه چيز محسوب نمي گردد بلكه مرز يا پلي است ميان دو دنيا، مرگ دنباله زندگي اسـت؛ كشـش همـين    

زندگاني خاكي و زميني كه صورت و شكلي ايده آلي و دلخواهانه دارد از آنچه كه در اين جهان محروم بـوده  

اي در دنيا برخوردار گشته و به ازاي رنجها و ناكامي هايمان كام يافته و غرقـه لـذت و    رت شايستهايم به صو

  .برخورداري مي شويم

: خداوند ما و آفريدگار جهان موجودي است سرشار از صفات نيك انسـان هـا، او  : حال به خدا بپردازيم

ين تنهاي خداي دوران يكتاپرسـتي مـا خـدايي    آري ا. است... و نيرومند، باهوش و داننده، بخشاينده و دادگر

هرگاه به تاريخ گـزارش زمانهـاي   . شته ساخته و پرداخته و تكوين يافته استذاست كه از مجموعه خدايان گ

متوجه خواهيم گشت نخستين قومي كه چنين خدايي را آفريدند، يعني اين صفات را جملـه   دوردست يازيم

بدان گونه كه خود را قـوم   –به يكي منتسب نمودند تا چه حد به خود باليده و از چنين كاري لذت برده اند 

  17.برگزيده جهان پنداشتند و لطف ويژه خداي يكتا و كامل را مختص خود شمردند

هرگـاه بـه   . ايي در واقع يك نوع بازگشت ناآگاهانه به مبادي تـاريخ خداشناسـي مـي باشـد    اين خداگر

كاوش و ژرف بيني و پژوهشي بياغازيم تمام صفات پدري و مادري را در صور گوناگون خدا بازخواهيم يافـت  

بـادي چنـد   ليكن در زمـاني كـه بشـر از م   . كه به شكلي پنهاني و در اولين نظر و برخورد به چشم نمي آيند

خدايي دور گشته و به خدايي يگانه دست يافته است شك نيست كه بنابر سـوائق نخسـتين شـكل و منشـأ     

راستين آن بهتر هويدا خواهد گشت و در حقيقت تحت چنين شرايطي بشر مي توانست پيونـدها و روابطـي   

كه شـكل مـورد نظـر و     اين معنا را در مسيحيت. صميمي همچون عاليق پدري و مادري با خدا داشته باشد

  .سنجش ما مي باشد مي توان بخوبي مشاهده نمود

ي كه به كوتاهي درباره آنها پژوهشي نموده و سخني چند گفتيم، قهراً و بپندارها و عقايد ديني و مذه

ايـن  . انـد  بي ترديد حاصل دوراني دراز و طوالني مي باشند كه در طي اين دوره ها تكامل يافته و ارتقا نموده

بـه  . اند عتقدات طبيعي است كه در مراحل مختلف خود در تمدن هايي جاي گرفته و مورد قبول واقع شدهم

اكنون من براي كـاوش و  . اي يك تمدن خالي و تهي از معتقدات ديني نبوده است اين معنا كه در هيچ دوره

 معتقدات دينيارزش 
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تكاملي كـه برابـر بـا سـير      مرحله –ام  هش خود تنها به يكي از مراحل تكاملي اين معتقدات بسنده كردهوپژ

  .ارتقاي نهايي مسيحيت مي باشد و نژاد سفيد غربي جمله گرونده آنند

با كاوشي سطحي و بدون ژرف بيني علمي به سهولت مي توان اين مجموعه معتقـدات را كـه مـذهب    

اي زهرگـاه نظـري سـطحي بـر اجـ     . مسيحي يا بطور كلي دين ناميده مي شود مورد نقد و ارزيـابي قـرار داد  

ا با يكديگر تعـاون و وحـدتي اصـولي را كـه     زتشكيل دهنده اين عنصر بيفگنيم متوجه خواهيم گشت كه اج

اين اجزا عمومـاً ناهماهنـگ و نقـيض هـم بـوده و تعـادلي نسـبي را        . الزمه اجزاي يك كل باشد دارا نيستند

هاي ابتدايي تـراوش نمـوده و در   و اين نظرات پندارهايي كهنه و باستاني بوده كه از مغز ضعيف انسان. فاقدند

اصوالً و بطور كلي در جريان . مقام عمل و خودنمايي از حل مسايل مورد لزوم و كلي سخت به گل مي مانند

اي شگفت ميان آن معتقدات و نظرات با جريان زندگاني و تجربيات روزمره و سـاده   زندگي روزانه ناهماهنگي

  .اده فعلي تناقض و بي مانندي عجيبي حكمفرما مي باشدبروز مي نمايد و ميان آنها با اعمال س

اما مسأله مورد نظر از اين بنيانگاه است كه همين معتقدات، يعني پندارهاي ديني كه خود در معنايي 

با تمام اين ناهماهنگي ها، نادرستي ها، كودك منشي ها و نقيصه ها همـواره بـه    –وسيع گسترده مي شود 

م و ستايشگري و نگهداري و صـيانت شـده و بشـريت همـواره از آن بـه عنـوان ارج       عنوان گنجي مورد احترا

رزش و پاس داشتن حتي آن قدر مهم و قابل توجه اسـت  ااين . دارترين ميراث تمدن پاس داري نموده است

اي آسـوده، و چيـره    كه سودجويي و بهره بري از منابع زرخيز طبيعي، تأمين بهداشت و مهيا داشتن زندگاني

افراد و مردم با وسواس و گـردن  . الشعاع خود قرار داده دن و پيشگيري بيماري هاي خانمان برانداز را تحتش

نهي مرموزي ارزش و مقامي خدايي براي اين دستورها قابل گشته و گمان مي برند هرگاه به هـر نـوعي كـه    

ـ   اره ايـن معتقـدات ادعـايي    باشد به شكلي در اين قسمت كوتاهي ورزند و در ذهن و انديشه خود شـكي درب

  !بنمايند به نوعي مجازات و گرفتار خواهند شد كه مكافاتش غيرقابل تحمل بودن زندگي مي باشد

آيـا پايـه و خاسـتگاه راسـتين ايـن      : اكنون هنگام آن است كه به بازگستري اين پرسش بپردازيم كـه 

رساتر اين پندارها و معتقـدات از نظرگـاه    و يا در گفته اي -معتقدات از لحاظ روانشناسي در كجا قرار دارد؟ 

روانشناسي چگونه تعليل و توجيه مي گردند؛ و اصوالً مبناي ارزش فوق العاده و تجليلي كه بشر از آنهـا مـي   

نمايد از چه منشأيي توشه و سرچشمه مي گيرد؟ در اين مقام ما حتي از خطر نيز نهراسيده و اين پرسش را 

در واقع اين معتقدات از ارزشي حقيقي نيز بهره ورند يا نـه و در صـورت جـواب     آيا: مطرح خواهيم نمود كه

 ؟دات در چه چيزي نهان و مستتر استاحتمال دال بر مثبت بودن، ارزش راستين اين معتق

 معتقدات دينيارزش 



  پيوست بخش سوم

  قبايل بدوي و تحريم آدمكشي - 1

تو ديگـر نخـواهي   «جمله  Psychanalyse روانكاويو شيوه  Freudisme فرويديسمدر مكتب 

در جمالت بـاال و   فرويد. معنايي را ادا مي كند كه وابسته به بحث فوق مي باشد مفهوم عميق و پر» كشت

طرح نمودن مسأله آزادي غرايز و در نتيجه آن تسلط فردي ديكتاتور و خودكامـه نظريـه شـرايط نخسـتين     

  .تمدن اوليه دارد زندگاني انسانهاي بي

بشـرهاي  . خـانواده، قبيلـه و عشـيره بـوده اسـت     : بدان گونه كه مي دانيم شكل اوليه اجتماعات بدوي

در اين نوع . زاد بوده استآاند ارضاي غرايز و اميالشان كامالً  بي قانوني كه داشتهنخستين با زندگاني بدوي و 

با قدرت . اجتماعات فرد برتر و زورمندتر به عنوان رييس شناخته شده و از قدرت مطلقي برخوردار بوده است

بـدين  . اسـت  اي وسيع براي ارضاي تمايالت جنسي و تجاوزكارانه خود فـراهم مـي آورده   و نيرومندي حيطه

ترتيب كه تمامي زنان و دختران زيباي قبيله را منحصر به خود نموده و با تعصب مانع لذت جويي ديگر افراد 

در ايـن موقعيـت هرگـاه    . گشته و كساني را كه نسبت به او روشي غير دلخواهش ابراز مي نمودند مي كشت

منحصر به خودش بودند به معاشقه مـي  فردي برحسب ميل طبيعي جنسي با يكي از زنهاي بي شمار او كه 

  .پرداخت يا كشته و يا اخته مي شد

در قبايل اوليه سرپرست، رييس يا فرد خودكامه قبيله براي پيشگيري از دست درازي جوانان و افراد «

  »...نسبت به زنهاي قبيله آنها را اخته مي كرده است

Witel: Freud et psychanalyse 

يا رييس قبيله به طرد شـدن و بيـرون نمـودن    » پدر«ا خودكامه و سرانجام در مواردي ديگر مستبد ي

در واقع همان گونه كه فرويد تذكر مي دهد اين خودكـامگي و بهـره منـدي از    . افراد از قبيله اقدام مي نمود

مـري  ليكن اين ا. لذات حاصله از آن مستلزم آن است كه افراد ديگر به تنگ نيامده و قصد جان او را ننمايند

بعيد مي نمايد چون فردي خودكامه و هوسران كه تمام قدرت ها را در انحصار دارد شرايطي بسيار سخت تر 

و محدودتر از تمدن براي افراد وضع مي نمايد و همين شرايط و محدوديت هاي سخت همچنانكه در تمـدن  

. اي همچون قبيله فوق نيز شورش برپا مي دارد و جامعه متمدني موجب شورش و عصيان مي گردد، در قبيله

به اين مفهوم كه اخته شدگان، بيرون شدگان از قبيله، افراد ناراضي و محدود شده جملگي متحد شده و بـر  

  .فرمانفرما شوريده و به قتلش مي رسانند

نگشـت؛  اما هر بار اين كشته شدن خودكامه و مستبد موجب رهايي افراد و برقراري نظمـي در قبيلـه   

يكي ديگر از زورمندترين افراد جاي او را گرفته و همان محدوديت هـاي پيشـين را    ،چون بعد از قتل رييس

اين دور و تسلسل همچنان . اند مرعي مي دارد نسبت به كساني ديگر كه با همكاري او مستبد قبلي را كشته
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اي  نظم و قاعده. اند از قتل روي گردانده ادامه داشته تا سرانجام افراد دچار احساس ندامت و پشيماني شده و

يعني نظارت بـر غرايـز جنسـي و محـدود      –كه موجب تحريم اين قتل ها گشت منع زناشويي با محارم بود 

  :فرويد خود در اين باره مي گويد. زاد ارضاي غريزه استآنمودن آنها؛ و اين نخستين تجلي تمدن و منع 

 –نچه را كه به واسطه نفع خودش بر ديگران ممنوع كـرده بـود   در زمان حيات، آ] رييس قبيله[پدر «

در اثر احساس گناه و ندامت از قتل خود بدان عمل نموده و ممنوعيت هاي زمـان  ] افراد قبيله[اينك پسران 

پدر را رعايت كرده و به خاطر احترام پدر و ابراز ندامت و پشيماني خود از زناشويي و آميزش با زنهاي قبيلـه  

  »...اري كردندخودد

اين خودداري و حرام شمردن معاشقه و انجام اعمال جنسي و زناشويي با زنهاي قبيله يكي از نخستين 

بر اثر اين نظريه فرويد و فروديست ها بود كه . و بزرگ ترين ممنوعيت هاي غرايز است كه حسن اثر بخشيد

ايـن   .انـد  ر نيز بر همين پايه استدالل نمودهبسياري از جامعه شناسان و كاوشگران تاريخ اديان و كساني ديگ

  :مي باشد و فرويد در اين قسمت چنين مي گويد كه Darwin دارويننظريه فرويد نيز خود بر پايه نظرات 

ام، سرانجام فرضـيه   با مطالعات و كاوشهايي كه براي بازيافتن شكل اوليه و تشكيالت اجتماعي نموده«

ه موجب آن شكل جامعه اوليه عبارت از تفوق و برتري كامل يك فرد بر سـاير  ام كه ب داروين را گردان نهاده

ام تا اثرات حاصله از اين قبيله اوليه را در تـاريخ   افراد مي باشد، من در تحقيقات و كاوش هاي خود كوشيده

بشري نشان بدهم و معتقدم تحوالت و تكامل اجتماعـات نخسـتين كـه موجـب پيـدايش عقايـد مـذهبي و        

از سويي و يك هماهنگي يا سازش برادرانه ميان » پدر«ي يا اجتماعي بوده است با فرمانروايي و سيطره سياس

  .اند پسران از سويي ديگر هم مربوط بوده

Sigmund Freud: toteme et tabou 

و تـابو   totemeتـوتم   بحـث و م» پـدر «از » خـدا «اين بحث بستگي مستقيمي به پيـدايش مفهـوم   

Tabou ر صفحات آينده بجاي خود از آنها جدا گفتگو خواهد شددارد كه د.  

  بي قانوني - 2

انـد كسـاني از فالسـفه و دانشـمندان و نويسـندگان و هنرمنـدان كـه         از زمان باستان تا به امروز بوده

و  Lucrtiusنمونه بارز چنين كساني در زمان باستان لوكرتيوس . اند زندگاني بي قانون و تمدن را مدح كرده

ليكن بايستي به نحوه توجيه و تفسير . اند بوده Jean Jacques rousseauدر دوران اخير ژان ژاك روسو 

  .اني آشنا بوده و آنگاه قضاوت نمودنسدو طرف از لحاظ چگونگي و ماهيت طبع ا

3- Narssicisme. 

   

 بدوي و تحريم آدمكشيقبايل 



 آينده يك پندار    110

 

  طبيعت و بدبيني -4

بدبيني و خمودگي در گروهي ايجـاد مـي   همانگونه كه شكست هاي اجتماعي روح تصوف و عرفان، يا 

ي و تـك افتـادگي و عرفـان را    رهاي اجتماعي نيز روح خيال پـرو  نمايد، شكست هاي فردي در قبال ناكامي

اما نبايستي از عامل طبيعت نيز غفلت ورزيد چون اين عامل با قدرت شگرفش و نمايانـدن  . موجب مي گردد

و ناچيزي بشر موجب پيدايش رنج و عقده حقارت و بدبيني عظمت و نيروهاي سركشش و فهمانيدن حقارت 

  .و تصوف مي شود

  ها منشأ پرستش - 5

منشأ پرستش همه چيزها از جمادات، نباتات، حيوانات و آدميان ترس و سرگشـتگي در برابـر عناصـر    

 Animisme ميسم آني، Fetichisme شيسم فتي، Totemisme توتميسمبنيان . طبيعت بوده است

چنـد  ، Deisme: خداپرسـتي طبيعـي  و اشـكال آن چـون    Theisme خداگراييو  پرستي انسانو 

همه و همه بر اساس ترس بشـر قـرار    Monotheisme يكتاپرستيو سرانجام  Polytheisme خدايي

  .داشته و دارد

همچون بسياري از عبادات ديگر بر بنيان تـرس  » توتميسم«شك نيست كه بنيان حيوان پرستي يا «

ته است، ترس از حيوانات و جانوران درنده وحشي كه انسانها بـه خـاطر نيرومنديشـان آنهـا را مـي      قرار داش

برشمرده، كشتن و خوردنشان را تحريم مي نمودند، ستايششـان كـرده و    Tabou تابواند و آنها را  پرستيده

زي بـه برزگـري، يعنـي    ور آن گـاه بـا تحـول دوران شـكار     ؛اند برايشان هدايا و مراسم قرباني برپا مي ساخته

هنگامي كه بر اثر حوادث طبيعي و شكار جنگل ها از انبوه حيوانات و درندگان كاستي گرفـت انـدك انـدك    

اين خدايان انسـاني هـر يـك    . حيوان پرستي منسوخ شد و خدايان انساني جاي خدايان حيواني را پر نمودند

خـداي توفـان، خـداي رعـد و     : ند گشت، چونمنسوب به يكي از عناصر طبيعي كه مورد وحشت انسانها بود

انـد، هنـوز همـان صـفات      شايد خدايان انساني ابتدايي كه جانشين خدايان حيواني شده... برق، خداي دريا و

انتقال خدايي از عالم حيواني به عالم انسـاني را در داسـتانهاي    ؛اند ي و حيوانيت را در خود داشتهيدرنده خو

 Ovid اويده ها و ادبيات توده بسيار خوب مي توان مشاهده نمود و كساني چـون  كهن، افسانه ها، نمايشنام

انـد و تحـول خـدايان حيـواني را بـه خـدايان انسـاني نيكـو          مقام داستانها سرودهاين در  Hesiod هزيودو 

يكي  .كه بسيار مترقي مي نماياند نيز مشاهده مي كنيم Homer هومراين معنا را حتي در آثار . اند رسانيده

چشـم جغـد دارد و خـداي     Claucopis Athene آتنه كالاوكوپيسدر سروده هاي هومر بنام  از خدايان

خدايان مصري و بابلي كه با صورت انسـان و  . داراي چشم گاو است Here Boopis هره بوپيسديگر بنام 

 و بدبينيطبيعت 
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هستند كه بسياري از خـدايان  رف اين معنا عاند نيز همين انتقال را مي نمايانند و م تنه حيوان پرداخته شده

  :انساني روزي به صورت خدايان حيواني بوده اند

Reinach. S: Orpheus: A history of Religions. 

مصري ها، بابلي ها و ديگران خـدايان خـود را بجـاي    : يونانيان برخالف اكثر ملل و اقوام باستاني چون

طف، اميـال، شـهوات و نيازهـاي خودشـان معرفـي      حيوان از نقش صورت خويش پرداخته و كامالً داراي عوا

نموده و بدين ترتيب در مجموعه كثير و شگرف خدايانشان كه هر كدام نماينده يكي از عناصر طبيعـي بـود   

خـداي   Hera هراخداي خدايان،  Zeus زئوس: خداياني همچون. ترس و سرگشتگي خود را تحليل بردند

 آتنـا االهـه عشـق و زيبـايي تـا      Afrodite آفروديتجنگ، خداي  Ares آرسالنوع زنان،  آسمان و رب

Athena اينـان االهگـاني هسـتند كـه مـي      . خدشه يونانيان مي باشـند  بي ياالهه عقل و خرد تمامي الگو

خورند، مي نوشتند، عشق ورزي مي كنند، حسد مي ورزند، كشمكش كرده و مي ستيزند، نيرنـگ و خدعـه   

  .شان در زمين و آسمان جز بكارهاي انساني نمي پردازند مادي بكار مي گيرند و با شكل انساني و

Edith Hamilton: Mythologie. 

به شكلي كه مالحظه مي شود بشر دست به ساختن و پرداختن خدايان چندگانه يازيـده و بـر الگـوي    

لبريـز از   خدايان يونـاني انسـانهايي هسـتند ممتـاز كـه     . خويش استوارشان مي سازد تا به درونشان راه بيابد

همچنـين خـدايان   . عشق، شهوت، مبارزه و نيرنگ بازي و جادو انگيزي مـي باشـند  : نيازمنديهاي طبيعي، از

حتـي  . جملگي صورت و صفات انساني دارنـد  Ishtar اشتار، Bel بل، Marduk مردوكسومري و بابلي؛ 

، القـدس  روح: مسيحيت داييچندخو در تثليث  يهوهو نزد يهوديان  اهللادر دوران يكتاپرستي نزد اعراب 

  .همه داراي صفاتي انساني از خشم و قهر و غضب و شهوت و انتقام مي باشند اَب و ابن

  ميسم آني -6

مي  پنداري جانيا  Animisme آنيميسمبدان اشاره مي نمايد، مرحله  فرويداي كه در فوق  مرحله

انسان ابتدايي پس از . باشد، تكوين و پيدايش اين مرحله نيز در بشر به موجب قياس به خود انجام شده است

آنكه بر اثر عواملي چون خواب و رويا و سايه و تصوير براي خود قايل بـه وجـود روح و روانـي گشـت، بـراي      

بدانگونه كه قايل به وجود جـان   –زد  اي بكار توجيه و تحليل محيط اطراف خود نيز بر مبناي قياس انديشه

تا اين زمان كه محيط اطراف برايش مرده و بي جـان بـود بـه شـكل     . در تمامي اشياء از جماد و نبات گشت

اي جاندار و احساسگر گشت، درختان، كوهها، سنگها، ستارگان، درياها و ساير مظاهر طبيعي هر يك  شاعرانه

اي در دين و عبـادت پديـد آمـد و بشـر شـروع بـه        نبه ماليم و شاعرانهداراي جان و رواني گشتند و آنگاه ج

  :ستايش و نيايش اين جانداران طبيعت نمود

  رجوع شود به پايان بخش دوم، قسمت هنر

 پرستش هاأ منش
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مي » پنداري جان«يا  آنيميسمپيدايش خدايان و عبادات را پيدا شده و بر مبناي دوران  Tilor تيلور

انسان ابتدايي براي جمادات و نباتات و كواكب و ستارگان نيز همچون خود معتقد به روح و : داند و مي گويد

ت كه حس مي كردند و داراي عواطف بودند و همچون فرد ساي مي دان جان بوده است و آنها را خدايان زنده

نخستين ناچار نسبت به اين عوامل و قواي جاندار پس انسان . اي به خوراك و وسايل زندگي نياز داشتند زنده

ت بـه  سكه در اطرافش بودند احساس بيم و ترس مي نمود و براي جلب و خشنودي آنها احتياج داشت كه د

  .دعا و نماز برداشته و همان رفتار را با آنها نمايد كه با زورمندان قوم و قبيله مي كرده است

عقيده راجع به پيدايش و آفرينش خدايان و وجوه همانندي آنها با قابل تذكر است كه عقيده فوق تنها 

انسان نيست بلكه داليل و عقايدي ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد كه هر كدام بجـاي خـود بسـي جالـب     

  :رجوع شود به: توجه مي باشند

  اصول روانكاوي  : هاشم رضي

  تاريخ تحليلي اديان و مذاهب در جهان  : هاشم رضي

  لط بشر بر خداتس - 7

اي از اين قدرت و تسلط بشر را بر خدايان در ادوار بعدي به وضـوح مشـاهده مـي كنـيم و ايـن       نمونه

اي رونق و رواج و سازمان يافته و كسـاني بـه نـام     دوراني است كه دستگاههاي معابد و پرستشگاه ها تا اندازه

بطور كلي آرزوهـاي نخسـتين   . معرفي مي نمايندروحاني يا كاهن پيدا شده و خود را نماينده خدا يا خدايان 

انسانها را كه مهار نمودن و تحت اختيار درآوردن نيروي خدايان بود، اينك مشاهده مي نماييم كه در وجـود  

شخص يا كساني به نام كاهن متمركز گشته و اينان كساني هستند كه مستقيماً در خدايان تأثير مي كنند و 

  .ادث طبيعي اعمال نظر مي نماينددر وقع با جلوگيري از حو

  سرشت و مهر و كين -8

 Psychanalyseو اركـان   فرويديكي از موارد اساسي نظرات  Ambivalence دوگونگي عواطف

  .است

روانكاوان معتقدند عواطف هيچگاه بطور خالص مهرانگيز و مشفقانه؛ يا كينه توزانه و سـتيزكارانه نمـي   

بلكه هر عاطفه و احساسي تركيب از دو عنصر اساسي مهر و كين مي باشد و اين موضوع بـر تمـامي    –باشد 

و خدا نيز از ايـن نهـج بركنـار نمـي      –اعمال انساني و زندگاني رواني بشرها سيطره و گستردگي دارد و پدر 

و كينه دارد، به همان  درت او تنفرقكه كودك از قدرت پدر مي هراسد و از خشونت و اعمال  ناهمچن. باشند

همين موضوع درباره مسأله خـدا نيـز مصـداق    . نسبت براي قدرت و توانمنديش مورد ستايش و الفت اوست

 بشر بر خداتسلط 
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افراد در برابر خدا به سبب قدرت و توانايي . دارد و اين نيز از مواردي است كه نظريه فرويد را تأييد مي نمايد

نسبت به او كينه داشته و بـراي قـدرت و تهديـدهايش از او    و نيرويي كه داراست مي ستايندش ولي پنهاني 

  .تنفر دارند

  خدا و پدر -9

البتـه سـه   . خـدا را آفريـد   –بايستي به اين اصل توجه داشت كه انسان ابتدايي از مفهوم پيشوا يا شاه 

قبايـل كوچـك   در . كلمه پيشوا، شاه، پدر و بزرگ و فرمانروا يا رييس قبيله جز يك مفهوم را ادا نمي نمايند

  .اوليه كه خارج از يك خانواده نبوده پدر به تمام اين كلمات شناخته شده و خطاب مي گرديده است

چون فرويد همان شكل كه مشاهده ! منتها مقصود فرويد به غير از هدف كلي جامعه شناسان مي باشد

  :اي آن ياد مي كند شد در اين مورد بطور اخص از پدر در معناي كلمه

كـودك در  .. به ديده فردي دين گراي برقرار اسـت  –اي ميان آفرينش جهان و خلقت انسان  همانندي

حراست شده  –بوسيله پدر  –برابر تمام مخاطرات عالم خارج، بوسيله آن كسي كه وي را بوجود آورده است 

ر تصويري كه در حافظـه  يعني دوران بلوغ بناب: و در پناه او احساس ايمني كرده است، آنگاه در مراحل بعدي

در اين . در مي آورد» خدا«از پدر دارد به شكل اغراق آميزي آنرا ساخته و پرداخته و بزرگ نموده و به شكل 

دمات حفظ كرده و پنـاهش داده و  صمرحله نيز بنابر معتقدات و تصورات ديني خداست كه بشر را از آفات و 

همان پدر است با تمـام جلـوه و شـكوه و     عه اين خدا در واقروانكاوي به ما مي آموزد ك. راهنمايش مي شود

  .هيبتش كه در نظر يك كودك جلوه دارد

Freud: Neve Folge Der Vorlesungen. 

  :مي گويد Timaeus تيمائوسدر رساله  افالتون

و جاندار آفريده بود، بديد به وجد آمد و از  لق، چون مخلوقي را كه موافق تصور خدايان؛ جنياناپدر، خ

  .ن شد كه رو گرفت را بيش از پيش اصل گرداندآسر شوق بر 

Plato: Timaeus. 

  :ياد شده است» پدر«با كلمه » خدا«گوناگوني از  دنيز در موار انجيلدر 

  ...نام تو مقدس باد: اي پدر ما كه در آسماني

اين اتكـا در  . جعي نيرومند، هراس آور و مهربان نيازمند استكودك در همه حال از لحاظ اتكاي بر مر

پـس چنانكـه   . العاده و نيرومند بجاي پدر است خدا ناميده مي شود كودكي پدر و در دوران بلوغ نيرويي فوق

مفهوم خدا ميان اجتماع و قومي همان است كه مفهوم . مفهوم مي شود خدا پدري است در مقامي واال و برتر

و اطـاعتش   –اي شگرف دارد و هـراس از او باعـث اطاعـت     و پدر در خانواده سلطه نواده مي باشدپدر در خا

موجب دريافت پاداش مي گردد، نافرماني از او موجب عقوبت است و اطمينـان بـه دوسـتي و مهـر او باعـث      

 و پدرخدا 
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مفهوم پدر منطبق با اصل  –مفهوم خدا هم مابين معتقدين گروهي . برافراشتگي و از خودگذشتگي مي شود

در خانواده است كه كودك در اثر تحول از دوران كودكي به بلوغ بدان مي گرود و اين عمل جز جانشـيني و  

  .تبديل از نيرويي مادي به نيرويي معنوي و دروني چيزي نمي تواند بود

ه بـه عقيـد  . از لحاظ روانكاوي مي باشـد  دديني و دينداري افرا موضوع جالب توجه تفسير و توجيه بي

مـي   Complexe – oeudipe عقـده اوديـپ  پسيكاناليست ها هسته اصلي اين دو گرايش برخاسـته از  

يعني ترس و هراس از پـدر مـي رهنـد نسـبت بـه      » ديپوعقده ا«افرادي كه از عوارض : به اين مفهوم. باشد

ت كـه در  مذهب بي ايمان و مشرك به خدا مي شوند، چون همانگونه كه گفته شد ترس و هراس از پدر اسـ 

در صورتي كه كساني كه از سيطره و نفوذ و ترس  –دوران بلوغ با جانشيني و تبديل مبدل به خدا مي شود 

  .پدري نرهيده و همچنان در قيد آن اسير مانند كساني مذهبي و ديندار و متعصب خواهند گشت

  رويا و تصعيد - 10

الزم به تـذكر  . مطالبي گفته شد Sublimation» برتر نمودن«يا  تصعيددر صفحات گذشته درباره 

در خواب انجام مي گيرد، فرويد درباره رويا در  Refoulementاست كه نوعي تخليه اميال واپس زده شده 

  :خواب مي گويد

همان گونه كه اميال واپس زده شده  ،رويا عبارت از موجوديت يافتن و ترضيه شدن يك ميل سركوفته

  :گام بيداري ترضيه و كامياب مي گردند در خواب هم بوسيله مكانيسم هايي همچونبه اشكال مختلف به هن

مكانيسـم،   Dramatisation آراسـتگي ، مكانيسـم  Condensation در هم فشـردن مكانيسم 

كامهـا و اميـال    Introjection درون بـردن و  Projection راني برون، Deplacment جابجا كردن

  .مي گردنداب واپس زده شده ارضا و كامي

  .)»اصول روانكاوي«رجوع كنيد به (

  سابقه تاريخي خداي اجتماعي -11

اصوالً علت يابي و جسـتجو بـراي نمايانـدن    . بجاست تا از مبحث فوق به شكلي گسترده تر بحث شود

و انتساب آن به پـدر، شـاه، ريـيس قـوم و      Freudisme فرويديسممنشأ و آغاز پيدايش خدا در سيستم 

 ماترياليسـم اي اجتماعي دارد و فرويد نيز در ايـن قسـمت در كـادر بـازگويي هـاي دبسـتان        هقبيله انگيز

Matherialisme  اصحاب دايرةالمعارفو همچون Encyclopédistes هـاي دينـي را    پيدايش انديشه

  .امري رواني صرف نمي شمارد، بلكه آنرا مربوط به جامعه و چگونگي زندگي مادي مي داند

 و تصعيدرويا 
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و همچنين بسياري از پژوهنـدگان و   Diffusionisme اختالط فرهنگيان تاريخي بطور كلي دبست

اند كه انسان ابتدايي از مفهوم پيشوا يا شـاه   بر اين عقيده Wundt وندتو  Tylor تيلورفرزانگان همچون 

صـل  مفهوم خدا را آفريد، و همچنان كه گفته شد ابراز اين عقيده كه مبتني بر اصل تجربي اسـت رسـاننده ا  

  .اجتماعي دين است

خدايان عمده تصاوير طبقات استثمار . اي مي باشد كه آنها را پديد مي آورد اديان انعكاس وضع جامعه

  .اند كننده حاكمه

Tichenor H. M: Survival of the fiettest. 

  .خدا در آغاز شاهي بوده مرده و موميايي شده ...

Elliot. Smith: in the beginning. 

و  Darwin دارويـن . انـد  بسياري از نژادشناسان و علماي طبيعي كمابيش نظريه فرويـد را رسـانيده  

 آتكينسـون نژادشناس مشهور بنام . چون فرويد مفهوم خدا را مشتق از مفهوم پدر مي دانند Lang النگ

Atkinson  ييـد  را تأ نگالو  داروينعقايد » كالدوني«با مشاهدات و تجربيات عميق خود به روي بوميان

  .مي نمايد

ه هاي گوناگوني تفسير و تعبير شده است و يوبه شكلي كه تذكر داديم منشأ پيدايش عقايد ديني به ش

نياز به سرپرست، جادوكاري  گرايي جان، »ترس«، نياپرستياز مواردي چون » توتميسم«در بخش ويژه 

أ پيدايش مفهـوم خـدا و عقايـد مـذهبي     و سحرانگيزي، حيات جنسي و پديده هايي ديگر كه به عنوان منش

  .به آن بخش رجوع گردد –گشته است سخن گفته شده 

  از ناداني تا دانش در دين -12

در صورتي عمومي مذاهب و اديان نخستين ناشي از عدم آگاهي و اطالع بشر اوليه نسبت به محـيط و  

توجيه ترس يا پرستش عوامل تهديد پس بنابراين . نداشتن وسايل كافي در مقابل حوادث طبيعي بوده است

  :نيز از موجبات پيدايش دين و خدايان بوده است اين عوامل عبارتند از

پـس در ايـن دوره پرسـتش خـدايان     . باد، توفان، سيل، رعد و برق، زمين لرزه، آتشفشان و امثال آنهـا 

 Matérialisme ماترياليسـم در . امري كامالً عادي و طبيعـي اسـت   Polytheismeمتعدد و گوناگون 

مذهب پديده مكانيكي جهل و ترس بشر بيان شـده اسـت و   : Hobbes Thomas 1679 – 1588 هابس

از سويي ديگـر بايسـتي در برابـر    . خدا كه وجود بدون جسم و نامحدود توانايي مي باشد بكلي نامفهوم است

ورز را نيز نام برد كه بشر آنها را اي ديگر از خدايان نوازشگر و مهر پرستش اين عوامل خدايان گوناگون، دسته

گـاو، بزغالـه،   : ماه، خورشيد، ستارگان، آتش و غيـره و يـا  : از لحاظ سپاس و بزرگداشت پرستيده است، چون

 ناداني تا دانش در ديناز 
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و سرانجام جانوراني كـه   –گوساله، خوك و برخي ديگر از چارپايان كه از خدايان دوران كشاورزي مي باشند 

  .دان را دارا بوده Totem توتمعنوان 

اما بيم و جهل بشر آهسته آهسته با توسعه و پيشرفت وسايل مادي و بنيان گرفتن و گسـترش علـوم   

در طول زمان عوامل ناشناخت و مجهول كم كم شناخته مي شـوند و  . تخفيف پيدا نموده و ضعيف مي شود

اقل علل پيدايش آنهـا  اي مستقر مي سازد و يا ال سرانجام همين كه بشر تسلط خود را بر اين عوامل تا اندازه

را كشف نموده و مي شناسد، به تدريج از تعداد خدايان كاسته مي شود تا اينكه مجهول بشر تنها بـه مسـأله   

منتهي مي گردد و به همين دليـل نيـز فاصـله ميـان چنـد       مسايل وابسته به آن از لحاظ فلسفيآفرينش و 

و اديان مبتني بر توحيد بـه ميـان مـي    طي شده  monotheismeو يكتاپرستي  Polytheismeخدايي 

  .ه به حلقه ميانين و گامي در راه تعالي تمدن و فرهنگيآيند و اين نيز تحولي است از جهل و ناداني اول

انسان ابتدايي براي توجيه و تبيـين كاينـات كـه    «: اين مفهوم در صورتي عمومي چنين بيان مي شود

ص مي بخشد اخت؛ نيروهاي مجهول طبيعت را تشخساضطراب و اعجاب و آشفتگي مي همواره وي را دچار 

Personification    و به وجود يك يا گروهي خدا معتقد مي شد كه با قهر و غلبه تام بر گيتي فرمـان مـي

و مـي  ] Anthropomorphisme» انتروپومورفيسم«[سپس خدايان را به انسان قياس مي كـرد  . رانند

مـي   ياي چون فكر انساني دارند و كارهايشان به كـردار انسـان   نديشها ؛دايان به صورت انسانندپنداشت كه خ

پس به قصد آنكه آنان را بر سر مهر آورد و ياريشان را به هنگام سختي و خطر بسوي خـود كشـد، بـه    . ماند

 زنـدگاني ماقبـل  ستايش آنان مي پرداخت و برايشان قرباني مي كرد و با اين تمهيـدات در هنگامـه مخـوف    

  :مي گويد Ginsbergژينسبرگ . رمي مي يافتگاندكي آرامش و پشت  تاريخ

سلوك ديني بين دو قطب بيم و اميد، اكراه و اخالص، اتكال و استقالل؛ احساس فرومايگي و احساس 

  .توانايي در نوسان است

Ginsberg. M: Sociologie. 

آفرينش و اداره عالم بوسـيله خـدا، هماننـد    ] »انسان قياس خدايان به«=  انتروپومورفيسم[اما بنابر 

خلق مصنوعي مهندس يا مكانيكي ماهر؛ و زمامداري حاكمي خردمنـد اسـت؛ بنـابراين؛ خـداي آفريـدگار و      

نگهدار و فرمانرواي عالم صرفاً نموداري است از فكر و عمل انساني؛ بالنتيجه انسان شبيه خداست و انسـان را  

ــده اســ    ــود آفري ــورت خ ــوژي. تبص ــتان   Mythologie ميتول ــدايي باس ــتي «[ابت ــان پرس » انس

Homotheisme [محض است؛ زيرا شكل و گوشت و خون انسان را به خدايان نسبت مي دهد:  

Haeckel: die weltratsel. 

  :مي گويد Engels انگلس

افـراد   بر روي هم تمام اديان چيزي جز انعكاس خيالي آن نيروهاي خارجي كـه بـر زنـدگاني روزانـه    «

نيروهاي طبيعت در آغاز تاريخ به اين صورت منعكس شدند و بعداً در جريان تكامل در ... احاطه دارند، نيست

 ناداني تا دانش در ديناز 
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اما چندان به طول نمي كشد كه نيروهاي ... ميان اقوام مختلف دچار تشنجات بسيار صريح و متغير گرديدند

و ... روها عيناً مانند نيروهاي طبيعي، خارجياجتماعي در كنار نيروهاي طبيعت آغاز فعاليت مي كنند اين ني

  .غير قابل تبيين به نظر مي رسند

به يك خـداي   ارباز در مرحله باالتري از تكامل، تمام خصوصيات طبيعي و اجتماعي خدايان بي شم... 

  :توانا منتقل مي گردد

Engels: anti – during. 

  :براي آگاهي وسيع به كتاب ذيل رجوع كنيد

  .جلد يكم بخش هفتم –تاريخ تحليلي اديان و مذاهب در جهان   : هاشم رضي

  جبر و اختيار - 13

 Inderterminisme اختيـار و  Determinisme جبـر موضوع فوق از لحاظي مربوط به مسايل 

تـاريخ تحليلـي اديـان و    «كنيد به جلد دوم  عبراي آگاهي از اين دو مسأله در فلسفه و دين رجو –مي باشد 

  .»بينش هاي ديني فالسفه«بخش يازدهم  –اثر نگارنده » اهب در جهانمذ

و بي دخالتي خدايان در امور جهاني رساترين مورد فلسفه،  يباستان فلسفه بي دست يوناناما در مورد 

 – 342«فيلسوف مشـهور   Epicure اپيكوراست كه بنيان نهنده آن  Epicurrianisme اپيكوريانيسم

  .مي باشد پيش از ميالد» 370

كـه   دتمدني كه بشر از آن بهره مند گرديده عبارت از چيست؟ بعضـي هـا مـا را دعـوت مـي كننـ      ...«

خدايان را از نصيب كردن چنين نعمتي سپاس گوييم در صورتي كه خدايان چنين نعمتي را نصـيب نكـرده   

مـرور زمـان و   «و » ثمره كار و تجربه است«اين تمدن . ايم بلكه خود ما هستيم كه آنرا به چنگ آورده –اند 

بنـابراين  » وضع بشري است كه نوبه به نوبه اختراعات را توليد مي كند و آنها را به معرض استفاده مي گذارد

  .خود ما هستيم كه آنرا روز به روز ترقي داده و دايماً آنرا بسوي كمال مي بريم

اپيكـور مـي   . را در اشتباه و اضطراب نگاه مي دارد از ميان مـي رود  مپس در اينجا ايراد اصلي كه مرد

ر خـود را بـه اراده ادعـايي آنهـا     رند پس ديوانگي است كـه انسـان خـاط   گويد خدايان به كار بشر مداخله ندا

شايد بعضي ها در پاسخ گويند كه به اين فرض جهان و تمام محتويـاتش ديگـر قابـل تشـريح     . مشغول دارد

  .نخواهد بود

وجود دنيا و نظمي كه در آن حكمفرماست . بنابر فيزيك اپيكوري اين اشكال ديگر مورد نخواهد داشت

و مجموعه زندگان همه بر طبق اين فيزيك تشريح و تعليل گرديده و براي تشريح اين جمله نيـازي نيسـت   

  .اند كه معتقد باشيم اينها همه به منظور و هدف و غايت معيني پديد آمده

 و اختيارجبر 
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به منظور يك هدف معين و در نتيجه الهام يك نيروي عاقلـه نيسـت كـه اصـول اوليـه اشـيا        مسلماً«

اند و حركاتي كه بايد انجـام دهنـد در نتيجـه يـك تصـميم سـنجيده تنظـيم         مكانهاي خود را اشغال نموده

هي بلكه چون اينها متعدد و تابع تغييرات بزرگي هسـتند و در فضـا در طـول يـك مـدت اليتنـا       –نگرديده 

  ».محكوم به تصادمات و تصادفات مي باشند باالخره مجموعه اشيا به چنين صورتي كه هستند در مي آيند

پس بوجود خدايان معتقد باشيم و آنها را نيايش كنيم و آنها را سرمشق و راهنماي خود سازيم آنها بـا  

ايشـان قربـاني   دعـا نكنـيم و بر   ديگر به درگاهشاناما . آن طرز زندگاني خود سرمشق بزرگي براي ما هستند

ننماييم و سعي در جلب مرحمت آنها از راه تقديم پيشكش هايي كه نمي دانند به چه كار آنها خواهـد آمـد   

. نكنيم و به خصوص از آن نگران نباشيم به خيال اينكه آنها با نيت خوب يا بد در كارهاي مـا نظـارت دارنـد   

  .فتار خود را مرتب سازيم بي آنكه اراده آنها را در آن دخيل بدانيمآنها كاري بكار ما و جهان ندارند، پس ر

  اپيكور: ه كرسونرآند: رجوع كنيد به

Guuyan. M. J: La moral d'epicure. 

Farrington: Science and qolities in the ancient world. 

  .بخش يازدهم –تاريح تحليلي اديان و مذاهب در جهان  -14

  وحدت جويي -15

و اين از غرابت طبيعت و ذهن انسان شمرده مي شود كه در همه چيز مايل به حصول وحدت است  ...

و علت واحد را به علل كثيره ترجيح مي دهـد چنانكـه بعضـي محققـان ايـن تمايـل را بـه وحـدت نفـس و          

س و اعمـال، پـ   رشخصيت انسان نسبت مي دهند و مي گويند انسان چون خود يك واحد است و منشـأ آثـا  

  :براي امور طبيعي هم فطرتاً مايل است به يك منشأ واحدي قايل شود و از كثرت و تكثير بالطبع نفرت دارد

  .شماره پنجم –سال دوازدهم  –سخن : منوچهر بزرگمهر

  فلسفه  بهشت و دوزخ - 16

گ از آل پـس از مـر   به همان گونه كه در باال اشاره شد مسأله بهشت و دوزخ و اعتقاد به دنيـايي ايـده  

دين مي خواهد بدين وسـيله ناسـازيها و رنجهـاي تمـدن را قابـل      . هاي سازشكارانه دين و تمدن است جنبه

تحمل سازد و چون اين فاقد عدل و داد و روشي انساني است و قانون جنگـل در آن حكمروايـي مـي نمايـد     

  .آن باال وعده مي دهداينكه براي استقرار تمدن و سلطنت خدا دنيايي ديگر را با قوانين بهتري در 

 جوييوحدت 
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حث تاريخ اديان مي باشد و ما ابهشت و دوزخ از جمله دلكش ترين مب أمسأله قياسي و تطبيقي و منش

بهشـت و دوزخ همـراه بـا    . در اين قسمت اجماالً شرحي از چگونگي آن در جوامع و ملل گوناگون مي نگاريم

و كـيش   اسـالم ، مسـيحيت ي همچـون  پاداش و كيفر تنها به شكل شـناخته شـده و آشـكارش در اديـان    

ليكن با اين محدوديت كيفي اين سه كيش نيز هر كدام نوعي توجيه و تعبيـر نمـوده   . وجود دارد زردشتي

متـأخر نزديـك    موسويت بـه  بهشت و دوزخ نمايان و آشكاري وجود ندارد، ليكن هرچه يهوددر كيش . اند

بركنار از نفوذ  يهوديتاين پديده ها رنگ برداشته و نمايان مي شوند و بي شك اين مسأله در آيين  گرديم

و فلسفه ايران نمي باشد كه خود مبناي بهشـت و دوزخ مسـيحي و سـرانجام اسـالمي شـده       زرتشتيدين 

  .است

اوي چـون  مسأله بهشت و دوزخ بطور كلي خاص جوامع متمدن است و از لحـاظ روانشناسـي و روانكـ   

تمدن محدوديت غرايز و عدم آزادي فردي را ايجاب مي نمايد و اين موضوع نيز موجب رنج و اندوه مردم مي 

آل سازي رنجهاي خود را توجيه و قابل تحمل سـازند اينكـه    گردد مردم مي كوشند تا با خيال پروري و ايده

وحاني پس از مرگ مي شوند كـه رنجهـاي   اي ر برخالف اين زندگي مادي و آلوده به تمدن، معتقد به زندگي

به همين جهت است كه گروههاي بشري هرچه بدوي تر و نامتمدن باشند . اين دنيا در آنجا جبران مي شود

  .اعتقاد به بهشت و دوزخ كمتر در آيينشان ديده مي شود

خسـتين  و تمـدنهاي ن  اقيانوسـيه مسأله بهشت و دوزخ در اديان و مسلك هاي ابتدايي كه در جزاير 

شناخته شده از لحاظ شكل اصـولي بـا بهشـت و دوزخ هـايي كـه در اديـان        آفريقاام و قبايل وو اق آمريكا

در اديان و كيش هاي نخستين يا اصوالً اين دو پديده وجـود نـدارد ويـا در    . وجود دارد متفاوت است سامي

  .اند دهصورت وجود داشتن بدان شكلي نمايان نيستند كه در اديان سامي شناخته ش

رنجي وجود دارد و  نه بسياري از اقوام و قبايل ابتدايي تنها به برزخ يا سرزميني نيمه تاريك كه در آن

دگان و بزرگان قوم و اشـراف پـس از مـرگ بـدان     زيكه ارواح برگ داي به نظر مي رسد ايمان دارن نه شادماني

مرگ منهدم شده و از ميان مي روند و يا در جايگاه متمكن مي گردند؛ و ارواح مردم عادي و عامي يا پس از 

بهشت و دوزخ يوناني نيز همچون ميتولـوژي و افسـانه هـا و خدايانشـان     . مناطقي خاص سرگردان مي شوند

جنبه كامل قياسي و انساني دارند و دور از شكنجه ها و عذابهاي شديد و غيـر قابـل تصـور و يـا هرزگيهـا و      

  .حي مي باشندسيمتنعمات دوزخ و بهشت اسالمي و 

اي از آنان آثاري بازمانده آگاهي  ها، يعني نخستين قوم متمدني كه تا اندازه سومرياز بهشت و دوزخ 

اند، بلكه  درستي به دست نيست، آنچه آشكار است اينكه آنان به پاداش و كيفر در دنيايي ديگر باوري نداشته

و بد، خوش خوي و نيك كار و بدسگال و ناانديش در  اند كه ارواح مردگان از نيك تنها به برزخي معتقد بوده

مسلمين  اعرافيا  Danté دانتهاين جايگاه بي تفاوت مردگان برزخي همچون برزخ . اند آن جمله گرد بوده

 بهشت و دوزخفلسفه 
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اين عدم اعتقاد و باور به پاداش و كيفر از آن روي بود كه سومري ها نظر و برداشتي مادي از . مي بوده است

ر راه خدايان را براي رسيدن به جاودانگي و شادماني بهشتي دزندگاني داشتند و دعا خواندن و قرباني نمودن 

عمت هـاي مـادي   نت مي يازيدند تا در اين جهان به انجام نمي دادند، بلكه از آن روي به چنين كارهايي دس

  .بطور كلي خدايان آنها حاصل نيايش و عبادتشان ا در همين جهان مادي جبران مي نمودند. دست يابند

زندگي مي نمودند تمامي با كم  هالل حاصل خيزها و بسياري از اقوام و قبايلي كه گرداگرد  آشوري

  .ي انديشيدندو بيشي اختالف به شكل سومري ها م

را از هم جدا  بابليو  مصريپس از آشوري ها و سومري ها به شكلي آشكار نمي توان دوزخ و بهشت 

يكي از جنبه هـاي متمـايز ديـن مصـري مسـأله      . يل گشتانمود و حق تقدم و پيشي براي يكي از اين دو ق

و كيفـر در بهشـت و دوزخ   بهشت و دوزخ و اصل خلود است، در اين دين براي نخستين بـار مسـأله پـاداش    

و حل و فصل كار مردگان برخاسته بوسيله سنجش اعمال نيك و بدشان در ترازو معين مي  دمطرح مي گرد

البتـه آگـاهي بـه    . يهوديـت، مسـيحيت و اسـالم   : گردد و اين مبنايي است براي اديان بزرگ سامي همچون

انه هاي ديني و اساطير آن سـامان اسـت كـه    چگونگي منشأ و مبدأ اين پندار در مصر مستلزم اطالع بر افس

  .بايستي بدانها رجوع شود

با پيشرفت زمان و توسعه تمـدن و  . ها بس شگفت و معجوني در هم جوش است بابليبهشت و دوزخ 

آليستي درگير مي شـود و بهشـت و دوزخ در    گسترش گروه و قدرت و خودكامگي شاه يا فرمانروا عقايد ايده

زندگاني مـادي مصـدري حقيقـي و خـارجي پيـدا مـي كنـد، امـا هنـوز ديـد مـادي و            ماوراي اين جهان و 

زمـاني  . آليستي در ستيز و پيكارنـد  ماترياليستي سومري يكسره رنگ برنداشته و دو جهان بيني مادي و ايده

نشان ابابليان همچون اسالف خويش يعني سومري ها به پاداش هايي مادي در همين جهان معتقدند و خداي

 اشـتار و  تمـوز خدايان يوناني ها مـي مانـد؛ و زمـاني سـخت در انديشـه بهشـت و دوزخنـد و افسـانه         به 

Tammuz, Ishtar  ارالوبه  تموزو سفر Aralo ارالـو انگيزشان را پيش مي كشند، شگفت اينكـه   هراس 

ها بـه بنـد مـي    جايگاه عمومي ارواح مردگان از نيك و بد به شمار بود و آن مكاني بود كه در آن دستها و پا

شد، تنها از فرط سرما همواره مي لرزيد و رنج و گرسنگي براي سرنشينانش كيفري طاقت فرسا بـود، لـيكن   

خيرات بازماندگان آنها كه در مواقعي خاص و معين به گورشان خوراك و هدايا مـي نهادنـد ايـن كيفرهـا را     

افرهش فراتر و شكنجه هايي كه بوسـيله دو  هر كس در زمين گناهانش فزونتر بود باد. اندكي تعديل مي كرد

  .تحمل مي نمود شديدتر بود Allat االتو  Nergan نرگانمأمور عذاب 

در قومي همـواره  . مسأله پيدايش بهشت و دوزخ يهود كامالً تفسير گويايي از اصول روانكاوانه مي باشد

ايي مي شود كه مردم بـدان  فشارهاي داخلي و شكست هاي خارجي موجد بوجود آمدن يا تشديد تسكين ه

بيش از پيش به اصـول دينـي و پنـدارهاي    . وسيله شكست ها و ناراحتي هاي قومي و فردي را ترميم نمايند
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مسكن مذهبي نيازمند مي گردند و اين موضوع را از گاه نخست در قوم يهود تا اين زمان در اشـكال   ومخدر 

  .گوناگونش مي توان بازيافت

يهوديان نيز در آغاز همچون بابلي ها و سـومري هـا كمتـر بـه زنـدگاني ديگـري پـس از مـرگ مـي          

در دين و آيين نخستين آنها هـيچ اثـري حـاكي از انديشـه خلـود      . اي بدان مي نمودند ا اشارهيانديشيدند و 

نحصراً در همـين  آدمي و مسأله بهشت و دوزخ يا پاداش و كيفر آن جهاني نيامده است و پاداش و كيفر را م

اما منشأ پيدايش خلود و زندگي پس از مرگ و پاداش و كيفر . اند جهان مادي و خاكي قابل قبول مي دانسته

را در قوم يهود از آن گاهي مي توان مشاهده نمود كه يهوديان با شكست هـايي پـي در پـي مواجـه شـده و      

 را اميد سلطنت در اين جهان مادي هشته و باالخرز انديشه فروهااعتقاد برتريت و برگزيده بودن قوم خود را 

شكست ها واكنشي در روحيه آنها پديد آمد و چون در جهان مادي و خاكي ديگر اين از دست دادند، پس از 

تحقق اميدهايشان نقش نمي گرفت، به انديشه جاوداني بودن روح و سروري در جهان دگر افتادند و احتمال 

  .قطعي است كه اين انديشه ها را از ايرانيان يا مصريان و يا هر دو گرفته باشنددارد بلكه نزديك به يقين 

مدن آثاري همچون سفر ايوب كه مظاهر عملي و سمبل هـاي گشـوده آن   آبه هر حال بعدها با بوجود 

همانا مصيبت هاي اسيران در بابل مي باشد اين مشكل پيدا شد كه چگونـه مـي تـوان بـه وجـود بهشـت و       

مان نداشت چون از عدل خداوندي به دور است كه ستمكاران و بيدادگراني با وجـود ظلـم و جـور    دوزخي اي

فراوان در كمال رفاه و آسايش و برخوردار از تنعمات دنيايي باشـند و برگزيـدگان و ايمـان دارانـي همچـون      

  .يهوديان در سايه ظلم و بيداد جان بدهند

پس برخالف آنچه در آيين يهود پيشين راجع به فقدان پاداش و كيفر و بهشـت و دوزخ موجـود بـود،    

يهوديان از پندار پاداش و كيفر در اين جهان چشم پوشيده و به دنيايي ديگر معتقد شدند كه در آنجا زشـت  

  .بادافره يافته و نيك كاران پاداش مي يابندو كاران و بدسگاالن كيفر 

البته تمدني . براي تمدن استشايسته اي براي مردم و دستياري  ين دهندهسكگويد دين ت مي فرويد

و اين . كه سودش در وجود طبقات ممتاز لبريز گردد و طبقات پايين دستش با پندارهاي ديني تسكين يابند

ار كـرده و بـا   طبقات متوسط و فرو افتاده را اسـتثم . است راز حمايت اشراف و طبقات ممتازه از دين و آيين

آنگـاه از ديـن و   . حاصل كار و خونشان تغذيه نموده زندگي پر تـنعم و تلـذذ بـراي خـود فـراهم مـي آورنـد       

پندارهاي مخدر و مسكن دين پشتيباني مي كنند، چون دين و مذهب آنها را به انقالب و عصـيان و احقـاق   

داد آنها تسليم يصبر كنيد به ظلم و ب حقوق خود ترغيب و تحريص نمي نمايد، بلكه همواره گوشزد مي نمايد

تان سيلي زدنـد سـوي ديگـر را     شويد، همچون يك مسيحي برده و غالم باشيد كه هرگاه به يك طرف چهره

ئه دهيد و هرگاه مال و ثروت شما را به يغما بردند، بازمانده آنرا نيز به اعتذار تسليمشان نماييد، چون خدا اار

نموده و در بهشت محروميت ها و بيچارگي هايتان را تالفي كرده و ظـالمين   پس از مرگ رنج شما را جبران

  .را نيز در دوزخ مجازات مي دهد
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هاي بهشت و دوزخ همواره در اديان گوناگون براي انگيزش طبقـه متوسـط و تحـت     در حقيقت افسانه

ندگي و هراس انگيـزي  شدت و ضعف بهشت و دوزخ را از نظر فريب. نظر گرفتن اعمال آنها بوجود آمده است

البته اين مسأله قانوني كلي . ميان ملل و اقوام مختلف و گوناگون مي توان به نسبت فهم و شعور آنان سنجيد

در واقـع اربـاب   . نمي تواند جلوه نمايد، ليكن در شناخت درجه و استعداد قوم و ملتي مي تواند مـؤثر باشـد  

هان را به شكل اخالقي و موافق طبقه متوسـط بسـازند و سـير    اند تا پايان ج اديان و مذاهب همواره كوشيده

  .خواست و تمايل دروني همان طبقه نيز مستقيماً در برقراري اين ايده كمك نموده است

موبدان و فقهاي كيش زردشتي به مردم چنان وعده مي دادند كه پايان اين جهان، يا صحنه بازپسـين  

هيزگاران با سعادت و نيك انجامي پايـان پيـدا مـي كنـد، و زشـت      زندگي در اين عالم براي درستكاران و پر

در كـيش زردشـتي تقسـيمات    . كاران و بدخيمان نيز به همان نسبت به عذاب و شكنجه گرفتار مـي شـوند  

ن قـوي اقتبـاس اديـان سـامي را بـه      ظـ تر از اسالم است و  پيشرفهو تر  بهشت و دوزخ و برزخ بسيار منطقي

بايستي به حق بهشت و دوزخش  را پرمايه ترين و رنگين ترين بهشـت و دوزخ هـا   پرتواني جلب مي كند و 

بشمار آورد اساساً بنيان و تأثير دين بر مبناي وعده و وعيد استوار مي باشد، چون دين قادر نيست نيازمندي 

تر از آنچه  انههاي مادي توده مردم را برآورد به همين جهت نيازمندي هاي آنان را بسيار رنگين تر و فريبكار

. براي طبقات ممتاز و استثمارگران در اين جهان آماده است در جهاني پنداري و پس از مرگ وعده مي دهد

تر و فقيرتر باشد و هرچه فشـار دولـت و سـتم     بل توجه است كه هرچه ملت و قومي فروماندهااين نكته نيز ق

و لذايذ آن جهانش رنگين تر و گسترده تر است  گستران و استثمارگران شديدتر باشد به همان گونه تنعمات

به هر حال بسياري از مباني و اصول . له به ساير شئون و نيازهاي مادي توده مردم نيز بستگي داردأو اين مس

مسيحي، و اسالمي درباره بهشت و دوزخ و برزخ يا اعراف در آيين زردشتي وجود دارد و ساخته هاي اسالمي 

ز پندارهاي زردشتي است و يا غير مستقيم از طريق اقوام و ملل و ادياني ديگر به اين دين يا مستقيماً متأثر ا

  .تازه پا و نوخيز وارد شده است

يا مسأله پاداش و كيفـر ميـان ملـل و     –پژوهش در اين مسأله، يعني بهشت و دوزخ و برزخ و كاوش 

اقوام يكي از موارد شايان توجهي است براي تبيين و نقد اخالق اجتماعي و زنـدگاني مـادي اقـوام و ملـل و     

اش بودند و دين  هرگاه موضوع پاداش و كيفر را در كيش زردشتي كه آرياييان گرونده. سنجش ارزشهاي آنها

اش ساخت بسنجيم به شكلي نسبي بـه   د سامي حمايتش كرده و باليدهبرخاست و نژا عربستاناز  هاسالم ك

  .اعتدال كيش زردشتي و افراط دين اسالمي پي خواهيم برد

في كه بدان وسيله بر مسايلي كه خاستگاهشان مسأله پاداش و كيفر در اديان ساز مسايل اخالقي و فل

در حـالي كـه دوزخ و شـكنجه و    . اسـت  سامي است انتقاد مي شود، موضوع عذاب و عقاب مستمر و دايمـي 

تـر   ها دايمي و جاودان نمي باشد، بلكه بر مبناي اصولي انسانيهندوعذاب زردشتي همچون دوزخ و شكنجه 

  .مسأله نجات براي دوزخيان نيز مطرح مي باشد
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روح پـس از  . در كيش هندوها بهشت و دوزخ وجود دارد، ليكن بهشت و دوزخ آنـان جـاوداني نيسـت   

اما اين شكنجه و عذاب  –هرگاه گناهكار بوده باشد ممكن است براي مدتي در دوزخ شكنجه بيند  مرگ تن

دايمي نمي تواند باشد چون هندوها به دور و تسلسل روح با تناسخ سخت باور دارند و اصوالً تناسخ زيربنـاي  

ز مرگ تن به دوزخ به هرگونه همان سان كه روح ممكن است پس ا. را تشكيل مي دهد هندوستاندين در 

امـا بـر مبنـاي عقيـده بـه      . نيز ممكن است بر اثر نيك پايي و خوش انجامي به بهشت روانه شـود  روانه شود

نمي ماند و ارواحي كه مخلد و جاودان در بهشتند بسـيار انـدك    دتناسخ هيچ روحي در بهشت يا دوزخ مخل

دير يا زود به زمين بازگشته و دور خود را در  تقريباً هر روحي كه وارد دوزخ و بهشت مي شود بايستي. است

  .تناسخات نوين طي كند

روشـنايي و   مكاني بـي  بابلو  سومرر و افسانه هاي يوناني دوزخ همچون جايگاه مردگان در يدر اساط

اند  اين دوزخ را در ابتدا مكاني تصور مي كرده. افتادند سرد و تاريك بوده است كه ارواح جملگي بدان فرو مي

در آن . انـد  كه پايان دنيا و آن سوي اقيانوس واقع شده، چون يونانيان باستان زمين را مسطح مـي پنداشـته  

نمي تابيد و سطحش همواره پوشيده از  نمكان بي نور و تاريك زندگي مقدور نبود، جهت اينكه خورشيد بدا

 هادسا در زيرزمين قرار دادند كه بعدها يوناني ها محل اين دوزخ ر. درختان و گياههاي سياه گورستاني بود

Hadès  زئوسبرادر Zeus  پلوتونكه Pluton جانوري عجيـب و  . نيز ناميده مي شد فرمانرواي آنجا بود

به پاسباني مشغول بود و گرداگرد  هادسدر مدخل قلمرو » سگ سه سر«يا  Cerbère سربرترس آور بنام 

. كه آبي سياه و يخ زده داشتند احاطه نموده بود Achéron اكرونو  Stvx استيكساين مكان را دو رود 

نشسـته و از   Charon شـارون العبوري بر كرجي پيرمردي بـه نـام    مردگان بايستي در مقابل پرداخت حق

خواهر  Démétre دمتردختر  Perséphone پرسفونه – هادسملكه دوزخ يعني همسر . رودها بگذرند

  .كمال قدرت به دوزخ حكمراني مي نمود خداي خدايان بود كه به اتفاق شوهرش با

گونگي مسأله پاداش چاي هم كه بوده باشد از  البته هرگاه بر آن باشيم تا به شكل بسيار كوتاه و فشرده

در اين مختصر تنها نمودن موارد . و كيفر يا بهشت و دوزخ گفتگو نماييم سخن بسي به درازا خواهد انجاميد

تـاريخ  «خوانندگان و پي جويان اين موضوع مي توانند به كتـاب  . آورده شدو شواهدي براي روشني موضوع 

  .ليف نگارنده رجوع نمايندأت» تحليلي اديان و مذاهب در جهان

  قوم پرستي -17

همواره آلت دست اقليت هـا   Ethnocentrisme – Nationalisme ملت پرستيو  قوم پرستي

  .آورده و منافع طبقه خود را تأمين نمايندبوده تا بدان وسيله اكثريت مردم را به هيجان 
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هده ار تاريخ آشكارا همراه با نتايج تخريبي و انحطاطي آن مي توان مشـ سمفهوم قوم پرستي را در سرا

كه اين گونه خود را برتـرين   قوم يهوداند  اديان در بوجود آوردن اين حس همواره نقشي بزرگ داشته. نمود

  :چنين مي يابيم ]پيمان كهن[كتاب مقدس ي مي كند؛ نمودارش را در و برگزيده ترين اقوام جهان معرف

پس جميع فرايض مرا و جميع احكام مرا نگاه داشته آنها را بجا آوريد تا زميني كه مـن شـما را بـه     ...

به رسوم قوم هايي كه من آنها را از پيش شما بيرون مي  ا در ساكن شويد شما را قي نكند؛ وآنجا مي آورم ت

شما وارث : زيرا كه جميع اين كارها را كردند؛ پس ايشان را مكروه داشتم، به شما گفتم –كنم رفتار ننماييد 

اين زمين خواهيد بود و من آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشويد؛ زميني كه بـه شـير و شـهد جـاري     

زيرا كـه   –و براي من مقدس باشيد ... خداي شما هستم كه شما را از امت ها امتياز كرده ام يهوهمن . است

  .قدوس هستم و شما را از ملت ها امتياز كرده ام تا از آن من باشيد يهوهمن 

  22222222تا  27272727 –باب بيستم  –سفر الويان  –پيمان كهن 

  منكر و تومنون باهللاكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهونن عن ال

و از بـدكاري   شما نيكوترين امتي هستيد كه بر آن قيام كردند كه مردم را بـه نيكوكـاري وادار كننـد   

  .بازدارند و ايمان به خدا آورند

  110آيه  سوره آل عمران

و  عجـم و اعراب كه ) غير ايراني(=  انيراناين موضوع؛ يعني قوم پرستي بر ايرانيان كه اقوام ديگر را 

 ،افالتـون و  Gobino گوبينوكساني نيز همچون . اند نيز سلطه و چيرگي است مي ناميده بربريونانيان كه 

و  Hegel هگـل ، ژان بـودن ، Toynbee بـي  تـوين ، Spengler اشپنگلر، Nietzche نيچه ،ارستو

  .اند به برتري و تفوق نژاد خود بوده ، و معتقدقوم پرست Milton ميلتون

ديگر اقوام را برتري قوميـت آنهـا از يكـ   الم مي دارند كه عسقراط، افالتون و ارستو ا: انيونان باستدر 

در قـرن شـانزدهم و   . جاوزي نداشته استتتفكيك مي كند؛ ليكن اين قوم پرستي و ناسيوناليسم آنان جنبه 

 هگلدر قرن نوزدهم . قوم پرستي را اختراع نمود وجه منحط و ضدملي ژان بودن – هانري ناواردر زمان 

و  هيتلـر نغمه برتري و تفوق نژاد آلمان را سـاز نمـود و بـاالخره در سـال هـاي اخيـر        اشپنگلرهمشهري 

 انترناسيوناليســمبــا اينكــه درصــدد ايجــاد نــوعي  Haushofer هــوفر كــارل هــاوسو  موســوليني

Internatinalisme به فرازناي پستي و انحطاط آن كشيدند تحميلي بودند؛ قوم پرستي را.  

لـيكن  : را مي توان مشاهده نمـود  ناسيوناليسماي خاص از  جنبه اسالمو  مسيحيتدر ادياني چون 

  .هايي در اين اديان به جنبه هاي انترناسيوناليستي دست مي يابيم در بازپسين تحليل

 پرستيقوم 
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قوم پرستي كه هميشه همراه با  .ام برددر برابر قوم پرستان بايستي از هواخواهان حكومت جهاني هم ن

 سنت ،Ciceron سيسرون ،Kant كانتاست در فرهنگ فرزانگي چـون   Chanvinismeميهن پرستي 

  .مفهومي نداشته است Goethe گوته و فرويد، اگوستين

 زنـون يعني پيروان  Stoiciens رواقيون Internationalismeواضع نخستين حكومت جهاني يا 

Zenon اينان معتقد بودند كه مردم جهان همه اعضاي يك جامعه هستند و نسـبت بـه ايـن جامعـه     . بودند

قوانين اين جامعه واحد جهاني مبتني بر قوانين طبيعي بوده و بايستي اطاعت شود و اين . مسئول مي باشند

  .حكومت جهاني حاكم بر فرد است

قالب دين به صورتي عارفانه تجلي كرده  در مسيحيتبطوري كه مالحظه مي كنيم همين عقيده در 

در دبسـتان  . است، فالسفه آغاز مسيحيت مي گفتند خداوند پدر نوع بشـر و افـراد انسـاني بـرادر يكديگرنـد     

وجه برتـر  . همچون مكتب رواقيون به برابري و حكومت جهاني گرايشي هست Epicurianisme اپيكوري

مطالعه نمود، او مي گويد مردم در حقوق و خرد برابرنـد،   ونسيسرو علمي اين مفهوم را بايستي در عقايد 

لـت  لي قانون جهاني مقـدم بـر قـانون دو   اول كشور يا دولت، دوم جهان؛ و –افراد عضو دو جامعه مي باشند 

  .چون قانون جهاني كامل و قانون كشوري ناقص است ،است

فيلسوف بزرگ فرانسوي مي گويد تمام ملل با يكديگر بايستي تشكيل يك جامعه  Holbach هولباخ

 اينشـتين . المللي بدهند كه در آن جنگ افروزي همچون قتـل و غـارت درون يـك ملـت تلقـي شـود       بين

Einshtin مي گويد:  

با زباني شاعرانه از آن گاهي صـحبت مـي    فرويد. قوم پرستي تمدن و فرهنگ را به نابودي مي كشاند

دارد كه احساسات ناشي از وطن پرستي و قوم پرستي در افراد تحليل رفته و تمامي مردم چون همشهرياني 

  .واحد در وطني بزرگ و مشترك زندگي كنند
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  در برابر مخالفي فرضي، انتقادهاي مخالفين، شك در نقش تمدن، بي نقشي تمدن

  در معتقدات ديني، تمدن عامل القا و رسانيدن ميراث ديني نه به عنوان

  عامل سازنده، انتقاد از اصل قياس طبيعت به انسان، جواب

  فرويديسم، دو اصل ترسانتقاد، تشتت و تغيير در 

  و عجز و پدر، توضيح و جواب

اي كه سرگرم نوشـتن يـا گفـتن اسـت احسـاس فتـور و        كه گوينده يا نويسنده هنگامي پيش مي آيد

حـال  . فتور و تزلزلي كه در او حس بدبيني و عدم اعتماد نسبت به خودش را بر مي انگيزد. تزلزلي مي نمايد

اعتمادي و رخوت را بيابيم بايستي عطف توجه به روش گفتار و بحث كردن  اگر بر آن باشيم تا منشأ اين بي

اي و نوشـتن بـراي نويسـنده و متفكـري      البته تك روي و يك جانبه بحث نمودن براي گوينـده . خود نماييم

تنهـا بـه قاضـي رفـتن و راضـي      : المـثلش  رضايت به آن معني كه به مصداق ضـرب . رضايت حاصل مي آورد

اين امري است طبيعي و نهادي كه شخص به هنگام بحث يا گفتگويي نمي خواهد به . رساند بازگشتن را مي

هاي مخالفين خود ترتيب اثري بدهد و يا در مواقع تنهايي نيز امكان انديشه نمودن درباره  ها و اعتراض گفته

سستي آهسته آهسته داليل و افكار مخالف را به مغز خود راه نمي دهد، به همين جهت نوعي بي اعتمادي و 

گر مي شود كه بوسايل گوناگون مي كوشد تا با بـزرگ جلـوه دادن و اعتمـادي مضـاعف بوجـود       در او رخنه

  .آوردن در خود اين احساس بي اعتمادي و تزلزل را منكوب سازد

به همين جهت و بر همين منوال من براي دوري جويي از تـك روي و يـك جانبـه بحـث يـا قضـاوت       

ي فرضي را برابر خود مي آفرينم كه در اظهارات و گفته هاي من شك و ترديد نموده و مخالف نمودن، مخالف

چنين مي انگارم كه اين مخالف جلو من نشسته و با شك و شگفتي يعني نوعي شگفتي حاكي . خواني نمايد

نيز مجبور مي از عدم قبول حرفهايم و استدالل هايم را در ترازوي نقد و سنجش محك مي زند و من خود را 

  .بينم به ناقبولي ها و نقادي هاي او گوش فرا داده و قانعش سازم

براي نمونه و مثل ممكن است اين ناظر و مخالف يا نقاد و طرف بحث ايرادها و يا خرده گيـري هـايي   

دات مـذهبي زاييـده   البته مالحظه شد كه در بخش گذشته معتقـ . بخش گذشته به عمل آورد لبدرباره مطا

  :دن تلقي گشت و به همين روي اين نقاد مثالً بگويدو پديده تمترس 
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ايـد كـه    شما در طي گفتارهاي خود به شكل هاي گوناگون بارهـا ايـن مفهـوم و تفسـير را رسـانيده     «

ور كلي تمدن را منشأ دين وانموديـد؛ در صـورتي   طمعتقدات ديني و مذهبي پديد آمده تمدن مي باشد، و ب

البته اين موضوع را . ه و تفسير كه جنبه تعليل نيز دارد بسي شگفت و ناباور مي آيدكه به نظر من اين توجي

اذعان مي كنم كه من خود به تنهايي و مستقل علت روشني براي دين و معتقدات حاصل از آن نمي شناسم، 

گرفتـه و  ليكن اينقدر نيز قادر به انديشه و استدالل مي توانم بود كه ايـن معتقـدات بوسـيله تمـدن نقـش ن     

ايـد شـك ورزيـم و اصـوالً      به همان نسبت در نقش تمدن كه از آن تفسير و بازگويي نموده. اند تكوين نيافته

قبول اين موضوع براي من دشوار است كه تمدن عامل تسهيالتي باشد همچون توزيع محصول و تقسيم كار 

  ».اند هچه اينها قبل از تمدن نيز وجود داشت –يا حق خصوصي بر زن و فرزند 

با توجه به اين اعتراض ها و خرده گيري بايستي به طرح اساسي مسأله دقيق شد و من تصور مي كنم 

ام تـا تمـدن را    من بر آن نبـوده : كه منشأ پيدايش معتقدات مذهبي را بطور كلي اين گونه بتوان توضيح داد

. ي بيشتري به موضـوع توجـه شـود   البته بايستي با عمق و ژرفا. منشأ مستقيم پندارهاي مذهبي توجيه كنم

ام تا مدلل و ثابت نمايم كه معتقدات مذهبي زاييده همان نيازمنديهايي مي باشد كه سـاير   چون من خواسته

: هاي تمدن از آن سرچشمه گرفتـه و توشـه برداشـته اسـت و آن نيـز عبـارت اسـت از        پيشرفتها و جلو روي

هاي كور و اليزال طبيعت كه توانايي و تفوقي شگرف بر بشر نيازمندي به نگهداري و حفظ خود در برابر نيرو

بدين معنا كه در آدمي ميلي . دارند؛ از سويي ديگر پديده تكامل كه خاستگاهش اصالح و پيشرفت مي باشد

شديد و سركش براي مرمت و اصالح نقايص مـدنيت و فرهنـگ وجـود دارد كـه همـواره رو بـه گسـترش و        

ي بهبود بخشيدن و به كمال رساندن نقايصي كه تحمل آن براي ما بسي نـاگوار  پيشتازي برا ؛پيشتازي است

  .و دردآور است

حال مـي تـوان   . اكنون با توجه به اين دو اصل مي توان به خرده گيري و توضيح و جواب آن پرداخت

د كه گفت كه اين ادعا مبني بر منشأ معتقدات و اصل تمدن موضوعي بسيار منطقي و صحيح به نظر مي رس

پـس منشـأ نخسـتين    . به موجب آن تمدن و فرهنگ عامل القا و باز رسيدن اين معتقدات به افراد مي باشند

امـا ايـن   . معتقدات ديني بنابر پايه گفته هاي گذشته ترس در برابر نيروهاي كور و سركش طبيعت مي باشد

ل پوييـده و بوسـيله تمـدن در    معتقدات نخستين و بدوي در بستر زمان و ميان نسل هاي بسياري راه تكامـ 

نفسه و به استقالل و جدا  هر فردي في. بازپسين مراحل خود به عنوان ميراثي فرهنگي به ما باز رسيده است

اي محسوب نمي شود، بلكه ميراث بر نسل هاي بي شماري اسـت كـه طـي     افتادگي خود سازنده و پردازنده

اند، زيرا هر فردي از بدو تولد و كـودكي خـود را    چيزي افزودهاعصار بر مايه بدوي و اوليه هر كدام به نسبت 

برابر اين معتقدات و پندارها مشاهده مي نمايد، معتقدات و ساخته هايي كـه قـبالً آمـاده شـده و بـه او بـاز       

ايـن معتقـدات حاصـل    . اند و او فرداً و به تنهايي در پيراستن و بوجود آوردن آنها دستي نداشته است رسيده

گري نسل هاي بسياري است و فرد در جامعه، همان گونه كه با تازه  و اعصار متوالي و كارمايه و انديشه قرنها
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پايي و كودكي خود قواعد اصلي حساب و هندسه و بديهياتي ديگر را كه از گذشتگان برجاي مانده قبول مي 

  .گونه مي پذيرد كند اين معتقدات ديني را نيز همان

و بديهي نظرگير مي آيد و آن ناهماهنگي و گونه گوني هايي ميان اين ميراث ها البته موضوعي آشكار 

و بازمانده هاست كه بنام معتقدات ديني و مذهبي خوانده مي شود؛ اما با چگونگي و مقام فعلـي مبحـث مـا    

اره ليكن در اين ب. چون در اصل مطلب هيچگونه تغييري نخواهد داد –سير و سبب گويي ندارد فلزومي به ت

بايستي تـذكر داده شـود كـه ايـن شـگفتي و       –كه از جانب شما اظهار شگفتي و تعجبي در اين باره سر زد 

تعجب از ديدگاه سطحي و ظاهري زياد هم بعيد نمي نمايد، چون اغلب و بلكه هميشه كوشش بـر آن رفتـه   

ر هر دوره و هر شكل تكاملي است كه جنبه انساني اين معتقدات را پنهان و پوشيده دارند و مجموعه آن را د

ه ايـن موضـوع يكـي از    تـ الب. كه بوده باشد به عنوان الهاماتي آسماني و مافوق طبيعي بـر مـا تقـديم كننـد    

مذهب و دستگاه مذهبي هرگـاه رنـگ مـافوق طبيعـي و آسـماني      . گريهاي مذهبي است مشخصات و انحراف

با آن گرمي و حرارت نسبت بـه آنهـا پرخاشـگري و    وي اجرايي و نسبت ايمان افراد رنداشته باشد از لحاظ ني

عصيان مي ورزند ندارد و همين رنگ تقدس و غير انساني بودن و در پنـاه معتقـدات آسـماني و الهـام هـاي      

در پناه و پوشش اين پديـده هـاي وهمـي و    . خدايي رفتن است كه مذهب را مصون و محفوظ نگاه مي دارد

شرويها و تغيير و تبديل هاي اين معتقدات از نظرهـا پوشـيده و دور   فوق طبيعي است كه تكامل تدريجي پي

  .مانده و همواره به عنوان اصلي اليتغير و يكسان عرضه مي شوند

دومين ايراد يا انتقادي كه مي توان بر بازگويي شما نمود، و خود بسـيار بيشـتر از نخسـتين ايـراد و     «

س طبيعت و عوامل نيروهاي آن است بوسيله بشر بر نفـس  تر مي نمايد موضوع قيا نكته مهمتر و قابل توجه

يابي شما برحسب اصل قياسي كه بـدان معتقديـد و اشـاره     كاوي و علت خود بدين مفهوم كه در دستگاه پي

نموديد بشر تمام عناصر و نيروها يا عوامل طبيعي را به كسـوت خـود درآورده و صـفات انسـاني بـدانها مـي       

سيري كه در دستگاه شما مي شود بشر مي كوشد تا با اين همرنگي و همساني تـرس  بخشد البته باز بنابر تف

بشر به خاطر . و وحشت خود را فرو ريزد؛ يعني به اين وسيله به حقارت و ناتواني و بي نقشي خود پرده كشد

ز آن اني قايل مي شود تا به اين دسـت آويـ  سمل طبيعي همچون خود صفات و افعال و اميال انااين براي عو

ركش را نيز از جرگه و گروه خود برشمرده و به هراس و ترس خود كه در برابر صورت اوليه سنيروهاي كور و 

چون تنهـا از لحـاظ همسـاني و    . و ناشناخت اين نيروها بسي پرتوان و غيرقابل تحمل است فايق و غالب آيد

د گشت تـا بـا آن نيروهـا همچـون     هايي ديگر است كه بشر قادر خواه يك جنسي و وجود تشابه و همانندي

همنوعان و همجنسان خود پيوندها و روابطي پيدا نمايد و سرانجام با ارتباط همين پيوندها و مراوده هـا بـه   

  .آنها تسلط يافته و چيره گردد

ليكن به نظر من اين اسـتدالل و  . ايد يابي شما كه بر اين موضوع به عمل آورده كاوي و علت اين بود پي

ايـن قيـاس و   . گـر نمـي آيـد    هر جلـو ظـ ليل شما بنايي است پي بر آب و سست كه اصوالً منطقي به ناقامه د
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اي كه بشر ميان خود و نيروها يا عوامل طبيعت برقرار نموده و از آن همچون پلي از فـراز هـراس و    همانندي

سـتين در  بشـر نخ  ترس و وحشت خود بر مي گذرد دور از هر نوع حسابگري و منطـق سـازي اسـت؛ چـون    

چارچوب اين تنها راه محصور است و اصوالً نمي تواند راه ديگري گزينش نموده و يا نـوعي ديگـر انديشـه و    

گونه كه گفتم تنها راهي است كه از نهـاد و   اصوالً اين عمل و كاري است نهادي و نظري و همان. چاره سازد

نهاد است كه خصيصه ها و افكـار و احـوال    بنابر همين فطرت و. خيزد نه از انديشه و تفكرش فطرتش بر مي

خود را برون ريخته و در عالم خارجي منعكس مي سازد و هر فعل و انفعالي طبيعي يا هر پديده و رويـدادي  

و تمايالت موجوداتي مي انگـارد شـبيه و مثـل خـودش كـه اطـراف او        را كه به وقوع مي پيوندد حاصل كار

ار مي كنم كه اين تنها راهي است كه او مي تواند دنبال نموده و از روي باز تكر. همچون او زندگي مي نمايند

وانگهي در ايـن مـورد   . قياس به نفس، اعمال و حوادث طبيعي را نتيجه كار موجوداتي شبيه به خود بپندارد

بـه   اي مسأله شگفتي را نيز نبايستي از نظر دور داشت چون افراد در اين قضيه به شكل پسنديده و ناآگاهانه

هـاي   هاي دروني خويش پاسخ مثبت مي دهند و با گسترش بخشيدن به اينگونه پندارها كنجكاوي نيازمندي

  ».خويش را ترضيه و اميال طبيعي را نيز كامياب مي سازند

اصوالً به شكلي كلي اين فرضيه شما كه در قالب يك انتقاد و برحسب خرده گيري بيـان و ايـراد شـد    

شكل و اساس اين مسأله كه اين همه شگفتي و غرابت در ذهن شما ايجـاد  . ن مي نمايدبسيار بعيد و بي بنيا

طرحي كه شما در مخيله انداختـه و  . نموده است، اصوالً هيچ نوع شگفتي و تعجبي بر آن مشاهده نمي شود

هيچ مأخذ  هاي مردم بدون گري انديشيد، اين شيوه را مي نماياند كه اساس معتقدات و انديشه اي كه مي گونه

و بنيان علمي تكوين و هستي يافته و تنها امري كـه بـر آن مـي گسـتريد و معتقـدات را در لبـاس آن مـي        

تنها زاييده يك حس كنجكـاوي و علـت    رگاه ديد فرانهيد اين است كه اين معتقدات و افكا خواهيد در جلوه

و  –ور پيوسته و تكوين يافته اسـت  اساسي به ظه وجويي و بيانگر آنهاست كه بي وابستگي به مأخذ و اصل 

م اين امر بسيار بعيد مي نمايد و شگفتي نيز خاسـتگاهش بـر   دهمان گونه كه در ابتداي مبحث فوق تذكر دا

  .پايه ايراد شما گسترش دارد

در بخشهايي كه گذشت من از منشأ و اصلي به عنوان پدر و مادر سخن گفتم و اساساً ايـن گونـه مـي    

هنگامي كه دست به قياس برده و طبيعت و كاينـات را بـه خـود ماننـد مـي سـازد، آنهـا را        انديشم كه بشر 

قهر و غضب، خشـم و كـين، مهـر و محبـت، رأفـت و دوسـتي، عشـق و        : همچون خود داراي تمايالتي چون

رگي و لذت جويي مي پندارد و با افگندن خود و گسترش شخصيت خودش بر آنهـا فاصـله   اشهوت، و شكم ب

به هر انجام من بر اين اصل معتقدم كه بشر در حالي كه به نيروهـا و عوامـل   . راس را در مي نورددترس و ه

طبيعت صورت انساني مي بخشد، باز يك بار ديگر از دوران كودكي و الگوي اصلي آن ياد كرد و پيروي مـي  

  .نمايد
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شـخيص و نابـالغ دارد   اي نابسته و ذهني بي ت كودك در نخستين مراحل زندگي، آن گاهي كه انديشه

اي ميان  آموزد كه براي ترس زدايي و برقرار نمودن ارتباط و پيوند با ديگران، و باالخره درنورديدن فاصله مي

خود و كسان ديگر كه موجب تشويش خاطر اويند بايستي براي تأثير نمودن در آنها روابطي با آن كسـان يـا   

به همين دليل و مبنا است كه  –ان خود فرا مي گيرد يهمان اطراف اطرافيان برقرار سازد و اين نكته را نيز از

بعدها و در جريان آينده زندگاني در هر موردي اين نخستين تجربه و آموزش عملي خود را بكار مي گيـرد و  

  .بر همان نهج بدان صورت فعليت مي بخشد

ارد و همان سان كه مالحظـه  اد شما و فكر من وجود ندراز ديدگاه توصيفي بي گمان اختالفي ميان اي

را بخواهـد فهـم نمـوده و     ام كه بشـر هرچـه   طور فوق و بخشهاي پيشين نيز اين اصل را تذكر دادهسشد در 

اما نه بـدان   –شناختي بدان حاصل نمايد به صورت شخص قلب ماهيتش مي دهد و اين امري است طبيعي 

باشد، بلكه آدمي بنـابر الگـوي دوران كـودكي     گونه كه شما مي گوييد امري طبيعي كه فطري و نهادي بشر

در . خود عمل مي نمايد و به نيروها و عوامل طبيعت شخصيت مي بخشد كه بر آنهـا تسـلط و سـيطره يابـد    

اي كامالً پنداري و دروني اسـت كـه رنـگ روانـي دارد، لـيكن       نخستين وحله و اولين گام اين تسلط، سيطره

  .ت كه مقدمات تسلط حقيقي و جسماني را مهيا مي نمايدهمين فرو افكندگي و تسلط رواني اس

ادي همچون دو قاز دو نكته فوق كه بگذريم، به مورد سوميني خواهيم دست يافت كه شايد جنبه انت«

ا و تفـرق و تشـتت در دسـتگاه    مورد گذشته را دارا نباشد، اما بي گمان نمايانگر گونه گونيهـاي داليـل شـم   

 دربـاره منشـأ و مبنـاي پنـدارها و    » 1تـوتم و تـابو  «پيش از اين شما در كتابي بنـام  . تان مي باشد بازگوگرانه

ايد ليكن بدين شكل كـه مـي نمايـد در آن كتـاب دربـاره منشـأ و        اي نموده معتقدات مذهبي بحث گسترده

 2.ستگر ا ايد كه بكلي جدا از داليل امروزي تان جلوه اي تفسير و توجيه نموده چگونگي معتقدات ديني گونه

مدار و مباحث ديني . تان تفاوتي آشكار بين داليل امروزي دارد در واقع مي توان گفت توجيه و داليل گذشته

آنچه كه بـر مبنـاي   . و معتقدات مذهبي در آن هنگام كامالً بر الگوي خانواده و عقده خانوادگي منطبق بوده

 هبه روابط پدر و فرزند پايان گرفته و خاتمعلت جويي و منشأ شناسي مباحثي گرد آمده، در بازپسين مرحله 

خدا شكل تحول و تكامل يافته پدر، و اصوالً به عنـوان پـدري روحـاني تلقـي گشـته و عالقـه و       . يافته است

  .هاي مذهبي بشمار رفته است دوستي نسبت به پدر در خانواده منشأ نيازمندي

از آنها صريحاً به عنـوان عامـل تعيـين    » بوتوتم و تا«اين بود نظرات و استنباط هاي شما كه در كتاب 

 رسد كه اين زمان يكسره و يا تا اندازه به نظر مي! كننده و اصل مستقيمي ياد كرده بوديد، ليكن اينك چه ؟

ايد؛ و به همان نسبت كه ديروز در عقايد خـود پافشـار و    هايي ديگر بگزيده اي از نظر خود عدول نموده و راه

به هر حال آنگونه كـه فهـم مـي    . يز در عقايد جديدتان كوشا و سخت با ايمان مي باشيدمصر بوديد، امروز ن

كي و حقارت، يـا عجـز و   چايد كه آنرا ترس و كو كنم شما به تازگي به كشف بزرگي در اين زمينه نايل آمده

پذيرفته كه در آن  در واقع نوعي تبديل و يا جانشيني عقايد صورت. ايد ناتواني بشر در برابر طبيعت نام نهاده
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با اين احوال آيا اجـازه مـي دهيـد كـه     . عجز و ناتواني بشر جايگزين كمپلكس يا عقده خانوادگي گشته است

  »يحي را خواهان باشم؟ضدرباره اين تغيير فكر و چگونگي آن از شما تو

مـوقعيتي اسـت   الً اين بهترين البته با كمال ميل درباره موضوع مورد توجهتان بازگويي مي كنم و اصو

امـا بطـور   . اي نيز بـودم  ايد و به واقع مترصد چنين مسأله ما با اين توضيح خواستن فراچنگ من آوردهكه ش

ام، ليكن نـه بدانسـان كـه     كلي در برابر پرسش و توضيح شما مي توانم بگويم كه در حقيقت تغيير فكر داده

  .وي خارج نمي باشداكادر ويژه روانك شما توجيه مي نماييد، بلكه تحت قاعده و روش معيني كه از

و مباحث آن عطف توجـه مـي   » توتم و تابو«كاوتر به اساس كتاب  البته بهتر مي بود تا با توجهي ژرف

شد، چون منظور و هدف كتاب مزبور نمودن منشأ تمدن و بحث و كند و كـاو در سرچشـمه هـاي مـذهبي     

ن گفتگو نمايم، بلكه تنها مي خواستم همان گونـه كـه نـام    ام تا در آنجا از منشأ دي نيست و من بر آن نبوده

  3.پژوهشي نموده و اساس و زيربناي آن را بنمايانم» توتميسم«كتاب بازگوگر آن است در مبدأ و منشأ 

حال ممكن است پرسشي را مطرح نمايم؛ آيا توانايي آنرا داريد كـه از ديـدگاه خـود بـه شـكلي كـه       «

و فهم باشد پاسخي بـه ايـن مسـأله بدهيـد كـه بـه چـه سـبب          تابل شناخموضوع براي خودتان روشن و ق

و بطـور   –خت و پرداخت شكل و قالـب حيـواني بـود    انخستين شكل و قالبي كه بشر براي حلول خدايان س

ران و نگاهدارندگان خود را در پيكره حيوانـات و تنـديس هـاي جـانوري     گ كلي به چه علت نخستين حمايت

و چرا اين حيوانات و جانوران را كه مقام خدايي يافته بودند جـزو تابوهـا و محرمـات     نيايش و عبادت نمود؟

بركنار داشت؟  نا حرام كرده و هر نوع لمس و كاركشي را نيز از آنارقرار داده و كشتن و خوردن گوشت آنها 

در حاليكه طي هر مدت معيني در گذرگاه جشني عمومي كه جنبه رمزي و سمبليك داشت ايـن حيـوان را   

  مقام توتمي يا خدايي بود طي تشريفاتي خاص كشته و گوشت آنرا گروهانه مي خوردند؟ ركه د

مسـلم و آشـكار   به هر انجام ممكن است در برابر پرسش هاي فوق پاسخي نداشته باشيد، ليكن آنچـه  

را تشكيل مي دهـد و كشـتن و   » توتميسم«است اين است كه مجموعاً اين اعمال و كارها و انديشه ها اصل 

با طرح اين مبحث اين مبحث ايـن انديشـه   . خوردن حيوان توتميك نيز در داخل اين شيوه عملي مي گردد

ذهب و دين بشمار آورد؟ در برابر اين را مي توان نوعي م» توتميسم«پيش آمده و دامن گير مي شود كه آيا 

اي قطعـي ميـان توتميسـم و مـذاهب بعـدي       بي گمان و به شـيوه . پرسش به يقين بايستي پاسخ مثبت داد

پيوندي مستقيم برقرار است، مذاهبي كه در آنها خدايان انساني بوجود آمده و حيوانات مقـدس يـا جـانوران    

  ».اند كه جنبه تقدس نيز دارند جايگزين شدهتوتميك به شكل حيوانات مورد توجه خدايان 

چنين ارزش هاي ويژه و نخسـتين  بي شك توتميسم و اديان بعدي و همبراي نمودن پيوند مستقيم و 

آن كه مورد حمايت شرع و عرف يا قانون و تمدن و مذهب نيـز مـي باشـد كـافي اسـت تـا بـه دو مـورد از         

ند اشاره نماييم، و قابل تذكر است كه اين دو مورد از موارد محدوديت هايي كه زاييده دوره توتميسم مي باش
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منـع از آدم كشـي و تحـريم     :اصلي در اكثر قريب به اتفاق مذاهب و تمدن ها مي باشد و اين دو عبارتنـد از 

  4.زناي با محارم

 ايـراد شـده قبـول نمـوده و پـذيره     » توتم و تابو«امري است بي تفاوت كه شما داليلي را كه در كتاب 

اما الاقل اميدوارم كه در اين امر بديهي با من هم آهنگ باشـيد كـه در    –شويد يا قبول ننموده و رد نماييد 

ستقل و جدا افتاده كه از ديدگاه اين گونه كاوشگري ها بسيار شايان توجه مآنجا بسياري از مسايل و قضاياي 

  .ي به خود گرفته استمي باشند گردآوري شده و با تقسيم بندي صورت شايسته و نمايان

اينـك در ايـن   . اما درباره تناقض گويي و راجع به تغيير و تبديل خدايان حيواني بـه خـدايان انسـاني   

قسمت نيز بازگويي هايي مي كنم كه چگونه پس از گذشت مدت زماني خدايان حيواني از سكه افتاده و بـي  

» توتم و تابو«در كتاب  ته اين موردي است  كه حتيالب. اند نقش مانده و خدايان انساني جاي آنها را پر كرده

همچنين به همان گونـه كـه مالحظـه شـد و     . از آن تحليلي به عمل نيامده و مورد پژوهش واقع نشده است

تذكر دادم در كتاب مزبور كاوشها و جستجوهايي درباره منشأ مذهبي انجام نيافته بلكه تنها مدار گفتگـو بـر   

داشته است اما اين مورد براي شما توهم و شايد اشـتباهي فـراهم آورده اسـت،    چرخش » توتميسم«موضوع 

بطور كلي آيا چنين مي انديشيد كه اين گونه محدوديتي كه در كتاب مورد نظر از لحاظ موضوع بحث پيش 

  آمده دليل نفي پديده هايي كه از آنها ذكري به عمل نيامده مي تواند باشد؟

سي عطف توجهي داشت كه هر نوع پژوهش و كاوشي در كـار مـن نمونـه    سرانجام بايستي به اصل اسا

جربـه و تحليـل   تكانـاليز و   هايي است كه بر مدار روانكاوي استوار مي باشد و مسأله مذهب نيز از شيوه پسي

  .خارج نمي تواند بود

من مي . اند روي آمده پديده ها و موردهايي كه ديروز فراچنگ نيامده و دستگيرم نشده بودند اينك فرا

كوشم تا از مواردي كه در گذشته از نظرم پوشيده مانده بودند پرده برگيرم و از علل ياد ناشده و مستور براي 

پژوهشهاي كنونيم سودجويي كنم و اين را آيا مي توان به تناقض گويي و تغييـر عقيـده بـازگو كـرد؟ و بـه      

البتـه بايسـتي بـا    . ه قضـاوت نمـودن مـن گـردد    همين نسبت دگرباره اين موضوع نمي تواند دليل يك جانب

ام كـه امـروز مـي     اي پلي ميان آنچه كـه پـيش گفتـه    شم تا به نحو شايستهوشايي و سخت گروي بر آن باك

امـا   –يج هاي دلخواه و مطلـوب دسـت آورم گـردد    اخواهم بگويم ببندم تا از راه يافتن و يگانه شدن آنها نت

توار كننده گفته هاي پيشين است نه ناقض و شكننده آنها و بـه همـين   آنچه كه امروز مي گويم مكمل و اس

بطور كلي برآنم تا با اتحـاد  . جهت است كه اسناد نقيض گويي دور از ژرف انديشي و انصاف جلوه گر مي آيد

. گفته هاي گذشته و آنچه كه امروز گفته مي شود، يعني با همجوشي ميان ظاهر و باطن به هدفم نايل شوم

ايـن دو، يعنـي عقـده    : اي ساده تر و رساتر بجوييم بايستي بـدين گونـه گفـت كـه     ه منظور را در جملههرگا

خانوادگي و عجز و ناتواني بشر و نيازمندي او به كمك هيچگاه خارج از تأثير و وابسـتگي هـم نيسـتند و بـر     

  .وار كنمهمين اساس است كه برآنم تا با كاوشهايي عميقانه راه را براي شناسايي شما هم
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اي دشـوارگونه نيسـت و از    اي كه با سخت كوششي در پي آنـيم بـه هـيچ روي پديـده     نماياندن شيوه

پيوندهايي كه ناتواني و بي پايي كودك را با عجز و درماندگي فردي بالغ كه زنـدگيش بـا آن نـاتواني هـا در     

حاصل نمود و اين دو در برابر هم برابر طبيعت دنباله همان دوران كودكانه است مي توان به مشكل شناسايي 

قرار داشته و موجوديت يكي بي آن ديگر مفهوم و قابل فهم نيست و بر اين مبنا موجبات روانكاوانه پيـدايش  

  .مذاهب درآميختن علل ناتواني كودكي و علل عجز و نيازمندي در دوران بلوغ مي باشد

در نظر گرفتن . ي رواني كودك به عمل آوريماكنون بر آن باشيم تا به كوتاهي سير و گشتي در زندگان

كودك در دوران زندگاني سخت و پـر  . اي مي تواند باشد زندگي رواني كودك در واقع رازگشاي بسيار ارزنده

آگين خود همراه و مستمراً در جستجوي پناهگاهي است تا خود را به نحوي از انحا در برابر  مخاطره و هراس

رجي حفظ نمايد، و البته همان سان كه در صفحات گذشته مالحظه گشت مـي  پديده هاي مخاطره آميز خا

  .دانيم كه چگونه موفق گشته و به حاصل تكاپوي خود دست مي يازد

 يـا شـهوت در دوران كـودكي همـواره متوجـه تمـايالت       5ليبيدواين مسأله اصل روانكاوانه ايست كه 

مندي هاي نارسيستي بسي سخت كـوش اسـت و همـواره در گـزينش     مي باشد و در راه نياز خودشيفتگي

براي نمونـه مـي تـوان از    . مواردي جهدورزي مي نمايد كه نيازمنديهاي حاصله از خودشيفتگي را ارضا نمايد

مادر را مي توان نخستين حـامي و پرورشـگر كـودك دانسـت، و هـم اوسـت كـه        : مادر و كودك مثالي آورد

كودك برطرف نموده و در برابر مخاطرات خارجي محافظت و حراستش مي نمايـد،  نيازمندي گرسنگي را در 

بـه هـر انجـام بـا دقـت و      . از جانب كـودك قـرار مـي گيـرد     ليبيدوو هم اوست كه آماج نخستين تيرهاي 

نخستين حمايتگر كـودك در برابـر مخـاطرات و    » مادر«كنجكاوي همراه با كاوندگي متوجه خواهيم شد كه 

بند هراسها و تشويش ها و نابساماني هاي و اوست كه كودك او را نخستين سد خارجي است سركشي عوامل

  .هراس انگيزش مي پندارد

 شبزودي بنابر عللي كه نظرگيرترين آنها نيرومندي و قدرت اسـت، پـدر جانشـين مـادر گشـته و نقـ      

 امـا روابـط  . 6ده مـي گيـرد  حمايت كننده، محدودگري، نواختن و كيفر دادن را تا پايان دوران كودكي برعهـ 

 –نه مهرآگين است صرفاً و نـه كـين توزانـه     ودك يك جانبه نيست؛كودك نسبت به پدر و پدر نسبت به ك

. روابطشان هم مهرآميز اسـت و هـم كـين جويانـه و عنادگرانـه     . مي باشد دوگونگي عواطفبلكه آكنده از 

مـواردي اسـت كـه خشـم خفـه و خـود روي        روابط پدر و مادر و نزديكي و عشق ورزيشان نسبت به هـم از 

اش دست اندازي مي نمايـد تنفـري    كودكانه را بر مي انگيزد و نسبت به پدر كه به نخستين خاستگاه عشقي

از سويي ديگر استقالل و قـدرت پـدر را سـتوده و بـا مقياسـي بـر       . احساس كرده و كيني به دل مي پروراند

پس پدر كه بزودي مقام مادري را در برابر كودك اشغال مي . ازدناتواني خود مقامي بس رفيع برايش مي پرد

از نشـانه هـا و مـوارد ايـن     . كند، براي كودك موجودي است ترس آور و در عين حال مورد ستايش و عالقه

ام  به گسردگي گفتگو نموده و آن را به اثبات رسانيده» توتم و تابو«تضادها و دونگي هاي عواطف در كتاب 
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ه به آن كتاب مالحظه خواهد شد كه اكثر آن در تمام اديان به شكل ريشه دار و ژرفي ديـده مـي   و با مراجع

  .شود

كودك همان گونه كه آهسته آهسته رشد نموده و بزرگ مي شود و سـرانجام خـواه نـاخواه بـه دوران     

كـودكي   بلوغ باز مي رسد، با رها شدن از تسلط و رهيدن از ترس پدر، مشـاهده مـي كنـد بـه همـان روش     

بايستي خود را به مبدئي نيرومند متكي سازد و بي پشتيباني و اتكاي به عـواملي قدرتمنـد كـه حمـايتگر و     

اين قدرتها بايستي داراي خصوصيات و . حافظ نيز باشند نمي تواند به سير و سلوك خود متعارفانه ادامه دهد

يشش را برانگيزانند آنگاه است كه فرد دست صفاتي باشند كه او را اقناع نموده و ترس و وحشت و مهر و ستا

خداياني مي آفريند و بـه عوامـل طبيعـي كـه خـدايان مـي پنداردشـان        . به آفرينش خدا يا خدايان مي زند

آفريننده هاي او خداياني هسـتند كـه بـا قـدرتهاي     . اي مي پوشاند خصوصيات و صفات پدر را همچون جامه

؛ آنگاه او مي كوشد تا به وسايلي خشنودي و رحم و شقفت آنان شگرف خود ترس و بيمش را دامن مي زنند

اما ايـن كـار يـك جانبـه نيسـت چـون        –را برانگيزانده و محبت و رضايشان را به جانب خود منعطف نمايد 

خدايان نيز در برابر ستايش ها و نيايش هاي افراد ملزم به حفظ و حمايتشان مي باشند و افراد نيز سخت به 

  .يعني حمايت كردن و تأمين نمودن و محفوظ داشتن خدايان چشم دارنداين موضوع 

اش  پس كودك از آن روي به پدر عشق و محبت مي ورزد كه به او احتياج دارد و نيازمندي و نـاتواني 

وضع بشري نيز همچون كودك و هماننـد نيـاز نخسـتين او مـي     . داشت مي گردد موجب گروندگي و بزرگ

الزم مي دارد تا همچون كودك به قواي طبيعي تشخيص بخشيده و با صفات پـدري   ناتواني و عجزش. باشد

العمل شخص بالغ، يا كودك نيرو يافته و از بند پدر رسته در برابر احساس ترس  سكپس ع. خداياني بپردازد

  .و ناتواني موجب پيدايش مذهب مي شود

ه مباحثي در مدار تكامل و تطور اعتقاد به به هر حال در اين نوشته ها بر آن نيستيم تا با ژرف جويي ب

خدايان گفتگو و بحث شود، بلكه تنها به همان شكل كه در قسمت هاي گذشته مالحظه شد تنها به جستجو 

 .يا معتقدات ديني اكتفا مي ورزيم در چگونگي و ارزش پندارها



  پيوست بخش چهارم

1- Sigmund Freud: Totem et tabou. 

  منشأ دين و پرستش - 2

يد تا انـدكي دربـاره   آبا توجه به گفتگو و پرسش و پاسخ هاي فوق درباره منشأ مذهب و دين الزم مي 

 ليكن اين بازگوگري شامل تعريف دين، شيوه هاي پرستش و در ضمن منشـأهاي  –اين مسأله سخن گوييم 

  .آن نيز خواهد بود

در تعريف دين عقايد و آراي متفاوتي ابراز شده است كه بعضي اوقـات از لحـاظ وسـعت قلمـرو مـورد      

: گروهي در تعريف ديـن مـي گوينـد   . بحثي گسترده و ژرف و برخي اوقات بسيار تنگ و بي مرز گشته است

تلف اخالقي و فلسفي نيـز مـي   سيستم خاص اعتقاد و اعمال و عبادات است كه اغلب شامل قسمت هاي مخ

اي نيز دين را عبارت  تفسير مي كنند و دسته پاره اي دين را صرفاً اعتقاد به موجودات آسماني و مرموز. شود

از چگونگي احساسات قلبي و قواعد و دستورهاي مشتق از آن تعريف مي كنند و سرانجام گروهي نيز دين را 

به شكلي كه نگريسته مـي شـود از   ... اجتماعي بازگو مي نماينديزي از احساسات فردي و ممجموعه در هم آ

ليكن آنچه مورد اهميت و . ني بس وسيع و وقتي بسيار تنگ و محدود مي شودالحاظ قلمرو مباحث، دين زم

در خور توجه مي باشد اينكه دين را تنهـا محـدود و در چـارچوب احساسـات قلبـي، يـا پرسـتش نيروهـا و         

الطبيعه و يا صرفاً انجام اعمال خرافي و بجا آوردن عبادات و برخي رسوم ديگر نمي  قموجودات مرموز و مافو

پزشكي، ستاره شناسي، هنر و ادبيات، نقاشـي و  : زماني دين به معناي همه چيز بوده است. توان تعريف نمود

شته و در معبدها زماني جملگي در قلمرو دين قرار دا... پيكر تراشي، معماري، قانون گزاري و سياست گري و

در علوم و هنر ماست، به تدريج فرزندهاي خـود را  دين كه ما. اند و جاهاي مقدس ديني حل و فسخ مي شده

به همين روي مطالعه و كـاوش در زنـدگي و   . اند پرورانده و آنان نيز در بستر زمان شخصيت و استقالل يافته

دين است و در چنـين كاوشـها و جسـتجوهايي     تاريخ انسان هاي نخستين، پژوهش و كاوش در واحدي بنام

سيطره و نفوذ انديشه هاي ديني را بر تمام شئون زندگاني انسان نخستين مي تـوان بـه آشـكاري مشـاهده     

پزشكي، هنر، ادبيات، فلسفه، نجوم : نش بشري، هرچه رشته هايي چونيبا پيشرفت زمان و گسترش ب. نمود

تر گشت تا اينكه در زمـان مـا تنهـا بيـان      دين محدودتر و فرو افتاده و غيره تشخص يافته و استقالل يافتند،

  .كننده انجام اعمال و عبادات و رسومي خرافه آميز و انديشه هايي غير منطقي شناخته شده است

بطور كلي مي توان به تمام جنبه هاي عيني و ذهني انسان هاي نخستين جنبه فرهنگي بخشيد، چون 

. ي و ذهني به تفاوت درهم اثر مي بخشند و مرز مشخص و متمايزي را دارا نيسـتند دو عامل مداخله گر عين

اما در واقع نبايستي جريان نفوذ و نقش انديشه را نيز در شكل بخشي به جريان هاي ذهني و عينـي بركنـار   
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ود نيز داريم چون در انسان انديشيدن و عمل نمودن مستلزم و مالزم يكديگرند ليكن با اين وصف انديشه خ

به همـين  . قايم به ذات و بركنار از نيروهاي خارجي نيست، بلكه با پيشرفت و در ضمن عمل نقش مي گيرد

  :جهت هيچگونه تكاپو و جوشش اقتصادي و توليدي را نمي توان بركنار از نفوذ فرهنگي بشمار آورد

Lindsay: song of failing world. 

جنبـه هـا، روشـها و    . مرز و بسيار متجانس و درهم فشرده اسـت اصوالً زندگي مردم ابتدايي بي حد و 

. هاي متمايز هنوز در شئون زندگي تفكيك نيافته و جنبه هاي نظري و عملي مشخص و نمايان نيستند شيوه

جادوكاري و علم و هر دو يك راه و . در دوره هاي ابتدايي حقيقت و خيال با هم آميخته و از هم جدا نيستند

و زندگي فردي، قـدرت و اختيـار فـردي     Individualisme فردپرستيشناخته مي شوند،  به يك مفهوم

اي نه امور فرهنگـي   به همين جهت در چنين قبايل يا جوامع متجانس و ساده –نامفهوم و بي شناخت است 

د و تقسيم ان افراد هر كدام به تنهايي همه كاره. شاخه هايي دارند و نه امور مادي و تمدن و طبقات اجتماعي

اي ندارد به همـين نسـبت ميـان فلسـفه و ادبيـات، نقاشـي و        كار و موضوع اهل حرفه و صنعت اصوالً زمينه

يعني ميان جنبـه هـاي نظـري و عملـي يـا      : وابسته هاي به آن، ساحري و افسونكاري و پزشكي و امور ديگر

  .عيني و ذهني هيچ مرز و تمايزي وجود ندارد

سال با پيشرفت تمدن كار و حرفه پديد آمد و آهسته آهسـته جنبـه هـاي     همان گونه كه طي هزاران

نظري و عملي از هم متمايز گشتند، ميان واحد فرهنگي كهن نيز كه دين ناميده مي شد، شكافهايي حاصـل  

تحول و تكامل و ديگرگوني هاي ديني را مي توان در بستر همين فعل . آمده و شاخه هايي از آن جدا گشت

  .ت و تمايز ميان واقعيت و وهم و پندار، با امور ذهني و عيني، پژوهش نموده و بدست آوردو انفعاال

انـد،   ين موضوع باشيم كه عقايد و رسوم مذهبي ثابت و يكسان نبـوده ابه همين جهت بايستي متوجه 

تحـول   موقعيت هاي طبيعي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي همواره در: بلكه موافق با مقتضيات خارجي چون

همچون علوم و صنايع مراحل تكامل را پيمـوده   –اند پس انسان در مورد عقايد و رسوم هم  و دگرگوني بوده

  .است

قبل از اينكه مستقيماً در اين قسمت سخن گفته شـود  . و اما درباره منشأ اديان، يا آغاز احساس ديني

امـوري   تشناخت و آگاهي به عينيت و ماهي: بايستي از اين امر آگاهي يافته و بدين دشواري دست يابيم كه

از سـويي ديگـر بـا فهـم ايـن دشـواري و       . اي است بس دشوار كه خاستگاهشان صرفاً ذهني مي باشد مسأله

اي درست براي كاوش در دين، نمي توان از پرشورترين و احساس انگيزترين مراحل انديشه  ناشناسايي شيوه

عمومي آنان است دست از پي كاوي فرو هشت و اصوالً ناديده گـرفتن  گري انسانها آيينه تمام نماي زندگاني 

آن از ممتنعات مي باشد با ايـن وصـف شـناخت و ادراك راسـتين ديـن همـواره يكـي از دشـوارترين امـور          

ليكن با تمام اين ناهمواري ها و بي سـاماني هـا بـا همـت و پشـتكار دانشـمندان در       . پژوهشگري بوده است

 دين و پرستشمنشأ 
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ه عنوان اصلي اصيل كه حاوي تفكـرات و احساسـات بشـريت باشـد بـا سـرعتي شـگرف        سالهاي اخير دين ب

  .گسترش يافته و پيشرفت نموده است

انـد كـه    ادبيات، هنر، و روانشناسي ديني اين زمان با اصولي جدا از هم و مستقل آن راهي را باز كـرده 

از سويي ديگر كاوش ها و پي جويي . دهمواره آگاهي ها و بينش هايي نو و شايسته درباره دين به ما مي دهن

هاي مفاهيم و سمبل هاي ديني، راه شناخت فلسفه دين را باز نموده و بر اثر آن مي تـوانيم بـا سـهولت بـه     

 يمفاهيم رمزي و سمبليك تجليات ديني و آداب و عبادات و هنرهاي مذهبي و خداشناسي و منشـأ آنهـا پـ   

  .برده  شناختي واقعي بدست آوريم

Lynn white: frontiers of knowledge. 

اي در ايـن مسـأله رأي داد،    با تمام اين مشكالت و دشواري ها اين زمان مي توان بـا جـرأت شايسـته   

دربـاره  . هرچند كه آرا و عقايد درباره نخستين احساس هاي ديني و منشـأ آن مختلـف و گونـه گـون باشـد     

بوسـيله دانشـمندان و علمـا، عقايـد و     » پسيكاناليز«پيدايش منشأ مذهبي و احساس ديني خارج از قلمرو 

مشاهده شـد  . بازمي رسند فرويدنظراتي ابراز شده است كه با تمام تنوع و گونه گوني اكثر آنها به دو نظريه 

پـدر كـه در   : دو مورد براي منشأ ديني ذكر شده كـه عبارتنـد از   Freudisme فرويديسمكه در سيستم 

يعني خانواده را حفظ و حراست مي كند و دامنه اين حمايتگري همچنان تا  Clan كالندوران زندگي خود 

پس از مرگ نيز گسترده شده و اعضاي خانواده پس از مرگ روح و روان يا شبح او را همچنان مسلط بر خود 

  :مي پندارند

Sigmund Freud: neune folge der vorlesnngen. 

مـرگ   زمان حيات و مقدس داشـتن خـاطره او پـس ا   در واقع همين سلطه و گسترش قدرت پدر در ز

گشته و خود به صورت شكل مستقلي از دستگاه هاي دينـي   نياپرستيميان اعضاي خانواده است كه منشأ 

مـورد دوم همـان   . درآمده و اثرات آن را ميان تمام جوامع و قبايل و ملل متمدن نيز مي توان مشاهده كـرد 

ي بشر است در برابر نيروهاي طبيعت كه منجر به خدا آفريني قياسي مي تفسير همگاني ترس و عجز و ناتوان

در سيستم » پدر«همانگونه كه بسياري از نظرات درباره منشأ ديني و آغاز پيدايش آن به مفهوم و اصل . شود

اني فرويد منتهي مي شود، بسياري از آرا و عقايد نيز مستقيم و غير مستقيم به نظريه دوم، يعني عجز و ناتو

كه منشأ معتقدات ديني را انعكاس نيروهاي طبيعي و اجتماعي  Marxisme ماركسيسم. بشر مي پيوندد

البته با اين نقص . نيست فرويداند جز بيان نظريه دوم  مي داند كه به مرور ايام به شكل امروزي تحول يافته

ه موارد اقتصادي هيچگونـه تـوجهي   كه دستگاه فرويديسم مسايل اجتماعي را كمتر مورد توجه قرار داده و ب

اصـل   –نيز منشأ معتقدات ديني و مسـأله خـدا    Darwinisme داروينيسمدر دستگاه . مبذول نمي دارد

  .يا زورمندترين فرد خانواده و قبيله ذكر شده است» پدر«

 دين و پرستشمنشأ 



 آينده يك پندار    138

 

نظراتي گوناگون ديگر نيز هست كه بيشتر بر پايه قيـاس و حدسـياتي بنـا شـده كـه جنبـه علمـي و        

بـا وجـود    Emmanuel – Aegerter ايژرتـر داللي آنها چندان استوار به نظر نمي رسند و به گفتـه  است

  .گسترش و جامعيت دين قادر نيستم به ريشه و اساس آن دست يابيم جز از طريق مقايسه و پندار

 بسياري از دانشمندان را رأي بر آن است كه افسانه ها الگوي كامل و بي خدشه تصورات مـذهبي مـي  

» Tylor تيلور«برخي ديگر كه در رأس آنان . اي را بنا نهاد باشند و بايستي بر مدار آنها هر نوع رأي و عقيده

 جانقرار دارد اعتقادات مذهبي و مفهوم خدا يا خدايان را منتج از حيات رواني اقوام نخستين، يعنـي دوران  

يه براي تمام موجودات گرداگرد خـود روح و  بنابر تعريف اين گروه، بشر اول. مي دانند Animisme پنداري

روان و روحي كه همانند روح خود آنان بوده و جهان را بـه جنـبش و حركـت مـي      –رواني قايل بوده است 

اند بالطبع چون خود  اها، آسمانها و ساير عناصر و عوامل طبيعت بودهيستارگان، در: اين روانها كه از. اند آورده

بشر كه در مقابل توفان و رعد و برق يا خسوف نـاتوان بـوده   . اند داشته و حس مي نمودههايي  آنها نيازمندي

چنين تصور مي كرده است كه با دادن قرباني در راه آنان و نيايش و تقديس، آنهـا را نسـبت بـه خـود رام و     

  .مهربان مي نمايد

يا  آنميسمكه  است» Herbert Spencer اسپنسر هربرت«صورت ديگر تحول اين عقيده نظريه 

متحـول  » Totemisme توتميسم«جان پنداري را با زنده و جاودان ماندن پدر در هم آميخته و به نوعي 

  .مي سازد

ديـن و   و موارد ذكر شده اساسي تـرين منشـأ و مبـدئي كـه بـراي      توتميسمباالخره گذشته از اصل 

هاي طبيعت است كـه واكـنش آن   له ترس و ضعف بشري در برابر نيروأه مسمذهب شناخته شده همان شيو

به اين شيوه كه انسانهاي اوليه بوسيله برقراري شباهت و هماننـدي مـابين    ؛موجد معتقدات ديني شده است

فرمانروا و رييس قبيله با يكي از نيروها و عناصر طبيعت جهت تعديل نيروهاي هراس آور و گاهي مخرب آن 

سـتاره پرسـتي، خورشيدپرسـتي، مـاه     : انـد  ربانيها مـي نمـوده  شروع به نيايش و بزرگداشت و دادن هدايا و ق

پرستي، و نيايش عناصر گوناگون طبيعت را بايستي نتيجه اين عقيده دانست و اعتقاد به ارباب انواع و شـيوه  

  .چند خدايي را نيز از همين رهگذر مي توان مورد استفاده قرار داد

ل ترس همواره به عنوان منشأ ايمان ديني شناخته شده در طول تاريخ از زمانهايي دور تا اين زمان عام

ترس نخسـتين مـادر خـدايان اسـت و     : مي گويد» Lcretius لوكرتيوس«است و به همين جهت است كه 

 Baron هولبـاخ «فالسفه قرن هجدهم نيز جملگي بر اين منوال رأي داده و صداي آنان را در ايـن گفتـه   

Holbach «مي شنويم كه:  

انـد، آنگـاه خيـال     ز كاوش نماييم خواهيم ديد كه ناداني و ترس مفهوم خدايان را پرداختههرگاه از آغا

  :بافي و نيرنگ بازي آنها را پيراسته و مفهوم نخستين آنها زير اين پوششها پنهان مانده است
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Will Durant: the story of philosophy. 

اي از فالسفه و دانشمندان نيز با اين گونه توجيهات كامالً مخالف بـوده و عـواملي همچـون     ليكن عده

اينان مي گوينـد هرگـاه منشـأ    . ترس و عجز و يا خداسازي از راه مقايسه به خود را كامالً مردود مي شمارند

مـاييم از همـان   ايمان ديني را پديد آمده از ترس و بالنتيجـه پرسـتش نيروهـاي برتـر از طبيعـت تعريـف ن      

نخستين مرحله بايستي اين نكته را در نظر بگيريم كه ميان بعضي از اقوام و قبايل ابتدايي هيچ گونه آثـار و  

بعضي از قبايل افريقـايي داراي هيچگونـه مراسـم و    . عاليمي كه داللت بر وجود دين نمايد ديده نشده است

كوتولـه هـاي   . بت ها و خـدايان فـوق طبيعـي ندارنـد     آداب ديني نبوده و هيچ نوع خداي نيز اعم از توتم و

تنها به اهرمنان يا خدايان زشتي و بدي اعتقاد دارند و آنها را نيز موجوداتي بي تفاوت مي شـمارند   كامرون

 سـيالن در جزيره  وداهافراد قبيله . كه در سرنوشت و جريان زندگاني افراد تأثيري نمي توانند داشته باشند

جاوداني اعتقاد دارند كه بود و نبودشان براي آنها يكسان است و نه عبادتي برايشان انجام داده و  به خداياني

ن مي دارند و هرگاه كسي از آنان درباره خدا پرسش كند حيـرت زده مـي   انه هدايان و قرباني هايي تقديمش

 امريكـاي شـمالي  هنـديان  اي يا بر برجسـتگي النـه موريانگـان؟     گويند آن بر سنگي است يا بر پاره تخته

بر افعال و كار بندگان نشسته است و اين گروه خدا را همچـون   خدا دارند كه به جايگاهي بي نظرتصوري از 

دربـاره عقايـد    ابيپـون فردي از قبيلـه  . فوق آن تصور مي كنند كه به كارهاي بندگان مداخله ورزد اپيكور

اند تا مشاهده كنند كه آيا دشـت   همواره بر آن انديشه بودهنياكان و پدران ما : اي شگفت دارد كه ديني گفته

انـد بـه سـطح     و صحرا براي آب و علف دام هايشان كافي است يا نه و به همين جهت همواره عـادت داشـته  

انـد تـا بـر آسـمانها انديشـيده و       آنها هيچ گاه بر آن نبوده. زمين بنگرند و به جايي ديگر كاري نداشته باشند

نجا چه حوادث و اتفاق هايي رخ داده و مـثالً مالحظـه نماينـد آفريننـده و فرمـانرواي سـتارگان       ببينند در آ

  ...كيست

Will Durant: our oriental heritage. 

وهشگران عقيـده و منشـأ ايمـان دينـي را ناشـي از      ژاي از دانشمندان و پ به همين جهت است كه عده

اين گروه پيدايش و احساس مـذهبي را  . نمي دانند» رستيتوتميسم و توتم پ«و ترس، مبتني بر اصل  ضعف

هبي منبعث و ناشي از ذگروهي بر اين گمانند كه عقيده و منشأ م. ناشي از مبدئي صحيح و عقل مي پندارند

بدين سان كه چگونگي عقيده و پندارهاي مذهبي هر فردي مأخوذ از اجتماعي است كـه در   –اجتماع است 

دو مبدأ براي چگونگي و تكوين پندارها و عقايـد مـذهبي قايـل     Henrie Bergson برگسون. آن مي زيد

مذهب اجتماعي نوعي انديشه است كه بر مبناي آن فرد خود را عضوي . يكي فردي و ديگري اجتماعي: است

اين هماهنگ ساختن مستلزم آنست كه . از جامعه دانسته و خود را با مقتضيات اجتماعي هماهنگ مي سازد

تعقل و ژرف انديشي دست فرو هشته و به خاطر اجتماع از بسياري لذات و منافع خود در مقابل حفظ  فرد از
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وشي از منافع و لذات فردي اسـت كـه افـراد    پحقوق توده و جماعت چشم بپوشد بر اثر اين گذشت و چشم 

ايمـان بـه   : معتقد به پاداش و جبراني گشته و همين نحوه موجب پيدايش پندارهاي مذهبي و دينـي چـون  

  .رستاخيز و پاداش و عقوبت در برابر نيكي و زشتي مي گردد

ليكن احساس فردي كه منبع عقايد ديني در فرد است ناشي از نيـروي الهـام مـي باشـد كـه بوسـيله       

بطور كلي ايـن نـوع احسـاس    . فراهم مي آيد» Elan vital شور حياتي«ارتباط انساني يا نيروي زندگي يا 

ايـن  . يرويي است كه موجب انگيزش غريزه در جانوران و پيدايش عقل در آدمي مـي گـردد  مذهبي بر پايه ن

نيرو در اغلب افراد به حالت خمودگي و ركود باقي است اما در افرادي ممتاز به شكلي كامل نفوذ و تجلي مي 

تصال به ابديت يا بر اثر اين نفوذ حاد عاليق خارجي در فرد تحت تأثير اين نيرو واقع گشته و احساس ا. كند

  :مكاشفه و عرفان پديد مي آيد

Henrie Bergson: les deux sources de la moral et de la religion. 

 درباره تمام مسايل و مواردي كه در اين بخش درباره توتم، توتميسم، و تـابو بـازگويي و توضـيحي    -3

  .رجوع نماييد» توتميسم«نشده به قسمت پايان كتاب تحت عنوان 

به بخش دوم همين كتاب و براي آگاهي » Incesteزناي با محارم «براي آگاهي مختصري درباره  -4

  .مراجعه نماييد» اصول روانكاوي«هاي بيشتري به كتاب 

  ليبيدو - 5

» ليبيـدو «فهـم  . مي باشـد  روانكاوييكي از اساسي ترين و پيچيده ترين مسايل » Libido ليبيدو«

تراوشهاي غرايز از ژرفاي روان خودآگاه بوسـيله  . ارجي اميال از ناخودآگاه استكليد شناخت فعل و انفعال خ

از آن براي غلبه » شور زندگي«يا  Eros اروسليبيدو عنصر سازنده رواني است كه . بيان مي شوند» ليبيدو«

 ليبيدو جريان شـور مـرگ و غرايـز مخـرب را از    . يا سائقه مرگ كمك مي گيرد» Thanatos« تاناتوسبر 

چون در روانكاوي اولويت و برتري بـا  . خود به غير منعطف كرده و زندگاني را شيرين و لذت بخش مي نمايد

غرايز جنسي است مي توانيم چنين بازگو نماييم كه تجليات غرايز جنسي كه از روان ناخود آگاه به ظهور مي 

اي از اين كلمه بدست  و قانع كنندهخود تعريف جامع  فرويد. رسند بوسيله ليبيدو يا شهوت بيان مي گردند

  :ي بردن به مفهوم صحيح و بي خدشه اين واژه بايستي در آثار او با تعمق پي جويي كردپبراي . نداده است 

جنـبش و  . وا مـي دارد  اي است كه فرد را بر هرگونه جنـبش و تكـاپويي   ليبيدو نيروي تحريك كننده

فعاليت براي لذت جويي و رفع نيازمندي هاي ضروري براي بقا و عشق زن به مرد يا شهوت مرد نسـبت بـه   

و سرانجام طرق گونه گون عشق ورزي كه بيشتر جنبه مجرد دارنـد تـا ميـل و    ... زن و ميل به جنس موافق

ق خوددوستي، محبت ميان پدر و كـودك،  شهوت يا عش: عشقي كه بوسيله آلت تناسلي ارضا مي شود؛ چون

 ليبيدو
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اينهـا همگـي    –نوع دوستي، عشق به اشيا و عتيقه جات و دلبستگي به نوع و طرز خاصي از تفكرات فلسفي 

  .صور مختلف ليبيدو مي باشند

Sigmund Freud: uder psychoanalyse. 

ت بسـوي هـدفي   اي اسـ  ليبيدو نيروي محرك حيات جنسي است، نيروي اندك ولي همبسته و رونده

  :معين

Freud: drei abhandlungen. 

يا شور زنـدگي كـه اجـزاي مجـزاي زنـده را بسـوي هـم         اروسليبيدو به واقع نيرويي است همچون 

  :اي ميان آنها ايجاد مي نمايد تا كشش و ميل و كام بسوي هدف تسهيل گردد فراخوانده و همبستگي

Freud: Jenscits des Iunstprinzips. 

به همان نحو كه جسم . عميق ترين غرايز و جوهر اصلي زندگاني رواني است »Libidoهوت ش«غريزه 

همـين ترضـيه عشـقي را     فرويـد . تمايلي غريزي به گوارش دارد؛ روان هم خواهـان ترضـيه عشـقي اسـت    

مي نامد و همين ليبيدو كانون تكاپوي رواني است كه فـرد را بسـوي زنـدگي و لـذت طلبـي مـي       » ليبيدو«

  :كشاند

Stefan zweig: guerison par I, esprit. 

داده است در دسـتگاههاي  » ليبيدو«پي جويان امور پسيكاناليتيك بر مبناي وسعتي كه فرويد به واژه 

انـد و بـراي آگـاهي خواهنـدگان يكـي از       فلسفي و غير فلسفي مباني و موارد مشابهي براي آن پيـدا نمـوده  

  :از اين كلمه انجام شده در پايان اين بحث مي آوريم» روانكاوي اصول«گفتارهاي كوچكي را كه در كتاب 

ما قدرت و انرژي غرايز را كه از حيث كميت قابل محاسبه، اما غير قابل سنجش : فرويد خود مي گويد

البتـه نظـر مـا از    . تعميم مي دهيم –اطالق مي نماييم » عشق«و تخمين است در مناسبات آنچه كه بر آن 

قه و عشقي است كه به آميزشهاي جنسي مي انجامد و هدفش بر مبناي نزديكي جنسـي  كلمه عشق آن عال

عشق به خود، عشق به پدر و مادر و در معنـاي وسـيع آن نسـبت بـه     : اما همچنان بر احساساتي چون. است

  :بشريت و عالقه به اشيا و بعضي افكار و مفاهيم معنوي شمول دارد

Freud: massen psychologie und ich analyse. 

كـه واژه ايسـت جعلـي از ريشـه آلمـاني      ] = Libido[همان گونه كه گفته شـد هماننـد واژه ابـداعي    

Libien ؛به معناي دوست داشتن در دستگاههاي فلسفي و علمي و ادبي بي مانند و بي سابقه نمي تواند بود 

همان مفهوم ليبيدو در فرويديسم را ادا ] Das liebeslebenمهر زندگي [ Goethe گوتهكلمه مورد نظر 

 شـوپنهاور ، در سيسـتم  Elan vital شور حيـاتي  Henrie Bergson برگسوندر سيستم . مي نمايد

 ليبيدو
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Schopenhauer »اراده ville « آلماني و به فرانسهVolonté  اروس« افالتونو در سيستم Eros « در

» Tao« تـائو و » Agape نوع دوستي« Saint Pol سنت پلدر دستگاه » Kama كاما« هنديفلسفه 

 ويليـام جيمـز  در سيسـتم  » Fiat فيـات «و  كالسـيك چـين  به مفهوم وسيع و گسترده آن در فلسفه 

William James  هورمه«و Hormé «  مـك دوگـال  در سيسـتم Mac dougal     جـز همـان مفهـوم

Libido  چيزي نيستند» فرويديسم«در:  

  اصول روانكاوي  : هاشم رضي

  ديپوعقده ا -6

زير بنايي استوار محسوب مي شود و در كمتر » Complexe oeudipe عقده اوديپ«در روانكاوي 

از سويي ديگر هر نوع . تيك اين اصل تعيين كننده نقشي نداشته باشد كانالي موردي است كه در مسايل پسي

اين عقده و نقش مؤثر پدر سر، پسر و مادر و دختر و مادر به شكلي مستقيم به پپيوند و ارتباطي ميان پدر و 

  .منتهي مي شود

اولـين  «: فرويد نخستين نمودارهاي احساسات كودك را نسبت به پدر و مادر چنين تعريـف مـي كنـد   

در واقع مي توان چنين گفـت كـه غريـزه    . جلوه غريزه شهوي هر فردي به خاطر مادرش برانگيخته مي شود

 خوددوسـتي «كودك در دو مرحله . هدف قرار مي دهد عشق در نخستين مرتبه مادر و غريزه كينه پدر را

Auto érotisme « دگردوستي«و Hétéro erotisme «در اولين وحله، . با مادر رابطه اي نزديك دارد

متوجه لبهاي اوست بوسيله » ليبيدو«ستي در آغوش مادر پرورش مي يابد و همانگاه كه دويعني دوران خود

دومين مرحله هم كه از خود روي بر مي تابد از ديگران مـادر را بـر مـي    در . مكيدن پستان متلذذ مي گردد

در . ي تكامل كودك، پدر و مادر او را از بعضي افعال باز مي دارند و از هوسهايش جلو مي گيرندطدر . گزيند

ي اين ممانعت ها و كشمكش ها كودك از پدر متنفر گشته و كينه او را به دل مي گيرد؛ ليكن عشق مادر ط

در او همچنان توان دارد؛ چون منع پدر با خشونت و تحكم همراه است در صـورتي كـه جلـوگيري مـادر بـا      

از سويي ديگر كودك مادر را تنها براي خود مي خواهد در صورتي كه پدر سعي . مهرباني و نرمش توأم است

و كينـه مـي نمايـد و از    ستش بريايد؛ به اين سبب پسر نسبت به پدر احساس حسادت دمي نمايد مادر را از 

ت كه به نوبت هر كدام در سالبته عواملي ديگر نيز ه. اظهار عشق و مالطفت پدر به مادر رو در هم مي كشد

تشديد كينه پدر و پسر مؤثر مي باشد و با نتيجه گيري به روي مسايل و موارد مشاهده مي كنيم كه غريـزه  

 دوگـونگي «سوي مادر منعطف مي باشـد و بنـابر اصـل    ه از جانب پسر بسوي پدر غريزه عشق باركينه همو

اين كينه نسبت به پدر همراه با حس ستايش و مهري كـه خاسـتگاهش تـرس    » Ambivalence عواطف

بازگو خواهيم كرد همين پدر بـا ايـن   » توتميسم«مي باشد نيز آميخته است و بنابر سوابقي كه در قسمت 

 اوديپعقده 
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به شكل خدايي پرستيده گشته و مباني و منشأ معتقدات دينـي را فـراهم    كم صفات و احساسات كودك، كم

  .مي كند

روابط دختر و مادر را مي توان مورد مطالعه قرار داد و اين مطالعـه در  » ديپوعقده ا«به نسبت عكس 

ونه كه دختر مادر را مـورد كـين و   گبدين  –انجام مي شود  Complexe electera عقده الكتراقسمت 

ديپ و عقده والبته بايستي متوجه بود كه در هر دو مورد، يعني عقده ا. ار داده و به پدر عشق مي ورزدقهر قر

به اين معنا كه چه بسا پسر نسبت به مادر كينه ورزي  –الكترا، شكل عكس آن نيز ممكن است اتفاق بيفتد 

هـايي ميـان مـادر و دختـر      نموده و مهر و محبت خود را بسوي پدر متوجه نمايد و يا خصومت ها و محبت

  .ايجاد گردد؛ در صورتي كه دختر پدر را دشمن دارد

  .اثر نگارنده رجوع نماييد» اصول روانكاوي«و » روانكاوي«براي اطالع از اين موارد به دو كتاب 

 

 اوديپعقده 



  بخش پنجم

  دين از ديدگاه روانشناسي

  تفسير روانشناسي ديني - 1

  ارزش مباني روانشناسي، دشواري تحقيق، عقايد ديني مواردي ذهني و

  غير عيني مي باشند، منشأ تعبد در ايمان ديني، دوري مذهب

  از شيوه تعقل، روش تقليدي، تأكيد ارباب اديان،

  گسترش و نقد اصول تعبدي

پس از بحث و گفتگوهايي كه درباره مخالفت هاي فرضي به عمـل آمـد؛ اينـك الزم اسـت بـه اصـلي       

اساسي پرداخته آيد و اين اصل اساسي مسأله روانشناسي و منشأ نمايي آنست، يعني بايستي به كنجكاوي و 

دانش روانشناسي  پي جويي بپردازيم و مالحظه نماييم كه ارزش معتقدات ديني و تفسير توجيه آنها از لحاظ

  1.چگونه است و در واقع با توجه به اين موضوع آنها را چگونه مي توان دسته بندي و مرتب نمود

يابي در اين موضوع با آسان يابي و سهولت ميسـر نخواهـد    البته بايستي متوجه بود كه جوابگويي و راه

ذهني و غير عيني مي باشند و هـر   يچون معتقدات ديني مسايل –بود و اين نيز بستگي تام به موضوع دارد 

نوع كند و كاو و پژوهشگري در موضوع هاي ذهني و اموري كه واقعيتي خارج از طبيعت را در ذهن بر مـي  

  .ياب نخواهند بود انگيزد به آساني دست

يرقابل قبـول اعـالم   زيادي را وازده و غ يبسياري پس از اينكه روش ها، طرح ها و علل و پي كاوي ها

اي داليل خود را استوار نموده و بر آن اقامه دعـوي مـي نماينـد كـه بيشـتر جنبـه        نمودند، بر علل و مبنايي

اين نظرات و مباني عبارتند . ته به موضوع راستعريف هايي عمومي را افاده مي كند تا تفسيرهاي واقعي و واب

و پديده هايي هستند كه پذيرش شان تأكيدي و بي چـون و  عقايد ديني و پندارهاي مذهبي اصول : از اينكه

روابط  هستند كه بوسيله آنها 3و تقليدي 2عقايد مذهبي اصولي تعبدي: در واقع مي توان گفت. چرا مي باشد

اين اصول تعبدي و تقليدي . اي با واقعيت خارجي آشكارا و هويدا مي شود علل و معلولي هر موضوع و پديده

اين اصول تعبدي و تقليدي حاوي مسايلي هستند كه آدمي خود . ي آشكار و هويدا مي شودبا واقعيت خارج

و بـه   –انـد   به حل و گشايش آنها قدرت و توان نيافته و بوسيله نيروهاي مافوق طبيعي گشوده و حل گشته

ايـن   ارزش و شايسـتگي . همين جهت بايستي بشر به آنهـا ايمـان داشـته و در احتـرام و رعايتشـان بكوشـد      

معتقدات تعبدي در آن است كه راهنما و آموزنده مسايلي براي بشري مي باشد كه در جريان زندگي بيش از 

ع معلوماتي را از راه آموزشگري جبري به مـا  اقهر چيزي نسبت به آن مسايل توجه و عالقمندي دارد و در و

زم است تا پاس اين معتقدات را داشته و پس بنابراين ال –مي آموزد بيش از هر چيز مورد نيازمان قرار دارد 
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هر كسي كـه از آگـاهي و دانسـتن ايـن     . در بكار بستن و عمل نمودن و ايمان داشتن به آنها كوشايي ورزيم

معتقدات غافل و تهي بماند نافهم و مطرود و هر كسي كه نسبت به آنها آگاه و معتقد باشد مي تواند خود را 

  .يعي بپنداردفردي صالح و داراي دانشهاي وس

هرچـه اصـول تعقلـي در    . بطور كلي نسبت به هر چيزي كه بينديشيم اصول تعبدي حكمروا مي باشد

آن يـك مسـتلزم سـعي و    . اقليت و بي توجهي است، اصول تعبدي در اكثريـت و همگـان گـروي قـرار دارد    

در اينجـا ايـن   امـا  . كوشش و دانش اندوزي است و اين يك بدون سعي و كوشش و كوشايي حاصل مي آيـد 

توهم نبايستي پيش آيد كه هر چيز يا هر اصلي كه تعبدي بود صرفاً نادرست است يا هر موردي كه تعبـدي  

چون موارد و اصولي هستند كه قابل اثبات  –بود و تعقل نيز حقيقت آن را تأييد نمود بايستي پذيرفته شود 

ي از چيزها و موارد تعبدي نيز با واقع و حقيقت وفق نيستند و نمي توان آنها را نيز پذيرفت يا رد نمود و برخ

مي دهند و اين وفق دادن دليل نمي شود كه مسأله را شمول داد و يا بدون پي جويي هاي عيني و تجربـي  

  .آن را در كادر امور تعقلي قرار داد

ردي را كه هنگامي كه در آموزشگاه سرگرم آموختن و فراگرفتن و يادگيري هستيم جمله و يا اكثر موا

بدان دانش اندوزي مي نماييم از راه تعبد و غير عيني حاصل مي شود، در مثل مي گويند و يا مي خوانيم كه 

بر روي درياچه كونستانس قرار دارد و در زيبايي گـوي سـبقت از بسـا شـهرهاي     » كونستانس«شهر زيباي 

دانشجويان در پايان نيز اضافه مي كننـد  بزرگ ربوده است؛ و براي اثبات و جايگزيني اين موضوع در انديشه 

البته ايـن مـورد از آن اصـول    . اش نمايي كه در صورت ناباوري و عدم اطمينان مي تواني بدانجا رفته و نظاره

شهري اسـت  . ام چون من خود به اين شهر سفر كرده: تعبدي مي باشد كه جنبه تعبد و تعقلش يكسان است

هـاي پيشـين و همچنـين     اي زيبا قرار دارد و من اكنون در حقيقت گفتـه  هزيبا و دلفريب كه بر كناره درياچ

ليكن هرگاه با ژرف انديشي در مسأله دقت نمايم متوجه خـواهيم گشـت   . اصل جغرافيايي آن را شكي ندارم

كه با تمام اين احوال همين اصول تعبدي كه تعقل نيز تأييدشان مي كند هيچ گاه آن تأثير تعقلي صـرف را  

اي همچـون   راه با عينيت و مشاهده و تجربه باشد دارا نيستند و اين مسأله را نيز مـي تـوانم از نمونـه   كه هم

  :مورد فوق تكرار نمايم

سفري كرده و براي نخستين بار در آتـن خـود را بـر بلنـدي هـاي      » يونان«هنگامي كه دست داد به 

 وقتي دورنماي درياي آبي گـون و . با نوعي شگفتي و اعجاب هم انگيز بود يافتم وجد و سرورم 4اكروپوليس

و هنگامي كه محـو تماشـاي ويرانـه هـاي معابـد بـودم بـا         –مواج و آسمان نيلي و شفاف را نگاه مي نمودم 

اين مناظر و ويرانه ها و جاهاي آنها بر همان شيوه است كه در  :شگفتي اين پرسش برايم پيش آمد كه بگويم

موزشگاه برايمان بازگفته و توضيح داده بودند و در واقع اين مناظر و بازمانده ها با آنچـه كـه قـبالً خوانـده     آ

البته آن هنگام اين برايم امري شگفت مي نمود چون در زمان تحصيل كه درباره آتن و . بوديم تفاوتي ندارند

اي ميـان درس و   م كـه هـم آهنگـي   نديشيدا ش با آن وضوح براي ما درس مي گفتندا بازمانده هاي باستاني

 روانشناسي دينيتفسير 
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واقعيت خارجي آتن نمي تواند برقرار باشد تا در آن سفر آنچه خوانده بودم به واقع مشاهده نمـوده و همـين   

به هر حال اينك نمي توانم براي آن حادثه اهميت و ارج . تشابه و همساني موجب شگفتيم را فراهم كرده بود

بصـيرتي كـه در آن   . با ديد و بصيرتي ديگر به آن نگاه نموده و بينديشم مدرچنداني قايل شوم چون امروز قا

هنگام بدان دست نيافته و با آن آشنايي نداشتم و آن تأثير مشاهده عيني و ديدار وضع محل و مواردي ديگر 

است كه بستگي كاملي با چگونگي وضع محيط و اثر آن در ذهـن دارد و همـين روبـرو شـدن بـا واقعيـت و       

  .اهده مستقيم است كه ارزش تعيين كننده و كامالً متمايزي را دارا مي باشدمش

اي كلي تمامي مواردي نظير آنچه كه در فوق ذكر شد موجب تحكيم عقيده و ايمان مي شود،  به شيوه

عقيده و ايماني كه از راه تواتر و گفته هاي ديگران به دست آمده است، اما اين صحت هاي نسـبي بـه هـيچ    

دليـل و   وانگهي اصل هر عقيده و ايماني نيز بايستي بوسـيله . دليل پذيرش هاي عمومي قرار نمي گيرد گونه

اما مشاهده مي نماييم و مي شنويم كه . تا حاوي اصولي تجربي و قائم به ذات باشد برهان تأكيد و ثابت گردد

صاره و چكيده تجربيات و نتيجـه  مي گويند اينها حقايقي هستند كه از راه و سير پيشينيان بدست آمده و ع

گيريهاي نسل هاي زيادي است و به همين سب متضمن حقايقي است كه بايستي بـي كنجكـاوي پذيرفتـه    

حال اگر اين مسايل همچون موارد جغرافيايي روشن و محقـق نباشـد از معلومـاتي نظـري سـود مـي       . شوند

ماني بودن افق و حركـت كشـتي و مـواردي ديگـر     مثالً براي رسانيدن و اثبات دايره بودن زمين از ك: جويند

شاهد مي آورند چون بطور محقق غير ممكن و محال است كه همه دانشجويان و محصلين دست به مشاهده 

بـه همـين   . و تجربه زده و به دور زمين بگردند و يا آموزندگان و معلمين جمله آنان را به دور زمين بگردانند

يمان و عقيده مسايلي را بپذيرند اما اين دليل نيست كه راه مشـاهده عينـي   جهت اكتفا مي شود تا بوسيله ا

  .بكلي مسدود باشد چون شيوه آزمايش و تحقيق شخصي همواره باز است

  ايمان مذهبي - 2

  عدم داليل عقلي و علمي بر معتقدات ديني، پرسش هايي درباره اثبات معتقدات

  و كاوش در معتقدات، ديني، پاسخ هاي ضد و نقيض و كودكانه، منع شك

  نقد معتقدات ديني و بي ارزشي آنها، عامل پيچيده رواني،

  سابقه شك و ترديد مذهبي در گذشته، بت

  شكنان و محافظه كاران تاريخي

و يا در صورتي خصوصـي مشـاهده نمـوديم كـه معتقـدات تعبـدي        –درباره مسايل و مطالب عمومي 

اما هرگاه بر . آنها با در نظر گرفتن نقد موضوع بر چه پايه هايي استوار مي باشد نچگونه بوده و ارزش راستي
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آن باشيم و سر آن داشته باشيم كه به همان نحوه فوق در معتقدات و اصول مذهبي نيز داوري و يـا كـاوش   

  .نماييم مسأله كامالً به شكلي ديگر جلوه گر خواهد شد

يرد مبني بر اينكه چه داليلـي بـراي حقانيـت و عقالنـي     ي صورت گشاگر در مورد دين و مذهب پرس

بودن و اثبات پندارها و معتقدات مذهبي وجود دارد، بطور كلي به چند پاسخ دسـت خـواهيم يافـت، پاسـخ     

هايي كه به شكل نماياني مخالف و نقيض هم خواهند بود و عالوه بر آن هر يك به تنهايي از لحاظ نقد علمي 

  .گفته هايي كودكانه نمي نمايد فاقد ارزش بوده و جز

به هر انجام هرگاه از ايمان داران و باورگران مذهبي سؤال شود كه به چه دليل اين معتقدات درست و 

به اين دليل كه نسل هاي پيشين و پدران و نياگان ما به : عقالني و بر حق مي باشد چنين خواهيم شنيد كه

اند و از سويي اين پندارها از نخسـتين ادوار وجـود داشـته و همـين      اين معتقدات باور داشته و پاي بند بوده

از طرفي ديگر مشاهده مي شود كه در ادوار گذشته و هم اين زمـان  . دليل بر صحت و حقانيت آنها مي باشد

نوعي تأكيد تهديدآميز و سخت درباره پذيرش بي چون و چراي اين معتقدات وجود داشته است و به شكلي 

زيدن و مورد ترديد قرار دادن اين معتقدات را عملي گستاخانه تلقي نموده و هر نوع كنـد و  مؤكدي شك ور

در قرن هاي گذشته بادافره و كيفر شك ورزان و ترديد كنندگان دربـاره  . اند كاوي را درباره آنها ممنوع كرده

كسي كـه نسـبت بـه     معتقدات ديني همانا مرگ و شكنجه هايي بس هولناك بود و اين زمان هم اجتماع به

  .اين معتقدات شك نشان داده و يا نقادي و كند و كاوي انجام دهد با ديده تحقير و تكفير نگاه مي كند

با ژرف بيني و ديدي كاوشگرانه چنين خواهيم فهميد كه اين تأكيد و پافشاري در شك نكردن و كند 

نيرومندترين شك ها و ترديدها مي شـود؛  و كاو ننمودن درباره معتقدات مذهبي موردي است كه انگيزاننده 

حال . چون عموم همواره رغبتي شايان به امور منع شده نشان داده و در ارتكاب آن موارد كوشايي مي ورزند

صرف نظر از اين واكنش رواني و اصوالً غير منطقي بودن و نادرستي آن، شايسته است تا محرك و انگيزه اين 

چنين دستور تحكم آميز . بيم و در واقع به علت و منشأ آن شناختي حاصل كنيمتأكيد غير اصولي را نيز دريا

اي تنها مي تواند نماياننده يك علت و در واقع يك حقيقت باشد و آن اينكـه ايـن معتقـدات و     و تهديد گرانه

پندارها تا چه حد سست و بي پايه و لرزان است و از سويي ديگـر اجتمـاعي كـه ايـن تأكيـد سـخت بـه آن        

به هر انجام در صورت . استواري و غير عقلي بودن آن مي باشدردد خود تا چه اندازه واقف به ناتحميل مي گ

يعني در صورتي كه اين معتقدات اصولي صحيح و درست و عقلي بودند و بناي آنهـا بـر    –عكس اين مسأله 

م نبـود تـا بـا ايـن گونـه      پايه هاي محكم و استوار و خلل ناپذيري قرار داشـت، هـيچ علـت و مـوجبي فـراه     

و بطـور محقـق    –تأكيدهاي تهديد آميز مردم را از شك كردن و كند و كاو نمودن درباره آنها منـع نماينـد   

هرگاه كسي بر آن بود تا يقيني تجربي و عامي درباره اين معتقدات بدسـت آورده و ايمـان تعبـدي خـود را     

  .ي نموده و به شيوه هايي راستين هدايتگرش مي شدندمبدل به ايماني عقلي و علمي نمايد، او را راهنماي
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بطور كلي در فوق به سه دليل، يعني داليلي كه بر اثبات و حقانيت معتقدات ارائه مي شود اشاره شد، 

اينـك بنگـريم تـا دو    . اش واقف گشـتيم  و به يك دليل آن كه سومين برهان مي بود آگاه گشته و بي ارزشي

متأسـفانه دو دليـل ديگـر نيـز بـه      . اي را مي توانند داشته باشند و قبول منطقيدليل ديگر داراي چه ارزش 

اين داليل هرگاه براي ايمان داراني هم كه با تعمق به آنها مالحظـه كننـد   . همان نسبت بي ارزش مي باشند

ا هم وده و چه بسا اساس ايمان هايي ربايجاد شك و ترديد در پذيرش مي نمايد كه به زودي زدوده شدني ن

اين داليل در بردارنده و رساننده اين مفهوم مي باشند كه ما بايستي به اين معتقـدات ايمـان   . سست گرداند

تنها به اين دليل كـه   –داشته و در بزرگداشت و كارگيري و اعتقاد بدانها سخت كوشش و باور داشته باشيم 

اما الزم است به اين نكته عطف توجه داشـت كـه نياگـان مـا بسـي      . اند پدران و نياگان ما به آنها معتقد بوده

انـد   آنها داراي روش ها، سلوك ها و شيوه ها و معتقداتي ديگر نيز بـوده . اند تر از ما بوده تر و بي انديشه نادان

انيم پس چگونـه مـي تـو   . كه اين زمان ما با ديده تمسخر و استهزا بدانها نگريسته و دچار شگفتي مي شويم

اي از آن پندارها را از كل و اصل جدا نموده و به علت اينكه پدران و نياگـان مـا بـدانها ايمـان و اعتقـاد       پاره

اند آنها را پذيره گشته و به قسمتهايي ديگر از همان اصل و كل به ديده تحقير و تمسخر بنگـريم؛ بـه    داشته

داتي است كه از اصـل خـود جـدا شـده و بنـابر      همين جهت معتقدات مذهبي نيز جزو همان پندارها و اعتقا

  .اند مقتضياتي رنگ معنويت و روحانيت گرفته

تر نوشته هايي است سست و بي مايه كه انسانها از روي زيركي و براي تبرئه خود آنهـا را   از همه جالب

دسـه ارائـه   داليل و براهيني كه در اين نوشـته هـاي مق  . به مبدئي ديگر نسبت داده و آسماني مي خوانندش

گشته به قدري سست، بي مايه و كودكانه است كه به هيچ روي نمي تواند جلوه گاه منطق گشته و ايمان را 

اين كتب مقدسه پوشيده از موارد و آيات ضد و نقيض و تضـادهاي شـگفت و اغلـب    . بسوي خود جلب نمايد

وقت به فرازگاه عظمت خود مي رسد  اي مي باشد و كار اين شاهكارها آن مراجعات و نقل و قول هاي افسانه

كه دست به استدالل و منطق مي يازند؛ استدالل و منطق هايي كه هيچ گاه نمي توانند يقين و ايمـان و يـا   

ا به همان گونه كه گفته شد قايل شدن مبدئي آسماني تنه. الاقل نوعي اعتماد نسبي را در شخص برانگيزانند

مذاهب، كه خود به بي پايه بودن اين نوشته ها آگاه بوده و بوسيله اسناد و  گريزگاهي است براي ارباب اديان

  .و مبدئي مجهول و اساساً نابود سلب مسئوليت از خود مي نمايند

ن نتيجه خواهيم رسيد كه ايـن ميـراث   يبه هر انجام با گفته هاي فوق و كاوشهايي كه انجام شده به ا

به اين اصل دست يافته و آگـاه  . و بي پايه و لرزان مي باشنداجدادي و يا معتقدات مذهبي تا چه حد سست 

مي شويم كه ميان ميراثي كه تمدن براي ما برجاي گذاشته، قسمت قابل توجهي قرار دارد به نام معتقـدات  

مذهبي كه وظيفه دارد اسرار جهان و خلقت را بيان نموده و رنجها و دردهاي زندگاني را قابل تحمل ساخته 

ليكن متأسـفانه پـس از تعمـق و پـژوهش و نقـد      . ازش آدمي را با طبيعت و زندگي فراهم آوردو موجبات س

متوجه مي شويم كه اين نقطه اتكاي مردم خود تا چه حد پوچ و بيهوده بوده و بر روي چه پايه هاي سسـت  
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اهده و تجربـه  اصوالً بشري كه ساختمان مغزي و نيروي ادراكش به دنبال مش. بنا شده است يا و فرو ريزنده

است و جز بر بناي علت و معلول و انطباق رويدادها و پديده ها و روشهاي علمي چيزي را نمي پذيرد و حتي 

ك كه نهنگ تخم نمي گذارد بلكه بچه مي زايد بدون وجـود دليـل   چمثالً به اين موضوع پيش پا افتاده و كو

اي تمكين ورزيده و آنها را پذيره  بي پايهچگونه ممكن است به چنين معتقدات سست و  –تمكين نمي كند 

  !گردد؟

از سـويي ديگـر الزم   . اي است رواني و موضوعي پيچيده در چگـونگي روانشناسـي   البته اين امر مسأله

است به اين امر آگاهي داشت كه اين شك ورزي ها و عدم قبول يا انتقاد و خرده گيري در معتقدات ديني از 

آمده در زمان ما و يا دورانهايي نزديك به اين نيست، بلكه موردهايي است بسـيار   موارد نو و نمودارهاي پديد

فقـدان داليـل علمـي و غيـر     . گـري كـرده اسـت    دار كه در بستر تاريخ هر زمان به شكلي جلوه كهنه و ريشه

ي منطقي بودن اين پندارها اصلي نيست كه ما بدان پي برده و كشف نموده باشيم؛ چون اين سخافت و پـوچ 

انـد امـا    بنياني را حتي پدران و نياگان بسيار دور ما هم احساس نموده و در صورت هايي نيـز بـاز گفتـه    و بي

گويي مي شده مقتضيات و وضع زمـان بـوده   آنان از صراحت خاص بيان و آشكار عاملي كه موجب بازداشتن

 چه بسا كسـاني كـه بـر اثـر     5.است، و ترس از مجازات و تكفير زبان آنان را به كام خاموش مي ساخته است

شك و ترديد درباره اين مسايل دچار سرگرداني و فشار دروني قرار گرفته و احساس مسئوليت و ناامني مـي  

 هنگامي كه معتقداتي در آدمي تكوين يابد، يعني از اوان كودكي بـا آن معتقـدات مـأنوس و خـوگر    . اند كرده

شود و محيط او نيز در حقانيت اين معتقدات صادق و پذيرا باشد و هر نوع تخلف يا شك و ترديدي را درباره 

آنها منع كرده و ترديدگر يا شكاك را از ميان خود طرد و يا مجازات و بـه قتـل رسـانند، شـخص منطقـي و      

ايد و پس از نقد و ارزيـابي بـه بـي    گر كه مي خواهد با عقل گرايي و استدالل اين معتقدات را نقد نم انديشه

. ارزش بودن و بيهودگي آنها پي ببرد آشكار است كه تا چه اندازه در فشار بروني و دروني قرار خواهد گرفـت 

فشار دورني، فشاري است كه ترك افكار و پندارهاي قومي و ميراثي كه عمري با آنها دمساز بوده موجب مي 

ديد و شكنجه و قتل است از جانب اجتماع و هم گردان او به وقـوع مـي   شود و فشار خارجي كه همراه با ته

نام و ه اند و چه بسا بي شمار در فراخناي تاريخ بشري ب به هر انجام چنين كساني در تاريخ وجود داشته. رسد

اند تا شـراره نوخـواهي و سـنت شـكني و بيهـوده       اين كسان سعي نموده. چگونگي احوالشان نيز دست يابيم

چه . اري را كه الزمه آن شك و ترديد در امور و معتقدات مذهبي بوده در خود خاموش و فروخور گردانندپند

بسا افرادي كه در اين مبارزه محافظه كاري پيشه نموده و راه نادرست همراهان خويش را گزيده و از مبـارزه  

ديشي كه قد عصيان افراشته و بـا  اند و چه بسا پيكارگران و بزرگ مردان درست ان و استدالل دست فروهشته

اي استوار بر عليه اين ناراستي ها و افكار بيهوده و پوچ مبارزه كرده و جان در راه عقايـد عقلـي خـويش     اراده

  .باخته اند
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  روان خواهي -3

  ها يا دو موردي كه ارباب اديان بدان اقبال دارند، گذشته گرايي، نقش اسپريت

  از اين گروه، فقدان داليل علمياحضار كنندگان ارواح، انتقاد 

  چگونگي تظاهر ارواح، نمايشي كودكانه

اينك بايستي به دو جريان عطف توجهي نمود؛ دو جرياني كه پايه هايش در گذشـته و زمـان معاصـر    

اين دو جريان عبارت است از داليلي بر حقانيت و اثبات مذهب و معتقـدات دينـي كـه از گذشـته     : قرار دارد

بطور كلي داليلي . د، و داليلي كه اين زمان براي برقراري معتقدات مذهبي اختراع گشته استنتيجه مي شون

اي از اين داليل  كه از گذشته بر له و اثبات معتقدات ارائه مي گردد در اكثريت قابل توجهي قرار دارد و شمه

ه اسـت تـا نظـري نيـز بـه      را در قسمت گذشته اجماالً همراه با نقدي مورد بحث قرار داديم و اينك شايسـت 

جريانهاي اين زمان برافگنيم و مشاهده نماييم تا چگونه داليلي در اين عصر بـر لـه مـذهب بوجـود آمـده و      

بدست آوردن داليل هماننـد و مشـابهي    .تكوين يافته است و اصوالً چه كساني تكاپو بر اثبات آنها مي نمايند

  .ت و داوري نمودن درباره آنها بسيار سهل تر خواهد بودچون قضاو ،در اين زمان بسي ارزشمندتر مي باشد

ايمـان و اعتقـاد    –هرگاه به شكلي كه بتوان در مورد جزيي از يك كل اعتقـاد و ايمـاني بدسـت آورد    

آدمي نسبت به آن كل بسي فزوني خواهد يافت، همچنين است دستگاه مذهبي كـه اگـر بتـوان بـه جزيـي      

ي يقيني حاصل نمود، ديد و قضاوت بشري درباره مجموعه همبسته آن نيز هرچه ناچيز و بي مقدار آن ايمان

از همين خاستگاه است كه كوشش اسپريت ها يا احضـار كننـدگان ارواح و روان   . بسيار زيادتر خواهد گشت

اينان با تمام كوشش و هم خود برآننـد  . خواهان در تصديق و اثبات مسأله روح نقش بزرگي را ايفا مي نمايد

اي است ازلي و ابدي كه وجود داشته و از بـين نخواهـد رفـت، بـه ايـن ترتيـب        ثابت كنند كه روح پديدهتا 

اسپريت ها يا روان خواهان از مذاهب سود جسته و ارباب مذاهب و اديان نيز از گفته ها و كارهاي آنها شاهد 

ال احضاركنندگان ارواح با اعمـال و  به هر ح. و اين دو متقابالً يكديگر را ياري مي دهند –و دليل مي آورند 

كارهاي خود مي خواهند ثابت نمايند كه در اين قسمت از مسايل مذهبي جاي هيچگونـه شـك و ترديـدي    

امـا  . اي است كه علم و آزمايشهاي تجربـي و عقلـي مؤيـد آن مـي باشـد      نبوده و موضوع روح در واقع مسأله

ديگر كه در اطراف آن پيدا آمده ارزش علمي درستي ندارنـد   اي متأسفانه مسأله احضار ارواح و هر نوع پديده

و اين احضار كنندگان ارواح حتي نمي خواهند اين موضوع ساده و روشن را نيز گـردن نهنـد كـه تظـاهرات     

ارواح پيوندي آشكارا با چگونگي هاي روحي خودشان داشته و در واقع نتيجه فعاليت ناآگاهانه روح خود آنها 

اليلي ارائه دهند كه بـه موجـب آن   دن هرچند اين مسأله را گردن نمي نهند ولي قادر نيستند اينا. مي باشد

اي بـي پايـه و در عـين     كارهاي اين كسان به انـدازه . تظاهرات روحي نتيجه فعاليت روح خودشان نمي باشد

تي ارواح اينـان در جلسـا  . آور است كه موجب تفريح خودشان را نيـز فـراهم مـي آورد    حال مضحك و خنده
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بزرگترين مشاهير و نام آوران تاريخ را در جمع خود احضار مي نمايند، اما با كمال تأسف بايستي گفته شـود  

بـه   –ها و اطالعاتي كه اين ارواح بيـان مـي دارنـد     آگاهي. اي نمي تواند باشد هاي كودكانه كه اينها جز بازي

اي مسخره و دور از عقل و بي ارزش است كـه تنهـا    ههمراه چگونگي و وضع تظاهر و جلوه نمودنشان به انداز

محرك و برانگيزاننده يك ايمان و يا اعتقاد در ما مي شود و آن اينكه اين ارواح مشاهير و بزرگان تنها داراي 

  6.يك خصيصه مي باشند و آن اينكه خود را كامالً با احضار كنندگان خود هم پايه و يك سطح نمايند

  روش ضد منطقي -4

  مبارزه با روشنفكري، روش كشيشان و اعمال زور و شكنجه، مخالفت با منطق،

  معتقداتي كه از راه كشف و شهود حاصل مي شوند، انتقاد اين موضوع

  نقش غير عملي كشيش ها، ارزش عقل و منطق، روش

  عقلي براندازنده موهومات مذهبي،

  فلسفه متساهلين

وش هايي كه براي جلوگيري از روشني فكر توده مردم مي در اين قسمت بايستي به جريان ها و نوع ر

بطور كلي دو نوع كوشش بكار مي رود تا سد روشنگري و اعتالي انديشه گري منطقي ميان . شود توجه نمود

دو جريـان از   نعند با سخت كوشي تقويت مي شود ايـ نف مردم گردد، و اين دو جريان بوسيله كساني كه ذي

يكي سالحي است كهنه و غير عملي كـه در اكثـر نقـاط در ايـن زمـان      . م قرار دارندنقطه نظر كيفي برابر ه

ليكن دومين سالح، جنگ افزاري است كـه  . ضامن اجرايي ندارد و آن روش اعمال زور و شكنجه و قتل است

نخستين روش، . كارانه در پوشش مقتضيات و موافق با چگونگي وضع زمان از آن سودجويي مي شود محافظه

اينان به شكلي عميق و . ني كارگيري از زور و تهديد آيين و منطق كشيشان و ارباب اديان و مذاهب استيع

كه مقام اصول دينـي مـافوق و    غير اصولي با اصل منطق و عقل و روش تجربي مخالف بوده و ادعا مي كنند

ي حد آن را ندارند تـا بـه   ناي عقل و منطق قرار داشته و اين اصول و روشهاي مادي و بشري به هيچ روفراز

اين اصول مذهبي را چيزها و معتقداتي مي دانند . نقد و زير و زبر نمودن اين اصول مقدس دست يازي كنند

يعني حقيقت و حقانيت آنها را هـر كسـي    –كه بايستي فهم و دركشان به وسيله كشف و شهود حاصل آيد 

دروني درك و فهم نمايد و هيچ حاجتي نيست كه  بايستي درون خود و بوسيله مستقيم و سرشار از احساس

  .اين درك و فهم بوسيله نيروهايي خارجي تصديق يا تكذيب شوند

تا چه اندازه قابل اجراست، نه اينكه بـر آن باشـيم تـا     اكنون بايستي بر آن بود كه آيا منطق كشيشان

اين روش و آيين تنها از جنبه اينكه اظهار عقيده و وجودي . مالحظه كنيم كه تا چه حد قابل قبول مي باشد

شده باشد مجاز است، يعني اين نوع اظهار عقيده تنها بيان نظراتي فردي است كه هرگاه در صورت و شـكل  

 ضد منطقيروش 



 آينده يك پندار    152

 

. بست خـود نمايـد   كترين ضامن اجرايي نداشته و كسي را نمي تواند مقيد و پاچدرآيد كوفرمان و دستوري 

آيا مي توان صرفاً با دستور و فرمان يا به زور و تهديد مرا وادار نمود تا به پوچ ترين و ابلهانه ترين پنـدارهاي  

در ايـن صـورت چـرا     مسلماً چنين چيـزي ممكـن نيسـت؛ پـس    ! پيش پاافتاده و بي بنيان ايمان پيدا نمايم

هرگاه مواجه . بايستي چيزهايي را كه منطقي هستند و هدايتگرم نيز عقل و استدالل مي باشند ناپذيرا باشم

يزي برتر و مافوق عقل و منطق وجود دارد بـي ترديـد پاسـخ منفـي     آيا در جهان چ: اين پرسش شويم كه با

  .يعني عقل و منطق برترين چيزها مي باشد –بدان خواهيم داد 

همـان گونـه   . داران را مورد دقت و نقد قرار دهيم از سويي ديگر اينك گفته اين كشيشان و سر مذهب

ت اصول مذهبي و درك حقانيت آنها مستلزم يك احساس درونـي  قكه مالحظه شد اينان ادعا دارند كه حقي

دهد و موجب پذيرش ايماني بـي منطـق و مخـالف     ت در مياست كه سروش وار در درون آدمي نداي حقاني

ون هـا  يـ استدالل را در فرد فراهم مي آورد، در اين صورت بايستي به اين مطلب توجه نمود كـه وظيفـه ميل  

  مستقيم بر ايشان روي نمي دهد چيست؟ كفردي كه از نداي اين هاتف دروني محروم مي مانند و در

اي كه به شكل عمومي  م را تشجيع و تشويق نمود كه از موهبت طبيعيباز از جانبي ديگر مي توان مرد

يعه گذاشته شد، يعني عقل سودجويي و بهره گيـري كننـد و از منطـق خـود كـه      ددر نهاد تمامي آنان به و

پديده اي ويژه و خاص نبوده بلكه جملگي از آن برخوردارند استفاده كنند، اما نمي توان آنان را مجبور نمود 

سودجويي نموده  ناي محدود موجود مي باشد يكسا عاملي وهمي كه تنها به زعم دين گرايان نزد عدهكه از 

اين صحيح نيست كه اموري نادر و ويژه را كليت و جامعيت . و بوسيله معجزه اين عامل را در خود برانگيزانند

حالتي همچون حالت جذبه و بايستي از اين حضرات سؤال نمود كه هرگاه شما در حالي غير عادي و . بخشيد

ايد، اين كار و حال شما چه ربطي به  رويا ايمان و اعتقادي دروني و غيرمنطقي به چيزي يا مبدئي پيدا نموده

  وضع هزاران هزار فرد دارد كه هيچگاه در چنين حالتي قرار نخواهند گرفت؟

ز عقل و منطق گريـز زده و  روش يا جريان دومين عبارت از فلسفه متساهلين ديني؛ يعني كساني كه ا

از روي خستگي و تساهلي كه مبدأش سنت دوستي و محافظه كاري مي باشد مي گوينـد ايـن معتقـدات و    

اصول را هرچند هم كه خرافي و خالي از حقيقـت باشـد و عقـل و منطـق آنهـا را مـردود بشـمارد بايسـتي         

به طور كلي ايـن دسـته كـه بـه ايـن      . دارند پذيرفت، مثل اينكه اينها نيز در زمره حقايق و اصول عقلي قرار

بايستي به هر نوع عقيده و پنداري هرچه هم كه بي پايه و غير منطقي باشد : فلسفه گرايش دارند مي گويند

البته . ستگاه ما هيچ نوع مانع و رادعي را براي جلوگيري از اين معتقدات مجاز نمي شماردد و اجازه ورود داد

ات، پندارهايي غير عقلي و خرافي بيش نمي باشند ولـي بـا داليـل بـي شـماري مـا       مي دانيم كه اين معتقد

العملـي داشـته باشـيم بـدان سـان كـه        بايستي خود را قانع نموده و نسبت به آنها آن گونه واكنش و عكـس 

اينان در بازپسين قسمت گفتگو و مباحث خود نتيجه مي . صميمانه به اين موهومات و توهمات عقيده منديم
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يرند كه وجود و ثبات مسايل و معتقدات مذهبي براي نگاهداشت و برقراري جامعه الزم و مفيد مي باشد و گ

  .جامعه بشري با از دست دادن و فقدان اين معتقدات دچار از هم گسيختگي و بي نظامي خواهد گشت

مود كه اين شيوه و هرگاه با بينشي دقيقانه به اين احتجاج و استدالل نظر برافگنيم مالحظه خواهيم ن

كـيش هـا و اربـاب مـذاهب و     . روش در حقيقت هيچ تفاوتي با روش مستبدانه و تحكم آميز كشيشان ندارد

اديان براي دور نمودن هرگونه شيوه منطقي و عقلي و سد بندي در برابر هر نوع كاوش و پژوهش، اين جمله 

يعني معتقدات مذهبي را بايسـتي بـدون هـيچ     »اين است و جز اين نيست«: شعار مĤبانه را بوجود آورده كه

  .ا تمام ابتذال و پوچي و ياوه بودنشان پذيرفتبچون و چرايي 

به هر حال چنين مي پنداريم كه استدالل فوق را، يعني اينكه معتقدات بي حقيقـت مـذهبي را مثـل    

فيلسوفي گذشـته گـراي و    حقايقي پذيرفتن و وجود آنها را براي نظم و بقاي اجتماع الزم دانستن تنها شعار

. سنت دوست مي توان بشمار آورد نه افرادي كه عادت دارند با روشن بيني و تعقـل بـه مسـايل نگـاه كننـد     

حت تأثير و فلسفه سازي هاي فيلسوفان قرار نگرفته باشـد و عقـل و بيـنش منطقـي درش     تاصوالً كسي كه 

مشكل كه چنين شيوه نادرستي را بپذيرد، بـراي   نفوذ داشته و با روشن بيني مسايل را مطمح نظر قرار دهد

چنين افرادي كه منطق و عقل حاكم بر قضاوت و داوري و احساساتشان مي باشد هنگامي كه مسأله يا مورد 

و مطلبي موهوم و غير منطقي اعالم شد ديگر نبايستي انتظار دشت تا با راه هايي ديگر پذيرش آن مـورد يـا   

  .مطلب را قبول نمايند

اوت و حس واقع گرايي يكي از كودكانم منتقل ضبحث و گفتگو در اين مطلب اخير مرا به انديشه ق اين

هنگامي كه كساني بـراي  . جلوه واقع نگري و حقيقت جويي از همان اوان در كودكم شايع و زبانزد بود. نمود

قل مي نمودند، كودك مورد العاده و جن و پري ن هايي درباره موجودات فوق سرگرمي و تفريح كودكانم افسانه

و پس از اينكه بـه نحـوي جـواب    » آيا اين داستان واقعي است؟«: نظر پيش رفته و از گوينده مي پرسيد كه

البتـه الزم  . منفي مي شنيد با حالتي خاص كه تحقير و بي توجهي او را مي رسانيد از جمع دور مـي گشـت  

م نيز بزودي به افسانه ها و موهومات مذهبي به همـين  است گفته شود كه بايستي در اين انتظار بود كه مرد

نهج رفتار نموده و همچون افسانه هايي پوچ و مهمل كه هيچ حقيقت و واقعيتي را در خود ندارند آنها را دور 

بيفگنند و هيچ گاه با كساني كه مي خواهند با فلسفه مثل اينكه اينها نيز واقعيتي دارنـد و بـا ايـن واقعيـت     

  .تي به آنها تمكين كرد هماهنگي نمايندفرضي بايس

ليكن آنچه كه هنوز در زمان ما موجب كمال تأسف است اينكه مردم هنوز تحت نفـوذ و سـيطره ايـن    

با اينكه ناهماهنگي معتقدات مذهبي به شكلي نمايان با عقل . ناك آن معتقدند موهومات بوده و در دام فريب

اذهان بشـرها دارد،   ربا اين وصف هنوز تأثيري عميق و شگرف د و منطق آشكار شده و به ثبوت رسيده است
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اي ديگـر در روانشناسـي    آيا علت و موجب اين تأثير چيست؟ پاسخ به اين پرسش خود حـاوي طـرح مسـأله   

منشـأ و سرچشـمه   : اين مسأله جديد از لحاظ روانشناسي اين مسايل و موارد را مطرح مي نمايـد كـه  . است

ات از چه جايي توشه برداشته و پيدا مي آيد و اين تأثير عميق و غيـر منطقـي كـه    نيروي شگرف اين معتقد

  مسايلي برخالف عقل و علم را در اذهان جاي داده پديده چه علل و عواملي مي باشد؟

 

 ضد منطقيروش 



  پيوست بخش پنجم

  

 براي گزارشهايي درباره اصل روانشناسي و توجه دين و مذهب از ديدگاه اين دانش به پايان همـين  -1

  .بخش رجوع نماييد

  انديشي پنداروري و عقل - 2

در موارد و مباحثي كه جنبه ذهني و  از جمله مسايلي است كه طرحش» تعقل«و » تعبد«دو موضوع 

پايه هاي معتقدات تعبدي . غير عيني دارند موجب گفتگوها و جر و بحث هاي بيشماري را فراهم كرده است

دار است تا قرنهاي شانزدهم و هفدهم سخت سلطه و  كه از زمانهايي بسيار دور سرچشمه گرفته و بسي ريشه

با كوشـايي بـه   » Rationalismeاصالت عقل «م مسلك تعقل يا سيطره داشته است و از اوايل قرن هجده

 .J. B بيـوري «براي آگاهي و آشنايي، اندكي از نخستين بخش كتاب پروفسور . مبارزه با آن برخاسته است

bury «را كه درباره تعبد و تعقل نوشته شده مي آوريم:  

آن چنان آشكار اسـت كـه بـازگويي و توضـيح     » تعقلي«و» تعبدي«گري  تفاوت ميان دو شيوه انديشه

ليكن با اين حال اشاره كوچكي براي روشني ذهن درباره آنها ضرور به نظـر  . درباره آنها زايد به نظر مي رسد

  .مي آيد

فرد ابتدايي كه از همگنان خود مي شنيد كه در بلندي هاي صحرا خـرس و ارواح بـد سـكونت دارنـد     

نان مي توانست وجود خرس را در بلندي هاي اطراف باور كند و به همان نسبت بزودي بر مبناي گفته هاي آ

وجود ارواح شرير را نيز بر مصداق وجود خرس راست بپندارد چون هرچند كه ارواح شرير را مشـاهده نمـي   

انـد   نمود ولي نزد خود چنين استدالل مي كرد كه افراد و بزرگان قبيله كه درباره وجود خرس گـزارش داده 

در قرون ميانه مردم به اتكـاي گفتـه هـاي ديگـران     . بطور يقين درباره وجود ارواح شرير نيز محق مي باشند

و به همان نسبت بنابر گفته ديگران بدين پندار بودنـد كـه    دبودن» قسطنطنيه«معتقد بوجود شهري به نام 

 .ان ايـن دو گفتـه قايـل نبودنـد    دار خشم خداوندي مي باشد و در واقع هيچگونه تميزي مي هاي دنباله ستاره

هنوز هم نظير اين گونه عقايد قياسي را مي توان مشاهده نمود كه مثالً چـون بـه گفتـه و شـهادت ديگـران      

  .هم معتقد بشويم» شيطان«نه به همان نسبت به وجود وايم چگ معتقد شده» كلكته«بوجود شهري به نام 

مردم امر مي شده و دستور مي شده و يا دعوت به  از سويي ديگر در دوره هاي مختلف تاريخ بشري به

كتاب مقدس يا  همچون كليسا و يا يكعمل مي آمده كه بي چون و چرا و چشم بسته به استناد گفته هايي 

دستورها و آيين هاي كه متكي به هيچ دليل عقلي . آيين و مسلكي مذهبي عمل نموده و اعتقاد داشته باشند

اصوالً اغلب معتقداتي كه درباره بشـر  . اند زو خرافه ها و پندارهايي واهي بشمار بودهو منطقي نبوده و اكثراً ج
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ي خـاص از  يته هـا سـ اند مدافع د و طبيعت با موازين عقلي سنجيده نشده و مبتني بر مشاهدات علمي نبوده

م از ايـن  به همين جهت هـ . يعني بزرگترين دشمنان علم و منطق. اند اجتماع با مسلكي مذهبي و دين بوده

قابل انتقادات و خرده گيري هايي كه از جانب عقل گرايان و كسـاني كـه   ممعتقدات بي پايه و غير عقلي در 

هيچ گاه كسي قايل به اهميت نمـي شـود   . عادت به تعقل دارند با زور و فشار حمايت و پشتيباني شده است

اي نمـي شـوند كـه مـثالً وجـود       اموري بديهي را انكار نمايد و كساني نيز مزاحم ديوانـه  اش كه مثالً همسايه

ي كه ممكن است در برابـر  لالعم كساز اكسيژن و هيدروژن را منكر شود و تنها ع بو يا تركيب آ» ناپلئون«

قاد به ليكن همان شخص اصول توهمي مذهبي را چون اعت –چنين انكارهايي گردد تمسخر مردم مي باشد 

خدايي ناديدني، و جاوداني بودن روح و بهشت و دوزخ را كه اثبات آنها مشكل و بلكه از جمله محاالت اسـت  

اي كـوچكترين كيفـرش    انكار كند مورد خرده گيري و انتقادهاي شديدي قرار خواهد گرفت و حتي در دوره

  .زنده در آتش سوختن مي بود

شك مي ورزيد و يا آنرا انكار مي نمود تنها ديوانه » نطنيهقسط«در قرون ميانه هرگاه كسي در وجود 

حتي شك مي ورزيد در تاوان » اورشليم«و گول خوانده مي شد در صورتي كه هرگاه در وجود شهري بنام 

  .شهري است كه در كتاب مقدس از آن ياد شده است» اورشليم«چون  ،كش جان خود را از دست مي دادَش

قدات تعبدي را به مردم همچون حقايقي عقلي به بشر تحميل كرده بودند و در قرون ميانه سيطره معت

ليكن عقل و حقيقت هيچگاه در حصار اين جلوگيري  .گري بيرون رانده بودند عقل گرايي را از ديدگاه انديشه

 و عقل نمي تواند در حالي كه نسبت به خود صادق است بندها و تحريم ها ها و تحريم ها محبوس نمي ماند

و پهنه و صحنه گيتي تازگاه و جلوه گاه اوست و چون قسمت هـاي مختلـف ايـن جهـان پيونـدي       را بپذيرد

منطقي و راستين با هم دارند غيرممكن است تا عقل در تمام اين پاره هاي پيوند به هم خـود ننمـوده و اثـر    

د و بـراي ايـن   تـ در نمي اف ايپعقل در تكاپوهايش براي احراز و شناساندن حقيقت و حقوق خود از . نگذارد

  .اي يا مرجع و دادگاهي دست توسل مي گسترد مبارزه به هر دست آويز و منطق و شيوه

چون و چراي عقل و اينكه او در تمام عرصه گيتي و جهان بشري داراي حكومـت   اين نقش قاطع و بي

دايش هرگـاه در اوان پيـ  . ناميده مي شود» Rationalisme اصالت عقل«خودكامه و مطلق است دبستان 

اين شيوه و روش و يا نحوه امروزي آن نوعي بدبيني و دشمني نسـبت بـه آن احسـاس مـي شـود بايسـتي       

انـد   مبنايش را نتيجه و واكنش و مبارزه شديدي بين منطق و آن نيروهـايي كـه بـر عليـه آن صـف كشـيده      

االهيات مي باشـد چـون در همـين     اي كلي مورد استعمال اين كلمه اغلب در قسمت جستجو كرد، به شيوه

قسمت است كه عقل بزرگترين لطمه را به االهيات زده و به همـين نسـبت مواجـه و روبـرو بـا شـديدترين       

يعني روي گردانـي فكـر از اينكـه     Free thought فكر آزادبه همين جهت عبارت . مخالف ها شده است

شك در مباحث مذهبي و تـواريخ دينـي داراي    خود را تحت اختيار مقام يا مرجعي جز خودش قرار دهد بي

  .سوابق ممتدي است
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هرگاه نيك پي جويي كنيم متوجه خواهيم گشت كه در سراسر دوره هاي مبارزه تعقل و تعبد مرجـع  

اند و بعيـد   تعبدي را قدرت و امتيازهاي بيشتري بوده است و عقل گرايان همواره در اقليتي ناچيز قرار داشته

  .در آينده نيز همچنان برقرار باشد نيست كه اين وضع

در  –در صحنه جدال و ستيز ميان تعقل و تعبد، تنها سالح و جنگ افزار عقـل اسـتدالل بـوده اسـت     

فشـار و شـكنجه   . حالي كه مرجع تعبدي از بي شرمانه ترين و غير انساني ترين سالح ها سود جسـته اسـت  

نون به نفع خود، فشارهاي اخالقي، بـرانگيختن تنفـر   هاي هولناك، قتل و كشتن هاي فجيع، سودجويي از قا

اجتماعي و صدها سالح ديگر از جنگ افزارهايي است كه مرجع تعبدي از آنها بر عليه عقل و درست انديشي 

شگفت اينجاست كه گاهي مرجع تعبدي از روي ناتواني و يا ابلهي خواسته است با تنهـا  . استفاده كرده است

استدالل پيكار نمايد، ليكن در اين مورد مفتضحانه ترين آسيب را به خود وارد نموده سالح رقيب خود، يعني 

اي كه در دستگاه مراجع تعبدي وجود داشته همان جنبه بشري بـودن   نمايان ترين و ضعيفترين نكته. است

انـد از   انسـته انـد و بالنتيجـه نتو   چون اين قهرمانان و سينه كوبان خود بشر بوده –گردانندگان آن بوده است 

استدالل و منطق روي گرداني و چشم پوشي نمايند و به همين سبب نيز ميان صـفوف همـين معتقـدين و    

قهرمانان جدايي و تفرقه بروز مي نموده و همين امر فرصت آنرا به عقل مي داده است كه در شكل ظـاهري  

ه موجبات پيروزي و حقانيت خود را به عنوان طرفداري از حريف ضربه هاي قاطع و پي افكن بر آن وارد كرد

  :فراهم سازد

Bury J. B. : A history of freedom of thought. 

  :ياد نمايم؛ آنجا كه مي گويد Condorcet كندورسهدر اينجا بجاست تا از گفته عميق و اميدپرور 

كسي را آقـا   روزي فرا رسد كه آفتاب تنها بر جهان مردان آزاد درخشيدن كند، مرداني كه به جز عقل

و روزي كه ستمگران و غالمان و كشيش ها و مريدان احمق با آلت هاي رياكار ايشان ديگر . و سرور نشناسند

خوشا به حال كساني كه در فجر چنان . وجود خارجي نداشته باشند به جز در صفحه تاريخ يا در صحنه تئاتر

  .شباب و جواني باشند روزي زنده باشند و خوشتر آنهايي كه در آن روز قرين دوره

  مذهب و روش تقليدي -3

اي شناخته شده است كه بشـر ابتـدايي بـا قيـاس      اصول و روش تقليدي در دين و آداب مذهبي شيوه

طبيعت و عناصري طبيعي به خود آن را پرداخته و آدابي نظير سحر و جادو كه خاستگاهش افسونگري هاي 

  .و تمايز بخشيده است مذهبي مي باشد بدان تشخص

يعني جهـان  » Animismeجان پنداري «بطور كلي روش تقليدي پس از بوجود آمدن مفهوم روح و 

هنگامي كه بشر از پرداختن عالمي مملو از ارواح فارغ شد، بـي آنكـه شـناخت    . پر از ارواح و اشباح پديد آمد

 انديشي و عقلپنداروري 
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اعمـال و پرداخـت هـدايايي خشنوديشـان را     درست و صحيحي از آنها داشته باشد درصدد برآمد تا با انجـام  

جلب نمايد و از آنها بدين وسيله در گشايش گره هاي زندگاني ياري جويد، به اين شكل است كـه بـر اصـل    

روحانيت و جهاني مملو از ارواح ريشه دين هاي ابتدايي است عاملي ديگر نيز افزوده مي شود به نام سـحر و  

ورت سمبليك و رمزي مي باشـد در واقـع روح و مايـه جلـب كننـده و      و اين سحر و جادو كه به ص –جادو 

چنين گمان دارند كه در جهان اقيانوسي وجـود دارد  » Polynesie نزي پولي«گيرايي دين مي باشد مردم 

قيانوس دست يابد، ولي و افسونكار و جادوگر آن كسي است كه بر اين ا» Mana مانا«مملو از نيرويي به نام 

و نظاير آن ميان اقوام و ملل و اجتماعات ديگر ممكن نبوده است، به » مانا«يابي به اقيانوس ستهمه كس را د

تر و بدوي كه مبتني بر همان اصل قيـاس طبيعـت بـه انسـان      همين جهت انسانهاي ابتدايي به روشي ساده

را به وجود آوردند و بوسيله اين روش كوشيدند تا نظر مساعد ارواح و كمك و » روش تقليدي«است شيوه يا 

ياري خدايان را بسوي خود برانگيزانند، به اين معني كه هر كاري را كه انسان خواستار آن بوده بـه صـورتي   

مثالً هرگاه طالب بـاران  ! شي انجام مي داده تا خدايان را به تقليد از خود به آن كار وادار نمايدتقليدي و نماي

هنگـامي كـه خشكسـالي    » Kaffir كافرهـا «در قبيلـه  . بودند، جادوگر از فرازگاهي آب بر زمين مي پاشيد

ا چتري بر سر گرفته و سختي اتفاق افتاد مردمي بومي از كشيش مبلغ آن ناحيه به تهديد و جبر خواستند ت

زن نـازا و يـا طالـب كـودك      سوماترادر . همچون بنمايد كه باران مي بارد و بدان شكل در كشـتزار راه رود 

پيكره چوبين عروسكي را در آغوش گرفته و همچون كودكي جاندار عمل مي كند بدين آرزو كه هرچه زودتر 

زنـي كـه خواهـان نـوزادي اسـت       مـالزي اقـع در  و» Babarبابار «جنيني در شكمش فراهم آيد، در جزاير 

عروسكي با پارچه قرمز فراهم كرده و در آغوش پستان به دهانش مي گذارد و وردهايي مخصـوص نيـز مـي    

در قبيلـه  . پراكنند كه آن زن صاحب كـودكي شـده اسـت   را در قبيله مأمور مي كند تا ب خواند؛ آنگاه كساني

هنگامي كه جادوگري مي خواهد درد زايمان را بر زنـي آسـان   » Borneo برنئو«واقع در » Dyak دياك«

 دخود در برابر آن زن حاالت زايمان را همراه با ناله ها و فريادهايي تكرار مي كند تا بدين وسيله در –سازد 

را بر زن زاينده آسان كند؛ و بعضي اوقات نيز سنگي به شكم خود مي بندد و در حال تكرار اعمال زن، يعني 

د از او سنگ را مي گشايد تا رها گشته و بر زمين فرو افتد به اين منظور و نشان كه جنين و كودك نيز تقلي

  .از شكم زن فرو افتد

صورت مومي او را ساخته و سوزني در آن فرو مي كردند و هم  ،در قرون ميانه براي جادو كردن كسي

براي طلسـم سـاختن و   » هنديان پيرو«. است اكنون نيز اين شيوه در بسياري از نقاط جهان مورد استفاده

  .جادو نمودن كسي عروسكي به نام آن كس ساخته و آنرا مي سوزانند

اي است كه براي بارور كردن زمين و به محصول آمدن آن ميان بسـياري از   روشي ديگر از تقليد شيوه

تأكيد، يعني اصل تلقين نيز وعي قبايل و ملل مرسوم بوده است؛ البته اينجا روش تقليدي توسعه يافته و با ن

 و روش تقليديمذهب 
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چون مرد جواني زندگي مي گذاشت آلت تناسلي او را بريده به شكل گـرد   زولودانشمندان . مي گردد همباز

ميان برخي ملت ها رسم چنان است كه براي فصـل بهـار نيرومنـدترين و    . در آورده و در مزارع مي پاشيدند

انتخاب مي نمايند تا در كشتگاه آميزش جنسي انجام دهند، باشد  زيباترين مرد و زن را به عنوان شاه و ملكه

حتي ميان بسياري از كشاورزان به ويـژه در  . كه زمين نيز تقليد كرده و عبرت گيرد و محصولي فراوان بدهد

مزارع برنج معمول است كه در روزهايي معين در طي جشني زن و مرد بـه دلخـواه و در برابـر همگنـان در     

  .ش و نزديكي مي كنند تا زمين نيز ترديد را يكسو نهاده و از آنها تقليد نموده به آبستني بگرايدمزارع آميز

4- Acropol 

  تاريخ انتقادهاي مذهبي - 5

تذكر مي دهد شك و ترديد در معتقدات ديني و خرده گيري و انتقاد از اصول » فرويد«همان گونه كه 

بلكه در تمام ادوار تاريخي به شكل هـاي گونـاگوني در شـئون     –مذهبي پديده هايي جديد و نو نمي باشند 

همـواره  . مختلف زندگاني ملت ها و جوامع بشري مستقيم و غيرمستقيم، صريح و ناآشكارا وجود داشته است

در جريان تاريخ دو نيرو بر عليه بي دينان و بي خدايان يا ترديدگران و انتقادكنندگان اصول مـذهبي وجـود   

انـد عبارتنـد از دولـت و     اين دو نيرو كه در ستيز با روشنفكران از هيچ ستمي فروگذاري نكـرده داشته است؛ 

كليسا، ارباب اديان و مذاهب و كاهنان يا ماليان و كشيش ها از سـويي و دسـتگاه حكومـت و دولـت نيـز از      

ايـن دو  . انـد  بودهاي مختلف در اختناق روشنفكران و عقل انديشان دست اندر كار هجهتي با وسايل و شيوه 

تنها در مواقعي استثنايي كه . در مواقع ضروري همگراي و هم پشت شده تا دشمن مشترك خود را براندازند

ميان دولت و دين يا دين گرايان اختالف هايي وجود داشته است، دولت قدرت خود را در كوبيدن مبارزين با 

زانو درآورد و در اين مواقع وضع روشـنفكران انـدكي   موهومات پرستي عمداً تعديل كرده تا رقيب خود را به 

  .قوام يافته و مبارزه با موهومات شكل گرفته است

به هر حال هرگاه تاريخ را بازكاوي نماييم، مشاهده خواهيم نمود كه در طي دورانهاي مختلف مبارزه با 

نخسـتين خردمنـدان و    در يونـان . معتقدات مذهبي و خرافه پرستي به اشكال گوناگون وجود داشـته اسـت  

گراي و بي مذهب بودند، برخي سخت با معتقدات متداول مذهبي به مبـارزه برخاسـتند و    حكما مرداني عقل

گروهي نيز از راه فلسفه و حكمت در اين كار شركت داشتند همان گونه كه در قسمت هاي گذشته مشاهده 

در برخي نقـاط  . قدات مذهبي زندگاني مي كنندشد بسياري از قبايل و اقوام بدوي اصوالً بدون مذهب و معت

بجاي مذهب روشهايي اخالقي و عملي مرسوم است و جاهايي نيز كه مذهب سخت ريشه دار است كساني از 

  .برافگندن آن مي كوشند به فرزانگان
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كه نخستين زادگاه هاي تمدن و فرهنگ بشري مي باشند، در  بابلو  سومرو  هندوستانو  چيناز 

و زمانهاي دوري كه مذهب به عنوان اصل و زيربناي راستين جامعه و قوم بشمار مي رفـت شـواهد    آن ادوار

زيادي از بي ديني، شكاكيت و زنديقي بدست است كه آدمي گمان مي برد در اين زمان چنان اتفـاق هـايي   

خواسـتاران  . نمـاييم نقل مي  هندوستانبراي نمونه تنها مثالي از . اند رخ داده و يا چنان مرداني مي زيسته

نظامـات مـذهبي جهـان، اثـر      –جلد دوم  –تاريخ تحليلي اديان و مذهب در جهان : اين بحث مي توانند به

  .نگارنده مراجعه نمايند

اي شگفت است كه در كشوري همچون هندوستان باستاني با آن دستگاه  به راستي اين امر خود مسأله

اوپانيدشادها خود گـواه  . و مبارزه به وضوح مشاهده مي نماييم مذهبي عميق و گسترده اين گونه بي خدايي

خوار پنداري مذهب و معتقدات مـذهبي تـا چـه انـدازه شـيوع       وبر اين حقيقتند كه در آن دوران شكاكيت 

. انـد  برخي اوقات با طنز و تمسخر مذهب و روحانيون را بـه مضـحكه مـي گرفتـه    . داشته و عميق بوده است

مقدسين و متعصـبين خشـك مـذهبي عصـر     » Chando goya – upanishad اوپانيشاد گويا چاندو«

 onاون «: خود را به سگاني همانند مي كند كه دم گذشتگان خود را گرفته و با ورع و پرهيزگاري مي گويند

چنـين   Swasanved – Upanishadدر » .بگذار بخوريم، اون بگـذار بنوشـيم  ]: حرف ندا در سانسكريت[

م كه نه خدايي وجود دارد و نه بهشتي، نه دوزخي وجود دارد و نـه تناسـخي و نـه عـالمي؛ و مـي      مي خواني

خرداني است كه اوهام و خرافـه هـايي بـيش نمـي باشـند،       ، نوشته ابلهان و كماوپانيشادهاو  وداها«: گويد

و بدين انگيزه بـه   جمله عباراتي است دروغ و باطل؛ و مردم فريب سخنان شيرين و افسونگرانه را مي خورند

و » Vishnu ويشنو«خدايان و معابد و مردان مقدس روي مي آورند، در صورتي كه هيچ وجه تفاوتي ميان 

آورده شده كه سي و دو سال نزد » Virocana ويروكانا« يك سگ وجود ندارد در همين قسمت داستاني از

: پرهيزگاري روزگار گذارد و درباره همچون شاگردي با زهد و» Pragapati پراجاپاتي« خداي بزرگ خود

ي نيسـت و نـاميرا و   و گذرنـدگي را در آن راهـ   نفسي كه از هر نوع بدي و آلودگي پيراسته اسـت و پيـري  «

جاودان است و از گرسنگي و شهوت، ضعف و قدرت و ساير عوارض تهي و به چيـزي جـز حقيقـت بسـتگي     

ناگهان پس از گذشت سي و دو سال به خود » ويروكانا«آنگاه . تعليمات و آموزشهايي دريافت داشت» ندارد

آدمي بايستي خوشبختي را در همـين  : آمده و زندگي را دريافت؛ آنگاه اين شريعت ننگ آور را تعليم داد كه

خدمت به نفس در همين جهان است، و هر كسي كه در لذت اين دنيا . جهان دريابد و نقش خود را بپروراند

  .دمت نموده و هر دو جهان از آن اوستبهره ور شود به خود خ

بي خردان و كم مايگان و : مي گفت خيامهمچون » Ajita kasakambalin كاساكامبالين اجيتا«

خردمندان و پرمايگان همه يكسان پس از تباهي و انهدام تن ديگر وابستگي و پيوندي با اين جهان ندارنـد و  

 پورانا«و » Sangaya سانگايا«فرزانگاني ديگر همچون . ود نخواهد داشتجدر پس پرده مرگ نيز چيزي و
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و بسياري ديگر هر كـدام  » Maskarin gosala گوساال ماسكارين«و » Purana kashyapa كاشياپا

  .اند در مبارزه با معتقدات بي بنيان و پوچ مذهبي سخت مجاهده و كوشش كرده

به نظم باقي مانده كه حملـه او را  » Brihaspati« بريهاسپاتياي از فيلسوف روشنگري به نام  قطعه

  :به متافيزيك و معتقدات سخيف مذهبي نشان مي دهد

  نه بهشتي وجود دارد و نه سعادتي در آن جهان،

  ...نه روحي وجود دارد و نه جهاني ديگر و نه تشريفات فرقه ها

  وداي سه گانه، يا فرامين ثالثه نفساني،

  و تمام غبار آلودگي هاي پشيماني

  جمله انگيزه هاي معيشت انساني را تدارك مي كند؛ اينها

  ...كه پيراسته از هوش و جوانمرديند

  چگونه ممكن است اين تني كه به خاك مبدل شده

  دگرباره به زمين برگردد؟ و هرگاه ممكن بود شبحي به جهانهاي

  ديگر بگذارد، چرا مهر شديدي كه وي نسبت به بازماندگانش دارد و او را واپس

  واندنمي خ

  بعضي امر و برخي نهي شده، –مراسم و تشريفاتي كه درباره مردگان 

  اموري هستند كه روحانيون فريب كار و دغل باز براي امرار معيشت خود

  ...ابداع نموده اند

  آري، هيچ جز اين نيست

  بگذار تا با خوشي و شادماني. تا هنگامي كه زندگاني جريان دارد

  بگذرد،

  .قرض از دوستان وسيله سرور خود را مهيا داردبگذار تا آدمي با 

سـخت زيـر نفـوذ    » Charvakas چارواكـاس «و عميق  Materialismeدر حقيقت فلسفه مادي 

  .قرار داشته كه بعدها به شكل عميقي در سير انديشه مادي هندي اثر گذاشته است» بريهاسپاتي«فلسفه 

نگاري و مخالفـت بـا معتقـدات در ايـران نيـز      اين موضوع، يعني شك و ترديد در اصول مذهبي، پوچ ا

وحـدت  «و اصـوالً  . خود دبستاني است برافگنده ديـن و مـذهب  » تصوف«. بسيار معمول و شايع بوده است

منتهـا يكـي   : جز بر يك نهج و هدف نيستند» Atheisme خدايي بي«و الحاد و » Pantheisme وجود

خود را مي آرايد و ديگري با تمام قوا به ستيزي علني مـي   محافظه كارانه و با توجه به نفوذ و موقعيت زمان

بنيان ادبيات و تصوف و عرفان ايران بر پايه مسأله وحدت وجود است، وحدتي كه گاه نماياننده كفر و . پردازد
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در فلسفه خيام مي شـود و گـاه در پنـاه فلسـفه محافظـه      » Epicure اپيكور«الحادي همچون بي خدايي 

مـي شـود كـه غيـر مسـتقيم در      » خـدا «برخي اوقات وصف ها و تعـاريفي از  . وش مي كندترا حافظكارانه 

دستگاه هاي فلسفي اسالمي و به ويژه ايـران  . از خدا ارستوبردارنده نفي مستقيم آن است، همچون تعريف 

سـفه  گر گفته هاي اين فيلسوف اسـت و بـا توجـه بـه تعـاليم فال      ستو و توجيهارمبحث دنباله رو اين نيز در 

اسالمي اساس بي خدايي و الحاد را در پناه اصطالحات و پيچيده گويي ها و مغلق پردازي هاي اين حضـرات  

  .به روشني در خواهيم يافت

را آشكارا و صريح،  بي پيرايه و خـالي از طنـز و تمسـخر مشـاهده مـي       خياممثالً در اين مورد شك 

  :نماييم كه همراه با منطقي برنده و شگفت چنين در سروده اي آمده

  اندر كم و كاست  چه افگندش  از بهر    آراست   طبايع  چو تركيب دارنده 

  !ور نيك نيامد اين صور، عيب كراست؟    گر نيك آمد شكستن از بهر چه بود 

شكاك و مذهب ستيز هند باستاني مـي گويـد فردايـي و جهـاني     » بريهاسپاتي«مشاهده نموديم كه 

ي زاهد پـس از سـي و دو   »ويركانا«و يا . ديگر وجود ندارد و از لذايذ بايستي در همين جهان بهره مند شد

داده و جهاني ديگر را به تمسخر گرفته و اصل لـذت جـويي    يسال رياضت و تزكيه نفس يك باره تغيير مش

اين معنا را در شـعر زيبـاي   . نفساني را در اين جهان ترغيب مي كند، چون جهاني ديگر وجود خارجي ندارد

  .سرايندگان پارسي چنين مي يابيم

  مشكل ما  خويش  حل كن به جمال     ما    دل    بهر   بيار   اتب    خيز  بر

  زان پيش كه كوزه ها كنند از گل ما     شراب تا به هم نوش كنيميك كوزه 

  خيام

  :نيز در اين مفهوم چنين سروده سعدي

  ساقي بده آن كوزه خمخانه به درويش

  گرانند كوزه  گل   بمردند كه    كانها

  :اي مي گويد كارانه با لحن و روش محافظه حافظ

  به مي عمارت دل كن كه اين جهان خراب

  خشت  بسازد ما   از خاك  كه است   برآن

  :و يا

  آخراالمر گل كوزه گران خواهي شد
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  پر از باده كني  كه  كن  سبو فكر  حاليا

اي كه موجوديتي پس از مرگ داشته باشد در خالل ايـن   نفي رستاخيز و معاد، روح و يا هر نوع نشانه

  :سروده تلخ و سحرآميز خيام چنين بيان شده

  بسي خواهي خفتمي خور كه به زير گل 

  بي مونس و بي رفيق و بي همدم و جفت

  نهفت  راز   تو اين  مگو  كس به   زنهار

  بشكفت  نخواهد  پژمرد   كه غنچه   هر

* * *  

  و چهار دايم اندر تفتي  هفت وز     هفتي  و   چهار  نتيجه  اي آنكه

  باز آمدنت نيست چو رفتي، رفتي    مي خور كه هزار بار بيشت گفتم 

اي شايان توجه است كه اكثراً  اي موجود فرو هشتن فلسفه دست به نقد موجود داشتن و چشم از نسيه

  :با نفي بهشت و دوزخ و حمله مستقيم به معتقدات مذهبي توأم است

  نرسي  معما  ادراك به  تو   دل  اي

  نرسي    دانا    زيركان     نكته    در

  اينجا به مي و جام بهشتي مي ساز

  ا كه بهشت است برسي يا نرسيكانج

  خيام

* * *  

  باغ فردوس لطيف است وليكن زنهار

  تو غنيمت شمر اين سايه بيد و لب و كشت

  حافظ

* * *  

  چمن به رمز در اردي بهشت مي گويد

  نه عاقل است كه نسيه گرفت و نقد به هشت

  :با چند رباعي ديگر از خيام به اين بحث خاتمه مي دهيم

  درياها خشت تا چند زنم به روي
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  كنشت  پرستان  بت  ز  شدم   بيزار

  

  خيام كه گفت دوزخي خواهد بود

  !كه رفت به دوزخ و كه آمد ز بهشت؟

* * *  

  است شگويند كسان بهشت با حور خو

  كه آب انگور خوش است  من مي گويم

  بدار  اين نقد بگير و دست از آن نسيه

  كه آواز دهل شنيدن از دور خوش است

* * *  

  گويند هر آن كسان كه با پرهيزند

  كه بميرد چنان برخيزند  نسانآ  ز

  مدام  و معشوق از آنيم  ما با مي

  باشد كه به حشرمان چنان انگيزند

  

  مسأله احضار ارواح -1 - 6

Spritisme 

  آليست ها، سست بنيادي مسأله احضار ارواح سنگر ايده

  پناهگاه مذهب گرايان، منظور از طرح اين مسأله

اسپريتيسم يا احضار ارواح امروزه سنگري گشته كه ايده آليست ها در پناه آن، دين گرايان و مـذهبي  

البته اين پرده حفاظ نيز همچون معتقدات بسي سست و بي . ها را از تجددخواهي و مادي ها حفظ مي كنند

يبي كه ذكـر مـي كننـد    بنياد است به شكلي كه خود همواره در موارد استدالل و شواهد شگفت انگيز و عج

  .تذكر مي دهند كه اين شواهد قابل اطمينان نمي تواند بود

اين مسأله، يعني موضوع روح و ازلي و ابدي بودن آن خود به خود مردود است و موافق با داليل علمي 

آمده  اي پوچ است كه تنها براي تسكين حال آدمي از زندگاني موقت و پر رنج و اندوه اين جهان فراهم مسأله

اي كه تخيلي بارور داشتند و از ايده آليست هايي نوياب محسـوب مـي شـدند،     اما عده. و اختراع گشته است

 احضار ارواحمسأله 
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فهم كرده و به پرداختن و » Spritualisme روحيون«ا در دستگاه مذهبي و فلسفه ضعف روح غير مادي ر

  .تفسير موضوع از راه هاي تقريباً علمي وارد شدند

نه ترين كار اصحاب دين و مذهب آن است كه مي خواهند بوسيله عقل و علـم  مي گويد احمقا فرويد

اينـان از  . اصول معتقدات را اثبات نمايند، ليكن اين صفت بيشتر بر كار احضار كنندگان ارواح صدق مي كند

فات سگ، اسب، گوساله، گربه و ديگر جانوران نيز به اكتشـا : انسان گذشته و در دايره جانوراني ديگر همچون

و جاهايي از زمين شايع بـود   هندوستانموضوعي كه هزارها سال پيش به نام تناسخ در . اند روحي پرداخته

روح سگان و گوسـالگان و اسـبها و گربـه هـاي     . پا از نو جان گرفته است و اين زمان بوسيله اين كاهنان تازه

ز زندگاني گذشته خود كه مثالً بـه شـكل   د و اين ارواح حيواني با آنان سخن گفته و اننمرده را احضار مي ك

 سـياله از تمام اين موارد شـگفت تـر آفريـدن    . اند آنان را مي آگاهانند اي بوده پلنگ يا فيل يا مورچه و پشه

. است كه موجب بقاي روح، تظاهر آن و تجسد مجدد مي شـود » Perisperit پريسپري«ا ي مادي روحي

نزد خرافي ترين و عامي ترين مذهبي هـا دارا  » اسم اعظم«دارد كه به زعم آنان مفهومي را » پريسپري«اين 

مغز، اعصاب، نيروي انديشيدن، حافظه و تمام اين چيزها مركزش در سر و مغز نيست، بلكه مركـز  . مي باشد

پري نيز مجهول سقرار دارد و مركز، جا و چگونگي اين پري» پريسپري«آنها و نيروي اداره كننده زندگاني در 

  .پيدا مي باشدو نا

بايستي به اين موضوع توجه داشت كه با نگاشتن اين بخش و مسأله تنها روشن شـدن اذهـاني مـورد    

اي كه همچون قصه هـاي جـن و پـري     نظر است كه تحت القا و تأثير چنين افسانه ها و داستانهاي كودكانه

با نحوه گفتار او الزم مـي آمـد تـا     اي به اين مطلب نموده و تنها اشاره فرويداز سويي ديگر . است مي باشد

  .همچو بحثي همراه با نقد آن از اين موضوع به انجام رسد

  سابقه هاي تاريخي -2 - 6

  روح زيربناي دين، اسپري تيسم و نفي بهشت و دوزخ، هندوستان زادگاه

  تناسخ و بازگشت ارواح، ايران و يونان، عقيده مزدكيان، پندار

  سفه نو افالطوني، شواهديفيثاغورس، گفته هرودوت، فل

  از قوم يهود، مسيحيت، شواهد انجيل، عقيده

  رومي ها، گفتار ويرژيل، دروييدها

  و گل ها، در قرون ميانه

در قسمت هاي گذشته از دو مبحث پيدايش مفهوم و علل آن و سرچشمه هاي پيـدا آمـدن اعتقـاد و    

البته اين دو موضوع خود زير بنا و اساس ديـن  . باور داشتن به جهاني ديگر يا بهشت و دوزخ سخن گفته شد
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ل يكي مستلزم قبـول  به اين معنا كه قبو. و مذهب را شامل مي شود و پيوند ناگسستني نيز با يكديگر دارند

هرگاه روحي وجود نداشته باشد . بي چون و چراي ديگري، و نفي يكي خط بطالن بر آن ديگر كشيدن است

هرگـاه وجـود   . و زندگي پس از مرگ تن بي مفهوم گردد طبعاً وجود بهشت و دوزخ نيز بيهوده خواهـد بـود  

قي باشد بايستي در عدالت و اصل موجوديـت  اي نسبت به روح با بهشت و دوزخ نيز نفي و انكار شود و عقيده

به هر انجام اين مسايل مذهبي همان گونه كه در بخش هاي گذشته نيز گفته شد بر اساس . خدا شك ورزيد

مسأله روح استوار است و با فرو ريختن بناي موجوديت روح خود به خود مذهب و معتقدات مذهبي بي سكه 

  .و نابجا مي گردد

و اصل تناسخ كه » Reincarnationبرگشت روح «اينك براي آگاهي خواستاران مجمالً از عقيده به 

اند مي پـردازيم   هر دو اثباتگر جاوداني بودن روح مي باشند در ميان ملل باستاني كه تمدن و فرهنگي داشته

  .و آنگاه به مباحثي ديگر و سرانجام به نقد اين موضوع اقدام مي شود

كه آنجا را مي توان زادگاه نخستين تناسـخ و گـردش ارواح از قـالبي بـه قالـب ديگـر        تانهندوسدر 

براي مثال مـي تـوان از نوشـته هـاي     . دانست از باستاني ترين ايام اعتقاد به روح و تناسخ وجود داشته است

  :شواهدي نقل نمود Vedas وداكتب : باستاني اين سرزمين، يعني

ت، نه بوجود آمده و به ميرايي خوگر است، در كهـن تـرين ازمنـه پيـدايي     روح بي آغاز و بي انجام اس

در . بي ابتدا و بي انجام، جـاودانگي و هميشـگي اسـت   . نيافته و از ميان نيز نرفته تا دوباره تكوين يافته باشد

چگونه ممكن است كسي كه به اين مطالـب  . صورتي كه بدني كشته شود روح بي آسيب و سالم خواهد ماند

همان گونـه كـه جامـه هـاي كهنـه و      . ست يافت و روح را شناخت بكشد، يا كشته شود، يا خود را بميراندد

روح نيز تن ها و قالب هاي فرسوده و عمر گذاشته را رها نموده  –مندرس را از تن بركنده و عوض مي كنند 

. ام دن هاي جديدي مستقر شدهمن بارها تولد يافته و در ب. و در قالب ها و تن هايي ديگر جايگزين مي شود

  .اي تو نيز به همين گونه؛ اما من تمام دوره هاي زندگانيم را به خاطر دارم در صورتي كه تو فراموش كرده

  :چنين مي گويند» روح«براي احتراز از دور و تسلسل و سرانجام » وداها«ليكن نويسندگان 

عالي خود به من وصل گشـته و ديگـر در    مزكا پس گذراندن دوران تكميلي و روح هاي تصفيه شده و

مي گراييد و كسي كه بر برهما » Brahma برهما«تمام ارواح مصفا به . اين زندگاني رنج و اندوه نمي كشند

  .متصل شد دوباره بازگشت و عود نخواهد نمود

در . نيز همچون عقايد فوق درباره روح و جاوداني بودن و برگشت آن وجـود داشـته   يونانو  ايراندر 

  :عقيده مزدكيان پيروان مزدك پيامبر ايران است كه

جمله كسان و ارواح سرانجام شامل آمرزشي عادالنه مي شوند، ليكن پس از گذراندن دورانـي معـين و   

تحمل نمودن عذاب ها و شكنجه هايي كه روح آدمي بايستي در مقابل زنـدگاني زمينـي بپـردازد تـا بـدين      
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بنابراين اين محكوميت به عذابي جـاودان و دوزخـي ابـدي امـري اسـت      . ابدوسيله به سعادتي عالي دست ي

  .نكوهيده و ناراست چون، برخالف عدل االهي است

 ايـران و  مصرهـايي در   را نخستين كسي مي دانند كه پس از مسافرت ها و زمين گردي فيثاغورس

منحرف شده و مسأله تناسخ حيـواني  ليكن تعليمات فيثاغورس از حد خود . اين عقيده را در يونان اشاعه داد

را پيش آورد كه به موجب آن روح انساني در موعد بازگشت و زندگي دوباره ممكن است در قالـب حيوانـات   

  .مستقر شود

شواهد و عقايدي نقل مي كند كه به موجـب آن ارواح در   ايرانو  مصراز » Hérodote هرودوت«

 هـرودوت و اصل خود مي پيوندند مطابق با گفتـه   أو به مبدستارگان و اجرام سماوي تصفيه و تزكيه شده 

  .بعيد نمي نمايد كه منشأ نوعي تناسخ و حلول حيواني از مصر بوده باشد

نيز عقيده اسپريت ها و بازگشـت ارواح ديـده مـي    » Neo – platonisme نو افالطوني«در فلسفه 

اين مسأله را به آشكارايي بيان مي كند و اين عقيده را از » Annéade ئيد آنه«در » Plotin پلوتن«. شود

هر روحي پس از مرگ تن محكوم  پلوتنبه موجب عقايد . جاوداني ترين و كهنه ترين عقايد بشري مي داند

به شكنجه و عذاب در دوزخ هايي تاريك مي شود و پس از گذشت دوراني معين دگر بار در تني حلول مـي  

  .فيه و تكامل خود را بپيمايدنمايد تا دوران تص

اصوالً به دوزخي ابدي معتقد نمي باشند، چون وجـود   فيثاغورسو  ها نو افالتونيو  افالتونپيروان 

  .دوزخ ابدي عالوه بر نفي عدل خدايي مسأله بازگشت و تصفيه روحي را نيز نفي مي كند

در مسيحيت نيز اين اعتقاد به شكل . اند قوم يهود نيز معتقد به روح و جاودانگي آن و بازگشت آن بوده

  :يكي از حواريون مي گويد» Saint Jeaqes سن ژاك«روشن تري وجود داشته است، 

همـان افعـال و   . ب وجودي خود با ما تفاوتي نداشـته اسـت  تدر هستي و موجوديت و مرا» elie الي«

تـري   تر و تصـفيه شـده   وحي با سابقهمنتها اورادي ر. كارهايي كه براي ما بوده براي او نيز وجود داشته است

قهـراً بـه مراحـل    بوده است كه به واسطه زندگاني هاي پيشين به درجه اي برتر از كمال و فهم نايل شـده و  

  .خواهد رفتتري نيز فرا عالي

بيان شـده اسـت، لـيكن مسـيحيت بـه وضـوح از ايـن         انجيلتر از  پيچيده توراتچنين عقايدي در 

در يكي از انجيل ها به مطلبي مواجه مي شويم كه از خالل آن مسأله مورد نظـر  . معتقدات صحبت مي كند

 ،و همراهانش در گذرگاهي به مردي نابينا و كورزاد مواجـه مـي شـوند    عيسيهنگامي كه : مفهوم مي شود

ان اين شخص موجب شده كه در اين دوره از زنـدگاني كـور بـه دنيـا     همراهان پرسش مي كنند كه آيا گناه

  آيد؟
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درباره زنـدگي آينـده    عيسيمسايلي از » Nicodéme نيكودم« Saint Jean انجيل سن ژاندر 

  :پرسش مي كند

  :پاسخ مي دهد عيسي

الهي متصـل  البته، البته به شما خبر مي دهم كه كسي را يارايي و توانايي نيست كه به مبدأ و ابديت ا

  .باشد شود مگر اينكه بارها تجديد زندگاني كرده

  :كه كه موضوع برايش مبهم است دگرباره پرسش مي نمايد نيكودوم

چگونه مسأله را مي فرماييد؟ آيا ممكن است كسي كه عمر گذاشته و پير شده دوباره از طريـق رحـم   

  متولد شده و زندگي كند؟

  :عيسي در پاسخ مي گويد

ـ البته البته، من به شما خبر مي دهم كه هرگاه كسي تجديد زندگاني نكند و چنـدين بـار تولـد نيا    د ب

شما به هيچ روي از اين بشارت به شگفتي دچار نشـويد  . ممكن نيست در حوزه سلطنت خدايي پذيره گردد

ه روح دوران كمـال را  كه هر بار با تولد جديدي زندگاني نويي را خواهيد گذراند، چون به اين وسيله است ك

شما نيز خود در واقع آگاهيد اما نمي دانيد از كجا آمده و بـه كجـا   . طي كرده و به مبدأ خود واصل مي شود

  .مي رويد

مندرج و مضبوط  Kabbale كعبالتمامي عقايد راجع به روح و مسايلي در اطراف آن در كتاب سري 

در » Simeon – ben jochai جوكـاي  – بن – سيموئن«كه به كوشش » Zohar زهار«بوده و كتاب 

  .است» كعبال«ميالدي تدوين شده در واقع همان كتاب  121سال 

در واقـع  . در رم نيز اعتقاد به روح و بازگشت هاي روحي و زندگاني هاي مجـدد وجـود داشـته اسـت    

ـ «. انـد  اي مـي نگريسـته   به اين مسأله به صورت ساده و بي پيرايه Romains ها رومن » Virgile لويرژي

  :سراينده نامي اين سرزمين اين گونه مي گويد

تمام ارواح پس از گذشت هزار سال كه از جدايي از بدن و موجوديت پيشين خود فراغت يافتند اعم از 

دگرباره از جانب پروردگار گروه گروه در كناره «اينكه بزهكار يا پرهيزگار، دوزخ نشين يا بهشتي مكان باشند، 

حاضر شده و پس از شست و شو در آب رود با از دست دادن و فراموش نمودن خاطرات » Léthé لته«رود 

  .زندگاني گذشته خود، دوباره براي حلول در ابدان جديدي به فراخور درجات كمالي خود هبوط مي نمايند

روح من پس از تصفيه كامل و كمال يافتن در كرات آسـماني و سـتارگاني   : مي گويد» Ovide اويد«

  .اند سكونت خواهد گرفت كه در فرازناي ديدگاه آفرينش يافته
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» Droides دروئيـدها «اند با پيروي از مسـلك   نيز كه فرانسويان از آنها پديد آمده Gaulois ها گل

اند كه روح جاودان و غيـر سـاكن اسـت؛ يعنـي      براي اصل ابدي بودن ارواح فلسفه هايي داشته و معتقد بوده

  .مراحلي معين از بدني به بدن ديگر در حال نقل و انتقال مي باشدهمواره پس از طي 

اند همچـون پنـدارهاي    آنها عقايدي داشته: مي گويد» Ammmien marcellin لين امين مارسه«

و معتقد بودند كه ارواح عامل حيات بخش ابدان مي باشند، به همين جهت جاوداني بـوده و بـه    فيثاغورس

بر مبناي همين عقيده هنگامي كه مي خواستند اموات خود را بسوزانند . اند ي نمودههنگام به ابداني حلول م

نامه ها و هدايايي در آتش به روي مرده مي ريختند و بر  اين بودند كه نامه ها و هدايا بدست مردگان مورد 

  .نظرشان خواهد رسيد

  :ارواح به سه دسته تقسيم مي شدند» Droidisme دروئيديسم«در مسلك 

  اند، ارواحي كه دوران نقل و انتقال و تصفيه و تزكيه شان تمام شده و به مبدأ پيوسته شده .1

  ل و سرگرم تصفيه و تكامل مي باشند؛تقاارواحي كه هنوز در دوران نقل و ان .2

در حقيقـت  . ارواحي كه در مقام فروتري قرار داشته و هنوز مراحل ابتدايي را نيز پيموده انـد  .3

كه هنوز در زمين سير مي كنند جزو اين دسته محسوب مي شوند و زمين نخسـتين   ارواحي

  .مرحله از مراحل بعدي محسوب مي شود

هنگامي من افعي پر نقش و نگاري بودم : در مفهوم معاني فوق چنين مي گويد» Talièsin زن تاليه«

. اينك نيز كشيشي هستم. نده و مطرببه كوهستانها، آنگاه ماري شدم غوطه زن در آبها، آنگاه زني شدم نواز

از آن هنگامي كه به ياد دارم و پا در اين نقل و انتقال نهادم مدتهايي بس دراز گذشته، در كرات و سـتارگان  

  .ام بي شماري سياحت كرده و به هيأت هاي زيادي در آمده و در فرقه هاي بسياري خدمت كرده

كـم مسـأله احضـار ارواح     چـون كـم   –مواجه مي شـويم  در قرون ميانه كمتر به اشاعه چنين عقايدي 

مسأله تناسـخ و نفـي بهشـت و    . مسايلي را پيش آورده و موجب مي گشت كه برخالف اصول كليسا مي بود

دوزخ از جمله مواردي بود كه كليسا را از قدرت خود باز مي داشت و به همين جهت در طول قرون ميانـه و  

و مسايلي وابسته به » اسپريتيسم«. يا تفتيش عقايد و تكفير و مرگ» Inquisition انكيزيسيون«وجود 

  .آن متروك ماند
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  اسپريتيسم در زمان معاصر - 3 - 6

  ريتيسم، عقيده اليبنيتس،لزوم بحثي درباره مذهب جديد اسپ

  واح، عقيده لسينگ و بعضيدونمور و بازگشت ار دوپن

  اي ان، عقايد افسانهدانشمند و فالسفهديگر از 

  مسأله اختيار، روس وفوريه، اسكي 

  شباهت هاي مذهب و

  اسپريتيسم

چنـين  هم البته همان گونه كه تذكر داده شد در بخش هاي گذشـته از روح و منشـأ و پيـدايش آن و   

دربـاره وضـع ديـن يـا     » فرويـد «بهشت و دوزخ سخن گفته شد، و در اين قسمت بر مبناي مورد بي توضيح 

احضار ارواح و بازگشت روح و ديگر مسايلي در اين قسمت بازگويي هايي خواهيم مذهب جديد، يعني مسأله 

  .نمود

اي كوتاه كه از وضع روح و بازگشت و تجسد يـافتن آن در زمـان هـاي باسـتان بدسـت آمـد        با سابقه

اي  بجاست تا گفتگويي مجمل نيز در قرنهاي اخير و در زمان معاصر از آن انجام شـود، تـا بـا نيـرو و سـابقه     

  .بيشتر به نقد و توضيح آن پرداخته آيد

نام برد كه در اوايـل قـرن هفـدهم    » Leibnitz اليبنيتس«آليست آلماني مي توان از  از فالسفه ايده

 Duhont de دوپن دونمـور «. درباره روح و مسايلي راجع به استقالل و عود آن انديشه هايي مدون دارد

Nemours «هشارل بون«يز همچون گران قرن هيجدهم ن از انديشه Charles bonnet «   كمـك شـاياني

اين دانشمند مي گويد روح هايي كه از بدنهاي انساني خارج مي شـوند  . نموده است» اسپريتيسم«به فلسفه 

در قالبي روحاني درآمده و شخصيت و موجوديت خود را حفظ مي كنند و پس از گذراندن مـدتي معـين در   

» اليبنيـتس «اين دانشمند نيز همچون . كميل به دنياي خاكي هبوط مي كنندفضا، دوباره براي تصفيه و ت

  .اند معتقد است كه ارواح قبل از وصول به درجه و مقام انساني از تمام دورانهاي قبل از انساني گذاشته

  :نيز در قرن هجدهم بر همين مبنا انديشيده و در اين باره مي گويد» Lessing سينك له«

بتني بر اينكه روح به دفعات چندي از بدن جدايي يافته و دگرباره در بدني ديگر حلـول  اي م آيا عقيده

نموده و استقرار پيدا كرده است، تنها به موجب اينكه از عقايد كهن و باستاني است بايستي مـردود شـمرده   

تكميـل حلـول   شود؟ البته پاسخ اين پرسش منفي است چه روح به دفعات متوالي مفارقت نموده و باز براي 

  .نموده و اين نيست جز همان كيفر و عذابي كه به دوزخ حواله شده است

 Saint سن مـارتين «و » Schelgel شلگل«و » Ballanche بالنشه«: كساني ديگر نيز همچون

martin «اند كه جمله راه را براي پيشرفت احضـاركنندگان ارواح همـوار نمـوده اسـت     عقايدي ابراز نموده .

 در زمان معاصراسپريتيسم 
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وزخ و عذاب ابدي، و اعتقاد به نوعي ر اوايل قرن نوزدهم نيز با نفي دد Constant savy ساويت كنستان

. شكنجه موقت روحي براي تصفيه و كمال و بازگشت ارواح كمك شايان توجهي به مذهب جديد نموده است

انـه و  آن چنـان عقايـد كودك  » Fourier فوريـه «و » Pierre Leroux پير لرو«دانشمنداني ديگر نظيـر  

 فوريهانـد؛   اي را شادي بخشيده اند كه براستي روان افسونكاران و دانش پردازان كلده اي اظهار داشته مسخره

زندگاني هاي زميني و آسماني انساني به هم درآميخته و از حاصل آنهـا هـر روحـي را مـي تـوان      : مي گويد

 يم شده و بطور كلي مـدت زنـدگاني هـر   دوره زندگاني دانست كه مجموعاً به پنج هنگام تقس» 810«داراي 

  .سال مي شود 80,000روحي هشتاد هزار 

و مسأله آزادي اراده، بازگشـت ارواح  » Indeterminismeاختيار «با طرح  Esquiros روس اسكي

و تجسدهاي متوالي را عامل تبيين كننده سرنوشت بشري اعالم داشت و گفـت روح بـا بـدن گزينـي هـاي      

يابد و اين روش حاكي از اراده بشري است كه با به گزيني در زندگاني، در اين تكامـل  متعدد خود كمال مي 

  .تسريع ورزد

به هر انجام كسان نام برده موجب شدند تا در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مذهب جديد 

كـه بهشـت و    اين گـروه در حـالي  . جانشين مذهب كهنه و ارتجاعي كليسا و مسيحيت گردد» اسپريتيسم«

بازپسـين  . دوزخ ابدي را نفي مي نمودند، بهشت و دوزخي ديگر را كه جنبه موقتي داشت مطرح مي كردنـد 

دست آويز و فلسفه ارباب مذاهب پس از ورشكستگي مطلق دين و مذهب، پيش كشيدن جنبه هاي اخالقي 

بهشـت و دوزخـي خيـالي تـوده     آن بود كه مي گفتند با فقدان مذهب و عدم ترسي از خدايي قهار و نابودن 

. امعـه را  بـر هـم خواهنـد ريخـت     مردم با از دست دادن ايمان و ناترسي از عقوبـات جهـاني ديگـر، نظـم ج    

نهندگان سيستم جديد مذهبي نيز به همان فلسفه اسالف ورشكسته خود چنگ انداخته و دليل حقانيـت  بنا

  .دشيوه خود را برقراري نظم اجتماعي و اخالق عمومي دانستن

مي گويد بشر پس از زندگاني هاي چندگانه خود به روي زمين و طي » Jean Reynaud ژان رنود«

چنانكه اطميناني به زنـدگاني و  » Flammarion فالماريون«. دوران تكامل به آسمانها و ستارگان مي رود

اند كه در اثر  شده انسانهاي كره زمين در درجات پستي واقع: مسكون بودن كرات ديگر داشته باشد مي گويد

تصفيه و گردشهاي متوالي و تجسدهاي چندگانه روح ممكن است به مرتبـه و قـدر انسـانها يـا ارواح كـرات      

  .آسماني ارتقاء يابند
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  هيپنوتيسم و مسمريسم - 4 - 6

  تيسم الهام دهندگان روان خواهان، عقيده مسمر درباره هيپنوتيسم و مانيه

  اي كه از ستارگان ساري است، مسمريسم، تغيير عقيده مسمر سياله

  روش و كشف پويگور، پيدايش هيپنوتيسم، تعريف بريد

  الهام اسپريت ها از مسمريسم، سياله

  مسمري و پريسپري

ــناخت   ــراي درك و ش ــم «ب ــذهب اسپريتس ــش  » م ــه دان ــت ب ــممعرف ــمو  هيپنوتيس  مسمريس

Hypnotisme – Mesmerisme  آيد و به همين جهت در اين قسمت اندكي از ايـن دو  الزم به نظر مي

  .شيوه تا آنجايي كه پرتوي به مباحث مورد نظر بيفگند گفتگو خواهيم نمود

پزشك و دانشمند مشهور قرن هيجدهم هنگام مطالعات خود درباره هيأت و  Mesmer مسمردكتر 

نوشت و زندگاني آدميان داراي تأثير ضع افالك و ستارگان، به اين عقيده پاي بست شد كه ستارگان در سرو

اين عقيده باستاني و اساطيري را كه در فلكلور بسياري از ملل و اقوام به اشـكال  » مسمر«مي باشند در واقع 

گوناگون وجود داشت در بحبوحه عقل گرايي قرن هجدهم با فلسفه خاص خود زنده كرد و مطابق افسونگران 

اي هستند كه در  رندهاان ايراني گفت ستارگان داراي نيروي لطيف و اثر گذو جادوكاران، يا عرفا و صوفي روش

او معتقد بود كه اين امواج لطيف همه جا پراكنده بوده و قادر مي باشند . هوا به شكل رقيقي مواج مي باشند

ناميد مي  سيالهمسمر اين امواج لطيف را . كه از روحي به روح ديگر و از جسمي به جسم ديگر منتقل شوند

و ادعا مي كرد كه بوسيله انتقال اين سياله از جسم انساني كه بتواند از آن بهره برداري نمايد به جسم بيمار 

  .ممكن است در اعاده صحت توفيق يافت

 – Magnetisme« مغنـاطيس حيـواني  در نخستين مرحلـه ايـن نيـروي سـحرآميز را     » مسمر«

animal «نام نهاد و شروع به آزمايش نمود:  

Mesmer: disputation de palnelarum innlluxu. 

همواره در يك عقيده باقي نمي ماند، او در راه اكتشافي ارزنده مـي بـود و تعصـبي در    » مسمر«ليكن 

به هر حال پس از نظريه نخستيني كه . نسبت به صحت شان مشكوك مي شد نمي ورزيدكه اش  عقايد قبلي

ربا گشته و ايـن   اش متوجه تداوي اثر آهن ده ستارگان ابراز داشت، انديشهدرباره سياله يا نيروي مواج و پراكن

ايـن  . اي موفقيت بدست آورد شيوه را با روش ابداعي خودش بكار بسته و در درمان و تداوي بيماران تا اندازه

 پزشك كه او را به حق بايستي بنيان گذارنده خواب مصنوعي ناميدش، با تعمق و تأمل پـيش مـي رفـت تـا    

بدانجا كه به اين اصل مسلم دست يافت كه آنچه موجب شفا و درمان مي شود اعتقاد بيمـار و اصـل مسـلم    

داشـت و  ابه همين جهت عطف توجهي به تلقـين و لمـس رو  ... تلقين است و نه اثر سياله آسماني و آهن ربا

 و مسمريسمهيپنوتيسم 
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 مغنـاطيس «يا » وانيمغناطيس حي«متوجه شد كه نيروي شفابخش در خود او وجود دارد نه در آهن ربا و 

  »Menetisme – mineral معدني

اي موفـق   در اثر حادثه Puysogur پويسگوريكي از شاگردان و هواخواهانش به نام » مسمر«پس از 

يـا خـواب   » Hypnotisme هيپنوتيسـم را دگرگـون سـاخته و بـه    » Magnetismeتيسم  مانه«شد تا 

روزي كه مشغول درمان دهقاني ساده بود و سعي مي كرد مطابق با روش » پويسگور«. مصنوعي دست يابد

تيكي به بيمار سرايت دهد با كمال شگفتي مشاهده مي كند كـه دهقـان بـه     استاد هرچه بيشتر نيروي مانيه

پويسگور با حال هراس و ترس مي كوشد تا او را از خـواب برانگيـزد؛ لـيكن دهقـان     . آرامي خواب شده است

مطابق معمول هنگامي كه با شتاب او را تكـان داده و مـي   . در حال خواب بوده و حركتي نمي كندهمچنان 

دگربـاره از روي عجلـه و   . دهقان ناگهان به آرامي بلند شده و شروع به راه رفـتن مـي نمايـد    –برخيز : گفت

ال خـواب مصـنوعي و   در تمام اين احوال دهقان مزبور به همان ح. و او مي ايستد –بايست : شتاب مي گويد

بدين ترتيب پويسگور در حين يك عمل كامالً اتفاقي به خواب مصنوعي پي برد . هيپنوتيكي باقي بوده است

و دريافت كه در حالت خواب مصنوعي، خواب كننده هر دستوري را كه به خواب شده بدهد آنـرا اجـرا مـي    

  .از بيداري چيزي به خاطر داشته باشد كند و هر چه از او بپرسد به راستي جواب مي دهد بي آنكه پس

را در قالبي خـاص و معـين و شـناخت آن را از لحـاظ علمـي      » هيپنوتيسم«به هر انجام شكل گرفتن 

اي دور از تفسـيرهاي   نسبت داد، اين پزشك و جراح دانشمند بـه شـيوه  » James braid بريد«بايستي به 

ها خواب مصنوعي را توجيه نموده و ثابت نمود كه خواب مصـنوعي پيونـدي نزديـك بـا      پيچيده مسمريست

  :اعصاب داشته و عمل آن نفوذ اراده و تلقين بر اعصاب خواب شونده مي باشد

. پيوندي نزديك با اعصاب خواب شونده و اعمال اراده خواب كننده و تلقين او دارد» هيپنوتيسم«عمل 

مي يابيم كه ديگران را بخوابانيم از ايـن رهگـذر اسـت كـه بوسـيله اراده خـود در       جهت اينكه نيروي آن را 

  :اعصاب خواب شوندگان اثر مي گذاريم

James braid: neurohypnologie. 

» تيسـم  مانيـه «با همين اندك بحث و گفتگويي كه شد متوجه خواهيم شد كه اسپريت ها بيشـتر بـه   

روش خواب مصنوعي بسياري از عقايد آنان را نفي مي كنـد، همـان    اصوالً. »هيپنوتيسم«گرايش دارند تا به 

اما احضاركنندگان ارواح و ايـن  . را نفي نمود» Mesmerisme مسمريسم«گونه كه سياله مادي دستگاه 

ساحران فرادست زمان ما دگرباره سياله مسمري و مغناطيس حيواني يـا معـدني را در صـورتي عجيـب تـر      

  .به بازار آوردند» Périsprit پريسپري«
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  پيدايش مذهب جديد -5 - 6

  امريكا زادگاه احضار ارواح، خانه هاي روحي، گفت و گو با ارواح،

  نخستين گروندگان، اسپريتيسم در كشورهاي ديگر، جنبه

  علمي يافتن، گروه كاوشگر از لندن، نظر دانشمندان

  بزرگ انگلستان، نظريه داروين، آزمايشهاي

  كاوشهاي ويليام كروكس، انجمن

  روحي در ايتاليا، نظرات

  و آزمايشهاي ديگر

 و از. در آمريكا اتفاق افتـاده اسـت  » م 1848«شروع افسانه تظاهرات روحي براي نخستين بار به سال 

در  .حس كنجكاويشـان را برانگيختـه اسـت    همين هنگام است كه اين موضوع توجه مردم را به خود جلب و

ظاهرات چنين بوده كه در خانه هايي خاص صداها و حوادث شگفتي روي مي نخستين مرحله اين اتفاقها و ت

يكـي از  . انـد  ميز و صندلي ها راه افتاده و ساير اشياء و لـوازم بـه طريقـي بـه حركـت مـي آمـده       . داده است

باي قراردادي چون تلگـراف بـا   فتماشاگران اين صحنه ها فكري به خاطرش گذشته و مي كوشد تا با نوعي ال

و عاملين اين حركات ارتباط برقرار سازد، پس با الفباي قراردادي كه به وسيله نواختن ضربه هايي كـه   ارواح

: روح مورد مراوده گفته بـود . ت آوردسروي ميزي انجام مي شد با ارواح شروع به گفتگو نمود، و اطالعاتي بد

صـحبت نمـوده و نشـانه هـايي     آن گاه از جزييـاتي   –ام  در همين شهر بوده نمن روح كسي هستم كه ساك

پـس از ايـن حادثـه    . دقيق نيز داده است كه پس از كاوش و جستجو صحت گفته هايش بـه ثبـوت رسـيده   

تظاهرات و گفتگوهايي ديگر به وقوع پيوست و ارواح تأكيد كردند كه داراي بدني مادي كه به شـكل سـياله   

  .هستند كه به چشم زندگان مي آيد دبسيار رقيقي مي باش

كم اين حادثه، يعني احضار ارواح و مـراوده بـا مردگـان رواج گرفتـه و موجـب اغتشاشـات و بـروز         كم

كنگره  شكايت نمودند تا» واشنگتن«اي كثير با امضاي قطعنامه به كنگره  عده 1852در سال . حوادثي گشت

اسـتاد  » Robert here برت هيرار«در همين زمـان  . در اين باره كاوش و نتيجه را به اطالع عموم برساند

سـپس  . به اين شيوه گرويد و نخستين كتابها بوسيله او در ايـن طريـق نوشـته گشـت    » پنسيلوانيا«دانشگاه 

نويسنده و دانشمند مشهور نيـز بـا تأليفـاتي چنـد در اسـتقرار      » Robert dale owen برت ديل اونار«

  .كوشيد» اسپريتسم«

اي از گروندگان  عده. اند زياد شده» آمريكا«نحو شگرفي در به » اسپريتيسم«در سالهاي اخير طرفداران 

مــديوم «اغلــب در ايــن مجــالس از . ايــن روش جلســاتي تشــكيل داده و بــه احضــار ارواح مشــغول شــدند 

Mediume «پيپردوشيزه «اي مشهور بنام  يا واسطه Mrs piper «هيسلوپ«پروفسور . استفاده مي شد 

 جديد مذهبپيدايش 
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Hyslop «ها و جريان مسايل علمي كه من خود شاهد بـرآنم، چگونـه مـي تـوانم     با اين آزمايش : مي گويد

  .وجود روح جاويد و زندگاني ديگري را انكار كنم

كه از طرفداران مومن و جدي ايـن  » پروفسور هيسلوپ« رهمكا» Dr Hodgson هودجسون«دكتر 

  :طريقه است مي گويد

مي شوند همان اشخاصي هستند كـه  بي ترديد ارواحي كه در مجالس و مجامع مخصوص با ما مربوط 

آنها ارواحـي هسـتند كـه پـس از     . اند هستند؛ يعني خارج از وهم و گمان زماني همچون ما زندگي مي كرده

حـال ايـن ارواح در   . ناميده مي شود باقي و جاويد مي مانند» مرگ«تغيير شكلي كه در فرهنگ و تداول ما 

  .يا بوسيله مديوم ها احضار مي شوند –وند اي ظاهر مي ش ن واسطهومواقعي مخصوص، خود بد

  پريسپري - 6 - 6

  تفاوت ميان اسپريتسم و اسپريتوآليسم، پريسپري يا ماده روحي زيربناي اسپريتيسم،

  خدا در گروه، تعريف پريسپري، سوابق اين پديده، پريسپري در فرد همچون

  پري است، هماننديپريس مركز تعقل و حافظه و عامل پرورش تن

  جاوداني بودن پريسپري، تجسد يافتن، تيسمپريدين و اس

دو قضاوت » Spritismeو روان خواهي يا احضار روح » Spritualismeروح گرايي «بايستي درباره 

اسپري توآليسـت  . آليستي مطلق، تفاوتي بسيار با هم دارند جداگانه نمود، چون اين دو با دارا بودن وجه ايده

در  –امالً مجرد و همچون ارباب مذاهب و اديان ناديدني و غير مادي قايل مي باشند اي ك ها براي روح جنبه

اي مادي و لمس كردني و قابل ديـدن قايـل هسـتند اسـاس فلسـفه       صورتي كه اسپريت ها براي روح جنبه

  .مي باشد» Périsprit پريسپري«اسپريت ها اصل 

ي روح مي باشد، به همين نسـبت روح  دهمان گونه كه تن آشيانه و فرودگاه ما به عقيده اين نو دينان

 Allan kardec آلـن كـاردك  اي رقيـق نيـز مـي باشـد كـه بـه اصـطالح         داراي بدني لطيف تر و سـياله 

و به » پريسپري«ي دارد بنام هپس بطور كلي روح گهواره و فرودگا –مي باشد » روح مادي«يا » پريسپري«

  .ه از زمانهاي باستان اين موضوعي شناخته شده بوده استقول اين گرو

» پريسپري«كشف جسمي است سيال و بخاري كه در قاموس اين علم » اسپريتيسم«بزرگترين كشف 

اي است كه در تمامي اعصار آگاهان و دانشمندان هر قومي از آن به  خوانده خوانده مي شود و اين همان ماده

مصري ها » Nephesph نفسف«ها  عبري» Linga shrira لينگا شاريرا«آنرا  هندوها: اسمي نام برده اند

و » گهواره روح«يا » Eidolon ايدولون« فيثاغورسو در فلسفه » Ochéma اشما«يوناني ها » Ka كا«

  .اند خوانده» فروهر«ايراني ها 

Gabriel dellan: la réincarnation. 
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و دانشمندان اين فن خـروج ايـن   » Hypnotiseurهيپنوتيزورها «بنا به عقده و گفته اينان برخي از 

در واقع مـي تـوان گفتـه و اسـاس     . اند سياله مادي را در بعضي از محتضران و خواب شدگان مشاهده نموده

عنصري است كه واسطه ميان روح و تن » پريسپري«: عقيده اين گروه را درباره پريسپري چنين تعريف كرد

مادي شخصيت و استقالل روح را حفظ نموده و موجب آن مي شود كـه روح خـاطرات   اين عنصر . مي باشد

همچنين اين عنصر در زمان حيات نيز اجزاي بدن را از آسيب هـا  . خود را از زندگاني هاي متعدد حفظ كند

  .و دگرگوني ها حفظ نموده و اوست كه در جريان زندگاني زميني اعضا و جوارح را مي پروراند

ايست كه جسم مادي را با روح مربوط ساخته و كليه تأثرات حسي را از جسم بـه   ي رشتهپس پريسپر

نگام مرگ پريسـپري از  ه. روح منتقل نموده و بالعكس اراده هاي روح را به جسم رسانيده و ارتباط مي دهد

كيبي كه در جسم مادي ظاهري يا تن جدا گشته و همراه با روح به فضا مي رود و در فضا با همان شكل و تر

حال مي تـوان گفـت پريسـپري    . دوره زندگاني اخير خود داشته و با همان شخصيت آخري زندگي مي كند

  .عبارت است از جسم سيال و رقيقي كه قبل از زندگاني وجود داشته و بعد از آن نيز وجود خواهد داشت

يگرگون مي شود، ركن اصـلي  بدن مادي و ملموسي كه داريم و دايماً در جريان حياتي تغيير يافته و د

و مبدأ اساسي زندگاني نيست، بلكه اين پريسپري است كه ساختمان و هيكل جسماني و كليه آثار باقيـه در  

گري و  همچنين مغز در بدن عامل انديشه. مام دوره هاي حياتي از روي آن تنظيم يافته و شكل گرفته استت

ي است كه كليه مفاهيم و علوم و دريافتـه هـا را در خـود    تفكر و حافظ خاطرات نمي باشد بلكه اين پريسپر

ثبت و نگاهداري نموده و جمله مكتسباتي را كه روح در طي دورانهاي متعدد زندگاني خود بدست مـي آورد  

بر روي چنين مركز غني و سرشاري از علوم و دانش ها . همچون مركزي قدرتمند حفظ و نگهداري مي كند

ندگي كودك تازه زايي تشكيل مي شود، و بدين گونه اندوختـه هـاي عقالنـي و    و خاطرات است كه اساس ز

اخالقي روح در طي زندگاني هاي متعدد رو به گستردگي و فزوني نهاده و در هر مرتبه چيزهايي بر آن اضافه 

ره از همين خاستگاه و بر اساس همين اصل است كه نوابغ ناد. مي شود بي آنكه اندكي نقصان و كاستي گيرد

ظهور نموده و كودكان پيشرسي در علوم و فنون و صنايع پديد مي آيند و كارها و اعمالي انجام مي دهند كه 

  .از عهده بزرگان و متبحرين نيز ساخته نمي باشد

همان گونه كه مذهب گرايان و روحيون رنج و محن دنيايي را موجب بالندگي روح و آسايش و سرور و 

سپريت ها نيز بردباري و رنج و تحريص در درسـتكاري را موجـب تصـفيه بيشـتر     سعادت اخروي مي دانند، ا

  .تر مي شود تر و لطيف تر باشد پريسپري او نيز شفاف ستهيهرچه فردي صالح تر و شا. پريسپري مي شمارند

تكاران و جاني ها و اشـرار  سالبته مي توان در مقايسه برحسب فلسفه و مذهب اين گروه پريسپري نادر

در . چون آب گلين و پر الي و پريسپري مقدسين و صـالحان را همچـو آب صـافي و زالل بشـمار آورد    را هم

» قرنتيـان «در رسـاله اول بـه   » پولس«. فلسفه مسيحيت نيز براي وجود پريسپري دست آويزي قرار دارد

 پريسپري



 177    پنجمبخش پيوست 

 

دوبـاره  آدمي همچون بدني حيواني است كه در زمين آفريده شده و مثل يك مـاده روحـي   : چنين مي گويد

  .زنده خواهد شد؛ زيرا همان گونه كه انساني داراي بدني حيواني است، داراي يك بدن روحي نيز مي باشد

منشأ تمام اعمال و افعال و حركات جزيي و كلي اسـت؛  » خدا«به هر حال به همان نسبت كه در دين 

. ه از آدمي به وقـوع مـي پيونـدد   اي است ك پريسپري نيز منشأ كليه اعمال و افعال مورد تصور و قابل انديشه

اي است كه به كمك و ياري او تمام آثار و چگونگي هاي روحي صورت فعليت مي يابد ايـن   پريسپري وسيله

همـين جسـم   . جسم لطيف عبارت است از منبع حقيقي سياالت كه روح با اراده خود آنها را بكار مي انـدازد 

مادي خارج شده و در جاهايي دور منشأ اثري گشته و يا است كه در خواب هاي طبيعي يا مصنوعي از جسم 

پريسپري خود نيز داراي حواسي اسـت همچـون   . آوردها و نشانه هايي را به همراه مي آورد در ضمن سفر ره

دوام و بقاي اين جسم سيال بعد يـا قبـل از مـرگ موضـوع و     . تر حواس جسم؛ منتها با انرژي و نيروي فزون

پريسپري در زنـدگاني فضـايي آزاد و   . ات ارواح را به خوبي و روشني بيان مي كندكيفيت تظاهرات و تجسم

اما اين قوا هنگامي بكار مي افتد كه روح تحت . ني را تشكيل مي دهداكه بدن جسم تداراي كليه قوايي اس

نمايـد؛   كسـب » مـديوم «شرايط معيني قرار گرفته و بدان وسيله بتواند ماده سياله و قواي الزم حيـاتي را از  

جريان زندگاني و حياتي بطور مستمر در او جريـان  . آنگاه است كه نيروهايش از قوه به فعليت در خواهد آمد

داشته و در تحت اثر سياله مكتسبه، ذرات فيزيكي مانند خطوط قواي مغناطيسي به نوبت بـر وفـق خطـوط    

اسب اوليه دوباره تشـكيل شـده، بـدن    اصلي پريسپري قرار گرفته و از اين رو جسم انساني در تحت همان تن

  .داخل عمل گشته و بكار مي افتد

از روي عكس ها و قالب هاي متعدي كه از ارواح برداشته شده اين مسأله ثابت مي شود كـه ايـن روح   

ولي اين حالت مـوقتي بـي   . مجسم كامالً همانند همان جسمي است كه در زمان حيات گذشته موجود بوده

اند به زودي از هم گسـيخته و از منـابعي كـه گرفتـه شـده       ي كه موجب تشكيل آن شدهدوام بوده و عناصر

  .بودندد دگرباره به همان منابع باز مي گردند

  تعريف روح مادي -7 - 6

  آليسم نو، پريسپري اي از ايده عنصر اصلي دستگاه جديد مذهبي، پريسپري پايه

  ماكسول درباره تظاهردر راست كردارداران و كژ انديشان، تعريف دكتر 

  روح، تجسم روحي در مردگان و زندگان، تأثير اين فلسفه در

  خواب، دست آويزهاي اسپري تيسم، يكساني تظاهر

  پيش از مرگ و پس از مرگ
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به شكلي كه مشاهده شد زيربناي دستگاه مذهبي اسپريت ها را عنصري مادي تشكيل مي دهد به نام 

البته بر همان . ف خودشان نمونه ها و شواهدي آورده شدينظرات و تعاركه در قسمت گذشته از » پريسپري«

اي ندارد، به همان نسبت نيز تعاريف اينان رسا و  بنيان و پايه» اسپريتيسم«مبنايي كه از لحاظ علمي فلسفه 

ان بر مقتضاي فلسفه اين جديد دينـان همـ  : بطور كلي و خالي از زوايد مي توان گفت. قانع كننده نمي باشد

گونه كه روح داراي مهبط و قرارگاهي مادي است به نام تن، داراي قرارگاه يا بدني ديگر نيـز هسـت كـه در    

اي لطيـف و   دوران زندگاني هاي فضايي از آن سود جسته و در آن هبوط مي يابد و ايـن بـدن كـه از سـياله    

است، مركز خاطرات، انديشه عناصري رقيق تشكيل شده در همه جا وجود دارد سازنده و پرورش دهنده تن 

اي  سـياله . اي را در خود منعكس نموده و جاودانه نگاه مـي دارد  ها و دانش ها مي باشد و هر پديده و حادثه

تر و درخشنده است جاوداني كه هستي و نيستي را درش راهي نيست و در طي زندگاني هاي متعدد لطيف 

با ايمانند و داراي صورتي روشن و نوراني مي باشند به  مردم كه بس صالح و مقدس و كساني از. تر مي شود

  .زعم اين حضرات در اثر تلطيف و ترقيق پريسپري مي باشد كه به نهايت درجه لطيف شده است

ي و ئـ حال بايستي مالحظه نمود كه چگونه ارواح مردگان، يا پريسپري آنها بوسيله احضار كنندگان مر

اي  البته استحاله هدرباره تظاهر و تجسم روح ك» ماكسول«دكتر . بندظاهر گشته و به اصطالح تجسد مي يا

  :است از صورت مجرد به قالب هاي مادي چنين تعريف مي كند

اي كه  اي باشد يا روح فرد زنده چه روح شخص فوت شده –ر عبارت است از نيروي روح هتجسم و تظا

ري هحال ايـن روح و جـو  . تجسم باشد تأثير كندكه بي وزن ولي قابل رويت و » مديوم«بر مايعي از اعضاي 

اي تحول مي يابد، برحسب ميل روح به شكل هاي گوناگوني در مي آيد و اغلـب جسـمي    كه به صورت ماده

  .اي تظاهر مي كند كه ساخته شده روح است به صورت جسم زنده

زندگان نيز صـادق  تجسم روحي همان گونه كه در مورد مردگان حادث شده و اتفاق مي افتد در مورد 

ممكن است به هنگام حيات روح از بدن جسماني خارج شده و در نقطه دوري خود را در يك بدن ثاني . است

كامالً شبيه به بدن اولي ارائه دهد، يا در بعضي مواقع خويشتن را به همـان حالـت مخصوصـي كـه اشـتغال      

را از لحـاظ بحـث و   » اسپريتيسـم «كن اصـلي  البته بايستي به اين نكته انحرافي كه ر –داشته نمايش بدهد 

استدالل شامل مي شود توجه داشت و آن نيز آوردن امثله و رويدادها و اتفاق هاي بسياري است كه هيچگاه 

گويي تنها اين امثله و شواهد مي تواند جلو ايرادهاي علمي و . از آوردن نظايري بي شمار خودداري نمي شود

ا خود نيز يا از روي عمد و قصدي انحراف گرانه و يـا از روي سـادگي و شـدت    اسپريت ه. منطقي را بازگيرد

گير خود، اين شواهد و امثله را دسـته   نقاد و خرده عتلقين و بي منطقي و يا از لحاظ سرپوش گذاردن بر طب

رده باشـد  تر پاي نوشته آن حوادث مهر و امضـا خـو   بندي نموده و بزرگوارانه تنها به تعدادي از آنها كه زياده

 اسـتيد «اعتماد مي ورزند، مثالً براي تجسم و انتقال روحي در زندگان از قول روزنامه نگاري انگليسي بنـام  

Stead «دوسـتان   اي زياده از يك سـاعت جسـد روحـي يكـي از     نقل كرده و شواهد مي آورند كه در جلسه

 روح ماديتعريف 
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لعه نموده است همگان او را بـي هـيچ   در جمع او بوده و در حالي كه كتابي از قفسه برداشته و مطا» استيد«

  .در حالي كه آن شخص در آن ساعت در مكاني دور به خواب بوده است –اند  تغيير شكل و سوءظني ديده

اما درباره علت و موجب ايـن  . شمار و حساب است هاي اين گروه بي البته همانند اين حوادث در نوشته

نيست، چـون روح جهـت اينكـه    » مديوم«روحي نيازي به  در اين مواقع براي تظاهر جسد: تجسد مي گويند

وسايل الزمه را در خود به قدر ضرور داراست، هنگامي كـه  . جسم روحي خود را به شكل جسد مادي درآورد

بخواهد راه برود و يا عملي انجام دهد همچون كه بخواهد كتابي بدست گيرد، چون الزم است اعضـاي مـورد   

بور بوجود آورد، ناگزير است اعضايي براي خود كـه از عهـده اجـراي مقاصـد برآيـد      نياز براي انجام اعمال مز

  .اين عمل را بوسيله دستي كه بوجود آورده انجام داد» استيد«چنانكه دوست . تشكيل بدهد

اشخاص زنده مي توانند بدن مادي خود را ترك گفته و در جاهايي ديگـر  » پريسپري«همان گونه كه 

سپري اشخاصي كه دم مرگ و در حال احتضار هستند و كساني كـه سـالياني از مرگشـان    نمايان گردند، پري

مي گذرد نيز مي توانند وجود خارجي يافته و موجوديت خود را در جلوه گاه عموم آشكار سازند بطـور كلـي   

افعالي  يسپري چگونه با اعمال واست و اينكه مشاهده مي نمايم پر اساس اين تظاهرات و نمايش ها تنها روح

تظاهر مي يابد و حقيقت محركش همان روح است و باالخره روح انساني است كه بوسيله تجسم يافتن هاي 

ن و مشاهدات وقايع مختلف حقيقت جاودانگي بودن خود را آشكار مي سازد و ثابت مي كند كه مرگ وگوناگ

از سويي ديگر تظاهر روحـي  . آورداي به حقيقت و جريان حيات وارد نمي  پايان همه چيز نبوده و هيچ لطمه

مردگان و زندگان اختالفي در اصل با يكديگر ندارند، چون سبب اصلي و مؤثر راستين در هر دوره يك چيز و 

  .آن روح انساني است

  مديوم ها -8 - 6

  تن و ماده حصار زننده روح و پريسپري، آزادي روح پس از جدايي از تن،

  جدايي روح از تن در زمان حيات،تيزورها،  قدرت و كار مانيه

  هاي مختلف مديوم ها مديوم كيست، انواع و گروه

  هايي كه منشأشان روح است، پديده

  پيامبران و هنرمندان

اي كه قوي و نيرومند باشد و هرچه  نيرو و قدرت پريسپري و موجبات جدايي از آن از بدن به هر اندازه

جسم يا تن محصور است و نمي تواند آن چنان كه بايستي منشأ  گستردگي و انرژي داشته باشد باز در قالب

البته تنها در بعضي اوقات و زمانهايي مخصوص آن هم تحت شرايطي معين مـي توانـد از   . اثر و فعاليت باشد

 روح ماديتعريف 
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به همين جهت تا در قالب تن و تنگناي ماده محبوس است نمي توانـد  . تن خارج گشته و اعمالي انجام دهد

  .لخواه آزادي عمل بدست آورده و واقف بر اسرار و خاطرات زندگاني هاي گذشته خود بشوداي د به شيوه

روح چون از قيد تن رست و به زندگاني روحي وارد شد، آزادي عمل بدست آورده و پريسپري بي هيچ 

 مانع و جلوگيري به كليه تصورات و خاطرات خود آشنا و نزديك مي شود و با همـين تصـورات و احساسـات   

ممكن است در روي سياالت تأثيرهايي بخشيده و در ابدان جسماني و دماغ انساني منشأ نفوذ واقـع شـده و   

كـه يـك نفـر     تاز جمله حوادثي كه موجب شگفتي عميقي را فراهم آورده اين اسـ . موجب تظاهراتي گردد

به واسطه قدرت و تسلط مخصوصي مي تواند به روي معمولي آن چنان اثـر  » Magentiseurتيزور  مانيه«

و بـه  . زادي موقتي برايش فراهم آوردآبگذراد كه پريسپري آن شخص را از حصار بدنش خارج كرده و نوعي 

تيكـي را در بعضـي    مانيـه  تهمين قسم ارواح آزاد نيز ممكن است بواسطه ميـل و اراده يـك رشـته جريانـا    

اين قبيل كسان . ق داده در اعضاي آنها اثر نموده و به وسيله آنها يا شخص ديگري مربوط گردنداشخاص سو

كه اعصابشان بيش از اندازه اثر پذير و حساس مي باشد و داراي لطافت و حساسيت شگرف عصـبي هسـتند   

ه يا ميانجي طساي همچون وا ناميده مي شوند و اصطالحاً مي توان از اين كلمه ترجمه» Medium مديوم«

گريشان وسيله هـايي   اين مديوم ها با خصايصي كه ذكر شد براي ارتباط با ارواح و تجسد و جلوه. وضع نمود

  .بسيار مناسب و ارزشمند مي باشند

مديوم ها عموماً همسان و يك مانند نيستند، لطافت عصبي و نيرومندي روحي برخي شان بسيار قوي 

اينان كساني حساس و روشن بـين  . ز از قدرت و نيروي كمتري برخوردارندو شايان توجه است و بعضي ها ني

هستند كه با واقع نگري و دقت و نيرومندي خاصي از اين ورطه جسـماني و خـاكي گذشـته و در زنـدگاني     

برخي ديگـر از ايـن مـديوم هـا قادرنـد ارواح را      . ارواح و فضانشينان نفوذ نموده و اطالعاتي كسب مي نمايند

گروهي ديگر از اين مـديوم هـا   . نموده و از قوانين و شيوه زندگاني شان به ما آگاهي هايي بازرسانند مشاهده

  .هستند كه ارواح با دست آنها مطالبي نوشته و يا به زبان آنها سخن هايي مي گويند

و زمام تيكي عميق فرو رفته  بعضي ديگر از مديوم ها چون تحت نفوذ ارواح قرار گرفتند به خواب مانيه

اراده و قدرت اعضا از حيطه فرمانروايي آنان خارج شده و تحت نفوذ و قـدرت اراده روح قـرار مـي گيرنـد؛ و     

ارواح نيز با سودجوي و استفاده از اعضاي مزبور مانند حيات جسماني خود از آنها بهره گرفته و بـه كارشـان   

  .مي اندازند

خود در جلسه باعث پديد شدن تظاهرات شده و يا به اي ديگر از مديوم ها تنها به موجب حضور  دسته

ارواح از پريسپري اين گونه مديوم ها سود بـرده و مقـداري از   . اصطالح متداول سبب تجسد ارواح مي گردند

ف و به شكل تركيب مختلف و يا شبيه به خود ساخته و بدين قسم ئسياالت آنها را به ميل و اراده خود متكا

نند و حتي اغلب ممكن است تجسم مادي به خود گرفته و كامالً عيان گردند بدان سان به تظاهر اقدام مي ك

  .كه لمس كرده نيز بشوند

 هامديوم 
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مديوم هايي ديگر نيز هستند كه واسطه ميان ارواح و بيماران مي شوند بدين معنـا كـه امـواج ماينـه     

ال داده و بدين شكل آنها را مداوا تيكي را از طرفي از ارواح گرفته و از طرف ديگر به اشخاص بيمار و بي احو

  .و درمان مي كنند

از سويي ديگر رشته حوادث و اعمالي است كه عامل مستقيم آنها ارواح مي باشند و نمـي تـوان بـراي    

اين رشته حوادث اغلـب و بلكـه بطـور كلـي شـامل      . آنها توجيهي ديگر جز وجود مستقيم ارواح قايل گشت

ها قبل از وقوع به آدمي الهام و القا مي شود، همچون پيش بيني مصايب حوادثي مي شود كه حس رويداد آن

و حوادث مختلف، بروز توفان يا زلزله و مرگ يكي از دوستان و خويشان و يا از سفر بازگشـتن كسـي كـه از    

تمام و كليه اين گونه احساس هاي قبل از وقوع به واسطه جريان سياالتي است كه . اي نداريم آمدنش آگاهي

امـواج مزبـور بـدن     ذدر تحـت نفـو  . رواح به جانب اشخاص مورد نظر سوق داده و متوجه شـان مـي سـازند   ا

اما انديشه انساني كمتـر بـه ايـن موضـوع     . جسماني چيزهايي را پيش خود احساس نموده و درك مي نمايد

و متوجـه بـود   عطف توجه مي نمايد كه درصدد پي كاوي و چگونگي اين نوع مسايل برآيد، پس بايد دانست 

كه از مطالعه و بكار انداختن نيروي مديوم ها و ارتباط هاي روحي يك سلسله آمـوزش هـا و شـناخت هـاي     

  .عالي بدست آمده و بعدها نيز بدست خواهد آمد كه بشر در پرتو آنها به چيزهاي بسياري دست خواهد يافت

ان، شاعران و هنرمندان، پيش گويـان  با توجيه اسپريت ها نوابغ و اشخاص زودرس؛ بزرگان و قانونگزار

اي و متصوفين و مرتاض ها و مقدسين و پيامبران و برجستگان و فرزانگـاني ديگـر جملگـي مـورد      غير حرفه

مواردي چون پديده خواب و پيش گويي و الهام هيچ علت و سببي ندارند جز پيوستگي . الهام قرار مي گيرند

  .و كمك ارواح

دقت داشت كه مديوم ها قادر نيستند با تمام ارواح و يا هر روحي ارتباط برقرار بايستي به اين نكته نيز 

كرده و تماس بگيرند، چون ارتباط و مورد الهام قرار گرفتن با ارواح بزرگان و مقدسين مستلزم آن است كـه  

از اثرهاي  مديوم شخصي كامالً پاك و از آلودگي هاي اخالقي و شهواني بوده و رياضت هايي براي پاكي خود

هرگاه مشاهده شود كه مديومي از كار خود و مراوده با روحي شامخ باز مي ماند . زندگاني مادي كشيده باشد

اي در مديوم وجود دارد نه آنكه در دستگاه احضار ارواح و يـا ايـن فلسـفه     بايد توجه داشت كه نقص اخالقي

  .ترديدي حاصل آيد

ها نقل شد، ليكن متأسفانه مـورد انتقـادي بـر آن نيسـت،      اين بخش جمله از گفته و سخنان اسپريت

النفسـه   چون از فرط نارسايي و كودكانه بودن فلسفه اسپريتيسم انتقادي الزم نيست و در حقيقت خـود فـي  

انتقاد مي باشد با اين حال چون اين بخش بخشي الحاقي اسـت و بـيش از ايـن نمـي تـوان مبحـث را درازا       

  :بيشتري رجوع كنيد به دو كتاب از نگارنده به نام كشانيد، براي آگاهي هاي

  تاريخ تحليلي اديان، جلد دوم -1

  تاريخي روحسير  -2

 هامديوم 



  :بخش ششم

  روانشناسي مذهبي

  

  روانشناسي مذهبي - 1

  سهولت در پاسخ ها، توجه به منشأ معتقدات، اصول مذهبي به عنوان

  اوهام، سبب تأثير و نيرومندي معتقدات، پدر خداي كودكي،

  خدا جانشين پدر در دوران بلوغ و كمال، مذهب

  گر آرمان هاي ناانجام، علل رواني وعده

  نفوذ مذهب

چنين مي انديشم كه پاسخ براي دو پرسشي كه در پايان بخش پنجم مطرح شد بسـي آسـان و قـانع    

قـدات  تدو پرسش مورد ذكر چنين بود كه نخست منشأ و سرچشمه نيروي شگرف ايـن مع . كننده فراهم آيد

توده مـردم  يعني پندارهاي مذهبي از چه جايي توشه گرفته و در ثاني علت تأثير عميق و باورگرانه آن ميان 

حـال بـراي    –از چه روي مي باشد؟ به طوري كه تذكر دادم به عقيده من پاسخ اين پرسش ها آماده اسـت  

دريافت چگونگي اين آمادگي تنها كافي است تا با توجه و تمركز نيرو هم كاوشگرانه خود را منعطـف بسـوي   

اي مثبـت همـين    حصول به نتيجه تنها كليد مطمئن براي دريافت و. منشأ و سرچشمه اين معتقدات سازيم

  .توجه به منشأ و خاستگاه اين معتقدات است

بايستي به اين امر با اصول استداللي و يقيني كه خود با تجربه و برداشت هايي ساده حاصل مي شـود  

، معتقدات و اصولي يعني پندارها –اين معتقدات اصولي تعبدي مي باشند نه تعقلي : اعتقاد داشته باشيم كه

نيستند كه حاصل يا نتيجه غايي تفكراتي بوده باشند، بلكه موهومات و اوهامي هستند كه نتيجه درماندگي و 

ناتواني بشر بوده و در طي دوره هايي متمادي آدميان براي اقناع و تلذذ خيالي و راضي ساختن خود و پـرده  

اينهـا پنـدارهايي كهـن و ريشـه     . اند ساخته و پرداخته پوشي به روي محروميت ها و گذرندگي هاي زندگاني

لـوه داده  جو سركش ترين غرايز و خواسته هاي بشري را در لباس و پوشش واقعيـت   ندارند كه نيرومندتري

و در واقع راز موفقيت و سر پايـداري و ژرف روي آنهـا نيـز در همـين جلـوه دادن تمـايالت در كسـوت        . اند

  .واقعيت مي باشد

درباره كودك اين واقعيت را مي دانيم كه تأثير هراس آور و كوبنده ناتواني و عجز او را نيازمند  اينك ما

خود برانگيزانده و ترس و درماندگي خود را  ببه حمايت و پشتيباني كسي نموده است كه محبتش را به جان

 كـه ايـن نيـاز و احتيـاج     اسـت » پـدر «در زندگاني و دوره كودكي . اش تحليل برد در پرتو قدرت حمايتگرانه

  .كودك را پاسخ مي دهد
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البته اين نياز به حمايت و پشتيباني كه حاصل آمده از ناتواني و هراس است در طول زنـدگاني، يعنـي   

و پا نهادن به دوران بلوغ و كمال از بين نرفتـه و بـه سسـتي و خاموشـي نمـي       –با گذشتن از دوره كودكي 

از اين گرداب نيرويي مافوق پدر مي آفريند تا جاي حمايتگر پيشين، يعنـي  گرايد بلكه بشر براي نجات خود 

همان گونـه كـه در زمـان    . نام مي گيرد» خدا«پدر را اشغال نمايد و همين آفرينش است كه در دوران بلوغ 

كودكي ترس و هراس و درماندگي كودك با توجه به احساس بوجود پشتيباني به نام پـدر كاسـتي گرفتـه و    

مي يابد، در دوران بعدي نيز در اثر اعتقاد و ايمان به نيرويي مقتدر و خداوندي توانا كه بخشـاينده و   تسكين

رهاي ناشي از طبيعت حفظ مي نمايد احساس طحمايتگر اوست و بشر را در برابر ترس ها و تشويش ها و خ

  .آرامش و تسكين و آسايش مي كند

هـان مـادي و خـاكي فعليـت     در جسته و آرزوهايي را كه مذهب و اين معتقدات ديني انجام امور، خوا

و ايـن واقعيـت بخشـي نيـز بـا       –يافتنش براي بشر نامقدور و جز خواب و خيالي نيست واقعيت مي بخشد 

عتقاد و ايمان به دنيايي ديگر كه پس از مرگ وجود دارد و به دو قسمت بهشت و دوزخ منقسم حاصل مـي  ا

  .گردد

بـه صـوري تـوهمي همچـون      ن و موجوديـت بخشـيدن  هاني ديگر و قايل بودپس ايمان و اعتقاد به ج

بهشت و دوزخ، متضمن ايجاد دستگاه و سازماني دادگسترانه مي باشد كه در اين جهان وجود نـدارد، امـا در   

از سويي ديگر مرگ و نيستي و گسيختگي رشته حيات كه بر اثر . جهاني ديگر وجوب و فعليت پيدا مي كند

مي آيد بشر را از اين گذراني و ناپايداري، سخت در رنج و اندوه مي انـدازد و بـه همـين جهـت     مرگ بوجود 

ياري و نيروبخشي را دراز نموده و اعالم مي دارد كه با بروز مرگ رشته اين زنـدگاني خـاكي از    مذهب دست

رگ امتداد دارد، دنيايي هم نمي گسلد، بلكه دنباله آن با واقعيت و لذت و آسايشي فزونتر در دنياي پس از م

كه در آن تمامي آرزوهاي بي نقش و انجام نايافته جهان خاكي به سهولت صورت فعليت يافتـه و بـه عـوض    

  .رنج و حرمان اين زندگاني دنيايي آسايش و فرح و لذاتي مافوق تصور نشسته به انتظارند

ي بايسـتي مـورد كـاوش و    از سويي ديگر قوت و پايمندي اصول تعبدي مذهبي را در ضعف علـم فعلـ  

در برابر طبيعت و فعل و انفعالها و ديگرگوني هاي آن حس كنجكاوي و سرچشـمه جـويي   . جستجو قرار داد

قت و آفرينش لالعمل و واكنشي در برابر معماي شگرف هستي و سر خ انسان عكس. بشري شكوفان مي شود

ان است تـا بـه مبـدأ و چگـونگي موجوديـت      آدمي خواه. نشان داده و خواهان حل و فهم اين اسرار مي شود

او خواستار است تا به ماهيت مـاده و  . يافتن خود شناختي حاصل نموده و به انجام و پايان كارش آگاهي يابد

جسم از سويي و كيفيت روح و روان از جانبي فهم يافته و آگاهي حاصل كند كه ميان ايـن دو چـه روابطـي    

  .موجود است

البته چـون عـام هنـوز    . حدس زد كه حاصل اين كنجكاوي ها چگونه خواهد بودبا اين اصول مي توان 

دوران كودكي خود را مي پيمايد و در ايـن مراحـل نخسـتين قـادر نيسـت جوابگـوي تمـام اسـرار و جملـه          

 شناسي مذهبي روان



 آينده يك پندار    184

 

اي خـاموش مـي    پيچيدگي ها باشد بنابراين بشر عطش كنجكاوي خود را با اوهام مذهبي و پندارهاي افسانه

  .سازد

  پندار و توهم - 2

  گفت و گويي درباره پندار و توهم، اشتباه و توهم، مواردي درباره اين دو،

  عامل شناسايي وهم، سهم واقعيت در توهم، ميل عامل به وجود

  آورنده پندار، توهم و هذيانهاي بيمارگونه،

  تفاوت هذيان و پندار، تعريف

  غايي توهم در فرهنگ

  روانكاوي

در اينجا الزم است تا توضيح و بازگويي از كلمه پندار يا توهم به عمل آيد، چون با بكار بردن اين كلمه 

ممكن است مفهومي كه از نظر برخي كژ انديشان معنايي انتقام جويانه و تحقيرآميـز را بـه بـردارد مسـتفاد     

الزم مي  –رهايي بيش نيستند گردد؛ پس به همين جهت هنگامي كه مي گويم اين معتقدات توهمات و پندا

اينجا بايستي براي دو كلمـه  . آيد تا وسيله شناختي براي مورد بكار بردن و معناي درست آن نيز فراهم آورم

ي اشتباه و توهم معناهايي در خور خودشان بكار برده شود تا مورد استعمال هر يك آشكار شده و يكـي بجـا  

معنايي كه از كلمه اشتباه مستفاد مي شود از كلمـه تـوهم منظـور     .ه نشودديگري مفهوم نگشته يا بكار برد

يك توهم و پندار الزم نيست كه بطور حتمي نادرسـت و اشـتباه باشـد، در صـورتي كـه اشـتباه       . نمي گردد

كـه بـه موجـب آن    » وارست«مثال بايستي گفته شود عقيده براي . همواره معناي نادرستي را افاده مي نمايد

اي كه هنوز نزد عـوام مـورد قبـول و بـاور اسـت       نده از كثافات توليد مي شود، يعني عقيدهحشرات زيان ده

نظريه پزشكان پيشين كه مي گفتند بيماري سل پديد آينده از زياده روي و افراط در امور . اشتباه بوده است

حـال  . بـوده اسـت   اي اشتباه بوده است، به اين معنا كه فاقد هر نوع درستي و صحتي جنسي است نيز نظريه

اما به . ايم هرگاه بر آن باشيم تا اين گونه موارد را توهمات بشماريم به خطا رفته و داوري نادرستي انجام داده

كه گمان مي كرد راهي جديد بـراي هندوسـتان يافتـه دچـار تـوهم      » كريستف كلمب«عكس در مورد فوق 

غلب پندارها و اوهـام سـهم ميـل و خواسـت كـامالً      در ا. بايستي در توهم از سهم ميل غافل نبود. گشته بود

برترين نژادهـا و  » هندوژرمن«ها كه گمان مي برند نژاد »ناسيوناليست«نظريه گروهي از . آشكار و هويداست

اي  ؛ و همچنـين عقيـده  1پذير است بوجود آورنده فرهنگ بشري است، و يا تنها نژاد مذكور متمدن و فرهنگ

اي كـه روانكـاوي بـي     هرگونه احساس و ميل جنسي بركنار اسـت، يعنـي عقيـده   كه به موجب آن كودك از 

  .اوهام و توهمات شناخته نمي شود كادر ، جز در2اساسي آن را نمايان ساخت
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يا يك وهم وجه شـاخص و تميـزي وجـود دارد و آن رنـگ برداشـتن از       –البته براي شناسايي توهم 

سهمي از خواستها و تمايالت دروني  ،گوناگونش به تناسب هر وهمي در شكل هاي. تمايالت بشري مي باشد

بشري دارد، و از همين روي مي توان آن را همانند و تشبيه به هذيان بيماران روانـي كـرد، لـيكن نـه آنكـه      

هذيانهاي بيمارگونه نيز  ايكسره اوهام را در قسمت هذيان هاي بيمارگونه جاي دهيم، چون در شكل اصولي ب

  .دارد تفاوتهاي زياد

براي روشني موضوع همان سان كه اختالف و تفاوتي ميان دو كلمه توهم و اشتباه موجود اسـت و در  

سطور فوق به چگونگي اين اختالف آگاهي يافتيم، بايستي گفته شود كه ميان هذيانهاي بيمارانه و توهم هم 

الً بدان گونه مي باشند كه رنگي تصاوير و انديشه هاي هذياني اصو. به همان نسبت اختالف هايي وجود دارد

را نيز دارا نمي باشند در صورتي كه يك توهم هيچگاه الزم نيست بـا واقعيـت    ياز واقعيت، و واقعيت احتمال

تضاد داشته و يا حتمي نادرست باشد؛ به اين معني كه مطلقاً اصلي غير واقعي و غير علمـي بـوده و درسـت    

مثالً دختركي نادار و فقير مي تواند متوهمانه در ذهن خيـال  . رودنقطه مقابل سير جهت گراي راستي پيش 

دل خسته او شده و با خواستگاري به كاخي پر شكوهش  ي اي خواهنده هايي بپروراند مبني بر آنكه شاهزاده

البته اين توهم آن شكل نيست كه مطلقاً راهي به واقعيت و جنبه عملي نداشته باشـد، بلكـه بـدان    . بر نشاند

ه كه در ادبيات عاميانه و افسانه هاي كهن مشاهده مي شود و چه بسا در زمان خود به عيـان و خـارج از   گون

ليكن در برابر توهم دخترك فقير كه . قلمرو افسانه هايي احتمالي نظاير و همانندهايش را بسيار ديده باشيم

و زمـاني بـه واقعيـت     رهدر هـر دو جنبه عمل گرايانه و تحقق پذيرش ممكن است و هماننديهايي از آن نيرو 

بايستي از مورد يا مواردي نيز سخن در ميان كشيد كه جنبه تحقق يـافتن و بـه واقعيـت     - تغيير پيدا كرده

بـراي مثـالي در ايـن    . گراييدن آن امكان ناپذير است بايستي جزو انديشه هاي هـذياني بشـمار آورده شـود   

اي كه سرانجام روزي مسيح ظهور نموده و جهان  يعني انديشهقسمت بايستي رستاخيز مسيح را نمونه آورد، 

اي بعيد و نابـاور بـه    را پيراسته از بدي و شر و شقاوت و آكنده از عدل و داد و احسان نمايد موضوع و مسأله

  .نظر مي رسد و آنرا بايستي همسان با انديشه هاي هذياني تلقي نمود

بي چون و چرا پذيرفت، چون مـي دانـيم كـه مثـال هـايي       البته اين موضوع را نيز نمي توان يكسره و

درباره توهمات و پندارهايي كه به وقوع پيوسته و فعليت يافته باشند بسـيار كـم و اصـوالً آسـان يـاب نمـي       

ه مي انديشيدند تا شايد بر اثر اين دانش مرموز فلزات را ان توهم و آرزوي كيمياگراني را كباشند، ولي مي تو

البته به سهولت مي تـوان بـه   . د از جمله اين توهمات و پندارهاي شكل گرفته بشمار آوردنكن تبديل به طال

منشأ پيدايش كيمياگري كه ميل و آرزو در آن نقش و سهم بزرگي را دارا بوده است پي برد و آن اينكـه در  

اي آرزويـي   استهشرايط و چگونگي موقعيت آن زمان براي هر كسي ميل به داشتن طال و ثروت و هر نوع خو

بوده است و همين آرزو موجب پيدايش كيمياگري گشته كه هدفش توليد ثـروت و ارضـاي ميـل داشـتن و     
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اينكه در اين زمان با پيشرفت شگرف علم شيمي جديد موضوع تبديل بعضي فلـزات بـه   . دارندگي بوده است

  .مي كندطال ديگر امري ناممكن تلقي نمي شود بلكه شيمي نو امكان آنرا تأييد 

يا پندار ناميده مـي شـود كـه در شـكل يـابي و      » توهم«اي  در اين صورت در فرهنگ روانكاوي عقيده

ليكن روابط اين عقيده را به شكل مثبتي بـا واقعيـت   . ايجاد آن ميل و آرزويي عامل تعيين كننده تلقي شود

صد در صد با واقعيت تطبيق پيدا خارجي بشمار نمي آوريم، چون يك پندار يا توهم الزم نيست كه مطلقاً و 

  .نموده و به صورت فعليت درآيد

  روش علمي -3

  اي درباره چگونگي معتقدات، انديشه هاي بيمارگونه و هذيان ها، گفته

  دشواري داوري در معتقدات، نقش علم، علم كليد مورد

  اطمينان، دانش عامل پيشرفت، منبع مذهبي

  درباره انديشه و شك

با روشن شدن اين مسأله و شناختي درباره توهم يا پندار كه فهمش از لحاظ روش ما الزم مي نمود به 

در اينجـا دگربـاره تكـرار مـي     . هاي خود درباره معتقدات و اصول مذهبي باز مي گرديم مطلب و دنباله گفته

و اصولي مـي باشـند كـه     كنيم كه اصول و معتقدات مذهبي جز اوهام و پندارهايي بيش نيستند چون موارد

با اين وصـف كسـي را نيـز نمـي     . قابل اثبات نبوده و منطبق با تجربيات استداللي و اصول علمي نمي گردند

ر به پذيرفتن آنها نمود و يا به وسايلي تمهيدگرانه شخصي را برانگيخت تا به ايـن اوهـام و   اتوان مجبور و واد

  .پندارها عقيده و ايمان پيدا نمايد

باره مشابهت و همانندي با انديشه هاي بيمارگونه و هذيان آميز بايستي گفته شود كه برخـي  ليكن در

اي از حقيقت و آن مواردي كه با تحمل و رنج و دقت به ثبوت رسيده و حقيقت عيني و  از اين اصول به اندازه

ها انديشـه هـاي هـذيان    واقعي آن با اصول علمي و تجربي نمايانده شده است منافات دارد كه مي توان به آن

البته همان گونه كه در بند گذشته تذكر . آميز نام داده و در قسمت اينگونه انديشه هاي هذياني جايشان داد

داده شد اين همانند آوري و مشابهت نمايي تنها براي اداي مقصود مي باشد ورنه از لحاظ روانشناسي اين دو 

  .با يكديگر متفاوتند

واقعي آنها ناممكن و محال بـه  ري و قضاوتي درباره اين عقايد و ارزش راستين و داو عبطور كلي هر نو

اين عقايد و اوهام به شكلي هستند كه نه مي توان آنها را رد نمـود و نـه بـه مرحلـه اثبـات و      . مي رسد نظر

شمندي و البته اينكه گفته مي شود نمي توان آنها را رد نمود حاوي هيچ گونه ارز. حقيقت نزديكشان ساخت

فعلي اين عقايـد در اذهـان موجبـاتي     نحقانيت براي آنها نمي باشد، بلكه نارسايي علم كنوني و ريشه داشت

 علميروش 
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هستند كه به طور محقق نمي توان آنها را رد نموده و ناقبول اعالم كرد هنوز دوران كـودكي علـم بـه پايـان     

؛ به همين نسبت دانش مـا نيـز آن قـدر بـارور     گري نياغازيده نگراييده و دوران شكوفان بلوغ و كمالش جلوه

ي بجا كند و ينگشته است تا با اطميناني همراه با مدارك علمي و با نظري گشاده و تيزبين و خرده گيري ها

  .كاوي در اين امور نموده و سستي و غير عقالني بودنشان را به اثبات برسانيم

مسايلي ديگـر نيـز   . اي خود بدر مي آيد افسانهز درون پرده هستي به آهستگي و اطمينان از پوشش ار

اي و پندار آميز خود را شكافته و منشأ يا علت وجوديشان بوسيله  هر كدام در پرتو علم و دانش پوسته افسانه

نوز موارد و مسايلي بسيار نيز وجـود دارنـد كـه    هآزمايش هاي علمي در نمايانگاه عمومي قرار مي گيرد؛ اما 

و شرايط فعلي نمي تواند در آنها نفوذ نموده و يك باره پرده و هم پندار و افسـانه هـاي    علم و دانش با وضع

ولي بايستي گفته شود كه تنها راهي كه ضامن و نماياننده موفقيت و بينش واقع . مذهبي را از برشان برگيرد

ارجي مسايل و پديده گرايانه مي باشد و قادر است ما را با قدرت و نيرومندي به شناخت درست و واقعيت خ

ها و موارد تاريك و مبهم راهنمايي و هدايت نمايد  همانا كاوش ها و جست و جوهاي علمي مـي باشـد و از   

راه همين تحقيق هاي علمي است كه تاكنون به نتايجي مثبت دست يافته و در آينده نيز بيشـتر دسـتيابي   

  .خواهيم داشت

كه وابسته به مذهب مي باشند بخواهيم از راه نفوذ در خـود   هرگاه در هر موردي، يا عموماً در مسايلي

ايم، هرگـاه بـر آن باشـيم تـا از راه درون بينـي و       جواب ها يا پرسش هايي بيابيم دچار اوهام و كجروي شده

خودنگري از چگونگي زندگاني رواني خويش آگاهي هايي كسب كنيم باز به راه نادرست افتاده و به طريق بي 

ايم در صورتي كه مذهب و معتقدات ديني بي پروايانه به شكلي جزمي در ايـن مسـايل و    برداشته ايماني گام

از لحاظ منطق مذهبي و شيوه سـلوك و داوري دينـي   . موارد رأي هايي صادر نموده، و نظراتي ابراز مي دارد

درون نگري درباره اخالق  اين موضوع گناه و كفرآميز است كه قصد نماييم و يا بر آن باشيم تا با خود بيني و

و عادات و آداب و رسوم خود تعمق و بينشي نموده و نواقص آنرا زدوده و يا حك و اصالحي درباره آنها مرعي 

نطق خود درباره مسايل مذهبي داريم و يا اگر از روي نقد و ارزيابي و سنجش بخواهيم بوسيله احساسات و م

ندانه خود درباره آنها نقادي نمـوده و درسـت را از نادرسـت جـدا     اوري برخاسته و بوسيله نيروي انديشمبه د

عقل و انديشه و نيروي بينش و استدالل را درباره . تميز نماييم نموده و صالح را از ناصالح و نيك را از زشت

 اين معتقدات نفوذ و راهي نمي باشد و بايستي كورانه آنها را پيروي نموده و چشم خرده بيني و كاونـدگي را 

از آنها به دور داشت، چون اين معتقدات و اصول، مسـايلي هسـتند بـس مهـم و يـا در اصـطالح مـومنين و        

كه دامنشان برچيده از هر نوع استدالل و شك و انديشه گري يـا عقـل گرايـي مـي      –باورداران آنها مقدس 

  .باشد
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  انسان و مذهب -4

  وجود منطق انديشه در برابر مذهب، آزادي و جبر در معتقدات، لزوم

  در پذيرش، شيوه راستين تمكين، نقش ايمان داران و

  بازي دو طرفه آنان، روش منفي فلسفه بافان،

  داليل مذهب گرايان و انتقاد آنها

اكنون الزم است به اين مسأله دقيقانه عطف توجه نماييم كه چگونه اين اصولي را كـه نمـي تـوان رد    

البته ايـن پرسـش   . مند نباشيم ني اقامه نمود نپذيرفته و به آن ايماننمود و بر عليه حقانيت آن دليل و برها

خود همچون ايراد و انتقادي بر عليه ما صورت مي گيرد و مي گويند حاال كه حتي شـك ورزان و مخـالفين   

جدي نيز نمي توانند به شيوه استداللي و علمي، يعني تنها چيزي كه از صميم قلب بدان اعتماد دارنـد ايـن   

د و پندارها را نفي نمايند، پس چه علتي وجود دارد كه به آنها ايمان و اعتقاد نداشت، به ويژه كه داليل عقاي

حفظ سنن و رسوم، جنبه همگاني : نشان متصور است، همچوننيز بر حسن و فايده پاي برجا بودو شواهدي 

همواره مثال هايي از آن را مي داشتن و از همه مهمتر آن نيروي تسكين دهنده و نظم آور اين معتقدات كه 

  .توان در هر زماني مشاهده نمود

ه بسي موجب شگفتي است كه چگونه همان سان كه كسي را نمي توان به جبـر و  لبه راستي اين مسأ

. زور مجبور به قبول اين معتقدات نمود به همان نسبت نيز نمي توان كسي را مـانع از ايمـان بـه آنهـا نمـود     

اي راسـتين را   رخور توجه است اين است كه هر كسي نبايستي به اين گمـان كـه شـيوه   ليكن آنچه مهم و د

  .تن به قبول و پذيرش اين موهومات بسپارد يو كاوش نبرگزيده و در طريقي صحيح گام مي نهد بي يقي

تن به قبول اين معتقدات و ايمان ورزيدن به اين موهومـات را دادن   ،يك باره و بدون پژوهش و منطق

اين شيوه عمـل نمـودن و بـدين شـكل راه سـپردن نـوعي تنبلـي و        . ي سهل انگاري و ناخردمندي استنوع

شـيوه راسـتين   . بيكارگي و گريز از رنج انديشيدن و منطق گرايي مي باشد، صرفاً جهل و عين نـاداني اسـت  

يلـي بـه چيـزي    انساني و انديشه داري واقعي هيچگاه چنين تجويزي را نمي نمايد كه بيهوده و بي هـيچ دل 

كسي كه بر وجودش منطق انساني حكم روايي و سلطه گستري دارد آيا چنين روشي را پيشـه  . معتقد شويم

اي به اين عقايد تنها براي تنبلـي و بـي فكـري تمكـين      هيچ گونه دليل منطقي مي گزيند؟ آيا كسي كه بي

را دنبال مي كند؟ مسلماً و بي هـيچ   ورزد، حتي در مورد پيش پا افتاده ترين موارد زندگي نيز چنين روشي

وچ و بيهـوده و دور از منطـق در   پترديدي نه؛ هيچگاه كسي چنين نخواهد كرد و در مواردي ديگر با داليلي 

كورانه اعتقاد ورزيدن و به چيزهـاي دور از عقـل و منطـق    اين شكل كور. قناعت نخواهد ورزيدامور زندگاني 

در حقيقت اين گونه منطـق و  . و به اصطالح امور مقدس و مهم است ايمان داشتن تنها خاص موارد مذهبي

 و مذهبانسان 
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تلقين است كه بر مبناي آن پايه هاي مذهب هنوز هم به ظاهر آرام و استوار مي نمايـد در صـورتي كـه بـه     

  .باطن و در حقيقت مدتهايي است كه ديگر كسي به ژرفي و حقيقت به آنها ايمان و اعتقاد ندارد

يني كه در زندگاني و امور آن جز با منطق و استدالل كـاري ندارنـد همـين كـه از     ايمان داران و مومن

اي افگنده و هر نـوع دروغ پـردازي و يـا     معتقدات و ايمان مذهبي ياد مي شود منطق و استدالل را به گوشه

هنگـامي كـه از مـذهب و اصـول مـذهبي صـحبت مـي شـود از         . رياكاري و فريب بازي را مجاز مي شـمرند 

. اي نمـي دارنـد   گري جلوه مي كند از هيچ گونه پستي و بـي اخالقـي واهمـه    هايي كه در پرده نيرنگتظاهر

آليست آن اندازه در ژرفاي كلمات مي كاوند و آنها را جرح و تعديل مي نمايند كه  فالسفه و منطق بافان ايده

غين قلب ماهيت مي دهد، مثالً اي از فريبندگي ها و مشكالت نيرنگ بازانه و درو شان در هاله معناي حقيقي

آنگـاه آن انـدازه   . مـي گذارنـد  » خـدا «در ذهن و انديشه خود چيزي موهوم و بي معنا مي آفرينند و نام آنرا 

نسبت به اين خدايي كه مخلوق موهوم ذهني خودشان مي باشد ارادت و بندگي مي ورزند كه تنهـا خـود را   

اينان تحت اين روش خود را مردي بـا ايمـان   . مي پندارند خداپرست واقعي، و خداي خود را خالقي راستين

ايم كه ادعا  اند و چه بسا مشاهده نموده معرفي مي كنند كه از روي استدالل و منطق به آن ايمان دست يافته

حـس غـرور    اند و اينجاست كه براي خودنوازي و تشفي تر را كشف كرده اند كه خدايي بزرگتر و حقيقي كرده

خود نسبتي ميان فهم و عقل خود و خداي كشف شده برقرار نموده و به همان نسـبتي كـه ادعـا مـي كنـد      

اند فهم و عقل خود را نيز از سطح عقل و ذهن ديگـران بـاالتر نشـان مـي دهنـد، در       خدايي بزرگتر را يافته

كـه آن هيبـت و صـالبت     صورتي كه خداي كشف شده و ساخته شده آنان جز سايه و خيالي واهـي نيسـت  

  .خداي مذهبي را هم فاقد مي باشد

تعريف كنندگان و بازگوگران روح مذهبي و ايمان توهمي درباره اعتقاد به اين توهمات و ايمان صـرف  

هر كسي كه اعتراف به جهل و ناداني، و البته نوعي ناداني كه تنها مذهب بر آن صحه مي : مذهبي مي گويند

اش  و ناتواني خود را در برابر طبيعت بشناسد و بدان اعتراف كند كسي است كه انديشـه گذارد بنمايد و عجز 

حال اگر خردمندانه بينديشيم مالحظـه خواهـد شـد كـه ايـن اعتـراف       . به ژرفاي ايمان مذهبي رسيده است

ن نسبت به عجز و ناتواني نيست كه تشكيل دهنده ايمان مذهبي مي شود؛ بلكه واكـنش آدمـي در برابـر ايـ    

العمل و واكنش  آري اين عكس. عجز و ناتوانمندي است كه مذهب و معتقدات وابسته به آن را بنيان مي نهد

بشر در برابر ترس و ناتواني و بيچارگي است كه او را بر مي انگيزاند تا به وسايلي و افسانه آفريني هايي نقش 

اينجا است كه بايستي اين . ضعف تمكين نمايدناچيز خود را در برابر طبيعت توجيه نمايد و به همين نقش و 

حقيقت ارزشمند ابراز گردد، حقيقتي كه نمي توان به هيچ دست آويزي در آن اخالل نمود و آن ايـن اسـت   

هرگاه كسي تنها به نقش كوچك و كوبيده شده و ناچيز خود در اين جهان گسترده و اليتناها اكتفا ورزد : كه

اسرار طبيعت از روي تنبلي و بيكـارگي و تـن پـروري اقـدامي ننمايـد، در       خت حقايق واو براي كشف و شن

  .قاموس و فرهنگ انساني بي ايمان و بي مذهب حزب صرف و مطلق مي باشد

 و مذهبانسان 
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  هدف پي كاوي - 5

  بي تفاوتي درباره ارزش و بي ارزشي مسايل مذهبي، هدف روانشناسي

  مذهبي، نتيجه از اوهام مذهبي،  شناخت ما درباره منشأ

  ذهبي، دو سوي درون گروي و بيرون گرايي،م

  آرمانهاي بشري، جهل نياگان

اي است كه درباره آن تذكر داده و دگرباره تكرار مي كنيم كه در طي اين مباحـث و گفـت و    اين نكته

گوها به هيچ روي نظر بر آن نيست كه درباره با ارزش بودن يا بي ارزشي و مثبت بـودن و كـار آمـدي و يـا     

روش ما تنها بر مبناي نتايجي اسـت كـه از   . ن و سست گرايي معتقدات مذهبي نظري ابراز نماييممنفي بود

راه كاوش هاي روانشناسي بدست مي آيد و البته اين نتايج حاصل از روانشناسي مـذهبي خـود حـاوي و در    

اسـي نشـان مـي    روانشن. بردارنده اصول و دست آمده هايي است كه تنها از كاوشهاي رواني نتيجه شده است

از . دهد كه معتقدات مذهبي اوهامي بيش نمي باشند و منطق و تجربه و علم نيز اين اصل را تأييد مي كنـد 

تأثير شگرفي گشت كه دستيابي به اين موضوع يعنـي اصـل تـوهمي معتقـدات      رسويي ديگر نمي توان منك

لب كه اصول مذهبي، پندارها و اوهامي مذهبي در اتخاذ روش ما بجا مي گذارد؛ بدين معنا كه با فهم اين مط

اي كه شـايد بنـابر بيـنش     ر انديشه و روش ما نسبت به مسألهبالعمل يا نفوذي در برا بيش نمي باشند عكس

  .بسياري از كسان از جمله بزرگترين مسايل مورد تفكر بشري است مي كند

البته ما شناخت و بينشي در اين مورد داريم كه اين عقايد و اصول مذهبي در چه دوره و چه زمـان و  

بوسيله چه كساني ساخته و پرداخته شده است؛ و اگر شناخت و نيروي بينش ما گامي پيش فرانهد و به اين 

نظرات ما  –اند  ات گشتهموضوع نيز دست يابيم كه چه رويدادها، عوامل و اسبابي موجب پيدايش اين معتقد

رونـي آن برگشـت توجـه    از جنبه دروني و تاريك خود رهايي يافته درباره مسأله مذهب به صور خارجي و بي

  .خواهيم نمود

انجام ذهن و انديشه ما را به خـود مشـغول و سـرگرم مـي دارد و     اين زمان آرمانهايي بي نقش و نا در

اي مي  چه خوب مي شد اين جهان را آفريننده: ق مي انديشيم كهدرون گروانه همراه با ميل و آرزويي پر عم

بود آفريدگاري كه بخشايندگي و مهرباني داشت و در پرتو دانش در جهان جز نيكي و عدل و دادگري چيزي 

چه نيك مي بود كه مرگ پايان زندگي محسوب نمـي گشـت و كشـش آن بـه     . ديگر نقش و فعليت نداشت

چه اندازه دل پرور مي بود تا در قبال اين دنيا و زندگاني پر رنج و ادبار جهـاني  . فتاشكالي ديگر ادامه مي يا

  !ديگر پر سرور و خوشي و بي رنج و حرمان وجود مي داشت

 كاوي پيهدف 
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و مـذهب كوشـيده    –اين آرمان ها و آرزوهايي است كه بشر در دورانهايي دراز در سر پرورانده اسـت  

حقيقي جلوه دهد و مي دانيم از دورترين ايام اساس مذهب جـز بـر    است تا اين آرزوها و اميال را به صورتي

حال شگفت و عجيب و دور از خردمندي است . چيزي نبوده است تنقش دادن و هستي بخشيدن اين توهما

كه چنين بينديشيم كه نياگان و اسالف ما با تمام ناداني ها و جهل و بيچارگي هاي خود به حل و بازگشايي 

  .چيده و ناحلي واقعانه توفيق يافته باشندچنين مسايل پي

 

 كاوي پيهدف 



  پيوست بخش ششم

  

  ناسيوناليسم - 1

و گرايش  Nationalisme ناسيوناليسمو بينشي به هر نحو و شيوه كه باشد نسبت به  بي شك ديد

به آن، موجب پيوستگي به افسانه هاي منحط نژادي مي شود و در واقع هر كدام از اين دو به نـوعي تجزيـه   

  .اند ناپذير به يكديگر وابسته

يعنـي  » Internationalisme انترناسيوناليسـم «اي خود در برابر  در معناي كلمه» ناسيوناليسم«

عبارت است از اعتقاد به » ناسيوناليسم«در حالي كه . اعتقاد به يك حكومت جهاني و برادري ميان افراد است

تماد به اعتالي يك ملت و برتري آن نسبت به ملل ديگر، و اصل وفاداري مطلق تبعه نسبت به ملت خود و اع

ناسيوناليسم را . اينكه ارزشهاي معنوي و فرهنگي آن ملت برتر و مافوق ارزشهاي فرهنگي ملل ديگر مي باشد

مي توان همچون يك خانواده به هم بسـته و متعصـب از اشـراف در يـك جامعـه سـرمايه داري و آكنـده از        

اتي خـود فخـر و مباهـات نمـوده و     اختالف طبقاتي بشمار آورد كه در آن سخت به اصل نژادي و امتياز طبق

در شيوه سلوك ناسيوناليستيك تعلـق بـه   . خانواده هاي ديگر يا طبقاتي ديگر را پست و مادون خود بشمارد

اي از آب و خاك و ناحيه معيني از زمين و كوشش در حفظ آن و برتر شمردن و باستاني تر دانستن آن  پاره

حفظ سنن كهنه و مرده و تحقير به ساير ملل و اقـوام از اصـولي   زمين نسبت به ساير اراضي، و پافشاري در 

  .است كه با تعصب از آن دفاع مي شود

اي عميق مي تواند داشته  البته در اين شيوه ملت پرستي، بي شك عنصر قوم پرستي و نژادگرايي ريشه

را ساز نمودنـد بايسـتي از   از كساني كه براي نخستين بار در اين عصر نغمه نژادي و انسانه نژادپرستي . باشد

نام برد، يعني كساني كـه ايـن پسـت تـرين انديشـه هـاي       » Spengler اشپنگلر«و » Gobino گوبينو«

  .بشري را همچون سالحي براي آدم كشي بدست فاشيست ها و نازيست هاي جنگ افروز سپردند

را سـاز كـرد و بـزودي پيروانـي از     » انسـان شـمالي  «يكي از اشراف فرانسه نخستين بار نغمه  گوبينو

انقالبيون بي مايه آن زمان كه درصدد بودند با انتصاب خود به پندارها و طبقه خاصي حـس غـرور و اصـالت    

كسته اشراف و نجبـا  خود را ارضا كنند، گفته و عقيده او را موافق با آرمان هاي خود و مخالف با دودمان ورش

  .دسته دسته به پاي گيوتين مي رفتند توجيه و تفسير نمودند

» آريا نژاد«مي نمود بوسيله زبان شناسان تأييد گشت و اصالت و برتـري   گوبينواز قضا ادعاهايي كه 

اين بحث كـه در فرانسـه آغـاز گشـته بـود      . محرز و شناختش بي ترديد همه گير گشت» هندواروپايي«يا 
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» هند و اروپايي«را بجاي » هندوژرمن«منتها آلمانها كلمه . ي در آلمان توسط زبان شناسان تأييد شدبزود

  .مورد استعمال قرار دادند

اندكي قبل از . به زعم آلماني ها پيدايش و زادگاه نخستين اين نژاد برگزيده در خاك پروس بوده است

 Haston stewart رت چمبـرلن هاسـتون اسـتوا  «انگليسـي بنـام    شخصـي  1918 – 1914جنـگ  

chamberlain « دانتـه «در نوشته هاي خود  –كه سخت شيفته آلمان شده بود Dante « عيسـاي «و 

  .بشمار برد» هندوژرمن«را از نژاد » مسيح

ميـان سـال   . آمريكايي هم نتوانستند از اين انتساب و تشفي غرور و اصالت نژادي خود را بركنار دارنـد 

و » Madison grant ماديسـون گرانـت  «نويسندگان اين كشور چـون   اي از هعد 1914 – 1900هاي 

كه از مهاجرت هاي برون از حـد اهـالي كشـورهاي جنـوبي     » Lothrop Stoddard لوتروپ استودارد«

. اروپا به آمريكا به هراس آمده بودند، مي خواستند تا دولت براي اين مهاجرت محدوديت هـايي قايـل شـود   

آنان نه از اين رهگذر مـي خاسـت كـه ايـن مهـاجرت هـاي دسـته جمعـي باعـث در هـم           هراس و تشويش 

گسيختگي نظم و موازين اجتماعي خواهد گشت، بلكه از اين در اضطراب بودند كه اصالت نژادي و شـماليت  

همـين عقيـده اصـالت نـژادي را     . آنان در اثر امتزاج و اختالف با جنوبي ها به تيرگي و نقصان و ضعف گرايد

  .تانيا هم با تعابير و اصطالحاتي ديگر باور دارندييهوديان بر

Arnold Toynbee: A study of history. 

و » Einishtin انيشـتن «و » Holbach هولبـاخ «از جمله فرزانگـاني اسـت كـه همچـون      فرويد

ــرون« ــت«و » Ciceron سيس ــه«و » Kant كان ــور«و » Goethe گوت ــون«و » Epicure اپيك  زن

Zenon « مخالف چنين روشـهايي در انديشـه و انسـانيت بـوده و هميشـه بـا آن در       » آگوستين سنت«و

» Yung يونـگ «نسبت بـه   فرويديكي از اولين نمودارهايي كه موجب جدايي و بدبيني . مبارزه بوده است

يونگ نمـود   يتم روانشناسسگشت از آن آگاهي بود كه فرويد احساس ورود اين انديشه غير انساني را در سي

و ما براي آگاهي خوانندگان در جاي خود از جهان بيني يونگ و مقايسه آن با سيسـتم جهـان بينـي فرويـد     

  :براي آگاهي هاي بيشتري در مورد قسمت هاي فوق رجوع نماييد به. گفت و گو خواهيم نمود

  ]اننظامات مذهبي جه[تاريخ تحليلي اديان و مذاهب در جهان، كتاب اول   : هاشم رضي

  ميل جنسي كودكي - 2

تذكر مي دهـد بـراي نخسـتين بـار بوسـيله او و       فرويدوجود ميل جنسي در كودكان همان گونه كه 

فرويد هنگامي كه براي بازشناسي و كشف منشأ بيماريهـاي روانـي در   . دانش روانكاوي كشف و مطرح گشت

. جو بود به اين موضوع پي برد سرگرم كاوش و جست و» Inconscienceروان ناخودآگاه «مسأله و قسمت 

 ناسيوناليسم
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به . كشف ميل جنسي در كودكان در حقيقت گامي بلند در اعتالي روانكاوي و امور رواني محسوب مي گشت

هنگام كاوش و آزمايش هايي كه در دوران ناخودآگاه و چگونگي محتويات آن انجام مي شـد فرويـد متوجـه    

دارند و به شكل شگرفي منشأ و مبنايشان به تـاريخ   گشت كه اكثر اين تمايالت واپس زده شده رنگ جنسي

اي  هنگامي كه پي برد محتويات ناخودآگاه و اميـال واپـس زده  . دوري تا زمان كودكي گسترش پيدا مي كند

پس در اين دوره از زندگي هم تمـايالت جنسـي   : كه ريشه جنسي دارند متعلق به زمان كودكي است؛ گفت

  .وجود دارد

آنها ناچار از اين تذكر هستيم كـه مفهـوم    يو نظرات فرويد و شناخت و ماهيت علمبراي فهم انديشه 

جنسيت در افراد بالغ و كودكان به وجه مخالفي تعبير مي شوند؛ به اين معنا كه هنگام مطرح بـودن مسـأله   

بـراي بقـا و يـا    » Reproductionتوليـد  «جنسيت در اشخاص بالغ، منظور هدف معيني است كه ثمر آن 

 ليبيـدو «. فاي شهوت باشد، در صورتي كه جنسيت در مراحل اوليه كودكي هدف خاص و معيني نـدارد اط

Libido «   ــول و ــق تح ــان طب ــر زم ــم«ه ــارجي و  » Dinamisme ديناميس ــل خ ــم«عوام  ارگانيس

Organisme «اي در تحـول و تكـاپو اسـت،     اي متجلي مي شود، به صورت گنگ و نقش ناگرفتـه  در نقطه

  .مي جويد و هوس خود را فرو مي نشاند» Désire كام«معيني ندارد و هرگاه به صورتي چون هنوز هدف 

ليبيدو يا نيروي شهوت در سطح بدن كودك پراكنده است و در هر دوراني به نقطه يا نقاطي متمركـز  

ن اولـي . ي مي باشدبطور كلي نيروي شهوت دو مرحله را مي گذراند كه يكي دروني و ديگري بيرون. مي شود

ــتي«دوره  ،دوره ــه   Auto erotisme» خوددوس ــه، مرحل ــين مرحل ــتي«و دوم  Hétéro دگردوس

erotisme «در مرحله خود دوستي تمايالت جنسي كودك بوسيله خود و نسبت به خودش ابراز . مي باشد

در اين دوره كودك خود را از غير خود باز نمي شناسد و اصوالً جـز بـه خـودش بـه كسـي ديگـر       . مي گردد

از لمـس بـدن خـود    . را متوجه خود مي كند» ليبيدو«هي نمي ورزد و به همين جهت نيروي شهوت يا توج

اي تمركز مي يابد نخست متوجه لب و دهان مي شود و كودك در  لذت مي برد ولي ليبيدو هر زمان در نقطه

فشـردن و خـارج    اين دوره از مكيدن و گزيدن لذت مي برد آنگاه متوجه نشيمن مي گردد و اينجاست كه از

پس از اين دوره به فاصله زمـاني خاموشـي از آغـاز    . نكردن مدفوع و آلوده كردن خود به آن متلذذ مي شود

  .لت تناسلي متمركز مي شوندآبلوغ نيروهاي پراكنده ليبيدو جمع گشته و به روي 

ن وحلـه  در نخسـتي . ليبيدو از خود گسسته و به خارج منعطف مي شـود » دوستيخود«پس از دوران 

  :متوجه همجنسان گشته و آنگاه بسوي جنس مخالف يعني مقصد و هدف اصلي خويش مي گرايد

Freud S. : drei abhandlungen zur sexual theorie. 

   

 جنسي كودكيميل 
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  بحثي درباره تطور و

  تكامل دين و مذهب

  هاي روح جلوه - 1

  دو نوع آثار روحي، منشأ نيازمندي هاي مادي و معنوي،

  و ماديات، نيازمندي هايبي تفاوتي معنويات 

  مادي زير بناي زندگاني

همان گونه كه اشكال بيماري هاي روحي و عصبي تا حد زيادي وابسته به روانشناسي و درمان روانـي  

است، تجلياتي ديگر از روح مي تراود كه وابسته به آن و از آثار و تراويده هاي مبهم تر و غير مشخص تر روح 

اي عمومي تمامي پديده هاي تكاپويي آدمي از مادي و معنوي بـر اسـاس حفـظ     هبطور كلي و شيو. مي باشد

همان گونه كه آدمـي از لحـاظ تكامـل و امتيـاز     . زندگي و بقا و رفع نيازمندي هاي زندگاني استوار مي باشد

ساختمان هاي مادي مغزش با جانداراني ديگر تفاوت درجـاتي دارد، بـه همـان نسـبت نيـز تجليـات و آثـار        

  .تر مي باشد تر و پيچيده و مبهم حيش كاملرو

خوانده مي شود عمالً و در معنا خارج از ماديات  تالبته اين نكته قابل توجه است كه آنچه بنام معنويا

منتها مفاهيم و پديده هايي فكري هستند كه به موجباتي از اصل مادي خود دور شـده و شـكل   . نمي باشند

و گو از ماديات و معنويات مي رود بايستي به اين نكته توجـه داشـت كـه     پس هرگاه گفت. اند مبهمي يافته

  .آليست ها و مذهبي ها مي پندارند نمي باشد منظور از معنويات مفاهيمي مجرد، آن چنان كه ايده

غاز دو نوع نيازمندي پيدا مي نمايد كه بر اصل توجيه فوق در صورت تظاهر آآدمي در طول زندگي از 

نـدگاني خـود نـاگزير از    زبه هر انجام انسان بـراي بقـا و صـيانت    . تالف هايي به نظر مي رسددو اخآن ميان 

اين دو نوع نياز . و شكل نياز است كه عبارتند از نيازمندي هاي مادي و احتياج هاي معنويدكامياب نمودن 

دو بـر اصـل    چون اسـاس و مبنـاي هـر   . در اصل متوجه يك هدف بوده و براي يك منظور تكاپو مي نمايند

هرگاه در برابر سنجشي از لحـاظ كميـت ميـان دو نـوع حـوايج مـادي و       . تكامل و بقا و حفظ ذات مي باشد

. معنوي برآييم متوجه خواهيم شد كه نيازمندي هاي مادي بسي فزون تر از نيازمندي هاي معنوي مي باشد

ز علل و اسـباب مـادي بـراي آن    د جهاي معنوي به كاوش پرداخته آيو هرگاه از در پي جويي در نيازمندي 

احتياج هاي مادي عامل تعيين كننده و زيربناي كلي هرگونه . انگيزه و محرك هايي ديگر بازمانده نمي ماند

  .تغييرات و ديگرگوني هايي در جميع جلوه هاي زندگاني مي باشد
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  پديده هاي معنوي - 2

  تراويده هاي روحي، تقسيم آنها، مبناي معتقدات مذهبي،

  سرگشتگي بشرها، نياز بشر به علت جويي، شور بختي

  انساني، هنرهاي زيبا، پايه هاي مادي معتقدات

  و معنويات، تقسيم تجليات روحي

آنچه از روح مي تراود و پديد مي آيد و عموماً نام معنويات و موارد غير مادي به خود مي گيرد عبارت 

  .فههنرهاي زيبا، علم، مذهب، اخالق و فلس: است از

روان آدمي در برخورد با طبيعت و زندگاني دچار سرگشگي هاي بزرگي مي شود و اين سرگشتگي هـا  

نيز او را براي گريز از رنج و ترس و حفظ زندگي و بقا به فلسفه و مذهب، و يا بـراي فراموشـي آن و عكـس    

بر طبيعت بي پايان و ازلي به هر انجام بشر در برا. العمل و واكنش احساساتش به هنرهاي زيبا سوق مي دهد

مركزش همه جاست و محيطش هيچ جا نيست آن قدر خود را كوچك و بي » Pascalپاسكال «كه به گفته 

ايـن  . اي كه دارد تسليم گشته و اظهـار نـاداني و عجـز مـي كنـد      دانش مي يابد كه با تمام غرور و خودبيني

العمـل و واكـنش حاصـله از آن     ست كـه عكـس  گستردگي و شگرفي و عظمت طبيعت به آن اندازه با نفوذ ا

را  Anatole france فـرانس  آناتول، و Goethe گوته، خيام، سينا ابن، سقراط: خردمنداني همچون

  .نيز به زانو در مي آورد

  .سقراط در اوج و فرازگاه انديشه خود از ناداني، فراخناي دانستني ها و ناچيزي ادراك بشري مي نالد

  :گويدسينا مي  بوعلي

  دل گرچه درين باديه بسيار شتافت

  يك موي ندانست ولي موي شكافت

و بسياري ديگر از پيش قراوالن فكري هر يك موضوع فوق را بـه سـبكي بيـان     مولوي، حافظ، خيام

بـا لحنـي عميـق از ايـن      آناتول فـرانس . اند داشته و در نتيجه هر كدام نيز نوعي مذهب و فلسفه پرداخته

اما بشر هيچگاه از پـاي  . ه جوانب زندگي و اطراف ما آكنده از عالمت هاي سؤال مي باشدشكايت مي كند ك

از همان آغاز به اين همه پيچيدگي ها و گره هـا و نادانسـتني   . نهاده استنكوشش از دست  نننشسته و دام

. آفريده اسـت هاي زندگاني و طبيعت انديشيده و نوعي فلسفه براي جنبه علت و معلولي و منشأ هستي آنها 

درصدد برآمده تا در برابر اين مشكالت و اسرار براي خود پناهگاهي فراهم آورد تـا در حصـار آن خـود را در    

به همين ترتيب است كه عقايد مذهبي بوجود آمده و بنيان گرفته است و به شكلي كـه توضـيح   . گيرد ناما

  .ستآن خواهد آمد مبناي اين عقايد بر اساس ماديات جاي داشته ا

 هاي معنويپديده 
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نيازمندي دوم و يا شوربختي ديگر بشري اين است كه در دوره زندگي خود اجباراً بايستي همـواره در  

جنگ و ستيز باشد، زندگي صحنه نبرد و تنازع است جهت بقا، از اين روي بشر وسيله مي انگيـزد و اسـباب   

الي دور از امور زنـدگاني خـارجي   فراهم مي آورد تا اندكي نيز در پناهگاهي بياسايد و با آسودگي فكر و اشتغ

از همين خاستگاه است كه دست بـه آفـرينش و ابـداع زده و بـه     . اي آسايش يافته و لذتي حاصل كند لحظه

تنديس و پيكره مي تراشد، نقاشي مي كند، شعر مي گويد، پاي كوبي و گاه زمزمره . هنرهاي زيبا مي پردازد

ر اين رشته از امور معنوي و ذوقي نيز دقيـق شـويم پايـه هـاي     حال هرگاه د. نموده و به موسيقي مي آويزد

  1.مادي را در آنها باز خواهيم يافت

عالوه بر مذهب . اي صرفاً معنوي و غير مادي وجود ندارد پس با اين وصف متوجه مي شويم كه پديده

و هنرهـاي زيبـا كـه مبنـايش بـر       ،عقايد فلسفي و علمي تبديل مي شـود : پديده هايي ديگر؛ همچونبه كه 

اساس ماديات مي باشد مواردي ديگر كه از دسته پديده هاي عملي محسوب مي شوند نيز ممكـن اسـت در   

  .قوانين، امور و علوم اجتماعي اخالق و چيزهاي ديگر: كادر تجليات روحي مورد مطالعه قرار گيرند؛ همچون

  :وان در چهار دسته تقسيم نمودبطور كلي در معنايي وسيع تجليات روحي را مي ت

 مذهب، كه دنباله آن به عقايد فلسفي كشيده شده و از عقايد فلسفي نيز تئوري ها و اصول علمـي  -1

  .مي تراود

اي مستقل در علوم به نـام فلسـفه بـاقي     از ديدگاه علوم جديد هرگاه نگاه كنيم ديگر جايي براي شيوه

  .براي انديشه هاي فلسفي جايي باقي نمي گذاردنمي ماند و اصل كلي رابطه علت و معلول 

  .هنرهاي زيبا -2

  .علوم عملي براي رفع نيازمندي هاي نخستين -3

 قوانين و نواميس اجتماعي و اخالقي كه براي حفظ منافع افراد بشري و تـأمين نيازهـاي مـادي و    -4

  .تعيين حدود و روابط انسانها در هيأت جامعه مي باشد

كلي و عمومي است و هرگاه بر آن باشيم تا از نظر اهميت علم روح تقسيمي ديگـر   البته اين تقسيمي

بنماييم الزم است علوم عملي را حذف كنيم چـون از نقطـه نظـر مبحـث اساسـي و تجليـات روحـي داراي        

  .اهميتي چندان نمي باشد

  آغاز دين -3

  مذهب پشتيبان روحي، دو وجه دين، روح اساس مذهب، انديشه هايي

  ه جان پنداري، عصر ارباب انواع خدايانوردرباره فكر و وجود، د

  انساني، صفت بشري در خدايان، نذور و قرباني

                                                           

 .»هنر«قسمت  –رجوع كنيد به پايان بخش دوم » هنرها و منشأ هنري«اهي از براي آگ -1

 هاي معنويپديده 
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اين ياري و كمك . مذهب از همان ابتداي پيدايش ياري دهنده و پشتيباني براي روح بشري بوده است

رموز طبيعت رخنه نمـوده و بـه حقـايقي    اند تا در اسرار و  يا بر آن بوده: اند به تفاوت به دو سو گرايش داشته

ند و صرفاً وسيله تسلي و آرامش بخشي براي ترس و سرگشـتگي در برابـر نيروهـاي كـور طبيعـت      بدست يا

  .اند؛ يعني نيروهايي كه بشر ابتدايي قادر نبوده به چگونگي و حقيقت آنها دست بيابد محسوب مي شده

انسـان  . هاي تشكيل دهنده آن موضوع روح بوده اسـت  يكي از اصول مذهبي و يا شايد از اولين پديده

ابتدايي در اثر حوادثي معتقد به دو وجه اساسي براي هستي خويش مي گردد كه بـه شـكلي منطقـي نمـي     

روح را چيـزي غيـر مـادي و    . اين دو وجه يكي روح اسـت و ديگـري جسـم   . تواند آنها را به هم مربوط سازد

 2.كه با مرگ و انهدام تن همچنان به موجوديت خود ادامه مـي دهـد   جاودان و مستقل از جسم مي شمارند

بشـر از آن گـاهي   . اي ميان جسم و روح يا فكر و وجود مي باشد نكته مورد توجه در اين قسمت يافتن رابطه

اش رخ مـي داد   كه هنوز درباره جسم خود آگاهي هايي نداشت به واسطه اتفاق ها و حوادثي كـه در زنـدگي  

خواب ديدن، خوابيدن و بيدار : اين حوادث و رويدادها عبارت بودند از. تا به اين رابطه دست يابدمي كوشيد 

پس با اعتقاد به وجـود روح و  . شدن، تصوير خود را در سطح آب ديدن و يا سايه خود را در آفتاب نگريستن

اد و معتقد كه خواب ديدن جان داشتن آن وجود ناشناخت در بدن خود، تجليات و آثار روحي را بدو اسناد د

  .دي كه درون خودش مي باشد نتيجه مي گرددجوو حوادثي ديگر نظير آن از فعاليت ها و كارهاي مو

با اين اعتقاد، بشر ابتدايي طبيعت و كاينات را نيز به خود قياس نموده و تمام اشـيا و هسـتي را داراي   

. ناميـده مـي شـود   » Animismeجان پنداري يا آنيميسم «ايست كه مرحله  جان و روح دانست و اين دوره

بشر همچنان كه براي جمادات و نباتات و حيوانات روح را ازلي و ابدي مي پنداشت نيروهاي طبيعـي را نيـز   

انگيـز و   آور و مخـرب و يـا بهجـت    جاودانه شناخت و چون اين نيروهاي طبيعي منشـأ بـروز حـوادثي تـرس    

شدند، گاه از ترس و گاه از روي ستايش برايشان جنبه تقدسي قايل گشته و شروع به ستايش سرورناك مي 

آنها نمود و از اينجاست كه اعتقاد به خدايان مختلف پديد آمد كـه هـر كدامشـان مظهـر يكـي از نيروهـاي       

  .طبيعت بودند

شـكل خـارجي ايـن     جمله اين تطورات و تحوالت در تاريخ تمامي اقوام و ملل روي داده اسـت منتهـا  

پيش آمدها برحسب تغيير عوامل جغرافيايي و غيره در مكان هاي گوناگون بر مبناي اختالف هاي نـژادي و  

و افسانه هاي ملـل  » Mithologieميتولوژي «به همين جهت است كه . طبيعي اندكي تغير شكل مي دهد

ا هم ناهمانندي هـايي را دارا مـي   در حالي كه داراي يك زير ساز مشترك است از نقطه نظر شكل خارجي ب

  3.باشند

                                                           

براي آگاهي به فهرسـت و قسـمت هـاي مربوطـه رجـوع       –در قسمت هايي ديگر مبسوطاً درباره روح صحبت شده  -2

 .كنيد

 .رجوع كنيد» كتاب اول –تاريخ اديان «براي اطالعات كلي در اين باب به  -3

 دينآغاز 
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و يـا  » Animismeجـان پنـداري   «فرض وجود ارواح و جانهاي سرگردان و يا جن و پـري در دوران  

به هيچ » Polytheismeدوره چند خدايي «فرض خدايان مختلف و گوناگون طبيعي و حيواني و انساني در 

ايسه نمي باشد، چون اين نخستين تالش تنها براي آن روي با تئوري هاي علمي اين زمان قابل سنجش و مق

اي ابتدايي بدست آمـده و آن گـاه بوسـيله آنهـا      انجام مي شد و در حقيقت انجام گشت تا دست آويز و مايه

  .جهش هايي حاصل آيد

سـته و بـي هـيچ عمـد و     اخـدايان ناخو . چه در گذرگاه آدمي پديد مي آمد ذيروح شناخته مي شدهر

خدايان در ابتدا بـه دو دسـته خـدايان    . و حاالت و نيازمندي هاي انساني آراسته مي شدند قصدي به صفات

اي خدايان  دسته: انساني و خدايان حيواني تقسيم شده و هر كدام نيز به دو دسته يا شاخه جدايي مي يافتند

ترتيـب قضـاياي    به ايـن . نيكي و خير و زيبايي بشمار آمده و گروهي خدايان شر و فساد محسوب مي شدند

احساسي ترس و محبت نسبت به خدايان در او پديد مي آمده و براي دست پروردگان و آفريـده هـاي خـود    

  .شروع به قرباني و هبه مي نمود

  پيدايش يك طبقه اجتماعي -4

  رواج پرستش ارباب انواع، پيچيدگي تقديم نذور و قرباني،

  ميانجيان انسانها و خدايان، علل پيدايش طبقه

  روحانيون، بسط قدرت و نفوذ آنان

رواج  يدر اين ضمن به مقتضاي زمان و چگونگي وضع پرستش ارباب انواع و خدايان متعـدد كـه بسـ   

يافته و در ضمن، آداب و تشريفاتي نيز براي تقديم نذور و قرباني ها مرسوم گشته بود دسته و طبقه خاصـي  

مردم آنـان را واسـطه و همچـون ميـانجي مـابين خـود و       در اجتماع و گروه مردم پديد آمد كه به موجباتي 

همين مسأله كه در اوان صورت غير مشخص و نامعيني داشت بزودي طبقـه متشـكلي را   . خدايان قرار دادند

طلسم اندازي، فال زني، رمـل  : كاهنان در اوان كارشان. بوجود آورد كه همان گروه كاهنان يا روحانيون باشد

  .آينده خبر دادن بودگيري، سحرانگيزي و از 

اي در آمـده و   ام وضع اين طبقه نوزاد به همين نهج و پايه باقي نماند، بلكه كار آنان به شـغل و پيشـه  

اعضاي اين طبقه با نفوذ خرافي كه در اذهان داشتند كار و قلمرو خود را بـس  . منبع درآمدي پر سود گشت

س پـ . رمانروايي را نيز در حيطـه خـود كشـيدند   گسترش داده و براي حفظ منافع مادي و موقعيت خويش ف

قدرت معنوي يا رياست مذهبي و نيروي مادي تشكيالت قـومي و سياسـي را نيـز بـا ايـن دسـت آويـز كـه         

  .نمايندگان خدايانند در دست گرفتند
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  تطور مذهب - 5

  سنجش جامعه با يك فرد، دوران كودكي و ادوار ميتولوژيكي، نقش

  و نقش روحانيون، بي اعتقادي نسبتخدايان، ناتواني خدايان 

  به معتقدات مذهبي، از دوره ارباب انواع تا يكتا

  پرستي، وضع مادي زندگي در مذاهب

  تكامل معتقدات، تفسيري

  از مذهب بهايي

هرگاه يك جامعه متشكل را با فردي مقايسه نماييم، بايستي ادوار ميتولوژيكي را با دوران كودكي يك 

در واقع هرگاه دقيقانه بنگريم مسأله خارج از اين نمـي توانـد باشـد و در    . قرار دهيمفرد زنده مورد سنجش 

و » Engels انگلس«از سويي ديگر كساني نيز همچـون   ،داد» Freud فرويد«حقيقت مي توان حق را به 

نيز انديشـه هـا و نظراتشـان بـه     » Lucrtius لوكرتيوس«و » Holbach هولباخ«و » Diderot ديدرو«

پناه بردن انسان ابتدايي و ساده انديش به مباني ميتولـوژيكي همچـون سرگشـتگي    . اصل مي پيونددهمين 

اينكه درباره منشأ مذاهب عامل ترس با برجستگي خاصي خودنمايي مـي كنـد و در واقـع    . يك كودك است

سـت كـه   بي ترديد از جمله تعـاريفي ا » ترس نخستين مادر مذاهب است«: اين حقيقت مصداق مي يابد كه

  .مورد قبول عموم مي باشد

به هر انجام آنچه آدمي نمي داند، فهمش را به خدايان حواله داده و براي رفع آنها تمام بـدبختي هـا و   

اما مسلم است كـه خـدايان از عهـده بـرآوردن خواسـته هـا و       . ناچاري ها از آنها كمك و استعانت مي جويد

رار اين وضع در تغيير عقايـد مـذهبي مـؤثر افتـاده و چگـونگي      استم. آيند خواهش هاي افراد انساني بر نمي

لـيكن در ايـن تنگنـا    . زندگي مادي و وضع طبقات اجتماعي نيز در تحول و تطور عقايد ديني مؤثر مي شود

اينـان  . طبقه كاهنان و روحانيون شتابزده به كمك خدايان و پرده پوشي بر عجز آنان وارد هنگامه مي شـوند 

بقاتي خود پيوسته شده و براي نگهداري قدرت و سيطره خدايان به خـاطر حفـظ منـافع    براي حفظ وضع ط

مثالً براي پرده پوشي بر عدم قـدرت خـدايان داليلـي مـي     . خود به دروغ زني و نيرنگ بازي دست مي يازند

در تقـديم  تراشند كه طرز قرباني صحيح نبوده و يا نيايش به وقت موافق با آداب و رسوم انجام نيافتـه و يـا   

از همه مهمتر و دست آويز بي دردسر ايـن گـروه حوالـه دادن بـراي     . ذوز نادرستي هايي وجود داشته استن

  .اش مي دهددديدگان را در آن جهان پا آخرت و دنيايي ديگر است و مي گويند خدايان يا خدا شكست

وهي تعداد خدايان فزوني و كثرت قواي طبيعي موجب تعدد خدايان مي گشت و گاه در جمعيت و گر

كم به قدرت و حتي حقانيت خدايان مشكوك مي گرديـد و   از افراد بيشتر مي شد ولي بشر با مرور زمان كم

اما عقايد مذهبي نيز همچون امور و پديده هاي ديگـر زنـدگاني   . جنبشي به عمل مي آورد تا راه حلي بجويد
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اساس وضع زندگاني مادي بشري انجام مي گيرد بـي  دايماً در تغيير و تحول است، اين تغيير و ديگرگوني بر

  .آنكه انسان خودآگاه باشد

همان گونه كه يك جامعه به طبقاتي چند تقسيم مي شود و در اين طبقات ارباب و خادم، زيردست و 

دوره خدايان و نيمـه  . فرادست در قشر معيني جاي مي گيرند؛ خدايان نيز طبقات و دسته هاي خاص دارند

كم و به تدريج از تعداد خدايان كاسته شـده و   اعصار پهلواني و نياپرستي به توالي مي گذرد، اما كم خدايان و

كم مبـدل بـه خـدايي آسـماني و      آنگاه خدايان زميني و بت ها و اجسام كم. اي روحاني پيدا مي نمايد جنبه

: مـذاهبي همچـون  .آغاز مـي گـردد  » Monotheisme يكتاپرستي«روحاني و ناديدني مي گردد و دوره 

. و غيره از اين زمره و از پديـده هـاي ايـن دوره محسـوب مـي شـوند       اسالم، عيسوي، يهودي، زردشتي

كه معتقد به يك خداي آسـماني   افالتوننيز در اين روش تأثير مي نهد و عقيده  يهمچنين در عقايد فلسف

  .بود نيز در كادر همين دوره قابل مطالعه مي باشد

ر اين دوره و قسمت نيز مذهب و تشكيالت آن سخت تحت تأثير زندگاني مادي بـوده و از آن متـأثر   د

 رهمان سان كه در صدر تشكيالت اجتماعي يـك فرمـانرواي خودكامـه و مسـتبد بـه نـام امپراتـو       . مي باشد

يك اجتماع كه همان گونه كه افراد . جايگزين است، در صدر مذهب نيز خدايي يكتا و قادر مطلق جاي دارد

به طبقات دارنده و نادار، زورمند و فرو افتاده در تفاوت درجـاتي بسـر مـي     ،قرار دارند رتحت سيطره امپراتو

بزرگ و پست تقسيم مي  ،ز و عاديدا نيز طبقات و دسته هاي متعدد ممتابرند؛ دست نشاندگان و خلفاي خ

  .شوند

و تغييرپذيري به همين پايان نمي يابـد  » Dialectique ديالكتيك«ليكن تحول و تكامل و يا اصل 

بوسيله تفكرات علمي و به ويـژه علـوم طبيعـي يـك سلسـله روابـط علـت و        . بلكه همچنان پيش مي رود –

مذهب نيز براي حفظ موجوديت خود مجبـور اسـت تـا بـا ايـن پـيش       . در طبيعت مشاهده مي شود يمعلول

ولي بـراي مـذهب در معنـا و    . ومات زمان اصالح مي شودرفتگي هاي علم الفت يابد و به همين جهت با معل

كـم بـه    مفهوم خودش اين آخرين حد است و مذهب اصالح شده كامالً از حالت يك دين خارج شـده و كـم  

اين مثـال را مـي   . گري مي كند اي در تفكر و انديشه و يا در بعضي موارد ايدئولوژي خاصي جلوه شكل شيوه

بهاييت در حقيقـت صـورت اصـالح شـده     . مورد دقت و كاوش قرار داد بهاييتوان در ايران با ظهور مذهب 

كم با نفوذ در كرمان و شيراز  پديد گشته و كم شيح احمد احسايياسالم است و انديشه اين اصالح از زمان 

نهضت بهاييت مواجه با سلطنت . مي شود ي بهاءاهللاميرزا حسينعلو  سيد محمدعلي بابمنجر به ظهور 

و بعد با دخالت عوامل و حوادثي ديگر كه منجر به برقراري مشروطيت  ناصرالدين شاهو دوران خودكامگي 

 لـوتر «نهضت بهاييت در ايران همانند قيـام  . مي شود نقش مادي و ضرورت اجتماعي خود را ثابت مي كند

Luther «اكنـون  . ه يك قيام بورژوازي بر عليه استبداد دولت و كليسا محسوب مي شـد در اروپا مي باشد ك
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در اين زمان كه به مذهب بهاييت بنگريم مشاهده مي نماييم كه در حال ورشكسـتگي و فـرو افتـادگي مـي     

باشد، چون ضرورت زماني و اجتماعي خود را از دست داده و براي وضع اجتماعي خـود نـاقص و بـي فايـده     

  .است

  قش بعدي مذهبن -6

  اثر جبر تاريخ در تكامل معتقدات، هماهنگي مذهب با معلومات زمان و

  اصل مادي آن، نسبت معكوس جهش علمي و بي اهميتي

  معتقدات، عللي كه در سقوط مذهب مؤثرند،

  مذهب و دولت

همان شكل كه اصول معتقدات و عقايد مذهبي در سير جبر تـاريخ خـواه و نـاخواه ديگرگـون مـي      به 

ب ناپذير اتكامل و ارتقا بر معتقدات جبري و اجتن لشوند، به همان نسبت نيز تأثير وضع مادي در تمام مراح

دو دوراني كه گفته شد مذهب جبراً خود را با معلومات زمان هم آهنگ مـي سـازد جبـر تـأثيرات     . مي باشد

يگر مذهب اهميت خود را در مادي نسبت به آن چيزي نيست، به هر حال از دوره اصالحات مذهبي به بعد د

نسبتي ميان عقايد مذهبي و جهش علوم . جامعه از دست مي نهد و ميدان را براي عقايد علمي باز مي گذارد

كه جنبه كامالً معكوس دارد و اين زمان مالحظه مي شود، هر چه پيشروي هاي علمي افزون تر شود و عقل 

مان نسبت نيز دين و مذهب بيشتر اهميت خـود را از دسـت   بر خرافات و تئوريهاي غير علمي فايق آيد به ه

كم بي ارزش گشـته و از   و خرافه هايي نظير اينها كم يغيبگويي، فال زني، طلسم اندازي و كف بين. مي دهد

خدا تنها يكي و مبهم و بيش از حـد  . ديگر از خدايان متعدد و ارباب انواع اثري ديده نمي شود. بين مي رود

. ا مي شود و اسرار و مبهمات اندكي كه هنوز علم به آنها راهي نيافته است به او اسناد مي گـردد مقتدر و توان

از جملـه اسـتدالل   . را يكايك سست نموده و فرو مي ريزانـد  بيمشاهده و تجربه، كاوش و انتقاد مباني مذه

مذهب : ند اين است كهگري كه مذهب را جز انديشه هاي موهوم و نادرستي نمي نمايا ههاي حاصل از انديش

هرگاه مذهب اصلي درست و صحيح باشد الزم مي آيد كه از ديگرگوني و تغيير بـه  . با علم بسيار تفاوت دارد

دور باشد، حال آنكه اين چنين نيست؛ در صورتي كه علم متغير است و اين طبيعي است كه انسان متمـدن  

از . م كه از ادراكات اوست نابود و متزلزل مي شـود منكر ادراكات خود نمي تواند بشود و هرگاه شد مذهب ه

ايـن  . سويي ديگر تعدد مذاهب و اختالف هاي نمايان و آشكار آنها خود دليلي بـر نادرسـتي آنهـا مـي باشـد     

اختالف ها نمايان و آشكار آنها خود ستيز ميان امت هاي مختلف مي شود چون هر امت و پيروان هر مذهبي 

از جانبي ديگر مذهب همواره آلت دسـت فرمانروايـان بـراي    . طل و ناحق مي شمارددين و شيوه ديگري را با

اين وضع  ج ازراستثمار طبقه زيردست مي شود و هرگاه در تاريخ به كاوش پردازيم هيچ دوره و عصري را خا

 مذهب بعدينقش 
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نخسـتين  ي است كه در بستر تاريخ بسيار به دور مي رود و در البته اين پديده و امر. هيم نمودمشاهده نخوا

و  رگقبايل و جوامع متشكل و سازمان گرفته، فرمانروا و شاه يا رييس را مالحظه مي كنيم كـه روحـاني بـز   

كاهن اعظم نيز مي باشد، و اينكه مالحظه مي شود تداخل امـر سياسـت و مـذهب بـا جمـع آمـدن نيـروي        

اي  ردسـت را تـا چـه پايـه    روحاني و دولتي در قرون گذشته تا چه اندازه بسط و گسترش داشته و طبقـه زي 

اي پي خواهيم  شكستگي مذهبي تا اندازهرو و شكنجه نموده و آزار داده است به امر تفكيكي مذهب از دولت

بين برده و آهسته آهسته آنـرا در دانـش هـاي نـو     از باري اين موارد و داليل است كه اهميت مذهب را  .برد

  .بشري مستحيل مي گرداند

  مذهب و علم - 7

  پندارهاي آن چگونه است، علم چيست، دوگانگي علم و مذهب،مذهب و 

  تصورات دين و تئوريهاي علمي، تفاوت اين دو، تمثيلي

  درباره باران، توجيه ديني و تفسيرهاي علمي

وجه تفاوتي ميان آنچه كه شيوه سلوك فكري بشر بوده و آنچه كه اين زمـان بـدان ايمـان مـي ورزد     

در حالي كه به عكـس   –دول و پديد آمده صور خيالي و اوهام بشري است بطور كلي مذهب مخ. وجود دارد

و عقايـد،   تاز ديدگاه رواني معتقدا. افكار و شيوه هاي امروزي پديد آمده تحقيقات علمي و تجربي مي باشد

. »دانسـتن «مي و تجربي معتقدات نيست بلكه عبارت است از لمذهب ناميده مي شود در صورتي كه افكار ع

اين كه گفته مي شود مذهب عبارت است از اوهام و تصورات خيالي نبايستي اين گمان پيش آيـد كـه    البته

بطور كلي تصورات و يا معتقدات مذهبي متضمن و محتوي هيچ حقيقت و واقعيتي نمي باشـد، بلكـه بطـور    

د پيوسـت و يـا   يقين ميان اين همه تصورات و ايده ها و اوهام مواردي نيز موجود است كه به حقيقت خواهـ 

  .موجود بوده و واقعيت آن نيز تأييد گشته است

اما اختالفي كه ميان عقايد مذهبي و انديشه هاي علمي موجود اسـت ايـن اسـت كـه عقايـد و اوهـام       

بـه عكـس ايـن    . مذهبي هيچ گونه روش و نقد علمي را نمي پذيرند بلكه اصوالً آنرا طرد و نفي مـي نماينـد  

اي الزم مي آيد تا بوسيله سنجش عقلـي و آزمـايش و تجربـه بـه      ه و گفته يا نظريهمسأله در علم، هر انديش

ت و تصورات رها نمـوده و علـم   به اين معنا كه مذهب معلومات و عقايد موجوده را بدست خياال. ثبوت برسد

  .آنها را بوسيله منطق و تجربه كامل و مستدل مي نمايد

. اي طبيعي و مادي آشكار و هويدا نمود مي را درباره قضيهبوسيله مثالي مي توان دو روش مذهبي و عل

انديش كه در ضمن، نحوه تفكر مذهبي شان نيز ايمان  موضوع باران يكي از مواردي است كه كشاورزان ساده

فكر براي بـاران خـدايي قايلنـد     اين مردمان ابتدايي. مندانه به شيوه آن مؤمن است به وسايلي طلب مي شود

 و علممذهب 
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براي ساير مظاهر و قواي طبيعي نيز خداياني ديگر مي پندارند كه به هنگام نيازمندي هرگـاه   همان گونه كه

براي راضـي نمـودن و بـه رحـم آوردن     . خداي باران از ريزش آن دريغ ورزد وسايل و چاره هايي مي انگيزند

و عبادتهـاي دسـته    و يا دست به نيايش –خداي باران نذور و هدايايي تقديم كرده و قرباني هايي مي كنند 

از سويي ديگـر بـه مناسـبت اهميـت     . جمعي مي برند تا دل خداي مخصوص  را به رحم آورده و باران ببارد

ن براي زندگاني مادي افراد دارد، در اين ميان متخصصيني پيدا شـوند كـه واسـطه و ميـانجي     ازيادي كه بار

  4.ندمابين خدا و مردم گشته و به وسايلي ساحرانه باران مي طلب

كمي و زيادي آن وابسته به اين مسايل و اوهام نيست كه  –اما در قسمت علمي آمدن و نيامدن باران 

عبادت و قرباني و يا تشريفات ديگر ساحرانه خوب انجام شده باشد يا نه و يا علت و محرك خارجي باران رب 

آن در رابطـه علـت و معلـولي كلـي      اي است كه سبب النوع و خدايي ويژه نمي باشد، بلكه باريدن تنها قضيه

  .جهان جست و جو مي شود

رعد و برق، توفان، زلزله، سيل و بسياري ديگر از حـوادث طبيعـي   : همچنين در مواردي ديگر همچون

پس با اين مثال و مثال هايي ديگـر هماننـد آن   . ديد علمي و اوهام مذهبي بسيار با يكديگر تفاوت مي كنند

مذهب هر پديده و رويداد طبيعـي  . زش هر يك از آنها به خوبي قابل درك مي شودو مذهب و ار متفاوت عل

را با كمك اوهام و تصورات پر شاخ و برگ نموده بي آنكه به واقعيت يا حقيقت جويي تـوجهي داشـته باشـد    

ابتـدا  و پندارها تزيين مي كند، در حالي كه علم حاصل تمام مشاهدات و مالحظات خود را  تآنها را با خياال

جمع آوري نموده و پس از طبقه بندي تجزيه و تركيب نموده و از روي آنهـا قـوانين كلـي را اسـتنباط مـي      

  .نمايد

ليكن بايستي توجه داشت كه در علم نيز گاه اتفاق مي افتد كه بشر ناگزير از دست اندازي در تصورات 

پس در علم نيز گاه . و خياالت مي شود و با كمك از تصورات و خياالت مبناي تئوريهاي علمي را مي گذراند

تئوريهـاي علمـي و عقايـد    اما اختالف و تفاوتي كلي كـه ميـان    –وجود تئوريهاي تصوري مشاهده مي شود 

مذهبي وجود دارد اين است كه علم خود آگاه و واقف است كه تئوري خيال و تصورات اسـت و موقتـاً از آن   

براي تسهيل تحقيقات خود مدد مي گيرد، ولي هرگاه ايـن تئوريهـا موجـب دسـتيابي بـه حقيقتـي نشـوند        

ديگر يا تئوري هايي ديگر سود مي جويد و بطـور  دانشمند زود و بي تعصب آنها را به دور افكنده و از روشي 

ولي در مذهب كامالً برخالف ايـن  » تئوري ها حق ادعاي ابديت ندارند«كلي زبان يك دانشمند اين است كه 

  .و ادوار را دارا مي باشند لشيوه و روش منطقي عمل مي شود و عقايد مذهبي حق حيات در تمام مراح

   

                                                           

 .رجوع شود» تاريخ اديان«براي اطالعات بيشتر به . رجوع كنيد» روش تقليدي«گذشته مبحث به قسمت هاي  -4
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  ارزش مذهب -8

  نخستين اصل براي صالحيت نقد، انتقاد بي خردان ومنشأ شناسي 

  ظاهر بينان از مذهب، چگونگي انتقاد، مذهب اصل

  اي از پيدايش اسالم جبر تاريخ، نمونه

براي هر نوع داوري و انتقاد و شناخت درباره مـذهب الزم اسـت نخسـت بـه عوامـل فـراهم آورنـده و        

ه مي شويم كه كساني كه با ديـد فعلـي و وضـع كنـوني     اين زمان چه بسا متوج. تشكيل دهنده آن آگاه بود

اي بيهـوده و   هداانديشمندانه به مذهب تاخته و آنرا عامل و پديـ نبشريت و فرهنگ و تمدن آن روبرو هستند 

البته اين نوع داوري و بي ژرف انديشي نظر دادن جز كار بي خردان و تعصب ورزان . مقدار جلوه مي دهند بي

اند نيز  بعضي از كساني كه به سطحي انديشيدن و سرسري داوري نمودن عادت كرده. شدو متظاهران نمي با

همچون مي نمايانند كه هرگاه مذهب وجود نمي داشت بشريت فزون تر از اين ترقي نموده و گسترش يافته 

لي بـس  البته در وحله اول ممكن است اين استداللي درست جلوه نمايد، ولي بايستي گفته شود اسـتدال . بود

مذهب نيز همچون پديده ها و عواملي . كودكانه و عجوالنه است كه از صاحب خردي اظهارش بعيد مي رسد

اي بوده است و چون جبر تاريخ وجود و پيدايش آنرا ايجـاب   ديگر در سير تاريخ عهده دار انجام كار و وظيفه

  .مي نموده است به ظهور رسيده

ان هاي گوناگون يك ضرورت اجتماعي بوده كه به ظهور پيوسته مذهب همواره و ميان تمام ملل در زم

اي كافي است تا به ظهـور اسـالم دقيـق     براي رساندن منظور و آوردن نمونه. و نقش خود را انجام داده است

چگـونگي دشـمني و   . مقارن با ظهور اسالم وضع زندگاني قبايل عرب نيازمند تغييرات و اصالحات بود. شويم

وضع تجارت، وضع اخالقي و اجتماعي و نقش ملل همجوار به خوبي ضـرورت حـاد اصـالحي را    ستيز قبايل، 

اين اوضاع وجوب و لزوم مذهب را تأييد مـي كـرد تـا در پيشـرفت  تعـالي بخشـيدن اوضـاع        . نشان مي داد

مـل  منتها موردي كه در خور توجه مي باشد اين است كه از ابتـدا بايسـتي عوا  . اجتماعي كمك هايي بنمايد

  .توليد و ترقي و دگرگوني آنرا با مالحظه  روابط علت و معلولي بطور صحيحي در نظر گرفت

  علل پيدايش مذهب -9

  دو بنياد اصلي مذهب، روابط افراد با طبيعت، روابط افراد در

  اجتماع، ترس بشر و نقش خدايي قواي طبيعي،

  ارباب انواع، تأثير روابط اجتماعي در

  احتراممذهب، نياپرستي و 

  به ارواح

 مذهبارزش 
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  :اي اساسي ظهور مذهب را بر دو بنياد اصلي مي توان تعريف كرد به شيوه

اي است روشن و آشـكار   اين مسأله .دوم روابط افراد انساني با يكديگر –نخست رابطه انسان با طبيعت 

تـر   ادهبه اين مفهموم كه هرچـه بشـر در مرحلـه سـ    . كه نسبتي مستقيم ميان انسان و طبيعت موجود است

البته قوم و گروهي كـه در مرحلـه ابتـدايي    . زندگاني باشد به طبيعت و نيروهاي آن نيازمندي بيشتري دارد

زندگي و تنها جنگ افزارشان سنگ هايي تراشيده شده و يا استخوان هايي بران باشد واضح است كه با ايـن  

عتقد به وجود جن و پري و اشباح مي سطح پايين تمدن و بروز حوادث و رويدادهاي طبيعي و بعضي وقايع م

  .شوند

يم  و براي مثال از يك قوم كشاورز همچـون  هاي ديگر مورد دقت قرار د حال هرگاه موضوع را از جنبه

مللي كشاورز همچون مـردم مصـر و چـين كـه     . ملت مصر و چين شاهد آوريم موضوع روشن تر خواهد شد

اران و خاك اداره مي شود شـكي نيسـت   و آفتاب و ب ن نورزندگاني شان تنها بوسيله نيروهاي طبيعي همچو

كه اين نيروها كه از عوامل مادي و مهم زندگاني مي باشند در تصورات و خياالت مذهبي شان اهميت شايان 

پس به هيچ روي عجيب نمي نمايد كه مصري ها بـه رود نيـل ايـن انـدازه توجـه      . توجهي بدست مي آورند

همچنين به نقش مقدس و خدايي آسمان نزد مردم چين و مللي دگر همچـون   داشته و مقدسش بشمارند و

مذهب از ديدگاه امروز  يپس بي ارزشي و بي اعتبار. باشد زاند گرامي و عزي فالحت مشغول بوده هچيني ها ب

اي است كه نقش اجتماعي خود را انجـام داده و   دليل و موجب نفي يكسره آن نمي شود، بلكه مذهب پديده

العاده علـم و علـوم تجربـي عقايـد پيشـين       ر آن عامل پيشين نمي تواند باشد، چون اين زمان ترقي فوقديگ

  .گذشته را بي اعتبار نموده است

روابط افراد نسبت به يكديگر در جامعه و تأثير آن را در عقايد مذهبي نيز مي توان با كاوش و پژوهش 

برابر طبيعت موجب مي شده تا افراد با عالقه زيادتري گرد هم  در اينجا نيز عوامل ناتواني و ترس در. دريافت

پس افراد بر اثر عجز و ناتواني و ترس از قـواي ناشـناخته طبيعـت بـه     . آمده و به اشتراك زندگي را بگذرانند

اند و باز بر همين اصل اطاعت از قـوانين و دوري جسـتن از محرمـات مـابين      مجتمع گشتن اقبال مي نموده

 بوده كه افراد سخت در گرايش به آنها كوشايي مـي نمـوده   صهاي نخستين داراي اصالتي خا گروهجوامع و 

بر همين مبنا است نياپرستي و احترام و بزرگداشت ارواح گذشتگان و اين شيوه كه اصل اجتماعي فـوق   .اند

  .در عقايد مذهبي به صورت نياگان پرستي جلوه گر گشته است

لوك و رفتار آداب اجتماعي كه داراي مباني صرفاً مـادي بـوده و در عقايـد    براي مثال و نشان دادن س

 توتميســمدر دو اصــل . انــد مــي تــوان مــوارد بــي شــماري را نقــل كــرد مــذهبي تــأثير زيــادي بخشــيده

Totemisme  تابوو Tabou اند به  گرايي انعكاس اصول اجتماعي را كه به شكل عقايد مذهبي مسخ شده

اعـالم مـي شـود، از بعضـي     » تابو«شكار و خوردن نوعي حيوان حرام يا : روشني مي توان مشاهده نمود مثالً

گياه ها و درختان بايستي پرهيز نمود در مواقع و فصول يا روزهاي معيني شكار و جنگ ممنوع مي گردد، و 

 مذهب پيدايشعلل 
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زاد و مستحسـن شـناخته مـي    يا آهيز و با آميزش و زن و مرد يا پسران و دختران در مواقعي معين مورد پر

اما هرگاه بـا دقـت    –البته در ظاهر امر اين ترغيب ها و منهيات داراي داليلي خرافي و توهمي هستند . شود

زندگاني اجتماعي چنين مردم و جوامعي بررسي شود داليل كامالً مادي و اجتماعي آن كـه نـوعي ضـرورت    

آيد كه اين پديده ها جز يك سلسله قـوانين مـادي بـراي تعيـين      اند آشكار مي شود و هويدا مي محض بوده

رفتار افراد در مقابل جامعه چيز ديگري نبوده، بلكه زندگاني مادي و اجبار اين سلسله عقايد را ايجاب نموده 

  .است

  مذهب در اجتماع - 10

  اختالف طبقاتي منشأ دگرگوني هاي مذهبي، مذهب دست آويز زورمندان،

  تسالانگيز براي طبقه رنجبر، پيدايش طبقه اي مذهب پديده

  روحانيون، جبر تاريخ، نقش طبقه روحاني، خدمات

  اوليه آنها، كاهنان پي گزاران تمدن

چگونگي و دخالت رابطه افراد نسبت به جامعه هنگامي اوج مي گيرد كه در اجتماعي اختالف طبقاتي 

وجود اختالف طبقاتي از مذهب به دو شـكل متضـاد    بر اين مبنا، يعني با. به شكل زيادي وجود داشته باشد

اي مي شود براي جبران محروميت طبقه زيردست و ستمكش كه بوسيله  نخست وسيله: سودجويي مي شود

م ها در ملكوت آسمان در زندگاني آسوده و پر تنعمي به بهشت لآن خود را قانع مي كند كه به پاداش اين ظ

اي قـرار مـي دهنـد بـراي اسـارت و اسـتثمار        وه نيرومند نيز آنرا وسـيله طبقه حاكمه و گر. غرقه خواهد شد

  .زيردستان و بي قدرتان كه بار توان فرساي زندگي آنها را، يعني طبقه زورمند را به دوش مي كشند

به اين ترتيب برحسب اصل اختالف طبقاتي و وضـع زنـدگاني متضـاد مـردم، در عقايـد مـذهبي نيـز        

از سويي ديگر به مجرد چنين احوالي، يعني لـزوم تغييراتـي در   . يي حاصل مي شودتغييرات و ديگرگوني ها

گروه و دسته به خصوصي نيز پيدا مي شوند كه از فعاليت و شـركت مسـتقيم در زنـدگاني معـاف      –مذهب 

البته بايستي به ايـن نكتـه   . شده و كار آنها انجام دادن و تفسير و توضيح مراسم و مبهمات مذهبي مي شود

چون توده زحمت كـش   –كمه و طبقه زورمند قرار مي گيرد اهيأت حجه داشت كه اين طبقه مورد تأييد تو

و رنجبر برحسب موقعيت روحي خود به مذهب همچون نيروي مخدري مي گرايند و بـر ايـن مبناسـت كـه     

يون نيـز  آنگـاه طبقـه روحـان   . اند معتقـد مـي شـود    طبقه روحانيون هم كه در صدر اين دستگاه جاي گرفته

برحسب سود و منافع هيأت حاكمه، اصول مذهبي را به نفع گروه زورمندان جرح و تعديل و يـا تفسـير مـي    

اند براي حفظ منافع طبقاتي خـود دخالـت    از سويي ديگر اين گروه كه بر صدر امور مذهبي قرار گرفته. كند

  .هايي در امور مذهبي به عمل مي آورند
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ات گذشته متذكر شديم كه يكسره مـذهب را تخطئـه نمـودن عـين     حال به همان نسبت كه در صفح

ناخردمندي است و داليل اصلي آن را نيز بيان نموديم، در اين مورد نيز بايستي گفتـه شـود كـه نفـي يـك      

  .از دورانديشي و ژرف بيني مي باشد رجانبه اين طبقه و خط بطالن بر وجودشان كشيدن دو

طبقاتي ديگرند كه بر اثر لزوم و جبر تاريخ، هنگـامي كـه هيـأت     در واقع طبقه روحانيون نيز همچون

اجتماعي وجوبشان را الزم شمرده و بوجود آمده و همچون كه وجود آنها را ناالزم و بيهوده دانشته خود بخود 

اير اند همچون عقايد س عقايد آنان نيز كه خود بدان معتقد بوده و ايمان داشته. اند تحليل شده و از ميان رفته

  .زمان بوده است نمردم و طبقات، عقايد و پندارهايي بوده كه مناسب و موافق با درجه تمد

هنگامي كه بشري سخت سرگرم تكاپو و جنبش براي زندگاني بوده و براي ادامه حيـات مجبـور بـوده    

و زحمـت   است بجنگد و ستيزه گري نمايد روحانيون از فعاليت و كار مستقيم بركنار بوده و از حاصـل رنـج  

اما از سويي ديگر حـل بسـياري از امـور اجتمـاعي را     . اند گاني بس آسايش بخشي را دارا بودهدتوده مردم زن

 فريزر«به گفته . اند اي جزء عناصر مترقي و پيشرو بوده اند و در حقيقت در زمان خود تا اندازه برعهده داشته

Frazer « اولـين نمودارهـا و   . اند شيمي دانهاي جهان بودهنخستين ستاره شناسان و پزشكان و مهندسان و

و هم اينان، يعني كاهنان مصر و بابل بودند كه نخستين بنيان  دتجلي هاي علمي بوسيله اين طبقه بوجود آم

مساحي و تهيـه نقشـه   : معلومات هيأت و نجوم را نهادند و طرح هاي هندسه را به نسل هاي بعدي آموختند

ا، جدول بندي زمين ها براي آبياري و مواردي ديگر جملـه از ابـداعات اوليـه ايـن     براي معابد و پرستشگاه ه

بطور كلي بايستي گفته شود مذهب است كه به علوم فلسفي مبدل شده و از فلسفه نيز بـه  . طبقه بوده است

يجه نوبت علوم طبيعي تراويده شده است و همين علوم طبيعي است كه روش هاي فلسفي را برافكنده و بالنت

  .موجب نابودي مذهب نيز شده است

  هاي مذهبي دوره -11

  اي و شهري، تحول خدايان، تقسيم دوره هاي مذهبي، مذاهب خانواده

  تكامل و يكتاپرستي، همبستگي اجتماعي و دستگاه

  امپراتوري، وحدت مذهبي و خداي يكتا

بـا شـيوه اداري گـروه    ه كامـل آن   لعـ پنـدارهاي مـذهبي و مطا   و كاوش در دگرگوني تدريجي عقايد

علما و دانشمندان بطور كلـي بـه سـه مرحلـه     . اجتماعي از ديدگاه علمي موضوعي بس شيرين و جالب است

  :عقايد ديني قايل مي باشند كه عبارت است از

 يكتاپرسـتي «و » Hemotheisme برتري در تعـدد «، »Polytheisme خداييچندمرحلـه  «

Monotheisme «اي از ادوار تاريخ بوده است كدام منطبق با دوره و اين سه دوره مذهبي هر.  
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خدايان  –هنگامي كه انسان ها به شكل گروه هاي جدا افتاده و خانواده هاي تك رو زندگي مي كردند 

اي مستقالً براي خـودش روش و سـلوك مـذهبي خاصـي      نيز متعدد و جنبه خانوادگي داشتند و هر خانواده

اي ارتقا پيدا كرد و زندگي دهقاني شروع شـد،   و زندگاني مادي درجه داشت هنگامي كه تمدن جهشي نمود

تري يافت و خدايان خانوادگي مبـدل بـه خـدايان     خدايان خانوادگي نيز منسوخ شده و مذهب جنبه عمومي

به همين نسبت همين كه سطح تمـدن  . اي در يك دهكده شد هژدهكده ها و مراسم مذهبي نيز به مراسم وي

اي نيز به خـدايان شـهري مبـدل     جهشي ديگر نمود و انسان شهرنشين شد بت هاي دهكده و قشر اجتماعي

خداي شهري نيز به تدريج همگام با توسعه اجتماع به خداي ايالت و كشور تغيير يافت تا آنكـه در  . گرديدند

اه قدرتمنـد و  و ش ريك امپراتوري بزرگ كه به شكل شهرها و اياالت و واليات متحد و زير فرمان يك امپراتو

مكان اين خداي واحد . خدايي يكتا و پر صالبت و مبدئي ملي تغيير شكل داد لبپر تواني اداره مي شد در قا

همـان گونـه كـه در    . شدي باو يكتا در آسمانها و تمامي مراسم و معتقدات و رسوم مذهبي نيز از جانب او م

ه و حكمران مـي باشـد، بـه همـان نسـبت نيـز مبـدأ        داخله يك امپراتوري وسيع، امپراتور و شاه تنها فرماند

بنابراين جاي تعجبي نيسـت كـه   . مذهبي منتهي به يك خداي واحد و معتقدات و مراسمي يكسان مي شود

كم بـدان سـان در زمـان     كم فلسطينريخ مالحظه مي نماييم كه خداي ملي شهر كوچكي بنام ادر مسير ت

صور مختلف تغيير شكل دهد تا باالخره به عنوان خـداي عمـومي   امپراتوري مركزي روم گسترش يافته و به 

اي ثابت و عمومي و جبري اسـت كـه    به هر انجام قوانين تاريخ به اندازه. دنياي متمدن باستان شناخته گردد

  .ك ديگري فراهم مي آمدچهرگاه موضوع مسيح نيز پيش نمي آمد اين پيش آمد و مقام براي خداي ملي كو

  اسالم منشأ مادي -12

  تفاوت عوامل در مذهب اسالم و عيسويت، قوم عرب قبل از اسالم،

  ظهور اسالم و اصالحات اجتماعي، وضع اجتماعي و اقتصادي

  عربستان، اسالم يك ضرورت حاد، تمشيت اوضاع

  داخلي، روابط خارجي، جنگ و صلح، دوران

  اصالت آغاز و علل انحطاط

و مذاهب دست در كارند يكسان و همانند نمـي باشـند، بلكـه     البته همواره عواملي كه در ايجاد اديان

برحسب موقعيت هاي طبيعي، اجتماعي، آب و هوا، عوامل نـژادي و چگـونگي وضـع داخلـي و قـدرت هـاي       

اطراف هر قوم و گروه يا ملتي عوامل مؤثره با دگرگوني هايي كه دارند ادياني بوجود مي آورند كه طبيعتاً در 

اي كه منشـأ دو ديـن اسـالم و     اختالف هايي دارا مي باشند؛ مثالً عوامل داخلي و خارجيمواردي با يكديگر 

 هاي مذهبيدوره 
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عيسويت را فراهم آورد با يكديگر كامالً متفاوت بودند و بر اصل همين نيز دو دين اسالم و عيسـويت بـا هـم    

  .اختالف هايي اصولي دارند

قـرار دارد و ايـن هـر سـه از نـژاد      بطور كلي اساس دو مذهب اسالم و عيسويي به روي مذهب يهودي 

مذهب اسالم از ميان قومي پديد آمده كه در بيابانهايي خشك و سوزان زنـدگي  . سامي سرچشمه مي گيرند

اين قوم باديه نشين به گروه هاي متمايز و مستقل و كوچكي تقسيم شده و همواره با هم در حال . مي كنند

ه جزيره عربستان بسيار اندك و به همين جهت براي كفاف بل شنيازمندي هاي آنان در داخ. پيكار و ستيزند

وسايل زندگي و اسباب معيشت مجبورند به هر شكلي كه شده به خارج از حيطه تصـرفي و مسـكوني خـود    

اما موردي كه در باديه نشينان عرب مورد توجه است و اين عامل در عيسويت . راهي گشوده و نفوذي نمايند

ن وجود دارد استقالل عربها مي باشد كه با داشـتن همسـايگان و   آشكل تمامي عكس  وجود نداشته بلكه به

اطرافياني همچون ايرانيان و روميان از رفتار و عادات و شيوه سلوكي شان نمونه برداري براي بهبـود زنـدگي   

  .اند خويش نموده

مـذهب ايـن قـوم پديـد     با دقت و ژرف بيني در اين احوال، خواص و قوانين و چگونگي هايي را كه در 

اين مذهب چون سرمشق و نمونه هايي از امپراتوري هاي بزرگ همسايه دارد . خواهد آمد مي توان حدس زد

از سـويي ديگـر   . اي را برافكنده و خدايان متعدد را مبدل به يك خداي قادر مركزي مي نمايد بت هاي قبيله

ف طبقاتي وجـود نـدارد، بـه همـين جهـت بـا       ش نيز اختالا چون قومي مستقل است و در سازمان اجتماعي

هم نمي آيد امالحظاتي كه در كار است بزودي متحد و متفق شده و چون نيازمندي هاي آنان در خاكشان فر

جنگ است . و سخت در مضيقه هستند بناي تاخت و تاز به همسايگان غني و ثروتمند خود را آغاز مي كنند

عيسويت كه قومي بي اسـتقالل و در حـال بردگـي و اسـارت مـي       كه نقش مهمي را دارا مي شود؛ برخالف

العمل همين فشار خارجي نيز پديده عميق صلح و تمكين در برابر زور و اجحاف در مسيحيت  باشند و عكس

  .مي شود

اما اين مذهب كه پيدايشش ضرورتي حاد اجتماعي بوده است و در نتيجـه نيازهـاي شـديد اجتمـاعي     

متحد نمودن قبيله ها و جلوگيري از جنگ هاي داخلـي و سـامان بخشـيدن بـه وضـع      براي اداره و جمع و 

تجارت و اقتصاديات و اموري ديگر توليد شده طبعاً نيز بايستي تأثيري عميق و بيش از مذاهب ديگر در وضع 

نمايـد و   زندگاني مادي ببخشد و قوانيني كه داراي جنبه اجرايي قوي باشد براي اداره امور مادي قوم برقـرار 

  .چنان كه مي دانيم مذهب اسالم از اين لحاظ بسيار غني است

ا و اداره اجتمـاع،  هاما بعد از اصالح امور داخلي و قوانيني براي تمشيت امور و سامان بخشيدن سـازمان 

  بايستي مالحظه شود تا رابطه و سلوك اين قوم با ملل خارجي چگونه بايستي باشد؟

دار خارجي و ساختن يك مركزيت براي خود داشت، ليكن نـه كاالهـاي در   عربستان نياز مهمي به اقت

اي داشت و نه ثروتي فراوان كه بوسيله تجارت براي خـود مركزيتـي بسـازد و نـه تمـدن و       خور توجه و ويژه

 مادي اسالممنشأ 
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اي عامي و مركزي ادبي و فرهنگي شناخته شود و مـذهب   فرهنگي را دارا بود كه بدان وسيله به عنوان رابطه

مذهب يكي از اصلي ترين قوانين خود را دستورهايي درباره جنگ و غارت قرار داد و البته . ياز را برآورداين ن

اند و از در صلح در مي آمدند نيز قوانيني وضع نمود كه  در برابر جنگ براي كساني نيز كه مايل به صلح بوده

تادن سرباز در مواقـع لـزوم و تحميـل    اش را تأمين مي نمود و اين تأمين اخذ ماليات، فرس هدف هاي جنگي

اخذ ماليات چيزي جز غارت آن كشور، و فرستادن سرباز موردي خارج از اسـارت و  : مذهب بود كه به ترتيب

پـس تنهـا هـدف جنـگ و صـلح كـه       . تحميل مذهب؛ و فرهنگ هم نتيجه غايي اين دو محسوب مي گشت

البته مذهب مستمسك و دسـت  . همجوار بود ت به ملل همسايه وهب سخت تجويز مي نمود هجوم و غارمذ

آويزي خاص براي اين موارد و موافق با اوهام مذهبي براي تشديد اعتقاد مردم ساخته بود و اين دست آويزها 

بـزرگ تـرين   . اين بود كه تمامي مردم جهان و ملل دنيا بايستي مسلمان شوند و در غير اين صورت بجنگند

اي در  به عمل آمده بود اينكه اعتقاد و ايمان شگرفي نسبت به بهشتي افسـانه ابتكاري كه براي تشويق اينان 

آنها دميده شده بود و در ميدان جنگ از كشته شدن باكي نداشتند چون از ته قلـب ايمـان داشـتند كـه در     

چنان ايمان عجيبي به بهشـت  » صباح حسن«صورت كشته شدن به بهشت مي روند؛ همانگونه كه پيروان 

امبر خود داشتند و در صورت فتح و پيروزي نيز مي دانستند كه غنايم فراواني بهره خواهند داشـت  موعود پي

  .و اين رمز بزرگ پيروزيشان در جنگ ها بشمار مي رفت

بود و به دست قوم عرب اداره مي شـد در   عربستانچون در آغاز اسالم محدود به همان شبه جزيره 

ديدي به چشم نمي خورد و به همين جهـت در مـذهب هـم درجـه     اوضاع اجتماعي شان اختالف طبقاتي ش

بنگريم تـا دوره خلفـاي    مبندي و ايجاد طبقات فرادست و فرودست بوجود نيامد و هرگاه به تاريخ صدر اسال

آلي مذهب اسـالم دوام دارد كـه دوران بـرادري و تسـاوي حقـوق و نفـي اصـل         راشدين دوران اصالت و ايده

ز مسـتملكات  او قسمتي  ايرانهنگامي كه اسالم از عربستان و مرزهاي آن درگشت و اما . طبقاتي مي باشد

را در حيطه قدرت خود گرفت بنابراين اوضاع اجتماعي دو امپراتوري بزرگ ايران و روم شروع بـه نفـوذ    روم

تبداد، در واقـع خودكـامگي و اسـ   . در اسالم آغاز كرد و آنرا از جريان نخستين و اصالت خاص خود برگردانـد 

برقراري اختالف شديد و رواج بردگي و طبقه بندي و درجه گزاري مذهبي با دوران خالفـت خلفـاي امـوي    

  .شباهت پيدا كرد مسيحشروع شد و از گذرگاه است كه مذهب اسالم با مقدرات قسمتي از مذهب 

  علل و عوامل پيدايش مسيحيت - 13

  بردگي واختالف عوامل نخستين در بنيان اسالم و مسيحيت، 

  بي استقاللي يهود در زمان پيدايش عيسويت، مباني منفي

  مسيحيت، علل پديده هاي رهبانيت، فقدان عناصر

  اجتماعي و اقتصادي، امتيازات اسالم

 مادي اسالممنشأ 



 آينده يك پندار    212

 

ايـن مـذهب ميـان قـومي غيـر مسـتقل و گروهـي        . وضع برخالف اسالم بـود  مسيحليكن در مذهب 

در و زورمند، يعنـي رومـي هـا نيـز     تش و نفوذ در قوم مقزيردست، يعني يهودي ها پديد آمد و هنگام گستر

البته بسيار به آشكارايي از همين تضاد علل و زمينه كـه در واقـع   . رده و رنجبر شروع شدبنخست از طبقات 

ميان جامعه يهودي . عامل بسيار مؤثر مي باشد مي توان به اختالف هاي دو مذهب اسالم و مسيحيت پي برد

ي برعهده قوم فرادست و غالب مي باشد و وظيفه مذهب هم تـرميم ايـن فشـار خـارجي     اداره هيأت اجتماع

است ثمره دسترنج و كار قوم يهود بوسيله رومي ها چپاول و غارت مي شـود، آنـان را بـه بردگـي كشـيده و      

ابـر  آزادي و استقالل در هيچيك از شئون زندگاني ندارند و همواره بايستي در بر. تحقير و شكنجه مي كنند

  .شان كرنش نموده و اعتراض ننمايندب و ستمگري ها و بيدادگريهايقوم غال

اي قـوي بـراي جبـران فشـارهاي      يد بايسـتي وسـيله  آپس مذهبي كه در ميان چنين قومي پديد مي 

دنيـا و زنـدگي   . خارجي استعمار و استثمار قوم غالب بوده و عاملي نيرومند بـراي تسـالي خاطرشـان باشـد    

اين همه خواري و سرگشتگي هاي عيني در نظرشان پست و بي مقدار نموده و در عـوض وعـده   دنيوي را با 

رهبانيت و انزوا گزيني و  بخش و جاودان آخرت را نيز در گروآخرت به آنها بدهد و جهان پر تنعم و آسايش 

وليه مسـيحيت مـي   و اين موارد نيز از دستورها و تعاليم ا –تسليم بي قيد و شرط به ظلم و تعدي قرار دهد 

  .باشد

اي زيردسـت و   اي ضرورت مسيحيت را به موجب آنكه از قـوم و طبقـه   از سويي ديگر ممكن است عده

رنجبر نشأت گرفته پديده هايي انقالبي بشمار برده و بگويند طبعاً از چنين قومي بايستي مـذهبي انقالبـي و   

انزوا گزيني و بردگي در مسيحيت نتيجه كـدام  اجتماعي حاصل آيد، پس اين رهبانيت و صوفيگري صرف و 

  حادثه مادي تاريخ مي باشد؟

ليكن پاسخ به اين پرسش و نماياندن اصل مادي تاريخ بسيار به آساني داده مي شود چون طرح چنين 

بايستي به اين اصل مسلم توجه داشت كه يك طبقـه  . پرسشي از روي تعمق و ژرف بيني انجام نگرفته است

هنگامي خواهد توانست اوضاع اجتماعي را تغيير دهد كه خود توانايي ايجاد نمودن و به  ارده تنهزيردست و ب

راه انداختن دگرگوني ها و پيش بردن آرمان هاي جديد و قوانين اقتصادي و سياسـي و اجتمـاعي را داشـته    

متوسط يـا بورژواهـا    هرگاه در دوران هاي ملوك الطوايفي دقيق شويم مشاهده خواهيم نمود كه طبقه. باشد

اين قدرت را داشتند كه در قوانين و چگونگي آنها به نفع خود اعمال نفوذ نمايند اما هرگـاه در صـورتي كـه    

فشار به طبقه متوسط تا حد غالمي و بردگي افزايش يابد ديگر قدرت فوق از آنهـا سـلب شـده و بعيـد مـي      

نين حـالي در اوضـاع اجتمـاعي روم و مسـالك دسـت      يد و چانمايد كه بتواند اوضاع اجتماعي را دگرگون نم

اي از نقاط مختلف بـه   نشانده و تحت فرمان آن وجود داشت، اسراي جنگي، بردگان زر خريد و غالمان حرفه

مركز امپراتوري گسيل مي شدند كارهاي عملي و دشوار زندگي به عهده آنها محول بود و در قبال دسترنج و 

اي را مي گذرانيدند و همين اوضاع اجتماعي  رمند و هيأت حاكمه زندگي آسودهزحمت آنها اشراف و طبقه زو

 و عوامل پيدايش مسيحيتعلل 
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به هر انجام طبقه اسرا و بردگان ضعيفتر از آن بودند . بود كه اساس تمدن روم و يونان باستان را منهدم نمود

همچنـان دوام  اين حال در امپراتوري روم . كه بتوانند منشأ انقالبي راستين و دگرگوني هاي اجتماعي گردند

فعلي به امپراتـوري هجـوم و تاخـت آورده و     آلماناز محل سكناي اوليه خود يعني  ژرمنت تا طوايف اشد

اما چون بردگي و اسارت در . دوران ملوك الطوايفي را كه خود پيشرو پيدايش سرمايه داري بود تكوين دادند

ريخ گردد، پس ضرورت اجتمـاعي در طبقـه   مرحله ناتوان و ضعيف خود قادر نيست منشأ دوراني مادي در تا

  .غالمان و بردگان به شكل و وسايل خيالي و تصوري متجلي گشت و آن مذهب عيسويت بود

  مقايسه اسالم و مسيحيت - 14

  اختالف اوليه اسالم و مسيحيت، چگونگي و ارزش هاي دو مذهب،

  الطوايفي در شرق و غرب، هم سطح شدن اسالم دوران ملوك

  اين دوره، عدم آزادي، مذهب و علم، دور و مسيحيت در

  ، تأثير وضع اجتماعي در مذهب»اسكوالستيك«

در آغاز پيدايش دو مذهب اسالم و مسيحيت كامالً نقطه مقابل يكديگرند هرگـاه از در سـنجش هـاي    

عملي و قياس هايي خارج از دخالت عوامل وارد گرديم اسالم را در برابر مسـيحيت مـذهبي راسـتين و غيـر     

مـذهب اسـالم بـرخالف    . خرافي و عملي مي يابيم كه در اوج و سرير عظمت و شكوه تاريخي خود قرار دارد

مسيحيت عبارت است از يك سلسله قوانين عملي اقتصادي كه درصدد است اداره امور اجتماعي را مـنظم و  

خوار شمردن دنيـا و  مرتب كند، در حالي كه عيسويت شامل يك رشته تصورات و خياالت و پندارهايي براي 

امور مادي و وعده هايي براي يك زندگاني برتر در ملكوت آسمان ها است كه وسيله تسالي خـاطر مردمـي   

  .زحمت كش و بي دفاعي در برابر قدرتي سركش قرار مي گيرد

اما با ظهور دوران تاريكي در تاريخ، يعني آغاز قرون ميانه در مشرق زمين و اروپا وضع زنـدگي و امـور   

هب اسـالم و  مـذ بنـابراين بـا اثـر دگرگـوني وضـع اجتمـاعي در       . اجتماعي تقريباً همانند و يكسان مي شود

مثالً عيسويت قرون ميانه كامالً با عيسويت اوليه مغاير است همچنان . عيسويت نيز تغييراتي حاصل مي شود

  .ايي كلي داردكه اسالم قرون وسطي نيز با اسالم نخستين و دوران خلفاي راشدين اختالف ه

الطوايفي مستقر مي شود و تـأثير مسـتقيم    در دوره هاي قرون ميانه در شرق و غرب شيوه هاي ملوك

اين مذهب هـا قـوانين و صـفات نخسـتين     . اين روش به خوبي در مذهب اسالم و عيسويت متجلي مي شود

زادگـي و آزادي در  آ. بنـد خود را از دست داده و برحسب اوضاع زمان و چگونگي هاي محلي دگرگوني مي يا

اكم خودكامه قـرار  حمذهب كه از اصول اوليه آن بوده از ميان رفته و پاپ و خليفه در صدر مذهب به عنوان 

دخالت مذهب در سياست و دولت گسترش يافته تا جايي كه هر يك براي منافع خود با ديگـري  . مي گيرند

 مسيحيت اسالم ومقايسه 
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گسـترش مراسـم مـذهبي و ابـداع     . رنجبر مقاومت نماينداز در سازش در مي آيند تا در برابر طبقات اسير و 

خرافات و جادوكاري از جانب هيأت حاكمه وظيفه روحانيون سخت توسعه مـي يابـد تـا بـدان وسـيله بهتـر       

  .بتوانند سلطه خود را بسر مردم حفظ نمايند

يـا درهـم   » Scolastiquwe اسكوالسـتيك «از مميزيات و مشخصات اين دوره ها پيـدايش روش  

و بسـي رواج گرفتـه بـود و    تون و ارستدر اين دوره كه اعتنا و اقبال به آثار افال. يختگي مذهب و علم استآم

بطور كلي علوم يوناني سنديت و مورد قبولي داشت بدان رنگ مذهبي بخشيدند، علماي مذهبي در اين دوره 

و مطابقـه نماينـد   تون و ارسـ تـ الرا يكان يكان با گفته ها و انديشه هـاي اف  قرآنو  انجيلمي خواهند آيات 

هرگاه نهضتي براي بيان مستقل علمي خارج . بدين روش دست يازيدند شهري ايرانو  ناصرخسروچنانچه 

از نفوذ و تفاسير مذهبي در مي گرفت، صاحب عقيده شخصي سفيه اعالم گشته و مورد طعنه و تمسخر و يا 

حتي در قرون جديد هـم  . طعم اين طعن و تكفير را چشيد زكرياي رازيتكفير قرار مي گرفت همچون كه 

 جوردانـو «اقداماتي براي جدايي علم و مذهب به آساني صورت نپذيرفت، چنان كـه در نخسـتين اقـدامات    

نيز در برابر مفتشـين عقايـد زانـو بـه     » Galile گاليله«دانشمند ايتاليايي در آتش سوخته و هرگاه » برونو

برخالف آيات مقدس انجيل متحرك اعالم نموده بود، اقرار  را زمين هتباه بزرگ خود كزمين نزده بود و به اش

و كساني ديگـر   خيامو  سينا ابنهمچنين نسبت دادن كفر و زندقه به . تش سوخته شده بودآنمي نمود در 

ته شـدن  كشـ . به اين سبب بود كه خارج از اصول مذهبي به بيان تئوريها و فلسفه هايي اقدام نمـوده بودنـد  

در نتيجـه نسـبت تكفيـر انجـام      كبه آن وضع دردنـا  اهللا استرآبادي فضلو  القضات عينكساني همچون 

  .گرفت

و زندگي اجتماعي در مذهب مؤثر افتاده و به  پس چنانكه مالحظه مي شود تأثير مستقيم وضع مادي

رون وسطي اوضاع اجتماعي دن قيبا فرا رس. تدريج موافق با تحوالت اجتماعي مذهب نيز هم آهنگي مي كند

الطوايفي مي باشـد دو مـذهب اسـالم و     شرق و غرب يكسان مي شوند و اين يكساني كه همان دوران ملوك

. سطح قـرار مـي دهـد   ند برحسب زندگاني اجتماعي در يك مسيحيت را كه نخست بدان گونه اختالف داشت

ه نفع طبقه حاكمه و اشراف و روحـانيون  مذهب از دو سو با علم و سياست در هم آميخته شده و اصول آن ب

  .تمام مي شود

  مباني اجتماعي كيش زردشت -15

  خاستگاه كيش زردشت، محيط اجتماعي، ملتي ساده و كشاورز، ارزش

  فالحت و امور كشاورزي در كيش زردشتي، تأثير موقعيت طبيعي

  ايران در مذهب، موقعيت جغرافيايي و مباني ثنويت،

  عموميآيين زردشت كيش 
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بزرگ و عمومي اسالم و مسيحيت كه هـر   ببراي اينكه با بحث نمودن و مورد نظر قرار دادن دو مذه

اي استثنايي پيدا ننمايد از مذهب چين و هندوستان و ايران نيز  دو نيز از نژاد سامي ظهور نموده است جنبه

  .گفت و گوهايي خواهيم نمود

ه و كشاورز بود طبعاً تحت تأثير اوضاع زندگاني مردم كه پديد آمده ميان مردمي ساد زردشتمذهب 

قرار داشت و به همين جهت پيشه زراعت و مراسمي دربـاره آن يكـي از مهمتـرين اركـان و اصـول مـذهب       

زمين و خاك مقـدس شـمرده مـي شـد و دسـتورهايي فـراوان دربـاره كشـت و زرع و         . زردشتي بشمار بود

از سـويي منشـأ ثنويـت دوگـانگي در مـذهب      . م ها تجويز مي شدشايستگي كشاورزي و احترام و تقديس دا

اوضاع طبيعي ايران اغلب . زردشت زاييده و مولود وضع طبيعي و موقعيت جغرافيايي ايران محسوب مي شود

زيـادي   فكشوري است كوهستاني كه سطح آن در اغلب جاها بـا يكـديگر اخـتال   . شامل وضعي ضدين است

و سرما به يك نسبت نيست، بعضي جاها خشك و ريگزار و بي آب و علف اسـت و  درجه و مقدار گرما . دارند

اين اختالف هاي شديد و مجاور بودن نـواحي مختلـف در   . جاهايي نيز سبز و مرطوب و خوش آب و هواست

ناميـده   اهرمنو  اهورامزداه مذهب تأثير بخشيده و توليد تجسم دو نيرو يا مظهر نيك و بد را مي نمود كـ 

ند، مذهب زردشت در ايران باستان مذهبي عمومي و قابل ستايش محسوب مي شد از آن جهت كـه  مي شد

  .از نقطه نظر عقايد براي طبقات مختلف جامعه مفيد و قابل پذيرش بود

  مباني اجتماعي مذهبي در هندوستان -8

  دوره سرودهاي ودا، مذهب برهمني و نقش طبقه برهمن ها، ظهور بودا،

  طبقه اجتماعي، نوع طبقات صنفي در  هندوستان، علل ظهور بودا،

  نهضت بودايي جنبشي اجتماعي و طبقاتي است، محدوديت

  صنفي و عكس العمل هاي مذهبي، روح، دوره هاي

  زندگاني، تعاليم بودا

ست كـه نسـبت بـه آن    اقديم ترين مذهبي در تاريخ » Veda ودا«دوره سروده هاي  هندوستاندر 

ديـن   بـرهمن مـذهب  » ودايـي «در اين دوره، يعني سـروده هـاي   . شناسايي تقريباً رسايي حاصل مي باشد

اي را تشكيل مي دادند روحانيوني بودند كـه امـور و    برهمن ها كه خود طبقه ويژه. عمومي محسوب مي شد

اندن اوراد و ادعيه و غيره بوسـيله  چگونگي پرستش، انجام تشريفات قرباني شكل خو: مراسم مذهبي همچون

اختالف طبقاتي مهم و . دار فيصله دادن و رتق و فتق امور مذهبي بودند آنها انجام مي شد و بطور كلي عهده

چنداني از لحاظ ثروت ميان آن مردم وجود نداشت و به همين دليـل اقتـدار و نيـرو يكسـره تحـت اختيـار       

  .برهمن ها بود
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اي  شـيوه » Bouddha بودا«هور ظوه، دوره وداها و برهمن ها سپري شده و با ليكن به دنباله اين شي

 بوديســم«لــيكن ظهــور مــذهب . ديگــر و مــذهبي نــوين ميــان مــردم منتشــر و وضــع ديگرگــون گشــت

Boudhisme «وضع اجتماعي هندوستان آهسته آهسته بـا  . نيز برحسب تغيير اوضاع اجتماعي حاصل شد

باسـتان   رومو  يونانهجوم اقوام خارجي كه از جانب شمال هندوستان سرازير به داخل شده بودند همچون 

مـان سـبب   دار و ثروتمند بودند و به ه اي اندك كه سرمايه دسته. به دوره اسارت و بردگي تغيير جهت يافت

ـ        و ايـن طبقـه    دقدرت و نيرو در اختيار داشتند بـار زنـدگي خـود را بـر دوش رنجبـران و تهيدسـتان نهادن

ناميده و از هر نوع تعدي و ظلمي دربـاره شـان   » سودرا«زحمتكش را كه عبارت از بردگان و غالمان بودند 

  .كوتاهي نورزيدند

آن سرزمين به شكل خاصـي بـود، يعنـي بـه     طبقه بندي مردم هندوستان، يعني طبقات اجتماعي در 

طريق اصناف قسمت بندي شده و جزو طبقات اجتماعي شناخته مي شدند، اما اصناف بزرگ عبـارت بودنـد   

كودكان و . برهمن ها، امراي لشكري، مردم آزاد، كشاورزان و سوداگران و سودراها يعني غالمان و بردگان: از

شدند، يعني ملزم بودند تا شـغل پـدران و نياگـان خـود را پـيش       اطفال هر صنف از گروه صنفي خارج نمي

البته بر مدار بحثي كه شده و استنتاج هايي كه تاكنون به عمـل آمـده   . گرفته و از گروه صنفي خارج نشوند

نمايـد و بـه    راي نموده و در آن تأثي در مذهب جلوه –بايستي اين وضع اجتماعي و چگونگي زندگاني مادي 

  .اهيم ديد همين گونه هم بودشكلي كه خو

اي كه بود نمي توانست از آن طبقه خـارج شـود، يعنـي در دوره زنـدگي مـادي       هر كسي در هر طبقه

پـس چگونـه مـي تـوان در     . ش معين شده بود و از تغيير و بازگردانيدن آن ناتواني داشتاتسرنوشت و مقدر

؟ چون ر نوع اقدامي براي تغيير و بوجود آوردن دمقدرات و حالت ثابت سرنوشت نفوذ نموده و آن را تغيير دا

اي در دوره زندگي مادي فراهم و ميسر نيست پس تنها چاره پناه بردن و به دامان آويختن تصورات  دگرگوني

و پندارهاي مذهبي مي باشد، يعني اعتقاد به جاوداني و ازليـت روح، و ايـن كـه روح هميشـگي اسـت و در      

حال . ينده و همواره زنده خواهم بودآدر » من«داشته است و به همين نسبت دوران هاي مختلف موجوديت 

هرگاه در دوران هاي زندگي فردي شايسته و نيك كار باشم در آينده ميان صنف بهتري زاده و متولد خواهم 

ني و در نيكي و پرهيزگاري در طي زندگاني هاي متواليه مي توانم به مرتبه پهلـوا  رشد و حتي در اثر استمرا

كاري و كژانديشي در دوره هاي متوالي زندگاني در صـنف   اما به همين نسبت در اثر بزه. خدايي نيز نايل آيم

تري متولد شده تا بجايي كه به شكل نبات يا حيواني در پست ترين مراحل زندگي تغييـر جهـت    هاي پست

  .دهم

صنفي و جنبه ثبات بخشـيدن بـه آن   آشكار است كه اين گونه تقسيم طبقات اجتماعي از روي الگوي 

در چنـين شـرايطي در هندوسـتان    . بسي موجب ناراحتي و نارضايتي ميان توده مردم را موجـب مـي شـود   

به تزايد و باالروي بود و به همان نسبت موجبات ناراحتي مردم را هر چـه بيشـتر    وباستان اختالف طبقاتي ر
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ميالد كه جبر تاريخ به مرحله بلوغ خود مي رسيد و ضرورت فراهم مي آورد تا سرانجام در قرن ششم قبل از 

  .را پديد آمد بوداساسي را ايجاب مي نمود مذهب اجتماع يك تغيير ا

اند شاهزاده و يا از شاهان نبـود، بلكـه از صـنف دوم يعنـي      بودا خود آن چنانكه افسانه ها گزارش داده

شد در اين زمان اقتدار متمركز در جبهـه صـنف   اشراف بالنسبه بي اهميت محسوب مي گشت چنانكه گفته 

ولي به تدريج در اثر ثبات و كهنگي و تغيير زمان و اوضاع اجتماعي به آهسـتگي   –اول، يعني روحانيون بود 

بنابراين قيام اصـلي بـودا نهضـتي    . صنف دوم قدرت و اهميتي بدست آورده و داعيه رياست اجتماع را داشت

بودا مي گفت بـراي داشـتن   . اثر آن بر صنف اول، يعني برهمن ها فايق آمدند اجتماعي بود كه صنف دوم بر

خلوص نيت و ايمان تنها قرباني و رياضت كافي نيست بلكه بايستي شناسايي نسبت به اعمالي كه انجام مـي  

ايف مذهبي را به درستي و نيكي انجام داد و چون ايـن مـذهب نيـز همچـون كـيش      ظشود حاصل نمود و و

  .وافق با طبع اصناف مختلف بود بزودي عموميت پيدا كرده و رواج يافتزردشت م

مذهب بودا نيز همچون كيش زردشتي و مذهب هاي اسالم و مسيحيت دستخوش تغييرات شد و اين 

دگرگوني هاي نيز بر اصل كلي، يعني تغييرات اجتماعي و تحوالت مادي در زندگاني انسانها انجـام گرفـت و   

د، در واقـع مـذهب   امورد جست و جو قـرار د » Karma كارما«بايستي در مذهب مادي  اين تغيير شكل را

كه هم گام با كيش بودايي و بر ضد مذهب برهماي پديد آمد عبارت از عقايدي فلسفي بود كه مبدأ » كارما«

ــ   ــات و ت ــايق را از ادراك ــام حق ــفه    أتم ــون فلس ــت همچ ــت و در حقيق ــي دانس ــم«ثيرات م  ماترياليس

Materialisme «        تـالس «يوناني آسـياي صـغير مـي بـود كـه كسـاني همچـون Thalés  هراكليـت و 

Héraclite «بنا نهاده بودند.  

  مذهب در چين -9

  فقدان طبقه روحاني در چين و علل آن، سازش دين و فلسفه، مذهب

  كاهن، شيوه چند خدايي، عقايد باستاني، –نياپرستي، شاه 

  اجتماعي آن،دوره تحوالت مذهبي و علل مادي و 

  جنگ هاي داخلي و خرابي اوضاع، فشار به

  توده مردم، ظهور كنفوسيوس،

  عقايدش، عقايد الاوتز

زادي و آنوعي مذهب وجود داشته كه براي كساني كه بـه چگـونگي هـاي اختنـاقي و عـدم       چيندر 

در . نمايـد تعصب سخت در مذهب و طرد علم و فلسفه از دين در جاهايي ديگر خوي دارند بسي شگفت مي 

يونان، هند، ايران و مذهب هـاي اسـالم و   : چين از روزگار باستان ميان مذهب و فلسفه برخالف نقاطي چون
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ر هم چـون دشـمني اقـدام    بي اين دو در برانمسيحيت عقد الفت و سازشي خردمندانه وجود داشته است، يع

از . انـد  آهنگي ابراز داشته م ضديت و ناهمسازش و عد البته دانشمندان و پژوشگران عللي براي اين. اند نداشته

چنانچـه از  . انـد  اي مخصوص به نام گروه روحـانيون دانسـته   جمله اين كه اين اصل را منبعث از فقدان طبقه

اي شايع و اصـل مـذهبي و    عقايد و پندارهاي مذهبي چيني ها فهميده مي شود روش پرستش نياگان شيوه

ميان گروه هـاي متفـاوت مـردم رواج     داعتقاداتشان محسوب مي شده و احترام و نيايش ارواح اجدا يزيربنا

ذهبي و كاهني نيز به تدريج از بزرگ و پدر خانواده شروع گشته و به شـاه كـه فرزنـد    مرياست . داشته است

صـي از  آشـكار اسـت كـه وجـود نداشـتن و فقـدان طبقـه مخصو       . آسمان شناخته مي شد پايان مي گرفـت 

روحانيون طبعاً باعث مي شود كه انقالب و عصياني هم بر ضد آنها به ظهور نرسد، جون روحانيون هستند كه 

اي كه يكي از قوانين و عقيده هاي مذهبي را نقض  به خاطر منافع طبقاتي خود مي خواهند از هر نوع عقيده

كاو حقيقت جو مـي باشـد تضـادهايي     بكند جلوگيري به عمل آورند و موافق با طبع و سرشت بشري كه پي

اي كه  ميان فلسفه و مذهب پديد آمده و موجب مي شود تا راست انديشان و نو فكران بر عليه كسان و طبقه

پـس بـر ايـن اصـل كـه در      . زادي در گفتار و عقيده مي نمايند سر به شورش و عصيان بردارنـد آممانعت از 

و فلسفه با مذهب در يك راه پيش رفته و  موجود نداشت عل ين طبقه روحانيونچسازمان طبقاتي اجتماعي 

  .هم آميز بودند

در مذهب چيني به خـالف آنچـه كـه مبلغـين مسـيحي مـي خواهنـد جلـوه بدهنـد روش توحيـد و           

 چندخدايي«هاي مذهبي باستان بر مبناي  وجود ندارد و همچون دوره» Monotheisme يكتاپرستي«

Polytheisme «گ تيشان«. استوار است Shang – ti «  يك خداي بزرگ و خداي خدايان است نه يـك

  .خداي بزرگ و بي رقيب

مي نامند » اصل بزرگ«اي فلسفي و مذهبي بود و آنرا  يكي از باستاني ترين عقايد چيني ها كه عقيده

به هـر انجـام   . وضوع آن در حماسه هاي چيني ديده مي شودمتطابق ترتيب هيأت جامعه با طبيعت است و 

يك سلسله دگرگوني ها و تغييرات در عقايد مذهبي چيني ها در قرون چهارم و پنجم و ششم قبل از ميالد 

در . ديده مي شود و چنان كه مي دانيم در همين قرون بحران هايي مذهبي در هند و يونان نيز وجـود دارد 

شـدن از عهـد مفـرغ بـه      اين قرن ها تحوالتي اجتماعي در چين شروع مي شود كه مبنا و اساس آن منتقل

البته همان گونه كه گفته شد تغييرات و تحوالت مذهبي بـه خـودي خـود و بـدون وجـود      . دوره آهن است

داليلي مادي وقوع نمي يابد و الزم است محرك هايي خـارجي و مـادي وجـود داشـته باشـد تـا تحـوالت و        

ير در نظام و سازمان اجتماعي در ت اين محرك خارجي، يعني تغيقدر حقي. تغييراتي در مذهب حاصل شود

هيمن دورانها كه دوران تحوالت مذهبي است در تاريخ چين به نظر مي رسد و اين تغييرات اجتماعي عبارت 

اين دو رشته جنگ عبارت بـود از جنـگ   . است از دو رشته جنگ هاي مهم كه در تاريخ اثري عميق گذاشت

ام وحشي خارجي كه بر مرزهاي چين حمله آغاز كرده بودند و و جنگ با اقو يكديگر از يك سوداخلي امرا با 

 در چينمذهب 



 219    ششمبخش پيوست 

 

در اين هنگام از همـان  . جنگ امرا با كشاورزان و رعايا براي اخذ ماليات هاي سنگين و تحميل نظام اجباري

بـه  . جنس محصول ماليات اخذ مي شد، و در همين دوره ها نوعي ماليات بر نمك و آهن نيز وضع شده بـود 

بت و مراقبت، در آبروهاي عمومي و مجـاري عـام خرابـي    ظشورش هاي داخلي و عدم موا واسطه جنگ ها و

هايي حادث گشته بود و فشار به توده مردم براي خدمت لشـكري و نظـام اجبـاري همـراه بـا ماليـات هـاي        

 در اين بحبوحه يك سلسله عقايد مـذهبي بـراي  . سنگين و خرابي اوضاع كشوري آنان را از پاي انداخته بود

اصالحات و تسالي محروميت ها الزم بود بوجود آيد و اين نيز جز يك ضـرورت اجتمـاعي كـه جبـر تـاريخ      

 K,ung كونـگ چيـو  «تأييدش مي نمود چيز نبود، پس بنابر اصل جبر تاريخ اين حوادث مقدمات ظهـور  

ch,iu « كونگ فوتزه«كه شاگردانش وي را K‘ung – fu – tze «   ناميدنـد و در  يعني كونگ اسـتاد مـي

يـك  » Laotzu الاوتـزو «ليكن قبل از او . شهرت دارد فراهم آورد» Confucios كنفوسيوس«جهان به 

ات و تخيالت مذهبي بيان داشته بود كه اساس آنها را نوعي روگرداني از امور مسلسله عقايد جديد براي تجس

اسـاس  » كنفوسـيوس «امـا  . مـي داد سياسي و انزوا گزيني و ابداً در كار حكومت دخالت ننمودن تشـكيل  

عقيده خود را به برقراري حكومت شاهنشاهي گذاشت و بر آن بود كه جامعه بايستي كامالً طبقه بندي شده 

  .و پدر بر خانواده و برادر بزرگ بر برادر كوچك و امرا بر رعايا و شاه بر همه رياست داشته باشد

ياد رفت تأثير زندگاني مادي و عوامل اجتماعي در نحوه  در تمام موارد و حاالتي كه از آنها يكان يكان

دو طبقه مقتدر و زيردسـت هـر كـدام بـه     . و چگونگي عقايد مذهبي كامالً و به وضوح روشن و مالحظه شد

تـر بـر    سانآنحوي عالقه به مذهب دارند طبقه قدرتمند از اين جهت كه مذهب كارافزاري است براي تسلط 

هرگـاه خـود را در برابـر    . دو حال دو نوع واكنش نسبت به مذهب نشان مي دهـد مردم و طبقه زيردست در 

طبقه زورمندان و بي جنبش حس كند به يك نوع مذهب كه داراي مواردي تسالآميز و صوفي مĤبانـه باشـد   

يـد  آگرايندگي مي يابد، و هرگاه در خود قدرت و نيروي جنبش پيدا نمايد با مذهب از در مخالفـت بـر مـي    

  .نرا جنگ افزار طبقه نيرومند مي داندچون آ

  سرنوشت مذهب -18

  دوره عقايد فلسفي، گرايش توده به اصول مذهبي به هنگام

  قدرتمندي، فلسفه پلي ميان علم و مذهب، نقش ايده

  آليسم، از نخستين خرافات تا علم، انهدام

  مذهب، احتضار فلسفه، شكفتگي علم

مادي مذهب پي برديم، بايستي مالحظه نماييم  لشيوه تكامل و علاي به طرز نمو و  اكنون كه تا اندازه

كه پس از دوره مذهب اصالح شده كه از آن سخن گفته شد مذهب و معتقدات آن چه سرنوشتي پيـدا مـي   
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در دوره مـذاهب اصـالح شـده تـوده     . بعد از دوران اصالح مذهب، دوره عقايد فلسفي شروع مي شود. نمايند

از آن به سختي مخالف مي نمودند، اينك بـه آن اقبـال نمـوده و در برابـرش حالـت       مردم كه چند قرن قبل

يعني همچون كه توده به قدرت مي رسد همچون اسـالفش از مـذهب بـا    . دفاعي جهت طرفداري مي گيرند

اما قرون هفدهم و هجدهم و نوزدهم مصادف با ترقي و گسـترش عقايـد   . طرفداري و گرايش سود مي جويد

آليسـم كـه    بنابراين الزم مي آيد تا ميان علم و مذهب وسيله تفاهمي بوجود آيـد و فلسـفه ايـده    .علوم است

تركيبي از علوم و مذاهب است جانشين مذهب مي شود، اما در اين دوران ديري نمي پايد و از اواسـط قـرن   

  .ه ضعف مي رودبآليسم نيز رو  نوزدهم با قدرت يافتن توده صنعتگر و مولد ايده

و اعتقاد به جن و پري و ايمان بـه اسـاطير و   » آنيميسم«كلي مشاهده مي نماييم كه شيوه هاي  بطور

و پديده هاي ميتولوژيكي تبديل به مذهب و مذهب تغيير به فلسفه گشته و از فلسفه علم  افسانه هاي وهمي

ل آنهـا و بـر هـم زننـده     در واقع عقايد علمي امروزه دنباله تمام ادوار پيشين و حاص. و دانش متولد مي شود

  .تمامي آنها مي باشد

البته ممكن است درباره اينكه مي گوييم دوران فلسفه و عقايد فلسفي سپري شده است، بعضي ها در 

و مقام معارضه برآيند كه اگر دوران فلسفه گذشته پس چگونـه در دانشـگاه هـاي كشـورهاي      برابر استدالل

دار آمـوزش ايـن    نيز عهده گبه مطالعه مي پردازند و استاداني بزر متمدن و بزرگ گروهي زياد در اين رشته

عقايد مي باشند؛ در برابر چنين پرسشي از در قياس مي توان به چنين پاسخي مبادرت ورزيد كه هنوز دربار 

مي باشد ولي در عين حال از نقطه نظـر نفـوذ و    از اغلب دربارها و امپراتوري ها پاپ از عظمت و شكوه باالتر

ي منقرض شده است از ايـن جهـت كـه دانـش و علـوم امـروز جهـان بينـي و         لپيشرفت هاي اجتماعي به ك

را در هم نورديده است و اگر تاكنون نيز اندكي از بقاياي آن را مالحظـه   عيسي» Ideologie ايدئولوژي«

لسفه و آموزش آن در ف. مي نماييم كه باقي مانده است تا اندك زماني ديگر به كلي محو و نابود خواهد گشت

شده و به شكل شبحي  ضاين زمان تنها وجودي وهمي داشته و تنها در اثر نفوذ زمان نزديكي است كه منقر

خودنمايي مي كند، كند و كاو در فلسفه تنها بازي با الفاظ و كلمات است و با آنكه هست و نهايت قـدرت را  

ت زماني هم گام پيش رفتنـد تـا   ده مذهب و فلسفه منيز دارد بسي ضعيف و ناتوان مي باشد، همان گونه ك

باالخره فلسفه بر مذهب فايق آمد، اينك علم و فلسفه نيز زماني هم دوش راه مي سپرند تا علم بطـور كلـي   

  .پيروزي يافته و فلسفه نابود شود

   

 مذهبسرنوشت 
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  فلسفه و علم - 19

  ماديات،نحوه اختالف ميان علم و فلسفه، علم تابع ماديات، مذهب طرد كننده 

  علم و فلسفه در برابر مذهب، فلسفه چيست، سه بخش مهم فلسفه،

  سيسم، تقسيم فلسفه در تي آليسم، آگنوس ماترياليسم، ايده

  مشرق زمين، متكلمين، حكما، عرفا و متصوفين

اختالف بزرگي كه ميان علم و فلسفه وجود دارد اين است كه در علوم اختالف عقيـده و سـليقه هـاي    

اي مـوقتي داشـته و بـزودي تجربيـات و مشـاهدات       جود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد جنبـه گوناگون و

در صورتي كه در فلسفه اختالف هاي اساسي به شـكل فاحشـي وجـود داشـته و     . آزمايشي آنرا بر مي زدايد

أله مبتنـي  دليل اين مسـ . اي نيز اين تضادها و اختالف ها زدوده و حل نشده است تحت هيچ عنوان و انگيزه

ثير و نفوذ عوامل محيط خود مي باشد در صورتي أاست بر آنكه در عقايد فلسفي شخص متفكر بيشتر تحت ت

از سويي ديگـر  . كه در علم اين طور نيست، يعني ماديات زندگي در تعيين عقايد كلي شخص اثر زيادي دارد

اين است كـه شـخص اوضـاع ادوار     مالحظه و دقت در پيش آمدهاي تاريخي و استخراج قوانين كلي محتاج

ه كند ولي تا قرن اخير به واسطه كمي تعداد ايـن ادوار پيـدا كـردن قـوانين عمـومي      سه را با هم مقايفمختل

آسان نبود يعني عدم امكان تطبيق ديالكتيك بر عقايد ادوار مختلفه باعث اين دسته بندي در فلسـفه بـوده   

  .است

يله عقيده كار مي كند، مي خواهند به وسيله استدالل بـه  سبوعلم و فلسفه هر دو برخالف مذهب كه 

عقايد مختلف و متعدد را كه بطور كلي در فلسفه پيـدا  . كنه حقيقت و ماهيت هستي شناخت حاصل نمايند

  :شده است مي توان به سه دسته تقسيم نمود به اين ترتيب

  .ماده گرايي Matérialisme ماترياليسم -1

  .آرمان گروي Idéalisme آليسم ايده -2

  .]نمي دانم[الادري  Agnoticisme سيسم تي آگنوس -3

دسته نخست كامالً مادي و دور از هرگونه خيالبافي و توهم بوده و كامالً طرفدار منطق و علت و معلول 

  .مي باشند

فكر و  دسته دوم از منطق و استدالل بدورند و حركت را بر ماده دانسته و در واقع برخالف ماده گرايان

  .منتهي مي شود» Theisme خداپرستي«روح را مافوق مي دانند و اين عقيده در بازپسين مراحل به 

و نه آرماني و  تشان نه مادي اس دسته سوم نه گرايشي به اين و نه بستگي به آن دارند، عقايد و بينش

آليستي، ليكن اينان نيز از ديدگاه خويش نقشي مثبت را ايفا مي نمايند و آن اينكه به گمـان خـود مـي     ايده

 و علمفلسفه 
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از برجسـتگان و پيشـروان   » Kant كانت«. خواهند اين هر دو عقيده را يك جا همبسته كرده و الفت دهند

  .اين مسلك مي باشد

رد، لـيكن برحسـب موقعيـت هـاي     اي وجود دا در مشرق زمين نيز چنين تقسيم بندي و دسته سازي

خاص طبيعي، نژادي و غيره نفوذ دين و مايه سازي آن در تقسيم هاي شـرقي نقـش و مـدخليت افزونتـري     

  :رقي در فلسفه عبارت است ازشسه دسته . دارد

 از ميـان اينـان فـرق و   . متكلمين كه طرفدار ارتباط استدالل و منطق با شرع و مذهب مي باشـند  -1

دسته هايي از متكلمين . اند بينش هايي كامالً متفاوت ابراز نمودهي زيادي برخاسته كه اختالف ها و دسته ها

و  اماميـه ، اشـاعره ، معتزلهاند و فرق بزرگشان عبارتنـد از   روشي همچون ماترياليست هاي اروپايي داشته

  .تفسيريون

ـ   افالتـون و  ارستوحكما كه پيرو و تابع فلسـفه   -2 » Platonisme افالتـوني « عوبـوده و از آن ن

  .ها اشراقيو  مشائيان: اينان عبارتند از. ساخته و پرداخته بود اسكندريهاند كه مكتب  پيروي داشته

ايمان داشته و اسـتدالل و منطـق و   » Intuitionisme كشف و شهود«عرفا و متصوفين كه به  -3

گفتند با رياضت و تزكيه نفس مي توان بـه   تعقل را براي دستيابي به حقيقت و واقعيت كافي ندانسته و مي

  .حقيقت دست يافت

يهـودي،  : از سويي اين زمان نهضتي درباره مذهب درگرفته است و پيشـروان مـذهب هـايي همچـون    

مسيحيت و اسالم ادعا مي كنند كه علم جز دين چيز ديگري نيست و براي اثبات اين ادعا دست به تفسيرها 

اي كـامالً معكـوس از آنچـه توقـع دارنـد       هبه واقع بسي كودكانه بـوده و نتيجـ  و استدالل هايي مي برند كه 

البته اين روشي نو و ابداعي براي اين كسان نيست چون اسالف آنها در كـار بسـي پـيش    . عايدشان مي كند

5.اند قدم بوده
 

                                                           

خواهندگان براي شناخت علوم و صنايع مسـتظرفه  . مي باشد» پسيكولوژي«اين بحث فشرده آخرين فصل از كتاب  -5

مبسوطاً بحث شده به همين جهـت   چون در نخستين قسمت هاي اين كتاب از هنرها. و قوانين اخالق به آن كتاب رجوع كنند

  .از تحليل هنري در اين قسمت صرف نظر گرديد

تـاريخ تحليلـي   «كساني كه مايل به آگاهي هاي وسيع تري در زمينه بحث هاي اين بخش باشند مي توانند بـه كتـاب   

 .م و دوم رجوع كنندكجلد ي »اديان و مذهب در جهان

 و علمفلسفه 



  بخش هفتم

  درباره شك ورزي

  شك ورزي - 1

  زايش از شك درباره مذهب، شكي ديگر درباره قوانين و علم،

  گسترش شك ورزي، شك هاي علمي، ترديد درباره

  تمدن، ارزش شك در مسايل، كاوش در اوهام

بيش  طرح و انديشه درباره اين مسأله، يعني با دانستن و آگاهي به اين كه معتقدات مذهبي پندارهايي

 ،نمي باشند، خود موجب شك هايي ديگر و طرح پرسشي كه نماياننده و آشكارگر اين سؤال باشد مـي شـود  

بر اين مبنا و پايه كه آيا ساير مفاهيم و نمودارهاي تمدن نيز كه ما براي آنها ير يك ارزش و مقامي قايليم و 

نوع محسوب مي شوند؟ و آنها هم پندارها و زندگيمان نيز خارج از حيطه و سلطه و نفوذ آنها نيست از همين 

  اوهامي هستند؟

به مناسبات و امور اجتمـاعي   آيا قوانين و اصول سياسي و اجتماعي كه براي سامان بخشيدن و انتظام

آيا اين . معمول است و از آنها سودجويي مي شود جمله در رديف پندارهايي همچون اوهام مذهبي مي باشند

اسبات و پيوندهاي جنسي را ميان زن و مرد محدود كرده و تحت نظامي خاص در مي اصول و قوانين كه من

آورد و اين تحميل تمدن كه ارتباط هاي جنسي و شهواني را از يك حالت بدوي و بي قانون به ايـن صـورت   

  حاصله متحول نموده است نيز از همان اوهام محسوب مي شود؟

متداد پيدا خواهد نمود و حتـي بـا گسـترش و تـوان     كشش اين شك ورزي ها همچنان بر روش فوق ا

يافتن آن آمادگي پيدا خواهيم نمود تا درباره بديهي ترين امور عيني نيز شك روا داريم، مثالً پس از شـك و  

آيا : ترديدهايي درباره قوانين اجتماعي و اصول سياسي بي تأمل به اين حد رسيده و پرسش خواهيم نمود كه

جربي و روش هاي عقلي و استداللي، و سرانجام سودجويي از روش هاي علمي و تعقلـي  با مالحظات عميق ت

و آيـا اصـوالً ايـن     –خواهيم توانست درباره واقعيت و حقايق خارجي نفوذ نموده و شناسايي حاصل نمـاييم  

م و گونه مالحظات اثري ثمربخش مي تواند داشته باشد كه موجب شود تا ما بينديشيم كه اينهـا جـزو تـوه   

اوهام نبوده و در زمره حقايق راستين مي باشند؟ همواره بايستي پيشرفت و ارتقـا و جهـش بسـوي واقعيـت     

گير و رادعي درباره اين گردد كه  عنوان آرمان و فراتر از آن هدف ما شناخته شود، هيچ چيزي نبايستي پيش

دثي هم نبايد موجبات اين امـر را  ادها و حوما را درباره انجام مالحظاتي در خودمان مانع آيد و موارد يا رويدا

بدون باز پـس  . فراهم آورند كه ما را درباره انتقاد حتي انتقاد و خرده گيري از فكر و انديشه خودمان باز دارد

نشيني و بيم و اميدهايي كه از شك ورزيدن پديد مي شـود، الزم اسـت بـا دقـت و پـژوهش كـاوش هـايي        
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اي راستين براي بنا و برقرار نمودن يك وجـه   انجام دهيم تا قادر آييم نتيجهگوناگون در زمينه هاي مختلف 

ما با يقين و قطعيت اعالم مي داريم كه حاصل . تبيين و نظريه كلي براي هستي و عالم وجود فراچنگ آوريم

حـال  . اين كوشش ها و زحمات بي نتيجه و پي بر آب نخواهد بود، بلكه اميدبخش و نويد دهنده مـي باشـد  

  .هرگاه به تمام آنچه كه اميد و انتظار داريم فرا نرسيم، الاقل به يك قسمت از آنها دست خواهيم يافت

ليكن بحث و گفت و گو درباره چنين موضوع ها و مسايل دشواري كه هـر كـدام در حـد خـود بسـي      

اهد بود و من تنهـا  وسيع و دامنه دار مي باشند هر يك مستلزم بحثي جداگانه و پرداختن كتابي مستقل خو

  .ررسي يكي از اين اوهام، يعني پندار مذهبي مي نمايمبدر اين نوشته كارم را محدود به 

  ارزش فرضي مذهب - 2

  داليل مخالفين، لزوم توجه به آنها، دين و قوانين آن برتر از

  قانون، فقدان مذهب انهدام تمدن و بازگشت به توحش

  بمي باشد، مذهب ماده مسكن توده، مذه

  سد غرايز، بي ثمري علم و دانش

  نيار معنوي بشر

رباره هنگامي است كه گوش به مخالف خواني فرا داريم و به كساني كه با ترديد به اسـتدالل  اكنون دگ

ها و گفته هاي ما گوش فرا مي دارند، فرصت و وقت آن را بدهيم تا با ايرادها و انتقادهاي خود ما را از ادامه 

ـ  ضوع برحذر دارنـد و در واقـع متوجـه بـه كـاري كـه بـدان انديشـه را بكـار واداشـته          اين روش و اين مو م اي

  :بنمايندمان

مي توان اين گونه به صراحت ادعا نمود كه شور و اشتياق به درك و كشف مبهمـات و ناپيـدايي هـا    «

شناسـي كـه    تحت عنوان كنجكاوي در نهاد همگان هستي و موجوديت دارد، و بر اين مبنا عالقه به باسـتان 

حال هرگاه . اي است كه در اغلب كسان يافت مي شود خود نهادهاي كنجكاو را به دنبال مي كشد نيز پديده

از اين كاوندگان و باستان شناساني كه با كندن و گود نمودن و نقب زدن هاي خود سعي مي ورزند به نكات 

يافت شوند كه حس نمايند حفاري هـا   مبهم و تاريك سرگذشت بشري پي برده و آگاهي جويند، كساني نيز

اي بوجـود آورد و در   و خاك برداري هاي علمي آنها ممكن است در خانه هاي مسكوني مردم تزلزل و خرابي

يا باز هم بايستي بكار خود ادامه دهند؟ در برابر آ –نتيجه موجب ويراني و به خطر افتادن جان گروهي گردد 

موجب خسارت هاي مالي و جاني را براي  د كهاين كار خو از هد بود واين پرسش بطور قطع پاسخ منفي خوا

  .د برداشتناي فراهم مي آورد دست خواه عده

 فرضي مذهبارزش 
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معتقدات و اصول مذهبي دستورات و قوانيني مقدس مي باشند و همچون نيستند كه هر كسي بتواند 

همچون ستوني سـترگ و عظـيم   مذهب . بي پيشگير و مانعي درباره آنها نقادي و كاوش و اظهار نظر بنمايد

ش بر آن بنا يافتـه و حـافظ و نگـاه دارنـده نظـام اجتمـاعي و شـيوه        ا است كه تمدن با تمام قدرت و فراخي

 براي برقراري اين نظام و هماهنگي و تعادل در جامعه الزم مي آيد كه اكثريت و توده مردم به. اخالقي است

ن كه به قوانين تمدن و اصول فرهنگي تمكين آه مردم بيش از باشند، تود اين اصول و معتقدات ايمان داشته

حـال هرگـاه بـر اثـر حفـاري هـا و       . كننده و اعتقاد ورزند، از سنن و رسوم عقايد مذهبي پيروي مي نماينـد 

پژوهش هاي علمي درباره منشأ مذهب و ارزش آن و نقادي درباره معتقدات و اصول وابسـته بـه آن ابهـت و    

عقلي فقدان موجوديت خدايي عـادل   نمردم به پستي فرو كشيم و با داليل علمي و براهيارزشش را در نظر 

و مهربان و ترساننده را به آنان بنمايانيم، بدان گونه كه به آن معتقد شوند و شناخت حاصل نماينـد كـه نـه    

ري واقعيـت  خدايي وجود دارد و نه بهشت و دوزخي، و نه جهاني ديگر را حقيقتي است و نـه پـاداش و كيفـ   

بندي نسبت به قوانين و تمدن را فراموش نموده و مي كوشد تا بـا بـي قـانوني     دارد، آنگاه كه توده ديگر پاي

  .سلوك نموده و از تمامي سوائق غير اجتماعي و اوليه و بهيمي خود بي پروايانه تمتع و لذت برد

از ميان بـرود، جهـان    ربان باشدوق طبيعي كه قهار و مهآن هنگامي كه ديگر ترس و بيمي از مبدئي ف

گاه مردمي مي شود كه بي پروا در كمال سخت كوشي و پاي مردي براي ارضاي پست ترين غرايز خود  تاخت

بر . هيچ مانع و جلوگيري نمي يابند و مي كوشند تا همه چيز را در اختيار گرفته و بر همه كس تسلط يابند

حاصل و پديده هزاران . فرهنگ دگرگون و زير و زبر خواهد گشتاثر چنين اوضاع و احوالي يك باره تمدن و 

سال كوشش و كاوش نسل هاي بي شماري يك سره به باد خواهد رفت و هرج و مرج و آشوب جـاي نشـين   

  .نظم و انتظام، و انسانيت و تمدن جاي به حيوانيت و توحش مي دهند

حال هرگاه بتوان از لحاظ عقل و استدالل نيز دين و مذهب را فاقد ارزش هاي عقلي و علمي برشـمرد  

و اين مسأله را ثابت هم نمود باز بايستي و الزم است كه چشم بـر ايـن حقيقـت فـرو بسـته و آنـرا واژگـون        

راكندن اين معنا كه مـذهب  بايستي از اين رهگذر بي توجه به عقل و استدالل گذشت و زبان را از پ. ننماياند

تنها عبارت است از اصولي تعبدي كه تنها مشتي اوهام را در بر دارد بازداشت، و از فلسفه مماشـات و چنـان   

چون اين راه و روشي است كـه نفـع همگـان را تضـمين و      –وانمودن كه اينها حقايقي هستند پيروي نمود 

  .تعهد مي كند

گذشـته از آن كـه خطرهـاي عظـيم و      ،رفتن اين عقايد و اصول از سويي ديگر آسيب ديدن و از ميان

جبران ناپذيري كه در فوق به آنها اشاره شد ايجاد مي نمايد، در بردارنده نـوعي دشـمني و بـي رحمـي نيـز      

نوا و بيچاره كه مـذهب تنهـا وسـيله    سبت به ميليون ها نفر از مردم بيبشمار مي رود، دشمني و بي رحمي ن

الي دردهايشان بشمار مي رود و اين بيچارگان و حرمان زدگان زمانهايي بس دراز اسـت  تسكين خاطر و تس

سايش خاطر و نوعي اميدواري تسكين بخش را در البالي اين معتقدات جسـت و جـو نمـوده و از آنهـا     آكه 
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گـاه را از   اين پناهگاه و تكيه آويزي مي خواهيد و دست اكنون شما چگونه و بر چه موازين. اند هدبرخوردار ش

آنان بازگيريد، باز گرفتني كه چيزي نيز بجاي آن واپس داده نخواهد شد تا گودالي ترسناك را كه ناگهان در 

  .اي پر و جبران ضايعه آن فقدان را بنمايد زندگي و فكرشان باز مي شود تا اندازه

الحظاتي مي كنيم كاري م كه در آن در اين باره جملگي اتفاق نظر داريم كه علم و دانش تا اين زمان

اي كه بتواند  كننده عمهم و شايان توجه انجام نداده است؛ يعني به آن نوع پيشرفت ها و گره گشايي هاي قان

هرگاه ترقيات و پيشـروي  . رامش و تسكين براي بشريت به ارمغان آورد دست نيافتهآ نوعي اطمينان خاطر و

حدس و گمان بتوان به آن نسبت داد باز آن قدر نيست كه براي  ينده با نيرويآهايي نيز نموده باشد و يا در 

وانگهي بشر تنها وابسته به علم نيست؛ علم به . بشر كافي بوده و بتواند برايش كمكي شايان توجه فراهم آورد

ناي طبيعت و قلمرو خود گسترش يابد قادر نيست تا نيازمندي هاي عمـومي   تنهايي هرچند هم كه در فراخ

آدمي حوايج و نياز هايي ديگر نيز دارد كه علم با آن سردي و خشكي و نفوذ ناپذيري . برطرف سازد بشري را

ر نموده و قانعش سازد، و به راستي اين مسأله براي من پها را ر قابل انعطافش قادر نيست جاي آنو حالت غي

ش همواره بر اين مدار بوده كه آور است كه روان شناسي كه تعاليم و اصل آموزش انگيز و اعجاب بسيار شگفت

در جريان زندگاني آدمي نقش هوشمندي و تعقل همواره نسبت به غرايز و سوائق حيواني نقش درجه دومي 

د، اينك بر آن باشد كه برخالف آموزش ها و اصول عقايدش بخواهد اين تنها وسيله ارزشـمند و گـران   اررا د

در حقيقت كسي . اي تعقلي و علمي را جايگزين سازد آن شيوه بهاي ترضيه تمايالت را از بشر گرفته و بجاي

الشعاع غرايز غير اجتماعي و بهيمي دانسته و با داليل و  كه در شخصيت آدمي قسمت هوشمند وجود را تحت

براهيني بي شمار با كمك به مثال ها و شواهدي اين نظر را اثبـات نمايـد، بعيـد و شـگفت مـي نمايـد كـه        

ه خود بر آن باشد تا وسايلي انگيزد كه قسـمت هوشـمند و تعقلـي وجـود بـر قسـمت       برخالف اصل موضوع

  ».احساسي و عاطفي پيروز آيد

  پاسخ به انتقادها -3

  چگونگي داليل مخالفين، سخت پايي در برابر انتقادها، زيان

  مداومت روش كنوني تمدن در برابر مذهب، اجتماع

  بركنار از زيان هاي فرضي حاصل از نفي

  ، پيشروان گذشته، روش علميمذهب

  من، افزوده شدن اصل رواني

داليل و مخالف خواني هايي كه از جانب دين گرايان و مذهب گرايان و مذهب پرستان دربـاره لـزوم و   

البته هرچند گروهي زيـاد بـر عليـه مـن شـوريده و      . پاي برجايي معتقدات و اوهام مي شود مالحظه نموديم
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اند، ليكن من به هيچ روي در برابر ايـن روش هـاي ناسـنجيده و     من نسبت داده ناروايي هاي بسياري هم به

بلكه حاضرم با كمال توانـايي از مخالفـت هـا     –تعصب ها و سخت پايي ها ناخردمندانه پشت خم نمي كنم 

مـن بـا كمـال    . حتي داليل مخالفين و كژ روان و نادرست انديشان به سود ايده و نظر خود سود و بهره بـرم 

عقلي و تجربي ثابت مـي نمـايم كـه هرگـاه      نوضوح و روشني و آشكارايي از اين اصل دفاع نموده و با براهي

پنـدارها و اوهـام را در پنـاه خـود      ،حفظ شود و به همين نسـبت فعلـي   روش كنوني تمدن نسبت به مذهب

گرفته و به دنبال بكشد زيان ها و ناسودمندي هاي آن بسي افزون از آن خواهد بود كه بي دريغ محكـومش  

  .نموده و رشته ناتوانش را يكباره بگسالند

چه قسمتي ابتـدا نمـوده و بـراي    البته با گسترش موضوع و سوي هايي فراوان كه دارد سرگردانم تا از 

اما شايسته اين است كه به پاسخ از اين مرحله آغاز كنم، و نـوعي اطمينـان   . پاسخ گويي از كجا شروع نمايم

همراه با تأكيد ابراز نمايم كه اين روش و عمل مطلقاً و بي هيچ شكي از آن گونه خطرهـايي كـه در قسـمت    

  .زياده گويي داشت خالي و مبرا مي باشدفوق بدان اشاره شد و بسي جنبه اغراق و 

اينجا و در اين مرحله ديگر با امري صريح و اساسي روبرو هستيم و به هيچ وجه موضوع اغراق و زياده 

هرگاه همان گونه كه منتقدين و مخالفين من درباره مـردم  . روي در مباني عقلي و علمي نيز در ميان نيست

يز به اين داوري آنها ايمان دارم باشد، هيچگاه نبايسـتي مترصـد ايـن    قضاوت و داوري مي كنند و من خود ن

بود كه خطري از جانب من ايمان داران را تهديد نمايد، يعني در واقع با توجيه و تفسيري كـه مخـالفينم از   

ايمـان خـود را از دسـت     ،اين مسأله كه مومن و متديني واقعي و پرهيزگـار  ،مردم و توده به عمل مي آورند

  .هد موضوعي ناباور بشمار مي رودبد

ام كه مباني و  ام، تا به حال تنها بر آن بوده از سويي ديگر در اين باره من هنوز قضاوت صريحي ننموده

رافـي را آشـكار سـازم و در    سرچشمه هاي مذهبي و انگيزه هاي رسوم و سنن و آداب و مناسك مذهبي و خ

يش قدمان و كساني ديگر كـه دربـاره چنـين مسـايلي صـاحب      چه كه گفته شده تا به حال بوسيله پواقع آن

عقيده و داراي صالحيت خاص مي باشند به نحو كاملتر و رساتري ابراز گشته است، البتـه چنـين اشخاصـي    

انـد و   نادر و كمياب نمي باشند و در تمام ادوار، به ويژه زمان ما و سال هايي نزديك به عصر مـا بسـيار بـوده   

نان همراه بـا گفتـه   ظرات و تئوري هايشان آشنايي دارند و من لزومي نمي بينم تا اينجا از آهمه به عقايد و ن

. اصوالً من به هيچ روي نمي خواهم وسايلي برانگيزم تا خود نيز در زمره آنها شناخته شوم. مهايشان نقل كن

در حقيقت روشي . ستاليندگي هاي ديگر اآروش من روشن و دور از هيچگونه مبارزه جويي و كين ورزي و 

البته انتقادها و خرده گيريهايي كه نسبت به . ام علمي است و من براي خود دورادور حد و مرزي معين كرده

به عمل آمـده اسـت    دينمذهب و معتقدات وابسته به آن در طول تاريخ بوسيله فالسفه و دانشمندان و معتق

وجود دارد، ليكن آنچه كه قابل توجه است اينسـت  در دستگاه خاص من نيز آن جمله كم و بيشي به تفاوت 

ام، و در واقع مي توان  كه من به گفته ها و انتقادها خرده گيريهاي گذشتگان يك مبناي روان شناسي افزوده
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هـا  دروش من خـود دسـت بـه انتقـادي در آن انتقا    . ام گفت كه آنها را مورد تحليل قرار داده و آناليزه نموده

ه درست ولي فاقد داليل و براهين علمي بـوده در كسـوت مـدون عقلـي بـر مبنـاي روان       يازيده و آنچه را ك

البته به ايـن  . اي نو داشته و تازه به نظر مي رسد شناسي آراسته كرده است و از همين رهگذر است كه جنبه

اي انتقادي گاه هتمطلب نيز اذعان دارم كه نبايستي با افزوده شدن اين اصل يعني همين مبناي رواني بر دس

اند دست يافته و بتوانيم آن چنان كه بايسته اسـت   پيشين انتظار داشت كه به آنچه كه گذشتگان باز نرسيده

با اين اعترافي كه در اين خصوص كردم ممكـن اسـت كسـاني در مقـام ايـن پرسـش       . از عهده انتقاد برآييم

ام در  شكلي دست برده و اقـدام نمـوده  اعتراض آميز برآيند كه پس چگونه من به موضوعي بدين وسيعي و م

صورتي كه بي تأثيري آن براي خودم مسلم بوده و حتي بدان اعتراف نيز مي نمايم، البته اين موضوعي است 

  .اش توضيح خواهم داد كه درباره

  من و پسيكاناليز -4

  برنده واقعي در طرح اين مسايل كيست؟  مخالفت ها و انتقادها، هجو زيان

  پايداري در برابر دسيسه ها  به خاطر پيروزي حقيقت،و تمسخر، 

  تضييقات قرون وسطايي آزادي  گفتار در عصر ما، كشورهايي

  همچون دوران قرون وسطي،  من مبدع روانكاوي هستم،

  روش  روانكاوي، بدبيني به روانكاوي،

  روانكاوي، روش علمي

ه كسي در اين ميان مـورد صـدمه و خسـران    يا در واقع چآبينانه مالحظه نماييم كه  حال بايستي واقع

من . بيند خود من هستم يتنها كسي كه هدف خسران واقع مي گردد و اثر اين نوشته ها را م. واقع مي شود

خود را براي شديدترين و بي پرواترين و حتي گستاخانه ترين و ناپسندترين انتقادها و اتهامات و تـوهين هـا   

آماج تيرهاي انتقادگران  كژرو و متعصب و مغرض قرار گيرم و يقـين دارم كـه    ام تا من آماده. ام حاضر كرده

اما الزم است به ايـن  . مرا به بي دانشي، كوته فكري و عدم درك منافع اجتماعي و موقعيت متهم مي نمايند

، اين گونه هياهوها و سخت پراكني ها براي من اهميتي چنـدان نـدارد  . امر نيز اندك توجهي معطوف داشت

گر شده اسـت و سـالياني   جواني به گرايش و وازدگي مردم خوبراي كسي كه از آغاز كار، يعني از همان اوان 

دراز به تصديق و تكذيب، خوش گويي و مخالف خواني عادت كرده و به آنها اهميتي نداده است، اينـك چـه   

البته كلمه انتقاد به جا نيست بلكـه   اهميتي مي تواند داشته باشد كه هنگام پيري او را معرضانه انتقاد كنند،

اين روش ها ديگر براي كسي كه به سالمندي باز رسيده و ديـر يـا   . و هجو نمايند نبايستي گفته شود توهي

زود از قيد محبت و دشمني اطرافيان مي رهد به هيچ روي قابل توجه نيست، بلكه آن چه اهميت داشـته و  
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و عقلي است بيان  ت جدا نيفتاده و آنچه كه مطابق با موازين علميقابل دقت مي باشد اين است كه از حقيق

  .و گفته شود

هرگاه چنين مواردي در قرون تاريك ميانه اتفاق مي افتاد مسأله كامالً به شكلي ديگر برگشته و برگزار 

جه اعدام و تر آن موجب محاكمه و تكفير و بالنتي در آن ادوار اين گونه انتقادها و شكل بسيار خفيف. مي شد

شكنجه هاي دور از انسانيتي مي گشت و اين موقعيت را براي شخص شكاك يا انتقاد كننده پيش مـي آورد  

من بار ديگر به ايـن امـر اشـاره مـي     . تا با مسافرت به آن جهان كاوش ها و مالحظاتي شخصي به عمل آورد

ه كـه دور از  ژه ها و انتقادهايي به وينمايم كه آن دوران سياه و مظلم سپري گشته و در عصر ما چنين نوشت

اي چنان  اي بوده و بر موازين عقلي و علمي نيز استوار باشد براي نويسنده هرگونه آلودگي هاي تعصب ورزانه

  .خطراتي را به بار نخواهد آورد

البته ممكن است كشورهايي يافت شود كه براي چنين نويسندگاني مقامي نشناسند و نسبت بـه آنهـا   

اعمالي نظير روش هاي قرون وسطايي معمول دارند، و يـا از ترجمـه و انتشـار بعضـي كتـاب هـا جلـوگيري        

نمايند، و چه بسا اين اعمال در كشورهايي انجام گيرد كه شكي درباره برتري و اعتالي فرهنگي خود نداشته 

تـا خـود را بـراي اعـتالي      به هر انجام هرگاه كسي حقيقت و واقعيت را انتخاب نمـود و بـر آن شـد   ! باشند؟

حقيقت و ثبوت و بر حق بودنش وقف نمايد و وسايلي برانگيزد تا در راه ايده خود پيش رفته و نمونـه ثبـات   

قدم و بي اعتنايي به تهديدها و بي مهري سرنوشت شناخته شود الزم است تا خود را براي هرگونه ضـايعه و  

باشد آماده بنمايد و از هر نوع ناسزاگويي و هرزه درايي و  اي كه متضمن زيان هاي مادي و معنوي مي حادثه

  .توهين و تهمت نهراسد

من از خـود سـؤال مـي    . اي ديگر پرداخت پس از توجهي به مطالب فوق اينك مي توان به طرح مسأله

يا ممكن است انتشار و پخش اين نوشته ها موجب زيان و خسران براي چه كسـاني را فـراهم مـي    آكنم كه 

يا اصوالً ممكن است دربردانده زيان براي كسي بشود؟ در ايـن مقـام مـي گـويم كـه ممكـن اسـت        آ، و آورد

متضمن و محتوي زياني باشد اما الزم است گفته آيد كه اين زيان دامنگير فرد و شخصـي نمـي شـود بلكـه     

يماً متوجـه  يعنـي مسـتق   –متوجه دستگاه و مكتبي مي شود كه طرح چنين مسايلي را ايجاب نموده اسـت  

  .مي گردد» ناليزاك پسي«گاه و دبستان دست

كاناليز مي باشم، كسي كه بـه انـدازه    هيچ كس منكر اين نيست كه من بنيانگزار و بوجود آورنده پسي

حال هرگـاه از جانـب مـن چنـين     . كفايت موجبات جلب بدبيني و نفرت و انزجار مردم را فراهم آورده است

دست به نوشتن و نشر عقايدي بزنم كه مخالف با سنن مرسوم و مورد قبول مردم و برخالف  اظهاراتي بشود و

العملي در برابر گفته ها  عكس عجريان فكري عصر باشد طبعاً افراد احساسات مخالف و تند خود را كه در واق

آور خواهند  يز و دشمنيآنها با روشي قهرآم. كاناليز خواهند نمود و عقايد من مي باشد، از من متوجه به پسي

اينـك بـا طـرح ايـن مسـايل      . كاناليز نيست با اين شتاب عجوالنه ما را تا به كجا خواهد كشيد گفت كه پسي
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چهره راستين اين دبستان روان شناسي نمايان مي گردد و همان گونه كه پيش بيني نموده بـوديم وسـايلي   

قايد كهن واداشته و اين نكته را تلقين نمايد كه خـدايي  فراهم مي آورد تا ما را به انكار مقدسات و سنن و ع

برپـا كننـدگان ايـن    . زش و ناراسـت اسـت  راي بي ا وجود نداشته و هر اصل اخالقي و مذهبي مسأله و پديده

مكتب براي اينكه ماهيت و چگونگي مقاصد و هدف هاي خود را پوشيده دارند اين شـكل مـي نماياننـد كـه     

است علمي كه مي خواهد در اصل و منشأ بيماريهاي رواني تحقيق و كاوش نموده و كاناليز تنها مكتبي  پسي

موجب اعاده صحت بيماران و مبتاليان گردد، و به هيچ عنـوان دربـاره پيـدايش و تكامـل جهـان و مسـايل       

  .فلسفي قصد دست اندازي نداشته و نمي تواند هم كه داشته باشد

ي ها در برخي از همكاران من كه در قسمت مذهبي توافق در حقيقت اين گفت و گوها و مخالف خوان

البته اين تأثير موجب تشتت . و هماهنگي با نظرات من ندارند بي ترديد اثر ناخوشĤيند و مثبتي خواهد نمود

كاناليز بسياري توفان هاي شديدتر از اين را نيـز   و تفرقه هايي را موجب مي شود، ليكن روش من يعني پسي

همان گونه كه تا به حال در برابر . بدون آنكه خللي در بنيان و شالوده محكم آن وارد آيد ،ستتحمل نموده ا

حوادث و رويدادهايي نظير انتقادهاي مذهبي در زمان حال استقامت ورزيده بعد از اين نيز همچنان پايداري 

  .نموده و برپا خواهد ماند

. صول علمي و قواعد كاوش هاي تجربي مي باشداي است كه مبتني بر ا كاناليز روش و شيوه روش پسي

هرگاه دانشـمندي متخصـص در   . روشي است بي طرفانه كه مي توان آنرا به نوعي حساب دقيق همانند نمود

محاسبات فيزيكي، با استفاده از محاسبات دقيق علمي كشف كند كه عمر زمين در موقع معيني بسر آمده و 

اينكه اين تمايالت تخريبي را مستقيماً به خود حساب نسبت دهنـد و بـه   بالنتيجه نابود خواهد شد مردم از 

ب آنكه نتيجه اين محاسبات  برخالف ميل آنان بوده است درصدد نفي و تخطئه دانش حسـاب برآينـد،   جمو

اي آشـكارا نادرسـت    چون روش آنان به انـدازه  –بدون ترديد مسلم است كه دچار وقفه و تأمل خواهند شد 

  .احساسات نيز نمي تواند آن را بقبوالند است كه حتي

تمام نكات و دقايق و بحث هايي كه تا به حال توسط من انجام گرفته و مدار آنها نيز بر اصل انتقـاد و  

تيـك نداشـته    كانـالي  بر عليه ارزش واقعي و راستين مذهب بوده است، نياز و احتياجي نسبت به داليل پسي

بسياري كتابها و رساالت . اند و پيشتر كساني ديگر بسيار وسيعتر بيان كردهاين مطالب را خيلي بيشتر . است

حال هرگـاه بوسـيله   . كاناليز معمول و رايج گردد نوشته و منتشر شده است و مقاالت قبل از آنكه روش پسي

اين روش نو بتوان داليلي جديدتر و محكمتر بر عيله ارزش نادرسـت ديـن و مـذهب بدسـت آورد ايـن چـه       

در حقيقت دين گرايان و مذهب دوسـتان نيـز مـي    . باط و پيوندي با خود روانكاوي مي تواند داشته باشدارت

كاناليز به سود ايده ها و عقايد خود سودجويي نماينـد و از ايـن مكتـب بـراي      توانند از اين روش، يعني پسي

  .دآشكار كردن و نشان دادن اهميت تأثري مذهبي استفاده هاي شاياني حاصل كنن
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  ناموفقيت مذهب - 5

  موفقيت محدود مذهب، نقش مذهب در سركوبي غرايز اجتماعي،

  موقتي بودن و محدوديت نفوذ مذهبي، عاملي كه در طول

  تاريخ با تمام امكانات موفقيتي بدست نياورد،

  ناراحتي هاي حاصل از تمدن، بدبيني

  و دشمني نسبت به تمدن،

  ايراد مخالفين و

  بنياني آن بي

  ايرادها

مد، اينك دنباله مسايل و مطالبي را كه گذاشـتيم  آپس از گزارشي كه معترضانه ميان اين بخش پيش 

البته بي هيچ چون و چرايي اذعان مي كنم كه مذهب عاملي بوده است كـه در ادوار و  . از سر خواهيم گرفت

خـدمات و كاميـابي هـايي بـراي     اش در اين زمـان مصـدر    اي به نسبت نفوذ گذشته ته و تا اندازهشاعصار گذ

در حقيقت مذهب نقش مهمي در سركوبي و واپس زدن تمايالت غير اجتمـاعي و غرايـز   . اجتماع بوده است

اما متأسفانه اين نقش كه در طول تاريخ به تـوالي  . مخرب داشته كه نمي توان از ارزش آن چشم فرو پوشيد

  .ام آورده و همان گونه پايداري ورزداز قدرت عملي و نفوذش كاسته شده نتوانسته است دو

هزاران سال و صدها قرن است كه مذهب فرمانرواي مطلق و خودكامه جوامع و گروه هاي بشري بوده 

است و بدون ترديد هر آنچه را كه قادر بوده و هرگونه نيرويي كه داشته بكار برده تا موفقيتي حاصل كنـد و  

توانسته بود و آن نيرويي اصوالً هرگاه دين . قيت كوشش نموده استمسلماً هرچه كه قادر بوده براي اين موف

كه تاكنون، يعني پس از گذشت هزاران سال الاقل وسايل نيك بختـي و رضـاي اكثريـت را فـراهم      را داشت

آورد و در دوران زندگاني سعادت و خوش بختي شان را ضامن گردد، شورزدگي ها و نابساماني هـاي روانـي   

سـوده سـازد، و سـرانجام تمهيـدات و     آبخشيده و گذشت زندگي را بـراي آنـان خوشـگوار و    شان را تسكين 

وسايلي برانگيزد كه توافق و تفاهمي ميان مردم و فرهنگ و تمدن بوجود آمده و توده از صميم قلب و صفاي 

 ،موافقي نمي شوريدندزادي اراده از آن پشتيباني نمايند، نه بر آنكه هيچگاه بر چنين اصل كارساز و آباطن و 

بلكه حتي انديشه هاي تغيير دادن اوضاع و برگرداندن خط مشي تمدن كنوني نيز در خاطر هيچ كسي گـذر  

  .نمي كرد

رمان گرايانه منطبق نمي شود و هرگاه از احتماالت و اگرها چشـم  آاما بدبختانه هنجار كار به اين نظر 

جه نماييم، متوجه خواهيم گشـت كـه بـه هـيچ روي كـار و      فروبسته و به حقايق عيني و تجربيات كنوني تو

زا و انـدوهناك   تجربه ها و مشاهدات عيني زندگي صحنه هايي بس رقت. احوال برابر با احتماالت فوق نيست
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را به ما نشان مي دهند در اين پهنه پر شور و غوغاي محيط امـروزي و دوران هـاي گذشـته نزديـك و دور،     

اند؛ بيچاره و  هاي انبوهي از افراد را مالحظه مي كنيم كه از اين تمدن به تنگ آمده گروه هاي فشرده و توده

زده اين باري را كه بدان سخت دشمني مي ورزند دشوارانه به دوش مي  رمان از پا در افتاده و ناتوان و رنجناد

شـان بـه ايـن انديشـه     يزورآنـان هـم و آ  . مكين به آن جبري استاين ناتواني و پذيرش تمدن و ت اام. كشند

اينـان بـا كمـال تـالش مـي      . متمركز است تا به هر شكلي كه شده از فشار اين تمدن خود را رهايي بخشند

كوشند تا بر اين عنصر پيروز آمده و با نفوذ در آن يا تغييرش داده و دگرگون نماينـدش و يـا يكسـره آن را    

زه گسترش مي يابد كه مـي خواهنـد در خـود نـوعي     حتي دامنه اين دشمني و عداوت گاه آن اندا ؛براندازند

توهم بپرورانند، توهم به اينكه اصوالً آن را فراموش نموده و ديگر وجود چيزي را كه مانع از ارضـاي غرايـز و   

  .سوائق فطري شان مي شود نيست و نابود انگارند

ـ      ه تمـدن، و ايـن   كساني نيز هستند كه به گمان خود مي خواهند ايـن كينـه ورزي تـوده را نسـبت ب

منشـأ ايـن   : اينان به اين گونه ايـراد مـي نماينـد كـه    . نابساماني ها و هنگامه ها را به زعم خود توجيه كنند

اغتشاش و آشفتگي را بايستي در پيشرفت ها و جهش هاي علمي جست و جو نمود چون نفوذهاي حاصله از 

ب قدرت علمي و نفوذ خود را بروي توده اهميت علم موجب شده است تا مذهب سستي گرفته و به اين ترتي

البته اينها داليلي سست و بي بنيان است كه تنها ممكن اسـت در وحلـه اول كـه     ،هاي مردم از دست بدهد

اما با تمام اين احوال اينها دليل نمي شود . هنوز تفكر و دقت شروع به كاوش ننموده باشد درست جلوه كنند

  .سود خود استفاده نكنيم تا از چنين ايرادهايي نيز ما به

 به هيچ وجه نمي توان چنين ادعايي نمود كه در دوران هايي كـه مـذهب حـاكم مطلـق و فرمـانرواي     

ري كه به دوران قدرت كامل مذهبي شبطور يقين ب. خودكامه بوده است، مردم بهتر از اين زمان زيسته باشند

ساني برتـر و شايسـته تـر از انسـان امـروزي      هاي اخالقي و محاسن و صفات ان مي زيسته از حيث برجستگي

  .نبوده است

  نقد مذهبي -6

  تغيير مداوم قوانين مذهبي، دست اندازي روحانيون، كشيش ها واسطه

  خريد و فروش مهر و كين، لزوم گناهكاري براي رستگاري،

  قوانين ثابت اخالقي و بي اثري آنها در تهذيب توده،

  باوريعلل سستي و بي نفوذي مذهب، بي 

  سرچشمه انتقادات از طبقات  مردم،

  ممتاز و انتشار آن در افكار عامه
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قوانين و دستورات مذهبي همواره در طول زمان موافق با مصالح و منافع قدرت مندان و صاحبان زر و 

روحـانيون و كشـيش هـا و    . انـد  زور تغيير يافته و مردم نيز شاهد اين تغيير و ديگرگوني هاي ناهنجار بـوده 

رؤساي مذهبي كه بايستي حافظ و نگاهدارنده اين قوانين بوده و با سخت كوشي مراقب انجام و مراعات آنها 

  .اند باشند، خود آلت مستقيم جرم بوده و به عنوان همكاري از امتيازات بيشتري برخوردار مي شده

شـان منبـع   رحمت و بخشايندگي خدايي همچون ممري كه زاينده ثروت و خواسته باشـد بـراي كشي  

اي ميـان قهـر خـدايي     اينان در برابر نذر و نيازهايي كه از توده اخذ نمودند، واسطه. درآمدي بشمار مي رفت

گشته و خدا را راضي مي كردند كه گناهان فالن كس را بيامرزد اشخاص بي ترس و پروا گـرد گناهكـاري و   

موم خـويش و  ه اعمال مـذ از مجازات و بادافر گري رفته و مرتكب مناهي مي شدند آنگاه براي فرار و گريز بزه

هايي كه تحت عنـوان   ا كيفر اخروي به دامان روحانيون آويخته و با پرداخت رشوهيرهايي از عذاب وجدان و 

كشيش ها دالل و راهنماي . نذور پرداخته مي شد و سرانجام با دست آويز اعتراف به گناهان توبه مي كردند

كساني كه بـدين  . رحمت، از جانب فروشنده و بخشايش گر آن اطمينان مي دادند معامله بودند و به خريدار

طريق از گناهكاري برگشته و توبه مي نمودند؛ با استفاده از تجربه اندوختـه دگربـاره بـا جـرأت و دل آوري     

  .بيشتري به مناهي و نبردها مشغول مي شدند

گـري   هبي و فرقي چند اصل گناهكاري و بزهاصوالً وضع بدان گونه مي بود كه برخي از دسته هاي مذ

سنت پرستان روسي بر اين پندار بودند كه ارتكاب گناه براي كساني كه به رحمت و عفو . را الزم مي شمردند

با اين تفاصيل و عقايد اين گونه استنباط . و بخشايش االهي چشم داشته باشند اصلي ضروري و بايسته است

اي شايسته و نيكو مـي باشـد كـه     و اصل ارتكاب بزه براي خدا فعل و پديده مي شود كه در اين صورت گناه

  .مند مي شود تر بهره مرتكب آن از مراحم خداوندگاريش افزون

البته بايستي متوجه اين مسئوليت و تمهيد روحانيون نيـز بـود كـه بـه ايـن وسـيله كـه در بردارنـده         

، پيروي و تبعيت آنان را نسبت به مـذهب ثابـت نگـاه    امتيازهايي براي غرايز و اميال بشري محسوب مي شد

مي داشتند و اين تقريب امري آشكار است كه كشيش ها و رؤساي مـذهبي جـز از ايـن راه موفقيـت هـايي      

  .اند كسب نكرده

با اين وصف و توجه به نكات فوق و همچنين بديهياتي كه هر كسي در اثر تفكرهايي به شـكل عينـي   

صـفات  : حاصل مي نمايد، اين نتيجه از مذهب مستفاد شده و بدست مي آيـد كـه   تجربيات و شناخت هايي

اوسـت   –قدرت و توانايي، رحم و بخشندگي، دادگري و پاكي و بي آاليندگي تنها مختص به خدا مي باشـد  

  .كه توانا و مهربان است و بشر ناتوان و گناهكار و بي اراده و سرگردان مي باشد

از سويي ديگر اصول اخالقي و قوانين نيكو و موارد غير اخالقي و دستورات مذموم در هر عصر و زماني 

پس هرگاه موافق با اين شرايط اگر عملي را . به يك نسبت مورد حمايت يا مردوديت مذهب قرار گرفته است

ك بختـي مـردم مناسـب و    كه مذهب در طول قرون و اعصار پسنديده دانسته و آن را براي سعادتمندي و ني
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به چـه جهـت   . اي نرسيده و به موفقيتي دست يازي پيدا ننموده است گونه هنوز به نتيجهعملي پنداشته، چ

اش جهـت   توان اين را نيافته تا تفاهمي ميان مردم و تمدن برقرار كرده و بـا دسـتورات برگزيـده و آسـماني    

اي  موارد مسايلي است كه براي صحت آنها تنها مشـاهده البته اين ! تسلط بر نفس را به آنان نياموخته است؟

اي پيراسـته از   بايستي با ديدي پاك از اغراض و انديشـه . بي طرفانه و دور از تعصب و گزافه گويي الزم است

تعصبات به وضع جامعه و تمدن نگاه نمود تا به اين اصل دست يافت كه اثر مذهب در هـدف هـايش بسـيار    

به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آيا در مورد لزوم و پايداري دين و مذهب در اجتماع به پس . ناچيز بوده است

و در واقع آيا حق اين را داريم تا بنيان تمدن را بـر روي آن اسـتوار    –ايم  گزافه گرايي و مبالغه گرفتار نشده

  سازيم؟

مذهبي به روي مردم كاستي بايستي به اين نكته بينديشيم كه به گفته مخالفين كه اذعان دارند نفوذ 

گرفته از چه جهت است، و براي چيست؟ البته همان گونه كه متذكر شـديم از داليـل مخـالفين مـي تـوان      

اين مطلب تنها اندكي مستلزم ژرف انديشـي و غوررسـي   . سودجويي براي اقامه برهان بر عليه خود آنها نمود

ايد، از لحاظ وضوح مطلب غير ممكـن اسـت كـه بـه     است و اگر كسي در اين باره به اين شيوه كمي فكر نم

  .حقيقت دست نيابد

همان قسم كه اشاره شد هم اكنون اين اعتراف و بازگويي را از مخالفين شنيديم كه مـذهب قـدرت و   

نفوذ خود را از دست داده و ديگر داراي آن نيروي فرو رونده در طبايع و مؤثر در نفس گذشـته نمـي باشـد    

پس از غوري كـه بـر مسـأله    . يا علل و يا علت اين كاستي در نفوذ از كجاستآه نمود كه حال بايستي انديش

بشود اين نتيجه حاصل مي آيد كه سبب اين امر نه ايـن اسـت كـه وعـده هـا و بشـارت مـذهبي ديگـر آن         

مردم اند، بلكه موجب اين است كه ديگر اين وعده ها باور نمي شود و  فريبندگي و شكوه گذشته را فاقد شده

  .اين بشارت ها را قبول نمي كنند

البته ما به اين امر اذعان داشته و اين دليل را قبول مي نماييم كه علت اين تكامل فكري و تحـول در  

علمي در طبقات ممتاز جامعه است، و از همان تفكر گري توده، جهش هاي علمي و تقويت طرز  شيوه انديشه

انتقادات مذهبي و نقد مسايل و قوانين وابسته به آن شروع شده و در هاي فرا دستان اجتماعي است كه  گروه

مي باشند تزلزلي در عقايد عامه ايجـاد   ناثر نشر و انتشار ميان توده مردم و اينكه متكي به استدالل و براهي

ب اين انتقادها با نشان دادن و آشكار نمودن نقاط و موارد ضعف فاحش و بي شماري كه در مـذه . مي نمايد

موجود است؛ موجب مي شوند كه ايمان هايي كه به دسـتورهاي مـذهبي و شـرايع گـروش دارنـد و آنهـا را       

دستورهايي مقدس مي پندارند سست و ناباور گردد، و البته در اين راه تجربيات توده كه خود نيـز بـه حـال    

اين تحريك خـارجي   خمودگي و نوعي ترس بر اثر عصيان به سنن و رسوم كهن در وجودشان مضمر است با

  .همكاري نموده و سبب سستي و كاستي نيروهاي مذهبي را فراهم مي آورند
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  نقش تفكر علمي - 7

  عكس العمل علم در برخورد با مذهب، ناسازي علم با مذهب و جهش به پيش،

  جبر تاريخي تكامل فكر بشري، تكامل و انهدام قهري خرافات و اوهام،

  العمل و دانشمندان، نقش و عكس نقش پيامبرانه روشن انديشان

  هاي علمي توده مردم در برابر علم، گروش توده به شيوه

  مضار  العمل توده نسبت به تمدن و شورش، عكس

  سستي عقايد مذهبي، طرح حكومتي خودكامه

  و مستبد، راهي بهتر براي تمدن

معـين و آشـكار را   علم براي توجيه و تفسير فلسفه جهاني و اصل هسـتي طرحـي پرداختـه و روشـي     

علم آن هنگامي كه با مسايل مذهبي روبرو آمده و مواجه مي شود، نخست اندكي مكث مي . موجب مي شود

اما اين مكث و توقف نه بر اصل ترديد استوار است و نه بر مبنـاي نـوعي سـازش،    . نمايد و به نقد مي پردازد

سپس بعد از نقد و تعيين حـدود كـار خـود بـا     يابي و حقيقت جويي انجام مي پذيرد،  بلكه تنها جهت ارزش

  .توجه به جنبه هاي وهمي و غير عقلي آن به سرعت در گذشته و به راه خود مي رود

تكامل و تحول فكري بشر بسوي به گزيني ها و تحوالت شايسته تر، هيچ گاه از روش باز نمي مانـد و  

عده كساني كه  يشتر پر توش و توان گردند، وهمواره به سير خود ادامه مي دهد هرچه اين نيروهاي علمي ب

در راه علم و دانش ره مي سپارند فزوني گيرد، و انديشه هايي كه مداركشان بر دليل يابي هاي عقلي و علمي 

استوار است زياد شود به همان نسبت نقطه مقابل اين نيروها كاستي و بي مايگي مي يابند، يعنـي بـا خـوي    

يد كه قدرتش بر عليه اصـول تعبـدي و نابـاوري هـاي     آرويي عصيان آميز بر مي گري و تفوق هاي علمي، ني

در اين فعل و انفعال، در اين صحنه جدال آميز تحول و ثبـات يـا تكامـل و فـرو     . مذهبي دامن گير مي شود

اي بر آنها مترتب نيست مورد حمله قـرار   اي كه فايده نخست خرافات و اوهام و رسوم و سنن كهنه –ايستي 

گرفته و فرو مي افتد و آن گاه به دنبال آنها اصول و عقايد ديني با مرزهاي مشترك بسياري كه با خرافات و 

  .اوهام دارند اهميت و اعتبار خود را از دست فرو مي نهد

اي كه با روشن انديشان و دانشمندان مي شود، كشور يا ملتي را نمي توان قهرمـان   از نقطه نظر مبارزه

همچـون  . قهرماني كه نظرات كلي تكامل را بدون پايداري و مقاومت بپذيرد يا پذيرفته باشـد  شناخت، يعني

ها استادان را به جرم تدريس و آموزش اصل تكامل موجودات زنده از كرسـي تـدريس بـه ميـز      كه آمريكايي

ات و اصـول كـه   محاكمه كشيدند، كساني بسيار را نيز مي توان نماياند كه در نقاطي ديگر با اين گونـه نظـر  

  .اند مخالف با نص صريح معتقدات مذهبي و عقايد كهن و كهنه مي بوده در مبارزه و جدال بوده
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گران علمي واقف و آگاه شد و به نقـش اساسـي و    از سويي ديگر بايستي به ارزش دانشمندان و انديشه

توهم و پندار نادرست و سخيف در به هيچ روي نبايستي اين . ها و نظراتشان اذعان آورد عالي موجوديت ايده

 گران بشـري موجبـات تهديـد و تزلزلـي بـراي تمـدن      سـا ورزان و شنا اذهان رسوخ پيدا كند كه اين انديشـه 

را نمـي باشـند، بلكـه آن را اعـتال و     اد اينان نه بر آنكه نقشي منفي درباره اعتالي تمدن. محسوب مي شوند

ن و سنن مذهبي كه زماني سامان دهنده مناسـبات و نظـم   اينان بجاي دستورات و قواني. عظمت مي بخشند

اي را فاقد بود، بي هيچ گونه شورش و عصياني ارزنده ترين  اجتماعي محسوب مي شد و نقش پذيرا و آزادانه

قوانين و دستورها و تعليمات علمي و منطقي را جايگزين مي نماينـد و بـه همـين جهـت آنـان يعنـي ايـن        

  .دن و مدنيت خود اصيل فرهنگ و تمدن شناخته مي شونداستادان و آموزشگران تم

ليكن بايستي از ديدگاه اين منظر نقش تأثري توده هاي وسيع بي سواد را نيـز مطمـح نظـر و مـورد      

اينكه گفتـه مـي   . اي را شامل مي شود دقت قرار داد، چون وضع آنان در قبال تمدن صورت و شكل جداگانه

واد در برابر تمدن، الزم است به كلمه تأثر، واژه عصيانگري و بي سالحي را سنقش تأثري توده هاي بي . شود

به خاطر اينكه قوانين و رسوم اين تمدن آنان  –اينها در واقع به حق اين تمدن را دشمن مي دارند . نيز افزود

گروهي به  در حالي كه عده و. را سخت در مضيقه و ستم قرار مي دهد، نسبت به آنان بيداد و تعدي مي كند

موجب همان قوانين و رسوم از بسياري چيزها و منافع و سودهاي سرشار و موقعيت هاي ممتاز برخوردار مي 

  .شوند

گامي كه اين مردم به وجود و هسـتي خداونـدگاري ايمـان دارنـد و بـا      نالبته اين بديهي است كه تا ه

حروميـت هـاي حاصـله از تمـدن     معتقداتي مذهبي سلوك مي نمايند كه به موجب آن معتقـدات تحمـل م  

تر است  رانش بي حرمانذتر و گ اي تسكين مي يابند، زندگاني برايشان آسوده برايشان مقدور گشته و تا اندازه

اما از سويي ديگر اين امر نيز آشـكار و بـديهي   . تا اينكه وجود خدا را انكار و به بطالن معتقدات آگاهي يابند

، باز جبر تاريخ و اصل قهري شدي داشتم و اين نوشته ها هم منتشر نمي است كه حتي اگر من نيز وجود نم

ود فردا شاين مسأله هرگاه امروز روشن ن. تكامل كار خود را انجام داده و امثال من نوعي بسي بوجود مي آورد

شكارايي خواهد رسيد و مردم بي ترديد و شك سرانجام به نادرستي و بيهـودگي ايـن معتقـدات آگـاهي     آبه 

  .خواهند يافت

هاي وسيع مردم بسيار به آساني و سادگي تحت تأثير نتـايج حاصـله از تفكـرات و انديشـه هـا و      ه تود

آنكه  آزمايش هاي علمي قرار گرفته و به همان آساني نيز آنها را پذيرا مي شوند، اين فعل و انفعال و عمل بي

ن اينكـه ذهـن و فكرشـان جريـان تكامـل را      اصول الزم اوليه را طي كند درآنها ايجاد مي گردد، يعنـي بـدو  

بگذراند و بر اثر آن آمادگي قبول و فهم و شناخت اصول علمي را دارا شـوند، حاصـل انديشـه هـا و تتبعـات      

  .علمي را قبول مي نمايند
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گفته شد كه قوانين و دستورات تمدن به نفع . از سويي ديگر نيز الزم است كه اين مسأله بررسي شود

اكنون اين پرسش پيش مي آيد كه آيا اين عصـيان  . و زيان قشرهايي وسيع از توده مردم استاي اندك  عده

نسبت به تمدن و ناراحتي هاي حاصله از آن به چه شكلي ممكن است ارضا و تخفيف يابد؟ و آيا اين حادثـه  

رت ستمگران و سود ه مي اندازند به قتل و غاردم با انقالب و عصياني كه به راقابل پيش بيني است كه اين م

  بران از تمدن دست يازيده و به اين وسيله دشمني خود را نسبت به تمدن ابراز و ارضا نمايند؟

تنها عامل و تواناترين علتـي كـه مـانع    : پس ارزش موجوديت مذهب را در اين جا مطرح مي كنند كه

تنها چيزي كه . ديني است بروز چنين حوادث و رويدادهاي هولناكي مي شود همان مذهب و معتقدات ويژه

از كشتار ديگران و قتل نفس باز مي دارد اين است كه خداوند قهار و مهربان آنان را اكيداً از تخطـي   را مردم

به جان هم و كشتن يكديگر منع نموده و بشر را به كيفرهاي سخت و شكنجه هاي مداوم و هول انگيزي در 

  .اين جهان و آن دنيا وعده داده است

نك كه مردم از ايمان مذهبي روي گردانده و دل برداشتند حاال كه ديگـر بوجـود خـدايي بـاور     پس اي

ندارند و تأكيدات و مناهي مذهبي برايشان اوهامي پوچ و بي مقدار جلوه گر است و ديگر از انتقام و عذاب او 

تنها بوجود  عي مي روند،غرايز مخرب و بهيمي و ضد اجتما لراه نمي دهند و بي پروا به دنبا هراسي در خود

. ل زور و توسل به نيروي قهريه بايستي از اينگونه اغتشاش ها و شورش ها بازشان داشتآوردن قوانين و اعما

پس بر اين منوال بايستي در چنين اجتماعاتي سيسـتم و روشـي در حكومـت بوجـود آيـد كـه مبتنـي بـر         

د قوانين موضوعه را با زور و فشار حمايـت كـرده و بـا    فرمانروايي قهري و بكار گرفتن قوانين جبري باشد باي

به موازات اين اعمال زور و قدرت الزم است محتاطانه و زيركانه . مودناعمالي قهرآميز مردم را وادار به تمكين 

  .با تمهيداتي از جريان هايي كه به روشن شدن فكر عامه كمك مي نمايد جلوگيري كرد

در آنها مطلب به اين جا باز رسد، خود به خود سؤالي مطـرح مـي   هنگامي كه در طرح مسايل و بحث 

شود كه آيا بايستي جريان بدان سان كه در فوق اشاره شد سامان و سازمان يابد، يا اينكه بـا تجديـد نظـري    

  1ميان مناسبات تمدن و مذهب مي توان راهي اصولي و شايسته جست و جو نمود؟

  

  

 

                                                           

كتـاب   –تـاريخ اديـان   «براي آگاهي دين و قانون و علل نفوذ قوانين ديني و بي توجهي به قوانين مدني و كشـوري بـه   

  .رجوع كنيد» اول

  .دان كتاب نگاه كنيدروش مذهبي يونگ و فرويد و تشريح آن در كتاب اصول روانكاوي شرح گشته، ب

  

 تفكر علمينقش 



  :بخش هشتم

  درباره مذهب و تمدن

  آميزش مذهب و تمدن - 1

  العمل سنت نتايج حاصله از تجديد نظر در مناسبات تمدن و مذهب، عكس

  گرايان، وضع احتمالي تمدن در قبال تجديد نظر، وظيفه تمدن و

  چگونگي موفقيت آن، موضوع قتل نفس و وجوب پيشگيري،

  تجويز آدمكشينتايج حاصله از دگركشي و قتل نفس، 

  قانوني، دور و تسلسل

از لحاظ اينكه در مناسبات تمدن و مذهب تجديد نظري بشود بي شك بايستي در انتظار ديگرگوني ها 

البته اين اشكال ها ناراحتي هاي حاصله در برابر سنجش با وضع فعلي يا وضع . و اشكال هاي خاصي نيز بود

ه صحيح است كه اين اصـالح و  لاين مسأ .قابل گذشت مي باشد قبل از تجديد نظر نمودن بسي ناچيز بوده و

تجديد نظر ايجاب مي نمايد تا نظمي نوين برقرار گشته و بر اثر وقوع و فعليت يافتن آن از خيلـي چيزهـاي   

اما در هر حـال ايـن وضـع نـوين و     . وس صرف نظر گشته و در برابر بسياري موارد ناآشنا نيز تمكين نمودنمأ

در ضمن الزم است اين نكته را نيز در نظـر  . تر از زيان و كاستي آن مي باشد سودش بسي افزوناستقرار آن 

  .ثه شوم و خطرناكي پيشگيري شده استدآورده و به آن بينديشيم كه بدين وسيله از خطر و وقوع حا

باشـد   از تجسمش لرزان كه با چنين اقدامي كه مستلزم به دور افگندن بسياري از سنن و رسـوم كهـن مـي   

در اين جا بي مناسبت نيست از اين موضوع و حادثه ياد كنيم كه وقتـي  . تمدن با خطري بزرگتر روبرو شود

درخت مقدس ساكسون ها را برانداخت مومنين و روحانيون در انتظار وقوع حوادثي سخت » سن بوني فاس«

و جسارت كنندگان نسـبت بـه درخـت    و به يقين به اين امر باور داشتند كه براي براندازندگان  دو شوم بودن

اي نظـم روش   آنكـه هـيچ حادثـه    درخت مقدس از بن قطع شد بي. مقدس بالهايي آسماني فرو خواهد آمد

  .معمولي را بر هم زند

اي سنگين و بزرگ برعهده دارد كه موفقيت در آن ايجاد كننـده نظـم    تمدن براي نخستين بار وظيفه

ي شود، و اين خود اولين گـام و شـايد مهمتـرين اقـدام بـراي اعـتالي       اجتماعي و استقرار امنيت همگاني م

بـه آشـكارايي هويداسـت كـه سـود      . تمدني باشد كه بايستي زندگاني گروهي را در پناه خود سامان بخشـد 

زندگاني اجتماعي، و اصوالً برقراري نظم و امنيت فردي و اشتراكي در اين است كه تمدن از قتل نفس سخت 

قتل و كشتن كساني كه هدف كينه و دشمني ما هستند، كساني كه در مقام ايـذاء و  : د، يعنيجلوگيري نماي

اند و يا به مال آنان حرص و آز بسته و در  ايجاد ناراحتي مي باشند، آناني كه به مال و مكنت ما چشم دوخته
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همچـو نظمـي و تحريمـي     هرگاه تمدن موفق به انجام  چنين كار و استقرار. زار و ايذائشان مي باشيمآمقام 

در اثر قتـل  . نشود بايستي متوجه بود كه زندگاني اجتماعي در مخاطره افتاده و نظم آن مختل خواهد گشت

اي بوجود مي آيد، بي ترديد كسي كه مباردت به قتل كسي نموده و دست  طبعاً دور و تسلسل انتقام جويانه

ستگان مقتول دور نمانده و نخواهد توانست مدتي مديد بـا  خود را به خون فردي آالييده از انتقام كسان و واب

سايشي كه بر اثر قتل كسي شاملش شده برخورداري يابد، بلكـه آنگونـه   آغنيمتي كه به چنگ آورده، و يا از 

هرگاه اين قاتل بر اثر موقعيـت و يـا قـدرت    . كه مي توان استنباط نمود خود نيز بزودي كشته خواهد گشت

فعند بركنار دارد و خود ن شود كه تا مدتي خود را از انتقام كساني كه ذي درمواردي ديگر قا قابل مالحظه و يا

اي كه قدرت فـرد فردشـان بـه     را از چنگ يك دشمن منفرد حفظ نمايد، شك نيست كه در برابر اتحاد عده

ومت و پايداري نيـاورده  تر است ياراي مقا العاده او افزون تنهايي از او كمتر و نيروي مجموعشان از نيروي فوق

  .و از پاي در خواهد افتاد

العاده خود توان نيابد كه نظم اجتماعي را برقـرار نمـوده و وسـايلي     هرگاه تمدن با قدرت و نيروي فوق

يد، بي شك چنين قتل هـايي آدمكشـي   آبرانگيزد كه به موجب آن از وقوع قتل و آدمكشي ممانعت به عمل 

اي سـرانجام تمـامي مـردم در     خواهد آورد و بر اثر دور و تسلسل انتقـام جويانـه   تري را به دنبال هاي فراوان

اجتماعات به جان هم فرو افتاده و اين كشتارها كه از نوع فردي بـه شـكل گروهـي و دسـته جمعـي تحـول       

ز انگيزتـر ا  يعني وضعي بسيار اسـف . تاشخواهد يافت ديگر نه تمدن و نه اجتماع و نه قانوني باقي خواهد گذ

  .وضع فعلي كورس كه خانواده ها مدام در حال جنگ و كشتار يكديگرند بوجود خواهد آمد

  چگونگي قانون - 2

  چاره جويي در اثر قتل نفس، اثر كشتارهاي فردي و اجتماعي، نارضايي

  و وسيله انگيزي، تحريم قانون آدم كشي و نقش قانوني مجازات،

  بشري دراسناد تحريم قتل نفس به خدا و مذهب، اصل 

  پوشش متوهمانه، نفي جنبه تقدس و خدايي،

  قوانين نخستين گام پيشرفت، محدوديت

  قوانين مذهبي و ارزش قوانين مدني،

  چگونگي و سير ارتقايي قانون،

  ارزش قانون

حوادثي ناشي ناامني، و اغتشاش هايي در اجتماع كه پديد آمده از ضعف تمدن و بر مبناي قتـل هـا و   

كشتارهاي متوالي مي باشد انديشه ها را در گروه و جمعيت به آن مشغول مي كند، تا به چـاره جـويي گـرد    

 مذهب و تمدنآميزش 
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فـراد از آن ناراضـي شـده و    اي مي رسد كه تمامي ا اين فقدان امنيت سرانجام به آن مرحله و اندازه. هم آيند

العمل آنان نيز نسبت به نـاامني و كشـتارهاي    تر جمع گشته و عكس خود به خود در اجتماعي سازمان يافته

اما همين اجتماع گرد شده و سازمان يافته از جهتي ديگـر  . گذشته تحريم اكيد و قطعي قتل نفس مي شود

يز مجوزش استقرار قانون و جلوگيري از قتل نفس مـي  قتل و آدم كشي را تجويز مي نمايد، و اين آدمكش ن

مين جامعه مجازات قانون شكنان و كساني را كه از حد اين تحـريم در گذشـته و بـا نافرمـاني     هيعني . باشد

آنگاه است كه ديگر قـانون ابهتـي   . نسبت به قوانين ممنوعيت ها را مراعات ننمايند و اعدام تعيين مي نمايد

ديگر قانون شكن از جانب كساني كه برگزيـده گـروه و ضـامن اجـراي     . يي پيدا مي نمايديافته و ضامن اجرا

قوانين مي باشند، متخلف را به كرسي محاكمه كشانده و بر موازين عدل و مجازات حرمت قانون را حفظ مي 

  .كنند

ذكر و پرداختن كاناليز براي آدمكشي ارائه مي شود، ما از  با وجود اين كه داليلي منطقي از لحاظ پسي

نين مذهبي منع قتل نفس و آدمكشي را به خـدا  مالبته خداگرايان و مو. به آنها در اينجا خودداري مي كنيم

اي  بنمايد كه بـه   انديشه هاسناد داده و آن را از دستورات مقدس ديني و آسماني مي داند بي آنكه هيچ گون

تنها اين گونه توجيه مي شـود كـه   . ي حاصل نماينداصل و مبناي آن پرداخته و به علل آن شناخت و معرفت

اين قانون از منويات االهي است و خدا هم چون بشرها از آدمكشي ناراضي بوده و حاضر نيست كه انسان هـا  

به اين ترتيب از طرف مردم پوششي بي اصل كه به بردارنده اصل و حقيقتي . يكديگر را كشته و از بين ببرند

م كشيده شده و اين ممنوعيت را كه به خاطر حفظ تمدن بوجود آمده در هاله مبهم نيست بر اين اصل مسل

از جانبي ديگر نيز نيروي اجرايي و مراعات اين ممنوعيت را نسبت به حس . و گنگي به خدا نسبت مي دهند

  .مذهبي و اصل خداپرستي مي نمايند

ي مي توان به اين مسأله دست يافت كه ايم و از راه قياس و تشابه اكنون به منتها و اصل مطلب رسيده

چگونه با از دست دادن و در واقع از ميان برداشتن استدالل و علمي اوهـام دينـي و خرافـات، يـا بـي ارزش      

شناسانيدن پديده هايي مذهبي نه بر آن مي توان بي بروز هيچ گونه خطري از اين مرحله گذشت، بلكه مـي  

جراي چنين ممنوعيتي بهتر عملي شده و توده مردم با شناسايي به علل توان مشاهده نمود كه تا چه اندازه ا

هرگاه در چنين مسايل و موضوع هايي روش . و مضار و نتايج حاصله از آن نيكوتر آن را مراعات خواهند نمود

جبر خود را تغيير داده و اراده و خواست خودمان، يا قوانين منطقي و مستدل تمدن را كه قهراً بوجود آمده و 

تاريخ بر آن صحه گذاشته به مشيت االهي نسبت ندهيم و تنها به اين اكتفـا ورزيـم كـه بـراي ممنوعيـت و      

ها علل و داليلي اجتماعي ذكر نماييم، بدون ترديد آن پوشش مقدس مĤبانه از پيكـره ايـن بـت هـاي      تحريم

. انـد نمايـان خواهـد شـد     بـوده خرافي فرو ريخته و واقعيت آنها چگونگي و ماهيتشان آن چنان كه هستند و 

نمايان مي شوند و به حقيقت و از ميان مي روند آن پوسته هاي نادرسـت بـي آنكـه هـيچ گونـه مخـاطره و       

  .آشوبي ايجاد شود

 قانونچگونگي 
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اين امتياز دومي عبارت اسـت از اينكـه قـوانين    . از سويي ديگر بايستي به مزيت ديگر نيز توجه داشت

البتـه بـه    ؛خود خارج شده و به صورت عمومي منتشر خواهد گشتمذهبي از محدوديت و يك جانبي بودن 

اين نكته توجه حاصل است كه آن دسته از قوانين مذهبي كه محتوي و در بردارنده تحريم ها و دستورهايي 

ران و گرايندگان به آن مسـلك  اايمان د. درباره امور بشري مي باشد در محيطي محدود قابليت اجرايي دارند

نها عمل مي نمايند وانگهي اين دستورها و قوانين همـواره و اغلـب از صـميم قلـب     آنموده و به  از آن پيروي

از دسـت  و كسان بطوري عموي بي ادراك و تنها بر اثر تعبد و تـرس از خـدا يـا تكفيـر     . پذيرفته نمي شوند

بر مي انگيزند تـا  اينان راه ها و روش هايي گوناگون . هشتن موقعيت اجتماعي در ظاهر بدان عمل مي كنند

امـا در صـورتي كـه ايـن نـوع قـوانين و       . بوسيله تفسير و تعبير از قيد اين تحريم ها و مناهي رهـايي يابنـد  

دستورها و محرمات مذهبي با اموري كه نهي و بازداري آنها در قلمرو تمدن مي باشد تلفيق و تأليف يافته و 

تحول شوند و قانون نيز سرسختانه از آنها حمايت نمايـد،  به صورتي عمومي و قوانيني كلي براي تمام افراد م

تـر   جراييشان فزوني گرفته و از گريز در برابر آنها بيشـتر و قدرتمندانـه  ااي عمومي پيدا نموده و نيروي  جنبه

  .جلوگيري به عمل خواهد آمد

اعـتاليش فـرو مـي    اصوالً اين تجديد نظر به همان اندازه كه از مذهب مي تراشد و آن را از اهميـت و  

افگند، به تمدن اصالح نشده و قوانين آن نيز كه آميخته با رسوم و سنت ها و يا مواردي عمل ناشدني و زيان 

به همان نسبت كه نقادي و به گزيني، شرايع را بي اهميت ساخته و آن . آور مي باشند نيز زيان وارد مي كند

ن و عتيق را نيز كه در تمدن بـه صـورت مهملـي بـاقي     نيروي آسماني بودنشان را مي زدايد؛ سنت هاي كه

در چنين موردي است كه قوانين و دستورهاي مدني ديگـر در خـور سـتايش و    . اند بي اعتبار مي سازد مانده

  .ارزش تمدني واقعي نمي گردند

ه اندازه به هنگام باز بيني براي به گزيني و انتخاب شيوه هايي شايسته و عملي، متوجه خواهيم شد كه تا چ

دارد، و چه دستورها و قوانين غير قابـل اجـرا و    دآهنگ وجو همين شرعي و عرفي موارد متضاد و ناميان قوان

ديده خواهد شد كه اين قانون هـا و شـرايع بـه شـكل آشـكاري توافـق و       . ناپسند ميان آنها به نظر مي رسد

واهيم كرد كه موارد متضادي در مجموعه اين مشاهده خ. اند انطباق خود را با زمان و مكان از دست فرو نهاده

مابين آنهـا مـي تـوان تظـاهراتي از غرايـز      . قانون ها موجود است كه بطور بارزي يكديگر را خنثي مي سازند

انـد چيزهـايي را مـي تـوان      حيواني و طبع بهيمانه بشري را بازديد كه به شكل ناهنجار و پستي شكل گرفته

به ما باز رسيده و نشان و داغ آشكار و عيان تمدني مقـدماتي را در خـود    جست و جو نمود كه بوسيله سنن

  .حفظ دارند

به هر حال اين نظر انتقادي كه براي بهبود و به گزيني و استقرار روشي نو بكار مي رود جبـراً صـورت   

از ارزش انتقادي تندي را به خود مي گيرد، موجب خواهد شد تا شرايط و موارد صحيح و شايسته تمدن نيز 

  .اي برافتاده و كاستي گيرند و سكه قابليت تا اندازه

 قانونچگونگي 
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  مذهب در قبال قانون -3

  چگونگي استقرار قانون، وسعت و شمول قانون در برابر محدوديت مذهب،

  آميختگي قوانين شرعي و عرفي، شناخت اصل بشري قوانين مذهبي،

  حالت ثبات جويانه شرايع، نفي جنبه خدايي قوانين، نقد

  س قانون، نقش مردم در قبال قانونو اسا

قوانين الزم است كه متضمن نيروي . گير شوند اصوالً الزم است تا قوانيني يك جانبه بوجود آمده و پاي

گزيني هايي كه انجام مي شود، صـورت ايـده و آرمـاني نداشـته و داراي      اجرايي دقيق و محكمي باشند تا به

ت ربرقراري شرايع و اصول و دستورهاي مذهبي بسيار با سـختي و مـرا  با . اي فعليت يافته تلقي گردند جنبه

مي توان ميان اوامر شرع و عرف تميزي قابل شد؛ يعني به ندرت و بسيار به دشواري مي توان تفاوتي ميـان  

آنچه كه ناشي از اراده و خواست خدايي است، و آنچه كه از يك شوراي كشوري يا يك دادگاه مقتدر و نافـذ  

  .ه شده قايل گشتتراويد

با اين بحث و توجه به گفت و گوهاي بخش پيشين به اين نتيجه كلي خواهيم رسـيد كـه بايسـتي از    

اي بشري دارند صرف نظر نماييم  قايل شدن منشأيي خدايي براي قوانين و امور و دستورهايي كه صرفاً جنبه

شي خدا در ايـن مسـايل اذعـان آورده و    بايستي به بي نق. و اين خود اصلي اساسي و تعيين كننده مي باشد

هنگامي كه به اين كار توفيق يافتيم و بـه ايـن مسـايل از    . بطور كلي خدا را در خارج از اين كادر قرار دهيم

تمدن را امور و رويدادهايي كـامالً   نجنبه و منشأ بشري آنها نگريستيم و سرانجام مجموع مؤسسه ها و قواني

تحولي بوجود خواهد آمد؛ اين تحول ناشي از همان نفي اصل منشـأ خـدايي و    انساني برشناختيم، بي درنگ

اذعان به نقش مادي و بشري قوانين مي باشد، با نفي نقش خدايي بسياري از مراسم و قوانين و سـنت هـاي   

ثبات پرستانه مذهبي از حالت ثابت و بي حركت خود خارج شده و ديگـر نفـي آنهـا موجـب نـاراحتي هـا و       

همين كه ادعا و عقيده هايي ناشي از اينكه اين عقايد و دستورها و قوانين متكـي بـه   . نخواهد گشتحوادثي 

مبدئي مقدس بوده از ميان برود به تندي بي روحي و خشكي و حالت ثبات و تغيير ناپذيري آنها نيـز پايـان   

در . د و نقادي روي ور شـوند مي پذيرد و مردم بهتر و عميق تر خواهند توانست تا انديشه وري نموده و به نق

اثر چنين قوانيني تنها براي اينكه دسته يا طبقه و گروه خاصي فرمانروايي نمـوده و در پرتـو آن امتيازهـايي    

  .برخوردار گردند نمي باشد

اي  به اين مفهوم با ارزش و انساني خواهند رسيد كه اين قوانين براي تأمين و آسـايش زنـدگاني عـده   

انـد بـي    اهم نيامده، بلكه تنها براي حفظ توده هاي اجتماعي و مصالح عمومي وضع شـده محدود و معدود فر

شك اين شناخت وسايل سازش تمدن و مردم را فراهم آورده و توده با عالقه بيشتر و احترام عميق تري بـه  

شورش در اين صورت وضع به نفع تمدن و بشريت ديگرگوني خواهد گرفت، عصيان و . آنها خواهند نگريست
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بجاي اينكه در مقام معارضـه بـا قـوانين    . و انهدام مبدل به سازش، تفاهم و ساختن و فراهم آوردن مي شود

گري آغاز كنند، به آن انديشه مي شوند كه به فكر اصالح و پرداختن و  برآمده و در برابر آن سركشي و ستيزه

  .بهبود بخشيدن آنها برآيند

بسوي هدف و مقصد است؛ هدف و مقصدي كه منظور از آن اين روش خود جهش و پيشرفتي شگرف 

اي است كه فشار شديد  اين وسيله. استقرار تمدن و سازش مردم با آن و تأمين زندگاني رواني افراد مي باشد

  .ده و آنان را بر مي انگيزد تا با آن سازگار و مأنوس باشندوتمدن را بر دوش مردم تعديل نم

  نقد تجديد نظر -4

  قعي تأليف، تمدن و مذهب، نگاهي بهاشك و ترديد نو، ارزش وپيدايش 

  اصل تاريخي قتل نفس، نقش غرايز در جهان ديروز و امروز، تأثير

  تحريم قتل نفس، واكنش تأثري از قتل پدر اوليه و پيدايش

  دات مذهبي،قروش مذهبي، نقش خداي معت

  اثر غرايز و رويداد هاي تاريخي

در بندهاي فوق از اين بخش دربـاره  . در اينجا نيز چون موارد قبلي شك و ترديد ناگهان هويدا مي آيد

پشتيباني از دستورات مدني و اثبات جنبه صرف منطقي آنها استوارانه سخن گفتيم و از مورد تجديد نظـر و  

ته بحث نموديم و سرانجام به زيني و گلچين نمودن شيوه هايي شايسگتلفيق و تأليف قوانين شرايع براي به 

اين نتيجه دست يافتيم كه الزم است از مجموع قوانين شرعي و عرفي انتخابي درست به عمل آمده و تبديل 

اما از همين رهگذر است كه ناگهان شك و ترديـد آغـاز مـي    . دي ها و احتياج هاي اجتماعي شوندنبه نيازم

. حريم آدمكشي و منشأ حرمت آن گفت و گويي به عمل آمدبه عنوان مثال در قسمت هاي گذشته از ت. يابد

 .اما بايستي به اين امر توجه داشت كه آيا بحث و استدالل ما با حقيقت تاريخي وفق داده و برابر است يا نـه 

ن حقيقتي كه بايستي منطبق گردد، وفق نداده و بطور آمن از اين در ترديدم كه استدالل ها و گفته هايم با 

  .من از حقيقت و اصالت واقعيت به دور افتاده باشدكلي روش 

كاناليز اين موضوع و مسـأله را مـورد كـاوش و     درباره منشأ آدمكشي و قتل نفس با ياري و كمك پسي

كاوي بدست آمد متوجه شديم كه حقيقت قضـايا بـه شـكلي     پژوهش قرار داده و بر اثر نتايجي كه از اين پي

مي نماييم بشر نخستين مقهور اميال و احساسات و خواست هاي خود بوده و اينكه مشاهده . ديگر بوده است

رشته عمل و منطقش بسي ضعيف و فرودست اميال و غرايزش بوده است، چيز نو و بديع يا شـگفت و دور از  

چون در عصر ما و نزد بشر متمدن كنوني نيز اين امر به وضوح نظر گير است و بـه عيـان    –عقل نمي باشد 

مي كنيم كه بشر متمدن عصر حاضر هم مغلوب غرايز و انگيزش هاي شهواني و حيواني خود بوده و  مشاهده
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به همين نسبت . نيروي منطق و تعقل او در برابر اين نيروي عصيانگر و سركش بسي بي توان و بي نيرو است

دايي هـزاران سـال   مي توان قياسي از اين لحاظ ميان انسان هاي متمدن اين زمان و بشـر بـي تمـدن و ابتـ    

  .گذشته به عمل آورده و متوجه شد كه غرايز و اميال نزد آنان چه نيرو و قدرتي داشته است

العمل تأثري ميان بشرهاي ابتدايي پديد نمي آمد، و شخصي نمي توانسـت   هرگاه اين واكنش و عكس

تارهاي خود سرگرم بودند، هنوز بشرها به همان گونه به كش –مصدر و مبدأ اين واكنش پشيماني انگيز شود 

تـو   -: اما اين واكنش فعليت يافت و بر اثر قتل پدر اوليه و تأثر پسران و فرزندان، اين فرمان پيدا گرديد كـه 

همين . يوان توتميك محدود گشتحاين فرمان بالفاصله در توتميسم داخل شد و به . كسي را نخواهي كشت

ر مرور زمان دگرگوني هايي يافت و تا زمان ما نيـز بـا تغييـر و    مسأله در شيوه توتميسم وسعت يافت و در اث

  .تبديل هايي مورد مالحظه مي باشد

تيك باز مي گرديم تا مشاهده نماييم اين شيوه چه نكـاتي ديگـر را    كانالي اكنون به پژوهش هاي پسي

ثري و پشـيماني  قتل و كشتن پدر نخستين كه موجب واكنشي تـأ . در اين زمينه براي ما روشن نموده است

اين كشته نخستين يا پـدر اوليـه در   . انگيز را براي فرزندان بوجود آورد، سبب پيدايش روشي مذهبي گشت

اي متحول گشته اسـت،   تر شده تا به صورت نمونه كم برجسته طول زمان و بر اثر شدت آن واكنش تأثري كم

گر مردم بوده است و نسـل هـاي    بان و حمايتاي كه هراس انگيز و ترس آور بوده و به نسبتي نيز مهر نمونه

بعدي نيز بر اثر چنين احساس هايي كه جملگي ناشي از همان اثر عميق اوليه بوده است خـداي خـود را در   

  .اند قالب او ريخته و پرداخته

با توجه به موارد و توضيح هاي فوق بايستي داليل مذهبي را درباره اصالت تحريم و وجـود ممنوعيـت   

پروردگار در ايـن ميـان؛ يعنـي در مسـأله     و خداوند . صورتي پذيرفت و به نقش آن اذعان و ايمان آوردها به 

تحريم ها و ممنوعيت ها داراي نقش فاعلي و اثر انگيز بوده است و سمتي واقعي را در اجراي ايـن محرمـات   

آمد، نه آنكه شناخت و  داشته است و در اثر شركت مستقيم و اثر وجودي او كه چنين ممنوعيت هايي پديد

و بـه ايـن شـيوه اسـت كـه      . فهم نيازمندي هاي اجتماعي موجب پديد آمدن اين ممنوعيت ها شده باشـند 

 منتسب نمودن اراده بشري و وابستگي آن به منشأيي االهي و مشيت خدايي كامالً تأييد مـي شـود و اصـوالً   

  .توده نيز خود بر اين امر اذعان دارد

آويزها و روش هايي نخستين با بكار بردن اعمال زور و شيوه هايي تند، پدر اوليـه  گروه مردم با دست 

را مقتول نموده و از ميان برداشتند آنگاه بر اثر كشاكش هاي بعدي و نابساماني هاي حاصله از آن كه موجب 

العمـل   سپيدايش واكنشي تأثري ميانشان گشت، براي پرده پوشي بر خيانت خود و جبران قتل و ارضاي عك

تأثري، برآن شدند تا از آن پس اراده و روش پدر نخستين و مقتول را محتـرم دانسـته و بـدين وسـيله او را     

  .پايدار سازند
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اي نقش اراده بشري و تأثير غرايز انسان ها را در تكوين يافتن و بنيان گـرفتن   اكنون مي توان تا اندزاه

شـري در زمينـه   بعقايد مذهبي بازشناخت در اينجا نه بر آن كه به نقـش مسـتقيم و تعيـين كننـده غرايـز      

در هاي تاريخي مهمي نيز دست مي يابيم كه  يدهدپيدايش معتقدات ديني پي مي بريم، بلكه به رويدادها و پ

و  حال خواهيم توانست حـدس زده و دربـابيم كـه ايـن حـوادث     . اند گيري بي تأثير نبوده اين تكوين و شكل

اي به ديـن نمـوده و چـه قـدرت      اند چه كمك و ياري ارزنده قدات ديني بودهجريان ها كه به نفع دين و معت

  .اند اي را به آن بخشيده شگرف و فوق العاده

  تيك كانالي تفسير پسي - 5

  وش علمي، قياسي ميان مرحله كودكي و مذهب، وجود تشابه،ر

  چگونگي بحران كودكي، دوران بلوغ فكري پس از بحران

  كودكي، مذهب به عنوان نوروزي همگاني، نقش

  غريزه ها، زندگي ابتدايي و مسأله غرايز،

  چگونگي ممنوعيت ها و تحريم ها،

  عقده اوديپ در مذهب، اعتالي

  ميانتمدن و تكامل و از 

  رفتن مذهب

البته اين درست است كه ما معتقديم و برآنيم كه نبايسـتي از روش هـاي علمـي در غيـر مـوارد الزم      

اي ميـان دو پديـده    سودجويي و استفاده شود، ليكن با اين وصف از اين مورد ناگزيريم تا به كمـك مقايسـه  

اصل علمي و غيرعلمي به مبناي علمـي  علمي و غيرعلمي و نماياندن وجوه تشابه و همانندي هايي ميان دو 

نظريه غير علمي دست يابيم و با كمك و ياري اين شباهت و همانندي كه اكنون مطرح مي شود به روشـني  

  .مسأله پرتوي ببخشاييم

گيري و روبرو نهادن دو دوران كودكي فردي و كودكي اجتمـاعي قابـل   و همانندي با برابر اين مقايسه

ختن مي شود، و از اين رهگذر است كه ما با توجه و دقت در يك اصل و مرحله علمي، گر سا نماياندن و جلوه

البتـه  . يعني مرحله كودكي اجتماعي دست خواهيم يافت –يعني دوران كودكي به ارزش علمي مرحله دوم 

نـي  بدون گذراندن يـك مرحلـه شـديد روا   به اين مسأله به اندازه كافي توجه داريم كه كودكان قادر نيستند 

اي دشوار كه نـوعي بيمـاري    بسوي تمدن ادامه دهند؛ يعني بدون گذشت از مرحلهمتعارف و طبيعي خود را 

د و نخواهد توانست از دوران كودكي به مرحله بلـوغ تحـول يافتـه و سـير     انديد رواني است كودك نمي توش

  .طبيعي تكامل خود را بگذراند
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نخستين بسي ناتوان و تحت تأثير و سلطه مستقيم غرايز موجب اين امر آن است كه كودك در مراحل 

او قادر نيست و آن نيرويي را كه الزم است دارا نمي باشد كه به موجب آن در برابر . و اميال طبيعي مي باشد

آنهـا را واپـس    هاي غير عقلي و غريزه ها و اميال آشكار خود تاب مقاومـت آورده و  شماره بسياري از انگيزش

و مرحله پس از كودكي حالتي ديگر  همين انگيزش هاي قوي و غير عقلي يا غرايز و اميال در دوران اما. بزند

يد، آاز آن پس كه دوران كودكي گذشت فرد به مبارزه و مقابله با اين انگيزش ها و غريزه ها بر مي . مي يابند

به عقب رانـدن و واپـس زدن آنهـا مـي      چون اينها چنان او را در تنگنا و فشار قرار مي دهند كه اجباراً اقدام

  .البته الزم است پديده و عنصر ترس و نقش اصلي آن را در اين ميان به فراموشي نسپرد. نمايد

كودكان غالباً بر اثر بالندگي و تكامل و ارتقاي بسوي بلوغ اجتماعي از مراحل شديد بيماريهاي فراواني 

ها پديده هايي موقتي در كادر يك ودكانه و وسواس ها و نوروزيهاي كيت مي گذرند و اين گونه بيمارقبا موف

ي قـرار  تو قياس، بشريت نيز در سير گذراندن چنين دوران و تحوال دوران و مرحله مي باشند، بر همين مبنا

طـي مـي    مانند دوران كودكي را» نوروز«دارد و بطور كلي در بستر تكامل و جهش هاي خود همان مراحل 

  .ز اين مرحله و دوران شكفتگي و بلوغش امري قهري استكند و گذشت او ا

رايـز و سـوائق خـود    غدر دوران ابتدايي زندگاني، بشريت مستقيماً توانمند نبوده كه بطور مستقيم بـر  

غالب آمده و يا از روي اراده براي نفع اجتماعي و سازمان و نظم گروهي از اين قبيل اميال خود درگذرد، بـه  

اثري بجاي نبوده و بشر نمي توانسـته اسـت بـه     ري كه از روشني و تابش عقل و منطقهمين جهت در ادوا

ر اميال غير اجتماعي و زيان آورش بركشد، متوسل و دست به دامان قوايي بياري استدالل علمي سدي در برا

اميـال و  مرموز و حاالتي تأثري گشت تا بدان وسيله؛ يعني خارج از حيطه اداره خود موفق به مهـار نمـودن   

اي موفقيت حاصل كرد تا از ترضيه  در حقيقت انسان نخستين با كمك قوايي خارجي تا اندازه. غرايزش گردد

ايـن جريـان كـه از دوران ماقبـل     . ام و بقاي زندگي اجتماعي بود چشم پوشي نمايـد الزمه دوغرايز خود كه 

بستر تاريخ همچنان به گسترش و كار تاريخ آغاز يافته و جز واپس زدگي هاي نخستين نيز چيزي نيست در 

مه داده و زمان هايي بس دراز به عنوان اصلي وابسته به تمدن به حيات و موجوديت خود ادامه داده اخود اد

  .است

اي آگـاهي   پس به پايه هاي ممنوعيت و تحريم هاي مذهبي و چگونگي اصـل و منشـأ آنهـا تـا انـدازه     

ون وجودش و اصل تحريم آنها بـراي ادامـه حيـات اجتمـاعي     بدست آمد و متوجه شديم كه اين محرمات چ

رجي به بشر تحميل شده است استدالل بوسيله نيروهايي خاضرور بوده است خارج از حيطه عقل و منطق و 

يي برجسته از كـل تمـدن   زجريان تاريخ گسترش پيدا نموده و به عنوان ج و اين اصل همچنان به اصالت در

همگاني اسـت   1»نوروز«روي است كه مي گوييم مذهب نوعي بيماري رواني يا  به همين. شناخته شده است
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 2»عقده اوديپ«يا خاستگاه اصليش منبعث و پديد آمده از  هو همچون بيماري رواني كودكان مبنا و سرچشم

  .يعني روابط پدر و فرزند مي باشد

ني كودكانه به عمل آورديـم، مـي   بر اين پايه و مبنا و با توجه به قياسي كه در اصل علمي دوران بحرا

اي خـاص از دوران هـاي تطـور و     اي معين و مرحله توان به روشني و آشكارايي پيش بيني نمود كه در دوره

تحول كه در راه تكامل گام مي سپرد مذهب كه به عنوان نوروزي عمومي شناخته شد خواه نـاخواه از ميـان   

  .ايم و دوره تكاملي باز رسيده مي رود، و هم اكنون ما به آستانه اين مرحله

  روش ما -6

  تفسير چگونگي بيماري رواني و مذهب، مذهب در كادر بيماري وسواس،

  اين بيماري سد تكامل و پيشرفت انسانيت است، روش ما در قبال

  وسواس، وزمسأله مذهب، شباهت هاي فراوان مذهب و نور

  روش برافكندن معتقدات، پيراستن تمدن از اوهام

  هدف تجديد نظر، به دور افگندن ارزش ديني،

  هاي تاريخي، تفسير يك تمثيل

اما بطور كلـي  . تشبيهي نمي توان يافت تا بوسيله آن روش خود را در برابر مسأله مذهب توجيه نمايم

مي توان گفت كه بايستي روش و واكنش ما در برابر اين مسأله بدان نوع باشد كه دور از هر شيوه سـخت، و  

بايستي روشي داشته باشيم همچون شيوه آموزگاري فهميده و خردمند . پرستانه بوده باشد نه و سنتبندا پاي

مواجه شده است؛ و  و ديگرگوني هاي نويني كه در مسايل و امور تخصصي و وابسته بكار خود، با پيشرفت ها

در تسهيل پـذيرش آن نيـز   نه بر آنكه با اين پيشرفت ها و جهش هاي تكاملي مخالفت و عناد نورزيده، بلكه 

كوشايي نموده و با جهد ورزي و كمك گرفتن از تمام نيروهايش كوشيده تا وسايل تكوين و جايگزيني آنهـا  

  .را فراهم آورد

كننده و رسا نمي باشد و آن سان كه بايستي روش مـا را   عن سان كه گفته شد اين تشبيه نيز قاناهم

شد كـه مـذهب نـوعي بيمـاري روانـي همگـاني و       تذكر داده . ردت آن فراهم نمي آودر قبال مذهب و شناخ

از سويي همان : اين نوروز عمومي از دو سو سد تكامل و پيشرفت انسانيت مي شود. نوروزي عمومي مي باشد

گونه كه در بيماري هاي رواني افراد مالحظه شود، موانع و محظوراتي در برابر تكامل و ارتقاي بشريت فراهم 

البتـه حـاالت   . نمـود  3الت وهمـي اطرفي ديگر مي توان مواد حاصله از آن را تشبيه به نـوعي حـ  از . مي كند
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3- Psychose hallucinatoire. 

 ماروش 



 آينده يك پندار    248

 

اختالل هايي رواني محسوب مي شوند و مذهب نيز همچون سرچشمه زاينـده   4پزشكي وهمي در رشته روان

ها و تشبيهات  اينجا نيز دگرباره قابل تذكر است كه اين همانند سازي. اي سازنده و پردازنده اين اوهام است

ورنـه   اسـت  و مثال ها تنها براي كمك به فهم و شناخت بيشتري دربـاره مسـايل و پديـده هـاي اجتمـاعي     

  .مواردي چندان دقيق و صحيح نمي باشند

د اسـت در  جـو و مسأله مذهب مو »نوروز وسواس«درباره شباهت ها و همانندي هاي فراواني كه ميان 

اين همانندي و شباهت . حث ها و كاوش هايي نيز به عمل آمده استموادري ديگر اغلب سخن گفته شد و ب

ميان اين دو بيماري رواني آن قدر مورد توجه و قابل دقت است و آن گونه پيوستگي و يكسـاني را دارا مـي   

بسـياري از پديـده هـا و    . باشند كه حتي در جزييات و موارد بي اهميت نيز شباهت هايشان به نظر مي رسد

كه در تكوين و موجوديت يافتن مذهب دست در كارند و پوششي از ناآگاهي هاي مـا بـروي آن   خصوصياتي 

آنچه كه مـورد توجـه و سـخت قابـل     . اند در پرتو اين شباهت ها روشن و آشكار مي شوند اي گذاشته پوسته

ابل تـوجهي از  خطر اكثر قو دقت مي باشد اين است كه مبتاليان به اين نوروز همگاني، يعني مذهب از ابتال 

بيماريهاي رواني در امانند و مي توان به شكل روشن تري گفت كه مومنين و كساني كه احساس مذهبي در 

اي جنبـه عمـومي دارد از    آنها پرتوان و نيرومند است در اثر ابتالي به يك بيماري رواني كه تقريباً و تا اندازه

و بـا قبـول بيمـاري همگـاني از خطـر نـوروز فـردي و         مبتال گشتن به بيماري هاي رواني فردي بركنار بوده

  .اند شخصي رسته

اي از اصول مذهبي و اصالت و قدمت تاريخ آنها موجبات آن را فراهم مي آورند  بعضي اوقات ارزش پاره

اين امر و حادثه نبايستي اسباب آن را . ايشان قايل شويمتاطانه رفتار نموده و احترامي بركه نسبت به آنها مح

تـر بينديشـيم متوجـه     فراهم آورند تا از حذف و برانداختن آن از پيكره تمدن باز پـس رويـم، هرگـاه عميـق    

انـد تـا اصـول و     ها يا بازمانده هاي تاريخي هستند كه به ما امكان داده خواهيم گشت كه همين امور و پديده

هـا و نـوعي بيمـاري روانـي برقـرار      معتقدات ديني را تعبدي و غير عقلي دانسته و همانندي هايي را ميان آن

  .نماييم

اكنون آن امكان را داريم و موقعيت آن فرادست آمده كه به همان شكل و نوعي كـه در مـورد درمـان    

تحليلي بيماران رواني عمل مي نماييم، در اين مورد نيز درمان تحليلي بيماران رواني عمـل مـي نمـاييم، در    

  .ا به يك كار و فعاليت ذهني تبديل كنيماين مورد نيز نتايج عمل واپس زدگي ر

از لحاظ موردي ديگر مي توان به اين اصل مسلم اذعان داشت كه تنها از يك جانب و يك مبدأ پـيش  

به اين معنـي كـه تجديـد نظـر در معتقـدات      . اي منطقي دست نخواهيم يافت رفتن و عمل نمودن به نتيجه

تقدس آنها و بي توان ساختن اصـل خـدايي و معنـوي    مذهبي هرگاه تنها هدفش سستي بخشيدن به جنبه 

اين اصول باشد كافي نمي تواند باشد و مذهب از اين راه به تنهايي متوقف نشده و همچنان پايداري خواهـد  
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ود و مسـأله را بـه   مپيش مي آيد مبني بر اينكه پس از چه راهي بايستي عمل ن ين مورد پرسشيدر ا. ورزيد

گشايي كرد؟ در اين مورد مي توان اين سان پاسخ داده و عمل نمود كه هـدف   گره چه صورتي مي توان باز و

ايـن تجديـد نظـر كـه هـدفش      . اين تجديد نظر براي برقراري اصولي نوين بايستي نوعي تصفيه عميق باشد

اعتالي تمدن و آشتي ميان آن و مردم مي باشـد الزم اسـت تـا مقـدار زيـادي از ايـن اصـول و معتقـدات و         

در اين مورد تأسف و تحسر بـه هـيچ روي معنـا و مفهـومي     . هاي مذهبي را حذف نموده و دور بريزددستور

نداشته و خالي از ارزش خواهد بود، چون آنچه كه مورد نظر و اصل هدف تجديد نظـر را تشـكيل مـي دهـد     

ي گرفته و در انگيزه صالح و سازش ميان مردم و تمدن مي باشد و با اين روش است كه آرمان ما نقش ديگر

  .وصول به هدف تسريع و شتاب خواهد شد

از جانبي ديگر از اينكه با عمل فوق، يعني تجديد نظر طلبي و بكار بسـتن آن از مقـداري سـنت هـا و     

اصـوالً حقـايق مـذهبي و    . ايم نيز نبايستي متأسف باشـيم  هاي تاريخي گذشته و چشم فرو پوشيده باقيمانده

اند در مسير زمان به اندازه اي دگرگوني يافته و  نوعي و يا اندكي حقيقت بوده اصولي كه زماني شايد محتوي

  .اند كه بشر ديگر نمي تواند با سودجويي از آنها به حقيقت و واقعيتي دست يابد تغيير و تبديل ديده

ي مادر برابر پرسش اطفال و يا كودكان خود مبنـ  -: در تمثيلي از اين قضيه مي توان چنين مثال آورد

پـرده   البتـه حقيقتـي اسـت كـه در    . لك ها مي آورنـد  بر اينكه بچه از كجا مي آيد مي گوييم نوزادان را لك

ليك پرنـده بـزرگ   ار است كه تعريف سمبچون براي ما آشك –ليك و رمزي بيان گشته استعاره و وجه سمب

ماهيت و  بسياري از ما به و همچون دليكن كودك اين را نمي دان. آلت تناسلي مرد در حال برآمدن مي باشد

روانشناسي ايـن  . مي كند كه او را فريب مي دهند ليك واقف نيست، تنها احساسواقعيت اين رمز وجه سمب

مسأله را بطور محقق ثابت مي كند كه منشأ و خاستگاه راستين احساس بدبيني نسبت بـه بزرگترهـا و روح   

گزيني و نتيجـه گيـري از تجربيـات بـه خـاطر       بهپس براي . سركشي و عصيان كودك از همين جا مي باشد

اعتالي كودكان و رشد فكري آنها و تسريع در تكاملشان بسوي بلوغ، به اين اصل تربيتي دست مي يابيم كه 

داراي نموده و از بازگو نمـودن و  ردن اين گونه روش هاي رمزي و سمبليك خودشايسته آن است تا از بكار ب

  .آنجايي كه رشد فكريشان امكان مي دهد، دريغ نورزيمتوضيح حقايق به كودكان تا 
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  :بخش نهم

  درباره مسايل انتقادي

  و اصول رواني

  انتقاد - 1

  نظري به طرح مسأله انتقاد، وجود تضادهايي در اين نوشته، ادعاي بي ضرري

  اين نوشته ها در كاستي اعتقادات مذهبي، هدفي درباره تزلزل عقايد

  مذهبي، ايده مذهبي و لزوم پشتيباني از آن، وانمودن بي ارزشي

  مسأله تجديد نظر نمودن، مسأله منطق ومذهب، درباره 

  تضادي در اصل آن، انتقادهايي درباره مذهب و

  بيماري رواني وسواس

در قسمت هاي گذشته براي دوري جويي و احتراز از قضاوت يك جانبه، مبادرت به درج و بـاز آوردن  

آمد پاسخ گـويي كـرديم    داليل و انتقادهاي مخالفين نموده و تا حد ممكن به خرده گيري هايي كه به عمل

اينك نيز بر همان نهج و روش، رشته سخن را به نقادان باز داده و مخالفت ها و داليل ناهماهنگي را كـه بـر   

بر همان پايـه و روش گذشـته كـه از منتقـدين دربـاره ايـن       . گفته هاي ما مي شود در اينجا گرد مي آوريم

  :گيريشان از اين آغاز مي شود كه سلسله گفته ها به عمل آمد، در اين مورد هم خرده

در گفته ها و نظرات و استدالل هاي شما به راستي كـه نكـات ناهماهنـگ و نقـيض هـم بسـيار بـه        «

شما بر آن هستيد و چنان ادعا مي . آشكارايي مالحظه مي شود، و در واقع به وضوح نقيض گويي مي نماييد

اي  ساده و غير مؤثر هستند و هيچ گونه صدمه و لطمـه ورزيد كه نوشته ها و مباحثتان بطور كلي بي خطر و 

ن و معتقدات مومنين نخواهد زد و عالوه بر اين موجـب انحطـاط ديـن و برگشـت متـدينين از      ابه ايمان دار

  .مذهب نيز نمي گردد

 يد نظرتان آشكارا و صراحتاًآهايتان بر مي  فحواي گفته ها و شيوه نوشتهاز از سويي ديگر به شكلي كه 

بر اين است كه موجبات تزلزل و كاستي مذهب و معتقدات مذهبي را فراهم آورده و در ايمان اشخاص، اصل 

ما به خـود حـق مـي     ضدر اين صورت و با بكار بستن اين روش ضد و نقي. سستي و بي باوري را وارد كنيد

  نتشار آنها چيست؟ها و ا ههدف و مقصد راستين شما از اين نوشت -: دهيم كه از شما پرسش نماييم

در قسمتي ديگر مباحث و مواردي را مطرح مي سازيد كه كـامالً جنبـه طرفـداري از مـذهب و لـزوم      

گراي و مومني برجسته صريحاً بازگو مي كنيـد   نبه سادگي و همچون دي. موجوديت و حفظ آن را مي رساند

ي و كاستي و تزلزل قرار گيرد، و ايمانشان نسبت به خدا دست خوش سست مردم كه هرگاه اعتقادات مذهبي
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و توده باز فهمند كه نه دين و مذهب را حقيقتي است و نه خدايي وجود دارد، امري خطرناك و بسـيار هـم   

چون توده هاي وسيع مردم كه تا به حال اجباراً و از روي ترس و هراس شرايع و دستورهاي . خطرناك است

و به موجب آن در برابر قوانين تمدن اطاعت و تمكين مي كردند  مذهبي و ايمان به خدايي قهار را دارا بودند

با آگاهي از اين امور، يعني دروغ و بي پايه بودن معتقدات مذهبي و نفي وجود خدا ديگـر از فرمـانبري و    –

آنگاه است كه تمدن از ميان  از زده و نظم اجتماعي را مختل مي نمايند وباطاعت قوانين و رعايت شرايع سر

  .شكل هراس انگيزي از هم پاشيده و به فنا روي مي كند هو اجتماع ب رفته

از سويي ديگر شما درباره تجديد نظر نمودن و نشان دادن هدف آنها تنها بر اين پايـه تكيـه نمـوده و    

ردن پافشاري مي كنيد كه تنها موجبات تزلزل اوهام مذهبي و بي باوري مـردم نسـبت بـه آنهـا را فـراهم آو     

فراد با تمدن اسـت، بـراي بـه ثمـر     اريع در رسيدن به هدف كه همان سازش باشد؛ بلكه براي تسكافي نمي 

رسيدن اين تجديد نظر طلبي الزم است تا اوهام و پندارهاي مذهبي بطور كلي از پيكره تمدن زدوده گشـته  

گذري نمي توان  ساني و زودآد تضادي آشكار و فاحش وجود دارد كه به ورالبته در اين دو م. و حذف گردند

  .از آن گذشته و چشم پوشي نمود

از سويي ديگر اين تضاد آشكار ميان داليل و گفته هاي شما نظر گير مي شود، و آن گـرايش و دوري   

شما در جايي اظهار مي داريد كه بشـري تحـت تسـلط و    . گزيني از دو سو نسبت به عقل و منطق مي باشد

ار داشته و نمي توانـد بوسـيله نيروهـاي عقـل و منطـق و عناصـر       سلطه عميق و شگرف غرايز و شهواتش قر

آن گاه راهي براي اصالح و ترميم مدنيت و تمدن نشان مي دهيد مبني بر اين . هوشمندانه خود رهبري شود

اي مذهبي و سـنن و رسـوم كهـن از     كه بشريت بايستي بجاي اطاعت و فرمانبري از نيروهاي تأثري و عاطفه

قلي اطاعت نموده و آن را سرمشقي براي زندگاني خود قرار دهد، وانگهي به اين نيز اكتفـا  مباني منطقي و ع

البتـه در ايـن   . چو پيماني قرار مي دهيم شتي مردم را با آن نيز در گرو همآنورزيده و اعتالي تمدن و جنبه 

مي شويد كه آدمـي بـه    مورد نيز همچون تذكر و انتقادي كه در باال به عمل آمد، مواجه با يك تضاد ديگري

  .راستي سرگشته مي ماند كه كدام يك را قبول نموده و كدام را درست و حقيقت بپندارد

وانگهي آنچه كه بسي مهم و در خور مالحظه است و به طور كلي منطبق با اصل برنامه شما نيـز مـي   

ل را جـايگزين مـذهب   گردد عبارت است از غير منطقي بودن اين ايده كه بخواهيم نيـروي عقلـي و اسـتدال   

بطور قطع آن چنان كه الزم است شما از درك واقعيات و حقايق تاريخي بسي به . نموده و بجاي آن برنشانيم

اي  كار و روش يا ايده و آرمان شما شيوه. يزي به شما نياموخته استچدوريد و مي توان ادعا نمود كه تاريخ 

كوشش هايي مبني بر اين كه . نه تر گذرانده و تكرار نموده استنو نيست و تاريخ نظاير آن را بسيار قدرتمندا

نيروهاي عقلي و منطقي تكيه بر جايگاه عناصر وهمي و اصول مذهبي بر زننـد در بسـتر وقـايع زمـان هـاي      

گذشته امري نادر و شگفت بشمار نمي رود و همان گونه كه تذكر داده شد اين روش بارها با نيرو و برنامه و 

بطور قطع هرگاه نظري به تاريخ اخير فرانسه برافگنيد به حوادث . ده استشر نيرو و توان آزمايش پسازماني 

 انتقاد



 آينده يك پندار    252

 

زمايش هايي در اين زمينه نيز بي آصل نموده و در ضمن از عدم موفقيت اانقالب و نقش روبسپير شناختي ح

رد نظر و عمل قرار گرفته از طرفي ديگر اين روشي است كه هم اكنون در روسيه نيز مو. آگاهي نخواهيد ماند

و در واقع تاريخ از اين لحاظ تكرار مي شود و ما به هيچ روي نياز و احتياجي نداريم تا به كند و كاو در ايـن  

يا قانع آبا اين اوصاف . زمينه پرداخته و درصدد نتيجه گيري برآمده و چشم به آينده چنين اعمالي باز دوزيم

قهراً بايستي به اين نكته اذعان آورد كه آدمي قادر نيست تـا از مـذهب و   نمي شويد و انديشه نمي كنيد كه 

  .معتقدات ديني چشم فرو پوشد

از جانبي ديگر در مورد شباهت هايي ميان يك بيمـاري روانـي وسـواس، و بطـور كلـي مـابين نـوروز        

گري هم هست، وسواسي و مذهب تذكر داديد كه مذهب عالوه بر آن كه يك نوروز وسواسي مي باشد چيز دي

اما درباره اين نكته اخير، يعني چيز ديگري و يا وجهي ديگر خارج از نوروز سخني در ميان نياورديد و بحثي 

تنها در اين قسمت به همان نكته اكتفا شد كه شـباهتي ميـان نـوروز و مـذهب     . در اطراف آن به عمل نيامد

اي محسوب داشـتيد،   هاديد و مذهب را همچون بيماريپس از اينكه در اين باره نيز گامي فرا ن. نمايانده شود

طبعاً و ضرورتاً اين اصل را نيز مطرح نموديد كه بشريت را بايستي از گرفتاري و ابتالي به اين بيماري مصون 

نگاه داشت، اكنون شما را در برابر اين پرسش قرار مي دهيم كه آيا مي توانيد حدس زده و گمـان بريـد كـه    

  »دادن معتقدات و اصل مذهب چه گنجينه و ميراث گران بهايي را از دست خواهد داد؟بشر با از دست 

  طرح مسايل مورد انتقاد - 2

  در پاسخ انتقادها، نوشته هاي شتابكارانه، بد فهميدن مسايل، توضيحي

  ها، علل درباره تضادها، جواب به زيان و بي زياني اين نوشته

  بي زياني و داليل آن،  ايمان داران حقيقي و مومنين

  ايمانان، عصيان آنها بر عليه مصلحتي، روش سست

  مذهب، موضوع غرايز و طرح عوامل عقلي،

  ارزش و كمك هوشمندي

كارانـه مـورد    در اين مورد چون من يك مسأله و موضوع مبهم و مرموز و پيچيده را عجوالنه و شـتاب 

اي دچار تناقض گويي شده  م، به حسب ظاهر و سوائق با قراين سطحي شايد تا اندازهبحث و تحقيق قرار داد

هـايم حاصـل آمـد، ورنـه از      البته تأكيد مي ورزم كه به حسب ظاهر نوعي تناقض گويي از نتايج گفتـه . باشم

اما به هر . دلحاظ اصولي اين موارد چندان قابل توجه در تناقض نيستند كه يكسره بدان ها تكيه و انتقاد نمو

  .اي زياد در جبرانش كوشايي نمود انجام آنچه كه از اين قبيل رخ داده مي توان تا اندازه

 انتقادمسايل مورد طرح 
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در اين قسمت دگرباره من تأكيد ورزيده و باز مي گويم كه از برخي جهات اين نوشته هـا كـامالً و بـه    

شي در ايمان داران و تزلزل اصوالً انديشه اين كه چنين نوشته و آثاري موجب سستي بخ. طور بي زيان است

با داليل و استدالل هايي كه در ضمن اين . يداعقايد آنان گردد، فكري بسيار خام و ناهوشمندانه جلوه مي نم

است و يا داليل و براهيني مشابه آن به هيچ روي يك مومن، ايمان مذهبي خود را از  نوشته ها به عمل آمده

ن با رشته هايي منبعث از عواطـف و احساسـات و انديشـه هـايي     يك مومن و متدي. دست فرو نخواهد هشت

ر مذهب وابسته است و از لحاظ روانشناسي داليل عقلي و علمي اين همتوهمانه و وسوسه انگيز به اصل و جو

  .تر مي كند گونه كسان را در عقايد خود پاي مردتر و در شيوه مذهبي متعصب

حقيقي كه نه نوشته هاي من و نه استدالل هايي مشابه به آن درشان  ورزان و مومنين گذشته از ايمان

ايمانشان خللي وارد نمي سازد، گروهي ديگر را نيز بايسـتي بشـمار آورد كـه چـه ايـن      به تأثيري نگذاشته و 

به واقعيت مسأله و جنبه ساختگي ديـن و مـذهب    –نوشته ها منتشر گردد و چه در معرض عام قرار نگيرد 

از سويي ديگر اين كسـان  . د برد، و اينان كساني هستند كه به معني واقعي كلمه مومن نمي باشندپي خواهن

تنها از اين جهت زير بار . به قوانين نيز احترام و توجهي را كه شايسته مي باشد مورد مراعات قرار نمي دهند

اصـول و  . قـرار مـي گيرنـد    قبول و فرمانبري از قوانين سر فرود مي آورند كه از جانـب مـذهب مـورد فشـار    

تأكيدهاي مذهبي بر آن وادارشان مي كند كه به قوانين تمكين كنند، و ايـن گـروه تـا هنگـامي از ديـن در      

اين دسته از جمله آناني هستند كه با درك ساختگي بـودن و  . و ترسند كه به واقعيت آن ايمان دارند هراس

صيان برداشته و ديگر از هـيچ نيـرو و مبـدئي واهمـه     راستي دين و اصول مذهبي يكسره سر به شورش و عان

اما الزم است به اين نكته به ژرفي توجه داشت كه، اينان كساني نيستند كه عصيان و شورش يا . نمي نمايند

ناباوريشان متكي بر استدالل و بر مبناي موازين و داليل عقلي و منطقي باشد، اينان در زمره كساني بشـمار  

ر فرصت مناسبي هستند تا شانه از زير بار قوانين و شرايع يك باره تهي نموده و بـه نفـس   يند كه منتظآمي 

به همـين جهـت ايـن گونـه مـردم همـين كـه        . سركش و عصيان جوي خويش فرصت نابكاري ارزاني دارند

د، اي به خود راه نداده و در انكارش بي هراس مي باشـن  مشاهده نمودند كساني گرداگردشان از مذهب واهمه

بزودي و با بي توجهي به هر نوع استدالل و منطق به پيروي از آنـان همداسـتان شـده و هـيچ گونـه بـيم و       

و سرانجام به اين نتيجه مي رسيم كه اين كسـان هسـتند   . ترديدي از اين تغيير روش به خود راه نمي دهند

ي برمي انگيزند تا بـه انكـار و   كه حتي اگر من مبادرت به نوشتن اين گونه مطالب نيز ننمايم بي شك وسايل

  .نفي مذهب انجامد و باالخره روزي به مطلب پي خواهند برد

ايد، بيشتر عطف توجه  اما من چنين فكر مي كنم كه شما به تضاد ديگري كه در نوشته هاي من يافته

تـر   و پر توانتر  اين اصلي كلي است كه نيروهاي غرايز در بشري همواره قوي. نموده و بدان اهميت مي دهيد

البته با توجه به اين مطلب است كه از جانب شما اين مسأله با . از عوامل هوشمندي و منطق و عقل مي باشد

افراد بسـي بـه سـختي و دور از سـهولت تحـت      : اين شكل مطرح و صورت انتقاد و يا تضاد يا بسي مي گيرد
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ت اين است كه به شكل عميقـي در قلمـرو   دن داليل منطقي و عقلي قرار مي گيرند و علوگرايش و قبول نم

با توجه به اين مسأله و موضوع روشن پس چرا بايسـتي در  . اند نفوذ غرايز و حيات نفساني خويش قرار گرفته

مقام آن برآييم تا اين وسيله ترضيه غرايز را از آنان باز گرفته و به جايش عقل و منطـق را قـرار دهـيم؟ بـي     

مين گونه هستند كه توصيف شد و شما خود نيز به اين مطلب اذعـان داريـد،   شك و بدون ترديد مردم به ه

ايد كه اصوالً براي چه بايستي چنين باشد، و آيا در  اما آيا هيچگاه در اين موضوع به انديشه و كاوش پرداخته

د؟ آيـا  اي ضروري است يا نه؟ و اصوالً آيا الزم است كه بطور حتم چنين باش حقيقت اين چنين روش و شيوه

هيچ به نظر شما آمده است كه علت اين ضعف و كاستي نيروهاي عقالني بشري از چه رهگذري مي باشد، و 

ايد كه در حقيقت علت اين مسأله، يعني ضعف قواي عقالني نسـبت مسـتقيمي بـا تربيـت      يا هيچ انديشيدهآ

  مذهبي دارد؟

  روش تكوين شيوه مذهبي -3

  برابر اصول مذهبي، تحميل معتقدات بهوضع نخستين و طبيعي كودك در 

  كودك، مذهب محدود كننده نيروهاي منطقي و عقلي در كودك،

  دو مورد نكوهيده درباره تعليم و تربيت، مذهب سد رشد

  عقلي، اثر ارزنده هوشمندي و استدالل در برابر

  عقالني زن و صغرايز، مسايلي درباره نق

  انتقاد اين نظريه

رگاه از روي شتاب و عجوالنه كساني درصدد برنيايند تا بـه كـودك چيزهـا و    چنين مي انديشيم كه ه

اصولي را تحميل نمايند، مدت زماني طوالني را الزم مي آيد تا او به فكر آفريدگار و وجود دنيايي ديگـر پـي   

  .ببرد

برافگند  اند البته هيچ بعيد نيست كه حوادث و جريان او را همان راهي كه نياگان و گذشتگانش پيموده

و خود به خود در راهي پاي گذارد، ليكن اين فرصت را از او باز مي گيرند و امكان آن را برايش نمي گذارنـد  

ان در موقعيـت و سـني اصـول و مسـايل مـذهبي را      تربزرگ. تا اين تكامل به شكلي طبيعي بر او جريان يابد

ر نيست شناختي سطحي و پست نيز به آنها برايش مي آموزند و در حقيقت به او تحميل مي كنند كه او قاد

داشته باشد و آنان نيز هيچ گاه كوچك ترين اهميتي به اين نمي دهند كه كودك با ايـن موقعيـت زمـاني و    

  .سن و سال قادر به درك آنها نمي باشد

شد  كودكانه با نظر انتقاد جويانه دقيق شامروزه مي توان به دو مورد درباره تربيت كودك و شيوه پرور

  :و اين دو نكته عبارتند از

 تكوين شيوه مذهبيروش 
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به تعويق انداختن تكامل و نمو و تظاهر نيروها و غرايز جنسي، و ديگر فرمانبري و اطاعت بـي رويـه و   

يشانه نسبت به كودك اعمال مـي  داين دو نكته، اولي با تشبثاتي كژ ان. اي از اصول و معتقدات مذهبي كورانه

  .فشار به او تحميل مي شود گردد، و دومي با وسايلي حاكي از جبر و

يا در چنـين هنگـامي تعيـين كننـده و موقعيـت      آ: در برابر اين پرسش قرار مي دهم كهرا اكنون شما 

خاصي ترس از دوزخ و عذاب هاي دردناك را دست آويز قرار دادن و مانع شدن از جريان صـحيح و درسـت   

اي نخواهـد رسـيد؛ و    به رشد قواي عقلي صدمه گري به توسط القاي مصرانه چنين اعتقاداتي فكري و انديشه

آيا اين چنين شيوه منحط و نادرستي قادر خواهد بود تا به پيش روي و ترقـي نيروهـاي منطقـي و عقالنـي     

  كمك نمايد؟

البته ما به هيچ روي نبايستي با وجود اين چنين قواي عقالني ضـعيفي از ايـن مسـأله بـه شـگفتي و      

انديشه هايي درباره قبول نسبت به اين همه تضاد و ناراستي هايي كه در تمام اعجاب دچار شويم كه چگونه 

با اين شيوه هاي فعلي در تعليم و تربيت و اين گونه جلوگيري ها . يان و مذاهب وجود دارد فرود مي آورنددا

كسـان   و تضييقاتي كه درباره روش روشن انديشي و شيوه استداللي قرار دارد نمي توان انتظـار داشـت كـه   

  .زيادي سر عصيان و ناقبولي نسبت به پذيرش اين همه كجروي ها بردارند

گري انجام يابد و به هر راهي كه بـراي محـدود كـردن غرايـز و      اي كه انديشه به هر انجام به هر وسيله

جلوگيري از اميال غير شايسته به عمل انجامد، هـيچ راه و روشـي خـارج از قلمـرو عقـل و اسـتدالل بـراي        

اي مي  قالني تنها و مؤثرترين وسيلههوشمندي و نيروي ع. نظر نمي رسد وگيري و محدود نمودن غرايز بهجل

اما بالفاصله با طرح اين مسأله كه خود . باشد كه بوسيله آن ما قدرت خواهيم يافت تا بر غرايز خود فايق آييم

چگونـه مـي تـوان از    : يـد كـه  آاي راستين مي باشد، اين موضوع پيش مي  نشان دهنده راهي درست و شيوه

كساني كه استدالل نمودن و بكار بردن روش هاي عقلي و اصوالً فكر نمودن برايشان ممنوع و غير مجاز است 

رمان و آرزو كه هدفش اعتالي تمدن و تسهيل زندگاني اجتماعي است، و وصـولش  آانتظار داشت كه به اين 

  روان شناسي جز با بكار بردن آن ميسر نيست دست يابند؟ از لحاظ

ـ  المثلي را پيدا نموده اسـت توجـه كـرده    البته به اين گفته كه در تداول عامه صورت ضرب كـه بـه    داي

موجب آن مي گويند زن ها داراي نقصان عقلي مي باشند و باالتر از آن براي اين مسأله داليل فيزيولـوژيكي  

ايـن  . بطور كلي نيروي دراكه و هوشمندي زنان را نسبت به مردان ضعيفتر مي شـمارند  و. نيز ذكر مي كنند

دليل و گفته هرچند كه بر مبناي برخي توجيهات در نظر اول درست به نظـر رسـد ولـي هرگـاه بـا نظـري       

اي است  متوجه خواهيم گشت كه اين مسأله –منطقي و عقلي به آن نگريسته و در انتقادش دستي گشاييم 

اما براي چه چنين نسبت و انتسابي . ابل تعمق و ژرف بيني كه تفسير آن درست و صحيح به نظر نمي رسدق

صورت پذيرفته و حتي در عمق سرشت و نهاد زنها نيز اين نقص عقلي راه يافته خود موضوعي جالـب اسـت   

ها و پرهيزهايي زياد كه زن ها پيوسته از ممنوعيت  :كه از آن چنين مي توان استدالل نموده و نتيجه گرفت

 تكوين شيوه مذهبيروش 
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را هميشـه از انديشـيدن و اظهـار     نآنا. اند همراه با خشونت و جبر و تندي در عمل بوده است برخوردار بوده

همواره درباره مسايل . اند نظر درباره مسايل و فكر كردن در قسمت مواردي كه مورد توجهشان بوده باز داشته

اكنون بـا  . اند تا از اين رهگذر دچار رنج هايي فراوان گردند بودهجنسي محدوديت هايي شديد داشته و ناچار 

اين توضيحات متوجه خواهيم شد كه اين نقص عقلي در حقيقت زاده علل فيزيولوژيكي نمـي باشـند، بلكـه    

  .تحميلي است كه در بستر تاريخ بوجود آمده و همچنان تثبيت يافته است

كه تا هنگامي كه بشر از لحاظ مسايل جنسي در سال هاي الزم است اين اصل را در نظر داشته باشيم 

نخستين كودكي تحت تأثير تضييقات و محدوديت هاي جنسي از نظر اصول و معتقـدات ذهنـي مـذهبي و    

قانوني قرار دارد و اين اصول و قوانين از جانب مربيان و آموزگاران از طرفي و پدران و مادران از سويي ديگـر  

مورد انجام قرار مي گيرد، به صحت و درستي نمي توانيم درباره نهاد و سرشت حقيقي و نسبت به او اعمال و 

  .راستين او داوري و قضاوتي به عمل آوريم

  راهي به آينده -4

  تعديلي در عقايد براي سهولت بحث، شك ورزي درباره ارزش عقايد،

  توهم نو، نتايجي درباره برافگندن عقايد ديني، تحميل عقايد به

  و نهادهاي بعدي، نقش اميد به آينده، طرح آزمايشي كودك

  براي راهي نو، نقد و ارزش آزمايش من

هرگاه . تر و رسايي مطلب، من در نظرات و عقايدم تخفيفي قايل مي شوم اكنون براي توجيهي شايسته

موضـوع بـاز   ورزي را از دست فرو نهشته و همچنان به آن ادامـه دهـيم، بـه ايـن      بر آن باشيم تا دنباله شك

گيري و عقيده مندي به اصول نظرات خودم به دنبال توهمي  رسيد كه ممكن است من هم با اين پي خواهيم

ممكن است تأكيدهايي كه از جانب من براي محدوديت و برافگني اصـول و عقايـد مـذهبي مـي     . رفته باشم

هب هيچ گونـه مـانع و سـدي در    ندان كه فكر مي كنم الزم و ضروري به نظر نرسد و اصوالً وجود مذچشود 

باز هم شايد اين نابساماني ها و كـژروي هـا در اصـل آمـوزش و     . برابر رشد عقلي و اصل تكامل ايجاد ننمايد

پرورش اموري بي زيان باشند، و از اين كه كودك را از همان اوان زندگي تحت فشار مذهب قرار مـي دهنـد   

  .ي سوء برجاي نگذاردباز هم در طبيعت بشري و سرشت و نهاد او اثر

من اصوالً خود را از اين مسايل و امور بي شناخت و آگاهي مي پندارم و بطور قطع شما هـم كـه ايـن    

گونه به انتقادهايي مبادرت ورزيده و خرده گيري هايي مي نماييد نيز نمي توانيد افـزون تـر از مـن چيـزي     

الينحل و در هم پيچيده به نظر مي رسند، بلكه ما  در عصر ما نه تنها اين گونه مسايل بزرگ و عمده. بدانيد

  .ايم هنوز موفق به حل و گشايش مسايلي كوچك و بي اهميت نيز نشده

 به آيندهراهي 
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اين نكته ايمان دارم كه در پذيرش مطلبي با يكديگر توافق و هـم   به من با اطمينان و روشني از قبول

مي كنيد كه بشر حق دارد خود را در پنـاه   نظري كامل داريم، و همان گونه كه من مي انديشم شما نيز فكر

شايد بر اثـر كوشـش هـا و تجربيـات     . اي قرار دهد و با نظري اميدوارانه به آينده بنگرد اميدواري نويد دهنده

عيني و مشاهدات و بكار بستن روش هاي علمي و كاوش هاي دقيق وسايلي فراهم آيد كه بوسيله آن تمدن 

  .نجات يافت و اعتاليي خردمندانه يابدما از اين بن بست و ناآرامي 

اي، بكـار بسـتن يـك     براي وصول به هدف و دست يافتن و باز رسيدن به چنين دورنماي اميد دهنـده 

زمـايش معمـول داشـتن يـك روش     آنمي رسد و ايـن   بي حاصل به نظرآزمايش كه اميد موفقيتي نيز دارد 

ي به موفقيت باز نرسيد و روش من دچار شكست و هرگاه چنين آزمايش. پرورشي و تربيتي غير مذهبي است

بي تأثيري گشت، من حاضرم از عقايد و نظرات خود برگشته و خط بطالني بـه نـوع قضـاوت و داوري خـود     

بركشم، و به اين امر معتقد شده و ايمان آورم كه بشر موجـودي اسـت از لحـاظ نيروهـاي عقلـي و منطقـي       

شته و ااش قرار د و پست بوده و همواره در سلطه و قدرت غرايز نفسانينسبت به غرايز و اميالش بسي ناتوان 

  .نيروي هوشمندي و منطقش قادر به اداره صحيح او نمي باشد

  شيوه برافگندن معتقدات - 5

  جوابي براي بازپسين انتقاد، تحريم مبارزه ناگهاني با مذهب، روش

  و معتادين به مواد مخدره، مبارزه با اوهام، همانندي مومنين

  مذهب وسيله تسكين و تسالي خاطر، روشي نو در آمريكا،

  تحميل مذهب، روش تعليم  بي مذهبي، مقايسه اين

  دو روش، وضع بشر با فقدان مذهب، اميد به

  آينده، طرح آزمايشي روش غير مذهبي

شت، به نظر مي رسد بهتـر  پس از طرح مسايل فوق كه در حقيقت جنبه جواب گويي به انتقادها را دا

يعني در حقيقت آن نيز مطمح نظر قرار گرفتـه و   –آن باشد كه به واپسين انتقاد شما نيز جوابي گفته شود 

در اين مورد اخير من نيز با شما كامالً موافقت دارم و مورد موافقت نيز آن است كه من نيز . ارزش يابي گردد

خواهند با جبر و فشار زور و دفعتـاً بـر مـذهب تاخـت آورده و آن را     ام كه هرگاه ب همچون شما بر اين عقيده

بـا  . يكباره براندازند، روشي است كامالً دور از عقل كه به هيچ روي اميد موفقيت هم نمي تواند داشته باشـد 

ايمـان و  . مطمـئن بـود   اي اين وصف بايستي به كلي و صد در صد به عدم موفقيت در چنـين روش و شـيوه  

فشار انگيز از آنان بـاز گرفـت و نـه مـي تـوان در ايمـان        دم را نمي توان با اعمال زور و روش هايعقيده مر

حال هرگاه از اين دو روش و بـر مبنـاي آن كاميـابي هـايي نيـز حاصـل شـود        . بوسيله استدالل رخنه نمود

 برافگندن معتقداتشيوه 
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. ني حاصـل نمـود  موفقيت هايي زودگذر و موقتي بوده و به ارزش و استواري بنيان آنهـا نمـي تـوان اطمينـا    

  .وانگهي اين نوع كاميابي ها نوع ظلم و سنگدلي و روشي دور از مروت و انسانيت محسوب مي شود

كسـي كـه سـالياني    . مي توان همانندي و شباهتي ميان اثر داروهـاي مخـدره و مـذهب برقـرار نمـود     

او را مجبـور بـه تـرك     ره عادت كرده باشد نمي توان يك باره و بدون مقدمـه دمتمادي به استعمال مواد مخ

اعتياد نمود، چون مسلماً چنين شخصي سخت در اضطراب و ناراحتي افتاده و آسـايش بـه كلـي از او سـلب     

به همين نسبت . اي بي شك از خواب و خوراك فرو خواهد افتاد خواهد گشت و در صورت وقوع چنين حادثه

ن مواد مخدره مي باشد كه معتادين بـه آن  مذهب نيز همچو: تأثير مذهب را مي توان مورد سنجش قرار داد

  .را نمي توان بدون مقدمه و دفعتاً از آن منع نمود و بازداشت

. هم اكنون روشي در آمريكا مورد توجه و عمل است كه آن شيوه مي تواند تأييد كننده ادعاي ما باشد

دادن و زيـر نفـوذ و تسـلط     نجا مي خواهند با انعطاف توجه مردان نسبت به زنـان، و تحـت تـأثير قـرار    آدر 

كشيدن مردان بوسيله زنها، آنان را از برخي از اعمال تحريك كننده و استعمال مشـروبات سـكر آور و مـواد    

اعمال كنندگان اين روش و بوجود آورندگان اين شيوه مي خواهند تا بدين وسـيله صـفات   . مخدره باز دارند

البته اين خود روشي تجربي است كه به نتيجه و حاصل . گيزندپرهيزگاري و عناصر زهد و ورع را در آنها بران

  .آن نيز نمي توان بدبين بود

با عقايد شما مخالفت مي ورزم و بـه هـيچ روي    با اين وصف در موردي كه ذكر خواهم كرد، من جداً«

ر كلـي و  شما معتقديـد كـه بشـر بطـو    . نمي توانم آنها را پذيرفته و به صحت و درستي شان اعتقاد پيدا كنم

اش كه همچون مخدري به او نوعي لذت و  مطلقاً نمي تواند از مذهب به خاطر موارد تسكين آميز و متوهمانه

آسايش مي بخشد ديده پوشي نمايد و اصوالً بدون وجود مذهب و بـا فقـدان توهمـات و معتقـدات مـذهبي      

اين است نظراتي از جانب شما كه . آن برايش تحمل ناپذير مي باشد يتحمل زندگي و كشيدن بار توان فرسا

  ».من بي هيچ ترديد و گذشتي سرسختانه با آن مخالفت مي نمايم

البته اين عقيده و نظر شما از لحاظي مي تواند سكه صحت داشته باشد، اما بايسـتي متوجـه بـود كـه     

ه از كـ درباره كسي  اي قاطع و كلي ندارد و تنها در بعضي موارد مي تواند مصداق پيدا نمايد، اين توهم جنبه

انـد ممكـن    اوان كودكي زهر شيرين را كامش فرو ريخته و به تدريج مذاقش را نسبت به آن خوي گر نمـوده 

است مصداق پيدا كند، اما درباره كسي كه اين زهر شيرين در كودكي به كامش چندان اثري نبخشيده باشد 

ه به هيچ گونه از ايـن زهـر شـيرين نچشـيده     از جانبي ديگر كسي ك. چگونه مي توان داوري و قضاوت نمود

البتـه  . باشد مسلم است كه در دوران بلوغ و يا ادواري ديگر برايش لذتي نداشته، بلكه آنرا طرد خواهد نمـود 

ممكن است و شايد كسي اصوالً و بطور كلي مبتال به هيچ يك از بيماري هاي رواني نباشد و بر همـين مبنـا   

  .يي هم كه وجود خارجي ندارند دارو و مخدري الزم نمي آيدنيز براي تسكين بيماري ها
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اين امري است آشكار كه در چنين وضعي بشر در موقعيتي دشوار و سخت قرار خواهد گرفت و بـدون  

شك در چنين موقعيت و وضعيتي به حقارت و ناتواني و بي چيزي خود را در برابر طبيعت پهنـاور و عظـيم   

او ديگر هـيچ گونـه خبـري از    . اين حالت دچار سرگشتگي و حيرت خواهد گشتپي خواهد برد و ناگزير در 

وجود خداوندي بزرگ و مهربان و بخشاينده و حمايتگر كه از او پشتيباني نمـوده و در پنـاه خـودش حفـظ     

حالت و وضع او كامالً همانند و شبيه كودكي است كه از خانه پدري گريخته و سـرگردان  . نمايد نخواهد بود

. ه است؛ خانه پدري كه تمامي وسايل آسايش و تنعم و تلذذ در آنجا بـرايش مهيـا و فـراهم بـوده اسـت     ماند

ليكن الزم است به اين نكته توجه كرد كه آيا اين دوران كودكي همچنان ادامه يافته و به پايان بـاز نخواهـد   

  رسيد، و آيا مرحله كودكي را پايان و انجامي نخواهد بود؟

او الزم است سرانجام در هر موقعيتي كـه  . بشر پيوسته و مداوم نمي تواند به حالت كودكي باقي بماند

باشد پا به عرصه وجود و صحنه طبيعت پيش گذارده و با مشكالت و عوامل ناهمساز به پيكار و مبارزه پردازد 

  .نامگزاري نمود» وادث و واقعيتتربيت و پرورشي براي روبرو شدن با ح«و اين عمل را مي توان تحت عنوان 

اينك مي توانم در برابر يك پرسش شما كه خود بر ساير موارد نيز شمول و گسترش پيدا مـي نمايـد   

پاسخ دهم و آن اين نيست كه هدف و منظور من از اين نوشته ها جلب توجه و نظر مردم به عملي ساختن و 

  .لزوم مراعات اين روش نو و اعتاليش مي باشد

  قش و نيروي بشرين -6

  انديشه منفي درباره ناراستي اين روش، چشم پوشي از اوهام مذهبي،

  نتايج اتكاي به خود، نيروهاي بشري و نقش محركه علم،

  مسأله دردهاي جبري طبيعي، توجه به زندگي زميني،

  تفاهم نسبت به تمدن، فراموشي آسمان و مذهب

ن انديشه و فكر در شما پديد آيد كـه، آدمـي تـاب و    ممكن است و شايد فراتر از آن، يعني بي شك اي

اي را  توان ايستادگي و مقاومت در برابر اين آزمايش و شيوه را نياورد، و نتواند تحمل چنين روش نـو و تـازه  

بـا ايـن حـال    . كه پذيرفتنش مستلزم دست فرو هشتن از عقايد و پندارهاي مأنوس است برخود هموار نمايد

همـين  . بايستي نيروي اميد را برانگيخت، و كوشيد تا همواره اميدوار و خوش بين بودمن تذكر مي دهم كه 

كه آدمي توانست تنها به خويشتن خويش متكي و پشت دار باشد و به جـز خـود كسـي را بـراي پشـتيباني      

هـد  اموري موهوم برنگزيند اين خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ برايش خواهد بود، كه در پرتـو و اثـر آن خوا  

در وجود ما ذخاير قابل توجه و شـگرفي  . توانست از نيروهاي سرشار خود حداكثر استفاده مستقيم را بنمايد

از قدرت و توانايي انباشته مي باشد و با كمك و در پرتو علم و دانش تاكنون به بسياري از آنها دست يافته و 
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توجه داشت كه پس از اين نيز در پرتو علم  بايستي به اين موضوع. سودهاي فراواني نيز عايدمان گشته است

و دانش از اين نيروها و قدرت ها سودهاي سرشاري را انتظار داشته باشيم و بوسيله علوم و بيـنش هـاي نـو    

  .مان هرچه شايسته تر بكار آمدي آيند راههايي گشاده تر و بارورتر احداث نماييم تا نيروهاي فرو خفته

و رنج ها و مصايب جبري و سرانجام دردهايي ناعالج و فراوان كه بشر را در ليكن در مورد نابساماني ها 

اند، بشر به مرور زمان و در جريان پيشرفت زندگاني خواهد آموخت تا به چه نحوي بـا آنهـا    خود محاط كرده

ار خواهد بشر برابر اين آموزش قر. روبرو و مواجه گشته و باالخره در مقابل آنها چگونه سلوك و تمكين نمايد

گرفت كه صفات صبر و تحمل و شكيبايي را در خود نيرو و توان بخشد و در برابر دردهاي جبري و مصـايب  

  .بي درمان صبر و گذشت نشان دهد

در زنـدگي دور  . اي متصور مي شود كه به اميدها و اوهامي پوچ معتقد باشد براي او چه اهميت و فايده

ه صاحب امالك و زمين هايي فراوان در كرات آسـماني باشـد امـالك و    از وهم و خيال او چه اهميتي دارد ك

او كشاورز و . زمين هايي كه موجوديتي موهوم داشته و سود و عايدات آن را هنوز كسي مشاهده ننموده است

شخم كار كوچك و قانعي است كه به روي زمين در همين قطعه ملك محدود و محقر خـود زمـين را شـيار    

اك تخم مي پاشد، بار و ثمر آن چرخ زندگاني را به چـرخش آورده و وسـايل معـاش زن و    كرده و در دل خ

  .فرزندانش را فراهم مي كند

به اين ترتيب است كه وحدتي در نيروهاي پراكنده و انرژي نامنظم بشري پيدايي يافته، و با تمركز آن 

بشر هنگامي . ش مرفه و آسوده مي گرددا نيروها و قواي متحد به هدفي قابل شناسايي و ارزيابي شده زندگي

كه نيروهاي خود را به شكل اميدواري هايي به جهاني ديگر و اوهام و عقايدي بيهوده متوجه شده است از آن 

 مهدف هاي بيهوده متوجه و صرف زندگي زميني خود نمايد، بدون شك موفق خواهد شد كه زنـدگي را هـ  

ديگر فشار تمدن را بدان گونه كه بود بر شانه هاي . قابل تحمل سازدتر و  هم براي ديگران آسوده براي خود و

  :ن گاه كه او با فراغت بال و آسوده خيالي مي تواند چنين بگويدآ خود احساس نمي نمايد و

  .ما آسمان را به فرشتگان و گنجشك ها باز مي گذاريم

 

 و نيروي بشرينقش 



  :بخش دهم

  درباره روش نو و

  تربيت غير مذهبي

  نقد روش غير مذهبي - 1

  خيال بافي هاي جديد، روش پرورشي غير مذهبي، توهمي درباره

  اين روش، تغيير جهت دو طرف بحث، شك درباره روش جديد،

  نسل هاي پرورش يافته با روش جديد، اولويت غرايز بر

  غيرعناصر هوشمندي و منطقي، بي حاصلي روش 

  مذهبي، نگاهي به تمدن هاي ديگر

انگيز و سرور بخش است؛ فريبنده و سرورانگيز از آن جهت كه بشـريت   به راستي كه ديگر چه بهجت«

او ديگر ديده بر اوهام و سنن بيهوده انگاري ها فرو پوشيده و نيروي . ديگر به راه نويني پاي فرا گذارده است

  .زمين زندگي آسوده و آسايش بخشي را براي خود فراهم آورد ويآن را يافته است تا در ر

بعيد و دور نيست كه شما مرا متهم به خيالبافي و رويا سازي نموده و شخصي احساساتي بشناسيد كه 

ليكن بايستي در مقـام تـذكر،   . ام رشته منطق و عقل انديشي را به راه سحر سازي و خيال انگيزي باز سپرده

من از روش و بينش عقلي و منطقي . نموده و توضيح دهم كه به هيچ روي اين طور نيستاين نكته را روش 

  .عدول ننموده و همواره براي بازشناسي و طرح مسايل و نتيجه گيري از آنها به عقل رجوع مي كنم

اينك ديگر مورد بحث و گفت و گوي ما به كلي تغيير جهت يافته است، تغيير جهت از آن روي كه دو 

اكنون ديگر نقش كسي را كه . ام شما بجاي من، و من در جاي شما قرار گرفته: اند اين بحث عوض شدهطرف 

به رويا فرو رفته باشد و در عالم خواب و خيال رشته انديشه سست نموده و به اوهام گراييده باشد، به عهـده  

ه سازي خويشتن خويش را به شما محول گشته، اين شماييد كه از عقل و منطق روي گردانده و شيوه انديش

ايد، و در عوض من خود را در مرزهاي عقلي محدود ساخته و به  توهمات دور از منطق محدود و مقيد ساخته

به همين جهت است كه حق دارم نسبت به روش هاي ادعايي شـما و  . ام قلمرو روياها و وهم دستيازي نكرده

داعي و طرح هاي آرايي شما در قلمرو استدالل من شيوه روش اب. درستي گفته هايتان در ترديد و شك باشم

از . اصطالح خودتان آنها را توهماتي بيش نمي دانـم  وو روشي دور از عقل و منطق مي آيد و برحسب روش 

اين جهت نسبت توهم به روش و گفته هاي شما مي دهم كه تأثير خواست ها و اميال نهاني و دروني شما را 

  .آشكار مشاهده و مالحظه مي نمايم در آنها بطور وضوح و
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تان بر اين محور در جريان و چرخش است كه نسل هـا و افـرادي كـه در كـودكي      روش شما و انديشه

اي غير مذهبي قرا گيرند، و بوسيله مربياني آزمـوده آنهـا را دور از تـأثير و اوهـام      تحت تعليم و تربيت شيوه

خواهند توانست تا برتري و تفوق هوشمندي و منطق گروي خـود  مذهبي قرار دهند، در دوران بلوغ و آينده 

البتـه بـا كمـال صـراحت و     . را نسبت به روش و شيوه زندگي غريزي، و تسلط و اولويت غرايز محقق سـازند 

آشكارايي من اين نكته را بازگو مي كنم كه اين توهمي بيش نيست، توهمي است كه مسأله تجربي و عينـي  

ييد مي كند؛ چون متأسفانه در اين قسمت از نهاد و سرشت بشري شكي نيسـت كـه   طبيعت بشري آن را تأ

  .فطرت او ثابت بوده و به همان راهي كه تاكنون در آن گام برداشته است پيش خواهد رفت

هرگاه براي نتيجه گيري از اين موضوع دست به قياس ها و مثال هايي نيز ببـريم، مـواردي در تأييـد    

البته آگاهي ها و اطالعات ما درباره ساير تمدن هـا بسـيار نـاچيز اسـت و ايـن      . هد شدادعاي فوق يافت خوا

موضوع، يعني عدم اطالع و دانش ما نسبت به تمدن هايي ديگر به شكلي كلي مانع از آن نمي شـود كـه تـا    

از سخت انديشـي   هرگاه با ديدي بي طرفانه و عاري. اي موارد قابل استفاده خود را از آنها اخذ ننماييم اندازه

اي و مسلكي در اطراف و گرداگرد خودمان نظر بيفگنيم، مردمان و كساني را مشاهده خـواهيم نمـود    ها ايده

 و اند و همين روش را نيز دربـاره كودكـان خـود    ه مذهبي پرورش نيافتهاگتكه تحت فشار يك سازمان و دس

نتايج و حاالتي كه شما از برقراري چنـين روشـي   اما با اين حال به هيچ وجه با . نسل آينده مرعي مي دارند

انتظار داريد و ادعا مي كنيد آشنا نيستند، و اصوالً آرمان و ايده آنان با آرمان و ايـده آن گروهـي كـه تحـت     

  ».سازمان ها و شيوه هاي مذهبي پرورش يافته و تعليم مي گيرند تفاوت و اختالف چنداني ندارد

  نتايج روش جديد - 2

  درباه نتايج حاصل از فقدان مذهب، تمدن اروپايي و مذهب،پيش بيني 

  طرح روشي نو، روشي كه عناصر اصلي مذهبي را اخذ مي نمايد،

  اي جديد، لزوم مراعات اصول مذهبي، مذهب در هيأت شيوه

  فقدان مذهب و سرگشتگي نسل نو، علت راستين

  شكست اصالحات اجتماعي، نكاتي درباره

  خردمندان و كودكان،تعليم و تربيت، 

  نقش تمدن، برتري غرايز

اكنون اين مسأله خود به خود مطرح مي شود كـه در صـورت فقـدان مـذهب و حـذف آن از پيكـره       «

اي مي توانـد   تمدن، چه شيوه و روشي مي تواند جايگزين آن گردد، و اصوالً اين شيوه و روش نو تا چه اندازه

  .عني مذهب داشته باشدنقاط و مرزهاي مشتركي با روش پيشين، ي
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هرگاه بر آن باشند كه مذهب را از پيكره تمدن اروپايي برانداخته و بزدايند، دسـتيازي بـه كاميـابي و    

حصول موفقيت براي آنان موقوف به اين است كه با كمك يك دستگاه سازمان يافته و اصولي ديگـري بكـار   

ناچاري از همان اوان كار و بنيان گيري شروع به جذب پردازند، و اين دستگاه جديد اضطراراً و از روي جبر و 

اين عوامل كـه در مـذهب و روش نـو وجـه     . و اخذ كليه عناصر اصلي و مشخصات رواني مذهب خواهد نمود

پرهيزگاري مطلق مـذهبي، تقـدس و ايمـان، روح بـدبيني و تعصـب      : اشتراك خواهند داشت عبارت است از

همان گونه كه گفتيم روش نويي كه . انديشيدن به موضوع هاي منطقي مفرط و سرانجام جلوگيري از تفكر و

جايگزين شيوه مذهبي گذشته مي شود، اين عناصر را براي استقرار و دفاع از موجوديت خود قبـول خواهـد   

  .نمود

به هر حال براي بكار بردن شيوه هاي تربيتي و پرورشي و مقتضياتي كه خاص ايـن دوران اسـت الزم   

مچون روش و شيوه فوق معمول باشد و فكر مي كنم با در دست نداشتن و فقدان چنين روش است روشي ه

از دوران نوزايي كودك تا سرحد كمال بلوغ . اي از يك شيوه تربيتي حاصل نگردد هو طرحي موفقيت و نتيج

تا به حـد   مسيري را كه بايستي يك كودك شيرخوار بپيمايد. راهي بسيار دراز و پر پيچ و خم در پيش است

فردي متمدن باز رسد، گذرگاهي ساده نيست كه بدون وسايل و تمهيدات و پيش بيني هاي قبلي بتـوان آن  

دلي كه در مسير اين راه گم گشته و حيران مـي ماننـد و چـه     چه بسيارند افراد جوان و ساده. را برگزار نمود

يي خارجي به ياريشان دست يازي و پـيش  بسا نوجواناني كه بطور كلي سر در گم شده و هرگاه كمك و نيرو

  .تازي نكند موفق نخواهد شد به وظايف و امور زندگاني خويشتن باز رسيده و خود را از تنگنا رهايي بخشند

ممكن است اين : ايد كه از سويي ديگر آيا هيچ اين انديشه را مطمح نظر قرار داده و از مخيله گذرانيده

اي معمول داشتن روشي نو و منطقي پيشنهاد مي كنيد و مي خواهيـد اصـول   اصولي كه امروز شما آنها را بر

تعليم و تربيت و پرورش را بر آنها بنياد دهيد، ممكن است همچون اصول مذهبي و روش گذشته، فكر آنها را 

  محدود نموده و از بينش هايي وسيع و عقلي بازشان دارد؟

قص و نقطه ناراست و شكست ديده و عـدم موفقيـت هـاي    ايد كه ن آيا اصوالً شما در اين باره انديشيده

ـ  اجتماعي و تمدن ما در چيست و از كدام خاستگاه مي باشد؟ من نظرتان را تا اندازه ه و ژاي به اين مطلب وي

گير از آن محافظـت مـي شـود و بطـور كلـي       نقصي كه به شكل سنتي سخت و پاي: اساسي جلب مي نمايم

صل آن نقص و پيروي از آن استوار گشته است اين است كه تصميم ها و قرارها مبناي تمام تمدن ها نيز بر ا

و قوانين و روش هاي سلوكي و باالخره ساير امور و مواردي را كه مـدار زنـدگاني اجتمـاعي مـا بـروي آنهـا       

چرخش و گردش دارد و بوسيله خردمندترين كسان تدوين و پيشنهاد مي شود، و تنها فكـر مردانـي بـالغ و    

رآمد و انديشه ور قادر به فهم و خوي گيري نسبت به آنها مي باشد، سعي مي كنيم تا به كودكاني نابالغ و كا

  .كنيم لنو انديشه كه سخت زير نفوذ و سلطه غرايز خود قرار دارند تحمي

 روش جديدنتايج 
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البته اين بديهي و آشكار است كه تمدن قادر نيست و نمي تواند روش و راهي جز اين شيوه را معمول  

بس سالمند و كهن كـه در   ، تكامليچون تكامل بشريت. رد، و يا هنوز قادر به ابداع روش نوعي نشده استدا

طول قرن ها و اعصار فراهم آمده بايستي به شكلي فشرده و مدتي بس محدود در سالهاي نخستين كـودكي  

توان بر كودك تثبيت كرد به طفل تزريق و تحميل شود، و اين روش و كار را تنها با عمال نفوذي تأثري مي 

  .و به اين وسيله كودك را به انجام اموري كه بر عهده اوست مجبور و وادار نمود

اكنون بر خود شماست تا مالحظه و مشاهده نماييد كه روش پرورش غير مذهبي شـما كـه همـراه بـا     

  ».جه خواهد شدتفوق اصل هوشمندي و اولويت عقل و منطق مي باشد با چه عكس العمل و دورنمايي موا

  ارزش روش مذهبي -3

  ارزش روش پرورشي و تربيتي مذهبي، بي ايماني به مذهب و لزوم رعايت اصول

  آن، شك درباره واقعيت، تربيت ناپذيري بشرها بوسيله روش عقلي،

  لزوم روش غير عقلي درباره تربيت كودكان، نيروي تأثير و تسال

  امتيار ويژهآميز مذهبي، بحثي منفي درباره واقعيت، 

  مذهب، بازپسين انتقادها

به هيچ وجه جاي شگفتي و تعجبي نيست از اينكه مشاهده نماييد كه من پرورش و تربيت مذهبي را «

به عنوان مبناي نظم زندگي اجتماعي بشري روشي الزم مي دانم، البته الزم است به اين نكته متوجه باشـيد  

نه، هيچ گونه ايمان و تعصبي از آن گونه كه . ي مذهب ايمان دارمو گمان نبريد كه من خود به اين اصول يعن

در مومنين و افراد مذهبي وجود دارد، در من موجود نيست، اما به خاطر مصالح و مقتضياتي آنهـا را محتـرم   

ما به هيچ گونه نمي تـوانيم در   –چون براي خاطر بقا و ارتقا و اعتالي تمدن . داشته و بدانها عمل مي نمايم

انتظار آن فرصت موهوم باشيم تا افرادي براي قبول تمدن و فرهنگ به آن حد الزمه رشد و نمـو عقلـي بـاز    

. به همين جهت بايستي ما قبالً و پيشاپيش شروع به اعمال نفوذ و آموزش به روي كودكـان بنمـاييم  . رسند

د كه تنها جريـان عقلـي و منطقـي    اصوالً من به اين مسأله كه سرانجام افراد به آن درجه از رشد و نمو برسن

اي نداشـته و آن را خـارج از جريـان     امور بر آنها حكمروايي نموده و بر غرايز خود كامالً تسلط جويند عقيده

اي نخواهد رسيد كه از روي رضايت  ام كه بشر هيچ گاه به آن پايه من بر اين عقيده. هاي وهمي نمي شناسم

  .ت هاي تمدن را قبول نمايدخاطر و صميم قلب تحميالت و محدودي

با توجه به گفته هاي فوق و بحث هاي گذشته به اين نتيجه مـي رسـيم كـه بـراي پـرورش و تربيـت       

پـس اينـك كـه بـراي ايـن منظـور روش و       . كودك، اصولي غير عقلي و خارج از حيطه منطق الزم مي باشد

ايسته ترين روش مي دانـم، بـه ايـن    اصولي خارج از تحميل هاي عقلي الزم مي آيد، من اصول مذهبي را ش
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جهت كه برابر و موافق با عقايد و گفته هاي خودتان، اين اصول كه واجد مواردي توهمي مي باشـند خيلـي   

اين اصـول بـا دارا بـودن رشـته هـاي      . بهتر قادر خواهند بود تا وسيله تسال و تسكين خاطري را فراهم آورند

اند كه بوسيله آنها نيروهاي تسال بخش بر وجود ما جريان يافته و  توهمي و تارهاي مخدر خود بسيار شايسته

  .شعله اميال و غرايز نهاديمان را فرو نشانند ناراحتي و ناكامي هايمان را تشفي بخشيده و

البته شما بي شك اين مسأله را مورد نظر قرار داده و باور داريد كه شناخت واقعيت تا چه اندازه دشوار 

گذشته از اين دشواري و مشكل بودن شناسايي حقيقت، تازه اين مسأله، يعني امكـان راه  . و سخت مي باشد

ل هرگاه به اين موضوع توجه كنيم كه قسمت و حصـه  اح. خود مورد شك و ترديد است –يافتن به واقعيت 

ليـه  اي كـه مـورد نيـاز احتياجـات او     مهم و قابل توجهي از نيازمندي هاي بشر، به ويـژه آن قسـمت و بهـره   

مسأله بيشتر مورد آشـكارايي   –زندگيش مي باشد تا چه اندازه تماس و نزديكي با اين شناخت حقيقت دارد 

  .و روشني قرار مي گيرد

يكي از امتيازهاي ويژه مذهبي كه نقشي در خور توجه و شايسته دارد، و در حقيقت قدرت آنرا نشـان  

ن است اين قابليت تحول و تغيير براي شـما مشـمئز   حال ممك. مي دهد؛ قابليت تحول و تغيير آن مي باشد

كننده و نفرت انگيز باشد اما توجه داشته باشيد كه همين قابليت تغيير و تحول بـراي مـن بسـيار جالـب و     

سزاوار تحسين است چون بوسيله اين قابليت انطباقي است كه مذهب مـي توانـد همـواره بـراي وصـول بـه       

چنان تغيير صورت و  –وشي نو رپيشين را از تن به در كرده و در صورت تكامل، آن پوشش كهنه و فرسوده 

  .جهت داده و خود را دگرگون سازد كه حتي علم كنوني با تمام پيشرفت و اهميتش نتواند آنرا رد نمايد

من به اين مسأله توجه دارم كه شما با شتاب و عجله اين تغييرپذيري و دگرگوني اصـول و معتقـدات   

امـا  . ي را محكوم نموده و آن را دليلي بارز و روشن بر عليه حقانيت دين محسـوب مـي داريـد   ديني و مذهب

دگرباره توجه شما را به اين امر اساسي و حياتي معطوف مي دارم كه همين امر و موضوعي كه به نظر شـما  

ن و بخـردان و  دليل نقصان حقانيت مذهب است، مسأله توافق و سازش ميان بي سوادان و با سوادان، عاميـا 

فالسفه و يا خواص را امكان پذير مي نمايد و از آن پس ديگر بيم اين از ميان مي رود كه عاميان و توده بـي  

سواد بر اثر آگاهي و اطالع از طرز و روش تفكر و بي ايماني خواص دچار بي ايماني و بي عقيدگي گشته و به 

  .روي دهد موجب آن تشنج هايي در جامعه و نظام و موجوديت آن

اي موفقيت حاصل كرده باشم كه بي ارزشي روش ابداعي تـان   اكنون چنين گمان مي برم كه تا اندازه

بجـاي يـك تـوهم و     دام كه شـما مـي خواهيـ    و اصوالً اين موضوع را نيز به خوبي فهم كرده. را روشن نمايم

پنداري كه به شايستگي تاكنون حفظ شده و ارزشـمندي و قابليـت خـود را نشـان داده و از آزمـايش هـاي       

بسياري پيروزمندانه سر در كرده است روشي ديگر، و يا در حقيقت توهمي ديگر را جاي نشـين نماييـد كـه    

  ».ميناني داشتهيچ گونه سابقه آزمايشي نداشته و به نتايج آن نيز نمي توان اط
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  نقش ارزشمند عقل -4

  دوري از تعصب و خام انديشي، ارزش نسبي انتقاد، چگونگي روش

  عقلي و اوهام، تميز ميان اوهام مذهبي و روش نو در پرورش و

  تربيت، نقد دو روش مذهبي و غير مذهبي، جواب به انتقاد

  پيشين، ارزش روش نو، اشتباه و دوري جويي از آن،

  ي كه روان شناسي منشأ آنتوجه به روش

  است، كار يك روان شناس و مصلح

  انتقادي در اصل روان اجتماعي، 

  شناسي، توجه به نكاتي ديگر،

  نقش و وظيفه عقل

من بطور كلي آن اندازه خام انديش و سختگير يا متعصب در عقايد خود نيستم كه يكباره خط بطالن 

من خـود بـه   . هايتان را حتي تا يك درجه نيز فاقد ارزش ندانمو سياهي به انتقادهاي شما بركشيده و گفته 

هشـتن از   وراين امر اذعان دارم و تجربه هاي علمي نيز در روان شناسي آن را تأييد مي كنـد كـه دسـت فـ    

توهمات و يا در گفته شما عوامل تأثري، و آنگاه تمكين نمودن به روش و شيوه هاي عقلي و منطقي تـا چـه   

از سويي ديگر از اين لحاظ به شما ايرادي نخواهم داشـت كـه اسـتدالل و    . فرسا مي باشد حد مشكل و توان

عقايد يا روش ابداعي من را نيز در شمار اوهام و پندارها به حساب مي آوريـد؛ در حقيقـت شـايد هـم جـزو      

  .اوهام محسوب شوند

يـده شـما را دربـاره    البته مشاهده مي نماييد كه من بدون سخت كوشي هاي فكري و يا مسـلكي، عق 

ليكن الزم است بين اين دو نوع توهم، يعني توهم . توهم بودن روش و شيوه استداللي خودم پذيرا مي باشم

مذهبي كه شما از آن دفاع مي نماييد و توهم منطقي كه شيوه من است وجوه تفارق و تمايزي قايل شـويم؛  

روش منطقي نيز در  كه ز امكان شناخت آنها، و آيا اينآنگاه است كه با در نظر گرفتن اين وجوه و موارد تماي

  :شمار اوهام مي باشد بهتر فراهم خواهد آمد

اين حقايق عبارت اسـت  . بي شك به نكاتي اذعان داريد كه همگان به واقعيت و حقيقتش ايمان دارند

نها سرپيچي نموده و يا كساني كه از آ. اوهام مذهبي پذيرفتن و قبولشان جبري و از روي فشار است: از اينكه

بـه گفتـه صـريح و    . به انتقاد و خرده گيري در آنها بپردازند، مورد سرزنش و عتاب و عقاب قرار مـي گيرنـد  

از . آشكار خودتان اين اوهام جنبه هذياني و تعبدي داشته و دور از روش عقلي و اسـتدالل منطقـي هسـتند   

اي نمـي باشـند و مجبـور     مي دانيد، داراي ارزش ويـژه  سويي در همان استداللي كه آن را جنبه امتياز دين

  .هستند براي انطباق با محيط هر زمان نوعي ديگرگوني را پذيرا باشند
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هرگاه كسي از قبول و پذيرفتن آنها سرباز زده و يا به انتقاد : حال نگاهي به روش غير مذهبي برافگنيم

پذيرفتن و تمكين به آنها بوسـيله تهديـد و   . گرفت و خرده گيري بپردازد مورد شكنجه و عقاب قرار نخواهد

گـري منطقـي نبـوده و خاصـيت وهمـي و       به هيچ روي تعبدي و دور از روش انديشه. ارعاب انجام نمي شود

  .پندار آميز نيز ندارند

ارزشي و نقش ناعملي اين روش خرده گيري شد و نوعي شك مثبت درباره عـدم   از طرفي ديگر به بي

در صورت عمل و بكار بستن و بدست آمدن تجربه هـايي در  . نين روش و طرحي ابراز گشتموفقيت براي چ

ام؛ به تندي و بـا شـتاب،    اين زمينه، هرگاه ثابت شد و عمالً آشكار گشت كه من دچار اشتباه و كجروي شده

  .قاد و اميدها و روش خودم چشم پوشي نمايمتدور از هر تعصب و سرسختي مي توانم از اع

من خواهان آنم تا كارم را در قلمرو . برآنم تا به اين نكته و تذكر عطف توجه و دقتي ابراز نماييداكنون 

در واقع اين نظري بـر مبنـاي يـك خـواهش كـه محتـوي       . ام مورد انتقاد قرار دهيد و رشته ويژه و تخصصي

د تيزهوشـي مـورد   گذشت و مراعاتي از جانب شما باشد نيست، چه اين اصل اساسي را الزم است هـر منتقـ  

به هر انجام هنگامي كه شما تكاپو و تالش مرا بدان گونه كه هست در نظر گرفتيد بسياري . رعايت قرار دهد

  .از موارد مورد تحليل و روشني قرار خواهد گرفت

يك نفر روان شناس كه در حيطه و قلمـرو دانـش ويـژه خـودش بـه بسـياري از مشـكالت و در هـم         

مردم آگاهي دارد، با توجه به مطالعات و كاوش هايي كه درباره تحوالت و دگرگوني پيچيدگي هاي زندگاني 

ها و تكامل روان انساني بدست آورده است، و اين مطالعات شامل و دربردارنده تمام دوران زنـدگاني بشـري؛   

ت به داوري يعني از اوان كودكي تا دوران بلوغ و پس از آن نيز مي شود مي خواهد درباره تكامل بشريت دس

  .برزند

شناس برحسب مطالعات رواني خود همانندي ها و شباهت هاي اساسـي بسـياري ميـان     پس اين روان

هاي دوران كودكي موقـت و  »نوروز«شناسي  البته در رشته روان. كودكي مشاهده مي كند» نوروز«مذهب و 

ت پزشـكي و فـرا رسـيدن دوران    داراي عمري كوتاه مي باشند و اين بيماري هاي عصر كودكي بر اثر توجها

شناس بنابراين اصل با خـوش بينـي    پس پزشك روان. بلوغ، خود به خود از ميان رفته و راه عدم مي پيمايند

به اين بيماري همگاني و اجتماعي، يعني مذهب نگريسته و اميدوار مي شود كه بشريت نيز همچون كودكان 

شت سر مي گذارند، از ايـن بيمـاري اجتمـاعي خـود را رهـايي      فراواني كه اين دوران بحراني را با موفقيت پ

  .بخشيده و به دوران كمال و بلوغ خود باز رسد

البته من خود به موارد بسياري كه ممكن است در اين قسمت مورد انتقاد قرار گيرد آگاهي دارم، مثالً 

اند، عناصري كـافي و   آمده ممكن است اين شناخت ها و بازيابي هايي كه در پرتو روان شناسي فردي حاصل

قابل توجه نباشند، و از سويي ديگر شايد سازش و انطباقي ميان شناخت ها و معرفـت هـاي حاصـل از روان    

. شناسي فردي و تعميم آنها بر پديده هاي صرف اجتماعي از لحاظ منطقي كـاري اساسـي محسـوب نگـردد    
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به اين نوع توجيه و تفكر نگريستن كار منطقي بطور كلي شايد با نظري صرف مبني بر خوش بيني و اعتماد 

در اين مورد نيز من با شم همراهي و موافقت دارم كه خوش بيني صرف و بـا نظـري   . و درستي بشمار نيايد

اما ايـن  . اي صحيح نمي تواند باشد كامالً مطمئن به مسائل نگريستن و به نتايج مثبت آن اميدوار بودن شيوه

غالباً آدمي نمي تواند خود را از انديشيدن باز دارد و انديشه هايي كه به فكرش بـر  مسأله نيز امري است كه 

مي گذرند نيز ناگفته نمانده و اغلب بر زبان جاري مي شوند و آدمي نمي تواند از تظاهر و نمايان گـري آنهـا   

هاي خود جلب  خودداري كند و بايستي به هر نحوي كه شده باشد توجه كساني را به ارزش و حقانيت گفته

  .نمايد

الزم است دو نكته ديگر را نيز مورد بازگويي و تذكر قرار دهم، نخست آنكه، به هيچ گونه به اين اميد و 

. نظر نباشيد كه بي تواني و ضعف منطق از جانب من موجب تقويت و بالندگي نظـرات شـما خواهـد گشـت    

ت رفتـه و رو بـه سـير    سـ شما دربـاره آن چيزهـايي كـه از د    اصوالً من چنين مي انديشم كه تأسف و تحسر

هرچه كه ما، يعني . سف و تحسري كامالً بيهوده مي باشدأقهقرايي و گرايش به جانب عدم و نيستي دارند، ت

و اسير سر پنجه  داسير نيروي قهار غرايز و اميال خود مي باش دهيم كه بشر هم من و هم شما ندا و فرياد در

ست و نيروي تعقل و تفكر منطقـي او در برابـر ايـن غرايـز سـركش      اني و اميال غير اجتماعي ااي نفسنيروه

مقاومت و قدرت چنداني ندارند باز هم نخواهيم توانست كه موجوديت عقل را انكار كنـيم؛ هرچنـد هـم كـه     

وا باشد و در اگر ضعيف باشد، هرگاه خفيف و كم آ. نفوذ عقلي آهسته ولي مداوم و پي گير است. ضعيف باشد

با همان آواي . مراحلي بر ما نتواند نفوذي بجاي گذارد، متوقف نگشته و از تكاپو و پيشروي باز نخواهد ايستاد

ايـن از مـوارد انگشـت شـمار ولـي      . ضعيف كه مداوم و مستمر است سرانجام خود را به گوش خواهد رسانيد

ي بـه افـق آينـده بنگـريم و     تا با اميد و خـوش بينـ  نمايان و قابل توجهي است كه به ما امكان آنرا مي دهد 

  .يستي به هيچ روي از اهميت اين مورد غافل و خواب زده نبودبا

  نگاهي بسوي آينده - 5

  توجه به آينده، در اميد عصر تعقل، هدف من و شما، اشتراك مقصد در

  هدف، هدف عقلي و روش وهمي، شتاب كاري و مبناي توهمات

  راه ترقي و لزوم طرد اوهام اي روشن، مذهبي، آينده

  مذهبي، شكست قهري اوهام و پندارها، پيروزي

  نهايي عقل و منطق، سرنوشت مذهب هاي

  اصالح شده، توجهي به دو هدف مثبت

  و منفي، ارزش روش عقلي و

  انهدام اوهام
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دمـي  با توجه به اين نكته، يعني نقش اثر انگيز، اما ضعيف و مداوم عقـل اميـدهايي ديگـري نيـز در آ    

البته آن زمان و عصري كه ما به اميد آن بوده و چشم به راهش هستيم، و آن عصر تعقل . برانگيخته مي شود

امـا ايـن   . دار است و تفوق هوشمندي و منطق بر اميال و غرايز و عناصر نفساني است از ما بسي دور و فاصله

ت ساي ا ي نهايت در پيش باشد، بلكه فاصلهاي ب دور بودن و بعيد نمودن بر آن معنا و تعبير نيست كه فاصله

  .كه رسيدن و حصول به آن مستلزم گشت زمان و اندكي  بردباري و صبوري مي باشد

اي ديگر كه بسي اساسي و اصلي است برگشت نظـر و   اما گذشته از اين موضوع، الزم است تا به مسأله

و  –چيسـت   كـه هـدف و خواسـت شـما     به ايـن معنـا  . توجهي را مرعي داريم؛ و آن نيز موضوع هدف است

گر است؟ هدف يا اهـدافي كـه خـداي شـما برگزيـده و       اي جست و جو خواست ما در پي كدام آرمان و ايده

برادري، برابري؛ وسيله انگيزي براي كاهش اندوه ها و : مي دهد عبارت است از بسوي آن رهبري و تعليمتان

هدف ما و خواست هاي ما نيز خـارج از قلمـرو هـدف هـاي شـما و      . دردهاي بشري و صيانت حقوق يكديگر

خدايتان نمي باشد پس در حقيقت آنچه كه از اختالف ها و تصادم ميان ما و شما موجود است مواردي غيـر  

حل و تخفيف نيست، بلكه صورتي مجازي دارند، چون هر دو به سوي يك هدف شتابانيم، منتهـا از دو   قابل

  .راه مختلف

ما بـراي دسـت يـابي و    . راه ما از موارد حقيقت جويي و موقعيت شناسي و زمان نگري دنبال مي شود

و توانايي انساني است و آن اي كوشايي مي ورزيم كه در حد قدرت  حصول به منظور و هدف خود تا آن اندازه

  .قدر كه نيرو و توانمندي بشر و امكانات خارجي اجازه مي دهد منظور خود را دنبال مي كنيم

اي در  با اين احوال مالحظه مي نماييد كه منظور و هدف ما يكي است و در اصل اختالف قابل مالحظه

كه داريد براي وصول به نتيجه از راه راسـت و   اما شما بر اثر تعجيل و شتابي. هايمان به چشم نمي رسد ايده

ايد، دامن صـبر   شما بسي ناشكيبايي ورزيده و پر توقعي اميد داشته. ايد درست منحرف گشته و به دور افتاده

شـما در ضـمن   . اي از دست فرو هشته و به وادي تاريكي كه ژرفاي اوهام و پندارهاست سخت سـقوط كـرده  

كه نموديد نسبت خودپرستي و يك جانبه به قاضي رفتن و خوشحال برگشـتن را  انتقادها و نكته يابي هايي 

شـما بـر   . اما اينك مالحظه نماييد كه اين نسبت ها تا چه اندازه بر قامت خودتان برازندگي دارد. به ما داديد

و  اي كه داريد مي خواهيد بالفاصله پس از مرگ در بهشـت بـرين سـرازير گشـته و سـرور      اثر شتاب و عجله

ايـد آغـاز    اي را به تالفي زندگي پر رنج و مشقتي كه پشـت سـر نهـاده    خوشي و بهجت انگيزي زندگي دوباره

ت يبه اين وسيله مي خواهيد در وادي اوهام فرو رفته و به محال و غير ممكن رنگ واقعيت و سكه قبول. كنيد

وش نادرست خود دست بداريد، نمي برزنيد، شما به هيچ روي بر آن نيستيد تا از سخت كوشي هاي بيجا و ر

از اين تمايالت و اميال . خواهيد تا از خودپرستي و خودپسندي در گذشته و اندكي نيز به واقعيت نظر افگنيد

و خواست هاي شتاب كارانه و پندار آميز خداي شما، هر آنچه را كـه طبيعـت خـارجي امكـان دهـد عملـي       

زمان انجام خواهد شد جدا از آن  اين عمل طبيعي كه با مرور البته. يافت خواهد شد و صورت فعليت خواهد
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يج و آهستگي و در زمان دوري درعملي شدن اين اميال به ت. ناك مذهبي است بشارت هاي وهم آميز و فريب

  .براي نسل هاي ديگر انجام خواهد گشت

لي باز رسد، بطور اتع در راهي كه بشريت بايستي طي نموده و از مراحلي بر گذشته و به شاهراه ترقي و

اين اصل يعني . حتم و جزم الزم است تا از پندارها و اوهام مذهبي چشم فرو پوشيده و آنها را يكسره برافگند

حذف حتمي مذهب از پيكره تمدن، يكي از اصولي ترين راه هاي پيشرفت اسـت و بـي آن هرگونـه ترقـي و     

ين كوشش ها و تكاپوهاي نخستين از لحاظ آغاز كـار  حال هرگاه ا. ناك خواهد بود جهشي بي مفهوم و فريب

بـه هـيچ    –اي پيشروي نداشته و به نتيجه هاي دلخواهي بـاز نرسـند    و نامأنوس بودن با افكار عامه؛ تا اندازه

اگر بـه تنـدي و شـتاب    . روي نمي توان به نااميدي گرايسته و آن تكاپوها را موارد بي نتيجه و تأثير پنداشت

چندان اهميت و توجه نظري الزم نيست تـا   لي را به عيان مشاهده نمي نماييم،و اصالحات فع نتايج مبارزات

اصل مهم و بي شك و ترديد اين است كه هيچ نيرويي . جاع شودراز لحاظ منفي و جنبه نامثبت قضيه بدان ا

. جـاودان نيسـت   را از جهت راستين و حقيقت قضيه با نيروي عقل و منطق ياراي برابري و مبارزه مسـتمر و 

. ندارها را در برابر عقل و منطق تضمين نمايدپهيچ جرياني نمي تواند در بستر و مسير زمان موفقيت اوهام و 

اي  طول زمان تكرار حوادث، جهش هاي عقلي، پيشرفت بينش هاي تجربي و عيني از جملـه عوامـل ارزنـده   

ند و اين عوامل نيز گذرگاه هـايي هسـتند كـه بـه     مي باشند كه تنها در بسترگاه زمان بالندگي و نمو مي ياب

آهنگـي كـاملي بـا عقـل و      مهمذهب از عواملي است كه مغـايرت و نـا   .شاهراه عقل و منطق پايان مي گيرند

منطق دارد، پس بنابر اصول غير قابل ترديد فوق موفقيـت نهـايي از آن عقـل و منطـق خواهـد بـود و ايـن        

  .شود، بلكه مشمول مرور زمان خواهد بودموفقيت ناگهاني و دفعاً حاصل نمي 

اي مذهب و يا به قول و گفته شما ه از جانبي ديگر بايستي به اين امر نيز توجه داشت كه رنگ پذيري

اي موافق با جريان هاي فكري زمان خود را اصالح و رنگ مي كند نيـز   تلون مذهبي و اينكه مذهب هر دوره

روش هاي مذهبي اصالح شـده و بـه اصـطالح مترقـي هـم      . تثنا باشدقادر نيست از اين جريان بركنار و مس

مشمول همان سرنوشتي خواهند بود كه نياي نخستين آنها بوده است، و به اين وسايل مذهب قادر نخواهـد  

  .بود تا سرنوشت جبري خود را از مسير تاريخ به راهي غير آنچه بايستي باشد برافگند

نموده و براي پايداري و زندگي موقت آن وسايلي برانگيزيد، بعيـد  حال هرگاه از نظرات مذهبي عدول 

اي در امان مانيد، ولي الزم است تذكر داده شـود كـه آن هـم     نيست تا از نقادي و حمله هاي علمي تا اندازه

سـماني كـه   آشما ممكن است مذهب را تنها به اعتقاد بوجود مبـدئي  . دوراني بس كوتاه و موقتي خواهد بود

البته اين وسـيله و يـا    –ي و ناشناختني و جامع جميع صفات نيك و شايسته مي باشد محدود نماييد ناديدن

هايي شما را كـه نگهـداري و   اما نكته و هدف ن –تمهيدي است كه تنها انتقادهاي علمي را متوقف مي نمايد 

مذهب يكبـاره بـه زيـان    حفظ ايمان مردم باشد تضمين نمي كند، اما موجب مي شود تا نظر مردم از دين و 

  .شما برگردد
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ايـن ژرف نگـري از   . از طرفي ديگر نيز از لحاظ شكلي قياسي الزم است تا به موضوع عميقتـر بنگريـد  

آهنگي و اختالف خـود   همان جلب شود اين است كه تضاد و نالحاظ شكل قياسي كه مي خواهم توجهتان بد

وضع شما آن شكلي است كه بايسـتي همـواره آمـاده    . بگيريدو من را در مقابل و برابر توهم يا پندار در نظر 

اين دفاع شما دفاعي متعصبانه است كه به عقل و . ندار مذهبي دفاع كنيدپباشيد تا با تمام نيرو توان خود از 

اي دور از مرزهاي عقلي و منطقي  منطق، يا استدالل عقلي تسليم نمي شود و به شكلي ناخردمندانه در نقطه

حال هرگاه اين پندار شـما  . ده و در حصار اوهام و پندارهايي بي اساس خود را محصور داشته استتوقف نمو

تي قرا گيرد، شما بزودي همه اوهام و ايده هـاي  سهمچون امروز مورد شكست و در معرض خطر انهدام و س

اين . كباره فرو خواهد ريختايد به ي اي كه برپا داشته پندارآميز خود را از دست داده و دورنما يا دنياي خيالي

فروريزي و از دست دادن اوهام براي شما يأس و نااميدي بزرگي به دنبال خواهد داشت كـه اثـر آن عبـارت    

البته نتايج آن تنها منحصر به بدبيني و يـأس موقـت نمـي باشـد،     . است از بدبيني نسبت به تمدن و بشريت

ينده نيز بازخواهد داشت، در صورتي كه در مورد ما چنـين  آر ينده و هر نوع اميد موفقيتي دآبلكه شما را از 

ايم، به اين جهت كه از روي عقل انديشـي   ود را از قيد و بند چنين اوهامي رهانيدهخنيست؛ من و همفكرانم 

اي از اوهام  ايم تا از بخش قابل مالحظه و دوري از هر نوع تعصب و سنت دوستي و گذشته گرايي حاضر شده

كي از آرزوهـاي  چمان سهم كـو دحال هرگاه در ايده ها و عقاي. ودكانه خود چشم فروپوشيده داريمو اميال ك

ريم دميز، قاآغير عملي و بي نقش نيز وجود داشته باشد، در اثر روشن بيني و وقوف به موارد پنداري و توهم 

  .تا آنها را تحمل نموده و به مرور به سامانشان اندازيم

  ارزش نهايي دانش -6

  بحثي درباره روش پرورش غير مذهبي، عصر تعقل و راه وصول به آن،

  اشتراكي در پندارهاي شما و راه ما، سستي ايمان مذهبي، عقل

  ها، گيري انديشي و ارزش آن، انتقادهايي به علم و پاسخ خرده

  تكامل علم، نقص دين و ارزش هاي درجاتي،  نقد علم، 

  شناخت جهانمخالفت با علم، نقش عوامل رواني در 

  خارجي، علم و منطق به عنوان واقعيت

بعيد و دور نيست كه به بكار گرفتن و شيوع روش و شيوه پرورشي و تربيتي غير مذهبي، دگرگوني ها 

البتـه خـدا و پروردگـار    . نيـاورد  اي را در چگونگي احوال رواني بشر بوجود قابل توجه و فزون مايه تو تغييرا

اي كه بايستي و الزم است نيرومند و پر توان نيست، ولـي   جديد و تازه ما؛ يعني علم و منطق هنوز آن اندازه

انـد جامـه عمـل و     كي از آنچه كه گذشتگانش وعـده داده چرد تا به سهم كوابي شك آن قدر نيرو و قدرت د
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خود را به وعده و اميدهاي پوچ و بيهوده سرگرم  و حقيقت ايمان داريم البته ما به واقعيت و. وشاندپواقعيت ب

آن انجام دهيم به هيچ روي به نمي داريم، هرگاه موقعيتي الزم آمد تا نقد و انتقادي در روش و ارزش علمي 

ي حقايق اندك، اما واقعيت دار زندگي مادي خود را به هيچ وجه فـدا . فريبي و دروغ پردازي نمي گرويمخود

اين اتكاي به نفس و ايمـان  . اوهام و نيرنگ هاي فريب ناكانه دنيايي ديگر كه وجود خارجي ندارد نمي كنيم

يعنـي  : به هدفي كه داريم زاييده آن است كه ما داراي آن اصل و چيزي هستيم كه شما فاقد آن مي باشـيد 

ول به سرچشـمه عصـر تعقـل را    در زندگي داراي يك نقطه اتكاي استوار و منطقي مي باشيم كه هرچند وص

  .اندكي به تعويق مي اندازد، اما وصولش حتمي و بي ترديد است

ه و باور داريم كـه  تما به اين اصل گرايش داش. منديم زاي آن معتقد و ايمان ما به علم و نيروي شگفتي

هـاي حقـايق   مندانـه را دربـاره چگـونگي     تين و واقـع سنتايج كاوش هاي علمي قادر است تا آموزش هايي را

زنـدگاني و امـور    متر بتـواني  خارجي به ما بياموزد، و اين آموزش ها موجب آن مي شود كه ما بهتر و شايسته

چون شيوه شما توهم ر حقيقت و به واقع اين روش ما هموابسته به آن را منظم و مرتب نماييم حال هرگاه د

اما خوشبختانه چنين نيست، چـون كاميـابي هـا و    . و پندار باشد كه وضع و جهت ما و شما يكي خواهد بود

اند كه علم يك واقعيت است و جنبه توهم آميـز بـه هـيچ روي     شمند علمي ثابت كردهزنتايج فزون مايه و ار

ت كه در هيچ صورتي نمي توان بر واقعيت آن ها ندارد و ثبوت اين مطلب نيز مبتني بر تجربه هاي عيني اس

  .پرده كشيد

البته سنجش و فهم مورد دشمني پندار داران و خرافه گرايان نسبت به علم بسي روشن و سـهل يـاب   

اي است كه بوسيله آن امور فكـري بشـري سـنجيده گشـته و از صـافي       مي دانيم كه علم وسيله. خواهد بود

ن گذشتن پندارها و امور غير منطقي و اوهام را از صافي عقل صادر نمي كند و منطق در مي گذرند، علم امكا

علم از اين جهت كه نيرو، اهميت، قدرت و نفوذ مذهبي را . به همين روي ستيزه جويان فراواني پيدا مي كند

. وردبي نقش نموده و ايمان را در نزد متدينين سست مي نمايد مخالفين زيادي را بـراي خـود فـراهم مـي آ    

اغلب ايرادها و اشكاالتي كه از جانب مخالفين دانش و علم ايراد مـي شـود مبتنـي بـر ايـن اسـت كـه علـم         

آورد كرده است، در حالي كه هرگاه به نسبت، قياسـي   معلومات و شناخت هاي اندكي را براي ما حاصل و ره

قابل آن شناخت ها و معلومات ر مميان دانسته ها و نادانستني ها به عمل بياوريم متوجه خواهيم گشت كه د

اي برابر دريا مـي   علمي، موارد مجهول و ناشناخت بسياري هم باقي مانده كه نسبت موارد مثبت قطره اندك

  .نمايد

ي درباره اين ايراد و انتقاد بدوي و ناانديشمندانه به عمل آيد، سستي و بي پـايگي آن  وربي شك اگر غ

اين چنين دست به سفسطه و خرده گيري از روي بي خردي مي يازند كساني كه . به عيان روش خواهد شد

الزم است به اين اصل مسلم توجه كنند كه دانش و علم در زمان ما هنوز بسي جوان و نهالي تازه خيز است، 

گيرهـاي فراوانـي فراپـاي دارد،     سان به دوش كشيده و به هـر گـامي راه   ي بس گرانراي است نو كه با پديده
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ين مورد را نيز بايستي از نظر دور نداشت كه هنوز اندك مدتي نمي گذرد كه بشر به سـالح عقـل و   وانگهي ا

ايـن اشـتباه و   . منطق، خودساز مسلح گشته و در شيوه هاي گوناگون از اصول علمي سـودجويي مـي نمايـد   

يـا انتقادهـاي   خطاكاري عمومي و همه گيري است كه اين زمان و در عصر ما رواج يافته و موجب بدبيني و 

  .ناروايي را نسبت به علم فراهم كرده است

از سويي ديگر علم و دانش هدف انتقادهايي قرار مي گيرد مبني بر اينكه نظرات و قوانين علمي متلون 

يـد كـه در   ااين زمان قوانين و اصولي را با ادعايي شگرف در حقيقت بودن آنها وضـع مـي نم  . و ناپايدار است

بودن و اشتباه آميزي آنها پي برده مي شود و آنگاه قانون جديدي وضع مي شود مبتني بر آينده به نادرست 

همان ادعا كه آن هم به نوبت خود دچار سرنوشت اولي مي شود، و اين امر همچنـان ادامـه مـي يابـد و هـر      

  .قانوني تنها در زماني محدود اصالتي دروغين را براي خود حفظ مي كند

در حقيقت اينها خرده گيري . از آن به نادرستي اين گونه داوري ها اذعان آورد بايستي انديشيد و پس

ي كه تدگرگوني ها و تغييرا. ها و تقريباً اتهام هايي محسوب مي شوند كه اغلب به قصد عمد اظهار مي گردند

اينكـه  در نظرات و قوانين علمي جلب توجه مي نمايد، تكامل و جهش هايي بسوي امور حتمي است، نه بـر  

قانوني كه در نخستين مراحل كشف و باز يافتنش تصور مي شد كه . جنبه هاي منفي و تخريبي داشته باشند

يـت دار و  عداراي اصالت و ارزش كلي است، در بستر زمان و بر اثر پيشرفت آشكار مي شود كه خود فـرع واق 

هايي ديگر قوانين ديگـري بوجـود مـي    اي از يك قانون كلي تري بوده است، يا بر اينكه در زمان  حالت ويژه

  .آيند كه پيشرفته تر بوده و بالنتيجه قانون قبلي را از ارج و ارزش فرو مي اندازند

نظرات و قوانين علمي همچنان در را ترقي و تكاملند، يك واقعيت كه سرعت عمل و سهولت انجـامش  

شواري داشته است فرا مي گيرد، ولي همان تر مي باشد جاي واقعيت گذشته را كه كندي و د تر و افزون زياده

واقعيت و قانون علمي كه سرعت و سهولت نسبي داشته و در زماني خود نيز در راه تكامل و تعالي جاي خود 

  .تر و بهتر مي سپارد را به قانوني شايسته

به هيچ روي ادعاي آن نمي شود كه ما در رشته هاي گوناگون علمـي بـه شـناخت هـا و ادراك هـاي      

ايم، بلكه رشته ها و شاخه هاي بسياري هسـتند كـه مـا هنـوز در مراحـل       شايسته و قابل توجهي باز رسيده

نخستين كاوش و پژوهش درباره آنها مي باشيم و به نتايجي قطعي و يقيني كه شايسته اطالق علم نسبت به 

ريهاي بسياري بوجود مي آيند و در همين مراحل اوليه است كه فرضيات و تئو. ايم ها باشد هنوز باز نرسيدهنآ

در اثر فقدان ارزش علمي خود به خود از ميان مي روند، ليكن اين امري كلي نيست چون در رشته هايي هم 

ايم كه هسته ها و مركزهايي مورد اطمينان و تغيير ناپـذير   به شناخت ها و معرفت هاي بسياري دست يافته

  .اند را فراهم آورده

مخالفين سعي و كوشش فراوان بر آن مصروف مي شود كه از ارزش علوم بـه هـر   به هر حال از جانب 

اينـان  . نحوي كه باشد كاسته و به وسيله سالح كهنه و فرسوده دين و مذهب در انكار آن هم داستان گردند
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تـه  پيروزي و موفقيت فعلي دانش را در زمينه هاي علوم رواني، از نتايج درون ذاتي امور عينـي و تجربـي ياف  

طبيعتاً نتايجي هم : هاي ما قلمداد مي نمايند، و مي گويند چون دانش همساني و وابستگي به نظرات ما دارد

كه از آن حاصل مي شود ذهني خواهد بود ورنه به هيچ روي حقايق اصلي اشياء را كـه در خـارج از ذهـن و    

  .قرار نمي دهد سحيطه قدرت ادراكي و شناخت ما واقع گشته در دستر

ا الزم است اين تذكر و هشدار را بدهم كه اين گونه منتقدين و خرده گيران كهنه پرست از يك نكته ام

غافل بوده و از شناخت و معرفت نسبت به آن نيز سرباز مي زنند و آن اين است كه وقتي هدف مـا پـژوهش   

اي دارد  به تعيين كنندهعلمي و كارهاي علمي و تجربي باشد، الزم مي آيد تا همواره به عاملي قطعي كه جن

ايي روشـن و مسـتدل اقامـه    هـ به اين ايراد مي توان بدون كوشش و تكاپويي زياد پاسخ : تكيه و اشاره گردد

در ايـن  . نخست درباره اينكه عدم شناختي خارج از وجود ذهن، راجع به حقـايق اشـياء موجـود اسـت    . نمود

بيهوده از روي بدبيني و يا تعصب، تكامل انساني را  مرحله الزم است تا به يك نكته اصلي سخت توجه كرد و

دستگاه انساني و ساختمان رواني ما در اثر تالش و كوشش هاي فراواني كه براي درك و شـناخت  . نفي نكرد

بالندگي يافته است، در اثر اين استمرار  اي ورزيده شده و نشو و جهان خارجي به عمل آورده به نحو شايسته

و نشو و نما كه هدفش شناخت حقايق خارجي اشياء بوده اسـت توانسـته و قـادر شـده تـا نـوعي سـازش و        

هماهنگي با جهان خارجي برقرار نمايد، وانگهي دستگاه رواني ما خود خارج از اين جهـان نبـوده و جريـي از    

  .ناميده مي شود و ما درباره آن تحقيق و كاوش مي نمايم مي باشد اي كه به نام هستي و دنيا اين مجموعه

ه دستگاه رواني آدمي با كار علم و دانش برقرار است كه به ديگر رابطه و پيوندي ميان كار ويژاز سويي 

در بازپسين اعتراضي كه بـه  . موجب آن بر اثر آن صفت ويژه رواني كار و حدود علم محدود و معين مي شود

نست كه نتايج نهايي و آخرين كاوش هاي نتيجه مند علمي، بدان گونه ايري فوق مي شود بايستي دخرده گ

كه روش دستيازي به آن نشان مي دهد، تنها با سازمان رواني بشري بستگي بي قيد و شـرطي نـدارد؛ بلكـه    

  .پيوندي داردبوسيله آن امور و چيزها و پديده هايي كه به روي اين دستگاه اثر مي گذاند، نيز هم 

به هر انجام از ارزش و نقش مؤثر و تعيين كننده عوامل رواني در شناخت اين جهان نبايسـتي تغافـل   

ورزيد، و اين ادعا كه مي توان جهان و طبيعت را بدون وجود عوامل و پيوندهاي دسـتگاه روانـي بازشـناخت    

  .اراي كوچكترين ارزشي نمي باشداي بيش نيست و از لحاظ علمي چنين روش و ادعايي براي ما د سفسطه

 –نه، دانش و علم پندار و توهم نيست، توهم و پندار آن است كه ما ارزش و نقش علم را نفي نمـاييم  

به اميد آنكه گمان بريم هر نوع شناختي را كه دانش در حيطه ادراك و شناخت ما قرار نمي دهد در جاهايي 

  .ديگر خواهيم يافت

تـوتم و توتميسـم و   (كرده بوديم تا در پايان كتاب پيوستي از مبحث  طي بخش هاي گذشته وعده

افزوده نماييم، ليكن متأسفانه اين امر مقدور نگشت و خواهندگان مي توانند براي آگاهي از ) مسايل تابو

 .نوشته نگارنده رجوع نمايند» تاريخ اديان«و جلد دوم » اصول روانكاوي«مسايل فوق به دو كتاب 
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