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 یاخالق و تجزيه روح: فصل چهارم
  

 یمگر بيشتر افراد مسيح.  بدست آوریمیتوانيم جامعه مسيح یدر فصل پيش گفتيم هرگز نم
 ی جامعه تا یك تاریخ فرضی را برایتوانيم انجام عمل یالبته مقصود این نيست آه م. باشيم
 یك بار آغاز نمود، یبلكه مقصود این است آه هر دو آار را باید فور. ه تاخير اندازیمآینده ب
» آن چه خواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيد« اول این آه ببينيم، ییعن

 باشيم آه ی آنيم آن نوع مردمیآند و دوم این آه سع یچگونه در جامعه جدید مصداق پيدا م
جام این آار را یاد گرفتيم واقعا آن را به آار بریم و اینك خواهيم دید آه عقيده اگر طرز ان

 مشخصات ماشين بشریت ی از نظر یك نفر مسيحیمسيحيت راجع به آدم خوب چيست، یعن
اول این آه . گردد ی دیگر مطرح میباشد؟ قبل از شروع به جزیيات دو نكته عموم یچه م

 خود ماشين بشریت را اصالح یست آه با فنون روح ادعایش این ایچون اخالق مسيح
 هم آه همين ادعا را یآند، پس طبعا شخص مایل است بداند آه ارتباط آن با فنون روح یم

 باشد چيست؟  یم ) psychoanalysis (یدارد و عبارت از علم تجزیه و تحليل روح
  

 فرق ميان ییعن: د صریح و روشن دو چيز را از یكدیگر تميز دایاآنون الزم است خيل
 ی جهانی و فلسفی را با نظریه آلی، علم تجزیه روحی و فنون روحی پزشكی حقيقیها فرضيه

 فلسفه فروید مستقيما مخالف یاین قسمت یعن. و دیگران بدان افزوده اند بدانيم» فروید«آه 
» یونگ«مسيحيت است و نيز مستقيما مخالف نظریات روانشناس بزرگ دیگر موسوم به 

 صحبت ی فروید درباره طرز معالجه مبتالیان به امراض عصبانیبه عالوه وقت. تاس
دارد، مانند یك نفر تازه آار از  ی در فن مخصوص خود صحبت میدارد، مثل متخصص یم
 است آه شخص در یك مورد عقاید او را یپس آامال منطق. نماید ی بحث می اطالعی بیرو

نگارنده هم همين آار را آرده نگارنده .  نكندیهمحترم بداند و درمورد دوم بدان توج
 فروید خارج از حدود یبيند آه وقت یزیرا م. مخصوصا در این آار مجهزتر از دیگران است

 دارد ی آه این جانب هم از آن اطالعی شود، راجع به موضوعیموضوع مخصوص خود م
 به نفسه بدون الحاقات ی علم تجزیه روحیول.  اطالعاتش آم استیخيل)  موضوع السنهییعن(

 آن در ی روحی فنیها قسمت.  فروید و دیگران به هيچ وجه مخالف مسيحيت نيستیفلسف
 در این خصوص اطالعات آسب یشود و اگر آشيش اندآ ی نكات مطابق مسيحيت میبعض

 نامبرده هر یشوند زیرا فنون روح یها با هم تطبيق نم  در تمام قسمتیول.  نداردیآند ضرر
  . دهند ی را انجام میآار مختلفآدام 

  
 یورزد، یك یآند به دو آار مبادرت م ی را انتخاب می مخصوصی تصميم اخالقی شخصیوقت

 او ی احساسات مختلف و عواطف و غيره آه وسائل رونشناسیعمل انتخاب آردن است، دوم
هم ممكن است این مواد اوليه . دهد و به منزله مواد اوليه انتخاب او است یبه شخص ارائه م
 است آه ما به ی باشد آه شامل همان احساساتی یا به اصطالح عادیدو نوع باشد، یعن

 ی در فكر غير متفكر او دارایاشتراك همه افراد بشر است و یا این آه در ا ثر جریانات داخل
 واقعا خطرناك آه ممكن یبدین طریق ترس از چيزها.   باشدی آامال غيرطبيعیاحساسات



تمایل مرد به زن را .  از گربه و مگس، نمونه دوم آنیخود ینه اول باشد و ترس باست نمو
 از نوع ی را به مرد دیگری مردی آه تمایل غيرطبيعیاز نوع اول محسوب آرد، در صورت

 به انسان ی است، یعنی زائل آردن احساسات غيرطبيعیوظيفه علم تجزیه روح. دوم دانست
دهد، و علم اخالق هم فقط با خود اعمال انتخاب شده  ینتخاب م عمل ای برایمواد اوليه بهتر
 از آنها ترس ییك. روند یفرض آنيد سه نفر به جنگ م: یا این طور بگویيم. سر و آار دارد

 با آوشش اخالق این ترس را یول.  از جنگ دارد آه هرآس دیگرهم داردی و عادیطبيع
  . شود ی دلير میساآت نموده و آدم

  
 آه در فكر غيرفعال آنها جریان دارد، ترس را به یآه دو نفر دیگر دراثر امورفرض آنيم 

 یاند و در این صورت هيچ گونه آوشش اخالق  درآوردهیآميز و بدون تناسب صورت اغراق
 آمده و یحال فرض آنيد یك دانشمند علم تجزیه روح.  اصالح این وضعيت مفيد نيستیبرا

 ی هردو نفر را تقویت نموده به همان وضعيت روحییعنآند،  یاین دو نفر را معالجه م
 آغاز ی پایان یافته و موضوع اخالقیجا مسئله تجزیه روح تازه این. رساند یشخص اوليه م

 مختلف اتخاذ یگردد زیرا اآنون آه این دو نفر معالجه شدند، ممكن است هریك خط مش یم
حاال .  یافتمی پوچ خالصی همه فكرهاخدا را شكر آه از آن «: ممكن است بگویدییك. نمایند

ام را نسبت به امر   وظيفهیتوانم انجام دهم یعن یخواستم بكنم م ی آه هميشه میباالخره آن آار
 خوشوقتم آه یبسيار خوب، من خيل« : ممكن است بگویدی دیگریول. » ادا آنمیمقدس آزاد

 باز هم آامال مصمم هستم آه  با این حال البتهیمانم ول یدر زیر آتش جنگ نسبتا خونسرد م
در واقع .  محول آنمیدر فكر وجود خودم باشم و هرموقع بتوانم هرآار خطرناك را به دیگر

توانم مراقبت از خود  ی می نداشتن ترس این است آه اآنون با جدیت بيشتری از مزایاییك
 آه ی طورپس به. » این موضوع را از دیگران پنهان سازمی بيشتریبنمایم و با هوشيار

هرقدر . تواند بكند ی نمی درباره آن آاری است و تجزیه روحیدیدیم این تفاوت آامال اخالق
است، یعني بشر  در آار ی بشر اصالح شود باز هم یك عامل دیگریهم آه مواد اوليه فكر

 آه در دست دارد، ىا  مواد اوليهىتواند از رو ىم و و حقيقتا در انتخاب خود آزاد استواقعا 
  . را فداي سود دیگران نماید یا سود خود را جستجو آند و یا آن

  
 ى اگر بد باشد گناهىمواد اوليه تجزیه روح. علم اخالق با همين انتخاب آزاد سر و آار دارد

این مسئله .  یافتى نباید از آن توبه آرد، بلكه باید از آن بهبودى است، یعنىنيست بلكه مرض
آنند، ولي  ى یكدیگر نسبت به هم قضاوت مى بشر از اعمال ظاهرافراد.  اهميت داردىهم خيل

 آه مبتال به امراض ىآس. آند ى آنها برآنها قضاوت مىخدا از روي انتخاب روش اخالق
 ىا  گربهىا آند آه به دليل پسندیده ى خود را مجبور مى بوده و ترس از گربه دارد، وقتىروح

 دليرانه تر از آدم ىرا بلند آند و در دامن نگاه دارد ممكن است این عمل او در پيش خدا خيل
 آه ىجوان.  تحصيل مدال افتخار در جنگ شهامت به خرج داده باشدى باشد آه براىتندرست
 است؛ ى از راه راست منحرف شده و به او یاد داده باشند آه ظلم و ستم، آار درستىاز جوان
تواند بدان مبادرت نماید  ى آه مى هم بكند و یا از ظلمى آوچك و مختصرىت خيلاگر محب
ظر خداوند ممكن  خود واقع شود، در نى آند و بدان وسيله شاید مورد تمسخر رفقاىخوددار

 به ى دوستىرهای ى جان خود را هم براىتر از شما و من باشد آه حت است عملش پسندیده
  . بياندازیممخاطره 

  
آیند، ممكن  ى مىبعضي از ما به نظر مردم آدم خوب. ت عكس این موضوع را ببينيمخوب اس

نموده و در حقيقت بدتر از  ى و تربيت خانوادگىاست حقيقتا حداقل استفاده را از ارث اخالق
توانيم اطمينان داشته باشيم آه اگر با   ىآیا م. دانيم ى از انسانيت مى باشيم آه آنها را عارىآسان
 و یا مثال  داشتيم چهىآردیم، و یا اگر تربيت بد ى مجهز بودیم چه مى تجزیه روحلوازم



شدیم؟ از این جهت است آه به مسيحيان امر شده آه بر  ى هم چون هيملر داشتيم چه مىقدرت
 را آه شخص از انتخاب مواد اوليه خود به دست ىما فقط نتایج. دیگران قضاوت ننمایند

 این ىبلكه قضاوت او رو. نماید ى مواد اوليه قضاوت نمىخدا اصال روولي . بينيم ىآورد م ىم
 شخص شاید مربوط به بدن او ىبيشتر ساختمان روح. ایم ست آه با این مواد اوليه چه آردها

 ىشود و آن شخصيت واقع ى از او جدا مى روحىشود، با آليه این بنا ىولي بدن نابود م. باشد
 انتخاب مبادرت نموده و از آن مواد اوليه بهترین یا بد  آه بهى آن شخصيتى، یعنىمرآز

 آه ما از آن خود ى خوبىچيزهاتمام . ماند ى مىترین آارها را انجام داده، لخت و برهنه باق
آليه .  از ماها جدا خواهد شدى در واقع به مزاج سالم ما مربوط بوده؛ از بعضىدانستيم ول ىم

زاج عليل در دیگران به وجود آورده از آنها دور  آه احساسات و یا مى ناپسندىچيزها
 ى نخستين بار هرآس را آن طور آه واقعا هست خواهيم دید و خيلىآن وقت برا. شود ىم

   . تعجب خواهيم آرد
  

 ى را مانند نوعىمردم غالبا اخالق مسيح. نماید ى مىاین موضوع ما را به نكته دوم رهبر
 یك سلسله قوانين را ىاگر تو آه بنده من هست«: گوید ىدانند آه ضمن آن خدا م ىمعامله م

. »را جزا خواهم دادو  من هم تى اگر نكنىول. ، به تو اجر نيكو خواهم دادىمراعات آن
آه  ىگفت آه هر موقع ىبایست. رود این بهترین طرز توجه به این موضوع است ىتصور نم

 آه انتخاب در دست ى مرآزىنیع( بنماید، همان موقع مرآز شخصيت خود راىشخص انتخاب
 هم رفته در نظر ى را روى زندگىو وقتسازد  ى با آن چه پيش بوده متفاوت مىقدر). اوست

 ى بيشمار انتخاب آزاد خود را در نظر بياورید، خواهيد دید آه در طىها بگيرید و فرصت
ه یك  و یا بى یا به یك موجود بهشتىمرآز خود به تدریج و آم آم این شخصيت ىزندگ

دا و با خلق خدا و با  شده آه با خى و به عبارت دیگر موجود تبدیل شده استىموجود دوزخ
 از آب در آمده آه با خدا و بندگانش و یا با نفس خود ى دارد، و یا مخلوقىهنگنفس خود هما

 ى است، یعنى یا بهشتىآسي آه جزو دسته اول باشد آسمان.  استىدر حالت جنگ و دشمن
 ى آه جزو موجودات دسته ثانى است و آسى و معرفت و نيرومندىو سالمت ىقرین شاد

هر یك از ما در .  استى ابدىباشد، همدم جنون، وحشت، حماقت، غضب، بيچارگي و تنهای
 ىاین قسمت به تعجب. رویم ى از این دو حالت پيش مى یكى خود به سوىهر لحظه از زندگان

 به نظر خيلي ىاین نویسندگان گاه: دهد ىد پاسخ مآن ى پيدا مىآه شخص از نویسندگان مسيح
اینها . نمایند ى آزاد بوده و به دیگران ارفاق مى خيلىدقيق و ایراد گير رسيده و برعكس گاه

ها را  ها و خيانت ترین قتل شمارند و برعكس فجيع ى را خيلي مهم مىگناهان مختصر فكر
  . شود ىمه گناهانش بخشيده مفقط توجه آند هآنند آه اگر شخص  ى قلمداد مىطور

  
 هميشه ى آه نویسندگان مسيحىچيز.  نگارنده معتقد است آه آنها نظرشان صحيح استىول

شخص باقي  ى در شخصيت مرآزى است آه هر عملىدر اندیشه دارند آن اثر و نشان
مل  آن را متحؤ ابد اثر سى همه ما براىبيند، ول ىگذرد و هيچ آس در این جهان آن را نم ىم

 باشد آه ى موقعيتىیك نفر ممكن است دارا. شویم ىشده و یا از ثمره نيك آن برخوردار م
 باشد آه ى ممكن است وضعش طورى آه دیگرىغضبش خون هزاران نفر را بریزد، در حال

 روح هر یك ى آه روى نشان مختصرىول.  وارد آوردى شود نتواند زیانىهر چه عصبان
اند   نسبت به خود نمودهى باشد، زیرا هریك عملىدو مورد یك است، ممكن است در هر ىباق

 شوند فرار از غضب بر ایشان  آه خشمناكىآه اگر توجه ننمایند، ممكن است دفعه دیگر
هر یك از این دو .  از آن ندارندى دچار این عادت شوند گریزىتر باشد و باالخره وقت مشكل
 آورده بار ى آنها روى آه در شخصيت مرآزىجتوانند آن آ ى آورند، مى جدا به خدا روىوقت

 ىبزرگ. شوند ىآنها اگر چنين نكنند باالخره مقهور آن عادت م  ازدیگر مرتفع نمایند و هر یك
  . نداردى این امور واقعا اهميتى ظاهرىو آوچك



  
 ى به سالمتىفراموش نكنيد آه خط سير صحيح نه تنها منته. شود ىیك نكته دیگر هم گفته م

 ى است پيوسته بهتر به آن عيبى شخص رو به بهبودىوقت. رسد ىبلكه به معرفت نيز ماست، 
شود، پيوسته آمتر عيب خود را حس  ى بدتر مىبرعكس وقت. برد ى مى مانده پىآه در او باق

 نيست، ىداند آه چندان آدم خوب ىرود، م ى پيش مى آه به طور اعتدال در بدىشخص. آند ىم
واقعا هم این موضوع مطابق . داند ى بد باشد خود را آامال خوب م آه آامالىبر عكس آدم

 آدم خواب از ىبرد، ول ى مى شخص بيدار باشد، به آيفيت خواب پىعقل سليم است؛ زیرا وقت
 ى پى فكر شما درست آار آند به اشتباهات مسائل ریاضىوقت. خبر است ىآيفيت خواب ب

مردمان . شوید ى آنيد، متوجه آن نمى اشتباهى خودتان در مسئله ریاضى وقتىبرید، ول ىم
   .شناسند ى مردم بدآار، هيچ آدام را نمىشناسند،ول ى را مى و بدىوبنيكوآار، خ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


