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غالمحسين يوسفي

«مغز انساني به قرن بيستم رسيده است و حال آنكهه قبهب بيرهتر آاميهان
هنوز متعبق به عصر حجرست» .اين سخن اريك فروم1است ،يكي از اانرهنندان
معاصههر ههه سهها با ار بزردتههرين اانرههناهباز يبههان ار زمين ه روانكههاوز و
يامعهشناسي و مسائل آن تحقيق و تهدريس هراه ،تجربههها اندوختهه و تاببها
نوشته است و اينك از ال مغربزمين سخن ميدويد.
وز يننبا ،مصائب بزرگ و هنناني برر و آالم انسان معاصر را به چرم
بصيرت ايده ،شكست نظامباز ايتناعي دونادون را از نظر دذرانهده اسهت هه
نهتنبا مركبي از ار انسان ننروا ببكه امراض ايتناعي تازهاز پديد آورا .ايهن
تأمببا و راهيوييها سرانجام او را به يبانبيني و مرربي رانده است هه آن را
به نوعي «اومانيسم عبني» تعبير مي نند2.عرق به انسهانيت و اعتقهاا بهه انسهان
آنچه بهزعم اريك فروم ااروز تنبايي و بينانني و اضهرراب روحهي و فبسه ي
برر است.

* .يغنا ،شنارة اوم ،سال بيست و سوم ،ارايببرت  ،1349صص  65تا .70
1. Erick Fromm

 .2مجيد رهننا ،هنر عرق ورزيدن  ،135ترين پوراندخت سبراني ،تبران .1346
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ادر ار مغربزمين استيالز روزافزون صنعت و تكنيهك از عهوا م انسهاني
استه و ماشين و شيوههاز اقتصااز وابسته بدان خوا را بهر هنهه چيهز تحنيهل
راه است ،ياز اريغ است ه ار مررق ،مبهد فرهنهو و معنويهت ،ماشهين و
صنعت از راه نرسيده عوارضش پيراپيش اامننير ما شده باشد! بيدنان ههر فهرا
بصيرز به روشني ميبيند ه فضائل انساني و مظاهر آن ار ميان ما استي درفتهه
است و نيز ارمييابد ه اين مسأ ه بيش از آنكه فقط بهه صهنعت يديهد مربهو
باشد معبول ضعف تربيت و ت كر ماست و غ بت از اين بنيان مبم زنددي.
چند مثال حقيقت را ببتر روشن مي ند .شكافتن زخهم ادرچهه ارااننيهز
است و مراهدهاش نامربوع ،شايد اهنيت واقعه را نران اههد .از خهانوااه آغهاز
نيم.
بدبختانه بايد د ت :ار اساس خانوااه و پيوستنيهاز آن سستي راه يافتهه
است .با آنكه ميدويند ازاوايبا اينك با بصيرت بيرتر صورت ميديرا ،بيرتر به
طالق منتبي ميشوا! اينان به زوم ااام زنددي زناشهويي ،ار مهرا و زن ،يهاز
خوا را به امكان دسستن پيونهد و يهدايي سههراه اسهت .برخهي از نويسهنددان
مربوعات به اسم حنايت از خانوااه با بدآموزيباز خوا تيره به ريره خهانوااه
ميزنند و زن و مرا را بهه يهان ههم مياندازنهد آن ههم بهه ببانهههايي پهو و
فرننيمآبانه ه مثالً چرا مرا سينار هنسر خهوا را ار حضهور اينهران روشهن
نكراه و يا متويه تغيير رنو موز او ه ه هر حظه به رنني بت عيهار ارآيهد ه
نرده و سبيق او را نستواه است! يا مرا بر سر ايرااهايي اينهر از ايهن قبيهل زن
خوا را ميآزارا .اريغ آنكه اين مصائب ار ميان طبق تحصيل راه بيرتر به نظهر
ميرسد.
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دروهي از فرزندان نهتنبا با پدر و ماار انس و ت هاهم ندارنهد و از احتهرام
دذشته خبرز نيست ،ببكه چه بسا با آنان ار ستيزند .اين ظ را هم از راه ترينه
آموختهاند ه پدر و ماار «ما را ننيفبنند» .ارنتيجه ادر سابق رفتار پهدر و مهاار
ميتوانست سرمرقي براز فرزندان باشد امهروز بياعتقهااز يهاز آن را درفتهه
اختر يا پسر مي وشد برخالف وا دينش بينديرد و رفتار ند .روزدارز هوا
ار سا باز نخست مدرسه از زبان اوحدز ميخوانهد هه پهس از «حهق وايهب
مربق» ،رعايت حق پدر و ماار بر او فرض اسهت .اينهك برخهي از مربوعهات و
بعضي عوامل مؤثر اينر پدر و ماار را اشنن خانني او معرفي مي نند ه بايد با
ايرههان بسههتيزا و هرنههوع بيبنههد و بههارز را بههه نههام «آزااز» ار ال او شههيرين
ميدراانند ه بايد اين «حق» را از پدر و ماار به هر قينت درفت!
ار مدرسهها نيز ار روابط انساني شادرا و معبم فتهورز آشهكار راه يافتهه
است .ار دروهي از شادراان ه از هر طبقه ه ميل به دراش و سيننا و مبنهاني و
رقص و ي تيويي بر شوق آموختن و فبنيدن غببه يافتهه اسهت .ار برخهي از
معبنان ،ار سروح مختبف ،اينان به اهنيت ارز ه بر عبده درفتهانهد نقصهان
پذيرفته ،به معبني به چرم «وسهيب ارتهزاق» ميننرنهد نهه وفي ههاز شهريف و
روحاني ،وقتي مسأ مبم تربيت معبم ار هن اريات مورا غ بت شد و اسهت
هر سي را تربيت نيافته و نيازمواه درفتيم و تعبيم و تربيت فرزندان منبكهت را
به آنان سهرايم بايد منتظر چنين روزز ميبوايم زيرا ما خوا ابستان و ابيرستان
و حتي اانرناه را به صورت سازمان اريابي و تأمين شغل ارآورايم و اسهتعداا
و ياقت را ار نظر ننرفتيم فقط ار اين فكر بوايم ه هم مدرسه بيمعبم نناند و
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هم دروهي يوياز شغل ،بي ار ننراند .ارنتيجه اينك ار ابستان و ابيرسهتان و
اانرناه روح تربيت چنانكه بايد پرتوافكن نيست.
ار منرقا رير عرار ميخوانيم ه چون شيخ صنعان درفتهار عرهق اختهر
ترسا شد و زنار بست ،چبارصد مريد او وقتي از توبه رانش نااميد شدند به عبه
باز درتند ،يكي از شادراان شيخ ه ار عبه ايران را ايد مالمت را ه چرا او
را تنبا دذاشتيد و بردرتند:
شرمتان باا آخر اين يارز بوا
حقدزارز و وفااارز بوا
چون نباا آن شيخ بر زنار است
ينبه را زنار ميبايست بست
اين نه يارز و موافق بوان است
انچه رايد از منافق بوان است
هر ه يار خويش را ياور شوا
يار بايد بوا ادر افر شوا
افال ي ار مناقبا عارفين نوشته است هه وقتهي حسهاما دين چببهي ،از
شادراان و مريدان مو وز ،به شيخي خانقاه ضياءا دين وزير بردزيده شد ،مو وز
خوا سجااة شادراش را بر اوش درفت و به خانقاه آورا و فرموا آن را بر صدر
ص ه دستراند و بزردوارز و احترامي چنين به شادراش ننوا.
ايندونه تنثيلها و روايات ار فرهنو و ااب ما فراوان است و ي شن ت
آن ه براز قومي با قرنبا سهابق فرهنهو و تربيهت اينهك اسهتور عنهل رابره
شادراز و معبني را از زبانباز اينر بايد ترينه نند و نيز افسوس بايد خهورا
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ه امروز شادرا و استاا به ياز آن احتهرام و عواطهف متقابهل دهاهي چهون او
صف ار برابر هم ايستااهاند .هر س ميتواند ،به نايه و يا به صراحت ،به زبان و
قبم ،به نوعي رير اعتقاا شادرا را به معبم ميخركاند.
ادر ار ار ينعي از معبنان با استااان نقصي بواه يا هست حريم دروهي
اينر نيز مصون ننانده است .زيان بزرگ اين طرز عنل براز يوان آن است هه
وز يك تكيهداه معنوز بزرگ و يك سرمرق اخالقي اينر خوا را از است اااه
است .سي ه منكن بوا نهتنبا هرچه مياانست بهدو بيهاموزا ببكهه ار فهراز و
نريب زنددي است او را به شه قتت ميدرفهت و بها او همقهدمي و راهننهاييش
مي را اما وقتي ار چبرة ياران يوان خوا بهياز نران اعتقاا ،دورت عنهاا را
ببيند ادر فرشته هم باشد پاز هنتش سست ميدراا.
بديبي است آنچه بايد ار مدرسهه حكن رمها باشهد روح محبهت اسهت و
ت اهم و احترام متقابل .اين اصل معني نيز اينك شكست برااشته اسهت بهه ايهن
وضع خياموار بايد د ت« :يك اهل ال از مدرسه نامد بيرون».
ار پبن زندداني فقدان معنويت به نحو محسوسي آشكار اسهت .چهه بسها
موارا ه ميبينيم احساس مسؤو يت ،ويدان شغبي ،ارستكارز ياز خوا را بهه
ناارستي و فرار از وفي ه اااه است .اين هنه تأ يدهاز او ياز امور به متصهديان
ارها ه ارستكار و خدمتنزار مرام باشند و نيز ضرورت بازرسيهاز دونهادون
خوا ننواارز از ضعف روح خدمت ار استناههاز ااارز ماسهت .ار برخهي از
سازمانبا و ااارات حتي استناههايي هه بايهد شهرافتي معنهوز ااشهته باشهد ه
استهبندز و توسل به راهباز پست براز احراز مراغل به چرم ميخهورا .فكهر
تأمين اضافه حقوق ،مزايا ،مأموريت ،س ر به خارج از رور ،خانه و اتومبيل ههر
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فضيبتي را از يااها براه است .مصراع ايرج وصف خوبي است از اين دروه مرام:
«چرم بر منصب هم اوختهها» بدبختانه ا ثرشان نيز ارسخواندداناند.
ادر براز سي ار ارش درفتارز روز اهد يا از عزت بي تد دويي وبايي
است ه هنه از او ميدريزيم برعكس اور ويوا آن ه بر مسند است و مهورا
نظر ،هنه پروانهوار ميدرايم .هنه ار سخن د تن مرا ميدانيم و طرفدار حيثيهت
انسان و ي ار مقام عنل نتر از ما نراني ميتوان يست.
بيرون از اين عوا م نيز يواننراز ،ايثار ،اوستي ،وفا ،دذشت و محبهت از
روايش استه شده است .ار اابيات فارسي امروز بننريد ه چنونه روح نياز به
حقيقت و معنويت ار آن موج ميزند ،آنچه انسان ار تكهاپوز آن اسهت و بايهد
بدان انديريد .ضعف معني ار بين ما شايد بهيش از ههر مسهأ اينهرز ارخهور
تويه و عنايت است .به هنين ا يل وقتي به اشخاصي برخورا مي نيم ه تقهوز
و فضيبت ار آنان پايدار و استوار است روح مها ميشهك د زيهرا مهيبينيم هنهوز
فضاز معنوز حيات ما به آن صورت ه ميپنداشتهايم نيست.
ايرز است ه ار مغربزمين مباني ايهن و مهذهب متز هزل شهده اسهت.
انياز يديد هر تكيهداه مقدس محترم را از آنان درفت و چيزز بهه يهاز آنبها
ننباا .حزببا و مرامباز دونادون نيز ه ه داهي پيروان را به حد تعصهب درفتهار
خوا راه بوا ه ارشان به انرعاببا و خصومتبا ريد .اينك فقهط چنهدين نهوع
سوسيا يسم ار يبان خواننايي مي ند تا چه رسد به مرهربباز اينهر! ارنتيجهه
انسان ار زمين انديره و معنويات بهه سردرهتني خاصهي اوچهار شهده اسهت.
نيبيبيسم ،هيهيدرز ،و امثال آن هنه چنوآويزهايي است ار اين وااز نااينني و
دننرتني.
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ياز شن تي است ه ما بهطور مصهنوعي و بهتهدري بهه مصهائب مهرام
غرب درفتار ميشويم بيآنكه ايروز و امروزمان شهبيه آنهان باشهد .از يهك سهو
سرعت ارتبا و انتقال اخبار ه ه از مزاياز تندن يديد است ه ار مدتي وتهاه
هرچيز بد را نيز مانند هرچيز خوب به هنه ياز يبان ميپرا ند .از طرف اينهر
فرزندان ما چنان تربيت ننييابند ه بر مبناز فرهنني خوا متكي و استوار باشند
و هر مويي آنان را نربايد .سي ه از خوا بنياني فكرز و اعتقااز نداشت چون
پر اهي است سردراان و هر روز استخوش ياذبهاز .بعالوه سرعت و شتاب ه
يعني يكي اينر از پديدههاز انياز حاضر ه مجال ت كهر و تعنتهق و ااورز را از
انسان سبب مي ند و نيروز عظيم تببيغات او را به هر سويي ه بخواهد ميراند
حتي هر انديرهاز را الزم بداند ار مغز او رسوخ مياهد.
برخي از فرنورفتنان از يك سو ،بعضي بيخبران از تندن فرنو از سوز
اينر ،مصائب مغربزمين را نيز ه مانند اينر االها ه از راه ترينه براز ما وارا
مي نند و ا ثر افراا اين هر او دهروه ايهران و ايرانهي را ننيشناسهند .بعضهي از
مربوعات نيز به طرز حيرتاننيزز اين آتش را اامهن ميزننهد .ننونه آن طهرح
مسائل خانواادي فرننيان و رفيق و رفيقهه دهرفتن اختهران و پسهران اروپهايي و
امريكايي است از راه ترينه مقاالت مجالت آنبا ،ار ميان خانوااههاز ايراني.
نويسندة اين سرور نه بنهپرست است و نه بدبين اعتقاا اارا ه هرچيهز
نو را به شر آنكه خوب و با حايات محيط ما سازدار باشد بايهد فهرا درفهت.
خوشبختانه ميبيند مبت ايران ترن فصيبتاند و چرن معنويهت بخصهود ار
ميان عام مرام خرك نرده است .اما غرض آن است ه امهروز مها بهراز آنكهه
خوا را از ورط مصائب قرن برهانيم بيش از هر وقت اينر به مبهاني فرهنهو و
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تندن معنوز خوا نيازمنديم «نيروز انساني» نه فقط بدان معني ه اهل اقتصاا و
طراحان سازمان برنامه ميدويند ببكه به معني احراز منش بررز از حايات مبم
ماست .ادر غرض از تربيت به قول اقبال الهورز «آامدرز» يها ايجهاا تغييهرات
مر بوب ار انسانبا باشد ،بايد خودر شدن به فضيبت و تقهوز و پابنهد بهوان بهه
اصول و معنويات را ار هن برنامهههاز تربيتهي ايهن منبكهت از وا سهتان تها
اانرناه دنجاند .خوشبختانه ايران خوا دنجين سرشارز از معنويت اارا .اين بهر
عبدة برنامهنويسان و مجريان اصول تربيت اسهت هه بها ا سهوزز و اينهان بهه
خدمت و با تويه به هن عوامل مهؤثر ايتنهاعي و آشهنايي بها ايهران و ايرانهي،
فرزندان ايران را انسانبايي استوار ،آزااه و شريف بهرورند .براز وصول به چنهين
هدف بزردي بيدنان بذل هنت و وشش و هننامي هر ايراني وطناوستي ،ار
هر اريه و مقامي از شرايط اميابي است.

