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غالمحسین یوسفی

«مغز انسانی به قرن بیستم رسیده است و حال آنکهه قبهب بیرهتر آامیهان
هنوز متعبق به عصر حجرست» .این سخن اریک فروم1است ،یکی از اانرهنندان
معاصههر ههه سهها با ار بزردتههرین اانرههناهباز یبههان ار زمین ه روانکههاورز و
یامعهشناسی و مسائل آن تحقیق و تدریس راه ،تجربهه هها اندوهتهه و تاببها
نوشته است و اینک از ال مغرب زمین سخن می دوید.
وز یننبا ،مصائب بزرگ و هننانی برر وآالم انسان معاصر را به چرهم
بصیرت ایده ،شکست نظامباز ایتناعی دونادون را از نظر دذرانده است ه نه
تنبا مرکبی از ار انسان ننروا ببکه امراض ایتناعی تهازه از ددیهدآورا .ایهن
تأمببا و راه یوییبا سرانجام او را به یبان بینی و مرربی رانده است ه آن را
به نوعی «اومانیسم عبنی» تعبیر می نند 2:عرق به انسانیت و اعتقاا به انسان؛ آنچه
به زعم اریهک فهروم ااروز تنبهایی و بینهاننی و ابهرراب روحهی و فبسه ی
بررست.
ادر ار مغرب زمین استیالز روزافزون صنعت و تکنیک از عهوا م انسهانی
استه و ماشین و شیوه هاز اقتصااز وابسته بدان هوا را بر هنهه چیهز تحنیهل
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راه است ،یاز اریغ است ه ار مررق ،مبهد فرهنهو و معنویهت ،ماشهین و
صنعت از راه نرسیده عواربش دیرادیش اامننیر ما شده باشد! بی دنان هر فهرا
بصیرز به روشنی میبیند ه فضائل انسانی ومظاهر آن ار میان ما اسهتی درفتهه
است و نیز ار مییابد ه این مسأ ه دیش از آنکه فقط به صهنعت یدیهد مربهو
باشد ،معبو بعف تربیت و ت کر ماست و غ بت از این بنیان مبم زنددی.
چند مثهال حقیقهت را ببتهر روشهن می نهد .شهکافتن زههم ادرچهه ارا
اننیزست و مراهده اش نامربوع ،شاید اهنیت واقعه را نرهان اههد .از ههانوااه
آغاز نیم .بدبختانته بایدد ت :ار اساس ههانوااه و دیوسهتنیباز آن سسهتی راه
یافته است .با آنکه میدویند ازاوایبا اینک با بصیرت بیرهتر صهورت میدیهرا،
بیرتر به طالق منتبی میشوا! اینان به زوم ااام زنددی زناشوئی ،ار مرا و زن،
یاز هوا را به امکان دسستن دیوند ویدایی سپراه است .برهی از نویسهنددان
مربوعات به اسم حنایت از هانوااه با بدآموزیباز هوا تیره به ریره ههانوااه
میزنند و زن و مرا را به یان هم میاندازند آن هم به ببانه هایی دوچ و فرننهی
مآبانه ه مثال چرا مرا سینار هنسر هوا را ار حضور اینران روشن نکراه و یا
متویه تغییر رنو موز او ه ه هر حظه به رننی بهت عیهار ار آیهد ه نرهده و
سبیق او را نستواه است! یا مرا بر سر ایرااهایی اینر از ایهن قبیهل زن ههوا را
میآزارا .اریغ آنکه ایهن مصهائب ار میهان طبقه تحصهیل هراه ببیرهتر بههنظر
میرسد.
دروهی از فرزندان نه تنبا با ددر و ماار انس و ت اهم ندارنهد و از احتهرام
دذشته هبرز نیست ببکه چه بسا با آنان ار ستیزند .این ظ را هم از راه ترینه
آموهته اند ه ددر وماار «ما را ننیفبنند» .ار نتیجه ادر سابق رفتار ددر و مهاار
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میتوانست سرمرقی براز فرزندان باشد امروز بی اعتقهااز یهاز آنهرا درفتهه؛
اهتر یا دسر می وشد بر هالف وا دینش بیندیرد و رفتار ند .روزدارز واک
ار سا باز نخست مدرسه از زبان اوحدز میهوانهد هه دهس از «حهق وایهب
مربق» ،رعایت حق ددر و ماار بر او فرض اسهت .اینهک برههی از مربوعهات و
بعضی عوامل مؤثر اینر ددر و ماار را اشنن هاننی او معرفی می نند ه باید با
ایران بستیزا و ههر نهوع بهی بنهد و بهارز را بهه نهام «آزااز» ار ال او شهیرین
میدراانند ه باید این «حق» را از ددر و ماار به هر قینت درفت!
ار مدرسه ها نیز ار روابط انسانی شادرا و معبم فتورز آشهکار راه یافتهه
است .ار دروهی از شادراان ه از هر طبقه ه میل به دراش و سیننا و مبنهانی و
رقص و ی ت یویی بر شوق آموهتن و فبنیدن غببه یافته اسهت .ار برههی از
معبنان ،ار سروح مختبف ،اینان به اهنیت ارز ه بر عبده درفته انهد نقصهان
دذیرفته ،به معبنیبه چرم «وسیب ارتهزاق» میننرنهد نهه وفی هه از شهریف و
روحانی .وقتی مسأ مبم تربیت معبم ار هن اریات مورا غ بت شد و اسهت
هر سی را تربیت نیافته و نیازمواه درفتیم و تعبیم و تربیت فرزندان منبکهت را
به آنان سپرایم ،باید منتظر چنین روزز میبوایم زیرا ما هوا ابستان و ابیرستان
حتی اانرناه را به صورت سازمان اریابی و تأمین شغل ارآورایم و اسهتعداا و
یاقت را ار نظر ننرفتیم فقط ار این فکر بوایم ه هم مدرسه بی معبم ننانهد و
هم دروهی یویاز شغل ،بی ار ننراند .ار نتیجه اینک ار ابستان و ابیرستان و
اانرناه روح تربیت چنانچه باید درتو افکن نیست.
ار منرق ا ریر عرار میهوانیم ه چون شیخ صنعان درفتهار عرهق اهتهر
ترسا شد و زنار بست ،چبارصد مرید او وقتی از توبه هرانش ناامیهد شهدند بهه
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عبه باز درتند یکی از شادراان شیخ ه ار عبه ایران را اید مالمهت هرا هه
چرا او را تنبا دذاشتید و بردرتید:
شههرمتان بههاا آهههر ایههن یههارز بههوا
چون نبهاا آن شهیخ بهر زنهار اسهت
ایههن نههه یههارز و موافههق بوانسههت
هههر ههه یههار هههویش را یههاور شههوا

حهههق دهههزارز و وفهههااارز بهههوا
ینبههه را زنههار میبایسههت بسههت
انچههه رایههد از منههافق بوانسههت
یههار بایههد بههوا ادههر ههافر شههوا

افال ی ار مناقب ا عارفین نوشته است ه وقتهی حسهام ا هدین چببهی ،از
شادراان و مریدان مو وز ،به شیخی هانقهاه بهیاا ا هدین وزیهر بردزیهده شهد،
مو وز هوا سجااة شادراش را بر اوش درفت و به هانقاه آورا و فرموا آنرا بر
صدر ص ه دستراند و بزردوارز و احترامیچنین به شادراش ننهوا .ایهن دونهه
تنثیببا و روایات ار فرهنو و ااب ما فراوان اسهت و هی شهن ت آن هه بهراز
قومیبا قرنبا سابق فرهنو و تربیت اینک استور عنل رابر شادراز و معبنیرا
از زبانباز اینر باید ترینه نند و نیز افسوس باید هورا هه امهروز شهادرا و
استاا بجاز آن احترام وعواطف متقابل داهی چون او صف ار برابر هم ایسهتااه
اند .هر س میتواند ،به نایه و یا به صراحت ،به زبان و قبم ،بنوعی ریر اعتقاا
شادرا را به معبم میهرکاند .ادر ار ار ینعی از معبنان با استاان نقصی بواه
یا هست حریم دروهی اینر نیز مصون ننانده است .زیان بزرگ این طهرز عنهل
براز یوان آن است ه وز یک تکیهداه معنوز بزرگ و یک سرمرهق اهالقهی
اینر هوا را از است اااه است :سی ه منکن بوا نه تنبها هرچهه میاانسهت
بدو بیاموزا ببکه ار فراز و نریب زنددی است او را به ش قت میدرفت و بها او
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هنقدمیو راهنناییش می را اما وقتی ار چبرة یاران یوان هوا به یهاز نرهان
اعتقاا ،دورت عناا را ببیند ادر فرشته هم باشد داز هنتش سست میدراا.
بدیبی است آنچه باید ار مدرسهه حکن رمها باشهد روح محبهت اسهت و
ت اهم احترام متقابل .این اصل معنی نیز اینک شکست برااشته است؛ به این وبع
هیاموار باید د ت« :یک اهل ال از مدرسه نامد بیرون».
ار دبن زنددانی فقدان معنویت بنحو محسوسی آشکارست .چه بسا موارا
ه میبینیم احساس مسهؤو یت ،ویهدان شهغبی ،ارسهتکارز یهاز ههوا را بهه
ناارستی و فرار از وفی ه اااه است .این هنه تأ یدهاز او یاز امور به متصهدیان
ارها ه رستکار و هدمتنزار مرام باشند و نیز بهرورت بازرسهیباز دونهادون
هوا ننواارز از بعف روح هدمت ار استناهباز ااارز ماست .ار برههی از
سازمانبا و ااارات حتی استناه ههایی هه بایهد شهرافتی معنهوز ااشهته باشهد-
استهبندز و توسل به راهباز دست براز احراز مراغل به چرم میههورا .فکهر
تأمین ابافه حقوق ،مزایا ،مأموریت ،س ر به هارج از رور ،هانه ،و اتومبیل هر
فضیبتی را از یااها براه است .مصراع ایرج و صهف ههوبی اسهت از ایهن دهروه
مرام« :چرم بر منصب هم اوهته ها» بدبختانته ا ثرشان نیز ارسخوانددانند.
ادر براز سی ار ارش درفتارز روز اهد یا از عزت بی تد دویی وبایی
است ه هنه از او میدریزیم؛ بر عکس اور ویوا آن ه بر مسندسهت و مهورا
نظر ،هنه دروانه وار میدرایم .هنهه ار سهخن د هتن مهرا میهدانیم و طرفهدار
حیثیت انسان و ی ار مقام عنل نتر از ما نرانی میتوان یست.
بیرون از این عوا م نیز یواننراز ،ایثار ،اوستی ،وفا ،دذشت و محبت از
روایش استه شده است .ار اابیات فارسی امروز بننرید ه چنونه روح نیاز به
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حقیقت و معنویت ار آن موج میزند ،آنچه انسان ار تکهادوز آن اسهت و بایهد
بدان اندیرید .بعف معنی ار بین ما شاید بیش از ههر مسهأ اینهرز ار ههور
تویه و عنایت است .به هنین ا یل وقتی به اشخاصی برهورا می نیم ه تقهوز
و فضیبت ار آنان دایدار و استوارست روح ما میشک د زیرا میبینیم هنوز فضاز
معنوز حیات ما به آن صورت ه میدنداشته ایم نیست.
ایرز است ه ار مغرب زمین مبانی این و مذهب متز هزل شهده اسهت.
انیاز یدید هر تکیهداه مقدس محترم را از انسان درفت وچیهزز بههیاز آنبها
ننباا .حزببا ومرامباز دونادون نیز ه ه داهی دیروان را بحد تعصب درفتار هوا
راه بوا ه ارشهان بهه انرهعاببا وهصهومتبا رهید .اینهک فقهط چنهدین نهوع
سوسیا یسم ار یبان هواننائی می ند تا چه رسد به مرهربباز اینهر! ارنتیجهه
انسان ار زمین اندیره و معنویات بهه سهر درهتنی هاصهی اچهار شهده اسهت.
نیبیبسم ،هیپیدرز ،و امثال آن هنه چنو آویزهایی است ار این وااز ناایننی و
دننرتنی.
یاز شن تی است ه ما برور مصنوعی و بهتدریج بهمصائب مرام غهرب
درفتار می شویم بی آنکه ایروز و امروزمان شبیه آنهان باشهد .از یکسهو سهرعت
ارتبا و انتقال اهبار ه ه از مزایاز تندن یدیدست ،ار مدتی وتاه هر چیز بد
را نیز مانند هر چیز هوب به هنه یاز یبان میدرا ند .از طرف اینهر فرزنهدان
ما چنان تربیت ننییابند ه بر مبناز فرهننی هوا متکهی و اسهتوار باشهند وههر
مویی آنان را نرباید .سی ه از هوا بنیهانی فکهرز و اعتقهااز نداشهت چهون
در اهی است سردراان و هر روز استخوش یاذبهاز .بعالوه سرعت و شتاب ه
یعنی یکی اینر از ددیده هاز انیاز حابر -مجال ت کر و تعنهق و ااورز را از
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انسان سبب می ند و نیروز عظیم تببیغات او را به رسویی ه بخواههد میرانهد
حتی هر اندیره از را الزم بداند ار مغز او رسوخ میاهد.
برهی از فرهنو رفتنان ازیکسو ،بعضی بیهبران از تندن فرنو از سوز
اینر ،مصائب مغرب زمین را نیز ه مانند اینر االها ه از راه ترینه براز ما وارا
می نند و ا ثر افراا این هر او دهروه ایهران و ایرانهی را ننیشناسهند .بعضهی از
مربوعات نیز بررز حیرت اننیزز ایهن آتهش را اامهن میزننهد ننونهه آن طهرح
مسائل هانواادی فرننیهان و رفیهق و رقیعهه دهرفتن اهتهران و دسهران ارودهایی
وامریکایی است از راه ترین مقاالت مجالت آنبا ،ار میان هانوااه هاز ایرانی.
نویسندة این سرور نه بنه درست است و نه بهدبین؛ اعتقهاا اارا هه ههر
چیز نو را برر آنکه هوب و با حایات محیط ما سازدار باشد بایهد فرادرفهت.
هوشبختانه میبیند مبت ایران ترن فضیبت اند وچرن معنویهت بخصهود ار
میان عام مرام هرک نرده است .اما غرض آن است ه امهروز مها بهراز آنکهه
هوا را از ورط مصائب قرن برهانیم بیش از هر وقت اینر به مبهانی فرهنهو و
تندن معنوز هوا نیازمندیم؛ «نیروز انسانی» نه فقط بدان معنی ه اهل اقتصاا و
طراحان سازمان برنامه میدویند ببکه به معنی احراز منش بررز از حایات مبم
ماست .ادر غرض از تربیت به قول اقبال الهورز «آام درز» یا ایجاا تغییهرات
مربوب ار انسانبا باشد ،باید هودر شدن به فضیبت و تقهوز و دابنهد بهوان بهه
اصول و معنویات را ار هن برنامه هاز تربیتی ایهن منبکهت از وا سهتان تها
اانرناه دنجاند .هوشبختانه ایران هوا دنجین سرشارز از معنویت اارا ،این بر
عبدة برنامه نویسان و مجریان اصول تربیت است هه بها ا سهوزز و اینهان بهه
هدمت و با تویه به هن عوامل مهؤثر ایتنهاعی و آشهنائی بها ایهران و ایرانهی،
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فرزندان ایران را انسانبائی استوار ،آزااه ،و شریف بپرورند .براز وصول به چنین
هدف بزردی بی دنان بذل هنت و وشش و هننامی هر ایرانی وطن اوسهتی،
ار هر اریه و مقامی از شرایط امیابی است.
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