
 عشق به قدرت و قدرت عشق
 علم و مذهب جلوه هاى آتوريتاريانيزم در دنياى

 
 دآتر ميترا مقبوله

 
دريکى از داستان هاى آموزنده عرفانى آمده است که در دوران مخوف انکيزيسيون در اسپانيا، 
در ميان تعداد انبوه يهوديانى که به زور شمشير و تهديد به مرگ مجبور به پذيرفتن مذهب 

نيز بناچار تسليم اين تغيير دين « الياهو»بنام ) عارف يهودى(وليک شدند، يک کباليست کات
کشيش متصدى مراسم، درحاليکه چند قطره اى از آب مقدس را بر سر و روى . اجبارى شد

الياهو مى پاشيد، به او اعالم داشت که وى از اين پس يهودى نيست و کاتوليک است، و بنا بر 
دو سه هفته از اين جريان . بايد روزهاى جمعه گوشت گاو يا مرغ صرف کندآداب کيش جديد ن

يکروزجمعه، کشيش مذکور براى اطمينان از اين که الياهو به آيين جديد پايدار مانده . گذشت
! است، بدون خبر قبلى به خانه او سر زد، و مچ الياهو را درحال صرف مرغ بريان شده گرفت

 هاي شديد و تهديدهاى مهيب جناب کشيش خود را غافلگير مى ديد، الياهو که در مقابل پرخاش
اى پدر روحانى، همانگونه که جنابعالى با پاشيدن »: تخلف انکارناپذير خود را چنين توجيه کرد

چند قطره آب مقدس من يهودى را مسيحى اعالم داشتيد، من هم چند قطره آب مقدس بروى اين 
خوردن ماهى هم ! م که تو از اين پس مرغ نيستى و ماهى هستىمرغ پاشيدم و به او اعالم داشت

 «   !که روزهاى جمعه کامال حالل است
براستى چه عاملى موجب مى شود که ما انسانها پس از هزاران تجربه تلخ شخصى و تاريخى 
هنوز در اين پندار واهى باقى بمانيم که مىتوان با تهديد و ترور و اعمال زور و پاشيدن چند 

طره آب، مرغ را به ماهى و يهودى را به مسيحى و کافر را به مسلمان تبديل کرد؟ چه عاملى ق
« آتوريته»موجب مى شود درزمينه هاى دينى و سياسى و علمى ويا هر زمينه ديگرى خود را 
 Spiritualقلمداد کنيم و عقايد خودمان را به سايرين تحميل کنيم؟ از ديدگاه روانشناسى عرفانى 

Psychology)   ياMystical Psychology ( عامل اصلى اين رفتار جنون آميز
 . است« قدرت طلبى»يا « آتوريتاريانيزم»

هاي قشري در تمام اديان اين است آه  از قوانين مذهبي « آتوريته»يكي از خصوصيات مشترك 
به مرور . ازندبت ميسازند و روزگار اهل دين  را با قرباني دادن به پاي اين بت ها تباه مي س

عبادت بجز خدمت »و « همنوعت رامانند خودت دوست بدار»زمان قوانين ساده الهي مانند 
تبديل به هزارويك قانون پيچيده و نامعقول مي شوند آه هدف اصلي آنها ارضاي « خلق نيست

حطاب به اين قلدران زورگو است . ميل قدرت طلبي و پرآردن آيسه مشتي روحاني نما است
 :فظ مى گويدکه حا

 صد بار  توبه  آردم  و  ديگر  نمي آنم     من ترك عشق و شاهد و ساغر نمي آنم 
 !      گفتم به چشم و، گوش به  هر خر نمي آنم ! حرام است مي، مخور: به من گفتناصح 

در همين زمينه دريکى از داستان هاي آباليستي آمده است آه وقتي پدر مستاصل و درمانده اي 
) پايه گذار نهضت خسيديم (Beshtايت عصبانيت به عارف يهودي قرن نوزدهم بنام بشت در نه
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 ما انسان ها به چنانکه در دو نوشتار پيشين آورديم، از ديدگاه عرفانى درجه تکامل درونى
قشريگرايى و (ليتراليسم ) ١: ميزان اسارت هر فرد درچنگال چهار عامل اصلى بستگي دارد

خودشيفتگى و (نارسى سيزم ) ٣، )دوگانه بيني يا ثنويت(دوآليسم ) ٢، )مادي گرايى
در دو نوشتار قبلى از اين ). سلطه جويى و سلطه پذيرى(آتوريتاريانيزم ) ۴، و )خودپرستى

 مقاالت، به شناسايى و بررسى مشکالت ناشى از ليتراليسم، دوآليسم و نارسى سيزم سرى
پرداختيم، و در اين بخش به بحث پيرامون عامل چهارم يا آتوريتاريانيزم و رابطه نزديک آن با 

 . سه عامل  ديگرخواهيم پرداخت
 

 «ميل به عشق»و  «  ميل به قدرت»نبرد ميان 
صيت درونى ما انسانهاست که ما را به سوى سلطه جويى و سلطه آن خصو« آتوريتاريانيسم»

ميل »به عقيده عرفا و روانشناسان، نبرد مهلکى دروجود هر فرد ميان . پذيرى متمايل مى سازد
دايما درجريان است، و ) Will to Love(« ميل به عشق»و ) )  Will to Power« به قدرت

نکرده است حيوانى « ميل به عشق»را تبديل به « درتميل به ق»بسيارى از عرفا انسانى را که 
 :بيش نمى دانند

ه   بهر او افسار و پاالنى بيار   آه را در سر نباشد عشق يار ږ
از همان بدو تولد، آدمى خود را . ريشه آتوريتاريانيزم از دوران طفوليت شروع به نمو مى کند

خود را ابتدا براى بقاى جسمانى و از آغوش وحدت کل هستى جداگشته مى پندارد، و تقالى 
نوزاد ناتوان براى . انفرادى و موقعيت اجتماعى خود آغاز مى کند«  منيت»سپس براى بقاى 

بقاى جسمانى مجبور به سلطه پذيرى از بزرگساالن است، و تنها حربه او براى بدست آوردن 
ما تقريبا از دوسالگى ا. رفاه جسمانى گريه و جيق زدن و قدرى شيرينکارى و لبخندزدن است

اين انسان کوچک شروع به قدرت آزمايى هاى کودگانه مى کند و براى ارضاى اميال خود به 
افراط و تفريط پدر و مادر و سايرين درمقابل قدرت . حربه هاى خشن ترى متوسل مى شود

بالعکس طلبى کودک، يعنى مدام لى لى به الالى او گذاشتن و تسليم خواسته هاي او شدن، ويا 
بشدت او را تنبيه کردن و با خشونت او را مطيع ساختن، هردو نوع اين رفتار موجب مى شود 
که رشد روانى او فرد ضعيف بماند و اگر الگوهاى خوبى از افراد بالغ روان نداشته باشد، 

چنين . در او رشد نمى کند و بشدت در اسارت آتوريتاريانيزم باقى مى ماند« ميل به عشق»
مى سنجد، و اين امر موجب مى شود آه « ميل به قدرت» همه روابط انسانى را از دريچه فردى

وي دربرابر ظعيف تر از خود زورگو و سلطه جو و دربرابر قوي تر از خود تسليم و سلطه 
شباهت خارق العاده اى که در اين مورد ميان رفتار انسانها و رفتار ميمون ها و . پذير باشد

«  مذکرهاى شيطانى»ه شده توسط دو زيست شناس شهير آمريکايى درکتاب گوريل ها مشاهد
The Demonic Malesمطالب مستند اين کتاب که .  با مهارت بسيار تصوير شده است
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رابطه انسان سلطه جو و سلطه پذير با خداوند و با دين و مذهب يك رابطه آورآورانه ومبتنى 
برتلقينات و اعتقاداتى است آه از طريق آتوريته هايى مانند پدر و مادر، پيشوايان دينى، و يا 

انسان قشريگرا و اسير آتوريته چون به حقيقت .  مرشد و مربى  به ذهن او تذريق شده است
ون واقف نيست، همواره اين حقيقت را در  بيرون از خود مى جويد و به اين طريق است آه در

« آتوريته»در دام شيادانى مى افتد آه با تظاهر به زهد و خدا پرستى ادعاى واسطه بودن و 
در مقايسه، انسان . مذهبى بودن ميكنند و خلقى را تا پرتگاه نابودى به دنبال خود مى آشانند

افته اى که وجودش از قدرت طلبى نسبتا پاک شده، بشدت از تقليد و پيروى آورآورانه تکامل ي
 :از آتوريته هاى مذهبى رويگردان است

 آه هالك خلق گشت اين رابطه  ما نخواهيم لطف حق از واسطه   
با درک خصوصيت آتوريتاريانيزم، از نظر رفتار سياسى نيز ريشه استبداد پرورى و استبداد 

تجربيات تلخ آلمان نازى و روسيه سرخ و سياه و .  در جوامع بشرى روشن تر مى گرددپذيرى
ممالک مشابه نشان مى دهد که استقرار رژيم دموکراسى و کاهش قدرت سياستمداران مستبد 

خبر خوش . بدون تغييرات عميق فرهنگى و روانى امرى بسيار متزلزل و ناپايدار خواهد بود
د يک سيستم انسانى و پاسدارى از آزادى و عدالت، الزم نيست اين اين است که براى ايجا

تغييرات در همه مردم يک مملکت ايجاد شود،  و هرچند با يک گل بهار نمى شود، اما با چند 
صد انسان نسبتا تکامل يافته و آزادمنش مى توان بهار آزادى را بطور اعجاب آورى موجب 

 The Hundredth Monkeyيا « تاثير صدمين ميمون»ده به اين پديده در زبان علمى پدي. شد
Effectمى گويند  . 

همانگونه که در حکايت زير از عرفان هند آمده است، غرض از تکامل درون به هيچ روى 
نداشتن قدرت و کشتن حيوانيت در وجود انسان نيست، بلکه هدف مهارکردن اين غريزه و 

ه ديو بدجنسى با هزار گونه حيله و کلک و با تظاهر گفته مى شود ک: استفاده درست از آن است
به زهد و پرهيزکارى و رياضت، موفق شد بر سراسرمنطقه بزرگى از هند غلبه کند و مدت 

تا اينکه . چندين سال هيچکس را ياراى مقاومت دربرابر ستمکارى هاى مستبدانه او نبود
، انسان، و حيوان بود و هيچگونه که معجونى از خدا« قبا طاليى»باالخره قهرمانى به نام 

غرض شخصى و قدرت طلبى در او نبود، توانست اين ديو مهيب را شکست بدهد و مردمان را 
بر همين روال، در داستان برگزيدن موسى از جانب پروردگار براى . از شر او آزاد سازد

سى به سختى با مواجهه با فرعون و رهبرى بنى اسراييل به سرزمين موعود، مى خوانيم که مو
خداوند کلنجار مى رود که اين کار را به فرد ديگرى محول سازد و چنان از خودبينى و قدرت 

چنانچه از اين . طلبى برى است که نمى خواهد بهيچ عنوان مقام رهبرى قوم را به عهده بگيرد
يد، برمى آ) ) The Reluctant Messiah«ناجى بى ميل»نوع داستان هاى معروف به داستان 

تنها کسى مى تواند با مردمان ديوصفت و مستبد دربيافتد که خصم خون آشام آتوريتاريانيزم را 
ابتدا در درون خود از ميان برده باشد و از هر قدرتى در اختيار او نهاده شده صرفا براى هدف 

 :هاى واال بهره گيرى کند
     در  اندرونماند   خصمي   بتر  ازو  شها،  آشتيم   ما   خصم    برون 
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 بايد اين دو خصم را در خويش جست  موسى و فرعون در هستى تو است 
اما بحث پيرامون آتوريتاريانيزم يا قدرت طلبى بدون نگاهى عميق تر به نارسى سيزم يا 

دليل اصلى اينکه ما آدميان اکثرا در مهمترين هدف زندگانى، . خودشيفتگى امکان پذير نيست
د به زر يا عبور از حيوانيت به انسانيت، شکست مى خوريم، خودشيفتگى يعنى تبديل مس وجو

« خود»حتى تصور وانهادن اين . مفرط و عدم توانايى ما در بيطرفانه نگريستن به خود است
عزيزدردانه چنان ما را به وحشت مى اندازد که هرفرصت گرانبهايى را که کيمياگر هستى 

 :ر ما مى گذارد پس مى زنيم و فرياد برمى آوريمبراي رهايى از خودشيفتگى در اختيا
 !مرحمت فرموده ما را مس کنيد  از طال گشتن پشيمان گشته ايم   

از آنجا که نارسى سيزم يا خودشيفتگى از ديد روانشناسى عرفانى زيان آور ترين و سرسخت 
يگر نيز ترين خصوصيت درونى است،  و مى توان گفت که در حقيقت دربرگيرنده سه عامل د

مى باشد، براى آن عده که عالقمند به درون نگرى مى باشيم، تعمق بيشتر در اين مسيله و 
 .بى ثمر نخواهد بود« شيطانى»برشمردن عاليم اصلى اين عارضه 

 
 ،  و قدرت طلبى« زناى با مادر»خودشيفتگي،  

 حکايت شده Idries Shahدر يکى از کتابهاى نويسنده و پژوهشگر عارف منش ايدريس شاه 
است که درزمانى نه چندان دور و نه چندان نزديک، يکروز مال نصرالدين به دربار سلطان 

سلطان درحالى که بادى . وقت که مردى بى اندازه خودشيفته و قدرت طلب بود، فراخوانده شد
 همه سالطين مهم تاريخ  داراى عنوان هاى بزرگى بوده» : به غبغب انداخته بود، به مال گفت

فکر مى کنى براى من که مقتدرترين سلطان .... اند مانند ظل اهللا، نوراهللا، اسدااهللا، رحمت اهللا 
 «!استغفراهللا»: نصرالدين  بى درنگ پاسخ داد« زمان هستم چه عنوانى مناسب باشد؟

درميان ما کمتر کسى يافت مى شود که درمقابل افراد خودشيفته و سلطه جو، بخصوص آنان که 
شهرت و قدرت تکيه زده اند، خود را نبازد و چنين با حاضرجوابى و شهامت سخن برمسند 
درداستان ديگرى از همين سلطان خودشيفته و مستبد آمده است که روزى ديگر باز . بگويد

مال به سلطان . نصرالدين را فرا خواند و نظر او را در مورد قصيده اى که سروده بود جويا شد
سلطان از اين نظريه نامساعد چنان برآشفت . ر بى وزن و بى محتواستگفت که قصيده او بسيا

روز چهارم، بار ديگر مال را به حضور طلبيد . که دستور داد نصرالدين را سه روز زندان کنند
هنوز قصيده به پايان نرسيده بود که نصرالدين عزم . و شروع به خواندن قصيده جديدى کرد

 «!زندان»: مال جواب داد«  کجا مى روى اى ملعون؟»: سلطان فرياد زد. رفتن نمود
امان از وقتى که انسانهاى خودشيفته که بطور عادى هزاران فاجعه براى خود و ديگران مى 

همانگونه که قبال گفته شد، انسان خودشيفته يا نارسي سيست ! آفرينند، برمسند قدرت نيز بنشينند
قادر نيست نيك و بد هردو را در وجود خود، در درمرحله پايينى از رشد روانى متوقف شده و 

خداي خود، در قوم وخويش خود، در دشمن خود، و درفرهنگ و دين و آيين خود تواما و 
چنين انساني همه خوبي وپاآي و فرشته خويي را درخود و متعلقات خود،  و . درآنار هم ببيند

« نارسي سيس» افسانه يوناني، طبق يك. همه بدي و پليدي و ديومنشي را دربيگانه مي بيند
جوان خوش سيمايى بود که چنان شيفته ومفتون تصوير خود درآب برآه شد آه درآب افتاد و 
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 !صورت خود بيند،  اي صاحب نظر  ر آب درآنكه عاشق نيست او، د 
در طلب رهايي از « !تو خود حجاب خودى، از ميان برخيز»حافظ به خود نهيب مى زند که 

«  من»خودشيفتگي، آباليست يهودي نيز همانند عارف ايراني با تمام قوا همت ميورزد آه 
)ANI ( هيچ»را مبدل به »)AIN  (د راه خداشيفتگى و موالنا خودشيفتگى را س.سازد،  و

 :توحيد مى داند
 خويشتن را  پيش  واحد   سوختن  چيست  توحيد؟   خدا  آموختن  
 توحيد  به  نزد  او   محقق   نشود  تا بنده ز خود فاني مطلق نشود  

نارسى سيزم منشاى تمام »:  مى نويسدReuven P. Bulkaروانشناس آمريکايى روبن بولکا 
گر به حال خود گذارده شود و از نردبان آدميت باال نرود، يک فرد خود انسان ا... پليدى هاست

يقينا نارسى سيست باقى ماندن بسيار . پرست و خودشيفته و درنهايت امر پليد باقى خواهد ماند
کبير هلمينسکى « .آسان تر است، اما دست آخر چيزى جز بدبختى و فالکت به بار نمى آورد

Helminski مى توان گفت که »: صوفيگرى اعالم مى دارد که متخصص در پژوهش
و درتمام شعبات عرفان . «صوفيگرى متد شفابخشى است براى غلبه بر اعتياد به خودشيفتگى

جهان که اين نويسنده با آنها آشناست، خودشيفتگى يکى از شيطانى ترين خصوصيات به شمار 
 : مى رود
  رمزي جوي بازآاخر از ابليس  حق تعالي گفت با موسي به راز  
 گشت از ابليس موسي رمزخواه  چون بديد ابليس را موسي به راه  
 من مگو تا تو نگردي همچو من  گفت دايم ياددار  اين يك سخن  

ريشه و اساس خودشيفتگى Jorkبه عقيده بسيارى از روانشناسان مانند دکتر گودران يورک   
انسان خودشيفته نسبت به مادر خود . نهفته است« مادر»مفرط و مرض آلود در رابطه با 

افراط و تفريط در رابطه ميان مادر و کودک، . بخصوص احساسات مغشوش و سردرگمى دارد
يعنى تاييد و توجه و تحسين و محبت افراطى و يا بى مهرى و بى توجهى و سردى کامل از 

.  مى گرددجانب مادر به فرزند، موجب اختالل در رشد روانى کودک و خودشيفتگى شديد
انسان خودشيفته درهر دو صورت قادر به جداشدن روحى از مادر نيست و تحت کنترل 

فرد نارسى سيست . تصويرى است که رابطه افراطى با مادر درذهن او از خود او نشانده است
با مادر « همخوابگى روحى»يا « زناى روانى»درحقيقت گاه تا پايان عمر در يک نوع حالت 

به همين جهت تحت تاثير تعليمات عرفانى، برخى از افراد خودشيفته که . دخود بسرمى بر
هنگام رشد آنها فرارسيده و بايد به وضع درونى وخيم خود آگاهى بيابند، اغلب خواب مي بينند 

فردخودشيفته بر او « منيت»در اين مرحله حساس، اگر نفس .  که با مادر خود همبستر شده اند
 و شرايط مساعدى را که براى  رشد درونى او و جهش به سوى چيره شود، وى موقعيت

معرفت واال فراهم آمده پس مى زند و با توجيهات خودپسندانه از آنچه به وقوع پيوسته است، 
على حيدرى شاعر معاصر اين . حتى شايد بيش از پيش در منجالب خودشيفتگى فرو مى رود

 :مشکل را چنين بيان کرده است
 مردم، اما ز خود رها نشدم  خود جدا نشدمهرچه کردم ز  
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 بهر خود جرعه اى دوا نشدم  بهر خلقى شدم طبيب،  اما  
 اليق    بزم    اغنيا   نشدم  راه  عرفان  نرفته   برگشتم  
 يک سخن، از خودم رها نشدم  پاسخ اينهمه ندامت چيست؟  

اختالل : نارسى سيزم يا خودشيفتگى »: دآتر نهضت فرنودى در مقاله ارزنده اى تحت عنوان
مشکل رابطه ميان انسان خودشيفته و «  شخصيتى رايج در جوامع ديکتاتورى و قدرت گرا
تالش ) ناآگاهانه(« بى خبر»خودشيفته »: مادر را به تفصيل بررسى کرده است، و مى نويسد

ند و ديگران را مى کند از طريق کسب موفقيت و پيروزى شاخصيت خود  بر ديگران را حفظ ک
مکانيسم عمل او اين است که يا از طريق منصوب بودن به قدرت هاى . تحت تاثير قرار بدهد

متافيزيکى، ثروت اندوزى هاى بسيار، کسب قدرت سياسى، علمى روحانى، بين خود و ديگران 
به چنان فاصله اى بياندازد که ديگران را به درون نامقبول او راهى نباشد و او از جراحت 

مهرطلب و »دکتر فرنودى همچنين درنوشتار خود دو تيپ « .خودشيفتگى خود در امان بماند
را درميان افراد خودشيفته به روشنى شناسايى کرده « برترى طلب و سلطه جو»و « سلطه پذير

است، و مانند بسيارى از انديشه مندان و عرفا بر اين باور است که اگر اين خصوصيت زيان 
چاره نشود، اميدى به بهبودى راستين و دايمى در اوضاع بيرونى يک فرد و يا يک آور درونى 

 . ملت نمى توان داشت
 !چونكه باز گردد هنوز خر باشد  خر عيسى گرش به مكه برند   

بى طرفانه « مشاهده»يا « مراقبه»از ديدگاه روانشناسى عرفانى، اولين قدم در راه بهبود درون 
متاسفانه اين درست همان کارى است که انسان .  توام با شفقت استو خودنگرى صادقانه و

خودشيفته از آن به شدت گريزان است، و تنها وقتى سرانجام مجبور به برداشتن اين قدم اساسى 
مى شود که در شطرنج زندگى مات شود و تجربيات تلخ و شوکه آور پياپى او را وادار به 

 . درون نگرى و خودشکنى کنند
 !حسن لرزيد که صاحب نظرى پيدا شد  زد عشق که خونين جگرى پيدا شدنعره 

 !خودگرى، خودشکنى، خودنگرى پيدا شد  فطرت آشفت که از خاک جهان محجور
براى درک بهتر رابطه ميان ليتراليسم، دوآليسم، نارسى سيزم، و آتوريتاريانيزم و همچنين 

ه نشانه هاى بارزى که روانشناسان و براى خودشناسى و خودنگرى احتمالى، باهم نگاهى ب
کليه منابع و کتاب ها و متخصصانى که . عرفا در انسان خودشيفته شناسايى کرده اند مى افکنيم

 :اين عاليم خودشيفتگى مندرجه درليست زير را ارايه داده اند درزيرنويس مشخص شده اند
وفق،  زيبا و خوش،تيپ،  انسان خودشيفته مرتب از خود سخن مى گويد، خود را يکتا، م۞

استثنايى، و موجب حسادت بقيه مى پندارد، بسيار حق به جانب است،  و هرگاه نيازها و يا 
خواسته هاى او بالفاصله ارضا نشوند به پرخاشجويى، کناره گيرى، و يا به تملق و چاپلوسى 

 .متوسل مى شود
 ممشتى رگ و خون و دست و پايي  اين کبکبه و منم منم چيست؟  
 !سرگشته   چو   باد   هواييم   از  عشق  اگر  کمک  نگيريم  
 انسان خودشيفته قادر نيست نيکى و بدى را تواما دروجود خود و در وجود کسانى که به ۞

آنها وابستگى دارد ببيند، بر شکست ها و عيوب خود پوشش مى گذارد، و پليدى ها و زشتى ها 
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 !خوى تو باشد درايشان اى فالن  اي بسى ظلمى که بينى در کسان  
 انسان خودشيفته شديدا به تعريف و تمجيد و تاييد و توجه ديگران معتاد است و اگر همواره ۞

ه باشد، احساس کمبود و ناامنى روحى شديد به عده اى تماشاچى ستايشگر دور و بر خود نداشت
او مى کوشد از راه چسباندن خودش به افرادى که داراى قدرت و شهرت و . او دست مى دهد

 .محبوبيت هستند، ازخودش تصويرى واال، توانا، مردم پسند، و جذاب در ذهن ديگران بيافريند
 ست خويشاز تکبر مى رود از د  او چو بيند خلق را سرمست خويش  
 !ديو افکنده است اندر آب جو  او نداند  که  هزاران  را  چو  او  
 انسان خودشيفته تاب تحمل هيچگونه انتقاد و رويارويى با حقايق منفى درمورد خود را ۞

ندارد و هيچگونه سند و مدرکى را که برخالف ايده و مرام او باشند و تصويرى را که او از 
درکليه روابط هميشه طرف مقابل . ه دار سازند بهيچوجه پذيرا نيستخود ساخته وپرداخته خدش

او درمقابل کسانى که حقيقت وجود او . را مقصر مى داند و قادر به ديدن عيوب کار خود نيست
واکنش او در چنين مواردى اين است که يا به . را به وى مى نمايانند بشدت جبهه مى گيرد

سختانه حمله مى کند و يا آنکه مى کوشد از طريق دوز وکلک فردى که آينه به دست او داده سر
هاى زيرکانه و تظاهر به فروتنى و مهر و بذل و بخشش طرف متقابل را متقاعد سازد تا چه 

 .اندازه درمورد وى اشتباه مى کرده است
خود را بزرگ ديدن شرط ادب نباشد   در محفلي آه خورشيد اندر شمار ذره است 
  
 جنس مخالف نيز انسان خودشيفته صرفا درپى قدرت و کنترل و بهره کشى و در روابط با۞

او به دنبال زن يا مردى مى گردد که شان و منزلت . استثمار عاطفى و يا جسمى ديگران است
انسان نارسى سيست . او را در ديد ديگران باال ببرد، ولى درعين حال برده وار او را بپرستد

خرده گيرى و کنترل، زوج يا زوجه خود را با ايده آل هاى واهى همواره مى کوشد از طريق 
 . که در ذهن دارد تطبيق بدهد

 نايافته  نام  نيک،   بدنام  شديم  يک عمر اسير وهم و اوهام شديم  
 !چون دزد ز پشت خانه بر بام شديم يکرنگ نبوديم، نه با غير، نه با خود  
فاده زيرکانه از جذابيت و فريبندگى فطرى، تا آنجا  فرد خودشيفته همواره مى کوشد با است۞

که ممکن است تعداد هرچه بيشترى از جنس مخالف را مجذوب و شيفته خود کند و به محور 
اصلى زندگى آنان بدل شود، اما بشدت از رابطه عميق و پايدار گريزان است و به هر نحو شده 

راى بدست آوردن کنترل کامل روى چنين فردى ب. از دادن تعهد در روابط طفره مى رود
 . ديگرى حتى ممکن است الف عشق و عاشقى بزند، ولى معناى عشق واقعى را نمى شناسد

 عشق باز   دروغ زن  باشى؟  تا کى در بند خويشتن باشى؟  
 !شرط ياريست در طلب مردن  گرت نشايد به دوست ره بردن  
و مرگ هراس دارد، زيرا که اين عوامل را  انسان خودشيفته بى اندازه از بيمارى، پيرى،۞

او براى زيبايى هاى ظاهرى ارزش فوق العاده اى . موجب خفت وخوارى و ناتوانى مى پندارد
قايل است و توجه زيادى به وضع تن و بدن و شکل و قيافه خود معطوف مى دارد و مى کوشد 
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 زان توهم گنج را گم مى کنى  آنچ تو گنجش توهم مى کنى  
بى شک هريک از ما، اگر بى طرفانه داورى کنيم،  به درجات کم يا زياد برخى از اين نشانى 

آن عده که هيچ يک از اين عاليم را در خود نمى . تهاى نارسى سيزم را در خود خواهيم ياف
 !بينند، به احتمال قوى اسير باالترين درجه از خودشيفتگى مى باشند

پس از اين شناسايى عميق تر، مى توان به راحتى درک کرد چرا افراد نارسى سيست هم سلطه 
اعى و خانوادگى، و جو مى باشند و هم سلطه پذير،  و چرا در مذهب و سياست، در روابط اجتم

در محيط شغلى و در دنياى تبليغات، و در روابط عشقى، بسيارى از ايشان را هم درميان 
 .مى توان يافت« شکار شدگان گول خورده»و هم درميان « شکارچيان حيله گر»
 

 !قدرت گرايى و قشرگرايى در دنياى دانشمندان؟
دانشمند پرآوازه و خودبين که يکروز در ميان داستانهاى عرفانى حکايت ديگرى هست از يک 

تور ماهيگيرى . تعطيل تصميم مى گيرد براى ماهيگيرى به کنار درياچه نزديک منزلش برود
. اش را به آب مى اندازد و ساعت ها کنار درياچه مى نشيند، اما هيچ ماهى به تور او نمى آيد

ود و چندين ماهى ريز و درشت ماهيگير خبره اى که در کنار آقاى دانشمند سرگرم ماهيگيرى ب
به تور زده بود، براى کمک به همسايه بدشانس اش، به دانشمند گفت که سوراخ هاى تور 
ماهيگيرى او براى ماهى هاى آن درياچه زياده از حد بزرگ هستند، و اگر تا فردا هم آنجا 

! نخير»: واب داددانشمند پرمدعا با لحنى پرخاشجويانه ج. بنشيند، هيچ ماهى تور نخواهد کرد
در اين درياچه اصال ماهى واقعى وجود ندارد، آنچه که در تور ماهيگيرى من صيد نشود، 

 «!اصال ماهى نيست
کم نيستند دانشمندانى که چه در طول تاريخ علوم و چه در عصر حاضر، مانند دانشمند داستان 

خود و به « تور ماهيگيرى»عالقمند باشند، به « ماهى حقيقت»باالبيش از آنکه به تور کردن 
گرچه عرفا هرگز با علم و دانش . اسباب و آالت آزمايشى و ابزار فکرى خود نازيده اند

کوچکترين مخالفتى نداشته اند، و تقريبا در همه زمينه هاى علمى تا خدود صد و اندى سال پيش 
قشرگرا و خودشيفته اىکه اولين پايه گذاران بوده اند، اما همواره با فالسفه و علما و دانشمندان 

اما . هيچ راهى بسوى خقيقت به غير از راه منطق و علم بيرونى را نمى پذيرند مشکل داشته اند
در مقايسه، ميان دانشمندان آزادانديش و عرفا چه در زمان هاى پيشين و چه در زمان ما 

بيرون و جهان همواره تجانس و همکارى برقرار بوده، زيرا که هر دو گروه دنياى فيزيکى 
روحانى درون را تواما مهم و قابل توجه و شايسته شناخت به شمار مى آورند و با اين ايده 

 :موالنا مانوس اند که
 حس ديني نردبان آسمان   حس دنيا نردبان اين جهان  
 صحت آن حس بخواهيد از حبيب  صحت اين حس بجوييد از طبيب  

ضمنى گوشزد کرديم که خصوصيت ذهني ليتراليسم در اولين بخش اين سرى نوشتارها بطور 
يا  قشريگرايى که موجب مى شود انسان تنها به قشر ويا ظاهر بيرونى پديده هاى هستى توجه 
کند و از معانى درونى غافل بماند، مختص افراد مذهبى متعصب نيست و درميان بسيارى از 
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دانشمند و پژوهشگر مبتال به قشريگرايى يا ماديگرايى اصوال توجه خودرا فقط به پديده هايى 
آه به وسيله حواس پنجگانه قابل سنجش باشند محدود مى سازد و قادر به درك اثرات عوامل 

ش نشان داده است آه تاريخ پيشرفت علم و دان. نامريى و يا معنوى درجهان مادى نيست
دانشمندان قشريگرا، خودشيفته و قدرت طلب درآورذهنى و تعصب فكرى دست آمى از 

اولين آسانى آه به مخالفت و  حمالت شديد عليه گاليله و لويى . قشريگرايان مذهبى ندارند
ود حتى درزمان ما نيز با وج. پاستور و فرويد و اينشتين برخاستند دانشمندان قشريگرا بودند

« آگاهي انسان»مانند تاثير (اينكه تاثير عوامل غيرمادى بر جهان فيزيكى به اثبات رسيده است 
بر اختالالت جسمانى، و نقش « عواطف درونى»در فيزيك آوانتوم، وتاثير استرس و 

، هنوز هم پژوهشگرانى آه توجه خود را به اين نوع )در شفابخشى« نيايش»و « مديتيشن»
ارند دراآثر محافل علمى از جانب دانشمندان قشريگرا مورد تمسخر و حمله مسايل معطوف ميد

 . قرار ميگيرند و موقعيت آآادميك آنها به مخاطره مى افتد
اما در اثر انتشار نتايج غيرقابل انكار پژوهش هاى علمى آه به روشنى تاثير عناصر معنوى را 

همين دسامبر . قشرى آاسته مى شودمسجل نموده اند، رفته رفته ازشدت نيروى دانشمندان 
برگزار شد، ) ايالت آاليفرنيا(گذشته، دريك آنفرانس عظيم بين المللى آه در شهر پالم سپرينگ 

بيش از هشتصد نفر از پزشكان، روانكاوان، و روان شناسان از سراسر جهان گرد آمده بودند تا 
 و از نتايج آخرين پژوهش ها پيرامون رل عوامل روحى و معنوى در شفابخشى آموزش ببينند

يكي از سخنرانان اصلي . و تكنيك هاى معنوى و عرفانى براى شفاى بيماران خود بهره بگيرند
آشمكش »: اين آنفرانس، پروفسور جيمز جونز مدعوين آنفرانس را چنين مخاطب قرار داد

بايد همواره .... ميان علم و مذهب درحقيقت جدالى است ميان دو نوع قشريگرايى يا بنيادگرايى
اميدوار باشيم آه دانش پژوهانى آه متمايل به قشريگرايى علمى هستند هرگز به مذهب جلب 
نشوند زيرا آه برداشت آنها از دين و مذهب نيز يك برداشت قشرى خواهد بود و آسيب هاى 

 :از قول سعدى. «!احتمالى آه موجب خواهند شد چه بسا سهمگين تر خواهد بود
 به  ز  دانشمند   ناپرهيزگار   ان  پريشان روزگارعام ناد  
 !    وين دو چشمش بود و در چاه اوفتاد  آان به نابينايى از راه اوفتاد  

نويسنده عارف منش، محمد جعفر مصفا درباره تعصبات ذهنى افراد تحصيلکرده که صرفا به 
 مخصوصا در زمانه ما، آتاب يكى از آتوريته ها،»:دانش کتابى بسنده مى کنند، چنين مى نويسد

 مى دانند، -- مثال طبقه روشنفكر و انتلكتوال--بعضى افراد آه خود را از طبقه خاصى . است
از تسليم آورآورانه ديگران به قدمت و اجماع حرص و جوش مى خورند و مى گويند چرا اينها 

به قول . ند و نمي دانندقدرت تعقل آزاد ندارند؟ حال آنكه خودشان به چيزهاى ديگر خودباخته ا
 : مولوى
 در همان دم سخره ديوى بود  فلسفى مرديو را منكر شود  

 9



آقاى جهانگير شمس آورى نيز پيرامون شباهت ميان مذهبيون و دانشمندان متعصب وخودشيفته 
به راستى چه »: در مقاله اخير خود در نشريه ره آورد به اين صورت خاطرنشان ساخته اند

يك متفكر دينى آه شهود تجربه دينى را از آسمان مى داند و آن متفكر عرفى آه فرق است بين 
شهود را از اساس منكر است؟ چه فرق است ميان آن دو فردى آه يكى مى پندارد از راه دين به 
حق رسيده و هر چيز ديگر را باطل مى شمارد و آن ديگرى آه مى پندارد از راه علم حقيقت را 

هر دو متعصبند و آهنه گرا و در واقع عاشق، . ز هر چيز ديگر برنمى تابددر آغوش دارد و ا
 «.آه معشوقشان همان باور هايشان است

باعث شگفتى است آه در دوران ما هنگامى آه آه پرنبوغ ترين و خالق ترين مغزهاى متفكر 
ر از غرب مانند اينشتين، رابرت اوپنهايمر، نيلز بوهر، ورنر هايزنبرگ، و بسيارى ديگ

فيزيكدانان و فضانوردان غربى با شور و هيجان شديد از تجربيات عرفاني شخصى خودشان و 
از رابطه مستقيم ميان شناخته هاى عرفانى و حقايق علمى آشكارا سخن مى گويند، بسيارى از 
علما و دانشمندان ذهن گراى ايرانى نحوه درك عرفانى را بشدت تخطيه مى آنند و اين 

اما ميان دانشمندان ايرانى نيز هستند . ا عامل عقب ماندگى علمى ايران مىدانندطرزبرداشت ر
آسانى مانند پروفسور فضل اهللا رضا آه به تفاوت فاحش ميان مذهب قشرى و عرفان آگاهند، و 

به »: پروفسور رضا مىنويسد.  ميان علم تجربى و علم عرفان بهيچوجه خصومتى نمى بينند
از مى . الحات صوفيان در عرفان، مشابه به نشانه هاى رياضى استزعم من، اشارات و اصط

 :و ساقى و خط وخال و زلف و ابرو، و زاهد و محتسب، ميخانه و مسجد و نظاير آنها
 گه  به  ايما  آنند  گاه  اظهار  قصد ايشان نهفته اسرارى است   

 «.ى بدهيممقصود من اين نيست آه الزاما به اين اشارات رنگ مذهبى و يا قشر
اگر نسل بشر، اين اشرف مخلوقات، باوجود هوش و ذکاوت خداگونه، و عليرغم پيشرفت عظيم 
در علم و دانش و دسترسى به همه نوع اسباب رفاه و ترقى، امروز به لبه پرتگاه نابودى کامل 
سم رسيده است، به اين خاطر است که اکثر ما آدميان موجوديت حقيقى خود را تنها در پوسته ج

و بقيه کاينات جدايى و دوگانگى متصوريم «  خود»، ميان )ليتراليسم(و تن و بدن مى پنداريم 
، خودمان و قوم و خويش و همکيشان خودمان را از سايرين بهتر و برتر و شايسته )دوآليسم(

،  و تنها راه ارضاى تمايالت سيرى ناپذير نفسانى و جسمانى خود را )نارسى سيزم(ترمى بينيم 
مى پنداريم « ازما بهتران»در قدرت طلبى و کنترل ديگران و يا در عبوديت و بندگى 

اين چهار عامل مانند چهار ديوار عظيم انسانيت و االهيت ما را در خود زندانى ). آتويتاريانيزم(
 :کرده اند

 چه بنديست، چه زنجير که برماست خدايا؟    نه بنديست، نه زنجير، همه بسته چراييم؟
.   ديد عرفاى جهان، زندانى و زندانبان خود ما هستيم و کليد رهايى نيز در درون خود ماستاز

درادامه اين سرى مقاالت از راههاى متعددى که در شعب مختلف عرفان جهان براى مقابله با 
.    خودشيفتگى، دوگانه بينى، قشريگرايى، و قدرت طلبى پيشنهاد شده است سخن خواهيم گفت

         
 ٢٠٠٢    ايرواين، ژانويه 
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