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است اين پرسشي ساده به نظر برسد، ولي در حقيقـت پـر از    نثار كردن چيست؟ ممكن

» تـرك «معمولترين اشتباه مردم اين است كه نثار كردن را بـا  .  ابهام و پيچيدگي است

كساني كه هنوز منشهاي آنـان بـه   . دانند يكي مي چيزها، محروم شدن، و قرباني گشتن

اند، از كلمه  اندوختن فراتر نرفتهاندازه كافي رشد نيافته و از مرحله گرفتن، سود بردن و 

شخص تاجر مسلك هميشه حاضر اسـت  . دركي همانند مفهوم فوق دارند» نثار كردن«

چيزي بدهد، ولي فقط در صورتي كه بتواند متقابالً چيزي بگيـرد؛ دادن بـدون گـرفتن    

مردمي كه جهت گيري اصلي آنان بـارور نيسـت،    1.براي او به منزله فريب خوردن است

بدين ترتيب، اكثر ايـن نـوع افـراد از نثـار     . آورد كنند كه نثار كردن فقر مي  س مياحسا

. داننـد  اي آن را نوعي فضيلت به معنـي فـداكاري مـي    به عكس، عده. پرهيزند كردن مي

عملـي دشـوار و نـاگوار    » نثار كـردن «كنند كه، درست به همان دليل كه  اينان فكر مي

فضيلت نثـار كـردن بـراي آنـان در همـان      . ند و ببخشدكند، انسان بايد نثار ك جلوه مي

براي آنان اين اصل، كه نثار كردن بهتـر از گـرفتن اسـت،    . كند قبول فداكاري تجلي مي

  .بدين معني است كه رنج كشيدن و محروميت واالتر از احساس شادي است

. وتي داردبراي كسي كه داراي منشي بارآور و سازنده است، نثار كرد مفهوم كـامالً متفـا  

حين نثار كردن اسـت كـه مـن قـدرت     در . نثار كردن برترين مظهر قدرت آدرمي است

تجربه نيروي حياتي و قدرت درونـي،  . كنم خود، ثروت خود، و توانايي خود را تجربه مي

مـن خـود را   . كنـد  مـي  رسد، مرا غرق در شـادي  كه بدين وسيله به حد اعالي خود مي

                                                 
  .از اين قبيل جهت گيري شخصيت در كتاب زير به تفصيل سخن رفته است . 1

E.Fromm, Man for Himself (New York:Rinehrat and Company, 1974) PP. 54-117 



 

 
 

نثـار كـردن از دريافـت كـردن      1كـنم  يجه شاد احساس مـي لبريز، فياض، زنده، و در نت

دهيم، بلكه به اين دليل كه  تر است، نه به سبب اينكه ما به محروميتي تن در مي شيرين

  .كند شخص در عمل نثار كردن زنده بودن خود را احساس مي

، يعني عشق و رنـج جـدايي   »پروردن آن است«براي چيزي و » رنج بردن«جوهر عشق 

دارد كه براي آن رنج برده باشد، و رنج چيزي را بـر   آدمي چيزي را دوست مي. دناپذيرن

  .كند كه عاشقش باشد خويشتن هموار مي

دلسوزي و توجه ضمناً جنبه ديگري از عشـق را در بردارنـد؛ و آن احسـاس مسـئوليت     

امروز احساس مسئوليت با اجراي وظيفه، يعني چيزي كه از خارج به مـا تحميـل   . است

امـري   در حالي كه احساس مسئوليت، به معناي واقعـي آن، . شود است، اشتباه مي شده

كامالً ارادي است؛ پاسخ آدمي است به احتياجات يك انسان ديگر، خواه اين احتياجـات  

يعنـي توانـايي و   » احسـاس مسـئوليت كـردن   «. بيان شده باشند، يا بيان نشده باشـند 

او مانند . ل مردم نينوا احساس مسئوليت نكرديونس در مقاب» پاسخ دادن«آمادگي براي 

دهد، زندگي بـرادرش   آدم عاشق جواب مي» آيا من محافظ برادرم هستم؟«: قابيل گفت

او براي همنوعان خـود احسـاس   . تنها مربوط به برادرش نيست، بلكه از آن او هم هست

  . كند كند، همان طور كه براي خود احساس مسئوليت مي مسئوليت مي

زء سوم عشق، يعني احترام وجود نداشته باشد، احساس مسئوليت بـه آسـاني بـه    اگر ج

منظور از احتـرام تـرس و وحشـت    . كند سلطه جويي و ميل به تملك ديگري سقوط مي

نيست؛ بلكه توانايي درك طرف، آنچنان كه وي هست، و آگاهي از فرديـت بـي همتـاي    
                                                 

  .كند اين تعريف را مقايسه كنيد با تعريفي كه اسپينوزا از شادي مي  -1



 

 
 

آن طور كه هست، بايد رشد كند و  احترام، يعني عالقه به اين مطلب كه ديگري،. اوست

خواهم  من مي. بدين ترتيب، در آنجا كه احترام هست، استثمار وجود ندارد. شكوفا شود

معشوقم براي خودش و در راه خودش پرورش بيابد و شكوفا شـود، نـه بـراي پاسـداري     

اگر من شخص ديگري را دوست دارم، با او آنچنان كه هست، نه مانند چيزي بـراي  . من

واضح است . كنم كند احساس وحدت مي استفاده خودم يا آنچه احتياجات من طلب مي

يعني آنگاه كه بتـوانم روي   كه احترام آنگاه ميسر است كه من به استقالل رسيده باشم؛

پاي خود بايستم و بي مدد عصا راه بروم، آنگاه كه مجبور نباشم ديگران را تحت تسـلط  

بـه مصـداق   : شـود  احترام تنها بر پايه آزادي بنا مـي . كنم خود در بياورم يا استثمارشان

  .نه از آن سلطه جويي» عشق فرزند آزادي است،«يك سرود فرانسوي، 

و  1عشق در وهله نخست بستگي به يك شخص خاص نيست، بلكه بيشتر نـوعي رويـه   

خـاص،  » معشـوق «منش آدمي است كه او را به تمامي جهان، نه به يـك   2جهت گيري

اگر انسان فقط يكي را دوست بدارد و نسبت به ديگران بي اعتنا باشد، پيوند . نددپيو مي

با وجود . او عشق نيست، بلكه يك نوع بستگي تعاوني يا خودخواهي گسترش يافته است

در . نـه اسـتعداد درونـي   . كنند علت عشق وجـود معشـوق اسـت    اين اكثر مردم فكر مي

كس ديگري را جز معشوق دوست ندارند، اين كنند كه چون هيچ  حقيقت، آنان فكر مي

. اين همان اشتباهي است كه قبالً به آن اشاره شـد  .خود دليلي بر شدت عشقشان است

توانند درك كنند كه عشق نـوعي فعاليـت و نـوعي توانـايي روح اسـت،       چون مردم نمي

ه و از آن پس همـ  –كنند تنها چيز الزم پيدا كردن يك معشوق مناسب است  خيال مي
                                                 

1 . Attitude 
2 . Orientation 



 

 
 

خواهد نقاشي  اين درست مثل آدمي است كه مي. چيز به خودي خود ادامه خواهد يافت

گويـد منتظـر موضـوع مناسـبي      ولي به جاي اينكه هنر و فن آن را ياد بگيرد، ميكند، 

كند كه اگر موضوع را بيابـد زيبـاترين نقاشـيها را خواهـد      براي نقاشي هستم و ادعا مي

نه كسي را دوست داشته باشـد، حتمـاً همـه مـردم، دنيـا و      اگر آدم واقعاً و صميما. كرد

بايد توانايي  »تو را دوست دارم«به كسي بگويم  اگر من بتوانم. دارد زندگي را دوست مي

من در وجود تو همه كس را دوست دارم، با تـو همـه   «اين را هم داشته باشم كه بگويم 

  .»دنيا را دوست دارم، در تو حتي خودم را دوست دارم

خواهـد، از نثـار    آدم خودخواه فقط به خودش عالقه دارد، همه چيـز را بـراي خـود مـي    

بـه دنيـاي خـارج    . شـود  كند، در صورتي كه از گرفتن شاد مي كردن لذتي احساس نمي

نگـرد، بـه احتياجـات ديگـران، و شـئون و همسـازي و        فقط از ديدگاه نفع شخصي مي

تواند ببيند، او در باره همـه   چيز را نمياو جز خودش هيچ . شرافت ديگران بي اعتناست

كس و همه چيز، از جهت سودي كه ممكن است براي شخص خـودش داشـته باشـند،    

  .كند، و اساساً از دوست داشتن عاجز است قضاوت مي

 تـا وقتـي كـه    .اگر تو خود را دوست داري، ديگران را نيز ماننـد خـودت دوسـت داري   «

در دوست داشتن خـودت هـم موفقيـت واقعـي     ديگري را كمتر از خودت دوست داري 

اي، ولي اگر خودت و همه را به يك اندازه دوست بداري، آنگاه همگي را به  كسب نكرده

بنابر اين آن كسي . منزله يك شخص دوست خواهي داشت و آن هم خداست هم انسان

   ».1درستكار و بزرگ است كه، ضمن دوست داشتن خود، همه را به تساوي دوست بدارد

                                                 
1 . Meister Echkart, translated by R.B.Blakney. (New York: Harper and Brothers, 1941)P. 204 



 

 
 

تمرين هر هنر، خواه هنر نجاري باشد يا پزشكي يا هنر عشق ورزيدن، احتياج بـه يـك   

. قبل از هر چيز تمرين هر هنر مستلزم انضـباط اسـت  . سلسله شرايط و قواعد كلي دارد

توانيم در آن به درجه مهارت برسيم، اگر  اگر كاري را با انضباط انجام ندهيم، هرگز نمي

شايد تفريح و سرگرمي  كاري را انجام دهيم،» اش را داريم هحوصل«فقط در مواردي كه 

اشـكال كـار فقـط در رعايـت      .كنـد  خوبي باشد، ولي هرگز ما را در آن هنر ورزيده نمي

، بلكـه در ايـن   )مثالً روزانه چندين ساعت تمرين كـردن (انضباط در تمرين هنر نيست 

ممكن است فكر كنـيم  . داست كه اين انضباط بايد در سراسر زندگي شخص راعايت شو

آيا او هـر  . تر از آموختن انضباط نيست هيچ چيز ساده كه براي انسان امروزي يادگرفتن

روز هشت ساعت از وقت خود را با شديدترين انضباطها در شغلي كه آهنگي يكنواخـت  

گذارند؟ ولي واقعيت امر اين است كه، انسان امروز در خارج از محيط كـارش   دارد، نمي

خواهـد تنبـل و    كنـد، دلـش مـي    وقتي كه كـار نمـي  . اً فاقد انضباط شخصي استتقريب

اسـتراحت،  «خواهـد   يا اگر بخواهيم كلمه دلچسبتري بكار ببـريم، مـي  مباالت باشد،  بي

آدمـي  . العملـي عليـه زنـدگي يكنواخـت اسـت      اين اشتياق به تنبلي، بيشتر عكس. كند

مقاصـدي بكنـد كـه بـه خـودش       مجبور است روزانه هشت ساعت نيروي خود را صرف

ارتباط چنداني ندارد، آن هم به طريقي كه خودش انتخاب نكرده، بلكه بوسـيله آهنـگ   

درست به همين سبب انسان عليه انضـباط محـيط كـار    . يكنواخت كار مقرر شده است

گيرد، عالوه بـر ايـن    كند، و قيامش شكل يك خودكامجويي بچگانه به خود مي قيام مي

چه انضـباطي كـه    –زه با قدرت طلبي ديگران، نسبت به هر نوع انضباطي آدمي در مبار

اي كه شـخص بـه    شود و چه انضباط عاقالنه از طرف مقامي باالتر بي منطق تحميل مي



 

 
 

پاشـد،   بدون اين انضباط، زندگي از هـم مـي  . شود بي اعتماد مي –كند  خود تحميل مي

  .دهد شود، و تمركزش را از دست مي آشفته مي

كه تمركز شرط الزم چيره دستي در هر هنري است، چنان روشن است كه نيازي بـه  اين

. هر كس كه خواسته است هنري بياموزد، اين مطلب را درك كرده اسـت . توضيح ندارد

با وجود اين، در فرهنگ امروز ما چيزي كه حتي از انضباط كميابتر است، همان تمركـز  

كنـد كـه در    غشوش و بي تمركزي هدايت ميفرهنگ ما بشر را به چنان زندگي م. است

خواند، بـه   دهد، مي انسان چندين كار را با هم انجام مي .هيچ جاي ديگر نظيرش نيست

انسـان  . آشـامد  خـورد و مـي   كشـد، مـي   كند، سيگار مـي  گفتگو ميدهد،  راديو گوش مي

م، مشتاق و آماده براي بلعيـدن همـه چيـز فـيل     اي است با يك دهان باز، مصرف كننده

شـود كـه    اين فقدان تمركز زمـاني آشـكارتر ديـده مـي    . مشروب  دانش و هر چيز ديگر

توانند بي حركت بنشـينند و حـرف    اكثر مردم نمي. آيد  مشكل تنهايي براي ما پيش مي

ايـن گونـه كسـان عصـبي و بـي قـرار       . نزنند، سيگار نكشند، نخوانند يا چيزي نياشامند

سيگار كشيدن يكـي از  . (به كار بيندازند يا دستهايشان راشوند، و بايد يا دهانشان را  مي

  .)اندازد عالئم اين فقدان تمركز است، زيرا دست، دهان، چشم و بيني را به كار مي

باز هم، هر كس كه يك بار خواسته باشـد هنـري را بيـاموزد،    . عامل سوم بردباري است

خصي به دنبال نتايج فـوري  اگر ش. استداند كه بردباري شرط الزم موفقيت در هنر  مي

با وجود اين براي انسان امروز بردباري نيـز  . تواند هنري را واقعاً بياموزد باشد، هرگز نمي

روش صنعتي زندگي ما درسـت عكـس   . همانند انضباط و تمركز كاري بس دشوار است

همه ماشينهاي جهـان امـروز بـراي سـريع كـار كـردن       . سرعت: دهد اين را پرورش مي



 

 
 

و هـر چـه    -رسـانند  اتومبيل و هواپيما ما را به سرعت به مقصد مـي : اند ي شدهريز طرح

ماشيني كه بتواند مقدار معيني از كار را در نيمي از وقت انجام دهد، دو بـار  . زودتر بهتر

البته داليل اقتصادي مهمـي در ايـن امـر وجـود     . بهتر از آن ماشين كند و قديمي است

الشـعاع   رد ديگـر، در اينجـا هـم ارزشـهاي انسـاني تحـت      ولي مثل بسياري از مـوا . دارد

آنچه براي ماشين خوب است، بايـد بـراي انسـان هـم     . گيرد ارزشهاي اقتصادي قرار مي

كند كه اگر همه چيز را بـه سـرعت    انسان امروز فكر مي. منطق اين است –خوب باشد 

ن او هرگـز  از دسـتش رفتـه اسـت؛ بـا وجـود ايـ       –وقت گرانبهـا   –انجام ندهد، چيزي 

  .جز اينكه آن را بكشد –جويي كرده است چه كند  داند با اين وقتي كه صرفه نمي

. سرانجام، يكي از شرايط آموختن هر هنر عالقه شديد به چيره دستي در آن هنر اسـت 

العـاده نداشـته باشـد، هنرجـو هرگـز آن را       اگر هنر مورد نظر براي شخص اهميت فـوق 

رايط ممكن است وي هميشه طلبه خوبي باقي بماند؛ ولي در بهترين ش. نخواهد آموخت

اين ورزيدگي به همان اندازه كـه الزمـه همـه هنرهاسـت،     . شود هرگز در آن استاد نمي

رسـد كـه بعضـي از مـردم در      با وجود اين، به نظر مي. براي هنر عشق نيز ضروري است

گـز بـه اسـتادي    ماننـد و هر  هنر عشق ورزيدن بيش از هنرهاي ديگر در حد طلبـه مـي  

  .رسند نمي

. يك نكته ديگر نيز، كه جزء شرايط عمومي آموختن هر هنر است، بايد تذكر داده شـود 

اگـر بتـوان ايـن     –پـردازد، بلكـه ابتـدا آن را     هيچ كس مستقيماً به آموختن هنري نمي

هنرآمـوز بايـد، قبـل از شـروع     . كنـد  بطور غير مستقيم شروع مـي  -اصطالح را بكار برد

و اغلب چيزهايي كه به كلي با هم ارتبـاطي   –ي خود هنر، بسيار چيزهاي ديگر يادگير



 

 
 

كنـد، و كسـي كـه     يك شاگرد نجار كارش را با رنده كاري شـروع مـي  . بياموزد -ندارند

اگر هنرآموزي بخواهد هدفزني با . آموزد خواهد پيانو زدن ياد بگيرد، ابتدا گامها را مي مي

اگـر كسـي بخواهـد در    . 1بايد نفس كشيدن را تمـرين كنـد  تير و كمان را بياموزد، اول 

هنري به مقام استادي برسد، بايد همه زندگيش را وقف آن كند، يا الاقـل بـا آن پيونـد    

شود كه بايد آن را  وجود خود شخص به هنگام تمرين آن هنر، همانند ابزار كار مي. دهد

مورد هنر عشق، همه اينها بدين در . دهد، سالم نگاه دارد به مقتضاي كاري كه انجام مي

تمركـز،  معني است كه اگر كسي بخواهد بر آن تسلط يابد، بايد كارش را با تمرين نظم، 

  .و بردباري در تمام مراحل زندگيش شروع كند

بيدار شدن در ساعت معين، تخصيص دادن وقت معيني به فعاليتهايي از قبيـل تفكـر و   

راه رفتن؛ افراط نكـردن در فعاليتهـايي كـه در    تامل، خوادن، گوش دادن به موسيقي و 

آنها انسان از ترش حقيقت به پندارها و تخيالت داستانها و فيلمهـاي اسـرار آميـز پنـاه     

برد؛ زياده روي نكردن در خوردن و نوشيدن همگي از جمله قواعد مقدماتي و بديهي  مي

است كه انضباط نبايـد  اما نكته مهم آن . هستند كه بايد در تمرين انضباط رعايت شوند

اي كه از خارج بر ما تحميل شده است درآيد، بلكه بايد مبين اراده خود  به صورت قاعده

ما باشد؛ انضباط بايد دلچسب باشد و آدمي آهسته آهسته خود را آنچنان بـدان عـادت   

. اي در آن به وجود آيد، احساس كند كه چيزي را از دست داده اسـت  دهد كه اگر وقفه

هاي تاسف آور فرهنگ دنياي غرب اين است كه رعايت مفهـوم انضـباط را    ز جنبهيكي ا

كند كه انضباط فقط در صورتي كه  داند و تصور مي دردناك مي) مانند هر فضيلت ديگر(

                                                 
 .در باره تمركز، انضباط بردباري و عالقه الزم جهت آموختن يك هنر به اين كتاب مراجعه شود براي مطالعه بيشتر.  1



 

 
 

دنياي شرق از قرنها پيش تشخيص داده است كـه  . خواهد بود» مطلوب«دردناك باشد، 

است، بايد لذت بخش نيز باشد، حتـي اگـر    آنچه براي بشر و براي جسم و روح او خوب

آدمي در آغاز خوگرفتن بدان ناگزير شود كه بـه بـي ميلـي شـديد خـود، بـراي قبـول        

  .انضباط، چيره شود

مهمترين اقدام براي يادگيري تمركز فكر اين است كه ياد بگيريم كه تنها باشيم، بـدون  

در . يـا مشـروب بخـوريم    اينكه چيزي بخوانيم، به راديو گوش بـدهيم، سـيگار بكشـيم   

و ايـن   -حقيقت، توانايي تمركز دادن فكر به معني توانايي تنها بودن با خويشـتن اسـت  

تـوانم   اگر من به علت اينكه نمي. خود يك شرط مسلم براي توانايي عشق ورزيدن است

روي پاي خود بايستم به كسي بستگي پيدا كنم، آن شخص ممكـن اسـت يـك نجـات     

گرچه ممكـن اسـت ايـن    . ولي رابطه من و او رابطه عاشقانه نيست دهنده زندگي باشد،

حقيقت آن است كه توانايي تنها ماندن الزمه توانـايي  . مطلب ظاهراً متناقض جلوه كند

هر كس كه سعي كرده است دمي با خود تنها باشد، به اشـكال آن  . دوست داشتن است

ايـن طـرف و آن    خواهـد  مي كند، دلش اول انسان احساس بي قراري مي. پي برده است

احتمـال   .كنـد  بخورد و حتي تا حدود زيادي احساس اضطراب مـي » وول«طرف برود و 

دارد كه در باره بي ميلي خود به دليل تراشي بپردازد و به خود بگويد كه ادامـه اينكـار   

همچنـين  . گيرد و غيره و غيره هيچ ارزشي ندارد، احمقانه است، بيش از اندازه وقت مي

آورنـد و شـخص را    كند كه انواع و اقسام فكرها به مغز او هجـوم مـي   ان مشاهده ميانس

بيند كه دارد در باره نقشه بعدي خود، يا به مشـكلي كـه    او ناگهان مي. كنند تسخير مي

. كند در شغلش پيش آمده است، يا اينكه شب به كجا برود، يا به چيزهاي ديگر فكر مي



 

 
 

. كننـد  ذهن را از افكار پريشان رها سازند، آن را اشغال مـي  ها، به جاي اينكه اين انديشه

نـه سسـت و نـه    (مثالً، با وضعي ارام .بي فايده نيست اگر چند تمرين زير را انجام دهيم

بنشينيم، چشمها را ببنديم،  بعد بكوشيم كه پرده سفيدي را جلو چشم مجسم ) سخت

ازيم، سپس بـه دنبـال نفسـهاي    كنيم، همه فكرها و تصويرهاي مزاحم را از خود دور س

فقط آنها را دنبال كنيم و خود برويم، نه به آنها فكر كنيم و نه به خود فشار آوريم، بلكه 

داشـته  » خـود «ضمن اينكار آنها را حس كنيم؛ عالوه بر اين بكوشـيم كـه احساسـي از    

. خـودم از خودم، به عنوان كانون نيروهاي من، به عنوان خالق دنيـاي   –از من  –باشيم 

) و اگر امكان داشته باشد بيشتر(اين تمرين تمركز، حداقل، بايد در حدود بيست دقيقه 

  1.در هر روز و هر شب قبل از رفتن به بستر انجام شود

كنـيم تمركـز حـواس داشـته      عالوه بر تمرينهايي از اين قبيل، بايد در هر كاري كه مي

كنـيم يـا    خـوانيم، گفتگـو مـي    يكنيم، كتاب مـ  باشيم، هنگاميكه به موسيقي گوش مي

دهيم بايد مهمترين چيز باشد و  انجام مي كاري كه هم اكنون.  كنيم چيزي را تماشا مي

اگر تمركز كامل داشته باشيم، مهـم نيسـت چـه    . بايد تمام وجود خود را وقف آن كنيم

، زيـرا  كنند اي از حقيقت را احراز مي كنيم؛ همه چيز اعم از مهم و غير مهم بعد تازه مي

براي آموختن تمركز بايد از گفتگوهاي مبتـذل و  . اند تمام توجه ما را به خود جلب كرده

اگر دو نفر راجع به رشد درختي كه براي هر دو معلوم اسـت،  . عاري از اصالت بپرهيزيم

انـد، يـا دربـاره تجربـه      كنند يا در مورد مزه ناني كه هر دو هم اكنون خورده صحبت مي
                                                 

در سالهاي اخير در غرب نيز همين مقاصـد  . ها و تمرينهاي گوناگون در شرق، به خصوص در فرهنگ هندي، فراوان است اين گونه نظريه.  1
 Gindlerبـراي درك سـبك   . است كه هدفش احساس بدن خـود آدم اسـت   Gindlerبه نظر من، مهمترين آنها مكتب . دنبال شده است
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آينـد،   گويند، همه اين گفتگوها منطقي به نظر مي ه شغلشان سخن ميمشترك مربوط ب

وينـد و حرفهايشـان انتزاعـي و مـبهم      به شرط اين كه هر دو طرف حس كنند چه مـي 

از طرف ديگر، ممكن است گفتگوي اشخاص بر سر مسائل سياسـي يـا مـذهبي    . نباشد

برنـد، يـا    به كـار مـي  دهد كه طرفين سخنان قالبي  اين هنگامي روي مي. مبتذل، باشد

در اينجا بايد اضافه كرد كه همانطور كـه  . هنگامي كه قلباً به سخنان خود عقيده ندارند

. نيـز مهـم اسـت    پرهيز از گفتگوهاي بي ارزش ضروري است، پرهيز از مصاحب فرومايه

از مصاحبت اين عده بايد . منظور از مصاحب فرومايه تنها آدميان شرور و مخرب نيستند

منظور من صورت بي جان . كرد، زيرا كه محيط آنها مسموم و افسردگي آور است پرهيز

يا مردمي است كه بـا وجـود زنـده بـودن، روحشـان مـرده اسـت؛ كسـاني كـه فكـر و           

و كساني  زنند، مي» ور«دنگفتگوهايشان حقير و ناچيز است؛ كساني كه به جاي حرف ز

اما هميشه ممكن نيسـت كـه از   . كنند كه به جاي انديشيدن از عقايد قالبي استفاده مي

العمل ما طبـق انتظـار    اگر عكس. ضرورتي هم ندارد -مصاحبت اين آدمها اجتناب كنيم

بينـيم   بله مستقيم و انساني باشد، اغلب مي –يعني قالبي و مبتذل نباشد  –آنها نباشد 

كه بـر اثـر    دهند و اين تغيير زاييده تعجبي است كه همين مردم رفتار خود را تغيير مي

  .دهد بهت ناشي از برخورد به امري غير منتظره روي مي

اساس تمركز حواس در مناسبات افراد اين است كه شخص بتواند بـه سـخنان ديگـران    

كننـد،   دهند، حتـي آنهـا را نصـيحت مـي     بيشتر مردم به ديگران گوش مي. گوش بدهد

انگارنـد،   ان ديگران را جدي مـي آنان نه سخن. بدون اينكه واقعاً به آنها گوش داده باشند

آنان گرفتار اين پندارند كه اگر . كند بطور كلي گفتگو آنها را خسته مي. نه جواب خود را



 

 
 

شوند، و حـال آنكـه عكـس ايـن      با تمركز كامل گوش دهند به مراتب بيشتر خسته مي

گـر چـه   (كند  درست است، هر نوع فعاليتي كه با تمركز انجام شود، انسان را بيدارتر مي

در حاليكه هر نـوع كـاري   ) شود بعداً نوعي خستگي طبيعي و مفيد كه جايگزين آن مي

در عـين   –كنـد   كه بدون تمركز حواس انجام پذيرد، انسان را كسل و خواب آلوده مـي 

  .برد حال شخص در پايان روز به دشواري خوابش مي

. مركز حواس بيابدتواند بدون اينكه نسبت به حاالت خود حساس شود، ت هيچ كس نمي

تجزيـه و  «اين يعني چه؟ آيا انسان بايد دائماً راجـع بـه خـودش بينديشـد، خـودش را      

خواستيم در مورد حساسيت خود نسـبت بـه يـك     كند، يا چيزي ديگر؟ اگر مي» تحليل

 مثالً هر كس نسبت به ماشـيني . آمد ماشين حرف بزنيم، در بيان آن اشكالي پيش نمي

حتي يك صداي كوچك و غير عادي و يك تغيير جزئـي  . است راند حساس كه خود مي

به همين ترتيب راننده نسبت به تغييـرات  . كند در صداي موتور توجه انسان را جلب مي

بـا  . سطح جاده، به حركت ماشينهايي كه در جلو و عقب او هستند نيـز حسـاس اسـت   

هوشـياري متعـادل   كند، ذهن او در يـك وضـع    وجود اين او درباره اين عوامل فكر نمي

هـاي وضـعي اسـت كـه او حواسـش را روي آن       است و آماده پذيرفتن همـه دگرگـوني  

  .يعني ايمني در رانندگي –متمركز كرده است 

اگر بخواهيم حالت حساس بودن نسبت به شخص ديگري را در نظر بگيريم، كافي است 

او . بيفكنـيم  به مثال آشكار آن، يعني حساسيت و توجه مادر نسبت به كودكش، نظـري 

تغييرات بدني، تقاضاها، و اضطرابهاي كودك را قبل از اينكه آشكارا بيان شوند، احساس 

شود، در حاليكه صدايي به مراتب بلندتر از آن او را  او از گريه كودكش بيدار مي. كند مي



 

 
 

همه اينها بدين معني است كه مادر نسبت به زندگي كـودكش حسـاس    .كند بيدار نمي

برد  ر نه مضطرب است نه نگران، بلكه در يك حالت تعادل هوشيارانه به سر ميماد. است

رونـد،   هاي حاالت كودك، كه وسيله ارتباطي به شـمار مـي   كه او را نسبت به همه نشانه

. تواند نسـبت بـه خـودش حسـاس باشـد      به همين ترتيب، شخص مي. سازد حساس مي

، و به جاي اينكه تسليم آنهـا شـويم   كنيم مثالً، ما خستگي و افسردگي خود را حس مي

يا به افكار افسردگي آوري كه هميشه در پيرامون ماست، آنها را تقويت كنـيم، از خـود   

توانيم هنگامي  ايم؟ همين كار را مي چرا افسرده» چه پيش آمده است؟«كنيم  سوال مي

تـار  و خشمگين هسـتيم، يـا بـه خيالبـافي و تمهيـد گريـز از واقعيـات گرف        كه عصباني

در هر كدام از اين موارد، مسئله مهم اين است كـه از وجـود آنهـا    . ايم، انجام دهيم آمده

. آگاهي داشته باشيم و به هزار و يك راه مختلف در باره آنها به دليـل تراشـي نپـردازيم   

كه غالباً بيدرنگ علن اضطراب و افسـردگي   –عالوه بر اين، نسبت به نداري دروني خود 

  .گوش شنوا داشته باشيم –گويد  ه ما باز ميو خشم ما را ب

انسان عادي نسبت به فعل و انفعاالت بدني خـود نـوعي حساسـيت دارد؛ او تغييـرات و     

درك ايـن نـوع حساسـيت    . كنـد  حتي دردهاي بسيار خفيفي را در بدن خود حس مـي 

ن همـي . بدني نيز نسبتاً آسان است، زيرا اكثر مردم از تندرستي تصـويري ذهنـي دارنـد   

حساسيت نسبت به فعل و انفعاالت ذهني به مراتب نادرتر و دشوارتر است، زيرا بسياري 

آنـان روحيـات و   . انـد  از مردم هنوز كسي را كه ذهنش به بهترين وجه عمل كند، نديده

گزيننـد و تـا    بر مي) نورم(اعمال پدر و مادر، خويشان، يا جامعه خود را به عنوان هنجار 

كنند كه عادي هستند و رغبتي به مشـاهده   رف نشوند، احساس ميزماني كه از آن منح



 

 
 

انـد، بـه    مثالً چه بسيارند كساني كه هرگز يك فرد دوست داشتني نديده. چيزي ندارند

ايـن واضـح   . انـد  يك آدم پايبند اصول،  شجاع ، و برخوردار از تمركز حواس بر نخـورده 

تصـويري ذهنـي از طـرز كـار      است كه انسان، براي حساس بودن نسبت به خـود، بايـد  

و بداند كه اگر كسـي در كـودكي يـا در زنـدگي بعـدي از آن       -انسان سالم داشته باشد

اي بـراي   تواند آن را درك كند؟ مسلماً جـواب سـاده   محروم بوده است، اينك چگونه مي

اين سوال وجود ندارد، ولي اين سوال به يك عامل انتقادي در نظـام تربيتـي مـا اشـاره     

  .دكن مي

جهـت بينـي آدم   . ترين شرط به عشق اين است كه برخود فريفتگي فـايق آيـيم   آساسي

خـودش دارد، واقعـي   خود فريفته چنان است كه انسـان تنهـا آن چيزهـايي را كـه در     

هاي دنياي خارج نفساً داراي واقعيتي نيستند، بلكه فقط  پندارد، در صورتي كه پديده مي

قطب مخـالف خـود   . شوند ي شخص دارند، احساس مياز ديدگاه فايده يا خطري كه برا

فريفتگي واقعبيني است؛ و آن استعدادي اسـت ذهنـي كـه ديـدن مردمـان و اشـيا را،       

سازد و به شخص امكان مي دهد كه صور عيني  چنانكه هستند و بطور عيني، ممكن مي

  .را از تصاويري كه زاييده ترسها و آرزوهاي خود اوست جدا كند

در ظرف يك روز ملتـي  . ما نسبت به ملتهاي خارجي زبانزد همگان است عدم واقعبيني

بريم كـه ملـت    كنيم، در صورتي كه گمان مي را با قاطعيت تمام پليد و فاسد قلمداد مي

  .خودمان مظهر خير و شرف است

نامند؛ رويه عاطفي آدمـي، كـه خـرد او بـدان متكـي       بيني در انديشيدن را خرد مي واقع

بيني باشيم و از خرد در اعمـال روزانـه    توانيم واقع فقط وقتي مي. ام دارداست، فروتني ن



 

 
 

مدد جوييم، كه با فروتني به جهان بنگريم، و از روياي كودكانه همه چيزداني، و بر همه 

  .كاري توانا بودن آزاد شده باشيم

بين  خواهم هنر عشق ورزيدن را بياموزم، بايد كوشش كنم تا در همه موارد واقع اگر مي

بايـد بكوشـم تـا    . باشم و نسبت به موقعيتهايي كه واقع بين نيستم حساسيت پيدا كنم

بدون توجه به عاليق، احتياجها و ترسهايم، بين تصويري كه خـودم از شـخص ديگـر و    

بـا   -تصويري كه به سبب خودفريفتگي من شكسته و تحريف شده اسـت  -رفتارش دارم

اگر بتوانيم واقـع بـين و بـا شـعور      .قائل شوم واقعيت آن شخص، آنچنانكه هست، تميز

ايم؛ ولي اين واقـع بينـي و خـرد بايـد همگـاني       باشيم، نيمي از راه هنر عشق را پيموده

اگر كسـي بخواهـد تنهـا در    . باشد؛ يعني به همه كساني كه با ما در تماسند تعميم يابد

بات خود بـا ديگـران   مناسبات خود با معشوق واقع بيني باشد، و تصور كند كه در مناس

يابد كه هـم در اينجـا و هـم در آنجـا شكسـت       بايد از آن چشم پوشيد، به زودي در مي

  .خورده است

اين ايمان از تجربه خود شخص، از اعتقاد به نيروي فكري خود، و از مشاهده و قضـاوت  

در حالي كه ايمان ناخردمندانه حقيقـت پنداشـتن چيـزي    . گيرد شخصي سرچشمه مي

به خاطر اينكه قدرتي آن را توصيه كرده است يا اكثريت قبولش دارند، ايمان  است فقط

گيرد كه بر پايه تفكر و مشاهده  ثمـربخش   خردمندانه از اعتقادي مستقل سرچشمه مي

  .استوار است، ولو آنكه مغاير عقيده اكثريت باشد

به گفته نيچـه بشـر   توانيم قول بدهيم، زيرا بنا  وقتي كه به خود ايمان داشته باشيم، مي

  .توان از روي ظرفيتي كه براي قول دادن دارد، شناخت را مي



 

 
 

دوست داشتن بدين معني است كه انسان خود را بدون هيچ ضمانتي واگـذارد، خـود را   

به طور كامل تسليم كند، فقط به اميد كه عشقش ممكن است در معشوق ايجاد عشـق  

كم است از عشق بهـره چنـداني نخواهـد     كه ايمانشنعشق ايمان است، و آ. متقابل كند

  .داشت

رويه ديگري كه براي تمرين هنر عشق الزم است و تا به حال در مورد آن فقط به ابهـام  

فعاليـت نيـز   . ايم و اكنون بايد آن را به وضوح بيان كنيم، فعال بودن است صحبت كرده

نيسـت،  » دن چيزيانجام دا«قبالً گفتيم كه منظور از فعاليت . اساس تمرين عشق است

  .بلكه منظور فعاليت باطني و استفاده ثمربخش از نيروهاي خويشتن است

اگر من عاشق باشم فكر من دائماً و بـه طـور فعـال متوجـه معشـوق      عشق فعال بودن؛ 

زيرا اگر تنبل باشم يا دايماً آگاه و هوشيار و فعال . است، ولي نه فقط معشوق يا معشوقه

خواب تنها مـوردي  . م ارتباط فعاالنه خود را با معشوق حفظ كنمتوان نباشم، مسلماً نمي

توان از فعاليت دست كشيد، بيداري آنچنان حالتي است كـه در آن جـايي    است كه مي

  .براي تنبلي وجود ندارد

وضع متضاد بسياري از مردم امروز، كه هنگام بيداري نيمه خوابنـد و هنگـام خـواب يـا     

كـامالً  . د، نيمه بيدارند، براي منظور ما مثال خـوبي اسـت  خواهند بخوابن هنگامي كه مي

و ايـن در   -بيدار بودن حالتي است كه در آن شخص نـه ملـول اسـت و نـه ماللـت آور     

يكي از شرايط ضـروري تمـرين هنـر    . حقيقت يكي از شرايط اصلي دوست داشتن است

بـاز نگـه    عشق فعال بودن در فكر و احساس است، چشـمها و گوشـها را در سراسـر روز   

خواه اين تنبلي به شكل فعل پذير باشـد،   داشتن و از تنبلي دروني اجتناب كردن است،



 

 
 

تـوان در   انديشه تجربه زندگي، به اين طريق كـه بگـوييم مـي   . يا به صورتي اتالف وقت

در خالقيـت هرگـز   . ثمر، پنداري باطل اسـت  دنياي عشق خالق بود و در ساير موارد بي

قابليت دوست داشتن احتياج به جديت، بيداري و شور . د نداردچنين تقسيم كاري وجو

زندگي دارد، و همه اينها نتيجـه فعـال و ثمـربخش بـودن در بسـياري از شـئون ديگـر        

  .زندگي است

اگر، همان طور كه در اين كتاب گفته شـده اسـت، واقعـاً عشـق يگانـه پاسـخ كـافي و        

اي كه از تكامل عشـق جلـوگيري    عالقالنه به مسئله هستي انسان است، پس هر جامعه

در . كند به ناچار در نتيجه تضادش با نياز ضروري طبيعت بشـري، محكـوم بـه فناسـت    

نيست، به اين دليل ساده كه بحثي در باره احتياج » موعظه«حقيقت، گفتگوي از عشق 

  .غايي و واقعي بشر است

. صالً وجود نـدارد شود، دليل اين نيست كه ا اگر چنين احتياجي به وضوح احساس نمي

رساند كه به طور كلي عشـقي   تحليل ماهيت عشق، عالوه بر اينكه ما را به آن نتيجه مي

. وجود ندارد، خود به منزله انتقاد از اوضاع اجتماعي است كه عشق را از ميان برده است

ايمان به عشق به عنوان يك پديده اجتماعي، و نـه بـه منزلـه يـك پديـده اسـتثنايي و       

  .گيرد ايماني عقاليي است كه از بينش آدمي در درك طبيعت خود سرچشمه ميفردي، 

نبايـد گفـت   . نيسـت » حكمي«عشق و احترام انساني يا نيكي و تقوي امري دستوري و 

اين حكم تورات را بايـد  » ات را همچون خودت دوست داشته باشي تو بايد همسايه«كه 

ر عشق و دانش متوجه اين حقيقت عينـي  آدمي را بايد با نو. از راه ديگري عملي ساخت

  .كرد كه شرط تكامل انساني همانا عشق ورزي و همبستگي با ديگران است



 

 
 

پس با اين حكمت كهن يوناني شروع خواهيم كرد كه انسان بايد در وهله اول با خودش 

شـود كـه از    و اين شناسايي تنها موقعي كامل و واقعي مي. آشنا گردد و خود را بشناسد

پردازد خود به خود  چه انساني كه از اين راه به شناختن خود مي. عشق به دست آيدراه 

انسان فهميده انساني است كه . شود به سوي شناسايي ديگران و جهان خارج كشيده مي

فلسفي خود واقف است و از ايـن رو بـه آسـاني پـي     » تنهايي«هر كس ديگر به بيش از 

. تواند به اين تنهايي فلسـفي خـود خاتمـه دهـد     يبرد كه فقط از راه عشق ورزيدن م مي

انساني كه بخواهد با خود اجتماعش در صلح و تعادل و صفا باشد راهي جر ايـن نـدارد   

كه با دنياي خارج از در عشق ورزي در آيد و تنهايي خود را به اتحاد و هماهنگي تبديل 

  :به گفته اريك فروم. كند

ود، در حـين نفـوذ در شـخص ديگـر، خـود را      در حين عشق ورزيدن و نثار كردن خـ « 

عشق به وجود » عمل«شناسايي كامل فقط به وسيله ... كنيم يابيم، خود را كشف مي مي

كند، و اين همان غوطه ور شدن دليرانه  اين عمل از حدود فكر و كالم تجاوز مي: آيد مي

م تـا قـادر   ما مجبوريم خود و ديگـري را از نظـر عينـي بشناسـي    ... در تجربه وصل است

باشيم واقعيت او را ببينيم، تا بر خيالهاي فريبنده و تصوير تابدار و غير منطقي كـه از او  

  »...داريم فايق آييم

پس انساني كه به انسان بودن خود واقف گشته است و با نور و عشق راه زنـده بـودن را   

دنيا را آنچنانكه  كوشد خود و كند، انساني است كه در درجه اول مي در برابر خود باز مي

انساني كه حس مسـئوليت و احترامـي شـديد نسـبت بـه خـود دارد و بـا         .هست ببيند

رود تا شخصـيت و تماميـت    توجهي كه شرط عشق و خرد انساني است به دنبال آن مي



 

 
 

چنين انساني من جمله هـيچ گـاه حاضـر    . انساني خود را هر دم آبديده و محكمتر كند

افتخارات موهومي از قبيل جاه و مقام و منزلت دروغـين   نخواهد شد كه به خاطر كسب

و يا تحصيل ثروت و موقعي كه بتوانـد احيانـاً او را در برابـر پسـت و بلنـديهاي روزگـار       

گرانبهاترين سرمايه اين انسان و محكمترين پايـه قـدرت   . خود را بفروشاند» بيمه كند«

ه به عنوان امانتي مقدس تنهـا  و براي او، اين زندگي ك. او چيزي جز شخصيت او نيست

يكبار در اختيار او گذاشته شده هزاران بار بيش از آن ارزش دارد كه در ازاي خوشـايند  

  .ديگران يا مالحظات گذران اجتماعي، خوار و ذليل گردد
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