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 آمیز زر، زور، و تزویر در جامعهای در مقابل رقابت جنونهای عشق: اسلحهرویش و پرورش جوانه

توان بر ترس از مرگ غلبه کرد و آن را در خدمت زندگی درآورد. در برانگیز مرگ پرداختیم و تصریح کردیم چگونه میموضوع ابهرمهری قبلی به در شمارر 

حتوب پزشمم ی آبممی  مق من در روانپردازیم. آفرینی میبخش و شمردیاین شمارر  به نطهه مطرب  مرگ ننیروی نیتمتی و نربودیی یی ی ق من ننیروی انر ی

گیرد و یک د و برانجرم جرن میزبرن را مپیچد و از آن تغذیه میق طه نرم گیرهی ابت که به دور گیر  میزبرن می .و از نظر لغوی برگرفته از ق مطه ابتشمود می

 . شودق ن در می ری حطیطی خود بر برز  دوبت داشتن ی ی می ،به نظر نگررند  این بهورامر  ؛ک دآن را نربود می

در آن توان د میانترنی و اخلرقی  هریج تی برچ اه گیرد ولی  به مرور زمرن ویژگی -شرید نطهه شروع آن از تاریلرت روانی ،پرورش یربدتواند ق ن می

و یر  شودم میام نهریت ق ن به قرفرن ختتواند درجرتی داشته برشد که به قول ی ی از ها رران قدیایب ربراین ق من می برقث اقتلری آن شموند؛و   دشم نهردی ه

 ! آن ه دوبت بداند قهر کنبرشد: خدایر به من دوبت داشتن بی قزیزم 1دقری ابترد شرییتی ،شرید برلرترین مرتبه آن

ن ابت ترین شرطش ایاز او پربیدم قررف چه کتی ابت. پربخ داد: اولین شرط و یر مهم ،کلرمی بر بزرگی در یک برهه زمرنی برایم میتمر شدفرصمت هم

رشممن ابت و کتمی که ادقر ک د قشمرید بتوان گتت رف نیتمت. رفردی خود را قررف بداند یطین ک ید که قاگر ب ربراین  ،نداشمته برشمد بودنکه ادقری قررف 

ه دنبرل اثبرت ب گر قرشن فرزندش ابت هیچ قرشن نیتت یر حداق  در ابتدای را  ق ن قرار دارد. مردری کهیر  ،برشمدمداوم به دنبرل اثبرت قرشمن بودنش  طورهب

 ک د که برید برشد. ای قا  میاش بر فرزندش به گونهتت او در رابههخود به فرزندش نی درجه ق ن و قلرقه

ت، ی ی قرشن بدادن دیگران ا ؛ ی ی قرشن آزار...ی ی قرشن پول ابت، ی ی قرشن ش م و ی ی هم قرشن  .هیچ فردی در این دنیر نیتت که قرشن نبرشد

یرد  و یرد گرفتن، ی ی قرشن نوشتن،آزار دیدن و  ی ی هم هر دو؛ ی ی قرشمن قدرت ابمت، ی ی قرشمن شهرت و ی ی هم قرشن قدرت و شهرت و شهوت؛ 

هر و ؛ ی ی قرشممن مهربرنیو جتر ت و ی ی هم قرشممن جرن گرفتنابمم و مهرورزی ی ی قرشممن جرن دادن ابممت و ی ی هم قرشممن بممرکیتممه کردن؛ دادن 

ن طیتی ق ، گویر اندخلرصه هاه به یک نوقی قرشن. ریزیمخلوقرت خرلن ابمت و ی ی هم قرشمن بتم کردن و زورگویی و خون در برابرهر یازخودگذشمتگ

 ،یف ق ندر یک بوی ط ظرهراً ؛ربرندمییرفتگی توحیدوحدت و ، و در بوی دیگر انترن را بر خرلن به ک رندن را به ابتذال میابت که در یک بوی آن انتر

ت مث  هری مثبکه بر هیجرنند انهتته  و در بمموی دیگرش فیممری شمموندابراز میاندو ، و ، خ ممم، نترت هاچونهری م تی هیجرند که بر نقرار داررذای  انتممرنی 

 . د یرببروز می ،افتخرر و شردی، غرور،

 را یازنم، وقتی که جرمیهقرشممن حرف می انتممرنویم، وقتی که از گوقتی که از رویش ق ممن بممخن می دریربدتواند امر خوان د  این بممهور به راحتی می 

 بوی پیوبترر ق ن ابت.کدام م ظورم  ابت،هر بر پریه ق ن ابتوار ک م که در آن روابط انترنتوصیف می

فروت ی  ،روابهش بر دیگرن انترنی ابت ،خلن آرامی دارد ،ازخودگذشتگی دارد ،مهربرن ابت ،به دور ابت هری دنیویو وابتتگی انتمرن قرشمن از مردیرت

به  ، دکاقتصممردی پرهیز میطلبرنه از متممربطه رقربت ،آوردگیرد و آن را در خدمت زندگی میاز مرگ گریزان نیتممت و مرگ را در آغوش میدر او غلبه دارد، 

 ،بردلذت می و موبیطی و شیر و از نویت دگیورزد، به مهرلیه ق ن می ،ک درقریت می که برشمد ر صم تیقوانین را در ه ،ک دفطیر و تهیدبمت کاک می افراد

هری یاز صممدای اموار رودخرنه و دریر و زیبریروانش  بی آن ه به طبییت آبممیبی بزند  د ویهر را می بو ویژگی هری مثبت انتممرن ابممت پذیرتیهد و متمملولیتم

که  آن گونهتت تتروت نیداند و نتبت به رنج رن بیکه هاه موجودات را از خود میک د میبر بطیه اب ر ب ر هادلی  که نه فطط ای گونهبه ، شودج گ  ارضر می

  ک د.میهر هم احترس هادلی حتی نتبت به مرگ پرندگرن و حیوانرت و تخری  ج گ 

 ،ز آنهر جلو بزندا از آنهر نردبرن ترقی بترزد و رود ترنه دیگران برلر نایراز بمر و ش ،ک دنوبت را رقریت می و ک دبه حطوق دیگران تجروز نایچ ین انتمرنی 

روغ د  ،ک دجویی دوری میورزی و انتطرمکی هاز  ،دهدهری دیگران را بر بدی پربمممخ نایبدی ،دهدرا آزار می انشانصمممرفی و نرجواناردی روقدالتی و بیبی

ت های ه امیدوار ابد،  دبخدمت به جرمیه به کرر میرا  در خود را و توان دانش ، ک دبرزی نایو داد  رد  هری خود دبت رری ندر نتریج پژوهش ،گویدنای

 وارث قلمت هر خود را و  برداز موفطیت دیگران لذت میو هر  ندارد چبر  یهری مختلف و متیددنطرب آرامی دارد و هزارچهر  و هزار لریه نیتت،شمخصیت و 

برزنش  خود را ،ک دیت یه نایس و مدیر ئو چرپلوبی رتالن برای ربیدن به م تیت بی تر به برد، لذت می دین و فلتمته و ، از ترریخپ داردو تادن ب مری نای

طور مداوم به دلی  نررضمممریتی از هباقتارد به خود و حرمت خود برلریی دارد و  ،از قهرمرن شمممدن به هر قیاتی به دور ابمممت وک د و بر خود مهربرن ابمممت ینا

  دهد.  هری زیبریی را انجرم نایانواع و اقترم جراحی ،خوی تن

                                                           
 رق دارد.  ، فدر دیدگر  نظری نویت د  این بهوردارد که از برخی جهرت بر محتوای متهومی این دو برز   وجود شرییتی تتروت آش رریدوبت داشتن بر ق ن در نظریه ابترد بین . 1
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 ،ک دفروشممی نایکمریزد و داخ  شممیر آب نای ،ک دخیرنت نایهری الهی یک از امرنت، در هیچدهدشممخصممی ترجیح می اهداف بممرزمرنی را بر اهداف

ن از شممتممتو  ،ک دجرن مردم برزی نایبمملرمتی و بر و  دهدترریخ انطیممری اج رس و مواد غذایی را تغییر نای ،ک دنایقرضممه ند  را به جری غذای ترز  مرغذای 

ابت و  قاینچ ین فردی،  برشد.شته هرچ د در درون غم پ هرنی دا ،شودشرد کردن دیگران شرد می واز خ داندن . ک دا احترس کهتری نایذهر و پختن غظرف

 -یک د که دیگران را آزرد  ک دامر دائم جزع و فزع نای دهددر درونش دارد زیرا غم دیگران آزارش می ناندو  پ هرنی  تر ابتاندوهگینتر برشد هرچه قاین

 د و کبر در حلطوم چر  میبه تأبی از مولریش  -ک ددوش میریزد و ت هریی به هریش را درون خود میک د و غم و اندو هریش را بر دیگران قتات میشمردی

 یتممت وبین نخودمیرن ،زادی ری ممه داردآهری بدنش متهوم دهد و در تک تک بمملولدموکرابممی اهایت می به. گرید تر دیگران را اندوهگین ن  دمختیرنه می

مری تربتترن نه از گر. آورداین دحرل در مطرب  زورگویی بمر تتملیم فرور ابمت و در قینانتطردپذی و هر و اقتطردات دیگران احترام قرئ  ابمتبرای اف رر و برور

 خلرصه بگویم زندگی را زندگی .رنگ ریز هزاربرد و هم از پرییز برگهری بهرر لذت میش جوانهید و نه از بمرمری زمتمترن مت تر ابت؛ هم از روک مرنج می

  .بردک د و از آن لذت میمی

ل آهریی که در برلر از انترن قرشن شد شبیه توصیترتی ابت که قلم اخلرق از انترن کرم  و اید یفصبه این نتیجه بربد که توخوان د  تر این قتمات  شمرید 

و تارمی تیهدات  مدار ابت و ق ن در ذات خود متهوم اخلرقیرتانتمرنی اخلرق ،امر واقییت این ابمت که در می ری اصمی  خود یک انتمرن قرشمن واقیی دارد؛

ق ن مر به موجودات جهرن  ،ابت شد  روح نرب خداوندی دمید حتی بریر موجودات، هر و که در هاه مر انتمرنجریی شمرید از آن .گیردانتمرنی را هم دربرمی

بر هدف آفری ش حرکت ک یم  ورزی ابت و اگر هاتوالهی دارد و هدف خلطتارن ق ن یابه میبود ابت و ق ن در ذات خودش صبغه ارنشمرخصمی از ق ط

 اش دبت یربیم. شرید بتوانیم به حس رضریتا دی واقیی در می ری قاین هتتی

ط شوند که فطط روابهری آه ی تبدی  میهر به آدمانترن ،تهی از ق من و دوبمت داشتن برشد هرنتمرناتصمور ک ید در جرمیه ای ق من بایرد و وجود حرل 

اخلرقیرت به  -تتخودانگیخته نی ،ورزیدر این حرلت ق ن – رراند  شودخپ ت رن  متطربلر خرران د کهزمرنی پ ت ی دیگر را می هاه و گر دارندیمرشی ی بر ی د

ای که ق ممن و ایثرر جرری و بممرری ابممت روابط در مطرب  در جرمیه. شممودور میاندوزی غوطهگرایی و ثروتدر م تیتجرمیه  و یریدت زل میبمهح  ترینپریین

او را  و ترزدتری بتواند ادقری ربوخ ق ن را در درونش ک د که ق ن از او انترن بهتر و برلمزمرنی انترن میشمود. طلبی تیریف نایر ابمرس م تیتهر بانتمرن

 .هری متیرلی انترنی پیش ببردویژگی متیر در

 ق ن از انترن که در حرلیانترن خودخوا  ابت و نه دیگرخوا ،  گذر،ی زودهرهیجرن که طیاین ابت هری زودگذر بوزنرک موقتی تاریز ق ن از هیجرن

ه دیگران به دنبرل کاک کردن ب چ اداشتطور خودانگیخته و بیهب ،از جرم و ج ریت و خیرنتبرشرر که در دنیری  طوریبهبرزد می تریمت رم شمخصمیت 

 . ابت

  در موضمموع ق ممن به نظرر وجود و قظات خرلن را و فرد قرشمن دهدق ممن به خرلن پیوند می ق من به مخلوق اگر حطیطی برشممد به احتارل زیرد انتمرن را به

   ! نق ن الهیی قرار دارد، قرفرن زمی ی هارن گتته دوبت قدیای ابتدای بحث: در امتداد ق ن ؛ن ی دمی

و  ،یطلبشممهرت ،طلبیقدرت ،اندوزیثروت ،گراییم تیتمتممربطه در آن آیر در دنیریی که دارد این ابممت که حرل بمملالی که ذهن را به خود م ممغول می

  ایثرر و از خودگذشتگی امیدوار بود؟ ،پرورش ق نرویش و به  هاچ رن توانمی ،زندریزی مور میج گ و خون

د  هر را آلوک  د، آب رودخرنهمتوقف میشممرن را کرملرً بی م که به احترام قربر پیرد  مرشممینهریی را میام. من ه وز، هر روز انتممرنمن ه وز نرامید ن ممد 

بی م که از رنج دیگران روح رن آزار هریی را میک  د. من ه وز انتمرنشمرن را در ج گ  و دشمت و جرد  رهر نایشمد هر و آدامس جوید ک  د، و زبرلهنای

تی مه زدن بر ری ه دیگران و طل  کردن مدایح پرصله؛ ، از مت نگررند نه در خدبی د؛ من هر روز شمرهد کتمرنی هتمتم که قلم را در خدمت به خلن میمی

رام به احتدان د! پس من ه وز امیدوارم و برند و تارم موجودات هتتی را بخ ی از خود و خود را بخ ی از هاه هتتی میصایایت و کاک کردن لذت می

 . ک مو به آنهر تیظیم می آورممیرا بزرگ بر زبرن  هرنرم آن، خیزماز جری برمی هری بزرگاین انترن هاه
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