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  چکیده
نگاشته شد و در  مسیش2331/یالدیم2929های آن توسط زیگموند فروید در کتاب تمدن و ماللت

چنان مورد استقبال قرار گرفت که در کمتر از یک به زبان آلمانی منتشر گردید و آن مسیش2339/یالدیم2933
رو، به یکی از آثار پرفروش بدل اینبسیاری از کشورهای جهان انتشار یافت و از سال، به چاپ دوم رسید و در

کادمیک بوده با این وصف، شد علمی از این اثر، که نقد حالیایم درکمتر شاهد نقد علمی آن در مجامع آ
خلق  در واقع، ارائۀ نقد علمی، کمکی است به ،شودنویسنده و رفع اشکاالت آن می و آنموجب پیشرفت 

نقد یک اثر به درک بهتر آن  کمک  ،آیند. در برخی از موارد نیزمیتری که به رشته تحریر درهای کیفینمونه
گری انتقادی و نقادی آموزشی استفاده شد که شامل کند. در نقد این کتاب، از تلفیق روش کاوششایانی می

 ابی و تعیین کارایی کتاب است. باو ج( ارزیمراحل سه گانۀ: الف( توصیف و تشریح کتاب، ب( تفسیر کتاب 
های فروید ترین کتابترین و مورد استقبالجمله پرفروش های آن ازکه کتاب تمدن و ماللتبه این توجه

مانند سایر آثار، دارای نقاط قوت و ضعف بوده که  های پژوهش نشان داد  این اثر نیزشود، یافتهمحسوب می
 است. زمان دورۀ زمانی و شرایط حاکم بر آن بخشی از آن، متأثر از 
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 مقدمه
به بینقد  ها ها را از میان بدیمعنای شناختن محاسن و معایب است. نقد یعنی خو

این کار به ارتقای اثر کمک میتشخیص ثربخش، میکند؛ زیدادن؛ که  تواند در را نقد ا
به باشد. بدون شک اگر نقد  صورت اصولی و براساس رفع نقاط ضعف یک اثر مؤثر 

بهتردستور آثار مشابه کمک العملی صحیح انجام شود به  شدن جایگاه یک اثر در بین 
یا تحلیلی، خواهد کرد. نقد می یا مفصل، توصیفی  یا مکتوب، مختصر  تواند شفاهی 

یا عم یا مغرضانه و...باشد. یق، یکسطحی  یا چندجانبه و سرانجام منصفانه  به  جان
ناخواسته وارد اش صحبت میخوانیم و دربارهزمانی که کتابی را می کنیم، خواسته یا 

نقد شده از  :ایم، زیراعرصۀ  ثار مختلف معمواًل همراه با شکلی  آ بارۀ  سخن گفتن در
از روایت و داتوصیف و تحلیل یا گونه ثر، ای  بارۀ هر ا وری است. در هنگام گفتگو در

کنیم، بعد هم ای از محتوا و مضمون آن را برای شنونده روایت مینخست شمه
ما به چند کنیم که این سادهنظرمان را اعالم می ترین شکل نقد است. اگر داوری 

اگر با جزئیات بیشتر همراه باشد، .نقدی مختصر است جمله و گزاره محدود شود،
آثار، صحبت مفص بارۀ  ل و گسترده خواهد بود. اگر بدون سوگیری و پیش داوری در

برای ارائۀ یک نقد منصفانه  ه امید بیشتری  آنگا یم،  انصاف خارج نشو کنیم و از دایرۀ 
نقد در تمامی عرصه ها از جمله علمی، فرهنگی، سیاسی و... خواهیم داشت. امروزه 

یسنده میخورد و در بسیاری از موارد به چشم می اثر یا نو شود. در موجب پیشرفت 
با اصول عمومی تألیف کتاب آثار جدیدی که  های آموزشی تألیف کتاب، نقد به ایجاد 

باشد،کمک شایانی می با نقد، همزمان دو دانشگاهی مطابقت داشته  نابراین  ب کند، 
تألیف کتاب؛ ب. فراهم کردن هدف دنبال می شود: الف. کمک به تکامل در حیطه 

برای ارائۀ طرحدیدگاه ین  استانداردهای کتاب های نو و نمونههای نو با  های جدید که 
باشد  (32-32: 2390)قاسمی، .علمی مطابقت داشته 
به هاي پژوهشي است که بدنبال شناخت دادهترین تکنیكتحلیل محتوا یکی از مهم ها 

هاي واقعیت باشد، که بدون کوچکترین اخالل درهاي نمادین میمنزله پدیده
آنها مي پژوهش در تحلیل محتوا از پرکاربردترین شیوه پردازد.اجتماعي به تحلیل  های 

بر  تحقیقات اجتماعي، رفتاري و انساني می یازات این روش  باشد که از جمله امت
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انجام عملی آن و دور بودن یافته سایر روش اعمال ها، امکان  های این پژوهش از 
خورد.  ها به چشم میتا حدودی در سایر روش اهگنظرهای شخصی است که 

همچنین، می توان کارآمدترین منابع اطالعاتی را بوسیله روش تحلیل محتوا انتخاب 
یه و تحلیل قرار داد  (20: 2033،)ایزدپرست .و مورد تجز

او را  شمسی( 2326میالدی/  2961)مرگ: 1"هارولد السول" دانشمندی است که برخی 
ینکه ا میکاشف تحلیل محتو چه »دانند. وی در این زمینه جمله معروفی دارد و آن ا

تأثیری می با چه  برای چه کسی و  ید؟کسی، چه چیزی را از چه مجرایی و   یقاسم«)گو
یا "چه "را  (222-232: 2390گران،یو د یام  پ در واقع، تحلیل محتوا عناصر محتوای 

کند و بررسی مخاطب نیز، کند. تحلیل رسانه مسأله "مجرا" را مشخص میمشخص می
 (222-232: 2390)قاسمی و دیگران، کند.مفهوم بررسی "چه کسی" را مشخص می

یژگی براساس نظر السول، بررسی کتاب یام بر و پ آثار  های فنی، محتوایی، مخاطبان و 
گیرد. یکی از محورهای مهم در این زمینه، نقد و بررسی مخاطبین کتاب را دربرمی

ید؟ت، یعنی محتوای کتاب چه میمحتوای کتاب اس  (33-30: 2362نژاد، )معتمد گو
ید ای به بررسی عوامل در مطالعه شمسی( 2321میالدی/  2939)مرگ:  0زیگموند فرو

اثرگذار بر درک محتوای نوشتاری پرداخت و در نهایت این عوامل را به این صورت 
. طول جمالت 0یا اسم . روابط فعل3. بسامد کلمات 2. ساختار طراحی2بیان کرد: 

یا یکنواختی ساختار جمله 7ها بندی جمله. شماره2 . بسامد کلمات مصطلح 6. تنوع 
به دو آستانه  :وی معتقد است ،و نامصطلح. همچنین خواننده در هنگام خواندن متن 

آستانۀ تحمل می آستانۀ بیهودگی، یعنی متن اطالعات کمی دارد. ب(  رسد: الف( 
به خواندن نمی ای می رسد که دیگرانی که خواننده به نقطهپیچیدگی، یعنی زم خواهد 

یادآور تجارب شخصی خواننده متن  ادامه دهد. ناگفته نماند که اطالعاتی که  البته 
 (36-20: 2312)زارعیان،  تر خواهد کرد.باشد، روند درک مطالب را آسان

با مفهوم تمدن نیز می توان  یددر رابطه  کلمۀ تمدن  ه کرد؛ به نظر اواشار به عقیدۀ فرو
نهادهایي گفته مي شود که زندگي ما را از زندگي اسالف به مجموعه دستاوردها و 

                                                                 
1. Harold Lasswell. 
2 . Sigmund Freud. 
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برابر طبیعت و حیواني مان دور مي از انسان در  کند و دو مقصود دارد: یکي حفاظت 
ابتدایي را محدود  ها.دیگری تنظیم روابط بین انسان یز  یي است که غرا تمدن نیرو

قرار مي ساخته و جهت است که همیندهد و باز بهآزادي افراد را دستخوش نیروي خود 
اي معدود، سخت حمایت شده و در قالب قوانین و تمدن همواره از جانب عده

اکثریتي قابل توجه می بر  قتدار، سلطه و نیرومندي آن گروه  این مقررات سبب ا با  شود. 
رود سان که گمان ميو بدانشود که تمدن به خودي خود توضیح، آشکار مي

شود و در حقیقت نقایص و معایبي که در فرسایی را موجب نميهاي طاقتمحدودیت
یده و پدید آمده از اصل تمدن نیست، بلکه از تمدن امروزي مشاهده مي شود، تراو

یي خود از آن بهرهجانب اعمال برداري گران و زورمندان است که براي سودجو
ی نمایند.مي ( یکی از افراد صاحب نظر در حوزۀ تمدن، 23-27: 2933د، )فرو

با تمدن و چگونگی شکل ید است که در رابطه  فرو گیری آن کتابی تحت زیگموند 
آنتمدن و ماللت»عنوان  به نوشته است. وی سرچشمۀ تمامی رنج«  های  های بشر را 

را فراهم ر آندهد، یعنی رنجی که انسان با دستان خود بستتمدن و فرهنگ نسبت می
به نقد و بررسی کتاب  کند. برای بررسی موشکافانهمی ا  ت تر این ادعا محقق بر آن شد 

 های آن بپردازد:تمدن و ماللت
 

 شناسیروش
انتقادیکاوش»در تحقیق حاضر از روش  برای نقد و بررسی کتاب « گری فلسفی 

بهاستفاده شده است. کاوش نتقادی  ا نتقادی معنای وجود اگری فلسفی  ا ندیشۀ فلسفی 
آوری، ارزشبر عمل و جستجوی مبنای منطقی، روش یا های استدالل  های راهنما 

: 2391 . شورتیادموند س. )ها و کارهای آموزشی استهنجارهای حاکم بر اندیشه
شناختی شناختی و هستیاز: تشریح مفروضات روشاستمراحل این روش عبارت (20

به منظور توجههای پژوهشی چندگانه بهمقایسه سنت سنت پژوهشی در دست بررسی،
تعیین کارایی شایسته مساله اعمال معیار تحت رسیدگی و  با  یا سنت  پارادایم  ترین 

( مراحل نقادی آموزشی از نظر 20: 2391. شورت یروندگی)ادموند سپیش
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یلیز شامل مشاهده، توصیف، تفسیر و  شمسی( 2312میالدی/  2333)مرگ: 1و
ثر،این مراحل عبارت0کاچنی است؛ از نظر مکارزیاب  اند: توصیف، تفسیر و ارزیابی ا

یر کشیدن کیفیت موجود اثر، نکات  معنای به( توصیف به360: 2316)بارون،  تصو
 تری است که آموزش در آن قرار دارد.اساسی و مهم آن و همچنین زمینۀ وسیع

یلیز، بارون،369: 2312)و دادن معانی از: نسبت استرت( تفسیر عبا369: 2316؛ 
نماند که این به موقعیت؛ این معانی می ناگفته  توانند از درون یا بیرون حاصل شوند. 

برای نقد است؛ این معیارها  گام از نقادی آموزشی نیازمند در نظر گرفتن معیارهایی 
بافت تاریخی، نظریهمی براساس  ایجاد شوند. توانند  های مختلف علمی و غیره 

یا اجزای آن است. ار اثر  زیابی شامل اظهارنظر و عقیده دربارۀ شایستگی و ارزش کل 
با مراحل نقادی آموزشی تلفیق  انتقادی  در پژوهش حاضر مراحل کاوشگری فلسفی 

( تحلیل و 2( توصیف و تشریح کتاب 2گانۀ: شده و قالب کلی آن شامل مراحل سه
تعیین کارایی آ3تفسیر محتوا و  ن است. در جدول زیر الگوی مورد ( ارزیابی و 

به  برای نقد کتاب حاضر،   شده است.  ارائهاستفاده 
نقد کتاب استفاده در   الگوی مورد 

 ارزیابی و تعیین کارایی -3 تفسیر -2 توصیف و تشریح -2

تفسیر کتاب معرفی کتاب  تحلیل و 
نقاط قوت و ضعف کتاب  تعیین 

 قضاوت دربارۀ کتاب

  
های آن از سه بعد صوری، ن پژوهش، کتاب تمدن و ماللتکه در ایخالصه این

گیرد. معیارهای بخش صوری شامل:  ساختاری و محتوایی مورد تحلیل قرار می
یرایش»و « کیفیت چاپی و فنی» و معیارهای بخش « رعایت قواعد عمومی نگارش و و

منابع»، «مقدمه»ساختاری شامل:  یی فعالیت ها»، «خالصۀ فصول»، «وجود فهرست 
یادگیری  یز، مواردی « االت ارزیابیئوس»و « برای  است. معیارهای بخش محتوایی ن

یه »، «نظم منطقی مطالب»چون  و « نوآوری »، «و تحلیل علمی مسائل موردنظرتجز

                                                                 
1 . Willis 
2 . McCutcheon 
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نهایت، اطالعات بهرا شامل می« جامعیت» صورت تحلیل محتوای کیفی شد. در 
 آنالیز شده است.

 
فته  هایا

 یح )معرفی(کتاب. توصیف و تشر2
او را الف. کتاب تمدن و ماللت ید است، کسی که  ثر زیگموند فرو یکی از های آن، ا

قرن بیستم و بنیانبزرگ دانند. برخی گذار مدرسۀ روانکاوی روانشناسی میترین نوابغ 
او بازدارنده اندعبارت  آثار  ها، عالئم و اضطراب، از: یک طرح تحلیل روانی، 

یکردی   دماتی جدید در زمینۀ تحلیل روانی و غیره.های مقسخنرانی ید با رو فرو
های آن را نگاشته است و در آن، فرهنگ و تمدن و روانکاوانه کتاب تمدن و ماللت

-دهد. محور اصلی این اثر عبارتچگونگی پدید آمدن آن را مورد بررسی قرار می

ناپذیر میان دو نیروی مت :ازاست بارۀ تضادی آشتی  خاصم در روان بشر که بحث در
تعیین خواهد کرد. این دو نیرو طبق غالب شدن یکی بر دیگری سرنوشت تمدن را 

ید از سایق عشق و مرگ نشأت می برای نظریۀ فرو ا به امروز  ت گیرند و تاریخ نوع بشر 
این دو نیرو راه یافته است. از میان برداشتن تضاد بین   حلی ن

لما  Das Unbehagen in der“: زااستنی عبارتب. عنوان اصلی کتاب به زبان آ
kultur” نوشته و در سال  مسیش 1913/یالدیم1303، این کتاب در سال

لمانی چاپ شده است و آن مسیش 1913/یالدیم1391 استقبال به زبان آ چنان مورد 
به چاپ دوم رسید. عالوه این، در بسیاری از برقرار گرفت که در کمتر از یک سال 

یژۀ خوانندگان قرار گرفت و به یکی کشورهای  ج استقبال و هان هم منتشر شد که مورد 
آثار پرفروش بدل شد. محمد مبشری آن       را به فارسی ترجمه کرده که در سال از 

یافت و در سال  مسیش 1939 انتشار  انتشارات ماهی، چاپ اول آن  اهتمام   1111به 
ف مسیش یازدهم رسید. این کتاب در هشت  ین شده و مترجم نیز، به چاپ  صل تدو

اثر  به آن افزوده است. پیشگفتاری صفحه است.  103تعداد صفحات ترجمه شدۀ این 
بهالبته ترجمه ثر وجود دارد؛  از این ا که شاهرخ علی مرادیان در طوریهای دیگری  نیز 
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های های تمدن" ترجمه کرده است. ترجمهرا با عنوان "ناخوشیآن مسیش 1930سال 
"ناخرسندیزا این اثر عبارتند دیگر  های فرهنگ".  های تمدن" و " ناخوشایندی: 
یدج.  لمانی به) زیگموند فرو  مه 7وی  تاریخ تولد( Sigmund Freudآ

تاریخ وفات او  مسیش 2232اردیبهشت  27/یالدیم2127 سپتامبر  23و 
ید ( مسیش 2321شهریور  32  /یالدیم2939 تریشیبرجستۀ  شناسعصباست. فرو  ا

د،  بهروانکاویگذار دانش و بنیان در او است.  شناسیروانر عنوان یک روش درمانی 
یناز  مسیش 2273/یالدیم2112سال   پذیرش گرفت و سپس در دانشگاه و  ،

ن گفتار درمانیهای اختالالت مغزی و زمینه  کالبدشناسی آروشاادِر و شناخت بیماری 
پی، در  او به بیمارستاناعصاب میکروسکو ین، شروع به پژوهش کرد.  عنوان عمومی و

پاتولوژیاستاد دانشگاه در رشتۀ  منصوب  مسیش 1041/یالدیم2112، در سال نورو
ید حدود . عنوان پروفسور، شناخته شدبه مسیش1031/یالدیم2932شد و در سال  فرو

با خودکاوی او  موفق  چهل سالگی یک دورۀ کامل افسردگی و شیدایی را تجربه کرد. 
این دوران، کتاب هایی نیز، شد که به حالت نرمال برگردد و بعد از پشت سرگذاشتن 

ید  به دلیل سرطان دهان، تحت عمل جراحی قرار گرفت.  99به تحریر درآورد. فرو بار 
نزد پزشک خود چنین گفته  مسیش 1913شهریور /یالدی م1393در اواخر سپتامبر 

وجود ندارد و زندگی برایم معنای دیگری  دیگر برای من چیزی جز عذاب»است: 
به زندگی او خاتمه  خود ( و از پزشک114: 1933استون، «).دهدنمی خواست که 

ید درسن  موافقت کرد و اوبا درخواست  وی دهد. پزشک فرو  11سرانجام زیگموند 
تزریق مورفین  د و توسط پزشک و  به دردهایش خاتمه دا سالگی به خواست خود 

ی فرو  رود.شمار میترین نظریه پرداز روانکاوی بهد هنوز هم بزرگدرگذشت. 
 
 کتاب از سه بعد صوری، ساختاری و محتوایی . تحلیل و تفسیر2
یژگی2-2 عد صوری )شکل ظاهری(. تحلیل و تفسیر و ثر از ُب ا  های مهم 

یا شکل ظاهری و به لحاظ کیفیت صفحه آرایي و صحافی، کتاب  الف. از بعد صوری 
بی قرار دارد. ترجمه شده  در وضعیت مطلو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C


 آن یهاکتاب تمدن و ماللت ینقد و بررس

 
      

        011          
 

جنس جلد کتاب  ترجمه شده نیز از نوع شومیز و مات است و در طراحی جلد آن   ب.
استفاده شده و هیچ یری  روی جلد وجود ندارد و بخش تنها از یک رنگ  گونه تصو

به  ید طرح جلد اثر اصلی است که  فرو یر خود  لبته تصو ا زیادی از آن، خالی است، 
لمانی  پیام کتاب در پشت جلد  است. نوشته شدهزبان آ فاقد بخش  همچنین این اثر 

 است. 
بودن عطف و وجود اطالعات ضروری در این بخش، کتاب در از لحاظ دارا ج.

بی قرار دارد. نام مؤلف و  وضعیت مطلو ثر،  در عطف یا ستون فقرات کتاب عنوان ا
انتشارات ارائه شده است و ا نام  تا در چینشین کمک میمترجم به همراه لوگو و  -کند 

یا چینش افقی کتابهای عمودی کتاب بر روی هم، بهها در قفسۀ کتابخانه  راحتی ها 
باشد.قابل   تشخیص و انتخاب 

ز نوع رقعی و اندازه اندازه ا بعاد  د. کتاب ترجمه شده به لحاظ قطع یا   20های آن در ا
برای کتاب بسانتی 22در  اعث سهولت در حمل و نقل و متر است. انتخاب این قطع 

 شود. گیری آن در قفسۀ کتابخانه میجای
یر روی جلد آن، می. از نظر همخوانـه با تصو توان بودن عنوان کتاب ترجمه شده 

یسنده  یر خود نو ما در اثر اصلی از تصو فاقد هرگونه شکل بوده ا گفت اثر ترجمه شده 
ید در طراحی جلد اکثر کتا استفاده هباستفاده شده است. فرو یر خودش  ایش از تصو

یسنده شده است؛ بهکه منجرکرده  برای این نو که افراد طوریبه پیروی از سبک خاصی 
آثار  این کتاب یکی از  ید بر روی جلد متوجه خواهند شد که  یر فرو با مشاهدۀ تصو

ید است.  فرو
قر ناشر روی جلد، عطف و پشت جلد آن  نام و لوگوی  ار دارد و. در اثر ترجمه شده  

  که با اصول چاپ کتاب مطابقت دارد. 
انگلیسی نام مترجم به زبان  لمانی و  یسنده به زبان آ نام نو در پشت  ز. عنوان کتاب و 

 جلد کتاب ترجمه شده،  آمده است که با اصول چاپ کتاب مطابقت دارد.  
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یژگی2-2 اثر از بعد ساختاری. تحلیل و تفسیر و  های مهم 
نابراین  الف. کتاب حاضر ما فاقد فهرست مطالب است. ب ین شده  ا در هشت فصل تدو
با عنوان، فهرست مطالب و  وانند در یک نگاه و به صورت منظمخوانندگان نمی ت

باعث عدم امکان جستجوی موضوعی در ذیل  جزئیات آشنا شوند. این امر  هر فصل 
 ها شده است.هر عنوان از فصل

برای این اثر پیش گفت یسنده  آمده از عملاری را تدارک ندیده که بررسی بهب. نو
یای این امر است فارسی، مترجم  ،ترجمۀ انگلیسی آن گو را  پیشگفتاریاما در ترجمۀ 

این اثر نوشته است. مترجم در پیش با  بی معرفی اجمالی را از گفتار به در رابطه  خو
آن  و مزایای محتوای اثر به همراه نحوۀ سازماندهی مطالب کتاب، فلسفه حاکم بر 

 مطالعه آن ارائه کرده است. 
ابتدای هر فصل هیچ بلکه متن ای بهگونه مقدمهج. در  صورت مشخص وجود ندارد 

تنظیم شده که مقدمه در دل متن اصلی وجود داشته و در ادامه وارد بحث های طوری 
 شود. تر میاصلی

انتهای هر فصل، بخش خالصه نیز ید ،د. در  تا گز های  از محتوای فصل وجود ندارد 
 حاضر ارائه دهد.

فعالیتاز کتاب. در برخیـه یسندگان بعد از اتمام هر فصل،  برای ها نو هایی را 
نندگان از مطالب آن فصل ارائه می با کمک این یادگیری بیشتر خوا دهند، در واقع 

بیان شده، بیندیشند و سبخش خوانندگان می عی توانند به کاربرد مطالبی که در فصل 
به آنها در واقعیت و  ز  تا ا استفاده کنند. میکنند  توان گفت این بخش، صورت عملی، 

استفاده از محتوای فصل را برای خوانندگان مشخص می این کتاب فاقد  ولیکند مسیر 
یادگیری بیشتر خوانندگان است.   هرگونه فعالیتی برای 

انتهای هر فصل تابو. کتاب فاقد فهرست منابع است که جایگاه آن در برخی ک ها، در 
این قرار است که  نتهای کتاب است. کاربرد فهرست منابع از  ا و در برخی دیگر در 

آوری شده استخوانندگان می منابعی که اطالعات کتاب از آن جمع  با  آشنا  ،توانند 
برای بهشوند و در آوردن اطالعات بیشتر از منابع مرتبط دیگر نیز، دستصورت تمایل 

 ده کنند. استفا
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یژگی ز. یر، نمودار و جدولهای برجستۀ کتاباز و های ها، برخورداری از انواع تصو
یر،  فاقد هرگونه تصو برای مخاطب است که اثر حاضر  قابل درک سریع  اغلب  جذاب و 

 نمودار و شکل است. 
انتهای هر بخش، پی یي و گسستگي متن  نوشت قرار دارد. ح. در  از درازگو پرهیز  براي 

گاهينوش آ تر و توضیحات تفصیلي هاي فرعي و الزم و مطالب طوالنيتار، اطالعات و 
منتقل ميرا به پياي از متن آندربارة هر نکته فاقد بخش نوشت  اما کتاب حاضر  کنند 

 نوشت است. پی
 
اثر از بعد محتوایی3-2 یژگیهای مهم   . تحلیل و تفسیر و

برای این نوشتعنوانی ید  ابتدا فرو  Das unglückاز: بوده انتخاب کرد  عبارتکه در 
in der Kculture” " بعد به ما   Das"که به معنای "شور بختی" در تمدن است، ا

Unbehagen"  به عقیدۀ مترجمان انگلیسی معنای "ماللت" تبدیل شد، واژهو به ای که 
این کتاب در هیچ یک از این دو زبان معادل دقیقی ندارد. کلمۀ و فرانسۀ 

""Unbehagen ه بیانگر احساس ناخوشایندی است که ن لمانی  تنها برای فرد، در آ
کامال واضح و روشن نیست، بلکه مبهم و پراکنده است. این کلمه در فارسی به واژۀ 

با ما  ناخرسندی هم ترجمه شده است ا یژگیتوجهناخوشایندی و  های مستتر در آن، به و
به نظر مترجم این کتاب،  ولیل دقیقی نباشد،چندان رسا نیست. شاید ماللت نیز معاد

لمانی نزدیک تر است. یکی از مشکالت ترجمه همین موضوع است به درک این واژۀ آ
برای برخی از کلمات و واژه قعا  ها ها در یک زبان، معادل دقیقی در دیگر زبانکه وا

باعث می یسنوجود ندارد و همین امر،  اوقات منظور اصلی نو دۀ کتاب شود که گاهی 
نتقال نیابد. نکتۀ مهم دیگر، ترجمۀ واژۀ "وضوح به دیگر زبانبه ا است " Kculturها 

لمانی هم به رود، اما مترجم میکارمعنای فرهنگ و هم به معنای تمدن بهکه در زبان آ
استفاده می کردم، ذکر کرده است که اگر در همۀ موارد به جای تمدن از واژۀ  فرهنگ 

یا حتی غلط می مفهوم برخی از نارسا  این جا، میجمالت  -توان چنین نتیجهشد. در 

او  گیری بلکه  این بحث، نوع خاصی از فرهنگ و تمدن نیست،  ید در  کرد که مراد فرو
ید کامال به زبان انگلیسی  تفاوت توحش و مدنیت را مد نظر داشت. از این گذشته، فرو
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ن ا بان  از آثارش را به ز همه، اینگلیسی نوشته است؛ باتسلط داشت و حتی برخی 
لمانی" " kultur"ترجمۀ واژۀ آ را بی هیچ ایرادی  civilization"به واژۀ انگلیسی 

 پذیرفته است.
 
تعیین کارایی کتاب3  . ارزیابی و 
ید مطالعۀ خود را :. خالصه، نقد و ارزیابی محتوایی فصل اول2-3 در این فصل فرو

فراد، نوعی کنوگو با دوستی آغاز میصورت گفتبه د و در آن مدعی است که بیشتر ا
او دین و عقیده را عجیب و  این احساس را در خود ندارد.  احساس مذهبی دارند که او 

اما او میکننده میاغلب خسته یا پندارد  داند که دیگران تمایلی ذاتی به دین،  خدا 
یان دارند. واضح است که دین نیروی محرک مهمی در زندگی او نیس ما اذعان خدا ت، ا

استقبال او  به خود و  نایی او در ارجاع  افراد مهم است. توا برای بسیاری از  دارد که دین 
تأمل است؟!) فرواز نظرات دیگران در نوشته ید قابل  ید  (27 : 2313،دیهای فرو فرو

ا پدر در دوران  ب به دین دارد و تنها رابطه دوگانه جنس مذکر  نه نسبت  واکنشی مردا
نابراین این طور برداشت میکودکی فرد  شود و نژاد او، محور دین را تشکیل می دهد. ب

اکتساب دین و اخالق و درک اجتماعی نقش اصلی و رهبر گونه ای را که جنس مرد در 
یی،  نارو  (239: 2316بر عهده دارد.) 

مانند "خدا" ارتباط انتزاعی  با  ابزاری است که از طریق آن، فرد  ید به دنبال بررسی   فرو
ید، همانبرقرار می کند خود را به " نهاد، که در مقاالت دیگرش بیان میطورکند. فرو

ایگو" تقسیم می پر  "نهاد" تنها جزئی از شخصیت است که از زمان کند. ایگو و سو
گاه است و شامل  ناخودآ این جنبه از شخصیت، کامال  تولد، حی و حاضر است. 

ابتدایی مانند رفع  "ایگو" جزئی از گرسنگی و تشنگی است. رفتارهای غریزی و 
با واقعیت بنابراینشخصیت است که مسئول برخورد  کارهای دنبال راهبه ها است، 

ها است. در بسیاری از موارد به خواستهبینانه و اجتماعی مناسب برای رسیدنواقع
ایجاد می ایگو اجازه مینهاد، انگیزه و میلی را در ما  در زمان و  دهد که این میلکند و 

برآورده شود انسانمکان مناسب  یافته در شخصیت  پر ایگو" آخرین جز توسعه  ها ."سو
ایگو"است.  پر  استانداردهای اخالقی و آرمانی جنبه "سو ای از شخصیت است که تمام 
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ما نسبتگیرد. درمیبرایم را دردست آوردهکه از والدین و جامعه به به واقع، احساس 
ناشی میبو درست و غلط پر ایگو، دستورالعملدن از این قسمت،  هایی را شود. سو

فراهم می ید یک امر برای قضاوت  فرو پرایگو در کار  تقسیم بین نهاد، ایگو و سو کند. 
به بررسیمحوری است و فراتر از تمدن و ماللت های زیرین ذهن نیز الیه های آن، 

 پردازد.  می
این فصل به بی و  نکتۀ جالب دیگری که در  به خو آن پرداخته شد "من" درون است که 

فرد تغییر میبا دالیل محکم ثابت می با رشد جسمانی  یز،  کند شود که حتی من درون ن
فرد، فرق می کند. در واقع، به موازات رشد جسمانی فرد؛ و نیازهایش به تناسب سن 

به رشد و تعالی خواهد رسید و این بر ممن درون نیز  تأثیر که محیط بیرون  ن درون 
با طرح مثال برای خواننده هایی در این زمینه ، بهبسزایی دارد. او  این موضوع را  وضوح 

 (01:  1939د،یفرو) .شفاف و قابل درک کرده است
تا با مقایسه انسان کنونی و گذشته ید سعی کرده است  فرو اش، خواننده را در این فصل 

اینبه فکر وادارد که به طرز عمیق برای رسیدن تری به  این تغییرات توجه نماید.  به 
تغییر و تحوالت آن آغاز می ا مثال زدن از "شهر رم" و  ب نتهای  کند؛ وی درهدف،  ا

این مثال و غیر مرتبط توضیحاتش در مورد شهر رم به مرز بیهودگی  بودن آن خواننده را 
مثال، دارد که ابرد. وی حتی این موضوع را اذعان میبا بحث اصلی، پیش می ین 

تکامل انسان نیست چرا ا  انسان موجودی زنده است و قیاس آن با مقایسه درستی ب که 
مثال درستی نمیاجسام و ساختمان ما درها و قطعات یک شهر،  -همینتواند باشد؛ ا

یژگی مثالی  از بدن انسان  و و یا هستند، حین،  قابل رشد و پو های آن که همگی زنده، 
تآورد. نکتۀ می یای بدن نیز، همان نتیجه أملقابل  ای این است که در مثال زنده و پو

تغییرات آن بهحاصل می مثال شهر و  -عنوان عنصری بی جان و روح بهشود که در 

ننده به فکر می آمده بود و در ایندست پیرامون رود که باید عمیقجاست که خوا تر به 
 (00:  1939د،ی) فرو.خود دقت کند

ناین با ما استعارهحال،  ا  ند بسیاری از  ب ید، ایدۀ مقایسه و معماری ذهن انسان  های فرو
با یک  شهر رم، ایدۀ کاملی نیست و اصال مقایسه انسان که دارای روحی متعالی است 

یژگی های خاص آن درست نمی باشد ید خاطرنشان میشهر و و کند که ذهن، . فرو
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یادی آنما می بینیم، نیست.کاماًل شبیه هر چیزی که در جهان می را توانیم نیروهای بن
یکی در نظر بگیریم و می یژگینیروهای فیز یژگیتوانیم و با و دنیای های آن را  های 

یکی که در آن زندگی می نقدپذیری و انعطاففیز ما تجسم  پذیری کنیم مقایسه کنیم، ا
ه به آن دهند، دشوارتر از چیزی شبیها، نشان مییاها و وسواسؤکه رطورذهن، همان

 است.
به امور دیگر  ید از جمله کسانی است که جهان را مادی می انگارد و در ورای آن  فرو
انسان، جهان و خدا با چنین نگاهی، بسیار  به  یکرد او  اعتقادی ندارد. بی تردید رو
پایین ترین سطح هستی و  متفاوت از فردی الهی است که جهان مادی و ملموس را 

یکرد مادی به جهان هستی،  ضعیف ترین مرتبه آن می انسان الهی رو باور  داند. به 
بر می نها  آ به  به نخستین اموری است که  ناشی از انس گرفتن آدمی  یکردی  خورد. رو

اولیه موجب می آشنایی  آوردن به ذات پدید آور امور همین  ایمان  برابر  تا فرد در  شود 
با هستی باقی می  مادی مقاومت کند. چنین انسانی به صورت رشد نیافته، در ارتباط 

به چشم می با هستی  ید  یکرد در برخورد فرو او ماند. این رو ز این رو اندیشه  خورد. ا
یکرد ده ها دانشمند از رشته قرار در مقابل رو های مختلف و صاحبنظران ادیان مختلف 

آنها  باره  ینان کسانی هستند که خداوند در ا او بسیار سطحی است.  یکرد  این رو دارد. 
ه تر  می نابینا و گمرا یز  ابینا است در عالم آخرت ن ن ید:" هر کس در این جهان  گو

آیه  برای کشف قواعد (. این افراد همان62خواهد بود." )سوره اسراء  هایی هستند که 
قاعده مند ساز و آفریننده قواعد را درنمی حاکم بر جهان عمری می گذارند، ولی عامل 

یی ) یابند.  ( 222: 2316نارو
برای : . خالصه، نقد و ارزیابی محتوایی فصل دوم2-3 ید فصل دوم را در تالشی  فرو
دنیای مدرن آغاز میبین از که دستاوردهای کند، جاییبردن تداوم احساس مذهبی در 

یژه در غرب )از نظر او( در سطح بسیار باالیی رخ میهنری و علمی، به ید و دهد. فرو
بااعتراف می گاهی از تداوم  دستاوردهای بزرگ هنری و علمی، گه این وجود کند که 

ما دین  پرورش ذهن است، ا احساس مذهبی گیج شده است، زیرا هنر و علم مستلزم 
اینبر استوار است. در  به تری نسبتجا او نگرش خصمانه پایۀ رابطۀ پدر و کودکش 

اعتراف می فراد باکند که نمیباور دینی دارد و  هوش، منطقی و فهمد چگونه است که ا
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ید می نابراین، فرو باید دین و عینیت علمی در واقع علمی، مذهبی هستند. ب ن پذیرد که 
 (33:  2313د،یفرو) .طور مؤثر متضاد دیدرا به

ید س او توضیح میال میوفرو دهد که احتماال این کند که معنا و هدف زندگی چیست؟ 
بتوان گفت که: هدف  پاسخی ندارد، اما شاید  ید از سؤال،  زندگی شادی است. فرو

آیا این به خود می انسان برای مربوط می« اصل لذت»پرسد که  به میل  شود، یا 
با این اطمینان از رضایت جسمانی خود مرتبط است. او می ید که: لذت می تواند  گو

باشد که انسان پیوند داشته  -یابند، بهطور نسبی میها اغلب لذت خود را بهواقعیت 

با نمونه عبارتی با هایی از درد در زندگی خود، احساس لذت را تعریف مقایسه آن 
به نظر میمی اگرچه در ظاهر اساسی  ما در واقع ایدۀ نسبتًا کنند. اصل لذت،  رسد، ا

یادآور میپیچیده تا حدی بهای است. او  -عنوان فقدان درد شناخته میشود که لذت 

با تجربۀ درد می برای کسب لذت توانیم لذت رشود و تنها  نابراین، انسان  ب ا درک کنیم. 
تا رنج و درد را از زندگی خود حذف کند که از جمله راه به این سعی دارد  های رسیدن 

استفاده از داروها برای پوشاندن درد، گوشه ز دنیا و مهم را  نشینی و دوری جستن ا
یا دیگر روشبینهای دیگر، ازآدم با کمک ورزش یوگا  یز  داند؛ های مراقبه میبردن غرا

ز این روش ا استفاده ا ب ها ممکن است که افراد لذت خاصی را اما اثبات شده است که 
این امر منجربه ایجاد نوع و دست آورند یا از نوعی از درد رهایی یابند اما قطعا  به 

 .مقدار دیگری از درد و رنج خواهد شد
ید، رایج های تعالی انگیزه»بردن درد، بینترین روش کسب لذت و ازاز نظر فرو

انگیزه« غریزی خواب( به اهداف اجتماعی مولد و  و های لذت )سکس، غذایا تبدیل 
انگیزه این  ید نشان خواهد داد که تمدن چگونه  فرو کند. ها را هدایت میجمعی است. 

اذعان می ید همچنین در این فصل  انسان به ندرت در فرو کند که خوشبختی و رضایت 
بهآید؛ درمیدستهخالء ب انسانی،  یژه در رابطهعوض، این رضایت در روابط  های و

این« اقتصاد»دهد. عاشقانه رخ می ید در  فرو عنوان کند، بهجا به آن اشاره می که 
یازها و خواستهاستعاره یان تعادل بین ن برای ب یک از اعضای یک های هرای است که 

 (99:  1939د،ی) فرو.رودمیکاررابطه عاشقانه به
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تمایل دارند زندگی خود را با دیگری تقسیم کنند و در مقابل   ید برخی افراد  از نظر فرو
نابراین، از نظر برخی دیگر رضایت نفس را در درجۀ اول از زندگی با خود می یابند. ب

یز انسانی کمک می تنظیم غرا -کند بهاو، دین مکانیسمی خارج از خود است که به 

بهکه عشق طوری یا بهسمت افراد دیگر هدایت میرا یا  ید کند  سمت خداوند. فرو
فراد خاص و فقط در معتقد است که دین مجموعه برای ا ای از اصول است که فقط 

تاریخی خاص کار می باور دینی را غیرواقعی و غیر لحظات  ید  البته، خود فرو کند 
با استفادتواند خواستهداند و نمیمفید می ه از اصول دینی تنظیم کند، اما های خود را 

 (11:  1939د،ی) فرو.توانند این کار را انجام دهنددیگرانی هستند که می
ید در این فصل علل رنج انسان :. خالصه، نقد و ارزیابی محتوایی فصل سوم3-3 فرو

تقسیم می ناتوانی »، «قدرت برتر طبیعت»از: اندکند که عبارترا به سه دستۀ کلی 
ید معتقد است« ها در خانواده، دولت و جامعهروابط انسان»و « نبدن خودما دو  :فرو

پیامدهای اجتناب ناپذیر زنده بودن هستند. طبیعت همیشه قدرتمند خواهد مورد اول، 
ما در این با آن، همیشه ضعیف است، ا جا، این سؤال به ذهن بود و بدن در مقایسه 

ید می آیا سومین رابطه یعنی روفرو آیا رسد که  ابط انسانی، علت ضروری رنج است؟ 
با انسان بهتری را « ابتدایی»به حالت تمدن و بازگشت« ترک کردن»ها  وضعیت 

کند بفهمد که عبارتی رنج کمتری را خواهند کشید؟ او تالش میخواهند داشت، به
انسان ما ها میچگونه  نند چنین احساس بدبختی کنند. موضوع خوشایندی نیست، ا توا

ی انجام این تحلیل نشان میفرو با  با دهد که قدرتد  های وحشتناک طبیعت در مقایسه 
اعمال کنند، کمرنگ استها میظلمی که انسان نند بر یکدیگر  فرو.توا :  2313د،ی) 

01) 
ید نشان می بتدایی»دهد که در عصر اکتشافات استعماری، مردمان فرو در آفریقا، « ا

یا رم زندگی میبه اآسیا و سایر نقاط جهان نسبت پاریس  یان مدرن که در  پای کنند، رو
ذاتا شادتر وهای متمدنبه دور از رنج تر به طبیعت هستند. نزدیک شدن بوده و 

این ید در  فرو تکنولوژی ممکن است برای زندگی همچنین  جا به مشکالتی که پیشرفت 
ایجاد کند، می به عنوان مثال، ایجاد خط راه آهن پیشرفبشر  بی پردازد.  ت بسیار خو

فاصله بین مکان باعث طی سریع  ما در کنار آن، همین است و  های مختلف شده است ا
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نتشار سریعتواند منجرخط آهن می ها در مناطق مختلف شود. این تر بیماریبه ا
ید را می فرو درک کرد. به عنوان مثال، بیماری  01توان در جامعۀ امروزی و قرن عقیدۀ 

ید  به 13کوو انتقال در کل جهان منتشر شد. او سرعکه  نقل و  تکنولوژی  ت از طریق 
انتقال باعث کوچکخاطر نشان می اگرچه تکنولوژی نقل و  به کند که  یا  شدن جهان 

موجب "دهکدۀ شمسی(  1913میالدی/  1331)مرگ:  1مک لوهانمارشال تعبیر 
ه 0جهانی" ب ما  با خبر توانیم از اخبار و اطالعات سراسرعت میشده است، و  سر جهان 

یز همه انجام دهیم اما یکی از مضرات آن ن یم و بسیاری از کارهای مفید دیگر را  -شو

 .شدن این بیماری در کل دنیا استگیر
ز این مبحث چنین است که شادی خود یک مقوله ذهنی است و از جمع ید ا بندی فرو

متفاوجامعه تا جامعۀ دیگر و در افراد مختلف در سنین مختلف  ید در ای  ت است. فرو
انسان های قرن هفده، معتقد اند و انسانزیستههایی که در عصر حجر میمقایسه بین 

انسان لودگیهای عصر حجر به دلیل گرفتاراست که  هایی نشدن در چنگان تکنولوژی و آ
برای انسانکه  دنبال داشته است،  ابراز این هایی شادتر بودهشان  به  ید در  لبته فرو ا اند. 

اثبات این عبارتقیده از اطمینان کامل برخوردار نیست. بهع دیگر، هیچ دلیلی برای 
ا تردید بیان می ب  کند. ادعا نداشته است و فقط نظر خود را 

ید تمدن را این را » گونه تعریف می کند:فرو ما  مجموع دستاوردها و مقرراتی که زندگی 
ز انسان در 1کند؛ ل میاز زندگی حیوانات متمایز کرده و دو هدف را دنبا . محافظت ا

ید، « . تنظیم روابط متقابل آنها0برابر طبیعت، ید درک ( 11: 1939)فرو فرو برای 
بر طبیعت آسان است.  های صنعتی به انسان و دیگر ماشین« موتورها»حفاظت در برا

ی لزوم، نیروهاصورتها و شهرها را بسازند و درگاهاند که سکونتاین امکان را داده
استفاده از سدها، جاده ا  ید میطبیعی را ب ها انسان»افزاید: ها و دیوارها مهار کنند. فرو

به کنترل نیروهای طبیعت به روشی اند که شروعدر مهار محیط خود، چنان مؤثر شده
باشد. انسانکرده مانند اند که ممکن است خدا کنترل داشته  ها حداقل در مواردی 

 «اند.خدایی کرده سوزی و پیمایش در کره زمین،از آتشمدیریت سیل، جلوگیری 

                                                                 
1. Marshal McLuhan. 
2 . Global Village. 
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ز  (19: 1939 د،ی)فرو ه به وضوح ا ید گا استفاده میفرو کند. در جوامع اصطالح خدا 
یی سرچشمه می با تالش پیشا مدرن، خدا معمواًل از هر نیرو اندازه کافی  گیرد که به 

بنابراین، هنگامی که رعد و برق نباشد.  قابل توضیح  بی درک نمیبه انسان  شد، خو
به قدرت ما از آنمنطقی بود که این نیروها را  انسانجاییهای الهی نسبت دهند، ا ها که 

توانند محیط که میدلیلکنند و به اینتر درک میمعنای علمی دقیقاکنون جهان را به
تا حدودی کمخود را به روش الهی  رنگ شده های عمیقی دستکاری کنند، این مفهوم 

انسان اکنون  به همان اندازه قدرتمند هستند که تصور میاست چراکه  کردند خدایان ها 
 اند.شان قدرتمند بودهقدیمی

شود. تری اداره میها، توسط نیروهای ظریفهدف دوم تمدن یعنی روابط بین انسان
ید می انسانی اهمیت پیدا میفرو با روابط  ید: جنبه دیگری از فرهنگ که در رابطه   گو

فایده، کامال  است؛ زیرا « غیرضروری»کند جنبۀ "زیبایی شناختی" است که به لحاظ 
از هیچزیبایی چیزی را نمی یژگیکس محافظت نمیسازد و  با این حال، و است  کند اما 

تلقی می ید معتقد است که که توسط همۀ جوامع توسعه یافته بسیار ارزشمند  فرو شود. 
با زیبایی مرتبط های بشری است و همچنین از اصول سازمانی تمدن نظافت و نظم 

یافته»های دیگر، زیبایی چیزی است که تمدنعبارتشود. بهمحسوب می را از « توسعه 
بقای متمایز می« توسعه نیافته»های تمدن تابلو نقاشی که هیچ هدفی برای  کند، لذا یک 

 شود.انسان ندارد، در جوامع توسعه یافته برجسته می
ید  با دستیابیتمدن»معتقد بود: فرو به این ها در میل خود به زیبایی، نظم و پاکیزگی و 

بهتر سازمانهای اساسیجنبه انسانی، طبیعتًا  به حوزهدهی  نها  آ های سوی دغدغه فکری 
ید از جمله  حوزه13: 1939 د،ی)فرو «روند.عالی می توان های عالی می( از نظر فرو

فلسفه، ح اشاره به تفکر مذهبی،  انتزاعی  دس و گمان ریاضی و سایر اشکال استدالل 
کند که رابطۀ مستقیمی بین میزان توسعه یافته بودن یک جامعه و میزان کرد. او ادعا می

نایی ای که های فکری آن وجود دارد. به عنوان مثال، جامعه"ناب و خالص بودن" توا
برای نگرانی در مورد   اصول اساسی و ریاضی دارد.نگران غذا نیست، زمان بیشتری 

یان می این فصل ب پایانی و بسیار مهمی را در  ید نکته  آینۀ که توسعه تمدنکند: اینفرو ها 
یز از مراحل پست اول شامل رشد افراد است. در دوران کودکی، غرا تر که در درجه 
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یز واالتر مثل مادری، عشق  و خوردن و آشامیدن و دفع فضوالت از بدن می شود به غرا
  یافت.توان این روند را می ،ها نیزدهند. در تمدنمرگ، تغییر مسیر می

نقد و ارزیابی محتوایی فصل چهارم0-3 ید ادعا دارد که ذهن و جامعه : . خالصه،  فرو
این فصل تالش می در رشد خود یکسان نیستند، او در  تا مشخص کند که بنابراین  کند 

تا چه مراحلی، پیش می، پیشرفت میگیرندها دقیقا چگونه سرچشمه میتمدن -کنند و 

ید در این فصل شاید دور از دسترساستدالل روند. ترین ترین و ضعیفهای فرو
باشد، اما همچنان در تحلیل اندیشهاستدالل او میهای کتاب  تواند، مورد توجه های 
انسان نشان میدیگر، ایدهعبارتباشد. به ید در مورد رشد  ید چقدر دهد که های فرو فرو

نتیجه  قائل است. در  آینده، اهمیت  برای تأمین آن در  برای میل جنسی و آرزوی انسان 
به اساسًا  ید واحدهای خانواده را  کند که میل عنوان ساختارهای محافظی تصور میفرو

یازهای اساسی را تضمین می لزومًا بر جنسی و سایر ن انسانی، در این راستا،  کند. جوامع 
مبتنیروی واحدها نا شده بر زنی خانوادگی   (41: 1939 د،ی)فرو .اندو مرد ب

ید نظر خودش را چنین بیان می فرو با عشق،  طور اجتناب کند که عشق بهدر رابطه 
پیوند خورده است و رابطه ای از نیاز، میل و حسادت بالقوه بین دو نفر ناپذیری با شادی 

ید معتقد است که نوع عشقی که در بر فرو یژه دین مسیحیت ها، بهخی از فلسفهاست.  و
نوع و دستور "دوست داشتن همسایه مانند دوست شود، یعنی عشق به همستایش می

اکثر داشتن خود" یک انحراف است و آن را چیزی می داند که تقریبا مدیریت آن برای 
ید، عشق جنسی، سخاوت روحی نیست، بلکه  انسان ها غیرممکن است. از نظر فرو

ا های جسمی و روحی ست که یک طرف در دیگری مجموعه خاصی از رضایتمیلی 
یابد، اما مفهوم عشق در مسیحیت که به آن "قانون طالیی"  گفته می شود  را خود را می 

 (63: 2313 د،ی)فرو .داندنوعی همدلی و سخاوت روحی می
به صراحت استدالل می باید دیگران را دوست داشتدر انجیل، مسیح  به کند که  -نه 

فراد می این دلیل که عشق خاطر کاری که آن ا انجام دهند، بلکه صرفًا به  توانند برای ما 
این شکل عمل کند زیرا عشق  به  ید، عشق نمی تواند  نهایت خیر است. از نظر فرو خود 

بلکه یک انگیزه است، پس، وسیله برای به انجام رساندن از نظر او یک هدف نیست،  ای 
بهبه ع کارها است. مانند قیدۀ او، عشق  معنای حسادت، اضطراب و قدرتی است که 
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پیوند خانواده با یکدیگر شده است.چسب، باعث  ید از تمایالت  ها و جوامع  تصور فرو
تمام یکی دیگر از ایده« نادرست»جنسی  بًا در  های بحث برانگیز است، زیرا تقری

تابو و مترود است که افراد در یک ساختار  یکی و چه جوامع، این  خانوادگی، چه بیولوژ
یکی، وارد رابطۀ جنسی شوند.   غیر بیولوژ

انسان نمی ید آنچه را که دلیل روشنی برای آن در زندگی  یافت، به غریزه جنسی ربط فرو
او با چنین نگاهی دین و دین داری را در زندگی آدمیان به عالقه مندی پسران به  می داد. 

زنان پدر نسبت داد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که انسان در برخی  تصاحب 
ها، لذت یکسانی را کند، ولی هر کدام از این اندامهایی را درک میهایش لذتاز اندام

به وجود نمی آورند. برای مثال، چه بسا منظور از لمس کردن، نوازش کردن صورت 
یا لذت جنسی باشد؛ یعنی هر ک دام از این رفتارها لذت فرزند، آرام سازی کودک گریان 

یی  باشند. ) نارو دنبال داشته   ( 111: 1931خاصی را به 
پنجم2-3 "روان رنجور" یک اصطالح مهم در :. خالصه، نقد و ارزیابی محتوایی فصل 

ید است. در تعریف ارائه شده در این فصل، روان رنجور، چیزی سیستم روانکاوی فرو
بر فراوانی»شبیه  باعث میسر ریز انرژیعبارتی، است، به« ا شود افراد های عصبی که 

ید معتقد  فرو با مشکل مواجه شوند.  یای اجتماعی  روان رنجور در فعالیت در دن
شود افراد کند، باعث میکه جامعه بر افراد تحمیل می« های جنسیسرخوردگی»:است

این شوند، عالئم خاصی را در پاسخ به رنجور شناخته میعنوان روانخاصی که به
یا وسواس مثاًل نگرانی بیش از حد   های فکری؟! سرخوردگی نشان دهند، 
به مفهوم قانون طالیی، معطوف می ید توجه خود را  بهفرو او  یه و کند، که  دنبال تجز

با جزئیات بیشتری رد می ید استدالل میتحلیل آن است، و آن را  این کند، زیرا فرو کند  
به دقت مورد بر ندارد. اگر عشق چیز با ارزشی قاعده، زمانی که  رسی قرار گیرد، معنایی 

انسان آنها منطقی نیست که است که  قائل هستند، پس برای  برای آن احترام زیادی  ها 
یا دوست نزدیک خود، دوست داشته به یک غریبه را  اندازۀ یکی از اعضای خانواده 

ید استدالل می این امر، مفهوم عشق را بیباشند. فرو معنا را بیرزش کرده و آناکند که 
نًا این نمیمی باشد. عشق رمانتیک یک پیشنهاد سازد و مطمئ تواند هدف دکترین دینی 

یازخودخواهانه و نه فداکارانه است چون دو طرف برای برآورده باکردن ن هم های خود 
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برقرار می تعریف خودخواهانه از عشارتباط  ید تطبیق این  فرو برای  بنابراین،  با کنند،  ق 
ایمان مسیحی از آن حمایت میعشق فداکارانه  د،ی)فرو .کند، قابل پذیرش نیستای که 

1939 :13 ) 
ید در ادامه می یدفرو تا آنجا :گو باشد که همسایه خود را  که اگرچه ممکن است منطقی 

آن همسایه شما را دوست دارد، دوست داشته باشید، اما عشق ورزیدن به دشمنان خود، 
ا آناصاًل معن یا ب قرار گیرند  باید مورد نفرت  ید، دشمنان  باور فرو ها رقابت ی ندارد. به 

باید دوست  این الگوی طبیعی جامعۀ بشری است و این استدالل که دشمنان را  کرد. 
نادیده گرفتن کامل تضاد واقعی بین برخی از گروه باز هم، داشت،  های انسان است. 

با طبی ید تعالیم مسیح را مغایر  ید عت انسان و عقل سلیم معرفی میفرو فرو کند. مفهوم 
قانون طالیی ممکن است یک اصل مفید برای جامعهدر این باشد که جا این است که  ای 

قابل اجرا نیستمی ما در عمل یک اصل  ز آن پیروی کند ا  .خواهد ا
ید یک قدم جلوتر می یسدرود. او میفرو که ها غیرطبیعی است تنها برای انساننه :نو

باشند، بلکه طبیعی تر است همسایگان و دشمنان خود را مانند خودشان دوست داشته 
به دوستان، پرخاشگر باشند. این به اکثر مردم  حتی نسبتها نسبتکه انسان

انسان ریشۀ عمیقی دارد، به به نفع شخصی در  که طوریپرخاشگری، رقابت و میل 
اولیۀ انسان برای جامعۀ متمدن است. از نظر ها یک تهدید هخصومت متقابل  میشگی 

ید،  نهایت تالش خود را بهفرو نه انسان کارتمدن باید  برای غرایز پرخاشگرا تا  گیرد 
قائل شود و به اشکال دیگر، آن را مهار کند. او نتیجه میمحدودیت گیرد که هایی 

یا اجتماعی یک خروجی پیدا می انسانی همیشه از نظر اقتصادی  تی اگر کند، حتهاجم 
بر هستندجامعه قانون برا او استدالل  .ای تشخیص دهد که همۀ شهروندانش، تحت 

باورند که پرخاشگری اینها، برها و سوسیالیستکند که برخی، مانند کمونیستمی
این خود  -داریمدل سرمایه-ادی خاصی های اقتصانسان به سیستم وابسته است. 

پا در د برای مردم ارو داشت، زیرا شمسی  2339/ میالدی 2933هۀ  نگرانی زیادی 
اقتصادی رکود جهانی در دهه کمونیسم بهفاشیسم و  به آشفتگی سیاسی و  پاسخی  عنوان 

قرار گرفتند. در شمسی 2339/میالدی 2933 بر یکدیگر  ید معتقد هردر برا فرو صورت، 
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به نسبت است که تهاجم هنوز در جوامع کمونیستی وجود دارد و صرفًا مدل ظهور آن
 .داری تفاوت داردتهاجم سرمایه

ید مطرح می آیا پرخاشگری وجود دارد یا خیر؟سؤالی را فرو کند زیرا او اذعان می کند: 
ها است، نظر از نظام سیاسی، یک خط مبنا در بین فرهنگکه پرخاشگری انسانی، صرف

ز بر تمایل پس وجود دارد. او معتقد است که ماهیت جوامع مدنی مبتنی برخی ا
از روی نوع شهروندان برای پذیرش محدودیت آنها این کار را  تهاجم است.  ها در مورد 

یایی را دریافت میدوستی انجام نمی بلکه در ازای آن مزا با دهند،  کنند که یک جامعۀ 
فراهم می قابل قبول،  با عملکرد  او ثبات و  مانند نیروی پلیس یا سیستم دادگاه.  کند، 

بهکناستدالل می کلی در یک تمدن طورد که اگرچه ممکن است بتوان شادی بشر را 
ما نمی برداشتن ممنوعیتبهبود بخشید، ا با  های تمدن در مورد تمایالت غریزی، توان 

با خواستهانسان های ها را آزاد و شاد کرد. این بدان معناست که تمدن ممکن است 
ید باشد. فرو ناسازگار  -این تنش را محور زندگی مدرن می انسان برای خوشبختی کامل 

ن  .(30: 1939 د،ی)فرو د.دا
یژگی ید و به فرو مانند پیدایش میل جنسی و پرخاشگری را که ما در فرهنگ خود  هایی 

ذاتی و غریزی می ید عنوان اموری  گاه می داند. عالوه بر این فرو ناخودآ ز امور  دانیم ا
یژگی ها را ناهشیار می . او شکل گیری شخصیت انسان را در نامدرفتار ناشی از این و

نا خواسته ترسیم می ناهشیار و  انسان درست نیست فرایندی  کند؛ که چنین برداشتی از 
انسان شخصیت خود را با قضاوت کند و رفتارهایی هایی که درباره عالم هستی میبلکه 

انجام می بر قضاوت هایش  بعد از پدید آمدن دهد، پدید میکه برا شخصیت آورد. آدمی 
گاهانه پدید میبنابر مقتضای آن عمل می آ نابراین شخصیت خود را  یی کند ب آورد.)نارو

1931 :114 ) 
فصل، فصلی کوتاه است. در این  :. خالصه، نقد و ارزیابی محتوایی فصل ششم7-3

انسان را مورد بحث قرار می ید وجود دو انگیزه متفاوت در  اولی این فصل فرو دهد. 
انگیزۀ مرگ، که به از محرک عشق است و -بردن پیوندهای بین مردم، نابودبیندومی، 

دنیای اطراف خود، یا حتی نابود خاص، طورشود. بهخود فرد منجر می کردن کردن 
ید انگیزۀ عشق را درک می انسانفرو ها برای ایجاد کند که در یک جامعه، میل بین 
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پایدار و ایجاد اجتماع اس ید، عشق اینت، ازپیوندها، ایجاد روابط  رو، از نظر فرو
یی است همینکند. درهم متصل میچسبی است که جامعه را به حال محرک مرگ، نیرو

انگیزه بهپاشد و منجرکه جامعه را از هم می نابودی میبه پرخاشگری بین افراد و  -سوی 

انسان ید معتقد است که در بیشتر  فرو بر انگیزۀ عشق  مقشود.  دم است و ها انگیزۀ مرگ 
پیدا کنند. در تا جوامع توسعه  با مرگ مبارزه کند  ئمًا  توان از صورت میاین عشق باید دا

 (31: 1939 د،ی)فرو .بقای آن جوامع اطمینان حاصل کرد
نقد و ارزیابی محتوایی فصل هفتم6-3 ید در این فصل توضیح میفر:. خالصه،  دهد و

با وجود حضور گسترده کشش مرگ بین  توانند جوامع مدنیکه مردم دقیقا چگونه می را 
به ید معتقد است که محرک عشق  برای حفظ افراد آن جامعه، حفظ کنند. فرو تنهایی 

نابراین، عالوه ب بر عشق، افراد درون جوامع باید نظم و انضباط و جوامع کافی نیست. 
نضباط کند. این نظم و اقوانینی را بپذیرند که یک جامعه بر شهروندانش تحمیل می

به وجدان فرد تبدیل میتحمیلی و درونی بر  شود و بزرگشده  ترین بیمۀ تمدن در برا
 اختالل و زوال کامل است.

ید وجدان درونی فرد کاشته میشده را که توسط جامعۀ کنترلفرو شود کننده در ذهن 
پر ایگو یا انگیزه ای بسیار قوی می انگیزه منجنامد و استدالل میسو -ر میکند که این 

القای ترس از با  این کار را  فرد براساس قوانین جامعه رفتار کند.  تا  دادن عشق دستشود 
از پا گذاشتن دادن حمایت جامعه انجام میدستدر خود یعنی  با زیر  فرد  دهد، چراکه 

ز قوانین جامعه، خشم جامعه را متحمل خواهد شد. ترس ازهر با دستیک ا دادن ارتباط 
آنها بسیار به محبت دیگران وابسته است که همۀ انساننزدیکان، ترسی  ها دارند زیرا 

پاسخ میهستند.  اینجا  ید در  ها یا دهد این است که چرا قدیسسؤال مهم دیگری که فرو
با فضیلتبه بهعبارتی، افرادی که  رسند؟ او نظر میتر از سایر افراد هستند بسیار مقدس 

نها از نظر دیگر افراد جامعه سخاوت رغمکند که علیچنین استدالل می آ مندترین اینکه 
با فضیلت داشتنیو دوست فراد یک جامعه هستند، خودشان معتقدند که مقدس و  ترین ا

بهتر ید استدالل میشدن تالش مینیستند، پس، تمام زندگی خود را برای  کند کنند. فرو
تنها راه برای خوب  (33: 1939 د،ی)فرو.بودن استکه این 
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ید در این پیوند میبه خود، خانواده و جامعه را به های مربوطجا بحث فرو دهد و هم 
ترکیب میرشته را های مختلف استدالل خود را از سراسر متن  ید خانواده  فرو کند. 

بیند که واسط خود و جامعه است. خانواده سنگ بنای اساسی جامعه است واحدی می
نابراین، جامعه مجموعهبین افراد فراهم می چون امکان کنترل و تنظیم خاصی را -کند. ب

یا  هم مرتبط هستند.ها است که در سلسله مراتب قدرت بهای از خانواده احساس گناه 
برای خوب اشتباهی انجام داده است، محرک بزرگی  انسان احساس اینکه فرد کار  بودن 

اعمالی است که به نفع خود و خانواده در یک جامعۀ ا  دهد.نسانی انجام میدر مورد 
ید خاطرنشان میهمانطور فرو فراد وجود داشته که  کند، احساس گناه می تواند در ذهن ا

باشند، بلکه صرفًا تصور انجام باشد، حتی زمانی ده  انجام ندا نها هیچ کار اشتباهی  آ که 
باه را داشته باشند اشت  (114: 1939 د،ی)فرو .کار 

تعریف گناه  :یی فصل هشتم. خالصه، نقد و ارزیابی محتوا9-3 ید فصل آخر را با  فرو
آغاز میعنوان مهمبه تا نشان دهد، کند و تالش میترین مشکل در توسعۀ تمدن  کند 

طریق تشدید دادن شادی ازدستپردازیم ازبهایی که برای پیشرفت خود در تمدن می
ید در ادامه توضیح می باحساس گناه است. فرو فراد   آنها اعث میدهد که وجدان ا شود 

ید استدالل میدر بسیاری از تمدن کند که جوامع ها به جای شکوفایی رنج ببرند. فرو
ید همچنین  بهترین عملکرد را دارند که افراد سطح مولد گناه را حفظ کنند. فرو زمانی 

انسان»افزایدمی یا منفعتدر رشد  طلبی و ها، دو انگیزه نقش دارد یکی خودانگیختگی 
یا بهنوعدیگری  انگیزۀ کمک به موجود دیگردوستی  برای افراد، خودانگیختگی « عبارتی، 

ما در جوامع، انگیزۀ نوعدوستی پیشی میاز انگیزۀ نوع بر خودانگیختگی گیرد ا دوستی 
برتری مییا همان منفعت بر اهداف طلبی شخصی  یابد، زیرا جوامع وحدت و توافق را 

برتر می  ( 111: 1939 د،ی)فرو.دانندفردی 
ید مطالب خود را این پایان میفرو به   تا چه رساند که رشد تمدنگونه  ها در طول زمان 

یه به رشد کودکان به بزرگ ید درست  حد شب ساالن است؛ زیرا اگر استدالل قبلی فرو
انسان نابراین، جوامع در مجموع حاوی ها بالغ میباشد، جوامع نیز مانند  شوند. ب

های هایی دارند که خواستهکنند، و در نتیجه مکانیسمکه رشد میهایی هستند «خود»
نها تنظیم میجامعه در کل به آ شود که در نوعی وجدان میبهشود. این امر منجروسیلۀ 
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این سؤال را مطرح می آیا توسعۀ تمام افراد آن جامعه در گردش خواهد بود. او  کند که 
با توسعۀ انسانی مطابقت قًا  یا خیر؟ و اگر چنین است، او می اجتماعی دقی پرسد که دارد 

در چه مرحلۀ خاصی از توسعه قرار داشت؟ شمسی  1913/یالدیم1391غرب در دهۀ 
ید  نشان می پایی دقیقًا در این سؤاالت فرو دهد که او متقاعد نشده است که جوامع ارو

 کجای طیف ظهور و سقوط قرار دارند.
این سؤال  با  ید مطالب خود را  پایان میبزرگ و غمفرو جامعۀ بیمار »که رساندانگیز به 

ید در سراسر متن « توان آن را درمان کرد؟کند؟ و چگونه میچه می این ترتیب، فرو به 
ایفا کرده و سعی در تشخیص بیماری او نقش پزشک را  های جامعه داشته است ولی 

آیا  درمان برای تمام دکتری است که از درمان آن مطمئن نیست و در شگفت است که 
نه؟! دلیل کمی برای خوشحالی از وضعیت تمدن غرب در زمان تمدن یا  ها ممکن است 

یا نشان تال ای لمان و فاشیسم در  -نگارش متن وجود داشت. ناسیونال سوسیالیسم در آ

پاسخ های اقتصادی و سیاسی آن زمان بودند. های دیکتاتوری به آشفتگیدهندۀ 
این جوامع از  بر حقوق شهروندان برخوردار بودند. بهبنابراین،  -کنترل مطلق دولت 

ید در سراسر های خود و مقررات دولت؛ همانطورعبارتی، عدم تعادل بین آزادی که فرو
پر ایگو، کنترل بیش از حدی در متن کتاب توضیح داده است. در چنین جامعه ای، سو

 (101: 1939 د،ی)فرو .شودرنجور و بیمار میسرکوب نفس دارد در نتیجه، جامعه روان
 

 گیری   نتیجه
ید دانشمند و نظریه  ترین وانشناسی در یکی از پرفروشپرداز  علم روزیگموند فرو

آثار خود، کتاب تمدن و ماللتمهم بههاترین  بررسی ارتباط ناسازگار میان تمدن ی آن، 
انسان ین پردازد و ها میبشری، شادی و رضایت فردی و اختالفات میان  چگونگی تکو

بارۀ یکی از کند. او استداللتمدن در عصر حاضر را واکاوی می ها و نظریاتش را در
یازهای ترین عواملی بررسی میمهم ناهماهنگی میان ن کند که باعث ایجاد تعارض و 

نتظارات جامعه از او می ا ه فرد و  تا پرخاشگر، خودخوا ذا شود. وی معتقد است که انسان 
ما فرهنگ و جامعه غرایز او را مهار میو از خود راضی   کنند. است ا
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ید را درهاکتاب تمدن و ماللت گیرد برمی ی آن، بخش بزرگی از تفکرات فیلسوفانه فرو
ثارش دارد. او این کتاب را در همین و از رو، حال و هوایی متفاوت و مستقل از دیگر آ
به قدرت رسیدن حزب های آخر عمرش و همسال ا  ب تا زمان  نازی نگاشت و تالش کرد 

ین فرهنگ تمدن را شرح دهد و از سازوکاری که سبب  یتی متفاوت از چگونگی تکو روا
انسان در جامعه می شود، پرده بردارد. این کتاب یکی از سرکوب و سرخوردگی 

اگرچه شامل ایرادات بسیاریگسترده ید است،  ثار فرو آ از جمله توجه نداشتن به  ترین 
نهایت جوامعارزش های واال انسان ها و در  تکامل  به  بدبینی نسبت  است  ی انسانیت، 

تأیید قرار نگرفتهالبته که  آنها مورد  اینخیلی از  ها، بینشی برای تمدن اند، اما همۀ 
ید، در زمان بشری دارند، همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که این اثر فرو

اول نوشته شده که یکی از  ترین نقاط امیدگاهی علوم انسانی است. پایینجنگ جهانی 
ید به جنگ جنگ جهانی اول یک وضعیت غم فرو انگیز برای تمدن بشری بود. در اصل، 

تا نگریست. این امر میعنوان یک روان رنجور میبه او  باشد که چرا  تواند دلیل این نکته 
نتقاد می ا انسانیت  اولین بار این حد از  برای  او را مجبور کرد از کشور کرد. چراکه جنگ 

ا ب قادر مادری خود نقل مکان کند.  ثابت شده است که تمدن  ید،  فرو این حال، از زمان 
ید های فنبه تولید خیر است. پیشرفت فرو آورانۀ مدرنی که جوامع بشری از قرنی که 

بر این ادعاست.می به خود دیده است، شاهدی   زیسته تاکنون 
نقد د با  ید  فرو این  ،بنابراین ،فرد مذهبی نبودیک  شود. ویین آغاز میمطالب کتاب  در 

کند. همچنین او نامد، یاد میاثر از ناتوانی خود در درک آنچه  احساس مذهبی می
وی دین را راهی برای  معتقد است که مذهب در نحوۀ عملکرد جوامع نقش اساسی دارد.

با مسائل روانشناختی می نابراینداند که دائمًا برخورد انسان  ا آن مواجه هستند. ب  ،ب
به تا آنچه مردم  کنند، درک کند. او عنوان احساس مذهبی توصیف میتالش کرده است 

تا بفهمد که چگونه مضامین دین و جامعه را به پیوند میسعی داشت  دهند، اما هم 
قبول ندارد که این مضامین می ثبات را تشکیل دهند که برخیتوانند جامعهخودش  با   ای 

با آن مخالفند. مری داگالساز جامعه  شمسی( 2317میالدی/  2336)مرگ: 1شناسان 
ید مخالف بوده و استدالل میکه فردی جامعه با فرو به شناس است،  کند که دین در واقع 

                                                                 

1 . Mary Dougles 
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هم کار کنند و دهد که اگر جوامع مذهبی باکند. او پیشنهاد میرفع درد و رنج کمک می
باعث ایجاد نظم در درون ، میای خالص عمل کنندبه شیوه ا انجام مناسکی که  ب توانند 

به ایجاد نظم کمک می و شود، میزان رنج را کاهش دهندتمدن می نهایت  کند و در 
قبول 6-23: 2977آورد. )داگالس، جامعه را گرد هم می ید چنانچه خودش هم  ( فرو

ناتوان بوده، حال هاي جذبهدارد، از درك تجربه ها در نظر آنکه این تجربهاي و عرفاني 
/ یالدیم 2336 مرگ:)1هاي دیني هستند. جان مك کوآريبسیاري از مردم منشا احساس

یا (  معتقد است که در صالحیت روانیشمس 2317 شناسي دین نیست که بکوشد 
اعتبار و صحت عیني و خارجي ادیان را بررسي کند. باورهاي دیني  بخواهد درستي،  

تواند بدون شناس نميهاي اجتماعي دارند و روانو هم ریشه هاي فرديهم ریشه
این به رد  او اذعان دارد که نقادی دین، خواه از استقالل عقالني  بپردازد.  گونه مفاهیم 

ما را به یا از سوی معتقدان،  بلکه کشیدن از دین وا نمیدستسوی شکاکان باشد،  دارد، 
یژگی مبهم آن واقف می یز وادارمان میسازد و ما را بر و به این امر کند که نسبتن

ز آن که وحی و زندگی ایمانی را تیره و تار سازد، اطمینان حاصل کنیم که دین، بیش ا
های فراوان آن، ضرورت بررسی های متعدد دین و تحریفمبین آنهاست. لیکن شکل

تواند در کل که باشد، میچهکند. به عقیدۀ مك کواری دین هررا ایجاب مینقادانه آن
تأثیر  نهادها، اقتصاد و تمام نحوۀ زندگی جاری در آن را تحت  فرهنگ رسوخ کند و هنر، 

 (230-236: 2361 ،خود قرار دهد. )مک کوآری
پا د،یفرو امری توهمی می داند و معتقد است  ان،یاد شتریب هیباور به خدا را به عنوان 

تعالی  اثر  افتهیخدا، همان مفهوم پدر است که در ذهن آدمی  ناتوانی  ادآورییو بر 
ن  نیو د نیخود، بدان روی آورده است. او د شگییهم ازهاییدوران کودکی و توجه به 

آورد و بر آن  روانرفتارهای  فیداری را در رد به شمار می  رنجورانه، همچون وسواس 
فزا با ا ی آدم اتیاز صحنه ح نیافق های علمی در زندگی انسان، سرانجام د شیاست که 

تمام  نییبی د د،یگفت: الف( فرو دیبا ن،یبه د دیزدوده خواهد شد. در نقد نگاه فرو
نابرا نیو بلکه ضد د اریع  ریینمی توان گفت که او توانسته است بدون سوگ ن،یبود. ب

 ییدرباره جهان هستی، مادی گرا دیفرو نییاظهار نظر کند. ب( جهان ب نیدرباره د
                                                                 

1 . John Macquary 
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ا اکثر با نی،یجهان ب نیصرف است.  ماده، به  تینظر  مردم و دانشمندان که در ورای 
برتری معتقدند، در تعارض است. ج( برداشت فرو او  کردیرو زیو ن« خود»از  دیهستی 

داستان پردازی های  هیکه برپا دیاز برداشت های خود فرو ریداری، غ نید و نیبه د
قابل اعتمادی ندارد. د( از زمان نظر چیاست، ه رعلمییغ درباره  دیپردازی فرو هیسند 

مدت، بی  نیاز صد سال می گذرد. در ا شیمردم، ب انیداری در م نیو د نید تیماه
بر  قواعد حاکم  باور برخی  افتهیفزونی  جهانگمان شناخت آدمی درباره  به  است و 

خود را برمی دارد، ولی برخالف تصور  ییدست کم فن آوری گام های نها شمندان،یاند
یی کاسته نشده است نییها و نهضت های د نایاز جر د،یفرو  (230: 2316.)نارو

این کتاب، تمدن  ید در  فرو ز بدبینی است.  ید در مورد تمدن مملو ا ماهیت کلی کار فرو
یرانگر و سازندۀ انسان می ید از را پدید آمده از ماهیت و داند. دو نیروی متضاد که فرو

نام می ید در  برد، در مرکزآنها با عنوان عشق و مرگ  مفهومی این کتاب قرار دارند. فرو
برای تک تک انساناین اثر پیشنهاد می با کند که تمدن راهی است  برای مقابله  ها 

یرانگر خود. وی تالش می با جوامع خود طبیعت خشن و و تا بفهمد مردم چگونه  کند 
با گیرند و چگونه نیروهای روانی کنند، جوامع چگونه شکل میارتباط برقرار می فردی 

تعامل دارند.نیروهای بزرگ  تر و در سطح گروه 
انسان متمدن نیز می ثر به ماهیت متضاد  ید در این ا پردازد. وی تمدن را راهی فرو

نهایت واقعیتمی با  انسان مدرن  این واقعیت، کند. علیها برخورد میداند که  رغم 
برای انسان به ارمغان می آورد. ید استدالل  تمدن غم و اندوه زیادی را  در نتیجه، فرو

ا واقعیت های کند که دلیل اکثر بیماریمی ب ناتوانی انسان در برخورد  های روانی، 
از میل انسان برای دستیابی ید معتقد است که تمدن  ، فرو اساسًا به جامعۀ متمدن است. 

او میاهداف فردگرایانه ناشی می ید که تمدن توسط پرخاشگری هدایت میشود.  -گو

به همنوعان این، وی توضیح میبرعالوهشود.  به دلیل عشقی که انسان  دهد که تمدن 
به اولیۀ انسان هدایت وجودنمیدارد،  با طبیعت تهاجمی  با میل به مخالفت  بلکه  آید؛ 

بهمی یرانگر انسان  ید ادغان دارد که انگیزه و فرو طور خاصی قوی است، این نظریه شود. 
با مورد توجه قرار گرفت. او ادعا میبه دلیل ظهور جنگ جهانی اول  کند که انسان 

باعث میشدن در شادیسهیم یز های تمدن،  تهاجم ن شود که احساسات پرخاشگرانه و 
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این امر منجربه پر ایگو میسمت خود معطوف شوند.  پر به رشد سو نتیجه، سو شود. در 
تا در جامعه سهمی داشته باشد. علیایگو به فرد اجازه می اینکه، این ردهد  غم 

 به جنگ شود.احساسات ممکن است منجر
یان می ید در این کتاب ب انسان برای کند که گناه و شرم برخی از محرکفرو های نخستین 

او هستند. عالوه قاطعیت میبرمهار تمایالت اولیۀ  با  او  ز آن،  ید که احساس گناه ا گو
پر ایگوی یک اینازشود، ها ناشی میتمایل افراد برای تحقق این خواسته جهت، سو

یه زندگی، فرد را به خود تحریمی وا میفرد، از طریق شرطی دارد. او سازی در مراحل اول
های کوچکتر، یعنی واحد هایی متشکل از گروهکه جوامع گروهآنجاییمعتقد است از

باید براساس محرک نابراین،  ان های عشق و مرگ رفتار کنند. این بدخانواده هستند، ب
ا  ب با تمایالت خودخواهانه برای آزادی در سطح فردی، و هم  معناست که جوامع هم 

تر، در کنار تمایالت فداکارانه برای حفاظت و ثبات گروهی در سطح اجتماعی گسترده
قرار می ید معتقد است که روشهم  فرو مانند گیرند.  تبیین سازمان اجتماعی،  های دیگر 

تنها بخ حال کارل این با دهد.شی از مشکل جوامع را توضیح میقانون طالیی مسیحی، 
یدشمسی(  2303میالدی/ 2972)مرگ:  1گوستاو یونگ از شاگردان سابق فرو -با -یکی 

گاه، مملو از احساس گناه سرکوب شده است، مخالف است. در  ناخودآ او که  ایدۀ 
ه پر از شخصیت واقعی ما است و هنگامی گا ناخودآ ه به آن کعوض، معتقد است که 

ما می باشیم. )یونگ، دسترسی پیدا کردیم به  -279: 2392آموزد که خود واقعی خود 
272) 

ید در کار خود استدالل می منظور متمدن کند که تنها یک راه برای انسان مدرن بهفرو
انسان و نیازهای جامعه  یازهای فردگرایانۀ  تعادل بین ن ماندن وجود دارد و آن اطمینان از 

برای سهیماست. در  انسان  های جامعۀ متمدن، از لذت شدن در شادینتیجه، الزم است 
براین، ها شامل سالمتی و امنیت است. عالوهپوشی کند. این شادیشخصی خود چشم

ید و نوشته هایش  فرو زیادی بر  تأثیر  اول،  کاماًل واضح است که وحشت جنگ جهانی 
ید در این کتاب تصدیق می فرو که زندگی انسان سخت است. در کند داشته است. 

ا رفتارهای مخربی مانند سوء مصرف مواد بهها سعی مینتیجه، انسان ب دنبال کنند 
                                                                 

1. Carl Gustav Jung 
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های آرامش باشند. کاماًل واضح است که مزایای تمدن مدرن بسیار بیشتر از لذت
 های غیرمتمدن است. انسان

ید کار خود را به پایان، فرو ی زمان نگارش کتاب طور غیرمستقیم به شرایط سیاسدر 
یا مرتبط می قعًا در حال زوال است  آیا تمدن وا به این نکته توجه دارد که  نابراین   ب کند، 

پایان می باز به  ید این اثر را با یک سؤال  آیا جوامع، مانند مردم، خیر؟ فرو رساند که 
با اضطراب بیشتوانند روانمی یا  باشند  با انگیزهازرنجور  اصلی خود های حد در رابطه 

نابودی غلبه کنند؟  برای عشق و 
آن، باید اذعان داشت که این گیری کلی در مورد کتاب تمدن و ماللتدر نتیجه های 
تأثیر شرایطی که در آن زمان نوشته شده و شرایط روحی و جسمی شدت تحتکتاب به

به همان زمان است.   یسنده قرار دارد و محدود  انتقاد اصاینباخود نو ید حال،  لی به فرو
او کاماًل متعلقاین است که دیدگاه او استها و نظرات  توان اذعان کرد لذا می ،به خود 

ید نمیهای او بهکه استدالل فرو بی مستدل نیستند، زیرا  -تواند بر خالف سایر جامعهخو

توان های خود ارائه دهد. همچنین میشناسان شواهدی برای استداللشناسان و روان
این کتاب عمیقًا به جوامع مذهبی و نحوۀ عملکرد ادعا کر ید در هنگام نگارش  د که فرو

او صرفًا از باورهای غیر مذهبی خود استفاده کرده است  آنها در تمدن نگاه نکرده است، 
به این معنی است که کتاب کاماًل نسبت تأثیر آن بر تمدن تعصب دارد. که  به مذهب و 

یدبرای اینکه استدالل او می های فرو ز بهتر شود،  از شواهدی برای حمایت ا توانست 
این ایده استفاده کند و سعی کند متفکران دیگر را در متن بگنجاند.  های کلیدی خود 

پایۀ قویاقدام، می براساس آن توانست  ا بتواند ادعاهایش را  ت برای او فراهم کند  تری 
به ارزش هاتوجه  استوار کند. تکامل انسان ینیبدب ت،یانسان یواال ینداشتن  ها نسبت به 

این کتاب وارد است. جوامع  تیو در نها یراداتی است که به   از دیگر ا
تاکنون، نزدیك به  ید  آغاز  63از زمان مرگ فرو ز  سال گذشته است. شاید بتوان گفت ا

ید با دین و دین باسال می 233به ها، نزدیكداری انسانمبارزۀ فرو این، وجودگذرد. 
بارۀ دین و خدا را  شنیدهوکمهرچند  ید  در فرو باورهای  اند،ولی بیش همۀ دانشمندان 

باور نکردهاندیشه او را  ید دربارۀ هستی نیز، برخالف عقل های  فرو این قضاوت  اند؛ زیرا 
ادیان الهی است. او خود را  پیام همۀ  سلیم، برداشت عموم مردم جهان و برخالف 
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باورهای دینی را در زندگی آدمیان خیالی واهی دانخدا میشده و بییهودی رها ست و 
بهرۀ الزم نبرد.می برای شناخت خدا آفریده شده است،   شمرد. او هرگز از عقل خود که 

خدا در زندگی انسان، زاییده اندیشه کامال منطقی آدمیان است. آدمی از وقتی روی 
نهاد به وجود موجودی برتر معتقد بوده است و این  کنون ادامه دارد. در زمین پای  باور تا

برتر  نها برای شناخت همین موجود  آ فرهنگ قرآن، تمام زندگی آدمیان، بلکه آفرینش 
آن است که در عالی ترین درجه ممکن خدا را بشناسد. از  اوج وجودی آدمی در  است. 
آنها انس را تنها برای عبادت کردن آفریدم. من از   این رو خداوند می فرماید:" من جن و 

یز بیشتر 27-26روزی نمی خواهم و نمی خواهم به من غذا بدهند." )ذاریات: (امروزه ن
ا تمام  قواعد حاکم بر آن، خدایی دارد. مردمان جهان معتقدند که این جهان مادی ب

یی، )  ( 222: 2316نارو
 

نامه ب   کتا
( ینگ  اکبر  (.1933استون، ایرو ید، ترجمه  شور ذهن داستان زندگی زیگموند فرو

تهراتب  مروارید.  ن،ریزی و فرخ تمیمی، 
برنامه درس یشناسروش(. 1933). شورتیادموند س دکتر محمود   ترجمه ،یمطالعات 

تهران، سمت.و همکاران یمهرمحمد  ، 
بررسی تحلیل » (.2033محمد امین ) ایزدپرست، لیال؛ قاسمی، حمید؛ حسینی، سید
، «ی در سایت رسمی خانه کتاباسالم محتوایی نتایج جستجو دربارۀ کتب حوزه تمدن

 .23-23 ص، ص6نشریه علمی تمدن اسالمی و دین پژوهی،  ش 
ا. ) (. نقادی و خبرگی آموزشی، ترجمۀ علیرضا کیامنش، محمود  2316بارون، تی.

برنامۀ درسی: نظرگاهمهر یکردمحمدی و همکاران.  اندازها، رو  ،ها، تهرانها و چشم 
 سمت و به نشر.

تهران2312) زارعیان، داود مبانی کلی ارتباط جمعی،  نتشارت کارگزار روابط  ،(.  ا
 عمومی.

ید، زیگموند تهران(. تمدن و ماللت2313) فرو نشر  ،های آن، ترجمۀ محمد مبشری، 
 ماهی. 
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نقد و بررسی 2390) قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیال (. روش شناسی 
 شناسان.انتشارات جامعه ،تهران ،کتاب

قره، محمدعلی؛ حسینی، معصومه و شجیع، رضاقاس ها و نظریه (.2390) می، حمید؛ 
پیام نور. ،مبانی ارتباط جمعی، تهران ه   دانشگا

تهران (.2362) معتمدنژاد، کاظم  دانشگاه عالمه طباطبایی. ،وسایل ارتباط جمعی، 
قرن بیستم مرزهای فلسفه و دین 2361مک کوآری، جان ) -2913(. تفکر دینی در 

 امیرکبیر.  ،، ترجمۀ بهزاد سالکی، تهران2933
یی، رحیم ) ید به دین»(. 2316نارو یکرد فرو نشریه روانشناسی و  ،«بررسی و نقد رو

 .2دین. ش 
یلیز، جی ) برنامۀ ارزشیابی کیفی، ترجمۀ علیرضا کیا (.2312و منش و همکاران، 
یکرددرسی: نظرگاه  به نشر. ،ها، مشهدها و چشم اندازها، رو
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