


فرض کنید شما پدر یا مادر دو فرزند جوان، یک دختر و یک پسر  روشنفکری

دانشجو می باشید. مانند همه پدر ها و مادر های دیگر قطعط طا 

نگرانی هایی بابت ازدواج، اشتغال، آینده و .... فرزند خود داریطد. 

دغدغه سالم زندگی کردن، دور ماندن از آسیب های اجتمطایطی، 

ازدواج و سر و سامان گرفتن فرزندتان قع ا یکی از بزرگطتطریطن 

دغدغه های شماست. نکته مهمی که وجود دارد این اسطت کطه 

خیلی از ما جوانان کارهایی را انجام میدهیم و بط ط طی اوقطا  

خودمان را در م رض آسیب هایی قرار می دهیم که اگر پدر مادر 

بودیم و معلع بودیم که فرزندمان به این کارها مشغول است؛ بطه 

هر نحوی بود جلوی او را می گرفتیم! یکی از یلطت هطای ایطن 

موضوع پز روشنفکری هست که گاهی اوقا  ما نسل جوان داریم 

و آداب و رسوم و حتی احکام دینی را در زمینه ازدواج، روابط  

دختر و پسر و ... نادید میگیریم. غافل ازین که اگر برخی ارزش 

ها و آداب و فرهنگ یک جام ه رنگ ببازد، در آینده تطایطیطرا  

جبران ناپذیری در بدنه اجتماع و زندگی خصطویطی اشط طا  

بگذارد. شناخت این آسیب ها و دور کردن خودمان از این مسائل 

می تواند به تربیت نسل آینده و جام ه ای سالم و بدور از آسیطب 

 های اجتمایی کمک می کند.

متاسفانه نگاهی که در رابعه با ازدواج و رواب  دختر و پسطر در 

بین نسل جدید وجود دارد؛ نگاهی سنت ستیز و خالف مطبطانطی 

دینی است. کمرنگ شدن ازدواج سنتی، یوض شدن مالک ها و 

م یار ها برای انت اب همسر و رواب  پیش از ازدواج از جطمطلطه 

مواردی است که به اسیب های ب د ازدواج دامن می زند. در ادامه 

متن به سه مورد از مسائل معرح شده در رابعه با این موضوع می 

 پردازیم: 

 یوض شدن مالک ها:

رواب  و ازدواج های امروزی، دچار نویی سعحی نگری در مطالک 

انت اب هسمر یا حتی انت اب دوست شده است. بسیاری از افراد 

مسائلی چون: وض یت خانوادگی، وض یت فکری و فرهنگی، دین 

و ایمان و تقوا را نادید میگیرند و به جذابیت های جطنطسطی و 

ظاهری یا مسائل مادی و مالی بسنده میکنند. طبی تا روابعی کطه 

فایله فکری و فرهنگی زیاد باشد به یمر نمی نشیند، یا اگرم بطه 

 نتیجه ای برسد دوامی ن واهد داشت .

 ازدواج سنتی:

برخی ازدواج سنتی را کهنه و از مد افتاده می دانند. در صورریوی 

که ازدواج سنتی اگر با شناخت و اصرل پیش رود بسیار مرثر یر و 

سالم یر از ازدواج مدرن خراهد برد، چرا که ازدواج صرفا هم خانه 

شدن دو نفر نیست؛ وصلت دو خانراده است، زندگی و یعامو  دو 

 خانراده یا آخر عمر، پس باید مصالح خانراده ها در نظر گرفت.

 رواب  پیش از ازدواج:

برای برخی روابط پیش از ازدواج، امری ضروری یلقی می شورد. 

این دسته از افراد اعتقاد دارند که این روابط در صررت جدایی و 

یا ازدواج بعد از دوستی، مشکلی در آینده برای آن هوا پویوش 

نخراهد آورد. در صرریی که این طرر نیست. اگر دیدگواه دیونوی 

داشته باشیم که حجت بر همه ما یمام است. اریباط عواطوفوی و 

جنسی با نامحرم به طرر کلی حرام و منع شده است. بهتر اسوت 

اگر عقاید مذهبی داریم خردمان را با الفاظی چرن: خراهر برادری، 

شناخت برای ازدواج، دوستی سالم و ... گرل نزنیم. اگر هم دیدگاه 

دینی نداشته باشیم، بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارنود روابوط 

قب  از ازدواج اثرات مخربی به روی زندگی زناشریوی انسوان در 

آینده دارد. اثرایی مث : شک و بدبینی، ارضا نشدن با یک همسور

)شریک جنسی(، ینرع طلبی، عدم پایبندی کافی به زندگی، عدم 

 مسئرلیت پذیری و .....

با این وجرد عده ای هستند که بر طب  روشنفکری می کربنود و 

اعتقاد دارند دوستی بدون یعهد بین دختر و پسر هیچ آسویوبوی 

ندارد، بلکه مفید هم هست! که اگر کسی حقیقتا حق جر و حوق 

طلب باشد می یراند به جمع بندی مشخصی در رابطوه بوا ایون 

روابط برسد. در آخر بهتر است این سرال را از خرد بپرسیم: اگر ما 

پدر یا مادر بردیم اجازه همچین روابطی به فرزندان خرد میدادیم 

 یا خیر؟ 
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شوریوعوت موقودعم؛ اعوم  معنای لغری دین کیش، طریقت و شریعت و همینطرر اندیشمندان دین را اینگرنه معرفی کورده انوددیون عوبوارت اسوت از

بازگر فرمرده است اند.و اما هدف نهایی از دین همان است که قرآن  ابالغ کرده بندگان خدا دریافت و به وحی آن را از طریق پیامبران الهی که فروع و اصرل از

چ گاه در هی که در اینجا به اجمال آورده می شرد: دنیایی که در آن زندگی می کنیم عرصه یکام  است و هر مرجردی در مسیر یکام  خرد گام می گذارد که

رای او وجورد طبعا راه انتخاب درست و نادرست بو -چرن با عق  و اراده و اختیار ویژه است و از سایر خالیق بریری دارد  -آن یخلف ندارد به جز انسان که 

 -سعادت طلبی و  دارد. از سری دیگر زمینه کمال و استعداد یکام  جامع و در همه نیازمندی ها برای انسان وجرد دارد، از این رو، زمینه قطعی کمال خراهی

 وسیله قطعی و صد در صد نی  به مقصرد نهایی زنودگوی را موی -به دلی  حکیمانه بردن نظام هستی  -خرد به خرد  -که با عق  و فطرت درك می شرد 

صرم از گناه و که از منبع علم و قدرت و حکمت مطلق )یعنی ا... یبارك و یعالی( به دامن پیامبران مع -طلبد، این وسیله مطمئن و غیر قاب  اشتباه جز دین 

خرت( و آهر نرع اشتباه سرازیر شده و سپس بر شریان وجرد انسانی جاری می شرد؛ نیت به محصرل و نتیجه دین آن است که سعادت حتمی دو جهان )دنیا 

می یراند هور ن نبه ارمغان می آید. خالصه کالم آن که انسان یک عمر دنیایی غیرقاب  برگشت دارد و هم با یک جهان ابدی دیگر )آخرت( روبرو است. بنابرای

عادت حقیقی، و سروز راهی را یجربه کند، بلکه باید از همان ابتدای زندگی، یک یابلری روشن و اطمینان بخشی را پیش رو داشته باشد یا راه زندگی مطلرب 

است که با لطف خداوند و کمک پیامبران راستین و اولیای معصرمش فراهم شده است. در اینکه نیروی عقو  و  «دین»بدون دغدغه طی شرد این راه همان 

خواب انوتویفکر و اندیشه برای یدبیرهای جزئی و محدود زندگی ضروری و مفید است بحثی نیست انسان در زندگی همراره مراجه با مسائلی است از قبیو : 

ون شک در همه بد دوست، انتخاب رشته یحصیلی، انتخاب همسر، انتخاب شغ ، مسافرت، معاشرت، یفریح، فعالیتهای نیکرکارانه، مبارزه با کژیها و ناراستیها و

یفکر و یوجوربوه  از اینها نیازمند به یفکر و اندیشه و یدبیر است و هر چه بیشتر و بهتر بیندیشد مرفقیت بیشتری کسب می کند، و احیانا نیازمند به استمداد

دها و عدادیگران می شرد )اص  مشررت( . هنرز به صررت یک مجهرل مطرح است او ناشناخته باقی مانده است چرا؟ چرن هنرز که هنرز است خرد بشر و است

سر می شرد شناخته می امکانایش ناشناخته است مگرممکن است خرد                                            بشر  ناشناخته بماند و سعادیش که چیست و با چه

ندگی اجتماعی هزارها مسئله و مشکو  ت زگردد؟! باالیر اینکه، انسان مرجردی   اجتماعی                                                                                اس

د و یکلیفش را در مقاب  هوموه آنوهوا کن برایش به وجرد می آورد  که باید همه آنها را                                                                                 ح 

راه و روشش، انتخواب رش روشن نماید، وچرن مرجردی است   اجتماعی، سعادیش، آرمانهایش،                                                     مالکهای خیر و ش

تق  از دیوگوران مس وسیله اش، با سعادیها و آرمانها و مالکهای خیر و شرها و راه و روش ها و انتخاب وسیله های دیگران آمیخته است، نمی یراند راه خرد را

ه نوداشوتون جرببرگزیند، سعادت خرد را باید در شاهراهی جستجر کند که  جامعه را به سعادت و کمال برساند. واگر مساله حیات ابدی و جاودانگی روح، و ی

                                                                                 عق  نسبت به جهان بعد از دنیا را در   نظر بگیریم مساله بسی مشکلتر می شرد. ایونوجواسوت کوه نویواز بوه یوک موکوتوب و ایودولور ی، ضورورت        

خرد را می نمایاند، یعنی نیاز به یوک یوئورری کولوی، یوک طورح جواموع و هومواهونوه و مونوسوجوم کوه هودف  اصولوی، کوموال انسوان                          

                                                   و یامین سعادت همگانی است، و در آن، خطرط اصلی و روشها، بوایودهوا و نوبوایودهوا، خوربوهوا و بودهوا، هودفوهوا و وسویولوه هوا، نویوازهوا و             

ش، الاق  از دوره ای دایدردها و درمانها، مسؤولیتها و یکلیفها مشخص شده باشد و منبع الهام یکلیفها و مسؤولیتها برای همه افراد برده باشد. انسان از بدو پی

زموان  چوه که رشد و یرسعه زندگی اجتماعی منجر به یک سلسله اختالفات شده است. نیازمند به ایدئرلر ی و به اصطالح قرآن کریم، شریعت برده است هر

آرموان  د وگذشته و انسان رشد کرده و یکام  یافته است، این نیاز شدیدیر شده است. آنچه بشر امروزو به طریق اولی بشر فردا را وحدت و جهت می بخشو

ر یوک دیوگومشترك می دهد و مالك خیر و شر و باید و نباید برایش می گردد، یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمان خیز مجهز به منطق، و به عبارت 

قایقی مواورا  و حایدئرلر ی جامع و کام  است. بشر امروز بیشتر از بشر دیروز نیازمند به چنین فلسفه زندگی است، فلسفه ای که قادر باشد به او دلبستگی 

ست طرح و ر افرد و منافع فرد بدهد، امروز دیگر جای یردید نیست که مکتب و ایدئرلر ی، از ضروریات حیات اجتماعی است. اینچنین مکتبی را چه کسی قاد

ال خورد و حپی ریزی کند؟ بدون شک عق  یک فرد قادر نیست آیا عق  جمع قادر است؟ آیا انسان می یراند با استفاده از مجمرع یجارب و معلرمات گذشته 

کورد؟ یود چنین طرحی بریزد؟ اگر انسان را باالیرین مجهرل برای خردش بدانیم، به طریق اولی جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجهرلتر است پس چه بوا

، باید اعتراف ئیماینجا است که اگر دیدی راستین درباره هستی و خلقت داشته باشیم، نظام هستی را نظامی متعادل بدانیم، خال  و پرچی را از هستی نفی نما

ط اصلی ایون خطرکنیم که دستگاه عظیم خلقت این نیاز بزرگ را، این بزرگترین نیازها را، مهم  نگذاشته و از افقی مافرق افق عق  انسان، یعنی افق وحی، 

 شاهراه را مشخص کرده است )اص  نبرت( کار عق  و علم، حرکت در درون این خطرط اصلی است.

 



 

 

اگر شما اه  مطالعه و یحقیق در حورزه عولورم انسوانوی  

مخصرصا علم روانشانسی هستید؛ حتما با پدر علم روانکاوی، زیوگومورنود 

فروید روانشنام شهیر ایریشی آشنایی دارید. فروید با نظریات مخوتولوفوی 

شناخته شده است اما یکی از نظریات چالش برانگیز وی نظریه شناخت و 

شخصیت است. فروید این نظریه را مطلقا در بعد جنسی مطرح میکند و به 

همه ی ایفاقات زندگی یک انسان از بدو یرلد یا مرگ نگاه جنسی دارد.در 

این جستار برآنیم که دیدگاه کلی فروید در سطرح مختلف را بطرر کولوی 

 بررسی نماییم و به یک شمای کلی از نظریات مختلف فروید دست یابیم.

های اصلی در شخصیت )ماهیت انسان(شخوص  مرضع فروید درباره مرضرع

کامال روشن است. فروید در کتابها و مقاالت خرد درباره همه مورضورعوات 

اساسی درباره ماهیت انسان یعنی اراده آزاد یا جبرگرایی ، گذشته یا حال ، 

بر همتایی یا جهان شمرلی ، یعادل جریی یا رشد و خرش بینی یا بدبینوی 

 بسیار مفص  بحث کرده است. 

 جبرگرایی فروید

دیدگاه فروید نسبت به اختیار یا جبری بردن انسان به سمت جبورگورایوی 

انودیشویوم  دهیم یا موی متمای  است. از دیدگاه او هر چیزی که انجام می

بینیم( از پیش برسیله نیروهای گریزناپذیر و نامرئی درون  )وقتی در رویا می

های زندگی و مرگ اسیر  ما رقم زده شده است. انسان دائما در جنگ  غریزه

هایی شوکو   ها بطرر کام  در اثر یعام  است و شخصیت بزرگسالی انسان

های اولیه  اند و به این دلی  یجربه  گیرد که پیش از پنج سالگی روی داده می

 هایمان محکرم به جبر هستیم.  ها برده در حرکت مرانعی ابدی برای انسان

 گذشته گرایی فروید 

آنچه از دیدگاه فرویددر رشد شخصیت اهمیت دارد گذشته اسوت. انسوان                           

باشد که در پنج سال اول زنودگوی او  بزرگسال همان شخصیتی را دارا می

شک  گرفته است و اگر در آن پنج سال شخصیت او رشدی موتوعوادل را 

یران                      امیدوار   برد که در بزرگسوالوی  پشت سر گذاشت می

هوای روانوی  نیز فردی متعادل و به                                 دور ازاختالل

شدید خراهد برد و                                    هر نرع خللی در رشدپونوج 

سال زندگی بر ک                                      شوخوصویوت انسوان در 

سالهای بدن یاثیر                                       خراهد گذاشوت. جوهوان 

همتایی                                  در نظریه فورویود :فورویود  شمرلی و بی

عمرمیت و جهان                                     شمرلی را در شوخوصویوت 

انسان                                               یشخیص داد که بوراسوام آن 

همه                                انسوان موراحو  

جونوسوی     -رشد                                                         .روانوی

یووووکووووسووووانووووی                              

راپشوووووووووووووووووت                                                                                                                       

سووووووووووووووووووووور                                                           

گذارنود و بور اثور  می

نیروهایی ماننود نوهواد 

شرد. ایون  برانگیخته می

فرآیندی عومورموی در 

ها است. بوا  همه انسان

وجرد این دیدگاه فروید 

گیورد.  بخشی از شخصیت هر انسان را منحصر به فرد و بی همتا در نظر می

اگر چه در همه افوراد کوارکوردی  (Super Ego)و فراخرد  (Ego)خرد 

همتا  یکسان دارند اما زمینه شک  گیری آنها در یک یک افراد متفاوت و بی

همتایی باعث شکو   گیرند این یفاوت و بی است زیرا در اثر یجربه شک  می

 شرد.  های شخصیتی متفاوت در افراد می ها یا منش گیری نسخ

 تعادل گرایی فروید

ها طالب و خراستار یعادل ، دوری از نقش  فروید بر این عقیده برد که انسان

و کسب لذت در زندگی خریش هستند. ما همیشه در پی کاهوش یونوش 

کنیم  شرد اجتناب می هستیم و از هر چیزی که باعث ینش در درون ما می

کنیم. بوه  از گرایش به رشد که همراره با نرعی نقش همراه است؛ دوری می

 عبارت دیگر انسان لذت گرا )یعادل گرا( هستند و نه ینش گرا )رشد گرا(. 

 بدبینی فروید

فروید یصریری جذاب و خرش بینانه از انسان یرسیم نکرد. او اعتقاد داشت 

که آدمی هم چرن سردابی یاریک است که همراره در یعارض و ینش به سر 

شرد. اگر طرف  برد؛ یعرضی که یقریبا همیشه به شکست انسان ختم می می

دیگر انسان در اریباط با یکدیگر نیز به سری غیر غریزه مرگ و پرخاشگری 

گرایش دارند. فروید بر اثبات دیدگاه در مررد گرایش به غریزه مرگ انوراع 

ها و سرخرشی ناشی از کشتن دیگوران بوه رنوج  ها و قت  ها ، غارت جنه

کشد. این دیدگاه فروید با افزایش سن و رو به یباهی نهادن وضوعویوت  می

جسمانی او و همچنین در اثر یاثیرات جنه جهانوی اول و اوج گویوری 

یر و بدبینانه یر نیز شد. او در جوایوی  نازیسم و ضدیت با یهردیان حتی ییره

های اندکی را در انسان خرب یافتم. بنابر یجربه مون  نرشت: در ک  ، جنبه

( این داوری خشن بر نظریه فورویود 3691ها آشغال هستند. )فروید  انسان

 سایه افکنده است.
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