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پسر کودك، نوجوان شاید هم جوان که داوطلبانه اندام، رخساره، جوارح، لب، تقدیم به نرگس دختر

قت شرمگاه و آنچه خل ف، ران، برجستگی تن، مخرج، مقعد،بازو، ناساعد، زبان، بزاق، دهان، پستان، 

به هوس سرکش، طغیانگر و سیري ناپذیر من تسلیم کرد و در انتها  و طبیعت در او قرار داده بود

.فروغ و سیاه رنگش کشیدمرگ را در چشمان پر ،از شدت جراحات انحرافات جنسی  
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 مقدمه
  »د.یش از حد همگون شده انببه سکون رفته باید بدانید احکام اگر مدینه شما پیش از حد «

  خرداد...)محمد رضا معزز (بیست و سوم 
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 ،اگر دهر و زندگی را زیبا و خوش نمی بینیم و هیچ چیز شما را شاد و خوشحال نمی کند باید بدانید

قرار دارد و  دنیا چندان هم محبوبه نیست هرچند زیباست و چشم شما یک جام است پشت آن روح

اما بایستی بیرون نیز  ،وجود داردچشم بلکه گوش نیز طعام می گیرد اصالت عاطفه روح از طریق نه 

آنان که پیش  .و دوباره به فردیت برمی گردد تغذیه شود خدمت فرد به فرد خوش بینی کلی می آورد

بنابراین روز شب خواهد شد دنیا با نیکی مطلق، سرنوشت  ؛از حد نشاط می گیرند یا غم، به تعادل نیستند

مه یافت از چهار اصل نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، نفس نیک می آورد پس وقتی مدینه مذمومه شد و ادا

حتی حس چشمایی  ،ماسکه، هاضمه، دافعهقدسیه و کلیه ملکوتی فقط نامیه نباتی در شما خواهد ماند 

قابل تسخین است مزه را از خود خواهد داد اما شما نیز که حیوانیه است و حس نفسی شما که حیوانیه 
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 ، خواهید کرد، خواهید ریدشد شما فقط خواهید خوابید، خواهید خوردو جان اخالق گرفته خواهد 

  . نخواهید دانست لیو

یکی از نویسندگان انسانگراي فرانسوي نیز می گوید اگر طبیعت و زندگی را زیبا نمی  1»ژرژ دوامل«

  دارد.درون شما رفته است و اگر ادامه نمی دهد در جامعه نشاط قرار  بینید بدانید زیبایی اول از

ده شو قوي مانده اند و فقط جسمشان بزرگ  و گرفتار افراد یک ملت که در ذاتیت خویش کوچک

یعت چیز است همه چیز را کوچک خواهند دید و همه چیز را حقیر خواهند شمرد در حالی که در طب

  .کوچکی وجود ندارد

یش را شده، دو جیب خودر هرجا بخش خصوصی به عوض بورژوازي ملی به بورژوازي لیبرال سپرده 

به خویشتن  پر کرده است.به قول یک شهید آزادي و استقالل ایران، او طبقه جدیدي است که نه خیر

  می رساند نه به جامعه ي خویش.خیر او به خویش، فخر فروشی بر فقر است.

                                                           
1- Georges Duhamele 
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رف اما ص ،زیرا تالش انجام می گیرد ؛ادهر قدر بزرگ اندیش باشید در مدینه ممدوحه تنها خواهید افت

و  کوچک شدندو کوچک  ،اننیاما به سبب جانش ،تحدید می شود ادیان نیز چنین شدند بزرگ آمدند

   در آخر حقیرتر شدند.

رافتاده در داخل وحقیقت بزرگ است آن کس که با حضور دین دنیوي مانده و از معنویت کلی د

ت حضراز صلح مع الکل  مناسب است که ه است این جا بسیاربراي کاستن آمد ها پوسته مانده است دین

محمد (ص) که کامل تر از صلح عیسی(ع) می باشد که باالي کوه ایراد کردند دین بعد ملکوتی انسان 

را می سازد تالش بیهوده خواهد بود اگر بخواهید همه چیز را با دین حل کنید دنیا به حد کافی مزمومه 

رشد نیابد  در شما ن را ممدوحه نسازید و اگر انسانیتهست با سفاهت و انانیت (خودخواهی) خویش آ

  از دین کاري ساخته نیست.

  .رمی گرددد این نشاط روان نیز به خود شما بهنر خویش را در شادي مردم به خدمت گیری

آنان که به دوات(هنر) مشغول اند گذر زمان به عمر آنان اضافه نمی شود بدانید تحدید است که تشدید 

  .می آورد
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  فصل اول

  »فیزیولوژي اندام زن«

من بدن برهنه زنان را دوست دارم چون پستان آن ها خون قرمز را به شیر سفید تبدیل می کند و رحم «

  »آن ها حیات و زندگی را تداعی می کند.
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آلت تناسلی زن زیباست در بسیاري حرکات نیز زیبایی خود را حفظ می کند در حالت ایستاده یک 

لبهاي بزرگ با یک انحناء جفت می مانند  ،باز يپاهابا مثلث به وجود می آید در حالت نشسته حتی 

اي کوچک در ) لبه3»ویرجینیا جانسون«و متاسفانه همکار خانم او  2»ویلیام ماسترز«(برعکس نظر امثال 

بلوغ و بعد بلوغ در جلو از هم باز هستند ولی این عضو نیز جز با کنار زدن لبهاي بزرگ دیده نمی شوند 

و به هم چسبیده می باشند این قسمت حساس اند ولی حساسیت آن بی دوام است در حالت طبیعی 

است و  پایین عموديبرجستگی آن بدان سبب است که فعالیتی انجام نشده و خط جدا کننده به طور 

این عضو با کنار زدن لبهاي بزرگ در انتهاي لبهاي کوچک  4»قله ونوس«اسم زیبایی نیز بر آن نهاده اند 

آمیزش و زایمان زیاد حتی به این عضو صدمه می زند  ؛ظاهر می شود ولی در حالت عادي پنهان است

یک دختر حتی در خشونت پدر با این عضو  .که مثل پستان هیستولوژي (بافت شناسی) استثناء می باشد

                                                           
2- William H. Masters 
3- Virginia E. Johnson 
4- Mont de venus 
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ن و بازي با ایفرهنگ مذکر و بیمار تلقین می شود خویش بازي نمی کند (برعکس پسران) این کار از 

شیار در می آن را به صورت  ،بیمارو همسران توسط مردان  رفتنعضو و بیرون آوردن و به دهان گ

پدر از جسمانیت  ین کار می زنند که در خشونتآورد وظاهر می سازد جوانان یا مردانی دست به ا

؛ پس زن و همه قطعات بدن او زن توقف کرده اندو جنسیت در جسمانیت  فقط خویش فرا نرفته پس

سم را جنس و ابزار استمناء می دانند آیا خدا یا طبیعت با آفریدن زن معلول و تجو ابزار متعلق به آنان 

انحراف آفریده است؟ نه، زن موجود متین، همدم، مادر و موزون می باشد.پس عوض تحدید و محدود 

کردن زن که نتیجه اي هرگز نخواهد داشت باید امراض روانی را که بیشتر آن شامل جنس مذکر می 

انواع کتب شود درمان کرد استثمار نخواهند گذاشت تا نوجوان ذکور زنان را از نزدیک بشناسند و با 

خواهند ساخت که از حقیقت زنانه کامال به دور است زیرا طبیعت و سکس و تصاویر از زنان جنس 

جنس زن را کامل و زیبا خلق کرده است.عشق تناسلی، حذف، انکار امتیازات معالی زن و جنس قرار 

زا به حساب نخواهد جز این نتیجه اي نخواهد داشت که هر چیز زیبا و روح افتوسط استثمار دادن آنان 
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آمد و هر آنچه عالقه را برمی انگیزد ریشه هاي جنسی خواهد داشت و شادمانی خالص را مانع خواهد 

  شد.

که پایان عصبیت است این عضو را هم از حساسیت می اندازد بیمار تحریک کلیتوریس توسط مردان 

زنان می انجامد چه اصراري است که زن را جنس معرفی می کنند شاید این  در و هم به پیري زودرس

اصرار توسط مردانی است که در خشونت پدر به عشق تناسلی و عصبیت مرضی دچار شده اند پس با 

 انخود را با جنس جلوه دادن زن جنسی و انحرافات اصرار بر جنس بودن زن سعی می کنند بیماري

و هم معالجات آسان و ذکر نبود هم موضوعات روانشناسی محدود می شد اگر جنس م پنهان دارند

   راحت می شدند همه امراض، دشواري مردانه است.

زن بدون مرد نیز زن باقی می ماند استفاده از منفذ زنان انتقال پنهان مفعولیت مردان به زنان می باشد در 

ژیک وارد می منفذ زنان آسیب هیستولوتکرار به طرفین لذت خاص به وجود نمی آورد ولی در اثر 

آن براي آن است که بستر مناسب بر تناسل  و انعطاف پذیري است نرمی مطلق سازد تناسل زن زیبایی
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و تولید مثل باشد (حیوانات رفت و برگشت ندارند) آمیزش زیاد با زن واژن را حالت فیبریک می دهد 

  .که در این صورت آمیزش با یک جلق فرق ندارد

تجارت شرم آور جنس آنقدر زنده نماند تا ببیند دختران جوان و نوجوان ها را در  5»زیگموند فروید«

تبدیل  قلهونوس را به  تپلهو آلت خویش را چنگ زده و خویش را بمکند هاي پستانتا وآدار می کنند 

و دختران را از  می کنند و این کار تبدیل زیبایی به هوس می باشد که اثر و ثمري براي طرفین ندارد

ذب تناسلی، باسن، حرکات می کشاند هر قدر زنان به ظرایف زنانه نزدیک عشق دور و به امتیازات کا

  شوند به همان نسبت میل جنسی مرد نیز به تصعید متمایل خواهد شد.

   

                                                           
5- Sigmund Freud 
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  فصل دوم

  »نقد هنر«

  »زن است.آنچه در دنیا من را شگفت زده می کند مردان ضد مرد نیست بلکه زنان ضد «
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هنري و فلسفی چون کالم گرایی یک روش کلی بوده اقتصاد کالم از بین رفته و سخن به  در هر رشته

ایستا می  7»برنینیجان لورنتسو « برابر داود در 6»میکل آنژ«اثر داود د سرانجام نرسیده است می گوین

ندیده اند و غرور سالم  »میکل آنژ«باشد آنان که چنین نقدي آورده اند غرور و دینامیسم را در پیکره 

بود  »برنینیلورنتسو جان «الزمه تکمیل شخصیت می باشد می گویند سنگ به حالت گوشت ابتکار 

ه را در پیکره زنان فراموش ظرافت زنان »میکل آنژ«می گویند . آغاز شد »میکل آنژ«ولی این ابتکار از 

 آیا این سلیقه و حجم پرستی تاریخی این ملت می باشد؟ آیا این آثار سفارشی بوده اند؟ کرده است؟

  . درباره زن با رویا همراه می باشد »میکل آنژ«ار اشع

                                                           
6- Michelangelo 
7- Gian Lorenzo Bernini 
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با مسیح در در قیاس » میکل آنژ«کالم گرایی ادامه دارد می گویند مسیح در آغوش مریم مقدس اثر 

نیکالس «در پیکره و سکوت حکم فرماست  »میکل آنژ«در پیکره  1»نیکالس کوستو«غوش مریم اثر آ

 کهفریاد به گوش می رسد آنان که چنین می گویند دست چپ مریم را فراموش کرده اند  »وستوک

میکل «می پرسد چرا موسی اثر لئوناردو دناوره کالم گرایی ادامه دارد . صبر را نشان می دهد جهل و

نشسته است آیا این جواب درست است موسی از ایرادات قوم بنی اسرائیل و کاهنان یهود که بی  »آنژ

نیز نشسته است  »میکل آنژ«یکی دیگر از آثار  2»یبنارمیاي «و نشسته است امان ادامه داشت خسته شده 

در  3»ست رودناگو«نقاش و پیکره تراش بزرگ به دست او حالت ناچاري داده است در حالی که 

   .پیکره تفکر فرم را در نظر دارد

د این یک نقد کلی را نقاشی معرفی می کنند که اول بار تناسب را فداي حالت کر 4»ادوارد مونک«

آثار او تناسب و فرم دیده می شوند پس با وجود فرم و تناسب او را نقاشی معرفی  می باشد در بعضی از

                                                           
1- Nicolas Coustou 
2- Jeremiah 
3- Auguste Rodin 
4- Edvard Munch 
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می کنیم که با وجود توانایی در تناسب به عمد اولین نقاشی است که به طور مثال در نشان دادن هراس، 

   تناسب را فداي حالت کرده است. ،ساساتیترس و در یک حاصل جمع حاالت اح

زادي زن روف از کشور نروژ یک نمونه می باشد در زمان او آغاز نهضت آنقاش مع »ادوارد مونک«

ر داشتند (زن نیز حضوآنان  خود زنانبا بود آزادي زن موافقین کم و مخالفین زیاد داشت در مخالفت 

شود الهه مرگ  مردان شده بود اگر آزاد زنجیر زن درضد زن) مخالفین می اندیشیدن و شعار می دادند 

و جنسی با  ما نقاش نروژي همراه این گروه در دوره اي می زیستند که روانشناسی جسمیخواهد شد ا

صطالح آزادي ایک تعریف روانشناسانه شده بود بعد رایش سوم  »گموند فرویدزی«روانشناسی بی مانند 

وان اندند نمی ت(و هنرمندان مرد که از آن بی خبر م ه روانشناسی عمق اصطالح کرده بودرا با توسل ب

  بخشید) آزادي نه، اقتدار زن که در بعضی تمد نها نیز مثال پیدا می کرد.

  رایش سقوط کرد و هرچه بر شقاوت کلی و جهانی مفید بود سوزانده شد.
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نظر بعضی نقادان هنر این است که میان نظام اجتماعی، تاریخی و هنري وجه تشابه وجود ندارد ولی 

را مثال می آوریم اسپانیا  1»فرانسیکو گویا«پرده نقاشی سوم ماه مه اثر  ؟وجه تشابه وجود دارد اما چگونه

فراماسونري  - صهیونمتحد فرانسه بود اول توده بعد حکومت با انگلستان متحد شد که اروپا را با انقالب 

نظامی  در اسپانیا جوالن می داد ( امروز در اسپانیا مراسم 2»آرتور ولینگتن«در فرانسه بهم ریخته بود و 

مجبور شد بر آن که از پشت خنجر نخورد سردار مکار  3»ناپلئون بناپارت«بر آن روز اجرا می شود) و 

انگلیسی را شکست بدهد صد سال بعد این اتفاق تکرار شد آهنگ کمونیسم روسی در اسپانیا سرداده 

  ؟ مریکا) سکوت کردند چرا(آشد می پرسند انگلستان و زرادخانه این کشور 

آن را به امپراطوري  4»ماركسبی فون اتو«نظامی  –(رایش به معنی حکومت است اشتباه سیاسی  رایش

دو حکومت بودند که اسپانیا را از  )ناسیونال سوسیالیسم(و فاشیو در ایتالیا و  تبدیل کرد) در آلمان

کمونیسم سقوط نجات دادند آنان که کور و کر شدند در برج عاج غرب نشسته و به هوس و شهوت 

                                                           
1- Francisco Goya 
2- Arthur Wellington 
3- Napoleon Bonaparte 
4- Otto Von Bismarck 
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بنینو «( چون د آنچه که بر روسیه صادر شد میکروب مارکسیسم بودنند و نمی دانه اکثیف روسی افتاد

براي آنکه این تحوالت جنبه تاریخی و ملی شد که ترقیات اجتماعی و هنري با او شروع  5»موسیلینی

ن ملی و میهنی بود زود آن را که یکی از عالیم روم باستان بود بر آن افزود ولی چو  fascioپیدا کند 

بنابراین چه بهتر که در آنسوي کوهها پیوند کمونیسم  ؛را به دیکتاتوري تعبیر کردند) روسیه دور است

ارتجاع سرخ به نمایش درآید با یک تیر دو هدف را بزنند هم شکوه و جالل اسپانیا از بین  و روسی

  (هیتلر).ا را هراسان سازندشمال و جنوب اروپو برود و هم با میکروب مارکس مرکز 

با  ،ناسیونال سوسیالیسم انشاء سوسیالیسم مارکسیسم بود کمونیست با سرمایه داري مخالف نیست

است که حاصل کار دیگران را به نفع یک نفر  با بورواژي لیبرال مخالف ،لف نیستبورواژي ملی مخا

ت قلب ندارد و یک کمونیست نیسکه میگوید یک جوان که  6»وینسون چرچیل«جمع می کنند و 

  .اسیر کالم بازي شده استاو میانسال که کمونیست است عقل ندارد 

                                                           
5- Benito Mussolini 
6- Winston Churchill 
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 برداشت یک هنرمند از تاریخ سیاسی می باشداشتباه دیگري از  8»پابلوبیکاسو«اثر  7»نیکاگر«نقاشی  پرده

  .امانت سپرده شد شت مرزهاي کشور اسپانیا بهاین پرده یک مدت پ

انی از جنگ یک استحقاق نمی باشد اشاره می کنم به پرده نقاشی گمشده یک نقاش ایربراي هنر  هنر

 ،ورد این بار طعامدر آفریقا بچه هاي یک پرنده که منقار باز کرده اند تا مادرشان براي آن ها طعام آ

   .مادرشان می باشد که تیر خورده و خونین در هوا معلق است

زود خارج می شوند آن دسته از منتقدان  »پابلو بیکاسو«نمایشگاه آثار  اما آن تماشاگران و نقادان که از

(سبک کوبیسم با او آغاز شد) انتقاد می کنند فراموش کرده اند او از رئالیسم شروع  »پابلو بیکاسو«که از 

کرد در آثار اولیه او طرح، تناسب، عمق و... در حد مطلوب به کار رفته است یا آن نقادان که آثار 

از  قیاس می کنند نمی دانند آن آثار ا آثار هنرمند آفریقاي قرون وسطیاو را بضی، هندسی،  یار

د در است اگر هم وجه اشتراك داشته باشاختیاري  »بیکاسوپابلو «ناشیگري ریشه گرفته است ولی آثار 

در (مکتب و سبک او  .بار فرهنگی آن است به عبارت دیگر ضرورت هنر از جنبه فرهنگی می باشد

                                                           
7- Guernica 
8- Pablo Picasso 
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ت یک نوع شهام )رئالیسم وفادار ماند برابر تاریخ طوالنی هنر نقاشی که در حاصل جمع به کالسیسم و

اسب هنري ه تنتماشاگر عادي را از دست می دهد که قرن ها ب »پیکاسوپابلو «هنري به حساب می آید 

با مقطع طالیی دیده است پس ش نقاشی کلی حتی قاعده ریاضی را نیز عادت عادت کرده و در رو

براي تماشاي آثار او (بدون اعتراض و پرخاش) یک تماشاگر هنري باید بود آن نقادان که می گویند 

تالش دارد تماشاگر الیه بیرونی را فراموش کرده به الیه درونی برسد ادامه نمی دهند  »پیکاسوپابلو  «

امروز به سبب  يوانی و الیه دورنی می برد انسان هاالیه بیرونی چنان است که تماشاگر را به آشفتگی ر

یر ضمیر و وجدان ناخودآگاه بوده و روان آشفته دارند در سپیش از انسانهاي دیروز اناخوشی تمدن 

اشیاء وجود ندارد هرچه هست پرتره می باشد او زیبا را زشت و خوب را بد جلوه  »پیکاسوپابلو«آثار 

ت تندرستی را مطرح سازیم اختالالت ژنی با بی رحمی جاي چشم نمی دهد شرط آن است که معادال

 و هیچ لذتی بدون خوشی را و گوش را عوض می کند و یک انسان را به انزواي ابدي می برد و او دنیا

می  ک بار آوردن کودکان و چهره هاي متناسبب و زیبایترك می کند ( دکترین رایش و علم اوژن

  باشد) 
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ز دارد احکام لطیف و انسان در برابر زندگی حربه ناچی معنی دیگري نیز هستار فرهنگی را این ب

نوگرایی زندگی شیرین را به وجود می آورند اما قسمت تلخ زندگی باقی می ماند چشم خندان دیري 

نمی پاید چشم گریان، چشم وجدان، آه و فریاد یکتا حربه مقابله با دنیاي مذمومه می باشد در دنیاي 

شم یا هراسان است یا حیران است و اگر چشم جابه جا شده صحنه مقابل تا چه حد جا چ »کاسوپیپابلو«

  ودخواهانه طبیعت و انسان می باشد...این حالت چشم انعکاس تصاویر خبه جا بوده است و 
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  فصل سوم

  »مرگ هنر«

  .»هر پتک که به سنگ می زدم ضربه اي به جاودانگی بود«
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هنرمند با دلهره هستی بیشتر روبروست اما برهان نظم وجود دارد هر پتک که به سنگ می زدم یک 

   :ضربه اي به جاودانگی بود (میکل آنژ) ولی برهان نظم و ودیعه بالقوه به سه عامل بستگی دارد

  روانشناسی رشد

  آموزش هنري

  حمایت اجتماعی

وطن گرایی و بلندگرایی به خلوص نژادي نیز در آنسوي خالقیت و حمایت وطن گرایی وجود دارد و 

مادر در تقدم نباشد یا حداقل کودك و کودکان  - وابسته است اگر در یک خانواده و جامعه اقتدار زن

یک خانواده احترام پدر به مادرشان را شاهد نباشند مهرگرایی در این خانواده به وجود نخواهد آمد و 

من کاري نکردم به مرد  .قرار دارد مردم گریزي ظاهر خواهد شد در جامعه اي که این خانواده در آن
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آلمانی یاد دادم از گذشته زمخت خویش جدا شود و در برابر زن تکریم نماید خودم نیز در دست بوسی 

   همه اش همین بود بقیه را آلمان رایش خود به خود پیمود.زنان مقدم شدم 

که طبیعت باشکوه است پس شکوه در کلیسا خالف قانون الهی عقیده استوار بودند  اربابان کلیسا بر این

نیست هم چنین این شکوه به جلوه مدنیت نیز می افزاید وطن گرایی باعث شد رشک و حسد از بین 

  .ي نقره نیروي مادي هنر را به وجود آوردها برود و سکه

روان، جنس و رشد (لیبیدو  آغاز می شود »زیگموند فروید«روانشناسی رشد که با روانشناسی بی مانند 

با پیش آهنگ غم انگیز شروع می شود یک شخص از ودیعه بالقوه هنري  جنس) بر یک طبع هنري

اگر او با  سیون حقیر پناه می برداز پدر و شخصیت ضعیف مادر به کلک برخوردار می باشد در هراس

زیگموند «یافت این نظر درست قوه هنري تعکیس خواهد  این هشدار زود با هیپنوتراپی درمان نشود

تبدیل به عروسک ساز می شود چرا که دست » میکل آنژ«با یک جمله ساده چنین خواهد بود » فروید

که می گوییم اولین وظیفه  بر این سبب است در آفرینش هنري با وجود ضمیر ناخودآگاه در بند است.

 روان پریشی عریف عمومی از بیمارين می باشد تایجاد درمانگهاي رایگا ملی  اجتماعی یک حکومت
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خواهند  پر شور آگاه شده و از این مراکز استقبالجامعه نژندي براي آن مفید است که افراد  و روان

کرد یک روانشناس که چنین پیشنهاد می کند نباید از دکترین رایش بی خبر مانده باشد دو نفر حق 

ولی وقتی حق ازدواج دارند که در درمانگهاي ند و یکدیگر را دوست داشته باشدارند عاشق هم شوند 

سالمت روانی آنان ثابت شود یا درمان شوند کودك میان یک یا دو بیمار قربانی خواهد شد  ،روانی

ل ر رشته هیپنوتیزم نیز مشغول تحصیکه در آلمان رایش در کنار طب جراحی د »دکتر هوشنگ سیاح«

جمع کردند و آنان مرگ بر یهود  »فرویدزیگموند «و مطب بودند گفته اند یک گروه حقوق بگیر را جل

ر دادند در حالی که کنفدراسیون یهود در آلمان فعالیت داشت اکرام س» فرویدزیگموند «و مرگ بر 

 ،جوانان یهودي در یک طرف ستاره زهره و یک طرف گردونه خورشید قرار داشت اقرار بینندگان

خیابان چه یهودي و چه آلمانی وظیفه داشتند اتومبیل را متوقف گشتاپو در عبور بر شهروندان از عرض 

   .این دستور بر اساس عزت عمومی اجرا می شدکنند 
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خطر سیونیزم را یادآور می شد  9»آدلف هیتلر«را دزدیدند این اشاره ضروري است  »فرویدزیگموند «

را نیز کشتند و به حساب نسل کشی رایش گذاشتند اگر آن قسمت از  »فروید زیگموند«دو خواهر

دو سال بعد  با برادرانشان نرفتند» فرویدزیگموند «اتریش (آلمان نشین) آنقدر نا امن بود چرا خواهران 

که از عالقه مندان روانشناسی  وزیر فرهنگ رایش 10»وزف گوبلزژ« »فرویدزیگموند «از دزدیدن 

 »فرویدزیگموند «اعالم کرد شواهدي در دست است که عوامل سیونیزم در ربودن  بود» زیگموند فروید«

  شته اند.دست دا

   

                                                           
9- Adolf Hitler 
1 0- Joseph Goebbels 
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  فصل چهارم

  »هنر نقاشی و پیکر تراشی«

زن و مرد را از یک گوشت و پوست آفریدیم و اگر مردان جزء این می بینند یا بیمار دل اند یا جنس «

  »به آنان تلقین شده است.
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ب مانده و خواهد گچ و برنز) یکتا هنري است که بی رقی ،سیمان ،قالب ،پیکر تراشی و پیکر سازي (موم

دو اشتباه در این  ؛نقاشی شبیه ساز را عکاس نقاشی نامیده اند ،(و سپس هنر) عکاسی ماند پس از صنعت

اشد در یک پرده انتقال شباهت و هماهنگی چشم با دست هنوز هم یک نوع هنر می ب نظر وجود داشت

الیه رنگ مرده است  ،وستر با جدید ترین دستگاهی که در یک پنقاشی رنگها حضور دارند در حال

طول، عرض و ارتفاع را امتیاز انحصاري عکاسی می شمارند نقش برجسته در پرده نقاشی می تواند 

) 1ی سهیال) تصویر شماره ((نام سینمای »ثریا بکیا سا«چشم را گمراه کند پرده نقاشی تصویر برجسته از 

نقاش این احساس را ندانسته بایستی پرورش می داد و  ،در تاریخ نقاشی ( پشت عدسی چشم احساس

مدل احساس تصعیدي داشت و اگر نداشت مدل را بایستی  به روح را تا پشت جسم مخلوط می کرد و

  .پشت دستگاه عکاسی با بهترین لنز ژالتین قرار دارد ولی عوض می کرد) وجود دارد

او در نقش نقاشی و پیکرتراشی در دوره اي زندگی می کند که روانشناسی عمق به وجود آمده است 

درونکاوي را فراموش کرده است رفتار احساسی را نمی توان معنی گرفت وجدان ذي شعور(خودآگاه) 
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خودآگاه) آن را لمس نمی کند وجدان ذي شعور ور(ناحس راستین دارد که وجدان الشععشق و 

  همانقدر بی گناه است که وجدان الشعور، وجدان و ضمیر خودآگاه از هراس مذکر به دور بوده است.

یک  11»بریژیت باردو«از ستاره وطنی خویش  »ژان دانژ«به نام  یکی از نقاشان معاصر و معروف فرانسه

را در روانشناسی  وآورده است و به گفته خود درون شناسی تصویر در سبک سورئالیسم به وجود 

 »دانژژان «ولی چهره ستاره فرانسوي در کمال تناسب است  آناتومی رعایت کرده و یا نشان داده است.

کرده نمراتب خرد را طی  »باردو بریژیت«پیشانی او را بسیار کوتاه گرفته است می خواهد نشان دهد 

از ثبات بی بهره است و این نقض او نیست او روانشناسی رشد  »باردو بریژیت«است اما او اشتباه کرده 

مانده است او کسی است که عضو حمایت  یباي خفتهرا طی نکرده یا شاید هم در تمدن بیمار غربی ز

معصوم که با نقاش رئالیست چرا چشمان حساس ،  »مصطفی نجمی«حیوانات می باشد به نقد درست 

برق داراي هارمونی است نقاشی به هم زده است بینی و لب کودکانه او (لب باال باالتر رفته است) 

                                                           
1 1- Brigitte Bardo 
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کشیده و اگر شبیه هم به کار رود نقاشی  »باردو برژیت«شجاعت را از چشمان او گرفته است گردن 

  .می ماندگردن قو را می بایستی انتخاب می کرد نه گردن غاز! این نقاشی به انتقام 
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  فصل پنجم

  »هنر و اخالق«

  » اعجاز خلقت است. او نمایش خلقت و آفرینش در زمین و پستان شکوه خلقت، فرج زن«
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 در قبایل بدوي چون پدر ساالري و مادر ساالري درهم و برهم اثر گذار بود با ضمیرخودآگاه عریانی

این قاعده ثابت  یونان و رم به تمدنورود عی و غریزي جلوه کرده است در یا برهنگی  یک قاعده طبی

مانده تعریف عوض شده است زن و مرد نمونه تناسب زیبایی اند اعراب فرج زن را شکوه خلقت و 

نمایش خلقت در زمین و عورت مرد را مترادف با واژه کراهت به تعریف می آمد اگر پستان را نمی 

نبود بلکه آن را اعجاز خلقت می شماردند و مقدس می دانستند اعراب ب بربریت به سب هرگز پوشاندن

نیز بر این نظر بودند  »(ص) پیامبر اکرم«این عضوي بود که خون سرخ را به خون سفید تبدیل می کرد 

ی است که از باالي جیوب خطند که به اشتباه گریبان تعریف شد. ولی در لباس شهري جیوب آورده ا

  ی گذرد.پستان م
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به جوانان می گویم اندام زن جدا از جنس می باشد و اگر در لمس او احساسی در او مشاهده می کنید 

سبب آن است که اندام جنسی آنان درونی پس حرمت آنان لمس شده است ما زن و مرد را از یک 

  نیامده است.گوشت و پوست آفریدیم تفسیر قرآن در این که چرا در قرآن اندام زن به جنس و حرمت 

  .پیامبران جز این نشاید ملکوتی دیده اند و از نگاهادیان زن را با احساس 

   زن از روح القدس است از عیس مسیح است

  است  هزن ثلث مالیک

حرمت نگاه  یک اشاره ضروري است در دین زرتشت و مسیحیت یک انسان سالم نیز چنین خواهد دید

اگر در انجیل به روایت متی آمده نیامده در انجیل به روایت متی حرمت نگاه از عیسی مسیح نمی باشد. 

سلف شما (ده فرمان موسی) گفته زنا مکن لیکن من به شما می گویم هرکس بر یک زن از روي 

اغ بریزي و از خویشتن با او زنا کرده است این عضو را قلع د  دم همان خواهش قلب و چشم نظر اندازد

  .)31بیندازي نیکوتر است تا همه جسم تو در جهنم انداخته شود (آیه 
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  چگونه با چشم می شود زنا کرد؟ من نمی دانم آخر 

روان) درمانده و  و جنس ،آنان که به بیماري بینندگان دچارند در خشونت پدر در رشد لیپیدو (جسم

خیال گرایی، پنهان کاري، خلوت گرایی آنان را از  ،عشق تناسلی .در جسمانیت زن توقف کرده اند

پیدا کردن طعمه راه درمان شود  ماري است و بایستیدور کرده است پس این نوع نگاه بیزیبا و زیبایی 

کسانی که در جوانی و در ایام نیروي جنسی درمان آن نیست بلکه این چنین هرگز درمان نخواهد شد 

گرایش یافته اند بعد از افت جنسی و در دوره اي کهولت اگر در این گرایش به به زن، جنس و سکس 

  تصویر و مشاهده قناعت می کنند ادامه همان عمل است که این بار جنبه ذهنی پیدا کرده است.

براي چشم زنان آمده و تکرا تاکید است در تفسیر این آیه نیز یک تعریف  31و  30در سوره نور آیات 

دارد اگر مردي را که دوست ندارید و نمی خواهید با او وصلت کنید یا دوستی براي بیش وجود ن

   دوستی با او را نمی خواهید نگاه غضیض(غنچه اي که شگفته شود) نیندازید.

ت پس زن ان برگزیده می شود که از افق ملکوت گذشته اسیک انس ،ق، زن و دین با یک پیامبراخال

ن شناسان قرآ ،حجاب نیامده ،هاي امروز پوشش بر اندام زنان نیامده است نرا مطلق خواهد دید در قرآ
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قرآن  »مسعود عیاشیمحمد بن « .ثلث قرآن از سوره نساء کم شده استاز قول وصی اول آورده اند 

ی باشد همان نساء می باشد یکی از فالسفه بزرگ شیعه آورد آن چه در سوره نساء غایب م شناس می

بگو ما زن و مرد را از یک  »(ص) محمد«در سوره نساء این آیه را آورده  »کعبابن ابی «از قرآن 

شده  گوشت و پوست آفریدیم و اگر مردان جزء این می بینند یا بیمار دل اند یا جنس به آنان تلقین

 مایدرد و توهم بر طبیعت غلبه می ندرست باشد تحدید تشدد می آو است این آیه از دو نظر بایستی

ان بیان کرده اند درباره زیبایی خالص زنکه وجود دارد که آشکار است ف و تمثیل عرفانی یک تعری

اند آن را براي جوانان بخوانید ولی این تعریف را یا به عمد یا به سهو به فلسفه  به خصوص که فرموده

از بافندگان  .ندبرده اند که با فلسفه همخوانی ندارد در نظر داشته باشیم اسالم فلسفه کالم را رد می ک

  کلمات نباشید.

چند سطر می آوریم شهوات مالیم تر از بقیه احساسات می باشد اما غضب بر آن وارد شده و چون مرد 

تکلیف نشده نه از نقش زن از هر قطعه زن خیال باطل می گیرد چشم جام است و جان ندارد پشت آن 

   حقاق مطلق را نمی یابد.چون روح و نفس خراب شده لطیف را غلیضه می بیند و است
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روانشناسانه » زیگموند فروید«ن) از نشناسی زن (پسکو سکسو فیزیولوژي زاین دیدگاه ملکوتی را روا

این کتاب همچنین مجالت ن اسناد رایش این کتاب نیز سوخت ل کرده است در سوزاندتجزیه و تحلی

نیز مقاالت مختلف چاپ می شد سوخت جواب آسان  »فرویدزیگموند «همانند بهداشت روان که از 

و خود  زن و اخالق را احیا کرده بود استعمار با بازي »فرویدزیگموند « است آلمان رایش و روانشناسی

به نگارنده این سطور گفته  »هوشسنگ سیاحدکتر«لم را می سوزاند چنانه با زن زود تمدن سا ارضایی

ها کتاب فروشی هایی به وجود آمدند ولی کتابهایی که می فروختند  اند در آلمان ویران در شبه مغازه

  باشد. »یگموند فرویدز«ن صفحه کاغذي به نظر می رسد از صفحه صفحه شده بود چندی

) احساسی بروز می کند سبب  اولین لمس اگر در لمس اندام زنان ( ( در جنین مونث که جنس ساکن

خشونت ) نتیجه مستقیم  مفومانیانی حدت جنسی ( ارد) د آن است که حرمت آنان لمس شده است

بروز عصبیت مرضی می باشد که اجازه نمی دهد زنان از نظر روح و روان ارضاء شوند و به پدرانه و 

می کنند این است که می گوییم زن بدون مرد نیز زن  و شکوه اشتباه از جسم و جنس خویش شکایت
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اندام زن جنسی  و اعضاء جمله مانده است:این یک  »فرویدزیگموند «امروز از روانشناسی زن از  می ماند

  .نیست

نیز حدت جنسی  اگر دنیا را زنان تشکیل می دادند احتیاج به این همه بسط روانشناسی نبود در مردان

بنابراین زنان  ؛پیدا می شود از زناننتیجه مستقیم خشونت پدرانه می باشد ولی در مردان انحراف پیش 

زن آسیب می  حد جنسی می پندارند این جنون بیماري به مرد پیش ازپیش از اء اندام آنان را و اعض

  .دید می نمایدرساند و هم تمدن را ته

این آزادي به یک نقطه موثر با این تعریف مشترك ادیان و روانشناسی هنر از التزام آزاد می گردد 

بوسه  اخالق پیداست زن مرد را تا بوسه ( 12»دناگوست رو«انجامید به طور مثال در پیکره بوسه اثر 

نیز این نظر درست می باشد که » آگوست رودن« درباره یک پیکره مشابه همراهی می کند. ) مادرانه

مرد زیبایی خالص و ظرافت ملموس زن را ستایش می نماید چون مرد را در حالت تسلیم نشان می دهد 

                                                           
1 2- Auguste Rodin 
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اخالق رعایت شده است مرد بر سر زن بوسه می  بوسه ابدي نیزکه بر وسط سینه زن بوسه می زند. در 

  .زند

روانشناسی  در هنر چیست باله را جزء هنرهاي شهوانی می آورد و انتقاد کرده است ( 13»لئو تولستوي«

لک ) نظر نویسنده بزگ روسی بس عجیب است یک بالرین با پاي  رشد طبقه را پشت سر می گذارد

رقص طرب  ؛ت می سازدپري گونه رویا را برمی انگیزد و اهلی و حرکاتلک گونه در جوراب سفید 

کسی یک نوع از آن را  دارد از بین می رود شاید نظر تقسیم کار بر اساس استعداد بالقوه که هر .نیست

  .یسنده رقص دو نفره مرد و زن بوده باشدنو

است زنان  شده اخالق رعایت 2از کشور رمانی تصویر  يپیکره ساز »اسکار هال«اثر  در پیکره عشق 

   .تف زنان می باشدکبر شانه مرد تکیه دهند مگر از سر مهر ولی سر مرد محتاج تکیه بر احتیاج ندارند سر

کلیسا بیرون نهاد انحرافات روانی خویش را نیز به نقش آورد  هنرمند تا یک پاي خویش را از صحناما 

ن روانشناسی عمق و کمال به وجود نیامده بود اشتباه کرده ایم چهارصد سال اگر بگویم در آن دورا

                                                           
1 3- Leo Tolstoy 
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انحراف و اشتباه  ) و در صفحات قبل با آن آشنا شدیم (بعد نیز که روانشناسی زن و مرد به وجود آمد 

را نشان می  دو زننقاش بزرگ تصویر » گوستاو کوربه«ر اند یک نمونه پرده نقاشی خواب اثباقی م

ادامه دارد انحراف واشتباه را  نیز به حالت خلسه در هم رفته اند این شوك هنري تا عصر جدیددهد که 

   .درمان آن نیست جايبایستی درمان کرد میدان هنري 

از اول تا آخر مونث می ماند پس زن از بیولوژي ثابت کرده است که جنین اگر قرار است مونث باشد 

این اصل وفادار مانده است بر این اساس در دختران اختالالت  مذکر سهم نمی برد روانشناسی عمق به

جنسی محدود تر از پسران می باشد صفت مردانه دار در دختران رشد معکوس دارد خشونت پدرانه 

بنابراین یک دختر زیبا را جانشین می سازند دوست دارند  ؛سبب می شود دختران خویشتن را باور نکنند

اگر او عاشق شود دوست دارند نامه عاشقانه او را خود به معشوق برسانند در راه او فداکاري کنند 

  .سرنوشت غم انگیزي است
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  فصل ششم

  »تصاویر«
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  )1( تصویر برجسته از ثریا بکیاسا (نام سینمایی سهیال) ،پرده نقاشی
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 )2( »اسکار هان«عشق از 
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 )3( پیروزيتاق  بر باالي »بریژیت باردو«تصویر خیالی 



 نشر آواي بوف        48

 

 

 )4( بن بست
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  )5( سکوت
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 )6( امید
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  )7( ترس
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  )8( زاینده رود
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  )9( ارزش آزادي
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 )10( ستاره ایتالیایی 14»کلوریا گوئیدا«سقوط تصویر خیالی از 

                                                           
1 4- Gloria Guida 
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 )11( خلوت خیال
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 )12( عشق بازي بازي با عشق است
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 )13( نقش خیالی
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 )14( طبیعت نیمه جان
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 )15( چهار فصل
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 )16(»ت باردویبریژ«پیکره 
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 )17( ترکیب دو چهره)( 16»لی هوپلز«و  15»جین سیمور«پیکره دو بازیگر سینما و تلویزیون 

 

 

 

                                                           
1 5- Jane Seymour 
1 6- Leslie Hope 
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 )18( طراحی آغوش مهر
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 )19( اندیشه 
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 )20پیکره فریاد (
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 ) 21(  »هدیه تهرانی«پیکره 
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 )22رواز کن (ترانه به آسمان ها پپیکره 
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 )23چهره معصومه ترانه (
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 )24بر اساس شعار او ایران هرگز نخواهد مرد (  »شاپور بختیاردکتر «مرگ 



 نشر آواي بوف        84

 

 

 

 

 )25( جهان از ایران 1972دختر شایسته سال  »رویا روحانی«عروس بندر 
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 )26( قتیر و کمان عش
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 )27( خیال باف
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 )28( رویا عروس و
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 )29( 17»می اشنایدرور«

                                                           
1 7- Romy Schneider 
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 )30( خواب خوش عروس

 



 نشر آواي بوف        90

 

 

به من گفت آرایش کرده اند ولی نتوانسته اند غم در چشمانشان را نیز آرایش  ي بزرگ آلمانپیشوا

 )31( مسئول اردوگاه اصالح روسپیان »فرانک لیندر«کنند از 
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 )32( بازیگر آمریکایی 18»نردري هیپوآ«چشمان 

                                                           
1 8- Audrey Hepburn 
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 )33(بازیگر فرانسوي 19»ایزابل آجانی«چشمان 

                                                           
1 9- Isabelle Adjani 
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 )34(بازیگر آمریکایی 20»رونمرلین مو«معصومیت در چشمان 

                                                           
2 0- Marilyn Monroe 
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 )35( اشک شوق دیدار
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 )36( دختري که اول بار حجاب از سر باز کرده بود
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 )37( ستاره آمریکایی دهه شصت 21»یوویرجینیا م«

                                                           
2 1- Virginia Mayo 
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 )38( طلوع
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 )39( 22»جین فوندا«و  »برژیت باردو« چهره ترکیب

  

  

                                                           
2 2- Jane Fonda 
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