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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 محمودی ودان ميرويس

  ٢٠١٢ نومبر ٠٨

  

  مازوخيسم و ساديسم
  

 و آزار به ميل اصوالً  که است انسانی گويند، می» ساديست « را  ساديسم به مبتال شخص :(sadism)ساديسم

 . است طبيعی ميل يک او در نيستی و انھدام ايجاد ھمچنين و ديگران دادن کنجهش

 :ساديسم ھای گونه

 ھای صحنه کند وارد اذيت و آزار ديگران به که اين جایه ب ساديست، شخص که است حالتی :ذھنی ساديسم -١

 .برد می لذت آنھا از و کند می مجسم خود، ذھن در را ساديستيک اعمال

 مخرب حاالت تحميل با کنند می کوشش آن مبتاليان که است روانی عادی غير حالت يک  :سمبوليک سمسادي -  ٢

 و ارضاء حالت يک خود برای آنھا، به نسبت) افراد شخصيت کردن پايمال و کردن تحقير و توھين به تمايل( روانی

 .کنند ايجاد روانی تشفی

 ايجاد و بدنی اذيت و آزار تحميل در را شعف و لذت کسب) واقعی(بدنی ساديسم به مبتال افراد : بدنی ساديسم - ٣

  .شوند می مرتکب کشتار و قتل ۀمرحل تا حتی اوقات بعضی را اعمال اين و بينند می ديگران برای جسمی دردھای

 و ايذاء از ساديست فرد يک است،» ساديسم«مقابل ۀنقط ،»دوستی آزار شھوت«يا :(Masochism) مازوخيسم

 کسب لذت خودش به شدن وارد شکنجه و عذاب از »مازوخيسم«به مبتال انسان يک اما برد، می لذت ديگران اذيت

 .کند می

 :مازوخيسم ھای گونه

 زخم و طلبند نمی چيزی خواری و خفت و دشنام جزه ب مازوخيسم، نوع اين به مبتاليان :روانی مازوخيسم - ١

 .رساند می لذت اوج به را آنھا ناسزا، و اھانت زبان،

ه ب مازوخيستی مختلف ھای صحنه تجسم با کوشند می مازوخيسم نوع اين به مبتاليان :احساساتی مازوخيسم - ٢

 .کنند ارضاء را خويش عادی غير تمايالت خيال، و فکر ۀوسيل

 با را خويش بدن و ببرد لذت رنج، و درد احساس از کند می وادار را انسان که است حالتی :جسمی مازوخيسم - ٣

 .دھد قرار عذاب و درد زجر، معرض در اشتياق
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 می قرار خويش آزار برای ای وسيله را وی ، ديگری آزار با فرد که است ای گونه به بيماری اين: سادومازوخيسم

 .دھد

 حقارت حس از شديداً   مازوخيسم و ساديسم به مبتال اشخاص که شود می واستنتاج استنباط چنين فوقانی نوشته از

 مشاھده صريحاً   آنھا اجتماعی ھای برخورد در شان  احساس اين که باشند می عذاب و رنج در حقارت ھای قدهوع

 اشکالی و شکله ب که است ھائی عقده از ناشی   اجتماع در  افراد اينگونه  برخورد روش  نوع و طرز. گردد می

 .دارد شان نوجوانی و کودکی ندوراه ب مستقيم ربط حقارت احساس و ھا عقده اين و دھند می بروز

 و فقر مثل اجتماعی و محيطی نابسامانيھای جمله از  که گردد می حقارت ھای  عقده باعث که است زيادی عوامل 

 متيقنم .باشد می حقارت ھای عقده مھم عوامل از کودکی در جنسی تجاوزات مھمتر و فاميلی مناسب نا روابط

 از متأثر شان  روان و روح ، اند گرفته قرار جنسی پياپی تجاوزات مورد وانینوج و طفوليت دوران در که افرادی 

 نمی حرمتی و ارج ديگرانه ب و  داشته نفرت ھمه از  که است پويائی دليل اين و باشد می اجتماعی ھای پيامد آن

 اينگونه و گذارد می یمنف تأثيرات  اجتماع از افرادیۀ روحي در  مناسب اندام و خوب ۀقياف نداشتن  حتی .گذارند

 یاشکال و شکله ب سرانجام و گردد می مبدل عقده به حقارت حس اين و نموده حقارت حس ناحيه يناازاً شديد افراد

 !آورد می خاطر  آرامش آنھا برای کشی انتقام اين و کرده کشی انتقام اجتماع افراد از

 طبق و دھند تبارز اصولی شخصيت يک خود از که کنند می کوشش نھايت روه ب رو در ئی عقده ھای ساديست اين

 رخنه دلھا در تا کنند می "شيرينی خود" عاميانه اصطالح به و پردازند می تمجيد و تعريفه ب افراد از معمول

 شان نجس دھان فرجامش نا عواقب و وليتؤمس احساس کوچکترين بدون  و شيوه پسترين با غياب در اما و نمايند

 بدانند بايد) وراجان( اين!دارند می نثار شد بيرون شان کثيف دھان و عقده از پر دل از که چه ھر و کنند می باز را

 کثيف دھان که بدانند نيز را اين وبايد است ميسر شدن روه ب رو طريق از تنھا شان وچرنديات اراجيف به پاسخ که

 .دارد العملی عکس عمل ھر زيرا شد خواھد شکسته شان نجس و

 با  واقعاً   آنھا که دارم ياده ب و بودم کرده مطالعه زياد را ايرانی قاسمی احمد و اتريشی فرويد آثار نوجوانی ايام در

 درايت با چگونه و اند کرده منطقی ھای تحليل چگونه جامعه افراد و جامعه از شان کاوشھای و تحقيقات پژوھشھا،

 خيال و وخواب گرفتم نمی جدی زياد را مسأله اين بودم اننوجو چون. اند شناخته را جامعه افراد و جامعه علمی

 در که دريافتم زندگی تجربيات و زمانی گذشت از بعد اما .پنداشتم می ناسان شروان و شناسان جامعه  پردازی

 !اند زياد حقارت ھای عقده و ساديسم به مبتالء اشخاص اينچنين ما افغانی جامعۀ

 ، بيسواد يا و اند سواد با که نيست معنی بدان اين باشند، می پسند شھرت و طلب قدرت- خواه خود طبيعتاً  افراد  اين 

 اينھا .کنند جلب خوده ب  را ھا توجه و نمانده عقب قافله از تا سازند می مطرح انحاء از نحوی به را شان خود مقصد

 ھای  شخصيت تا کنند می کوشش و زنند می دست رذالت و پستی نوع ھره ب طلبی قدرت و شھرت خاطره ب

 ترور نامردانه شيوۀه ب و ناموسانه بی شان خود از تر بد ه ایعد با ھا وآمد رفت محدودۀ در و  درخفا  را ديگران

 مشامھا شان ھای مرد و ھازن تعفن بوی که حالی در. سازند ارضاء را شان خود دروغ و جعل و تحريف با و کرده

 مردم که کنند می فکر و شوند نمی خود اجتماعی کمبود و اخالقی  ۀنقيص اين جهمتو ساديستھا اما و کند می اذيت را

 از و افغانستان از جامعه افراد قماش اين سياسی و فاميلی -شخصی ارتباطات از مردم که حالی در ندارند؛ خبر ھم

 برای توان نمی روغد و جعل با و  دارند شناخت ازھمديگر جامعه ھره ب متعلق افرادی .خبرند با کودکی دوران

 چھار واھی خياالت اينگونهه ب و دانست ھمه از تر بر را خود و ساخت ھويتی و کرد جو و جست شخصيتی خود

 !نشست؟ زانو
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 شان شخصيت به که کنند می فکر و گرديده آشفته بر نشوند خبر تولد جشن و ختنه در اگر حتا ئی عقده افراد اين

 کنند می کشی انتقام اينگونه به و زده اخالقی ھای چسپ بر فاميلھا  مرد و زن بر قدرت تمام با بناءً  نشده نھاده ارج

 را  لذت یانتھا شان انسانی کرامت ضد ينکارااز و اند زده ھم هب را ھا فاميلی ھای شيرازه، جامعه ھای انگلی اين.

 !بالند می خوده ب و و برده

 تا نيستند حاضر و کنند نمی رھا را دغل و دروغ ، افتراء ، تھمت دشنام،  کھولت در روانی مريض افراد اين 

 ھا مريض چنين اين بناءً  باشند ميدان قلنُ  عام اصطالح به توانند نمی ديگر حقيقت پذيرفتن با زيرا بپذيرند را حقيقت

 خود زا يا و تراشند می و داشته پا و دست ھويتی شان برای ميکنند فکر اجتماع در برخورد ھای شيوه اين با

  .کشند نمی دست شان انسانی ضد اعمال و ھا کار از  دليل ھمين روی  ؛ دھند می تبارز شخصيتی

 حقارت حس حسادت، ديواری چھار در  افراد اينوع که يابند می در و  برند می پی  سليم عقل با اجتماع سالم افراد 

 کھولت حتا و بلوغ سال و سن ينادر سليم عقل با مسال فرد آن درغير و باشند می اسير و گرفتار روانی ھائی عقده و

 !دھد نمی تبارز ھرگز خود از را منطق از عاری و  ادب فاقد و طفالنه حرکتھای چنين 

 فاميل و خود ننگين ھای گذشته کردن پنھان با اند گريبانه ب دست تحساد و روحی ھای عقده با که ساديست افراد

 بی دھھا و   شان آور شرم پا تا سر و  ننگين  ھای برگذشته  ديگران سازی امن بد در که کنند می کوشش شان ھای

 ھای شخصيت که کنند می کوشش ساديستھا ھمه از مضحکتر. بپوشانند و انداخته پرده شان ديگر ھایيناموس

 عقده پتک با  اکادميک ھای اداء و اکت با  ھم  گاھی و بندند می اخالقی ھای تھمت گاھی بکوبند؛ را افراد اجتماعی

 و ضمير روشن شخصيت خود از تا دھند می قرار شان مخاطب بيسواد و کوبند می  ديگران فرق بر حقارت حس و

 پردازند، تمجيد و تعريف به  وی از تا گردانند ومجذوب  داده فريب را نفری چند يک و داده جلوه اکادميک

 بسياری حقيقت در .باشد می شان ھای عقده و اضطراب-ھا ددرۀدھند تسکين افراد، چنينۀرذيالن و وقيحانه اينحرکت

 و اند خوانده درس  مسجد در يا و داشته خانگی تحصيالت يا  ندارند ھم  ابتدائی تحصيالت حتی افراد قماش اين از 

 وثومهجر اين !بپردازند رقابته ب سينا و موالنا-اديسن-انشتاين البرت با تا دارند می کوشش  ومحيالنه  گستاخانه

 که  دندان نمی اما و دانند می هاحمقان ھای  وھمچشمی پول - قدرت و شھرت تنھا  را زندگی  تعريف  مزمن ھای

 .!دارد زيادی مفاھيم زندگی

 باشيم داشته ياد به«

 است مکتب يک زندگی

 نوشت آسمان بر بايد را درسھا از برخی

 بفھمند و بشنوند را آن ھمه تا

 ») راس دام (                                     

 آن و تاريخ کتاب  ينااز دزدی با افراد اينچنين کامپوتر داشتن و تکنالوژی و ساينس خيرات و برکت از امروز

 ربوده را سبقت گوی دوپره لوئی داکتر و انيس و غبار از گويا ھا جمله و  ھا واژه اندک تغييرات با  و  شعر ديوان 

 در شان شباروزی ھای سفر و مطالعات-کاوشھا-پژوھشھا- فرسا طاقت زحمات--دار دامنه تحقيقات با آنھا. اند

 طريق از دزدی با ھا ئی عقده و ساديستھا اما و اند شده تاريخنويس  معلومات دريافت و  منطقه و افغانستان سراسر

 !اند؟ شده محقق و پژوھشگر-شاعر زحمت و   پژوھش کوچکترين بدون ديگران کتبی  آثار از و پيوترمکا

 بر خوب شھرت از اجتماع در ھا  چشمپارگی و ھا دزدی ، ھا وری دری ، ھا وپالگوئی پرت- ھا تقال اينھمه اثر با 

 و رود می ونيستی فنا  صوبه ب شده فرتوت شان ھای جسم ھمچو زمان گذشت در شان »آثار« و نميشوند خوردار
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 و ملی احساس با و قلباً  که زيرانمی نشين د دلھاه بمگر  باشد می نيمز ھا واژه نقش با چه گر شان ھای »نوشته«

 !است آمده تحريردر رشتۀه ب ھمچشمی و شھرت خاطره ب تنھا و است نشده نبشته انسانی

 یطريق  ھراز که است گلبدين منفور باند کشان عربده از يکتن هللا  نعمت ھادی ، ساديستم از ديگری مشخص ۀنمون 

 و دين طريق از ساديستھا اينوع. برد می لذت انسانھا وکشتن کشيدن زنجير و غل از تنھا و کند می گشائی عقده

 سيد زنجيری سگ اين ۀنوشته ب شما. باشند می طلب قدرت ونھايت دارند می تحميل اجتماع در را شان افکار مذھب

 ام داده برايش شکن دندان خيلی وابج من البته. برد خواھيد پی شومش نيات به ھايش نوشته طرز از و بنگريد قطب

 است نشسته خاموش وی  که نيست معنی بدان اين اما .است نموده رااختيار مرگ سکوت دادنم جواب از بعد که

 و شست کوروش ديويد مذھبی ۀفرق و ايران خلق مجاھدين سازمان اعضای مثل ئی عقده و روانی بيماران اين زيرا

 می دموکراتيک وافکار مدنيت با تضاد در که اند کرده قبول راه ای پديد و انديشه هکوران کور و اند شده مغزی شوی

 رذالتی ھره ب اجتماع از گرفتن انتقام و شان تاريخی ھای خاطرعقدهه ب يخزده و متحجر ھای مادون اين بناءً  باشد،

 روز برای تا سازند ابودن جاھالنه را خويش که حاضرند حتا و ببرند بين از را یئھا ھستی تا زنند می دست

  !سازند ھموار را  راه، غلمان ٧٢ وحور  تن ٧٢ به دستيابی و» رستاخيز«

  

 اينھم نوشتۀ اين انسان سفاک و کودن

»Hadi Niamatuallah 

 از نميبب یگفت یم شيوبرا ینوشت یم را كلمات نيا یبود كجا كرد یم ومبارزه دينگج یم روسھا با نيگلبد یوقت یبل

 كام به ھم ترا یا ساله دوازده بچه سط تو روز كدام كه ريبگ را فكرت ھم اكنون كرد یم جور چه سرت پوست

  .گند هيگر وروز شب داغت به ومادرت نشاند مرگ

 بدان نيا ديآ ینم وجود به كشورك نيا به آرامش چيھ نرسند خود استقالل به ھا تيومل نشود هيتجز افغانستان تا

 »است بس حرف كي است كس خانه در كن وقبول

niamatuallah.hadi!/#tnmn_tn=ref?wadanmahmoudi.mirvais/com.facebook.www://https  

 

 

 

 


