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 بسمه تعالی

 

 «حميت –غيرت »

از قدیم بلکه از همان اعصار و قرون اولیه پیدایش تمدن در روی زمیی  بیه راهامیاشی یتصییی هیای یسیمانی دو 

تقریباً دوش به دوش هیم و یا عااوی  مترادف یا نزدیک به ینها در زبان های متتلف « حمیی » و « غیرت » عاوان 

واقع گردیده که فرهاگ زبان فارسی هم یکی از ینها اسی هرچاید کیه بیه مورد استفاده در فرهاگ های متتلف 

مرور زمان و از روی عادت به معای عرفی و مجازی ین بیشتر توجه یده تا معای حقیقیی و نقیش و مفهیوم عملیی 

 ین! 

ک ریک بردن ، حمیی ، ناموس پرستی ، ریی» در لغی به معانی متفاوتی یمده اسی از جمله « غیرت » عاوان 

ها بوده یولی معذلک در عرف به مرور زمان به معاای تعصب و حمایی و دفاع از خود و خود« و نیز تعصب دایت  

و از ینجا که بیشتر دسی یویز جهال و متعصبی  واقع و از روی معرفی و بصیرت بکار گرفته نشده اسی ماناد همة 

ه تقلید از دیگران معای اصلی خود را از دسی داده فضایل دیگری که در بکار گیری جاهالنه و از روی عادت یا ب

و فاقد اثر و ارزش واقعی خود می گردند، ای  فضیلی مهم اخالقی و ضام  بقاء کرامی و عیزت و ادامیة ترقیی و 

تعالی در انسان نیز ماناد سایر فضایل نه تاها عمالً کاریشی مفید و مثبیی خیود را از دسیی داده بلکیه بعلیی کثیرت 

عامیانه و جاهالنه و در غیر مقام خود، رنگ باخته و حتی در ردیف یداب و سا  عوام از حیوز  اسیتعمال استعمال 

یگاهان و طبقة روی  جامعه خارج یده و مثل ای  اسی که گویا ای  عاوان متصوص عرف و عادت یا برای طبقة 

بلکه نقش و اثیرات ،وای لغوی خود عامی وضع گردیده اسی!! پس به همان نسبی هم نه تاها معای و مفهوم و محت

سازنده و یموزنده اش را هم از دسی داده و امروزه در فرهاگ ما در مقامی جا افتاده و مورد استفاده واقع می یود 

که طبقات روی  و یگاه از بکار گیری ای  عاوان و اصیالال  احتیراز نمیوده و از بییم تشیابه بیه عیوام و جهیال از 
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خودداری می کااد و باالخره علی مهم نهاشی دیگر مسکوت مانیدن ییا چای  اصالالحی بکارگیری علمی و عملی 

مسکوت گذایته یدنش در نسل حاضر ای  اسی که اساساً با سیر نزولیی ارزش هیای اخالقیی در تمیدن جدیید و 

مثل اینکه اساساً دیگر احساس احتياجی به یک چنیي  ضییيیتی دج جمامی  گ تحمیلی غیرب، افره

اهد شد و گمیا همگان حیمج و دخالت همة جذایل اخالقی دج تمام شئمن زندگی جا انسانی نخم

عمالً پذیرضته باشند یا بدانها خم گرضته باشند دج قمل و ضعل از دججة اعتباج سیاق  بیه ن یر میی 

جسد! و لذا بعیت سازش جوح انسان متمدن با هیر نیمر جذیییة اخالقیی و از دسیت دادن ج  

به ن ر می جسد چمن دیگر نيازی به مقابیه با جذایل و انحراضات نيسیت از جمانمردی و مردانگی 

و ایاک باابه علل و دالیل فیو  از ینجیا  احتياج نخماهد بمد« غيرت » اینرو دیگر به عنصر ضعالی مانند 

له کلمات که امروزه ای  عاوان در عرف در غیر مقام و یأن اصلی و اولیة خود بکار گرفته می یود و ظاهراً از جم

 –بتصوص تحصیل کیرده هیا  –و اصالالحات مبتذل و عوام پساد یااخته یده اسی، پس در فرهاگ نسل جدید 

» و مشیتقاتش از قبییل « غییرت » عایوان  اعتبارش ینقدر تایزل کیرده و پیایی  یورده ییده اسیی کیه بکیار گییری

کالم و بیان متمیدنی  بیه چشیم نمیی خیورد و و امثال ینها دیگر در « رگ غیرت » ، « غیرتی بودن » ، « غیرتمادی 

تلقی می کاد که نه تاها در عمل بلکه در تکلم یاید ینقدر تازل کرده اسی که طبقة تحصیل کرده دون یأن خود 

و بدی  سان بود که یک چای  فضیلی مهم اخالقی چاان از فرهاگ ها طیرد و  نیز از ای  قبیل کلمات استفاده کاد

د که گویا نه از ابتدا چای  عاوانی در فرهاگ ها وجود دایی و نیه یدمییان متمیدن دیگیر رانده ید و حذف گردی

اتصاف بدان فضیلی را در مت  زندگی روزانه خود الزم و ضروری می داناد ) راز سقوط ارزش ها و سیر قهقراشی 

ه کرامی ذاتی، عزت نفیس، همة تمدنها ( حال ینکه باابه استعدادهای عالی فالری موجود در نهاد یدمیان ) از جمل

علوی طلبی، ترقی خواهی، سیر به سوی کمال و... ( تا رو  یدمی زنده اسی ) و در اثر سقوط در عالم حیوانات و 

رذایل حیوانی نمرده ( بر طبق دالیل و توضیحاتی که ذیالً بیان می داریم بوجیود ییک چایی  انگییزه هیای روحیی 
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و سقوط یده و ضام  صعود و عروج روحی او گردد که فضیلی غیرت هم از عالی تری نیازماد اسی تا مانع وقفه 

جملة ینها اسی و برخورداری از ای  فضیلی وقتی می تواند نصیب یدمیان گردد که قبل از همه از معانی و مفاهیم 

نیز از وسیعی ر کرده و در مقام تحقیق با معاا و مفهوم حقیقی ین بهتر ییاا یویم و ظن مبتذل رایج در جامعه صرف

در جهی ترقی و تعالی یتصیی انسان ها بیشتر یگاه باییم و برای ای  ماظور معاای « غیرت » دایر  اثر و عملکرد 

یمد  ینرا در لغی و رایج ین را در عرف و فرهاگ عامه در ای  مقام نادیده گرفته و یغاز یااخی خود را ناچاریم 

در سرنویی یدمی را باید درسی بشااسیم و ینگاه وجودی چای  فضیلتی از صفر یروع کایم یعای ابتدا نقش و اثر 

نقش مافی فقدانش در مرد را ) تحی تأثیر القاشیات روحی افراطی زن ( دریابیم که نه تاها فرهاگ ها و تمدن ها را 

می توانید  از مسیر سیر تکاملی و تکامل بتشی خارج می سازد بلکه چاانکه در جوامع غرب عمالً مشاهده می یود

 «غییرت» همة جهان و جهانیان را به فساد کشانده و به تباهی محکوم نماید و ایاک بایید ابتیدا بیه تعرییف اصیولی 

بپردازیم که هم مالابق نیازهای روحی و حیاتی انسان های ترقی خواه و علوی طلب باید و هم ماالبیق بیر اسیتعداد 

در انسان در حقیقی عبارتسی از حساسییی ذاتیی « غیرت »       « :کرامی ذاتی خدادادی » فالری اولیه او بر اصل 

انسان به هر دو جابة مثبی و مافی اعم از نیک و بد، خیر و یر، حق و باطل، زیی و زیبا، نقص و کمال، ضیعف و 

 قوت، فقر و غاا و هر نوع تغییرات و تحوالتی در جهی مثبی یا مافی که در یرایط و مسیر زندگی او و همایوع او

علم و یگاهی و معرفی و بصیرت یتص از یدت و قیدرت بیشیتری برخیوردار مراتب اثر گذار باید و به تااسب 

که گرچه عمالً هرگز حساسیی انسان در برابر حسی  و حیق و خییر و نییک و زیبیا موجیب تحرییک رگ ،گردد 

و در یدمیی احسیاس هیاشی غیرتی نشده و تاها با درک و یااخی ینها در حد یز و طمع یا حسرت و ریک یا یرز

می تواناد تحریک یوند که در صورت عدم رید فکری کافی یا با دخالیی خیود خیواهی و سیودجوشی حتیی بیه 

غباله و حسادت تبدیل گردند، اما حساسیی روحی انسان در برابر قبح و زیی و باطل و همة جابه های مافیی و ییا 

وضع گیری طبیعی در برابر عوامل متالف به خوبی نشیان عکس العمل های طبیعی نسبی به هر عامل زیانبتش و م
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می دهد که در یدمی چاان استعداد نهفته ای وجود دارد که عالوه بر تشتیص جابه های مثبی و مافیی و تفکییک 

رجابه های مافی می تواند از خود عکس العمل نشیان داده و نیه تاهیا در برابیر ییان موضیع ضمااً در برابینها از هم 

البتیه عکیس العمیل  .مقاومی نماید بلکه در صورت اقتضای یرایط و ضرورت دسی به حمله و دفاع بزند گرفته و

های انسان در قبال محرومیی ها و ناکامیها و تالش برای رسیدن به اهیداف میورد نظیر نییز بیه سیهم خیود از نیوع 

ته و ریشیة غرییزی دارنید از که چون از روی معرفی و بصیرت صورت نگرف« غیرت » حساسیی هاشی هستاد یبیه 

زییرا عکیس  ،مالابق با واقع نمی تواند باید« غیرت » ای  رو تشبیه ین حاالت و عکس العمل ها یا حساسیی ها به 

العمل در برابر ناهاجاری های نایی از جابه های مافی ) ماناد ظلم و ستم و حق کشی و غیره یا در مقام دفاع از حق 

می توانید صیورت گییرد کیه اوالً ین حساسییی الزم در « غیرت » وقتی به ماشأ فضیلی  یا از ضعیف یا از مظلوم (

اید و ثانیاً نسبی بیه معیارهیای ارزییها علیم و ببرابر خالف عقل و فهم و ماالق و معرفی در یتصی وجود دایته 

لی در برابر جابه های یگاهی و معرفی الزم در کار باید و ثالثاً عالوه بر حساسیی و معرفی در حد لزوم عدم تحم

 مافی ایجاد گردد.

ماشأ پیدایش یا تحصیل بسیاری از فضایل اخالقی و کماالت روحی دیگری اسی از قبییل « غیرت » بالور کلی 

یجاعی، کرامی، ستاوت، یهامی اخالقی، بزرگیی و بزرگیواری و بیاالخره جیوانمردی و مردانگیی کیه انسیان 

و تفسیر حتی االمکان فقدان یان را در فرهاگ خود نادیده بگیرد! و در عیی  متمدن کذاشی سعی دارد از راه تعبیر 

حمایی از  –حال موجب استقامی و پایداری و ای  در حالی اسی که معذلک در مقام احقا  حق و مبارزه با باطل 

ی خیود را از ای  صفی یا فضییلی هایوز کیاریش –حق و حقیقی یا از ضعیف در برابر قوی یا فقیر در قبال غای ... 

دسی نداده اسی و اگر مفهوم ین را در عرف یا لغی در نظر بگیریم از میان همة یثار و خواص ین تاهیا یکیی دو 

مورد در مت  فرهاگ عامه جا افتاده اسی از قبیل تعصب و حمایی و دفاع که ینهم به مفهوم محدود عرفی و نه بیه 

د درک عوام و نیه جوابگیوی همیة مقتضییات و احتیاجیات ییا معاای وسیع حقیقی ای  عااوی  یعای یااختی در ح
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در عرف بدان معاای محدود نزدیک به حماییی « تعصب » الاقل در حد ظرفیی خود کلمه، بعاوان مثال اگر معای 

خشک و خالی و کورکورانه یا دفاع جاهالنه بی پایه و اساس به کار گرفته نشده و تداعی بردایی عامیانه ای را به 

تحیی  در معرفیی گردیید« حساسییی » به عاوان را که فوقاً « غیرت »   ندایی بسیار مااسب بود نقش اصلی  همراه

تعصیب »  خالصه کرد یا همراه و همدوش ین قرار داد اما انحراف ذهی  بیه مفهیوم راییج عامیانیة « تعصب» عاوان

اجیازه نمیی « به حق یا بیه نیاحق بایید دیمای ایاکه خشونی کور در برابر دیم  یا متالف، اعم از »  به « خشک 

دهد که ای  دو را مترادف قرار داد، همچاانکه قریاة ای  یبهات عرفی در یبهات لغیوی نییز بیه چشیم میی خیورد 

در لغی نامه ها و فرهاگ هیای معیروف زبیان فارسیی و همیدوش ییا « حمیی » به « غیرت »  چاانکه ترجمة کلمة 

را نیه در نظیر عیوام بلکیه بیرای خیواص نییز « غیرت »  عهم، معای و مفهوم وسی مترادف قرار دادن ین دو نسبی به

را می « غیرت » در لغی تاها یک یاخه از یثار و خواص « حمیی »      محدود و محقر ساخته اسی بدی  معای که 

  یا فلسیفه هیم به یمار می رود چاانکه قریاه اش در علم اخال« حساسیی کور » که باز یک نوع تواند در بر گیرد 

ییا حرمیی چیزهاشیکیه  ملییحمیی عبارتسیی از محافظیی » : بهتر و بیشتر از ین را در بر نمی گیرد که گفته یده

حمیی عبارتسی از تعصبی که افراد و درجه داران » و یا در اصالال  نظامی نیز « محافظی از ینها واجب بوده باید 

« چاانکه افراد و درجه داران یک هاگ نسبی به هاگ خود دارد.  نسبی به قسمی خود دایته باید باید هر قسمتی

 و حمایی و دفاع» نزدیک و مشابه باید، به مفهوم « غیرت » قبل از ایاکه به مفهوم « حمیی » و بدی  ترتیب عاوان 

و  در ذات خیود« غییرت » نزدیک اسی که ممکاسی به حق باید یا به ناحق! در حالیکه عاوان « محض  یجانبدار

جدا از معانی رایج در عرف یا لغی، عالوه بر حمایی به جا و به حق و از روی بصیرت بعلی ایاکیه از روی درک 

و فهم ایجاد یده و همراه اسی با عقل و علم و معرفی دارای یثار و خواص مفیید و مثبیی متعیدد دیگیر بسییاری 

می گردد و در ایی   –ب کور و حمیی نایگاهانه! ماهای زیان های تعص –      اسی که ضام  ترقی و تعالی انسان 

جداً پیشگیری کرده و بسیار هویییار « حمیی نایگاه » و « غیرت » مقام الزم اسی از هرگونه غفلی در تفسیر معای 
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رنود خیلی « غیرت » بود که در طول تاریخ سوء استفاده های کالنی از بد تعبیر کردن و عوضی جلوه دادن فضیلی 

ری کرده اند و تمام ینهاشی که به تعبیر قرین مجید دلهایان مریض و پلید اسیی ) فیی قلیوبهم میرا ( از بهره بردا

غفلی و جهالی مردم عامی و عادی بر غیرتی بودن بیجا و بی معای خیلی دام  زده اند و خون های ناحق بیشماری 

های دسته جمعی میان اقیوام و قباییل ملیل ریتته اند: کم نبود کشی و کشتارهای بیرحمانه و خون ریزی ها و قتل 

تود  انبوهی از مردم به جان هم افتیاده و سیالیان درازی  ،اجانب متتلف که با تحریک رگ غیرت بیجا و بی موقعِ

 و امایی محروم کرده اند: همه را از نعمی صحی و عافیی

ا درک وجود نقالیة ضیعف اییتباه دیماان ملتها و به خصوص دیماان مشترک همة انسانها و هر نوع انسانیتی ب

سیوء اسیتفاده کیرده و بیا تحرییک رگ تعصیبات قیومی، بیومی،          از هر فرصیتی « حمیی » و « غیرت » میان 

چادی  قرن اسی که ملل و اقوام متتلف را به جان هم انداخته و به نفع خیود سیود جسیته  .مذهبی، ملی گراشی و..

و توأم بیا معرفیی و بصییرت و علیم و یگیاهی  ،روی یااخی مقام و موقعیی هااز « غیرت » به طور کلی اگر  1اند.

هم مرز اسی به کمتری  غفلتی، مرزها پشی سر هم فرو ریتتیه «حماقی » بکار گرفته نشود بعلی ایاکه در عمل با 

 و به حمیی متعصبانه تبدیل می گردد که ضررش به مراتب بر نفعش می چربد.

ال یا انهدام غیرت اسی در هر یرایط زمانی و مکانی که ینهم برای خود مشکل یفری  البته نقالة مقابلش هم زو

در « دفیاعی » بیشتر به حس و قو  « غیرت » ماتهی خواهد ید.باابرای  گرچه ظاهراً عاوان « ستم پذیری » بوده و به 

تر از ین اسیی کیه تصیور میی برابر دیماان و تجاوزات بیگانه نسبی داده می یود اما عمالً یعاع عملکردش وسیع

برای مردیکه در نتیجیة تتیدیر عقیل و وجیدان بوسییلة عوامیل « غیرت » رود و ای  چای  نیسی که از دسی دادن 

 متدری ماناد مسکرات و مواد متدر یا در اثر کثرت معایرت با زنان، تاها قیو  دفیاعی را از او سیلب میی کاید و

بسیار گران تمام می یود زیرا از دسی رفت  ایی  امتییاز در حقیقیی بیه دیگر هیچ، بلکه از دسی دادنش برای مرد 

                                                 
کهه کها اقتدهاد غله  « غرور ملی » مبحث « هنر انسان بودن » رجوع شود به کتاب  -1

تحمیلی بر ملت های جهان است ظاهرًا به نفع ملت ها اما باطنًا وسیلة انحطها  رویهی 

 انسانها و سوء استفادة دشمنان ملل!! 
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هم متوقف می یود و فعالییی الزم صیورت نمیی گییرد « حرکی » اسی که به دنبالش « حس » معای از بی  رفت  

ک و می افتد و یا دخالی هر عاملی از خیر و یر، نی   یعای یتص در برابر هر تغییر و تحولی که در کاارش اتفا  

که پیش یید و هرکه یا هرچه هم باید بی تفاوت بوده و باالخره در مقابل همة علل  بد، حس  و قبح و حق و باطل

و عواملی که از نظر ترقی و تازل و تغییر سرنویی یدمی می تواناد نقشی دایته بایاد عکس العمل مااسیبی نسیبی 

وط یا انحالاط هر فرد یا هر جامعه ای می تواند به ییمار نمی دهد که مقدمة سق     به حال خود و جامعة خود نشان

متصوص عالم انسانی و انسانیی را از دسیی داده و  رود زیرا در ای  صورت یتص ای  حس و ای  امتیاز روحیِ

به قهقرا می رود چاانکه قریاه اش هم اکاون در جوامع ظاهراً متمدن نیز صورت گرفته و در انحالاط جوامع مذکور 

 مشهود و ماشأ اثر اسی. کامالً

برای یگاهی از احوال عمومی و سرنویی یدمی که بعلی از دسی دادن رگ غیرت و حساسیی طبیعی ناییی 

از هر نوع تتدیری کافی اسی مروری به یر  حال و احوال عمومی و سرنویی کلی تتدیر یدگان بوسیلة میواد 

ال ینها به سهم خود ییک ثک، مورفی ، هروشی ، الکل و اممتدر و الکل دایته باییم که هر یک از معتادی  به تریا

تابلوی زند  تمام عیار یا یک مظهر کامالً مشتص و یا یک مجسمة گویای بی تفاوتی و بیی حسیی در برابیر همیة 

 زیرا ایاان با از دسی دادن ین حساسیی و هشیاری طبیعیی خیودم حیاتی و زندگی روزانة خویش اسی، مساشل مه

علل و عوامل متالف ) حتی موافق ( به خوبی نشان می دهاد که سسیتی و بیی حیال و رخیوت و بیی  در برابر همة

تفاوتی نایی از فقدان رگ غیرت و دقی و حساسیی به جابه های مثبی و مافی زندگی چه بالشی بیر سیر یدمییان 

مراحیل حیادی هسیتاد، می یورد و پس از یگاهی از سرنویی ای  گروه که تابلوی زند  بی رگی و بی غیرتی در 

می توان نقش اثرات تتدیری ظاهراً ضعیف و ناچیز اما مداوم القاشیات روحی زن در روی مرد را بیه خیوبی درک 

در « مرحلة حیاد » کرد که اگر در ین گروه از مردان معتاد، بی حالی و بی تفاوتی حاصله از تتدیر را تحی عاوان 

 بی تفاوتی و بی غیرتی معرفی کرد.« مرحلة مزم  » ان ین را بعاوان ای  گروه از مردان می تو درنظر بگیریم،
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 نتایج انهدام حس و حرکت

فتیم در عرف عاوان غیرت بیشتر به معای تعصب نزدیک تر بوده و طبعاً با یک خشونی و عصبانیی جاهالنیه گ

ر یده و یا مفهوم موجه دفاع از نظر ریشة لغوی بیشتر به حمایی نزدیک ت« حمیی » ای همراه اسی و گرچه عاوان 

فیر  و  محیضاز حق یا از مظلوم را در بر دارد اما غیرت و حمیی با تعصب و خشونی و حال دفاع کور یا مبارز  

امتییازات میی  –یا همة  –از دسی رفت  غیرت مقدمه و بلکه معادل از دسی دادن بسیاری  فاصلة بسیاری دارد زیرا

کسی هم حس را از دسی می دهد و هم حرکی ) فعالیی بجا و به موقع ( را و در تواند باید بدی  معای که چای  

نتیجه به حالش فر  نمی کاد که فاقد چاان امتیازی باید یا نباید و ای  در حالی اسی که هیچ فضیلی اخالقی در 

صیی قبیل از ( نمی تواند وجود خارجی دایته باید حتی برای چای  یتغیاب غیرت ) حساسیی قلب و عقل سالم 

مشیکل بایید ایاکه جهی یابی و جهی گیری و اقدام مقتضی در برابر نیک و بد و خییر و ییر و حیق و باطیل و... 

کیه بیا نها از همدیگر مشکل می یود و حال چای  کسی عیااً یبیه حال ین کسی اسی اساساً تشتیص و تفکیک ی

کیه  اسییاز سالمی اعصاب حسی برخوردار ه ن ،وجود سالمی ظاهری کالبد مادی و پیکر ظاهریش در ین واحد

کجا رسد که بر خود جابیده و -بجا و به موقع از احساس های مربوطه در برابر دردهای درونی و بیرونی متأثر یود 

و نه از سیالمی اعصیاب حرکتیی بهیره ماید اسیی کیه در  -اقدام به موقع و الزم و متااسب با هر دردی انجام دهد

بایابرای  همیانالور کیه از نظیر بهبیود  .رابرش حرکی متااسب با درد را از خود نشان دهدصورت احساس درد در ب

حال و سالمی احوال بدن یک انسان زند  سالم به هر دو گروه از اعصاب حسیی و حرکتیی نییاز دارد تیا در برابیر 

ییز بیه ییک چایی  عامیل دردهای درونی و بیرونی از خود حساسیتی نشان داده و به فکر درمانی باید رو  انسانی ن

حس و حرکی نیازماد اسی تا در حفظ و ادامة حیات روحی و معاوی از دو امتیاز حس و حرکی بهره گیرد و لذا 

رط اصلی و اولییه اسیی کیه در ین واحید ی« رگ غیرت » د و هر جامعه سالمی در حیات روحی و معاوی هر فر
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وردار می تواند نماید: سالمی احساس از نظر تشتیص راه الزم برخ« حرکی » و « حس » یدمی را از هر دو نعمی 

از چاه و سالمی حرکی ) قدرت ( برای اقدام بجا و به موقع و مااسب با هر ینچه پیش یید الزم و ضروری اسی و 

نباید گول الفاظ و اصالالحات و گفته ها و نویته های رایج زمان را خورد و باور کرد که یعارهای نادرستی ماناد 

که چای  ادعاهیاشی یک فرمول درسی و اصولی و کاملی اسی برای درسی زیست  « هرچه پیش یید خوش یید » 

 جز در مقام صبر ) از روی معرفی ( در سایر موارد گمراه کااده اسی.

و در بیان اهمییی نقیش و کیاریشی ییان از نظیر اعمیال قیدرت « اهرم ها » در علم فیزیک مقدماتی در تعریف 

شتر بوسیلة نیروی کمتری مالر  و مورد بحث واقع گردیده اسی مبای بر ایاکه در صورت دایت  ییک وکاریشی بی

می توان بوسیلة اهرم ها با استفاده از نیروی اندک کارهای بزرگی انجام داد و در بییان اهمییی خیود « نقالة اتکا » 

ی هیر تغیییر و تحیولی ظیاهراً از قیول نقالة اتکا برای انجام هر کار مهمی و ضرورت دایت  چاان تکییه گیاهی بیرا

اگر یک نقالة اتکاشی در فضا باید می توان با یک اهرم حتی کر  زمیی  را هیم جابجیا » اریمیدس گفته یده که: 

اگر هر ییک ییک کمیاالت روحیی و فضیایل اخالقیی در نهیاد یدمیی را بعایوان مایابع نیروهیای معایوی  ،«کرد! 

ی  هستاد ( هر کدامشان در عالم رو  به مازلة اهرم هاشی هسیتاد کیه اگیر گوناگونی فرا کایم ) که عمالً هم چا

درسی و به موقع بکار گرفته یوند کارهای بزرگی را از نظر ایجاد تحوالت روحی و باطای در انسیان سیازی میی 

» زا بایاد بدون تواناد انجام دهاد اما نظیر ینچه که در عالم فیزیک و در مادیات اهرم ها هر قدر هم بلاد و قدرت اف

اید، در کاساگیای را جابجیا  رمتصوص به خود نمی تواناد کاری از پیش ببرند و کار مهمی انجام و با« نقالة اتکا 

عوالم روحی نیز فضایل دارای هر نوع قدرت برتری هم بایاد بدون یافت  و دایت  نقالة اتکاشی نمی تواناد ماشأ اثر 

ای  ماابع قدرت روحی و معاوی هم برای انجام کارهای مهم خود یعای ایجیاد در تغییر و تحول باطای گردند بلکه 

« غییرت » تحرک و تحولی در جهی کمال محتاج تکیه گاه یا نقالة اتکاشی هستاد که در عرف از ین تحی عاوان 

ه سیرحد در عرف ارزش واالی واقعی ای  فضیلی را تا بینامبرده می یود و گرچه بکارگیری نایگاهانة ای  عاوان 
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که ای  ضیيیت اخالقی به خاطر دقیت و حساسیيت نادیده گرفیی  ابتذال پاشی  یورده اسی اما نمی توان

مخصمص به خمدش می تماند بسياجی از ضیایل جا از قمه به ضعل دجآوجده و استعدادهای ذاتی 

در طیول میدت عمیر در چای  یرایالی اسی که یدمیان میی تواناید  بالقمة باطنی جا به بالفعل تبدیل نماید!

محدود خود راه تکامل نامحدودی را سریع تر طی کرده و پس از رسیدن به تکامیل اسیتحقاقی خیود دنییا را وداع 

نمایاد. یعای وجود غیرت در نهاد یدمی رابالة مستقیمی با سرنویی افراد و اجتماعات دارد و چاانکه در فیردی ییا 

بی عاری جانشی  غیرت و غیرتمادی گردید بایید چایی  تحیولی را جامعه ای ای  فضیلی از بی  رفته و بی رگی و 

نقالة یغاز سیر نزولی و قهقراشی در حیات فردی و اجتماعی دانسیی کیه در اثیر تتیدیر عقیل و وجیدان در نتیجیة 

دخالی علل و عواملی ) که مسکرات و مواد متیدر و ییا مصیاحبی و معاییرت میداوم نزدییک بیا زنیان و اثیرات 

قبلی از بی  رفته اسی که دیگر ی یان از اهم ای  عوامل اسی ( دیگر ین احساسیی روحی و اخالقی القاشیات روح

ین عکس العمل به موقع و الزم را در برابر عوامل متالف هستی و حیات یا عزت و کرامی ذاتیی انسیانی از خیود 

 نشان نمی دهد.

ا نقش تتریبیی فقیدانش بهتیر اسیی بییش از برای یگاهی بیشتر از نقش سازنده و تکامل بتش ای  فضیلی و ی

همه نظری به تاریخ انداخته و تفاوت وجود و عدم چاان امتیازی را در تغییر سرنویی ملیل و اقیوام میورد بررسیی 

قرار دهیم و دریابیم که با انهدام ای  رگ حساس و سرنویی ساز چیه تغیییر و تحیول عظیمیی در سرنوییی ملیل 

 حاصل یده و می یود:

ان که زمانی در صحاة سیاسی و بی  المللی یکه تاز میدان بوده و داشماً بر وسعی حوز  نفوذ و اسیتیالی فرانسوی

جاگ جهانی اول در برابر حمیالت  نالور غیرماتظره و ناگهانی با پیش یمدبوقتی  ،خود در مستعمرات می افزودند

ن یکسی و نقاط ضیعف ملیی و دچار سرگیجه یده و در جستجوی علل ی، قشون یلمان یکسی ستتی خوردند
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لشکریان خود به همان نتیجه رسیدند که رشیس جمهور وقی یان با صراحی کامل و طی بیانیه ای به ملیی فرانسیه 

 هشدار ستی و عبرت انگیزی داد:

لیی فرانسه از یلمان در جاگ بیی  الملفرانسه در بیانیه ای که پس از یکسی  ین وقیپوانکاره رشیس جمهور » 

سه را متاطب و به خاطر میگساری داشمی یان مالمی کرد خالاب نمیالدی ( ماتشر و ملی فرا 1918 – 1914اول ) 

بزرگتری  دیم  یمار  یک یما مشروبات الکلی اسیی  –فرانسه  –ای فرزندان وط  » به فرانسویان چای  نویی: 

ن فرانسیوی و بیی نیاار یوم میگسیاری جوااما هاوز یث« پس پیش از ایاکه با یلمان بجاگید به نبرد با الکل برخیزید 

و فرانسویان به خود نیامده بودند که با یعله ور ییدن یتیش جایگ جهیانی رگی یان در برابر دیماان از بی  نرفته 

در برابر هجوم بر  یسای ارتش هیتلر نازی تاب مقاومی داییته و از دوم بار دیگر سربازان ارتش فرانسه نتوانستاد 

جلوگیری کااد که برطبق روال عادی و ماناد جایگ اول پیس از مالالعیات و بررسیی هیای  یکسی مفتضحانه ای

زیادی دربار  علل یکسی و یافت  نقالة ضعف خود به ای  نتیجه رسیدند که عالوه بر مسکرات افراط در مااسبات 

بیرای دفیاع از  یزاد جوانان فرانسوی با زنان و دختران، لشکریان دیگر ین رگ غیرت و حمیی و حساسییی الزم

ین هم بعید  –ای  در حالی بود که پس از یکسی فرانسه از یلمان  و میه  را ندایته اند که همه را از دسی دادند.

و سریکستگی ملی و دولی فرانسیه در برابیر ملیل جهیان، تحقیقیات وسییعی در  –از پیروزی های چشمگیر قبلی 

ونقالة ضعف فرانسویان پیروزماد و مغیرور قبلیی را بررسیی و فرانسه یغاز گردید تا علی یکسی فرانسه از یلمان 

ریشه یابی کااد که پس از گردیوری نتایج حاصله، جمع بادی همة ینها در یک اصل مهم خالصه و اعالم گردید 

ملی فرانسه را یلمان یکسی نداد و بلکه سرگرمی مداوم جوانان فرانسه به میگساری و » و ین عبارت بود از ایاکه 

زنیدگی » و مالبوعات فرانسه بوضو  نویته و اعتراف نمودند که « بازی ای  یکسی را به فرانسه تحمیل کرد. عشق

 «خالصه یده اسی!! جوانان فرانسه بیش از هر چیز در دو موضوع یعای زن و یراب 
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عمار از سوی دیگر قرن ها اسی که استعمار غرب به موازات حمالت نظامی و سیاسی خود به کشور هیای اسیت

زده برای درهم یکست  مقاومی ملی های ستم دیده از روی برنامه ریزی های عمیق و دقیقی با تمام وسایل بیرای 

یلوده کردن و سسی نمودن جوانان ین کشور ها عالوه بر دو عامل مذکور میواد متیدر را هیم بکیار گرفتیه و بیه 

تواهان مستعمرات خود برخاسی و با ای  وسایل کمک ای  سه عامل ) زن، الکل و مواد متدر ( به جاگ با یزادی

بود که از درون قدرت و مقاومی ینها را از بی  برد تا توانسی سالیان درازی بر ینها حکومی کرده و سرمایه هیای 

که گرچه در ای  زمیاه استعمار انگلستان گوی سبقی را از رقیبان ربود اما سایر  مادی و معاوی ین ها را به یغما برد

و سیایر « جایگ ترییاک چیی  بیا انگلسیتان » رهای اروپاشی و امریکاشی در ای  جاایات سهم اندکی ندایتاد. کشو

مبارزات داماه دار ملل ستمدید  یسیا و یفریقیا و یمریکیای التیی  ) صیرفاظر از ممالیک دیگیر غیرب ( بیا توزییع 

 واهد تاریتی هستاد که برای تتدیر جوانانتریاک و مواد متدر بوسیلة اروپاشیان ) متصوصاً انگلستان ( بهتری  ی

مبارز ملی ها از هر سه راه نامبرده در تاریخ به ثبی رسیده اسی که صرفاظر از موارد تیاریتی میذکور تاهیا بیرای 

 1710کیه از سیال « وزارت مسیتعمرات انگلسیتان » مبارزه با اسالم و همة حکومی های اسالمی در سیالح جهیانی 

که مانع بزرگی بیر سیر  –ه و با برنامه ریزی وسیع و همه جانبه ای برای عقب راندن اسالم میالدی دسی به کار ید

که هر سه عامل تتدیر جوانان بیرای رسییدن  ام وسایل و امکانات را بکار گرفیتم –راه استعمار یااخته یده بود 

در یادداییی هیای خیود « همفیری » و چاانکه جاسیوس معیروف انگلیسیی  1بود از اهم ینها ،به ای  هدف یوم هم

موریی هایش مشروحاً بکارگیری هر سه عامل تتدیری نامبرده در فو  را بر طبیق برنامیه رییزی دقییق و أدربار  م

برای از بی  بردن رگ غیرت و همی و قدرت جوانان مسلمان در همة کشور « وزارت مستعمرات انگلستان » وسیع 

دستور العمل های طراحی یده در ین وزارتتانه در زمیاة مقابلیه  های اسالمی توضیح داده وضم  یر  مفصلی از

                                                 
 1360رجوع شود به کادداشت های تارکخی همفری که ترجمة قسمت هائی از آن در سها   -1

و در  –سید ایمهد قلها ادههدی  توس « وهابیت اکدة استعمار » به فارسی تحت قنوان 

به چها  رسهید   –توس  دکتر محسن مؤکدی « خاطرات همفری » تحت قنوان     1362سا  

 است.
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با قدرت اسالم و مسلمی  بیسی و دو دستور را نامبرده اسی که در مورد حداکثر استفاده از ترویج فساد در جوامع 

یراب و  باید» می نویسد:    در باد دومش « طر  های از بی  بردن عوامل نیرو بتش مسلمانان » اسالمی در مبحث 

قمار و فحشا را در بی  مسلمانان یایع کرد و برای ای  ماظور باید کارمادان متصوصی را در بالد اسالمی استتدام 

همیان  14و در باید « کرد تا به یرابتواری و قمار بازی و فحشاگری تظاهر کرده و مسلمانان را بدانها تشویق کااد 

زن مسلمان را از حجاب اسالمی خارج کیرده و بیی حجیابی را در بیی   به هر وسیله یده باید» ... طر  می نویسد: 

زنان مسلمی  رایج نمود و وقتی زنها از حجاب بیرون یمدن مرد ها و جوان ها فریفتة ینها می یوند و در نتیجه فساد 

و چاانکیه «  در خانواده ها رخاه می کاد ) مردان فاسد یده و عیاش بار یمده و دیگر کاریشی نتواهاید داییی( ...

گذیی زمان هم نشان داد در تمام کشور های اسالمی اقدامات وسیع ای  دییم  خونتیوار از راه تتیدیر جوانیان 

توانسی سرنویی ملل اسالمی را در خالف جهی مکتب زنده و پویای اسالم ینچاان عوا کاد کیه دیگیر تیاب 

  راه هیا هیم بکیارگیری عاصیر زن در صیحاة مقاومی در برابر دیماان غربی خود نداییته باییاد کیه یکیی از ایی

مبارزات سیاسی بر علیه همی و غیرت و قدرت مرد بود که خود از موارد عیایی و تجربیی نقیش تتیدیری زن در 

در برابیر هیر چییزی حتیی در تغیییر سرنوییی افیراد و روی مرد و ایجاد ضعف و سستی و بی حالی و بی تفیاوتی 

رچه ماهیی و مکانیسم تغییر حال و خاصیی تتدیری زن در روی مرد با یثار و اجتماعات می تواند بشمار رود و گ

فر  می کاد که ای  دو عامل اخیر اثری ینیی و ییدید دارنید در حالیکیه ایی   والکلخواص تتدیری مواد متدر

 خاصیی تتدیری زن با اثری بالئی و ضعیف و نامحسوس و تدریجی یغاز یده و تا اعما  رو  مرد پیش می رود

در نهایی یکی اسی، بیرای درک عملیی ایی   –صرفاظر از یدت و مدت اثر  –ولی از ینجا که یثار و نتایج یان 

ترش را در احوال مردان الکلی و تریاکی و هروشیای مورد مالالعه قیرار ی تتدیری کافی اسی که نمونة کاملخاصی

ملی نسبی به همه چیز نمایان گشته و الگوی عاری و بی تفاوتی کا بی بی خیالی، حالی، داد که بصورت سستی، بی

ترش در نقش تتدیری زن در روی مرد که نظایر و یواهد بیشمارش اسی برای درک یثار و نتایج ضعیف  مااسبی
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در مت  زندگی افراد واجتماعات متتلف بسیار و فراوان مشاهده یده و بالور عملی و تجربی چگونگی ای  تغییر و 

 وحی زن نشان می دهد.ر ال بدتر را در نتیجة القاشیاتححالی به  تحول و استحالة مرد از

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 مرد؟! ه دجچگمنگی استحال

کیه همیواره خیود را در  –   چشیم امیید زن تیاریخ  گفتای اسی که در طول تاریخ و بلکه حتی از عصر ماقبیل

به دو خصیصیة مهیم میرد بعایوان محیافظ و  –معرا خالر تهدید و تجاوز و ناامای های متتلف مشاهده می کرد 

یعایی جیوانمردی « یکی زور بازو و دیگری رگ غیرت » مدافع حقو  و نوامیس خود و خانواده دوخته یده بود: 

ی که ج  غيرت دج تمدن غرب از بي  جضت و عنمان غيرت و حميیت از و از وقتومردانگیی او)!( 

زن خمد جا با یک بحران بزج  و خطرناکی مماجه دید که جاه  ،ضرهنگ متمدني  حذف گردید

جیان و نیماميس خیمد و  ضراجی هم نداشت و آن احساس ناامنی به تمام معنی ) از ن ر میال و

کیه هیم نسیبی بیه زن از زور بیازوی بیشیتر بیمد « تمیدن! مرد م» ( از ناحية خمد همان ضرزندان خمد

برخوردار ) تجاوز به عاف ( و هم از نظر فکر و اندیشة دام گستری در راه زن در جهی عشرت طلبی و عیایی بیال 

یا آمیاج حمیالت مسیتقيم و قید و یرط و در هر یرایط ممک  )!( مجهز بود بالوریکه امروزه زن را در غرب 

ر جا و هر شرای  و دج هر س  و سال با تجاوز بیه عنیو و قسیاوت ) حتیی دج حيمانی مرد دج ه

اسیتثمار و  انیواعو یا م  غیر مسیتقیم بیا لالیایف الحییل گونیاگون او را عیالوه برخردساليش ( قراج می دهد 

کز فحشا )!( گمراه می کاد و سپس از انواع گمراه یده برای عشرت کده ها و مراکردن استعمار ابتدا بعاوان متمدن

  1ابزار کار فراهم می سازد: ای  اسی نتیجة انهدام غیرت در مردان متمدن از ما بهتران!!

                                                 
و آمهار ههای تنهان « نگا  پها  زن » و « بهای کا نگا  » رجوع شود به دو کتاب  -1

 دهندة منابع رسمی کشور های غرب از ناامنی جوامع غرب ) اقا از اروپا و آمرکنها  

نسبت به زن و زنان به فساد کشید  شد  و شیوع و روزافزونی آمار زنان تجهاوز شهد  

از کا سو و تعداد فحشا از سوی دکگر که مشرویًا بیان داشته و در شأن مردان متمهدن 

و با آن قظمت )!  خیادی فرهنه  و  –بخصوص یدوق زن  –)!  با آن داقیة یدوق بشرشان 
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*  *  * 

در مردان ماشأ زیان هیای بسییاری در حییات بشیر میی توانید بایید، « حمیی » و « غیرت » انهدام فضیلتی ماناد 

اسی در جهیی حفیظ « قو  دفاعیه ای » کم دارد و در ح« کرامی ذاتی انسان » فضیلتی که از یک طرف ریشه در 

عزت و کرامی و یرافی انسانی در هر کسی و از طرف دیگر مابعث از ناحییة رو  و عقیل سیلیم و فهیم و درک 

که دی  هم با صراحی بر ین صحه گذارده و در عظمی یأن و مقیام غیرتمایدان، یعوری اسی  درسی در هر ذی

د، می تواند میان خیر و یر، حس  و قبح، حق و باطل، صال  و فسیاد دانکشته یدن در دفاع از حق را یهادت می 

فرقی گذارده در عی  طالب خیر و حس  و حق و صال  بودن گریز از یر و قبح و باطل و فساد را برای هیر انسیان 

و  روحییسالم ) از نظر عقل و قلب و سالمی نفس ( خودبتود تکلیف می کاد، باابرای  از بی  رفت  چایی  امتییاز 

که باابه استعداد های ظاهری و باطای یان نمی بایسی در برابر حق و باطل و خیر و ییر و... بیی  –خلقی در مردان 

کم خسارتی برای جامعة بشریی نیسی بتصیوص اگیر بیه نقیش اصیالحی ین در  –تفاوت بوده و ساکی باشیااد 

جدان و بلکه رو  انسانی، خیود مقدمیة از دسیی جهان یگاه باییم. از دسی رفت  غیرت در نتیجة تتدیر عقل و و

را از دسیی داده « حیس » دادن بسیاری از امتیازات رو  انسانی می تواند باید زیرا چای  کسی ماناد ین اسی که 

نمی تواند بدون همراهی ای  حس ) غیرت ( وجود خارجی دایته باید زیرا کسی که در      باید و فضایل اخالقی

دیگر برای چای  کسی همه چییز یکسیان اسیی: را از دسی داد « حساسیی » یا « حس » هر نوعی ( اثر تتدیر ) از 

خوب و بد، خیر و یر، حق و باطل برایش فرقی ندارد او احساس دردی نتواهد کرد تا به فکر درمیانی بایید و در 

بیحس کااده یا بیهوش کااده  ای  مقام بی تفاوتی و بی رگی حال او یبیه کسی اسی که بوسیلة دارو های متدر یا

                                                                                                                                                           
دان و جوامع غربهی بها از دسهت دادن ری غیهرت و قله  تمدن شان تغییر یا  قمیق مر

 ماهیت شان در اکن راستا را با اکن شعر تنبه آور سعدی بیان داشتیا: 

شنیدم گوسفندی را بزرگی / رهانید از دهان و چن  گرگی / شبانگه کارد بهر یلده  » 

عاقبت  ولیکن بمادید / روان گوسفند از وی بنادید / که از چنگا  گرگا در ربودی / 

و وضع ناگوار زندگی در غرب بوضوح نشان می دهد که چگونه چشا امید «  گرگم تو بودی

گهری » زن با تمام نیت و نظر پا  به زور و غیرت مرد چنان بسته شد که در فرار از 

افتاد: تحهودی قظهیا در تهارکر فرهنه  و « گری صفتان بی غیرت متمدن! » به دام « 

 تمدن ملت ها!!
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اعصاب حسی او را بیحس کرده بایاد که دیگر قادر به درک هیچ گونه دردی نمی یود حتیی اگیر عضیوی را از 

بدنش قالع و جدا کااد و یا نقاله ای از بدنش را با یتش داغ زناد و... و وقتی کسی در اثر بی رگی و بی تفاوتی به 

کاد چگونه او نسیبی بیه درد جامعیه و حیال زار دردمایدان احسیاس دردی همه چیز احساس دردی در بدن خود ن

 میتورد و بقول مرحوم اوستا:   تواند کرد و به خاطر همی  نیز نه به درد جامعه می رسد و نه به درد جامعه

 یایدندرد ست  گفت  و از درد از           

 ردی اسی!د ندانی که چه دبا مردم بی در                                          

 ز تتدیر ) بیهابی تفاوتی نایی   مردی که در اثر استیالی عارضة ضعف و سستی و  ،و ای  بدان معای اسی که

ثر هر وسیلة ممک  ( غیرت خود را از دسی میی دهید در حقیقیی همیه چییزش را از دسیی داده و قیدرت حیداک

ی کیه اسیتیال ادادی را دیگر نتواهد دایی و فرامیوش نکاییماستفاده از تمام استعداد ها و ظرفیی های فالری خد

 –و اعالی ذاتیی  با توجه به ظرفیی های باال و استعداد های –عارضة ضعف و سستی و بیحالی و بی تفاوتی بر مرد 

ییای غیرب عیب کوچکی یا ایراد کمی نیسی!! و کافی اسی بعاوان نمونه به یکی از معروف تیری  چهیره هیای دن

 شیم که امثالش بیشمار اسی:توجه نما

از مقیام او یتصییی هیای معیروف  که از مشاهیر فرهاگ و تمدن غرب بوده و در تجلیل« موریس مترلیاگ » 

ییر  حیالش را بیه « زن  در قداسیی ذاتیی» جهان ست  ها گفته و کتاب ها و مقاالت نویته اند چاانکه در کتاب 

»         در مبحیث  2«افکیار کوچیک و دنییای بیزرگ » اتش در کتیاب در قسیمتی از اعترافی 1مااسبتی بیان دایته ایم

اسی مزاحم زندگی موریانه نبوده و لذا تمیام نییرویش را صیرف کیار جاز ایاکه غریز  « مالالعه در زندگی موریانه 

مفید می تواند بکاد ستی غباله می خورد چرا که ای  میل جاسی طوفیان هیای سیهمااکی در مسییر زنیدگی بشیر 

که می بایسی صرف ترقی و تعیالی او ییده و در تسیریع تکیاملش  –د یورده و سهم اعظم نیروی یدمیان را بوجو

                                                 
 «اصادت توقع قداست از زن؟! » مبحث  –اتی زن قداست ذ -1

 ترجمة ذبیح هللا منصوری -2
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تلف نموده و با ایجاد ضعف و سستی و بی حالی مانع تحیرک و تیالش و ترقیی و تعیالی  –نقش اول را بازی کاد 

در جیوانی عشیق ) غرییز  » ... : مرد می یود به یکی از صحاه های عبرت انگیر زندگی خود پرداخته و می نویسید

کشاند و قوای جوانی و اوقات ما صرف عشقبازی می یود می      جاسی ( نظیر یک تاد باد یدید ما را به هر طرف

و در نتیجه از ترقی و تعالی می مانیم: م  فراموش نمی کام که تازه وکیل دادگستری یده بودم و در ییک مرافعیة 

کیه نسیبی بیه ین  چهاج هزاج و پانصد ضرانک –یک سال دوندگی و صرف وقیی  ینهم بعد از –زرگی بنسبتاً 

حق الوکاله دادند. ای  مبلغ ین موقع ) قبیل از جایگ جهیانی دوم ( ثیروت      به م   –زمان پول قابل توجهی بود 

اعیی کوچکی محسوب می ید و یک نفر یدم عاقل می توانسی ایی  مبلیغ را سیرمایه کیرده و بقییة عمیر را بیا قا

زندگی کاد. یک یب در حالیکه پول مذکور در جیب بغلم بود وارد یکی از کاباره ها یدم و برای حفظ حیثییی 

م  آن شب مصمم بمدم کیه بیيش از دو ضرانیک از خود دقی نمودم به کاباره ای بروم که مرا نشااسیاد 

 –اً یکی از آنها مخصمص –پمل خمد جا خرج نکنم ولی مشاهدة زن هائی که دج آن کاباجه بمدند 

بعد در حال مستی از کاباره با ین زن خارج یدیم و م  تیا چهیل و هشیی  عنان اختياجم جا از دستم گرضت.

بيش از ستم به طرف مازل خود بروم دیدم که او خو هو روز سوم که از خواب بیدار ید مساعی به خانة خود نرفت

ی و معنمی بزجگی که ای  خیاطره دج دو سه ضرانک دج جيب م  باقی نمانده است! لطمة جوح

و طبیعی اسی یتصی که ایی  اییتباه و خیبط  محم نمی شد ن رمذه  م  باقی گذاشت تا چند ماه از 

بزرگ را مرتکب یده باید دیگر دنبال هوی و هوس نرود... ولی بعد از چاد ماه مجدداً پول خوبی نصیب می  یید 

صورت ماتها در جای دیگری تکرار گردید که ای  دفعه ییأس  وو یک مرتبة دیگر ین خبط بزرگ با همان وضع 

م  نمی خماستم که نتيجیه و ممیرة چنید میاه و افسردگی یدید تر و بیشتری در رو  م  باقی گذایی. 

دسترنج خمد جا دج ای  دو شب بر باد دهم ولی همی و همس جمانی و نيیروی غرییزة جنسیی 

کرد و سیسس بیه دنبیال خیمد اضسیردگی و نااميیدی  تمأم با زیبائی زنان مرا از خمد بيخمد می
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و می   بزجگی دج جوح م  باقی می گذاشت که خيیی به کاج ها و پيشرضت های م  لطمه می زد

یقی  دارم که هر یک از یماها در زندگی خود از ای  خاطرات زیاد دارید و می دانید چه لالماتی به پیشرفی ها و 

 1ترقیات یما وارد کرده اسی.

*  *  * 

از زاویة دید مکاتب یسمانی موضوع غیرت و حمیی در دی  جایگاه مهم ویژه ای دارد و هیچ مؤم  و مسلمان 

حقیقی و وارسته ای نمی تواند فاقد چای  فضیلتی باید که اتصاف به ای  صفی جزء الیافک یک مسلمان حقیقی 

رافی اسالم و مسلمی  را داشمیاً تهدیید میی اسی چرا که در برابر دیماان خون ییام که دی  بر حق او و عزت و ی

کااد هرگز نمی تواند بی تفاوت باید و اساساً ای  فضیلی مهم صرفاظر از تعالیم حضرات پیشوایان اسالم و عیالوه 

کیه ییامل ی ) در سیالح وسییعی ی و تبرّیا تولّ دبر احکام فقهی متعددی ماناد امر به معروف و نهی از ماکر یا جها

که در ( بر طبق ییات صریح ریشة قرینی دارد در عی  گسیتت  ازدیماان میشود شوایان و همة مسلمی پیوست  به پی

تتلف و به زبان ها و بیان های گوناگونی نقالة اتکا بودن رگ غیرت را در جهات متتلف میی رسیاند کیه م ییات

 279اها به یک قسمی از یییة برای جلوگیری از اطالة کالم از بریمردن یک یک مواردش در ایاجا خودداری و ت

ال تَ یِمیمنَ و »  سور  بقره اکتفا می کایم که خداوند خالاب به ایمان یورندگان ) و تعلیم به عموم ( می فرماید: 

که صاحبان رگ غیرت هرگز حاضر نمی یوند که یأن و مقام « : ظلم نکاید و مظلوم هم واقع نشوید  ال تُ یَممن

را نادیده گرفته و مردانگی و جوانمردی خود را زیر پا گذارده و از روی جهیل و  و مازلی و عزت و کرامی خود

خفی و خواری تجاوز به حقو  دیگران را حتی در خیارج از نقیش بازدارنیدگی تقیوی و غفلی یا حرص و طمع 

چشیم  مقیام ماییع دیایی و ایمیانی خیود از ایمان به بهای از دسی دادن مااعی طبع و عزت نفس خرییدار باییاد و

بپویاد که با وجود فضیلی غیرت و حمیی ) حسّ و حساسیی به حقو  دیگران ( هرگز میرد میؤم  ییا زن مؤمایة 

                                                 
که از برکت )!  آزادی نامحدود مناسبات جنسی  ادبته مخاطب  همة اروپائیانی است -1

 به روزگار وی افتاد  اند هرچند که اقلیت دانشمندان ناچیزی نجات کافته باشند!
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واقعی مرتکب چاان رذالتی نمی گردد که ای  یک روی سکه یا یک طرف قضیه اسی یعای تاها خویشت  داری از 

مظلیوم » م ییه اسی که حکم می کاید تجاوز به حقو  دیگران و ارتکاب ظلم. اما روی دیگرش هم در قسمی دو

ذیری برای مؤم  و مؤماة حقیقی با وجود رگ غیرت و حمیی ناگ بزرگی اسی زیرا تا پیعای ستم « واقع نشوید 

) بتصیوص کیه             از چاان فضیلتی برخوردار اسی در حقیقی او از یک قو  دفاعی مهمیی بهیره ماید اسیی

پشتوانة ین باید ( و همی  اصل مهم اسی کیه رو  جانبیازی و فیداکاری و از خیود هم ضام  اجراشی ماناد ایمان 

گذیتگی در راه دفاع از حقو  حقه خود و حریم حرمی کیش و یشی  یسمانی خیود را در میؤم  زنیده نگیه میی 

ان انقیالب اسیالمی در اییر اصیلی مگر ین یعار معروف ساالر یهیدان نبود که پس از گذییی قرنهیا انگییز  دارد

الذِلّه ( از ای  فضیلی بزرگ سرچشمه نمی گرفی؟ فضیلتی که مانع بیعی بیا سیتم پیشیگان و  گردیده ) هیهات مِ ّ

تعظیم و تسلیم ینان می ید یعای بی تفاوتی در برابر اید ظلم ها و فتاه ها و خیانی های تاریتی با وجیود اتصیاف 

امر به معیروف و نهیی از » هم انسان ساز معروف یعای بدان فضیلی امکان پذیر نیسی! اجرای درسی همی  اصل م

تاها برای کسیکه از رگ غیرت برخوردار بوده و نسیبی بیه معیروف و ماکیر حساسییی دارد، میسیر اسیی « ماکر 

بالوریکه در هر یک از جوامع اسالمی که ای  فضیلی نابود گردد قابل اجرا نتواهد بود زیرا غیرت با اتکا به ایمان 

اسی که با از دسی دادنش قرن ها اسی « امر به معروف و نهی از ماکر » ز  اصلی برای اجرای تکلیف حقیقی انگی

مسکوت گذارده یده و اگر امروزه بسیاری از جوامع اسالمی زیر بار ذلیی رفتیه و بیه مشیقی افتیاده انید نتیجیة از 

سیلمانان بدسیی دییماان اسیالم دسی دادن همان رگ غیرت اسی که از قرن ها پیش زمیایة انهیدامش در مییان م

فراهم و از راه یسی و یو های مغزی به طر  گوناگونی توانسته اند ابتدا از راه تبلیغیات مافیی مسیموم کاایده ای 

اذهان را تستیر و سپس از راه تتدیر عقل ها و وجدان ها حس دفاع از خود و یرمانهای خود را از ینان بگیرند تیا 

ان ندهاد چاانکه قرنهاسی زیر بار ذلی استعمار غرب قد خم کرده و با ای  جمعییی نسبی به دیماان حساسیتی نش

انبوه مسلمی  در سرتاسر کر  زمی  حساسیتی نشان نمی دهاد و به خاطر همی  اسی که در طول چهارده پانزده قرن 



    

    37         «  حميّت –غيرت »
 

 www.ordoubadi.ir       پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

و انقالب ینچاانی که مثمر ثمر ) با تکیه بر زنده بودن ییعیان ( در هیچ کشور اسالمی قیامی به غیر از مسمانان ایران 

اسیالمی گشته و دیماان را به زانو در یورد مشاهده نشده اسی و ای  تاها در ایران ) و از برکی زنده بودن مکتیب 

مابعث از ایمان به همراهی غیرت ملی ییا غیرور ملیی اصیلی ماناد ییعی گری ( باالخره رگ غیرت دیای و مرامی 

لیی را نجیات داده و در جهیان سیربلاد و عزتمادگردانیید، در حالیکیه انهیدام ایی  دسی به دسی هم داده و ای  م

فضیلی در اکثریی ملل اسالمی ینها را زمی  گیر کرده و قو  دفاعی ینها را از بی  بیرده زییرا قیو  دفیاع از حقیو  

همیان اصیل  حقة خود ریشه در غیرت و حمیی دارد و بدون ین دفاع از حریم حقة خود غیر ممکی  اسیی و ایی 

مورد توجه دیماان اسالم واقع یده و چاانکه قبالً هم ایاره ید قریب سیصد سیال اسیی  سیمهمی اسی که قرنها

که یکی از ای  یگردها بیرای از بیی  بیردن  1که به طر  متتلف از راه یستشوی مغزی ای  برنامه را پیاده می کااد

تا با یستشوی مغزی بصورت بیازی بیا الفیاظ از ییدت و « دعوت به میز مذاکره! » فضیلی غیرت هم عبارتسی از 

 حدت و قدرت و حساسیی ها کاسته یده یرام یرام مستضعفان را رام و راضی گرداناد!

*  *  * 

ر ایجاد سستی و بیحالی یا بعبارت روی  ت تتدیری علل و عوامل متتلف از نظالزم به یادیوری اسی که اثرا

چاانکه در معتیادی   ،کیفی بسیار متتلف و متفاوت از هم اسیهم از نظر کمی و تر حال بی رگی و بی غیرتی هم 

الکلی تاها یک ماد  متتلف و در حالی که عامل متدر در مشروبات به الکل کمتر از معتادی  به مواد متدر اسی 

نیوع و سیاختمان در حالیکیه در میواد متیدر بیر حسیب ، 2در الکل اتیلیک« اتیله » اسی به نام ریشة  ه واحدیمؤثر

ییمیاشی متتلف و متفاوتی که دارند خاصیی تتدیری ینها نیز هم از لحاظ کمی و هم کیفی با هم متفاوت اسیی 

                                                 
 –کادداشهت ههای همفهری » شهامل  «ة استعمار وهابیت اکد» رجوع شود به کتاب های  -1

  - 1360یمد قلا ادهدی در سا  اترجمه: سید  -« جاسوس انگلستان در کشور های اسالمی 

 . 1362ترجمة دکتر یسن موکدی در سا  « خاطرات همفری » 

را  » و کتهاب « بررسی فرآورد  های ادنل از نظر فدهه اسهالمی » چناننه در کتاب  -1

مشرویًا بیان داشهته اکها « در غرب و اسالم  –با سموم مینروبی رود  ها های مبارز  

OHHCکلیة ترکیبات آدی مشتق از ادنل اتیلیا به فرمو   52
که رکشة اتیلههه )  

52 HC   

در آنها داخل می گردد همه شان دارای خاصیت تخدکری و یتی بی یه  کننهد  و اکجهاد 

 و سستی هستند که در مجموع بی  از کا مادة مؤثر  کعنی رکشة اتیله ندارند. رخوت
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و به همان ترتیب اسی اثرات تتدیری مااسبات زنایوشی در مرد متصوصاً در روابط مستمر با زنان کیه بیر حسیب 

ش نیز فر  میی کاید بالوریکیه در تمیام انیواع مااسیبات یدت و ضعف ارتباطات ) اعم از روحی یا جاسی ( مراتب

ضعیف و خفیف و همردییف  –حتی همتوابگی  –زنایوشی به استثاای عمل نزدیکی اثرات تتدیری سایر مراحل 

هم و ظاهراً نامحسوس اسی ولی در عمل نزدیکی ای  تأثیرات عمیق و یدید و کامالً محسوس و مشهود بوده و به 

اند به نوبی خود یکی از موارد تجربی واضح تری  و مشتص تری  مراحل اثرات تتیدیری همی  لحاظ هم می تو

زن در روی مرد بشمار ییید و اگیر در سیایر میوارد و مراحیل مااسیبات زناییوشی بعلیی خفییف و القاشیات روحی 

خیاص و ضعیف بودن القاشیات روحی اثرات تتدیری هم ضعیف و ظاهراً نامحسوس اسی ) چاانکه هاوز معروف 

عام نشده ( و در ای  مورد خاص ینقدر ای  اثرات یدید و محسوس اسی که به اصیالال  عیالم پزییکی بیه سیهم 

بسرواسیون ) مشاهدات بالیای ( پذیرفته یود کیه موضیوع بحیث اختصاصیی بتیش اخود می تواند در ردیف یک 

حات مقدماتی الزم نقش و اهمییی ین هفتم از ای  سلسله ستارانی های ما را تشکیل داده و امید اسی ضم  توضی

م کیه توصییه و تأکیید یتاها به یادیوری ای  اصل مهم اکتفا می کای شبهتر و بیشتر روی  گردد و در پایان ای  بت

اسالم به همتوابگی در حقیقی به ماظور حیداکثر برخیورداری هیردو طیرف از یثیار و خیواص القاشییات روحیی 

سبب تتفیف خشونی فالری و طبیعی اولیة مرد یده و خفیف روحی زن  یاتکه القاشاسی همدیگر در حد اعتدال 

بیه بیار میی یورد کیه  در صورت افراط در روابط مااسبات با زنان بالور مستمر چاان عیوارا و عواقیب وخیمیی 

 مشروحاً در ای  گفتار بیان گردید.

 

اقتبیاس « اییداجپيمندهای پ»عيناً از بخش ششم کتاب « حميّت –غيرت »تذکر: مطالب ممضمر 

 شده است.
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 بهتری  شرای  همخمابگی

ینچه تا ایاجا مورد بحث قرار گرفی دربار  ضرورت و اهمیی همتوابگی در پیوند زنایوشی و یگیاهی هرچیه 

بیشتر از نقش ین در ایجاد پیوند پایدار بود اما ییا همتوابگی و همبستری ظاهری زوجی  در هیر ییرایط ممکی  و 

می تواند ماشأ اثر و خیر و برکتی برای طرفی  باید؟ و ییا ای  همه تأیید و تأکید احکیام فقهیی بدون قید و یرطی 

در تشویق و ترغیب پیروان خود بدان عمل تاها برای اجرای ظیاهری امیر صیورت گرفتیه اسیی ییا ایاکیه اهیداف 

القاشیات روحی همیدیگر  مهمتری مورد نظر بوده و برای حداکثر برخورداری طرفی  از لالیف تری  و ظریف تری 

و یثار و خواص حیات بتش ین در تعالیم دیای دستورالعمل هیاشی صیادر و راهامیاشی هیای اصیولی نییز صیورت 

 گرفته اسی؟!

گرچه ظاهراً به نظر می رسد که در میان تعالیم دیای به صراحی از نحو  همتوابگی ستای به مییان نیامیده امیا 

سالمی بالور ضمای خود خط مشی ای  روابط را به خوبی روی  می سازد بدی  عاایتی به جامعیی تعالیم فرهاگ ا

معای که بذل توجه کامل قانونگذار یرع نسبی به بهبود ماشأ توجهات روحی یعای تزکیة نفس و اتصاف طرفی  به 

ایی  صفات و کماالت و اخال  اسالمی نشان می دهد تمام دستورات دیای مسیتقیم و غییر مسیتقیم در رسییدن بیه 

هدف مقدس می تواناد طرفی  را یاری رسانده و بهتری  یرایط روحی الزم بیرای برخیورداری کامیل از القاشییات 

روحی همدیگر را فراهم سازند که اصول و کلیاتش در ماابع اسالمی مشروحاً یمده اسی و گفتای اسی که ماظور 

نیز از ترغیب به همتوابگی، جابه های غریزی  از جمع یرایط الزم، هرگز از نظر یرایط جسمی نبوده و هدف دی 

و حیوانی مسئله نیسی بلکه جمع یرایط روحی و القاشی الزم اسی که در تأمی  سالمی و اعتدال جسمی و روحی 

نقشی دارد. از ای  رو موضوع بحث حاضر تاها اختصاص دارد به چگیونگی بهبیود و ییرایط الزم بیرای برقیراری 

بررسی ایاکه در چه یرایالی برخورداری طرفی  از یثار حییات بتیش القاشییات روحیی روابط روحی طرفی  یعای 
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همدیگر می تواند به حداکثر برسد و در چه یرایالی به حداقل یا بلکه در صورت عدم رضیایی قلبیی بعلیی قالیع 

ات ارتباط روحی ممکاسی کمتری  بهره ای هم نصیب طرفی  نگردد! و مهمتر ینکیه در صیورت پییدایش اختالفی

 زنایوشی و ایجاد نفرت و کراهی چه بسا با القای قوای روحی مافی بر مراتب اضالراب و نایرامی نیز بیافزاید.

» چاانکه در تألیفات قبلی و نیز در مباحث گذیتة ای  گفتار مشروحاً بیان گردییده از ینجیا کیه خیود موضیوع 

هیچگونه وسییلة ییااخی در دسیی نبیوده و تاهیا از برای بشر نایااخته و از راه عقل و علم و حس و تجربه « رو  

روی یثار حیاتی ین در موجود زنده وجودش مسلم و محقیق اسیی و لیذا همیاقیدر میی دانییم کیه بیاالخره ییک 

محرک بایعور غیر مادی ای  کالبد مادی را به حرکی در یورده و با دقیی و ظرافیی و قابلییی          بیی نظییری 

ز سوی دیگر نیز نایااخته ماندن موضوع رو  برای بشر از راه علم و تجربه و بالور لمسی و اداره می کاد و بس! و ا

متکی به رو  هم، معلومات بشیر فراتیر از ین رود هرچاید « قوای روحی القاشیِ » حسی اجازه نمی دهد که دربار  

راز » ) چاانکه در کتاب      که به تجربه از قوای روحی القاشی همدیگر برخوردار یده و در مراحل متتلف زندگی

بیان دایته ایم ( عمالً از ین بهره برداری می کاید پیس همیی  ناییااختگی اسیی کیه میی تیوان زمیایة « طول عمر 

هرگونه یک و یبهه و تردید و حدس و ظ   و گمان را بجای معلومات و مسلمات علمی تقویی کاد و ییا مییدان 

رد و درنتیجه درک موضوع را به تأخیر اندازد. امیا نیه چایی  اسیی بلکیه را برای مجادالت لفظی و کالمی باز گذا

همانالور که موضوع رو  در عی  نایااختگی به حد کافی معروف حضور همة انسان های ذی یعور بوده و پدیده 

های اعجاب انگیز حیاتی وجود و حضورش را در پیکر موجود زنده اعالم می دارد، یااخی قوای روحی و یثار و 

 نتایج القاشیات ین هم حداقل به همان اندازه می تواند مورد یااخی و یگاهی قرار بگیرد:

دیدیم که چگونه « القا پذیری یعور باطای » و « فعالیی یعور باطای در خواب » در دو بتش گذیتة قبلی یعای 

ایجاد نمی یود که ادراک  «یعور باطای » در عی  تعالیل یعور ظاهری هیچگونه خللی در فعالیی های همه جانبة 
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فو  یعوری هم یکی از ین استعدادهای یااخته ید  یعور باطای اسی که بارزتری  نمونه های علمیی و عملیی ) 

 تجربی ( ین را هم در جریان عملیات مانیتیزم و هیپاوتیزم نام بردیم.

رییان همتیوابگی ییک یادیور می یویم در ج –بدون ضرورت تکرار یر  داده یده  –ایاک بر همان اساس 

نوع رابالة روحی و عاطفی القاشی بالور الیعوری میان زن و یوهر یرعی برقرار می یود کیه طیرفی  از صیفات و 

حاالت همدیگر نیز متأثر می یوند ) متصوصاً زن از یوهر ( و البته ای  یثار و خواص القاشیات عیاطفی در روابیط 

ایاکه اساساً برقراری هر نوع روابط نامشروع     ) به هر یکل و به  نامشروع زن و مرد بدانصورت وجود ندارد بعلی

هر درجه ای هم که باید ( از ینجا که در اصل بر مباای خواسته ها و تمایالت و احتیاجات غریزی صورت گرفتیه 

ی اسی تا یک و اعتبار روابط تا مرز کامیابی و کامجوشی می تواند باید و نه بیشتر، یعای یک رابالة غریزی و نفسان

رابالة قلبی و عاطفی، و حداکثر اثراتش تا لحظة اطفاء یهوت و ارضاء میل جاسیی ظیاهر و محیو میی گیردد و نیه 

بیشتر، از ای  رو اسی که نه در جریان همتوابگی و نه حتی در عمل نزدیکی هیچگونه رابالیة عیاطفی نمیی توانید 

یده و به یک پیوند پایدار به یثیار خییر و برکتیی ماتهیی  برقرار گردد که ماناد روابط مشروع زنایوشی مثمر ثمری

 گردد.

گرچه در مورد تبادالت و القاشیات روحی مابی  زن و یوهر نیز ماناد موارد مشابه دیگری در مساشل روحی باابه 

در دالیل نامبرده در پیش، ظاهرا به هیچگونه وسیلة یزمایشی و یزمایشگاهی و نه بصورت مشیاهدات بیالیای راییج 

علوم پزیکی دسترسی نداریم اما معذلک یواهدی از مشاهدات روزانه در یزمایشگاه وسییع دسیتگاه یفیریاش در 

دسی هسی که قراشاش هم در تعالیم دیای ) احکام همتوابگی نامبرده در پیش( به چشم می خیورد کیه از لحیاظ 

کمال اهمیی اسی و لذا گرچیه درسیی  راهاماشی بشر به یک سلسه اسرار و حقایق فو  طبیعی به سهم خود حاشز

هایوز بیرای بشیر مکشیوف و  –نه از نظر ماهیی و نه مکانیسیم عمیل  –اسی که اسرار رو  و قوای روحی القاشی 

روی  نیسی ولی ییا اسرار و حقایق مربوط بدانها برای خود یفریااده اش هم متفی و مکتوم مانده اسی ییا ایاکیه 
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مام اعمال حیاتی موجودات زنده حکایی از علم و احاطة ماللق بر موضیوع رو  و به گواهی نظام وسیع حاکم بر ت

 حاالت متتلف روحی می کاد؟! 

اگر خداوند متعال در قرین مجید علم و حکمی مربوط به رو  را متصوص خود فرموده و دسی رد بیر تمیام 

ی و معایوی بشیر از طرییق انبییا معلومات بشری می زند، و از طرف دیگر مالابق نیاز جسمی و روحی و حیات میاد

برای « درسی زیست  » دستورالعمل های دقیق و حساس حساب یده ای ماناد احکام فقهی نازل می کاد تا الگوی 

بشر باید، پس می توان اطمیاان دایی که چون هیچ حکمی بدون علی و جدا از حکمی نمی تواند از مابع وحیی 

وابگی هم از ین جمله می تواناد باییاد، احکیامی کیه همتیوابگی زن و برای بشر نازل یود لذا احکام فقهی همت

یوهر یرعی را برای ینها  یفا بتش یالم و مکمل نیاز ها و نارساشی های روحی معرفی و تکلیفی الزامی اعالم می 

انید برای ایمان یورندگان از روی معرفیی، میی تو –چاانکه قبالً هم گذیی  –کاد که تأمل در هر یک یک ینها 

در حکم قوانی  و فرمولهاشی تلقی یود تا در رفع برخی مشکالت و پاسخ برخی سیؤاالت بهتیری  الگوهیاشی بیرای 

درسی زیست  باید، نهایی برای درک و فهم حکمی تدوی  و تکلییف ینهیا بیرای بشیر عیالوه بیر تأمیل و تفکیر 

ت همتوابی هیم یکیی از ین میوارد محتاج معلومات قبلی و اطالعات کافی خواهد بود که درک اهمیی و ضرور

اگر در عالم خواب رابالة روحی میان زن و یوهر برقرار نمی » قابل تأمل می تواند باید البته تأمل مبای بر ایاکه:    

ید و ای  برنامه هم وسیلة ایجاد و حفظ و ادامة انسیی ) تفاهم خود بتودی در خواب ( نبود چه لزومی دایی که 

میان انبوهی از تعالیم وسیع دیای و حیاتی خود ای  همه به همتوابگی زن و ییوهر نییز اهمییی  دی  مبی  اسالم در

داده و ین را برای یوهر تکلیفی روی  و برای هر دو طرف امری ضروری اعالم دارد؟! ین هم با اختصیاص دادن 

روز بیا هیم نیسیتاد؟ و در  که روز هم می توانسی تحقق یابد؟! مگر زن و یوهر یرعی ییبانه« خواب در یب » به 

گفتگو و معایرت و مصاحبی و سایر مااسبات زنایوشی که تا سرحد تمتع جاسی می تواند پیش رود تماس مستقیم 
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و جدی و مداوم با هم ندارند؟! ییا همة ای  نوع مراودات مستقیم حضوری برای ایجاد و ادامة انسییی زن و ییوهر 

 ؟! « همتوابگی فقط برای ایجاد انسیی اسی و نه مجامعی » کافی نبود که در احکام تصریح یود 

اگر پیوند زنایوشی از ابتدا با ین سرمایة خدادادی ) مودت و رحمی ( یغاز و مالابق احکام دیای تا تمام مراحل 

ایجاد محرمیی و یدام معایرت پیش رفته و طرفی  از برکیی چایان تعیالیم یسیمانی راه و روش درسیی زیسیت  و 

با هم، به مقام وحدت و صداقی و صمیمیی رسیده بایاد گرچه تمام مراحل ارتباطیات زن و ییوهر  حس  سلوک

در برخورد صادقانه ماشاء اثیر در برقیراری ارتبیاط روحیی مسیتقیم بیوده و در ایجیاد انسییی نقشیی دارنید امیا در 

اد انسیی یثار و نتایج بهتری به همتوابگی ای  روابط روحی نایگاه و الیعوری بیشتر و عمیق تر یده و از نظر ایج

 دنبال خواهد دایی بدی  یر :

می دانیم وجود رابالة مستقیم و غییر مسیتقیم میابی  وقیایع مهیم روز ) اعیم از خیوش ییا نیاخوش ( بیا مشیاهد  

حتی افکار و اندیشه هیا و تیداعی خیاطراتی در یخیری   –رویاهاشی در زمیاة ین وقایع در عالم خواب مسلم اسی 

و در مجموع ای  حقیقی را برای ما روی  می سازد که ینچه در عالم ظاهر  –روز و لحظات قبل از خواب ساعات 

اتفا  می افتد و در رو  و یعور باطای ما اثر می گذارد هرچاد پس از مدتی کم یا بییش از حیوز  عقیل و ییعور 

دد امیا در عیی  حیال ) بیر طبیق ظاهری خارج یده و از صفحة حافظة ما ظاهراً پاک می ییود و فرامیوش میی گیر

توضیحات قبلی ( یثاریان در یعور باطای ثبی یده و چه بسا در میدت سیالیان درازی ثابیی و محفیوظ میی مانید 

بالوری که یک مانیتیزور قوی می تواند با طر  سؤاالتی در خواب مغااطیسی و دریافی پاسخ هیاشی بیه مکاونیات 

رده و مجدداً ین خاطرات را در زمیاة روحی و یعور باطای او زنده و یعور باطای سال های گذیتة یتص نیز پی ب

بیدار نماید که ظهور ایبا  و تصاویری از ینچه که قبل از خواب اتفا  افتاده ) و در یعور باطای  ثبیی ییده ( در 

و انشیعابات  عالم خواب و رؤیا به هر علی و با هر مکانیسمی باید ) که بر ما معلیوم نیسیی ( خیود یکیی از میوارد

کامالً مشتص و مسلم انعکاس ین ادراکات حاالت بیداری اسی در عالم خواب و به هر حال نشان میی دهید کیه 
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یتص در عالم خواب هم از طریق یعور باطای ) یا به فعالیی یعور باطای ( هاوز روحیاً تحیی تیأثیر ادراکیات و 

طرات معالوف و متوجه اسی که قبیل از خیواب تحیی بردایی های قبل از خواب قرار گرفته یعای روحاً بدان خا

تأثیر یثار و خواص ین قرار گرفته اسی یعای بالور الیعوری و غیر ارادی توجهات روحی یتص در حال خواب 

 نیز به سوی ین بوده و روحاً بدان معالوف گردیده اسی:

اثیر حسی  سیلوک و خیوش  در همتوابگی اگر یرایط رضایی خاطر طرفی  از همدیگر قبالً فراهم بوده و در

رفتاری در معایرت مداوم میل و عالقه ای در میان باید، چه حادثه ای یا خاطره ای قبل از خواب می تواند وجود 

دایته باید که مهمتر و زنده تر و برجسته تر در خاطر طرفی  بر جیای بمانید کیه از وجیود همسیر میورد عالقیه در 

ه یا خاطره ای می تواند بعاوان یخری  خاطره ای در ذه  اثر گیذارد کیه در کااریان مؤثر تر باید؟ و نیز چه حادث

لحظات همبستری بالور یعوری و الیعوری هر دو طرف حاضر و ناظر بر ین بیوده و نسیبی بیدان علیم و یگیاهی 

دارند یعای یخری  حضور ذه  از ساعات بیداری به یمار میی رود؟ اگیر مییان زن و ییوهر کیدورت و کراهتیی 

به هم نباید مسلماً یخری  خاطر  لحظات قبل از خواب عبارت خواهد بود از یگاهی و حضور ذهی  نسیبی  نسبی

به وجود و حضور فرد دیگری در بستر خواب که اگر عالوه بر ین در اثر حس  سیلوک و صیبر و میدارا بیه جیای 

رفی  در عیالم خیواب و در کدورت، رضایی خاطری هم در میان باید طبعاً توجهات روحی نایگاه و الیعوری ط

عی  الیعوری بیشتر معالوف و متوجه همدیگر ) یا یکی بر ین دیگری ( خواهید بیود کیه در القیاء و انتقیال قیوای 

روحی به طرف مقابل نقش مؤثری بازی کرده و روحاً طرف مقابل را از یثار و خواص روحی خود متیأثر خواهید 

و کماالت روحی در طرفی  عالوه بر ین نسبی به هیم ) ییا یکیی  ساخی و اگر در اثر وجود برخی فضایل اخالقی

نسبی به دیگری ( یدیداً عالقه دایته و از روی مهر و محبی دلبستگی پیدا کااد نه تاها توجهات روحی کیاملتر و 

 القاشیات یدیدتر اسی بلکه تأثرات روحی نیز عمیق تر خواهد بود.
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وشی ای  تبادالت روحی خودبتود صورت میی گییرد امیا بیا ایی  گرچه در حالی بیداری هم در مااسبات زنای

تفاوت که ولو القاشیات روحی یکی قوی و نافذ در طرف مقابل هم باید اما مسلماً میزان نفوذ و تیأثراتش در حیال 

بیداری به مراتب ضعیف تر و خفیف تر و سالحی تر خواهد بود به دلیل ایاکه در حیال بییداری طیرف مقابیل هیم 

اش فعال اسی و هم عقل و فهم و هوش و ادراکش به مراتب بیشتر بلکه کیاملتر از حالیی خیواب در اختییار اراده 

خویش اسی تا تحی تأثیر غیر یعای در حال بیداری در برابر القاشیات روحی دیگران مقاومی دایته و بلکه تا حید 

القاشیات روحی دیگران قیرار گرفتیه ییا  زیادی نسبی به حالی خواب مصونیی پیدا می کاد و لذا کمتر تحی تأثیر

روحاً کمتر متأثر می یود و در اثبات ای  ادعا کافی اسی عکس قضیه را به خاطر یوریم که در خواب مغااطیسیی 

یتص مورد یزمایش با عملیات مانیتیزم یا هیباوتیزم با تمام وجود تحی تأثیر القاشیات روحیی میانیتیزور قیرار میی 

ومتی از خود نشان نمی دهد یعای نمی تواند نشان دهد بلکه در تمام مدت خواب تحی فرمان او گیرد و اراده و مقا

و تحی تأثیر القاشیات و بلکه صفات و حاالت روحی او قرار می گیرد و از ین متأثر میی گیردد و ییاید بیه خیاطر 

هیباوتیزم ) وحتی در مراحیل پیاشی  همی  تلقی  پذیری و تأثیر پذیری از رو  مانیتیزور اسی که عملیات مانیتیزم و 

تری در روابط تعلیم و تعلم و اثر پذیری از معلم و مربی ( در هر یرایالی از نظر یرع میردود و مالیرود اعیالم میی 

گردد زیرا در ای  روابط روحی ضم  القاشیات و تبادالت قوا، یثار و خواص و صفات وحاالت القاگر هم القا یده 

ثیر قرار می دهد و در صفات و حاالت روحی او می تواند تغییراتی بدهد و در هر حال از و طرف مقابل را تحی تأ

ینجا که در خواب مغااطیسی بازگشی به گذیته ها و سیر در خاطرات قبلی فقط به اراد  خواب کااده صورت می 

م القاپیذیری در گیرد و یتص خواب یده از خود اراده و مقاومتی نشان نمی دهد میی تیوان بیه تفیاوت هیای مهی

 خواب با بیداری پی برد.

                                *  *  * 
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اگر در حال خواب تحی تأثیر توجهات نایگاه نایی از عشق و عالقة همسری هیچگونه رابالة روحی مییان زن 

موضیوع  و یوهر برقرار نمی ید و انسیی ایجاد نمی کیرد لزومیی نداییی کیه ایاهمیه در احکیام ییرع نسیبی بیه

همتوابگی اهمیی داده و اختصاصاً نسبی به برقراری یک چای  روابالی ایاقدر تأکیدات و سفاریات در یک دی  

بزرگ یسمانی صورت گیرد و یک چای  دستورات صریح و روی  چادجانبه صادر یود بلکه برای ایجاد انیس و 

ه مصیاحبی هیاو روابیط عیادی ارجیاع و الفی و استمرارش بجای ین اصول و موازی  بس دقیق و حساسی تاهیا بی

سفارش می نمودند که در تمام ساعات بیداری یبانه روز بالور طبیعی وخودبتود برقرار بود و یا مثالً بجای تقسییم 

یبتوابی در تعدد زوجات و تعیی  حدود صریح و دقیق برای احقا  حق هر یکی، همه اش به دیدار های مکیرر و 

و موکول می ید، پس معلوم می یود که در ای  سفارش بتصوص یثار و خواص و  مستقیم و طوالنی روز توصیه

اسرار و فوایدی نسبی به حال طرفی  نهفته اسی هرچاد که کشف ینها برای بشر از راه عقل و علم ممک  و میسیر 

ه از یثیار و نبوده ،اما در صورت مراعات اصول بهزیستی اراشه یده از طریق وحی و الهام در دیی  حیداکثر اسیتفاد

خواص مفید و مسلم همتوابگی برخوردار خواهاد ید. البته در بیان ای  ماللب توقع ین نیسی که هر یاونده و هر 

خواناده ای از هر صاف و هر نوع مکتب و مسلکی حتماً می پذیرند ییا بپذیرنید چیرا کیه میی دانییم سیالح فکیر و 

ف و ظرفیی ها و صالحیی های درک حقایق هم متفیاوت فرهاگ و میزان معلومات و اطالعات در انسان ها متتل

اسی بتصوص بعلی ظرافی و حساسیی موضوع در زمیاة مساشل روحی و معاوی که هرگز قابل طر  با ین سالح 

درک و فهم ناقص مادیون ظاهربی  و طبقات غیردیای نبوده و حتی می تواناد از بییخ ماکیر باییاد کیه البتیه نیه بیه 

نها نیازی و اعتااشی هسی و نه تأییید ییا تکذیبشیان کمتیری  تیأثیری در حقیقیی و ماهییی درک و فهم وپذیرش ی

کیه اساسیاً زیربایای  –موضوع می تواند دایته باید و ای  در حالی اسی که برعکس برای پیروان مکاتب یسمانی 

نه تاها  –وسیع تر اسی  فرهاگی یان متی  تر و محکم تر بوده و افق دید و درک و بردایتشان از جهان هستی بسیار

درک و فهم و بردایی درسی برایشان امکانپذیر اسی بلکه حتی بهره برداری بجا و به موقع از امکان وجود چای  
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ارتباطات روحی الیعوری همتوابگی در مت  زندگی هم از هر لحاظ فراهم تر اسی بتصوص که از نظر افکار و 

) ناپیداهای ظاهری ( در مساشلی بسیار حساس تر و مهمتر و پیچییده تیر از    عقاید و حتی از نظر ایمان به غیب       

ندارنید ( سیهل و یسیان « یممِنمنَ بِالغيب » ین هم برای مسلمانان راستی  ) که نقالة ضعفی در اصل مهمی ماناد 

ان کامالً ممک  و بوده و لذا بحث و فحص در سایر مساشل ماوراء الالبیعه و فو  مادی و درک و پذیرش ینها برایش

میسر اسی و از ینجمله اسی درک و قبول ای  واقعیی که هیر چاید پیونید زناییوشی در همیة ادوار تیاریتی و در 

تمامی جوامع بشری با اختالفات گوناگونی از ابتدا رایج و پیشگیری از ین در افکار عمومی در ردیف یکی از نیاز 

یوند در محدود  تعالیم اصیل یسمانی عالوه بر صورت ظیاهری مشیابه های طبیعی بشریی جا افتاده اسی، اما ای  پ

یداب و رسوم ملل و جوامع دیگر در صورتی که با جمع یرایط تعالیم دیای تحقق یافته و مالابق معیار های یرعی 

ر ) که کامل ترش در اسالم مالر  اسی ( صورت گیرد از نظر ماهیی وجودی و درونی و باطای با انواع مشابهش د

ملل دیگر خیلی تفاوت دارد، زیرا اگر از ابتدا تمام مراحل اولییة جسیتجو و انتتیاب همسیر دوش بیه دوش تعیالیم 

صحیح دیای و در محدود  احکام الهی یغاز و با مراعات حریم حرمی ین تعالیم به انجام رسد، در عی  حیال کیه 

رد و نابسامانی هایش، با انواع مشابهش مشترک موضوع در همة امتیازات ظاهری و برتری تأهل اصولی نسبی به تج

در صورت جمیع ییرایط الزم از روی صید  و اخیالص و  –و مشابه اسی از دیدگاه دیای عالوه بر همة ین مزایا 

پیوند زنایوشی یرعی صبغة الهی و عبادی به خود گرفته و از جای دیگری سر در میی  –معرفی و بصیرت در نیی 

مراحل متتلف بعدی ارتباطات زنایوشی ) از دیدار و مصاحبی، معاییرت، همتیوابگی تیا یورد و از ین پس تمام 

مجامعی( نیز رنگ عبادی به خود می گیرد و بشرط مراعات حریم حرمی خود ای  پیوند مقدس و دقی و مراقبی 

حیة هردو طرف های الزم از ین مهر و محبی یعای سرمایة اصلی و استثااشی خدادادی ای  یراکی در زندگی از نا

یثار خیر و برکی نامتااهی به دنبال یورده و در حکم یک عبادت مقبول ماناد سایر عبادات       ) نماز و روزه و ... 

( تواند بود زیرا که تمام مراحل متتلف ین برای خود الگوهای دیای متصوص به خود داییته و دارد و بیه ییرط 
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ایوشی سالم از مزایای معاوی برتر دیگیری نییز میی تواناید برخیوردار قصد قربی طرفی  عالوه بر امتیازات یک زن

گردند چاانکه برای حداکثر برخورداری انسان ها از تمام مزایای پیوند زنایوشی در ماابع فقهی نسبی بیه هرمرحلیه 

ه از زنایوشی احکام فقهی جداگانه ای از واجبات و مستحبات و مکروهیات و محرمیات دقیقیاً مالیر  گردییده کی

بهتری  یرایط مااسبات زنایوشی ها را فراهم       می نماید. ) که باا به اقتضای موضوع بحث حاضر در ایاجا تاها به 

 چاد مورد دربار  همتوابگی ایاره گردید. (

 

 

 

 

 عایق های جوحی دج همخمابگی

در از ظرافی و لالافی تبادالت و القاشیات قوای روحی در جریان همتوابگی ماناد همة مساشل روحی دیگر ینق

و حساسیی زیادی برخوردار اسی که بعلی قابل لمس نبودنشان با حواس ظاهری و نیز به خاطر غییر میادی بیودن 

قوای روحی از جملة ین دسته از مساشلی قرار می گیرد که به جز در یرایط خاصی درک و فهم و ییااخی چایان 

ود و به همی  لحاظ چه بسا از نظر ظاهر بیاان جابة وهمی و افسانه پدیده ای به ای  یسانی برای عموم ممک  نتواند ب

» ای به خود گرفته یا قابل رد و طرد و انکار هم باید  ) درسی به همان نوعی که در بار  خود موضوع مهمی ماناد 

 قرن هاسی برای گروهی محل یک و انکار اسی. (« رو  

می کاد که به کمتری  غفلتی با وجیود برقیراری همتیوابی  از سوی دیگر همی  لالافی و ظرافی مسئله ایجاب

ظاهری اما بتاطر عدم جمع یرایط روحی الزم ای  چای  ارتباط نزدیک میان زن و یوهر، فاقید ین یثیار و نتیایج 

مفید و مؤثری باید که بتاطر برخورداری طرفی  از چاان نتایج مثبتی قانونگذار یرع با دقی و حساسییی خاصیی 
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توابگی را تعلیم و تأکید نموده و بصورت جیدی تعقییب میی کاید بالوریکیه چایی  موضیوع حسیاس موضوع هم

فراموش یده در فرهاگ و تمدن بشری را در مت  تعیالیم یسیمانی و تکیالیف ییرعی خیود قیرار داده اسیی و در 

ی ییا پدییده مجموع ای  نتیجه حاصل می یود که درهرحال برخورداری طرفی  از یک چای  نعمتی یک امر اتفیاق

ای بالهدف و بالقید و یرط نبوده و برای حداکثر برخورداری از قوای روحی القاشی همدیگر احتییاج بیه دقیی و 

 مراقبی همه جانبه ای دارد که در غیر ین یرایط نتیجة ماللوب حاصل نمی یود.

» یح و تأکید بر ایاکه گرچه قبالً نیز یادیوری و حتی تکرار هم نمودیم که غرا اصلی قانونگذار یرع از تصر

یک نقالة عالف مهمی اسیی بیر ایاکیه مسیلماً همتیوابگی « ماظور از همتوابگی فقط انسیی اسی و نه مجامعی 

ساده چه نقش مهمی می تواند دایته باید که حساب ین از مجامعی جدا نگه دایته می یود؟ و ایاک در ای  مقام 

روحی در مااسبات همتوابگی دلیل ای  همه دقی و بذل توجه  امید اسی که پس از یگاهی وییااشی با عایق های

کامل یرع به ای  تکلیف تا حد زیادی روی  گشته و دیگر ابهامی باقی نماند یعای بار دیگر اعتماد به ایاکه در ای  

ییده مااسبات حتماً فوایدی نصیب طرفی  می گشته و می گردد که ای  چای  مورد توجه قانونگذار اسالم واقع گرد

 اسی بدی  معای که:

بالور کلی اساس برخورداری انسان ها از قوای روحی همدیگر بر یک اصل مهم روحیی اسیتوار اسیی کیه در 

توجهیات » و تیأمی  قیوای روحیی از راه          « توجهات روحیی » به تفصیل تحی عاوان « راز طول عمر » کتاب 

ین مباحث البته توام با اراشة ین همه مدارک و اسااد و یمار و  مورد بحث و بررسی قرار داده ایم که خود« دیگران 

ارقام معتبر ماتشره از مراکز علمی و تحقیقی بی  المللی مالر  گردیده، صرفاظر از ایاکه از طرف دیگر هیم بالیور 

 تجربی و عیای و مشاهده ای اثرات مهم توجهات روحی دیگران در طول عمر انسان نیز بیه سیهم خیود میی توانید

مؤید صحی ای  ادعا باید و بعبارت دیگر برخورداری طرفی  از توجهات روحیی همیدیگر در حیال خیواب میی 



    

    50         «  حميّت –غيرت »
 

 www.ordoubadi.ir       پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

به حساب یید زیرا موضوع بحث حاضر با همة اهمیتی « راز طول عمر » تواند یاخة کوچکی از کل مباحث کتاب 

 ورد بحث در ین کتاب.که دارد تازه یکی از مباحث بسیار جزشی و فرعی اسی از ین اصول علمی کلی م

مکانیسم اصلی تبادل قوای روحی در جریان همتوابگی نیز در » باابر ای  اساس امر و حتی بعبارتی توان گفی: 

که با در نظر گرفت  قریاة تجربی موضوع در روابط عادی انسیانی و مااسیبات « خالصه می یود. « توجه » موضوع 

همگان یسیانتر گیردد بیدی  معایی کیه هیر مصیاحبی و معاییرت اجتماعی امید اسی درک اهمیی موضوع برای 

گویایده و ییاونده را  میی طلبید کیه بیه تااسیب  –یا نسیبی  –حضوری در حال بیداری، خود به خود توجه کامل 

اهمیی موضوع بحث یا یأن و مقام متاطب یا هر دو طرف از یک سوی و متااسب با یدت میل و عالقه و محبی 

بی  از سوی دیگر،  می تواناد توجهات روحی همیدیگر را نسیبی بیه هیم کامیل تیر نمیوده و و حس احترامِ فی ما

مؤانسی و مصاحبی و معایرت را افزایش دهاد و بدی  وسیله یدت مراتب یو  و ذو   –حتی لذت  –گرمی     

راهم نشود و دیدار و مصاحبی را باال برند چاانکه عکس قضیه هم صاد  اسی یعای در صورتیکه یرایط مذکور ف

دیدار ها و مالقات ها به هر علتی ویا هر نوع سابقة ذهای مافی با بی میلی و بی رغبتی صورت گیرد، چایان گرمیی 

در میان یان ایجاد نشده و کم کم ین یو  دیدار و عالقة طبیعی اولیه هم از بی  می رود، زیرا عدم تمایل نسبی به 

جه عمالً تأمی  قوای روحی میسر نمی یود و لذا طبعیاً مالقیات هیا هم سبب کاهش توجهات روحی گشته و در نتی

سرد و بیرو  و دیدار ها خسته کااده  می گردند و ای  در صورتی اسی که تاها کاهش یا فقدان عالقه سبب قالیع 

ت یا انحراف یا تقلیل توجهات روحی طرفی  نسبی به هم باید ولی اگر به جای عالقه و صمیمیی و محبی اختالفا

زنایوشی به ایجاد خصومی در دل ماجر یود در چای  یرایالی توجهات روحی طرفی  از روی نفرت و کراهیی و 

عداوت انجام می یابد و در ای  صورت صرفاظر از قالع توجهات  قلبی و القای قوای روحی مثبیی از روی مییل و 

قوای روحی مافی از راه چاان توجهیات رغبی و محرومیی طرفی  از یثار مثبی مورد نظر برعکس در نتیجة القای 

یمیتته به کیاه و کدورت همراه انواع فشار های روحی ایجاد می یود و حتی به خاطر القای قوای روحی در حیال 
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خشم و نفرت نه تاها دیدار ها و مالقات ها اضالراب انگیز و ستی میی گیردد بلکیه چیه بسیا ممکی  اسیی بیرای 

 د ها غیر قابل تحمل بوده و به اصالال  کشاده هم بایاد.کسانیکه روحاً حساس هستاد برخور

                                 *  *  * 

بالور کلی ماظور از عایق های روحی در جریان همتوابگی عبارتاد از یک سلسله علل و عواملی که از اندرون 

قیوای روحیی القیاشی را فیراهم  یا بیرون سرچشمه گرفته و موجبات انحراف توجهات روحی یا قالع کامیل جرییان

سازند و در نتیجه مانع برقراری رابالة روحی یگاه و نایگاه در طرفی  گردنید و ینیان را از فوایید مراحیل متتلیف 

مااسبات زنایوشی ) از جمله همتوابگی ( محروم می نماید و ای  علل و عوامل یا ماشأ بیرونی و ظاهری دارند و ییا 

ع اول مشکل عمومی و اساسی نبوده و اگر مشکل خانوادگی و نتیجیة دخالیی اطرافییان ماشأ درونی و باطای که نو

نباید فقط بصورت یک عارضة جابی و سالحی و گذری می تواند عارا گردد از ای  رو اسی که جابة داشمی و 

ی عمومی ندایته و متصوص یرایط خاص زندگی فردی یا خانوادگی فرد معیای می توانید بایید و همچایی  اسی

مشکالت اختالالت وضع روحی و عصبی و مزاجیی در کسیی کیه بیر طبیق توضییحات بعیدی میی توانید روابیط 

همتوابگی را متتل و یا از ابتدا حذف کاد که باز هم در ردیف استثااشات بوده و برای ای  دسته ایتاص تکلیف 

ش رود اما عایق ها و موانع و وظیفة خاصی اسی که ممک  اسی تا مرحلة اسقاط تکلیف یرعی همتوابگی هم پی

درونی ) با ریشة روحی ( مشکلی اسی که بالور نایااخته بسیاری از روابط زنایوشی ها را متتل نمیوده و بیا ایجیاد 

 عایق های روحی، طرفی  را از فواید همتوابگی محروم سازد.

روحی طرفی  ایجاد یده و  عایق های درونی عبارتاد از برخی علل و عوامل روحی مافی که بر سر راه القاشیات

مانع برخورداری از قوای روحی القاشی همدیگر در تمام مراحل مااسبات زناییوشی میی ییوند و بیا وجیود اهمییی 

حیاتی خاصی که در پیوند زنایوشی دایته و در مت  زندگی همة خانواده ها اثر گذار هستاد اما تا ینجیا کیه اطیالع 

حیاتی و پدید  مافی در زنایوشی مورد توجیه واقیع نشیده و مالالعیات و داریم تا کاون یک چای  موضوع حساس 
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تحقیقات مفید الزم صورت نگرفته اسی و به همی  لحیاظ هیم هسیی کیه هایوز چایی  موضیوع مهمیی در علیوم 

 کالسیک جا افتاده نشده ) البته به خاطر مجهول ماندن خود موضوع رو  و قوای روحی القاشی (

ی سابقه بودن موضوع،  بحث و فحص دربار  ین خود محتاج برخی معلومیات و اطالعیات باابرای  با توجه به ب

 جامعی اسی که ین هم بدون ذکر مقدمات الزم امکان پذیر نیسی:

عایق های بیرونی:عایق ها و موانع بیرونی القاشیات روحی در همتوابگی کیه گفتییم جابیة فیرادی دارد  – اول

وع یغل، حرفه، وضع مزاجی خود یتص، حساسیی روحیی و عصیبی، اییتغاالت بیش از همه رابالة مستقیمی با ن

ذهای از امور زندگی عادی، اخال  عمومی افراد خانواده و اطرافیان زوجی  و امثال ین دارد. بعاوان مثال صیاحبان 

خانه و را در بیرون از  –یا قسمی اعظم یب  –مشاغل یبانه ) یب کاری های متتلف ( که مجبورند یب تا صبح 

به دور از خانواده بایاد ماناد رانادگان برون یهری و پرستاران و کارگران یبکار یا مأموری  کشیک های یبانه و 

غیره، طبیعی اسی که عمالً همتوابگی یبانه با همسر برایشان ممک  و میسر نبوده و یا بصورت راباله ای نیاماظم و 

ی  از فواید همبستری محروم می ماناد و از ینجا که در عرف عامیه و در حداقل می تواند امکانپذیر باید و لذا طرف

در فرهاگ ها و تمدن های بشری اصل موضوع ماتفی و بدسی فرامویی سپرده یده، یعای اساساً از نقش و اهمیی 

همتوابگی علم و اطالع درستی ندارند تا متوجه محرومیی یبکاران یده و در جستجوی راه حل عملیی جبیرانش 

اد از ای  رو هم خود یکی از عوامل سستی پیوندهای زنایوشی می تواند به یمار رود ولی چاانکیه قیبالً نییز در بای

ردیف احکام فقهی همتوابگی مالالعه نمودیم موضوع از نظر تکلیف یرعی ینقدر مهم بوده و هسی که بیر طبیق 

انان و یبگردان و غیره روزیان بیه جیای ییب کسانیکه بعلی مانعی نتواناد یب با همسر بتواباد ماناد پاسب» حکم 

و نشان می دهد که جبران و تالفی محرومیی فو  در فرهایگ اسیالمی از ابتیدا میورد توجیه واقیع و « ایشان اسی 

پیش بیای گردیده، بلکه همی  تأیید و تأکید بر جبران ترک همتوابگی یبانه در روز، مؤید ین می تواند باید کیه 

در مااسبات زنایوشی تا چه اندازه از نظر یرع مهم و یایان توجیه بیوده اسیی و ایی  در حیالی ای  امر مهم حیاتی 



    

    53         «  حميّت –غيرت »
 

 www.ordoubadi.ir       پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

اسی که می دانیم میان یثار و خواص و نتایج خواب یب با روز تفاوت بسییار اسیی بالوریکیه در یداب زنیدگی 

ر سیازگار بیوده و اسالمی نیز به ای  اصل مهم ) که خواب یب بیا فالیرت و طبیعیی انسیان و همیة حیوانیات بیشیت

فوایدش بیشتر از خواب روز اسی ( نیز اهمیی فو  العاده ای داده یده اسیی، ولیی معیذلک توصییه و تأکیید بیر 

 ضرورت جبران محرومیی همتوابگی یب در روز بعد خود ضرورت و فواید همتوابگی را می رساند.

« وضع مزاجی و حساسیی های فردی  »یکی دیگر از موانع خارجی در برخورداری از همتوابگی عبارتسی از 

بدی  معای که یرایط جسمی و روحی بعضی ایتاص ) متصوصاً در جاس ذکور ( گاهی طیوری میی ییود کیه 

 ، یا به خواب راحی مورد نیازی دسی یاباد –عمالً نمی تواناد در کاار همسر بتواب روند 

 

 


