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  رفتارشناسي جنسيرفتارشناسي جنسي
  

؛  گـشود از موضوعات جانبيتوان هيچ موضوعي را مستقل اند، لذا نمي  پيوسته وابسته وتمامي عناصر جهان بهم
ر از ورود به مـسائل در حدي بيان كنيم كه ناچا زناشويي را  و مشكالت زندگي مسائلتا ايم پس ما بسي كوشيده
. كنيم با ديگر مسائل اجتماعي پيشگيري آناز تداخل )  كه ممكن استآنجاتا  (ايم كردهو سعي جانبي آن نباشيم، 

 بـر يكـديگر اثـر ،) در علـوم اجتمـاعيو نيـز( نيست زيرا تمامي عوامـل جهـان، مقي و اساسياينكار، كاري عُاما 
جـازي، و يـا  مَ حقيقي باشـد، و يـا فقـرٍد، ممكن است بسبب فقرٍوسيار شب) سرقت(اي   اگر در جامعهمثالً؛ دارند

، و اينها داليلي دارند، و آن داليل نيز داليلي دارنـد،  باشداز ميان رفتهبسبب آن باشد كه قبح سرقت در آن جامعه 
شناسند، لكـن و در اين ميان، بعيد نيست كـه حتـي دانايـان نيـز عوامـل ميـاني را نـ... و همچنين است پي در پي

 كـه عامـل كنـيم  مـيمثالً همين سرقت را كه مثـال آورديـم، فـرض. شناسند عوامل ابتدايي و انتهايي را حتماً مي
؛ پس ما آنرا بعنـوان انتهـاي انتهاي امر است) سرقت(، اما فرض ما اينست كه اين )حال آنكه نيست(انتهاييست، 

، امـا يـك حكـيم، نادانيـست آن شناسـيم و  اي آنـرا نيـز مـي، و اگر دانا باشـيم، ابتـدشناسيم  مييك ناهنجاري
 را نيـز ]يعني عواملي كه بطور پياپي، موجب بسي ناهنجاريها گـشته تـا بـه سـرقت خـتم شـده[هاي مياني  اليه
ها شده، و چه چيزها بر چه چيزها اثر گذاشته تا به اينجا كه هـست  چه شده، و چهداند كه  شناسد، يعني مي مي

 يك ناهنجاري را فقـط يـك چيـز بـدانيم، بلكـه هـزاران عامـل، دسـت  نيست كه عاملٍدرست پس .رسيده است
تا يك هنجار » ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند« يعني ؛آيد  ناهنجاري پديد تا يك دهند ميبدست يكديگر 

وجـودش بسبب آن شـدت، ت كه  شديد اسآنقدر،  فرضي ناهنجاريٍ آن،اما اكنون ؛ توليد گرددو يا يك ناهنجاري 
 را حـس نكنـيم و آنهـاباشند كه ما وجود موجود ممكن است هزاران ناهنجاري ديگر نيز  وگرنه   !كنيم را حس مي

 باشند، بسي مهماهميت باشند كه به آنها اهميت ندهيم، و يا ممكن است  بي )از نظر ما( را نبينيم، و يا آنقدر آنها
 خـويش، بـسي  پس ما بـه گمـان.. .بگيريم آنها را ناديده  ناچار باشيم كه مهمتر،لكن بسبب وجود ناهنجاريهاي 

تـا جـايي (ايم موضوع مسائل زناشويي و جنسي را بطور مستقل بيان كنيم و سعي كنـيم  تا توانستهايم  هنر كرده
  .يمي مسائل اجتماعي پيشگيري نماسايراز تداخل آن با ) كه ممكن است

  ]. است درج شدهاي مقالهفهرست عناوين در انته[
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  ست ي جهان در خطر فروپاشيكانون خانواده در تمام
  

 اما اگر عملٍ دماغ را بياد بياورنـد، خواهنـد ديـد كـه چنـين  در معرض خطرند،هايراني باورند كه فقط اني بر ايبرخ
 ونهـايزي كـه تلوبيننـد مي فكنند،اي جوامع جهان بري به ساي نگاهمي اگر نو...  بلكه كرم از خودِ درخت استنيست

 ي كسب درآمدند، بس دربند كسب درآمد؛ و خطر آنانكه دربنداي و استند،ي سقي مشغول تزراي   در سراسر جهان،
  .كند ي مهي را توجلهيهدف، وس پندارند كه مي راي زاستندي سقي سرگرم تزره كتلويزيونهائيست از شيب
  

  
  

 بـسبب جهـل و ياري، و بـس]كـاي آمري و صـداي سي بي من و تو و بونيزيمثل تلو[ به عمد ي برخونها،يزي تلونيا
 از ،ي كـساننيچنـ. كننـد ي مـي متالشـ]تي در كشور خودشانح[ها را   دارند كانون خانواده،بخاطر كسب درآمد

 يعنـي كننـد؛ ي كه دارند چه مدانند ي آنان ممي كه بپندارستي ننطوري و اگردند ي اعمال مني مرتكب ايشدت نادان
 كه دارد به عمـد كـانون خـانواده را ي سي بي همان بيحت. كنند ي مني عقل چنيتصور نشود كه آنان دارند از رو

 روش، بر خـالف نيا  اوالً راي زست،ي از شدت نادانزي نكند ي مبي تخر] زباني فارسي كه فقط در كشورهاميريگ[
 د،ي آدي جهان پدي در هر جاي هر تباه،ي و در ثانزنند، ي خود دم از آن مه كستي و حقوق بشرياصول دموكراس
ونهـاي ييكـي از آثـار مخـرب تلويزثالً مـ. رود ي و عاقبت دود آن به چـشم خودشـان مـرسد ي مزيآثارش به آنان ن

دا از ورود ي بپا كرده است؛ و آن كـشورها، ابتـيبينيد چه غوغا  مهاجرت است كه مي)براي خودشان (اي ماهواره
سـالها بعـد رخ  ناشـي از مهـاجرت، تعـارض؛ امـا بردند مهاجران پول با خود مي زيرا شدند مهاجران شادمان مي

  ...رانند ميبه بدترين وجه مهاجران را گردند، و  ها مي ديهاي آن مهاجرتنمايد، لذا آنگاه متوجه ب مي
  

 ي صـفاتكهي هستند كـسانراي بجا نباشد زاس،ي قني و بسا اميكن ي ماسي با عقل خود قمي كه ما دارميناگفته نگذار
 رنـد،ي انتقـام بگ تـاكنند ي مي سبب خودسوزني كرده باشد؛ مثالً زنان به الي نفرت، عقلشان را زاايمثل حسادت 

 تـا بـه كننـد ي را انتخاب مـي آن نوع خود كشعمد و به ست، ي نوع خودكشني بدتر،ي كه خودسوزدانند ي ميعني
 ي اگر نـوع بـدتريعني تا بتوانند فقط به طرف ضربه بزنند؛ كشند ي در واقع، خودشان را ميعنيطرف ضربه بزنند؛ 

  .ننديگز يا برم حتماً همان راموزند،ي را به آنان بياز خودكش
  

 از ثـروتم را بتـو يمـي تـرا آزاد سـازم و ن،ي چاره كنـميگو ي را كه مياگر كار:  غالمش را گفتياند كه مرد آورده
 و در آنجـا م،يـ روي فالنيخواهم شب هنگام با هم بر بام سرا: آن چكار است؟ مرد گفت: ديغالم پرس  . پردازم

مـن بـا آن :  مرد گفـتست؟ي و سبب آن چستي چه كارنيا: دي پرسرتيغالم با ح  . ي و برويسر از تنم جدا ساز
اش   زنم لكن نتوانستم، اكنون خواهم كه بـر بـام خانـهي تا او را ضربتدميشي اندي دارم و بسنهيري ديفالن عداوت

  .دي تا بلكه بكشتنم گرفتار آيسر از تنم جدا ساز
  

گرفتـه اسـت، لكـن قرار ي فرهنگـي و نـاتويم نرم افـزار هدف تهاجراني باورند كه ملت اني بر اي كه برخميگفت
 عمـل ي اوالً دارد ضـد دموكراسـرايـ پـس اسـت؛ زي بسي است، اما در علوم عقلشي پيغرب اگرچه در تكنولوژ

 لـذا كـانون خـانواده در سراسـر كند، ي جهان منتشر مي را دارد در تمامي بندوباري فساد و ب،ي و در ثانكند، يم
 ايـ دارد؟ و آي پورنـو، تـازگيلمهـاي مگـر انتـشار فايآ   مثالً؛ستي نراني امر، مختص به انيو اجهان در خطر است 

 يونهـايزي و تلوتننتري بوك و اسي فبي فري آسانني به ايو سوم آنكه اگر جماعت  شود؟ ي ساخته مرانيمختص ا
  ... خورند؟ ي به چه درد م را بخورند،يا ماهواره

  

  عليه بشريت خانواده در هر جامعهٌ مفرد، و يا جامعهٌ جهاني، جنايت يب كانونبيقيدي و تخرانتشار سكس و 
  .رخواستِ رسيدگي فوري داريمدكنيم و   نوين جلب مي متحد را به اين جنايتِو ما توجه سازمان مللاست؛ 



 ٣

د، كـره جـان سـالم بـدر خواهـد بـر)  شـدنيجهان (ي كه از باليتنها كشور:  خنده دار است كه آدم فكر كندنيا
 از ما و . خواهد شدني چنشك ي روش ادامه دهند، بني به همد،ي قي بي كشورهاري اگر غرب و ساو ؛ست يشمال
 ني، و همچنـحقوق بـشر و ،ي و دموكراس،ي خود، به اصول انسانني كه طبق قوانخواهيم مي جهان ممالك يتمام

  ™د و آن را مراعات كنند  هست احترام بگذارنشان يكه در قانون اساس] يعفت عموم[به اصل 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  رود دندان فاسد را اگر اصالح نكنند، خودش از ميان مي
  

كار بجاي باريـك برسـد، و خواهيم پيش از آنكه   ميكنيم؛  مي انتقاددهيم، و  ميگذاريم، و هشدار وقت ميما اگر 
نگـردد، اگـر اصـالح ،  پيشگيري كنيم؛ وگرنه، هر دنـدان فاسـدي وقوع آنجامَد، ازناين تجارت به ورشكستگي بيا

  . رود، و براي از ميان بردن آن، نياز به هيچ كوششي نيست بخودي خود از ميان مي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

   طالقزاني مشي بر افزاي گسترش تكنولوژريتاث
  

را بـسبب گـسترش )  طـالقشيافـزا( هستند كه يا  پاره،ي مركزي اروپا در جهان، بخصوصيدر اغلب كشورها
 ي جهان و محـل تالقـيابي بوك را مركز دوستسي في و گروهدانند؛ ي ميل ارتباط جمعي بخصوص وسا،يتكنولوژ

امـا ... شـمارند ي مردان را عامل طالق مي جنسي ناتوانزي نيا  و پارهانگارند؛ ي آنان ميمردان و زنان، و تنوع طلب
 هـست، مـشروط ي كـافي اثبات آن، شواهد و مثالهاي غلط هستند و براي بطور نسباتي نظرني كه امييگو يما م
  .دراك الزم در مخاطب باشد قوهٌ انكهيبر ا
  

  
  

 ي كـه تكنولـوژميسي بنواي آم؟يسي آن را چه بنوتري كه تميديشي مقاله، با خود اندني به نوشتن امي شروع كرديوقت
 ني دوربـايـ... ؟يا  مـاهوارهيونهـايزي تلوايـ و ،] منـو بكـنايـ بي آن عكـسهابـا[ بوك سي فايعامل طالق است؟ و 

  ك؟ي كدام... پ؟اَ اتس و وليبا موي دانشگاه و گوشاي و نترنت،ي ااي و ،يلمبرداري و فيعكاس
  

 فقـط و فقـط ،يعامـل اصـل. ستندي ني كنندهٌ فساد هستند، لكن عامل اصلعيتسر]  مفسدانيبرا[ ابزارها، ني ااما
 نقض غرض است و ضد خواستهٌ كند، ي آنچه مداند ي و نمست؟ي هدفش چداند ي كه نمي بشر است؛ بشرينادان
  .بَرَد كه مطلوب او نيست  و او را به مسيري مي! اوستخودِ

 بلكـه از او مي كنـكتـهي دي را بـه كـسيزيـ چميخـواه ي نمنكهي ايعني، »ضد خواستهٌ خودِ اوست «مييگو ي منكهيا
 كه او پشت بـه مينيب ي به كعبه بروم؛ اما ما مخواهم يم) مثالً: (ديگو ي و او مست؟ي كه خواسته شما چميپرس يم

  :مييگو ي پس طبعاً مرود؛ ي مكعبه
  »! به تركستان استيرو ي ره كه تو مني ك      ي اعرابي بـــــــــــــــه كعبه ايسرَترسم نَ«



 �

  ؟يزن يچرا توپ نم:  را گفتنديتوپچ
  .لي دلكيبه هزار و : گفت
  . را بگولشي دلكي: گفتند
  .مي كه باروت ندارنستي الشي دلكي: گفت
  ]ستي الزم نگري دلي هزار دليعني، [     . توپ نزدن بس استيرا بلي دلكي نيهم: گفتند

  
 ي مواجه بوده است؛ و در آن دورانها طبعاً تكنولـوژ،ي فساد اخالقيدمي هزاران سال گذشته، بارها با اپيبشر ط
 نيبه ا تا كند ي متي كفالي دلكي ني اهل معرفت، همي بوده باشد؛ پس براي تا چه رسد به آنكه عامل اصل،نبوده

 بـه دني اما در سرعت بخـشستي ني عامل اصلي تكنولوژيعني ست،ي نشي بيا لهي وسي برسند كه تكنولوژجهينت
  . مؤثر استاريانتشار فساد، بس

  
، در ]طـاعونمثـل  [ي جـسمانيهايماري باي، و ]مثل لواط كردن [ي اجتماعبيماري كي ي گذشته، وقتيدر دورانها

 اري ارتباطـات بـسرايـ زديكـش ي طـول مـيلي طبعاً خد،يرس ي به شهر مجاور ميقت تا ود،يگرد ي معي شايا جامعه
 و ماننـد شـدند ي، به همان محدوده ختم م)ي اجتماعاي يخواه جسمان (هايماري غالباً آن بجه،يدر نت. محدود بودند
  .كردند ي نمتي هست، در عرض چند روز، به كل جهان سرايا  ماهوارهيونهايزي و تلونترنتيامروز كه ا

  

  :ميآور ي مثال ساده مكي تنگتر است، ي كه سوراخ فهمشان اندكي كسانيبرا
 از لـومتري كه بفاصلهٌ چند كي باشند، و دو سالن مرغداركدگري كه مجاور ديري را در نظر بگي دو سالن مرغدارمثالً
 زيـ سـالن دوم ني مرغها دچار گردند،ي سالن، به مرضكي ي قرار داشته باشند؛ در حالت اول، اگر مرغهاكدگري

  .د خواهند شد چرا كه در مجاورت همدگر قرار دارنضي مرعاًيسر
 نخواهند شـد چـرا كـه ضي مرعاًي سالن دوم سري شوند، مرغهاضي سالن، مركي ي حالت دوم اما اگر مرغهادر

  . است كمترها يماري بتي باشد، امكان سراشتريها ب هرقدر فاصلهپس .   دور از همدگرند

  
 بشي از معـايكي دارد، ي دهكده كند؛ اما اگر محاسنكي به لي توانسته است جهان را تبدزي و ارتباطات نيولوژتكن
منتـشر )  دهكـدهنيـا(بـسرعت در ) يكيولـوژي بايـ و ي اقتـصادايـ و يخواه اجتماع (،يماري كه هرگونه بنستيا
 چـه م،ي كنـسهيـ مقاكـدگري و عدم آن را با يژ وجود تكنولودي فوامي و بخواهميي برآاسي اگر به مقام قو   .شود يم

 تـا مي از آنهـا بگـذري برخري بود از خمي ناچار خواهنصورتي كه در ام،يابي از سود آن بشي را بي تكنولوژانيبسا ز
  .مي را حفظ كني مهمتريزهايچ
  

 و كردنـد ي كنتـرل مـ راني زمتي جمعيعي بطور طبكروبهاي پاستور واكسن را كشف كند، ميمثالً تا قبل از آنكه لوئ
ماننـد ( لكـن آمـد ي امر اگرچه انسان را خوش نمني تجاوز كند؛ و اارديلي دو ميكي كه آمار بشر از دادند ياجازه نم

 در خطـر عـتي اما اكنون نه فقط نسل انسان، بلكـه كـل طببود؛ و نوع بشر عتي، موجب بقاء و دوام طب) تلخيدارو
 متأسفانه انسان ي ولن،ي نجات زمي شوند براجي خطر گردند و بسنيوجه ا كه همه متديي نخواهد پايرياست، و د

  .راه گريزي نباشد گري كه دري آنقدر دكند، ي خطر را حس مري ديلي نادان است و خاندازه ي بيموجود
  

 كـه از كجـا جهـش داند ي ميعني كند؛ ي كه بشر مانند قورباغه جهش ممي بلكه معتقدم؛يستي نيما مخالف تكنولوژ
 كردند، كنتـرل ي و الزم بود دولتها همچنانكه واكسن زدن را اجبار؛ به كجا فرود خواهد آمدداند ي نمي ولكند، يم

 و ارديـلي مكيـ بـه ونيـلي م400 از كبـارهي هند، تي تا تعادل حفظ شود و مثالً جمعكردند ي ميار اجبزي را نتيجمع
 پـسران را از ديـ دختـران آزاد كردنـد، باي را براالتيص تحي وقتاي. رهي و غني چني نرسد و همچنونيليچهارصد م

 تـوان ي دو خدا و دو قانون بـود و نمـع تابتوان ي نمراي تا تعادل حفظ گردد؛ زكردند ي و نفقه معاف مهيپرداخت مهر
  : بهبود داشتدي را عمل كرد و امبي از دستورات طبيبخش

  
   فــراموش كنرا  وـــسرفوال تُ       را تو خود گوش كنكلو وشربو
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 تيري تعـارض مانـده و در مـدنيـ در ازي جوامع جهان سوم نراني بام و دو هواست؛ و مدكي تي ـ حكاتي حكانيا
 ناچارنـد طبـق يي از سـورايـ زبرنـد، ي نمـيي لكن راه بجـاكنند ياند، و شب و روز كوشش م جامعهٌ خود درمانده

 متـضاد، ني قوانني كه با اننديب ي مييونشوند، و از سخواست سازمان ملل عمل كنند تا متهم به نقض حقوق بشر 
  .س الزم است تدبيري انديشيد پ!... ملت نهادي پاشي پي راه درستتوان ينم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

   گربه كجا رفته است؟حياياما درٍ ديزي باز است، 
  

حـال آيـا چـون ايـن . قانوني و آزاد باشـدگري كامالً  ، قانوني وضع كند كه مثالً روسپيحكومتيكنيم كه  فرض مي
  گري كنيم؟ زشت، قانوني و آزاد است، ما بايد برويم روسپي شغلٍ

بينيـد؛ و هـر چيـزي كـه در آن   ميمردمها را از  پس وقتي درست به قضاياي جهان نگاه كنيد، همهٌ خوبيها و بدي
  .جامعه، نيك باشد، از نيكي مردم آن جامعه است؛ و هر چيز كه بد باشد، از بديٍ مردم آن جامعه است

شـوند، زيـرا   شاه آنجا زورگوست، بدانيد كه مـردم آنجـا جـز بـا زور اداره نمـي جايي رفتيد كه ديديد بهاگرپس 
 اين مدعا، اثباتو براي ... آيند نم براه نميافهمند، و با دليل و برهان، و با عزيزم و چشمم و ج معناي نيكي را نمي

  . بيابيد آنها راتان، اما بهتر است خودمثالهاي بسيار هستها و  نمونه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  !را تقليدشان بر باد دادخلق 
  

 شـناور نـادر بُعـد مع) ديـتقل( كلمهٌ ي اقتباس است، ولي نوعزي ندي و اقتباس است، و تقلاسيعلم بشر بر اساس ق
 بـسبب آنكـه شـناور اسـت، راي ز؛ مورد مالمتي موجب حالوت است و گاهي مطلق ندارد، لذا گاهياست و معن

 ي موجب اصالح و ترقـتواند ي مدي تقليعني . باشدي منفي در موضعتواند ي مزي مثبت باشد، و ن در موضعٍتواند يم
 ايـرا مشخص نمـود تـا رد ) ديتقل( موضع دي كه بانستي جامعه گردد؛ اكي ي موجب افساد و تخطّاي جامعه، و كي

  . نكندپيكار جادِي ااَشرار و  اَخيارانيقبول آن در م
مـورد نظـر  (ديـ مثبت بـودن تقلاي ي منفتيبدون آنكه وضع) است اما مثبت دياگرچه بجد معتقد به تقل (ي مولومثالً
  :ديگو ي مني چنيتي از حكايتي و در بدخوانَ يرا مشخص كند، آنرا موجب سقوط بشر م) يشخو
  

   باددي تقلني دو صد لعنت بر ايا      اد دادــر بــ بدشانيخلق را  تقل
  

 دي تقلزي نتي بني و منظور او در ادهد ي خلق را بر باد م،ي امور منف دردي تقلراي زديگو ي كامالً درست ميالبته مولو
 ؛ از ملزومـات اسـت، اجتمـاعي اخـالقٍو ،زنـدگي  مثبـتِامور در دي كه تقلداند ي مكي او نراي زست، يدر امور منف

 شي الزم است در عزم امـور از معظمـان خـوپس شناسند، ي و اسباب عشرت نمدانند يچراكه همگان حكمت نم
  .ردي نگيشي كنند تا شقاوت بر سعادت پديتقل
 ذهن شنونده اعتماد نموده، و از ذكر مقصود گذشته اسـت؛ امـا صي متن با تشخقي به تطبتي بني در اي مولولكن
 لـذا در رنـد،يگ ي را گـواه مـتيـ بنيـ اان،ي از دانادي تقلي بمنظور نف،)مناننديكه خود آشكارا مقلد اهر (وانيد چون

  : گردديريشگي پاني شده تا از سوء استفادهٌ سوفسطائري متغري مذكور بصورت زتي ب،ي مثنودي جديها نسخه
  

   بادديكه دو صد لعنت بر آن تقل       بر باد داددشانيمر مرا تقل
  

 از ديـ كه در جهانـست، بـسبب تقليهر فساد راي ز در اصل سالح انسان استت،ي بني غافل از آنند كه اشانياما ا
  !... بر باد داددشانيخلق را تقل:  كهميي را بگوني همميخواه ي مقوله مني و ما در ااست؛ منانياهر
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  .ست ي و خطرناكتر از هر خطر،ي در امور منفدي بسبب تقل،ي اجتماعيها ي آمدن ناهنجارديپد
  . قرار داردي روانيهايماري كه در ردهٌ نخست همهٌ بستيهائيماري از ب،ي اجتماعيها يناهنجار

  
 د،يـتقل:  كهمي اقتباس است؛ و گفتي نوعزي نديتقل:  كهمي و اقتباس است، و گفتاسيعلم بشر بر اساس ق:  كهميتگف
 را معتـرض و ي است و احددهي و پسندكوي نك،ي در امور ندي و بد شناور است؛ و تقلكي ناني و مستي مطلق نيامر

 ي كـه جامعـه را بكلـسـت ي اجتمـاعيهـا ينجاراه آمدن ندي موجب پدست،ي لكن در امور ناشاكند، يمتعرّض نم
  !گيرند فقط دانايان آنرا جدي ميو اين اخطاريست كه  سازد؛ ينابود م

  

مثـل  [كالي مـديهـا يماري بفي همرد،يماري بكي كه تا كنون بعنوان ستيهائيماري از جمله ب،ي اجتماعيناهنجار
 ري سـافيـ آن را رسـماً در رد2015 هيـ فور25وز محسوب نشده، اما ما از امـر] ي جسماناي و ي روانيها يماريب
 كالي مـديهـايماري از جملـه بزيـ ني باستانشوم دهٌي پدني كه اميكن ي و اعالن مميده ي قرار مكالي مديها يماريب

  ™  را بخود اختصاص دهدي از علوم پزشكياست و الزم است شاخهٌ مشخص
  
  : استشتري شناخته شده بيهايماري بري تا چه حد از سااعي اجتمهايبيماريخطر  كه دينيب ي مري زبدوي نمودار در
  

  
  
 بـه ،]جـز دانايـان[ چـون ي وجـود داشـته، ولـاو شيداي از بدو پ، بشر استي روانيماري بنخستين كه يماري بنيا

در دستور كار علـوم ) يبطور رسم( سبب، هرگز ني به هم، و شدهپنداشته يعي طبي امركند، همگان سرايت مي
 از ،ي اجتمـاعيجـارناهن:  كهشود ي حاصل مجهي نتني گردد، اي؛ اما اگر با دقت بررس استار نگرفته قريپزشك

 نيتـر  به خطرناكتواند ي كند، مريي تغي از سمت مثبت به منف،يدي هر تقلري و هرگاه مسد،يآ ي مدي پدي منفديتقل
  .ن است ممكري غباًي با آن، تقري منطق بدل شود كه مبارزهٌي روانيها يماريب
  
  . و همگان مجازند كه آن را كاملتر سازندست يي نمودار ساده و ابتداكي نمودار باال،  ●
 ي كـه بـه انجـام امـري كننـد، مـثالً كـسجادي ازي ني و جسماني روانيهايماري بتوانند ي مي اجتماعيها يماري ب ●

دبـار مـتهم  و اِرتحجّـ است وگرنه بـه مي است، ناچار از تسلجي چون آن امر در آن جامعه راست،ي نينامعقول راض
 و ناچار بـه شود يم)  مرداني جنسيناتوان(=  نگاه كند، دچار عَنن ي سكسيها لمي كه في مثالً مرداي. گردد يم

  . شكافتمي مسائل را در ادامه بحث خواهنگونهي ا  ...كند يپزشك مراجعه م
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 داننـد ي نمـرايـ خواهنـد گذشـت زهي قضني از كنار ا با سكوتي كه جوامع غربنستي آن الزم است ااني آنچه ب  ●
 نيـ خودشان باز خواهد گشت، پس نخواهنـد گذاشـت كـه اي بسوياند بزود  انداختهديگر جوامع ي كه بسويريت

 كه منتظر معجزه نماننـد ميكن يم شنهادي پي لذا به جوامع شرق رد؛ي قرار گي مطرح گردد و مورد بررسيناهنجار
 كـه چگونـه ننـدي امر اختصاص دهند تا آنگـاه ببني را به اي شاخه از علوم پزشككي شان،يهها در دانشگاعاًيو سر

  . از جهان شرق خواهد شدديجهان غرب، ناچار به تقل
  

  .انتي است نه دعقالنيت ي، بر مبنامقاله ني ااناتي ب  :يادآوري

  
 بالسـت، كـه ي خطا، موجب بسنيهمدر اذهان هست خطاست، و ) يآزاد( كه از كلمهٌ يفيامروزه در جهان تعر

  .است) زلزله طالق( بنام يياز جملهٌ آنها، بال
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  اگر اين روند ادامه يابَد، بزودي به دوران اعراب جاهلي باز خواهيم گشت
  

 فالن امر در فالن مدت چه خواهد بود؛ لذا بارها و بارها در جي كه نتاديگو ي شعور بما مي ولميدان ي نمبيما علم غ
 ي ولـمي كرد]1 [يباگري و همچنان دم،ي هشدار دادكند، ي مدي دارد كانون خانواده را تهد كهيا مورد خطر خزنده

 بـه رايـ زميشـنو ي و فغـان مـادي اقصا نقاط جهان، فرز تا امروز كه ا  ...دندي ما خندشي به ريبلكه برخو  دندينشن
  !...دندي رسميهرآنچه هشدار داده بود

  

  طبعـاً ابـد،ي روند ادامـه ني است و اگر همدهي رسمي از آنچه گفته بود به حدود شصت درصد،ياكنون جامعه جهان
 را زنـده بگـور خواهنـد شي عربستان باز خواهند گشت، و باز مردان، دختران خوتيبه دوران جاهل ،جوامع غالبِ
] ر عربـستانآنهـم د[ در آنروزگـار رايـ زم،يبدان يبندوبار ي بني را مقصر اي تكنولوژميتوان ي كه ما نمنستيكرد؛ ا
 و كردنـد؛ ي و از بـازار آزاد اسـتفاده مـگرفتنـد ي زن نمـگري بود كه مردها داي  درجهتا فساد ي نبود، وليتكنولوژ

  .»؟! استفاده كنندگراني تا دميما زن كن«:  بود كهنياستداللشان ا
  

 و بـاز استداللـشان ؛كردنـد ي دخترانشان را در بدو تولد زنده بگور مـدادند، ي از مردان كه تن به نكاح مياريو بس
 د،ي بـه سـن بلـوغ رسـي تا وقتميكن ي دختر در دل ما ننشسته، او را زنده بگور منيهنوز كه محبت ا«:  بود كهنيا

 ؛»...ميـ آررونيـ و آن بنيـ لِنگ اري هر روز او را از زمي نباشچار و نامي نگرد اودنبال، و خانه به خانه، ي به كوكوي
 نبودند، بلكه فساد موجود در وانهي دكردند، ي دخترانشان را زنده بگور مكهي و كسانردندك ي زن نمكهي كسانيعني

و در . بردنـد پناه مي ناودان ري در واقع، از ترس باران به زيعني داشت؛ ي اعمال نادرست وامنيجامعه، آنان را به ا
  . غالباً فاسد شده بودندياق صالح و سالم مانده بودند و الب، هاشمي مثل بنفي طواي فقط برخان،يآن م
  

  كسي تفاوت كه بساني ثبت است، با اي دوران جاهلخي همه در تارم،ي را كه عرض كردآنچه و ميدان ي نمبيما غ
 را از حد گذرانده و تحوقا كه ستي كساني در اثر كارهاي پردگي بني پرده سخن نگفته باشد؛ و اي حد بنيتا بد

 ي به خودشان است و آزادند تا هر تباهكارعلق متاي كه دنپندارند ي مي كساننيچن  !... دارندي ميجشن طالق برپا
 انسان مشروط به عدم سلب ي بدانند آزاداند تا تعليم نديده و ،اند ، زيرا هنوز ضرب خيزران نچشيدهمرتكب شوند

  ]2 [!شود ي نمدهيي زامزيكالي جز رادم،زيكالي از رادنكهي و ا ... استگراني ديآزاد
  
 را پـشت سـر نهـاده بودنـد و فـساد دي مرحلـهٌ ازدواج سـفي حتت،ي دوران جاهل كه مردمٍدانند ي را منيگاهان اآ

 پـدر آن پـسر هـستند بـا نكـهي مرد بر سـر اني چندد،ييزا ي مي پسري زني بودند كه وقتده رساني را بحديجنس
 و شـد؛ ي بـا مقابلـه حـل مـزي ني و گاهمله،ا با معي با مذاكره، و گاهي مجادله داشتند؛ و آن مجادله، گاهگريكدي

 آنان فقط بـر سـر نـوزاد پـسر مـشاجره ،ي مواردني در چن  .دي رسهي به معاوقي طرني از همديزيمذكور است كه 
  ]3 [. انتظار نداشتنديزي و آبرو ريزي از دختران جز مردآمراي زگذاشتند ي نميداشتند و به نوزاد دختر وقع



 ٨

 ي كه چرا اعراب دوران جاهلافتي سخن درخواهند ني از اخبر، يگاهند، لكن خردمندان ب حكمت آنيفرزانگان از ا
 از فـساد، يريشگيـ خواهند برد كـه اسـالم بمنظـور پي و پكردند، ي و چرا دختران را زنده بگور مكردند، يزن نم

  : گفتهيهُ عل شوهر دهند؛ و چرا محمد صلوات اهللا و سالمي سالگ9قرار بر آن نهاد كه دختران را در 
  

  ي مِنِّسَيْ فَلَي فَمَْن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيالنِّكَاحُ سُنَِّت
  

 سبب گفت كـه مردهـا ني است، بلكه بداتيهي زده باشد كه از جمله بدي حرفامبري امر نه آن بود كه پنيو علت ا
  !دادند يج نم و تن به ازدواختنديگر ي حاكم بود، از نكاح معرب جامعهٌ ر كه بياز شدت مفاسد جنس

  

 هر ي نكاح آرزوچراكه ، استاتيهي گفته جزء بدني بظاهر، اراي باال كذب است زتي بر آنند كه روايبرخ   :حيتوض
 تيـ رواكيـ از ي را بخـشتيـ روانيـ ايا  و پاره.دي بگوههي بدني چن،يامبري كه پستي و معقول نستيدختر و پسر

  . برون آرند و بعقل سازگار سازندههي آن را از حالت بد تاكنند ي را نقل مي و قولدانند ي متر يطوالن
 ي بجـايامبريـ نبود و هـر پههيابداً بد...) يالنكاح سنت( كه گردد ي كه در باال عرض شد، روشن ميحاتياما با توض
  .گفت ي را مني، هم]طيدر آن شرا [بود يمحمد م

  
 ديباو پارچهٌ در التين است؛  Debugger، و برابر با ]عيباشكالزدا و برطرف كنندهٌ [ در ايرانيك، بمعناي ديباگر ] 1[

   . استديباجبوده كه مُعرب آن  ] ديباگ[ اي را گويند كه معايب بدن را بپوشانَد، و نام آن در بنياد  پارچه
  . در اينجا، تند روي، زياده روي، و شدت عمل استراديكاليزممراد از ]  2[
  .شهوت باشد و به حرام با مردان بياميزد زني را گويند كه تيز مردآميز] 3[
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

   لذت بردن است؟ي ازدواج براايآ
  

 دختـر شـوهر دادن، ،يدار  خانـه،يدار  كـار، ازدواج، بچـهدن،ي سراسر لذت است؛ خوردن، خواب،يعي طبيزندگ
  !... توالت رفتن هم لذت داردي لذت هم دارد؛ حتي زحمت دارد ولنهايهمهٌ ا... پسر داماد كردن

 ديـ آن در دسترس نباشد، آنگـاه چـه انـدازه در رنـج خواههٌي و مكان تخلديوالت داشته باش كه سخت تدي كنتصور
  . از آنهاستيكي زي نهفته است، و ازدواج ني لذت،يعيپس در هر امر مشروع و طب... بود؟

  
 از ي به آن توجه دارد؛ مثالً هدف اصليپنهان است كه كمتر كس) ياصل (ي هدف،ي پشت پردهٌ هر امر لذتبخشاما

 و سـت؛ ي ادامـهٌ كـار و ادامـهٌ زنـدگي بـراي آن، آمادگجهٌي روح و جسم است، و نتي و بازسازي پاكسازدن،يخواب
هدف پنهان در ازدواج و  ست؛ ي مختلف زندگر و انجام اموي دوام زندگي داشتن براي از خوردن، انرژيهدف اصل

دار  ي، هرچند به يكديگر عالقمند باشند، اگـر بچـه نشان به اين نشاني، كه هر زن و شوهر؛است]  مثلديتول [زين
  .رسد؛ مگر آنكه هر دو نازا باشند نشوند، كارشان سرانجام به جدايي مي

  

 باز مانـد، ي گشت و از حاملگائسهي فرزندانمان بالغ شدند و همسرمان ي است، پس چرا وقتنياگر چن: دييگو يم
  م؟ي هستي ما محتاج و عالقمند به همخوابزيباز ن
  
  . بالغ و مستقل گرددكسالهيپدر نباشد، و به اش محتاج   كه بچهستيآهو ن] مثالً[انسان مثل : مييگو يم

 آنـان بـه حرمـت و زيـ تا كودكانش بالغ و كامل شوند، و باز بعد از آن نخواهد ي سال زمان مستي از بشي بانسان
 ببندد و آنان را به همـدگر محتـاج كدگري را به  الزم است كه پدر و مادري پس طنابازمندند،يمشورت پدر و مادر ن

  .ست ي به همخوابگاجياحت + ت و آن طناب، مودّ،كند يريشگي آنان پييگرداند تا از جدا
  



 ٩

  .بندد ي مگريكدي به يري كه زن و شوهر را تا پستيسماني ر، ي به همخوابگازيمودّت بعالوهٌ ن
  .ديري بگيرا جدامر  نيا و !دد مگر با عفت نگرداري زن و شوهر، هرگز پاانيمدر مودّت  ليكن 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  ؟كنند  ميتشبيهچرا عروس و داماد را به كبوتران عاشق 
  

كننـد و تـا  هيچگـاه همـديگر را تـرك نمـي) در وضعيت طبيعي(ست كه در ميان پرندگان، كبوتران آن  امرعلت اين
كننـد، زيـرا   تشبيه مي عروس و داماد را به كبوتران عاشق است كه؛ و به همين سببمانند زنده هستند با هم مي

  .مند و اميدوارند كه چنين باشدوآرز
  .داند البته اين تشبيه از دوران باستان بجا مانده است و امروزه كمتر كسي سبب آنرا مي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  ؟ي چيستديكتاتور
  
 كيـ ي در اشاره به مجرغير منفي يكرديدر ابتدا با رواست، و اين واژه  )ديكته كننده( اي به معنلغت در كتاتوريد

 ي به معنني نويها يكتاتوري د به  اشاره،دي جدي در معناشد؛ اما اطالق مي در رم باستان ي حكومتسازوكار خاص
 در مواقـع باسـتان كـه در رم  بـودي از قـضاتكيـ عنـوان هر،در ابتدا) ديكتاتور(. دارد) العنان مطلق( و )يأرخود(

 انتخـاب )العـاده  فـوقاراتيـختبـا ا( مـدت شـش مـاه يهـا بـرا  اداره امور كشور از طـرف كنـسولي برايبحران
  از در رم باستان،كتاتوري انتخاب د.  كرد ي انتخاب م)تومي اكوستريماگ( با عنوان ي معاونكتاتوري د و آن؛شدند يم

  . گرديد منسوخ سوم پيش از ميالد معمول شد و در اواخر قرن پيش از ميالداوايل قرن چهارم 
  

؛ بنابراين، اين واژه نيـز معنـاي مطلـق نـدارد و ميـان كند كتهي كه دست ي كسي به معنلغت در كتاتوريد: گفتيم كه
الح در ط ايـن واژه، از نظـر اصـ همچنـين.توانـد بـد باشـد تواند نيك باشد و مي نيكي و بدي شناور است؛ پس مي

ديكتاتور بَرَد، و يك  نيكي مي، مردم را بسوي نيكومنش بودن نيز شناور است، زيرا يك ديكتاتور )خودرأي(معناي 
اما مقصود ما از طرح اين موضوع، توضيح دربارهٌ حكومت ديكتاتوري نيست، بلكـه . بدمنش، مردم را بسوي بدي

و . با خوشباش نيز هـستديكتاتوري ديكتاتوري با سرنيزه هست، همچنانكه : خواستيم اين را عنوان كنيم كه مي
  . استبحث ما در اينجا، دربارهٌ ديكتاتوري با لبخند و خوشباش

  

كننـد و مـردم را بـه هـر  با لبخند و خوشباش بمردم ديكته مـي، هر آنچه بخواهند را ي جهانراديوها و تلويزيونها
  . نيز به فرهنگ لغات افزوده شود را الزم است اين نوع ديكتاتوري، پسكشانند راهي كه بخواهند مي

  

در ديكتـاتوري بـا سـرنيزه، فـردِ مفعـول، : كـهتفاوت ديكتاتوري با سرنيزه و ديكتاتوري با خوشـباش در اينـست 
، پس ضمن اينكه بـراي آنكـار )زيرا فشار از بيرونست (شود كه قلباً به آن راضي نيست به انجام كاري ميمجبور 

مـردم را اما در ديكتـاتوري بـا خوشـباش، . بگريزدبار آن د است تا فرصتي پيش آيد و از زير صتركند، مُ تبليغ نمي
 پـسكننـد،  به اختيار خود دارند فالن كـار را مـي) فشار دروني وبسبب (ندارند كه  كرد تا بپامني خميتوان به آسا

 .ديكتاتوري با خوشباش، بسي خطرناكتر از ديكتاتوري با سرنيزه اسـتاينست كه كنند؛   مي نيزبراي آنكار تبليغ
   . لكن با خوشباش،ديكتاتورتر هستند )استالين(، بارها از )من و تو(ونهايي مثل يتلويزيعني اينكه ، و اين

  

  .؛ حال آنكه هردو اجبارند)اجبار( را يروني بني و فرامنامد، يم) ارياخت( را ي دروننيبشر، فرام
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 ١٠

  دموكراسي چيست؟
  

  . شده استعريف  ت كم خطا بر مردم حق مدارتيريمد براي ي روش حكومتكي ،يساالر مردميا  يدموكراس
  .كنند ي حكومت م بر مردم بلكه مردمدر رأس قدرت نيست ي خاص گروهايفرد  ،يساالر مردميا  يدموكراسدر 

 ي دموكراسـي شـاهد چنـدگانگزيـ نالملل ني و در جامعه ب، وجود داردي دموكراسي از مختلفيها گونهدر جهان، 
، و برخـي آنـرا بـه زيـاده دانند بسبب اختالف عقيده مي) در حالت خوشبينانه(؛ و اين چندگانگي را برخي ميهست

 كه ايـن قديمتدانيم و مع  ميعقلي  پتانسيل لكن ما اين چندگانگي را بسبب اختالفكنند،  حاكمان تعبير ميخواهي
 است كه دموكراسي در جهان به اختالف باشد زيرا مردم جهـان، از نظـر عقالنـي بـا  و عادالنهامري كامالً معقول

 مـردم، از دگرايـيٍرَيم كه با توجه به اخـتالف در خِ؛ و معتقدبرابر باشنديكديگر برابر نيستند تا از نظر دموكراسي 
و اي به حق خود برسـد،   يعني اينكه هر جامعهداد و .همه جا دموكراسي به يك شكل باشد بدور است اگر در داد

 تناسب مستقيم دارد؛ مثالً ممكن است نتوان يـك با گفتار و كردار، حقحقٍ تمامي جوامع جهان، برابر نيست زيرا 
ناچار ي را جز با ديكتاتوري مطلق اداره كرد؛ يا حتي ممكن است شما با افرادي سروكار داشته باشيد كه ا جامعه

) يدبروتندتر : (مثالً ممكن است ناچار باشيد كه به قومي بگوييد.  بگيريد مطلوبباشيد وارونه حرف بزنيد تا نتيجه
 مـثالً اگـر .كار در جهان بـسيارند و از اين دست جوامع وارونه. دير بيايندتا ) ييدبيازود : (؛ يا بگوييدآهسته بروندتا 

  !...اي خواهيد گرفت  كه چه نتيجههمه ببينندگوييد، برويد در شاخ آفريقا دموكراسي برپا كنيد تا  راست مي
  

 پـس .  اسـت كم خطا بر مردم حـق مـدارتيريمدبراي  ي روش حكومتكي گفته شد، دموكراسيچنانكه در ابتدا 
  . استمردم حق مدار، و دوم مديريت كم خطاجه داشت كه دموكراسي، امري دوجانبه است كه يكي بايد تو

يعني . آنگاه آنجا به بهشت بدل گردد عوض شود و ي تغيير كند و قانوني فقط حكومتپس دموكراسي آن نيست كه
) كاستبدون كم و ( افغانستان نيز اينطور نيست كه مثالً قوانين سوئد را كپي كنند و ببرند به افغانستان، و مديران

 مـثالً پاكـستان كـه    .نه ابـداً اينطـور نيـست!...  تبديل گرددسوئدآن قوانين را اجرا كنند، پس آنگاه افغانستان به 
  ست، اكنون چيست؟ حكومت آن بر اساس دموكراسي سال پيش تأسيس شده، و 70حدود 

ست بلكه اشارهٌ ما بسوي مردم اسـت، زيـرا مـا بخـالفِ تمـامي نيد، انتقاد ما بر ذات دموكراسي نيبي چنانكه مي
البته نظريات افالطون   .دانيم مردم مياز سوي  و هر خير و شري را شماريم اصل ميمردم را ،  جهانگران تحليل

ان و اند و ما نيز اگر در زمـ  با توجه به زمان و مكان خودشان نظري دادهداريم لكن آنها  را نيز محترم ميارسطوو 
  .كرديم تأييد مي را هازيستيم، بسا همان مكان آنان مي
 بيايـد مردم عراق را چون مردم كرهٌ جنوبي پنداشت، و گمان برد كه اگر ه بود، دچار توهم شد كهمثالً جرج بوش

  دستش را خواهنـد بوسـيد، ديگـر ندانـست كـهها يو مردم عراق را از چنگال ديكتاتوري صدام نجات دهد، عراق
  ...كنند  بسويش پرتاب مي نيزكنند، بلكه لنگه كفش  تشكر نميتنها نه آنان
  

، )بوسيله عقل و تدبير(  آن مردمد،ن ديكتاتوري مطلق را بر مردماني دانا موكل كنگوييم كه اگر يك حكومتِ ما مي
بـر ق را سـاالر مطلـ هتاگـر يـك حكومـت شايـس بـرعكس، سـاالري؛ و كنند به شايـسته آن ديكتاتوري را تبديل مي
  .كنند به ديكتاتوري مطلق د، آنان با نادانيٍ خود، آن حكومت را تبديل مينمردماني نادان موكل كن

توان كاري كرد كه  اداره كرد و نميتوان  نمي) براي هميشه( به هيچوجه  رامردمان بد: گوييم كه  ميتر و باز واضح
ان بد است؛ و اگر نيكي كني نيز در نظر آنان بد است زيرا آنان راضي گردند؛ زيرا اگر به آنان بدي كني، در نظر آن

  .هم باشد مكان عمومييك  مانند كه ساكن گربهٌ كوري را مي ،چنين مردماني در قدر نشناسي
ين نشاني كه خـدا تمـامي د، نشان بگواه است، و اين اصل را خدا نيز مهماتند  مردم،  اصلٍ همهٌ،در عين حالاما 

 نباشـد، بلكـه اگـر آن پيـامبر در كـسي آنها را بجايي نفرستاد كه ؛ يعني مردم فرستاد همينيتانبياء را براي هدا
  ... بگونا چن وبميان مردم ا به ميان مردم فرستاد و گفت برو بود نيز او رانزوا
  

اصـوالً ذات : شود و غرض از ايـن مقدمـه آن بـود كـه بگـوييم به اين يك صفحه مختصر نمياما تعريف دموكراسي 
كه خود را اي كساني: خواستيم از جهان غرب بپرسيم كه است، و ما فقط مي) ضد ديكتاتوري(دموكراسي بمعناي 
... كنيـد؟ بندوباري را به مردم جهان ديكتـه مـي هايتان، فساد و بي  چرا بوسيلهٌ تلويزيوندانيد؛ ضد ديكتاتوري مي

  ... ؟!ست ديكتاتوريميدانيد كه اينكار، آيا ن...  كنيد كه لخت شوند؟ چرا به زنان افغان ديكته مي
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 ١١

  فيس بوك در باال بردن ميزان طالق چه نقشي دارد؟
  

فيس بوك بزرگترين شبكه اجتماعي اينترنتي در جهان است كه بيشترين عضو را داراست؛ به همين سبب، وقتي 
ين شبكه لذا در ايران نيز چند. گردد در ذهن همگان تداعي مي) فيس بوك(شود،  بُرده مي) شبكه اجتماعي(نام 

نيز  اسـتفاده ) فيس و بوك(اند و برخي حتي از كلمات   كه به تقليد از فيس بوك راه اندازي شدههستاجتماعي 
  .تر كنند البته با تكنيكي ضعيف  همان كارٍ فيس بوك را ميواند،  كرده

  

  .ريبندوبا يكي بدعت گذاري، دوم بي: كنند دو دسته است هاي اجتماعي ايجاد مي مشكلي كه شبكه
 آن بـد عواقـب هست كه بذات خـود بـد نيـست امـا مورديبدين شكل است كه گاهي ) يا نوآوري(بدعت گذاري 

اش در يوتيوب، حدود  يك جوان آمريكايي از دختر مورد عالقه بي عجيخواستگارفيلم ، 2012در ژوئن مثالً . است
چنين عملـي گفتيم كه  ،] فيلمتگي بودن آنسواي بحث پيرامون واقعي بودن يا ساخ[  . داشتندهنبينفر  ميليون 9

 و شـد بـه بعـد بـاب خواهـد اين اما اين سبك خواستگاري، نوعي بدعت گذاريست كه از ؛در ذات خود، بد نيست
 ناداني كه چون ميمون تقليـد كننـد، و دخترانـي كـه توقـع داشـته پسرانبسيارند  زيرا بودموجب درد سر خواهد 

 مـسابقه كيـ انيـ جردر  سـال بعـد و همانطور هم شد چنانكه؛ خواستگاري گرددباشند به همان شيوه از ايشان
 از دختـر يا همنتظـر غيـر پس از خواندن سرود به طور ي سرود مل خوانندهٌلند،ي مرالتي اموريبال در شهر بالتسيب

 ،مورير بـالتبال دسيـ بي از شروع بازشي پي سرود مل خوانندهٌ)سي فراكليما( . كرديمورد عالقه خود خواستگار
 ي در مقابل دختر مورد عالقه خود زانـو زد و از و، شدندي را خواند و همه آماده شروع بازيپس از آنكه سرود مل

 او ياسـتگار قرار گرفت و باعث شـد خولمبرداراني او مورد توجه عكاسان و فمنتظرهٌرياقدام غ.  كرديخواستگار
 در ي ديگر بار ديگر، مرد.؛ و دختر نيز موافقت كردده شود پوشش داي محلي رسانه هاي از سوميبه طور مستق

  .بسياري از اين دست و ...خواستگاري كرد كه موفق آميز نبوداز زن مورد عالقهٌ خود زمين بسكتبال يك 
شـود و   زنـان متأهـل مـيياهاي اجتماعيست كه بيشتر گريبانگير دختران   نيز از عوارض ديگر شبكهبندوباري بي

طـالق ه  كارشـان بـ،شـود پيوندنـد و بعـد كـه شـوهر مطلـع مـي يق چت يا مالقـات حـضوري بهـم مـيآنان از طر
  ...گردند به زندگي سگي خود ادامه دهند  و يا ناچار مي،انجامد مي
  

  ؟كند را دنبال مي هدفياما فيس بوك چه 
ش از انتظار يك كـاربر اي جهانيست كه با تكنيكي پيشرفته ساخته شده بطوريكه امكانات آن، بي فيس بوك شبكه

توانيـد مطلـب يـا  در فيس بوك، شما بسي بيش از امكانات يك وبسايت شخصي قدرت مانور داريد و مي. است
بنـابراين فـيس . تصويري را به اشتراك همگان بگذاريد، و يا به اشتراك افراد خاص، و يا حتي به اشتراك يك نفر

تواند با خيال راحت در فيس بوك   است، و هركس بخواهد، ميبوك، جاي مناسبي براي زنان و مردان تنوع طلب
امـا . شرط عضو شدن در فيس بوك، فقط داشتن يك اكانـت ايميـل اسـت و نـه بيـشتر]. آنهم چه چريدني[بچَرَد 

كنيم كـه  كساني كه در اين شبكهٌ عضو هستند، هيچ حرفي براي گفتن ندارند، و تأكيد مي% 90نكته اينجاست كه 
خواهنـد  ي دارنـد كـه مـي.س.فقـط ك!... براي گفتن ندارنـد)] خواه درست يا غلط)(حتي يك كلمه حرف[(واقعاً 

 هست، و اين نيكان نيزقليلي اما فيس بوك جاي ...  فقط همين... خواهند بكنند ي دارند كه مي.ر.ي.بدهند، يا ك
  .مانندبدر امان  آنان از براي بدان تا در پناه ست منفعتينيز 
  

ساخت، لـذا ] يا در واقع يك وبسايت[توان با هر اكانت ايميل، يك اشتراك داشت، و يك صفحه  وك ميدر فيس ب
ببينـد مـن هيچـي :  بنام خود داشته باشد تا بستگان را بفريبَد كه سادهاي تواند صفحه مي) دختر يا پسر(هركس 
 مُـستعار دارد و مخـتص  ناشناس و نامعكس نمايهيك  ديگر دارد كه اي هاما با اكانت مخفي ديگر، صفح!... ندارم
، و يـا بانـد سكـسي بـراه پردازنـد اي در آن به روسـپيگري مـي و بسياري نيز هستند كه بطور حرفه.  استشكار
  .نهاد نمي اينانپس اگر فيس بوك دالل محبت نبود، اين تكنولوژي را در خدمت . اندازند مي
  

اي، لـذا روزانـه  چه كساني در تماسي، يا چه افرادي را سرچ كـردهدانند كه تو با  هاي فيس بوك، دقيقاً مي ربوت
و يا اگر مـدتي بـه فـيس ... شناسي؟ و يا فالني يك پست اضافه كرد آيا فالني را مي: فرستند كه برايت ايميل مي

  ...در اينجا دوستان زيادي منتظرت هستند: دهند كه بوك سر نزني، بتو ايميل مي
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 ١٢

  !زند يك نادان، در بهشت نيز نِق مي
  

 را عـدالتانـسان اصـوالً موجـودي ناسـپاس اسـت، لـذا هيچگـاه قـدر ور ما از بهشت، بهشت دنيويـست؛ و منظ
  :را تعريف كرد تا مفهوم مطلب دانسته شودعدل و ظلم ما ابتدا بايد ا  ... شناسد نمي

  
  : بكار رفته استوجهعدل و ظلم در سه 

  .ل و ظلم در حِكمتعدتعريف : اول
  . ميان عامهتعريف عدل و ظلم در: دوم
  .تعريف عدل و ظلم در فلسفه: سوم

  
  :اول، تعريف عدل و ظلم در حكمت

  : كه واجد چهار شرط زير باشدست يعدل عبارت از هر چيزدر حكمت، 
  ].معروف باشداز نظر معنا، يعني [.   آن چيز بايد نيك و پسنديده باشد  - 1
  ].نابجا نباشد، از نظر مكانيعني . [ ـ    آن چيز بايد بجاي خود باشد2
  ].بي موقع نباشداز نظر زمان، يعني . [ ـ    آن چيز بايد به وقت خود باشد3
  ].تر و كمتر از مقدار الزم نباشدبيش، از نظر مادّهيعني . [باشد ـ   آن چيز بايد به قدر خود 4

  . باشد، ظلم استباالو هر چيز كه فاقد يكي از چهار شرط 
  . مثل تاريكي كه عدم نور است.ظلم، عدم عدل استتعريف نيست، زيرا نيازمند در حكمت، ) ظلم(پس 

  
ها   لكن بديدبين ها را نمي نيكيبشر  اينست كه ؛كند  ميا از نظر بشر، غير قابل بينشاو راما عدل صفاتي دارد كه 

هاي او را   نيكيوقتي همسري نيكو داشته باشد، مثالً .كند را بسيار سريع و با تمام وجود، حس مي) مهايعني ظل(
  .شناسد هاي پيشين او را مي ؛ آنگاه قدر نيكيداند، مگر آنكه بدل به همسري بد گردد بيند و او را قدر نمي نمي

  
  :چيز استصفات عدل و آنچه بر عدالت باشد، سه 

  .]دكني ن سالم باشد، وجودش را حس نمينتامثالً تا وقتي دندا. [دكني ود است، اما وجودش را حس نمي ـ   موج1
  !] كه اثرات  آفتاب بر زمين و موجودات آن چقدر استدفهمي مثالً نمي. [ دفهمي  ـ   مؤثر است، اما اثرش را نمي2
  .]ديابت بگيريد مگر آنكه  تا،دداني را نمي  سالم لوزالمعدهٌقدرمثالً . [دداني نمي را قدرش ـ   مفيد است، اما 3
  

  بر و هم پرندگان  و هم سايه دارد،ست كه هم زيباست و هم سبز استتان ه بطور مثال، درختي در حيات خانه
بر عدالت او كنيد زيرا  شناسيد و او را اعتنا نمي ؛ اما شما قدر آنرا نمي دارد نيز ديگرسودو هزار ... آيند مي  گردآن 

 زيـرا تـا خيزيد، برميه دريغ ؛ پس آنگاه باند بريدهبينيد كه آن درخت را  آييد و مي  تا اينكه روزي به خانه مي.است
  .دانستيد بود، چون بر عدالت بود، قدرش را نميآن درخت وقتي 

  
  .كند  بسي قدر پيدا مييا مثالً آفتاب كه چون بر عدالت است، بي منزلت است؛ اما اگر يكروز طلوع نكند

وريكـه اگـر در جـايي شناسـد، بط بشر موجودي ناسپاس است، لذا هيچگاه قدر عدالت را نمي: اينست كه گفتيم
  .زند  بهشت باشد، باز هم نِق ميچونزندگي كند كه چون بهشت باشد، و زندگاني او نيز 

  
  :دوم، تعريف عدل و ظلم در ميان عامه

  . استظلماينكه همگان به حق خود برسند، و اگر برخي برسند و برخي نرسند، در ميان عامه، يعني عدل 
 كـه بـه ظلمـي است؛ و به زبـان ديگـر، عدل افراد جامعه يك سيلي زده شود، بطور مثال، اگر هر روز، به تمامي

؛ و به همين سبب است كـه وقتـي در جـايي، زلزلـه يـا توفـاني رخ دهـد و خـسارات و  استعدلهمگان برسد، 
ن تلفـات و كننـد زيـرا آ  نمـيفغـان، بازماندگان غالبـاً آرامنـد و فريـاد و ) ناظرانبرخالف انتظارٍ(د، رَتلفاتي ببار آوَ

  . آيد عدل استواردظلمي كه بر همگان خسارات، به همگان رسيده است، و 
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  :سوم، تعريف عدل و ظلم در فلسفه
مدام  )به جمع(زيرا دنيا دار مكافات است و مردم ؛ جهان هميشه بر عدالت بوده و خواهد بود:  گويند فالسفه مي

 باشـد گنجور باشد، از حاصل كار خودِ اوست؛ و اگر رنجور بشر اگر بينند؛ پس حاصل نيكي و بدي كار خود را مي
و بـا ايـن . ، و برعكسرويَد كنند كه در اين جهان، از گندم جو نمي و چنين تفسير مي. نيز از حاصل كار خودِ اوست

نطبـق ايـشان بـر تفكـر حكمـا م تفكرتا اينجا، و  .دانند الزم مي) بشدت(تأويل، لزوم امر بمعروف و نهي از منكر را 
دانند، لذا در همين بخش با   به معاد معتقد نيستند و قيامت را در همين جهان مي جهان،است؛ اما برخي از فالسفهٌ

، و در ميـان آنـان در همـه جـاي خروي را يعني حكما، هم مكافات دنيوي را قبول دارند و هم اُ.حكما اختالف دارند
  .السفه فقط مكافات دنيوي را باور دارند، لكن برخي فاتفاق نظر هست) در اين مورد(جهان 

  
كننـد، و  را به عدد صفر تشبيه مـيو عدل   است؛عدلكنند كه محل تعادل آن   را به ترازويي تشبيه ميعدالت كما،حُ

 به همين سبب است كه :گويند  ميو، و قليلي در باالي صفر؛ برند بسر مي  صفردر زيرمردم معتقدند كه كثيري از 
و نهايـت آرزوي عامـه، رسـيدن د، برس) صفر(، يعني به عدل كه به  اين بوده استبشر بر تالش ،)خدر طول تاري(

 در محـل مُـصلحانبرنـد، و   است؛ و اين آرزو نشان آنست كـه اكثـراً در زيـر صـفر بـسر مـي)صفريعني (عدل به 
  : انسانهاي عادل استمكانٍ در محل فساد؛ و صفر، و مُفسدانصالحند، 

  

  
  

در چـون مـسيرٍ خيـر و شـرّ  و ).شرّ(است، و مسير رسيدن به فساد، ) خير(مسير رسيدن به صالح د كه و معتقدن
عدالت برگـردد و از آنجـا به يكديگر متصل است، هركس در محدودهٌ شر و فساد باشد، قادر است به محل عدل 

وري ناظران همراه؛ لكن ميزانٍ ، اما چنين بازگشتي بسي دشوار است و با ناباداخل شودمحدودهٌ خير و صالح به 
  .دشواريٍ بازگشت از مسير شر، بسته به آن است كه تا چه حد در آن مسير، پيش رفته باشد

 برگردد تا به عدالت برسد، و از آنجا عقببه و همچنين، هركس كه در محدودهٌ خير و صالح باشد نيز ممكن است 
 با افسوس و دريغٍ ناظران همراه خواهد ، لكن استدشوار  بسي نيز چنين عقبگرديوبه مسير شر و فساد برود، 

  .كنيد به طرح فوق زيرا تفصيل آن موجب اطناب است نگاه .بود
  

 و مردم حاصل نيكي و بـدي كـار خـود را ،دنيا دار مكافات است[ : بر اينكهدوحكما و فالسفه، هر در هر صورت، 
 اتفـاق نظـر ،]جوب ـ امـر بمعـروف و نهـي از منكـر ـ  اسـت و همين امر موجب وبينند؛ مي جهان ايندر ) به جمع(

  . است نيز نظر حكما بر دنيوي و اُخروي بودن مكافات عالوه برآن،؛ وليدارند
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :  خارج از نوبت■

  گذارَد؛ بنمايش ميآنرا ركااليي دارد، يان؛ پس هركس ه چون بازارآندنيا چون بازار است و اهل 
  هايش را؛ ر كفشهايَش را و ماهيگير، ماهيد و كفشگارَگذ مايش مين ههايش را ب گر كوزه مثالً كوزه

   . خريداري بيابندباشد كهگذارند تا  مايش مين هو زناني كه هيچ كااليي جز اندامشان ندارند، آنرا ب
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  آيد؟ ، چگونه پديد مي اجتماعيناهنجاري
  

غالبـاً همـين نـاداني را،  از شدت نـاداني، برخي؛ لكن نادانيستگفتيم كه منشأ تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي، 
كند و مقداري  ميبازي  و پارتي رود مي بفالن علت، در فالنجا گير است؛  اومثالً فالن كارٍ!  ندپندار نهايت دانايي مي

 دهد پز مي و  كند  مغزش مي روبه خانم، اشاره به،گردد برميخانه   بهكهبعدو ؛ اندازد را راه ميآن و دهد رشوه مي
  »...باالخره فالن مشكل را حل كردم... !كند ميچقدر كار ؛ ببين اين مُخ خانم«: گويد ميو 
  

دادنـد و  كردند، و رشوه نمـي حال آنكه چنين مردماني، نادان ترين مردمانند زيرا اگر دانا بودند، پارتي بازي نمي
كند، و جامعـه را در  يگردد و همه را راشي و مُرتشي م دانستند كه اين ناهنجاري باب مي گرفتند، زيرا مي نه مي

  . نتيجهٌ آن، چيزي جز تباهي نيستكهسازد،  ور مي فساد اقتصادي، غوطه
پـيش از نوبـت نـان كنـد و  مـي و بحـساب خـودش زرنگـي آيـد مـيتر، در صف نانوايي، يكي  و يا در مثالي ساده

خواهند جُست و از آن پـس، در د، و همگان بر يكديگر سبقت خورَ مي مطبعاً قاعدهٌ عادالنهٌ نوبت بهپس ، گيرَد مي
  .ها، اغتشاش جايگزين عدالت خواهد گرديد نانوايي

  .آيند  نانوايي پديد مي صفو همهٌ ناهنجاريهاي اجتماعي، بسادگيٍ هرج و مرج در

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  كند؟  را چه كسي تعيين ميي جامعههاداستاندارسطح 
  

 پـس هـر ناهنجـاري در آن ،كننـد استانداردهاي هر جامعه را، مردمان همان جامعه تعيـين مـيسطح در يك كالم، 
  .مدعاستو بيش از اين، هرچه بگوييم، در اثبات همين  جامعه پيش آيد، تقصير از مردمان همان جامعه است

  نـامرغوب، و كمپرسـور نـامرغوب و نـازك آهـن را كه بـا ورقي، وقتي مردم، يخچال)در استاندارد صنعتي(مثالً 
، به يك يخچال مرغوب كه با ورق ضخيم و ضد زنگ، و كمپرسور  ارزانتر بودنمبلغي را بخاطر ساخته شده باشد

 و داشـتسـازد، فـروش نخواهـد  اي كه يخچالٍ مرغـوب مـي طبعاً آن كارخانهمرغوب ساخته شده ترجيح دهند، 
كند؛ حال اگر اين كارخانه، بر سـاختار و مـرام خـويش پـاي بفـشارَد،   روي دستش باد مي]سادهبزبان [جنسش 

نجـات  ؛ پس ناچار است كه مرغوبيت كاالي خود را پايين بيـاورد تـا از ورشكـستگي واهد شدخقطعاً ورشكست 
  .خريدار: شود گفته مي  ...  استاندارد است؟ اينپس چه كسي تعيين كنندهٌ سطحٍ. يابَد

  :بي رو در بايستي

 گُل فروشندگان بخرند،  گُلخريدارانپس اگر  و فروشندگان؛، چون خريداران انٍ آنو مردمدنيا چون بازار است؛ 
  .فروشند؛ و آنانكه نخواهند گُه بفروشند، طبعاً گرسنه خواهند ماند  ميگُه فروشند؛ و اگر گُه بخرند،  مي
  كه آنچه مردم نخرند عرضه كند؟ايد  ديده را دكّانيآيا 

  
 نيـستند زيـرا مقـصر% 100فروشـند،   اسـباب مـشاطگي مـيانكـهاند، پـس آن پس اين خريدارانند كه تعيين كننده

پـس اگـر بـا چنـين فروشـندگاني ! فـسادكنند به فروش اسباب  خريداران حتي مردمان متوسط را نيز تشويق مي
 باشـند، يعنـي راستكار زيرا مردم، خود بايد  گران شود؛فسادبرخورد گردد، نتيجه جز آن نخواهد بود كه اسباب 

  .چاه فاضالب بريزنددر ان نادان، چون آبيست كه  و نصيحت بر مردم؛» چاهي كه از خود آوَرَد آبخوش آن«
  

  ! در آن بريزند نجاست فاضالب كههمچون چشمه باشيد تا از شما آب برگيرند؛ نه چون چاهِ

  
؛ خواه آن استانداردها، صنعتي باشـند و نداي، تعيين كنندهٌ استانداردهاي جامعهٌ خود  هر جامعهگفتيم كه مردمانٍ

هاي  ها و بدي اي، خود مسئول نيكي عرض شد، مردم هر جامعه پس با اين داليلي كه    .ييا اقتصادي و يا اجتماع
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خواهند، پس اگر چنـين زنـاني   همين را مي، به اين سبب است كه نادانان،ناپاكندمثالً اگر زناني . جوامع خويشند
  .ي درآيند كه بنظر پسند آيندكسوت به ندناچار، نباشند  مرداناعتنايمورد 

  
رونـد، و نـه زيـر ابـرو   بطوريكـه نـه از خانـه بيـرون مـي،بـسي سـنگين و متيننـد دخترانٍ بسياري هستند كه مثالً

 تنهـا ي، بجـرم پـاكي، كـه چنـين دخترانـبينيم مي؛ اما آشنايند، و نه با فيس بوك كنند دارند، و نه آرايش مي برمي
 فيس بـوك بـا نامهـاي  متعدد درصفحاتِ و بيشمار،با دوستمردانٍ  ،؛ اما دخترانيكه از هفت دولت آزادندمانند مي

  ...!و اين بسبب آنست كه خريدار دارند ؛كنند  و شكار نيز ميروند ميبشكار  با مدلهاي گوناگون كه ،مُستعار
  

 كردارشـان بگـردن  گردنـد، گنـاهِناپـاكپس اگر آن دختران پاك نيز براي يافتن شوي، ناچار از پيروي از دختران 
رويـم و هرجـا كـه ناچـار باشـيم  و ما يكجانبه به قاضي نمي...   اند باب كرده چنين استانداردي را مردانيست كه

   !كنيم بر تقصير آنان تأكيد مي و ،دانيم برخي زنان را مالمت كنيم، در حقيقت مردان را مقصر مي
  

  . قوام دهندهٌ آنانندزنانند و  رفتارٍخريدارٍ زيرا اين مردانند كه !در هر حالتي، مقصر اصلي مردانند

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  تأثير سواد بر فرهنگ مردم يك جامعه
  

و ايـن .  بـدنهمه چيز در دنيا خوب است، اما براي مردمان خوب؛ و همه چيز در دنيا بد است، اما بـراي مردمـا 
ي چيزهاي دنيا، مفيد و خوبند زيرا آن چيزهـا را بـه نيكـي و  بيان بدين معناست كه براي مردمان نيك و دانا، همه

  ...برند  ميسودكنند، لذا از آنها  موقع، و بمقدار الزم مصرف ميبجا، و ب
  : را تعريف كنيم تا زبان يكديگر را بهتر بفهميمسود و زياناما ابتدا بايد 

  
  . مُطلق استآن سود، زيانٍبه همگان برسد، و هر امري كه بسود يكي و بزيان ديگري باشد،  سود منفعتي را گويند كه

 بـه تمـامي مـردم جهـان) بطـور يكـسان(هرجاي جهان، يك بوته گندم كاشته شود، سود آن بطور مثال، اگر در 
 زيـان آن ،)غـرضٍ نيـست كـردن باشـده بـ آنكهمشروط بر (خواهد رسيد؛ و اگر همان بوته گندم سوزانده شود، 

  .به تمامي مردم جهان خواهد رسيد) بطور يكسان(
  

  چگونه؟: د پرسيديشك خواه بي
، خودكفـا )يـا هـر مايحتـاج ديگـري(، از نظـر گنـدم، )در هر جاي جهان(اي   اگر مردمان يك قبيلهمثالً: گوئيم مي

گردند، محتاج به خريد آن نخواهند بود، لذا به همان نسبت، آن گندم در بازار جهان، بيشتر و ارزانتر خواهد شـد، 
  . است، و چنين سودي، واقعاً سودسود، سود خواهند بردآن ، از  همهٌ جهانيانپس

  

 فقـط بـراي،  سـودآنبرند، زيانٍ مطلـق اسـت زيـرا  يا مثالً سودي كه سازندگان پورنو از فروش فيلمهاي خود مي
سـاختند و   گـردد، هـم آنانكـه مـيمتوقفزيان؛ و اگر ساخت پورنو   جهانيانساير براي اما است، سودخودشان 

زيـرا ديگـر تماشـا [كردنـد  م آنانكـه تماشـا مـي، و هـ]كننـد زيرا ديگر جاكـشي نمـي[بَرَند  فروختند سود مي مي
  ].بينند زيرا ديگر آسيب نمي [ جهان مردماقي؛ و هم ب]كنند نمي

  

يد آمد، حجاجٍ يوسف درويشي مستجاب الدعوة در بغداد پد« : گويد آوريم كه مي و مثال ديگر را از زبان سعدي مي
از بهرٍ خداي، اين چـه : گفت.  خدايا؛ جانَش بستان:گفت. دعاي خيري بر من كن:  بخواندش و گفترا خبر كردند؛

  . »...دعاي خير است تو را و جملهٌ مسلمانان را: دعاست؟  گفت
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؛ زيـان اسـتالبته گاهي واقعاً سود است، ولـي غالبـاً ، )يعني سودِ فردي( نظر عامه هست، اما آن سودي كه مدّ
 كـالن پـولينكـار آ و از .وشند، بدون آنكه حتي آنرا ببيننـدفر د، و تلفني نيز مينخر  جنسي را تلفني  ميبرخيمثالً 

 آنـرا آنـانبينند، پـس آنچـه   زيان ميسوداآن برند، و ديگران از   مي سودآنان و امثال آنان؛ اما فقط آورند ميبچنگ 
و تبـاهي و انحـراف  در آن مقطع، بلكه در دراز مدت نيز جامعه را بسوي تنها نه زيراد، زيان است، نپندار سود مي

  . همه زيان استپس طبعاً چنين سودهايي،نَد، كشا ميفسادِ اقتصادي 
  
 آنگاه آنرا ،]شود كه طبعا وقتي تصاحب شد، گران مي[ د تا گران شودنكن د و صبر مينخر را مي زمين خدايا مثالً و 

  .د و اين بظاهر سود است ولي در باطن، زياننفروش با قيمت گران مي
  
  .اندكي آنرا تشريح كنيمالزم است  پس ،]خدا زمينٍ[: گفتيم ●

 يچيـز هربشر نهاده است؛ پس ) جميع(خدا آنرا به اختيار ست، همه متعلق بخداست، و هاآنچه در زمين و آسمان
 ، يعنـي اختيـارٍمثالً شـما اجـازه خودكـشي نداريـد.  همگان استدر اختيار هست، ) آندر اين زمين و آسمانٍ (كه

، اختيار شما، بدسـت ييدپس چون متعلق بخدا خودتان را نداريد زيرا متعلق بخدا هستيد، آسيب رساندن به جسم
  قرار گيـردآن قضاتپس اگر خودكشي شما، مورد قبول  نمايندگان و قضاتي دارند،  نيزهمگان است، كه همگان

  .، وگرنه نداريدداريد، شما اجازهٌ خودكشي بدهندشما بخودكشي اجازهٌ و آنان 
  

ثَل بدان آورديم تا بگوييم كه زمين نيز متعلق بخداست، و چون متعلق بخداست، در اختيـار همگـان اسـت، و اين مَ
 تابع قوانين اوليه ،لكن اينطور نيست كه همه بيايند و بر سر نقطهٌ خاصي از آن زمين، مجادله كنند؛ بلكه اين اختيار

قتي در آن سـكونت دارد، آن زمـين، نـزد او امانـت ، تا واست، و آن اين است كه اگر كسي بر زميني ساكن گردد
و كـسي  تا هرچند قرن بخواهند در آن سكونت گزيننـد،مجازند امانت است و آنان  اوالد او  نزداست؛ و پس از او،

 و آنانكه بر آن زمين ساكنند نيز حق فروش آن زمين را ندارند لكن  را ندارد؛ آنانراندن بيرون  و غصب آن زمينحق
 آن زمـين سـاخته و  را دارند؛ و سازه يعني آنچه بـر آن زمينسازهٌ فروش ياويض آن زمين با زميني ديگر، و  تعحقٍ

و اگـر كـسي   . و همچنين است اگر بر زميني زراعت كنند و يا صنعت، كه اين نيز حكم سكونت دارد. شود افزوده
  . حقي بر زمين اول نداردبر زميني سكونت يا زراعت كند، سپس به زميني ديگر كوچ كند، ديگر

  
ين و مربوط به زم سازه است تبط باسند او در اصل مركه  باشد، بايد بداند  سادهپس اگر كسي داراي سند زميني

يچكس بر آن ساكن نبوده د كه هنرس د، عاقبت به آنجا مين را پيگيري كنزمينيهر  ي ازساده نيست زيرا هر سند
   ].زمينٍ خدا[: گويند  به همين سبب است كه مي، و و ندارد خدا نداشتهو مالكي جز

  
   ! قوانين كنوني منطبق نيستبرقواعد اوليه است و برخي از آنها  بازگفت، آنچه در مورد زمين گفته شد :توجه   ●
  

  : سواد بر فرهنگ مردم جامعهريادامهٌ بحث تأث

  
 با يكديگر، به مبحث اقتصاد داخل  موضوعرٍعناصبحث بر سر تأثير سواد بر فرهنگ جامعه بود، اما بجهت ارتباط 

  . بحثبه ادامهٌ آنشديم، لكن اكنون برگشتيم 
و .  بـدنهمه چيز در دنيا خوب است، اما براي مردمان خوب؛ و همه چيز در دنيا بد است، اما براي مردما: گفتيم

به نيكـي  خوبند زيرا آن چيزها را ي چيزهاي دنيا، مفيد و اين بيان بدين معناست كه براي مردمان نيك و دانا، همه
 پادزهر نبرند، مثالً حتي از زهر نيز براي ساخت  ميسود ها از آن، لذاكنند  و بمقدار الزم مصرف مي، و بموقع،بجاو 

  .رسانند مصرف ميب ، خودضرر  بدترين وجه، و به را به اما مردمان بد، بهترين چيزها.كنند استفاده مي
  

  :گويد  مي از سورهٌ اسراء82، در آيهٌ بي كه متعلق به خود اوستمثالً خدا در مورد كتا
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 يو ما از قرآن آنچه را برا:   يعني﴾ ٨٢

  )82( .افزايد يستمكاران را جز خسارت نم  و،نيمك يرحمت است نازل م ه درمان ويمؤمنان ما
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  . افزون نميكندن، براي مؤمنان شفاء و رحمت است، و ظالمان را جز زيان و خسارتآيعني اين قرو بزبان ساده، 
  .»باران كه لطافتِ طبعش خالف نيست      در باغ الله رويَد و  در شوره زار خس « : يعني

  
  !...با فالن زن حرف نزن كه او وضعش خراب است: يد كهگوي مثالً شما به شوهرتان مي

ترسيد كه اهلش نباشد، لذا جـرأت نداشـت كـه پـا   از ابتدا در پي آن زن بود، ولي مي شمااما چه داني كه شوهر
 و به اصطالح، او را امر بمعـروف كرديـد، او بـا قـوت قلـب و بـدون  ساختيدآگاه را اوپيش بگذارَد؛ اما حاال كه شما 

  ... اهالً و سهالً دانست كه طرفاكنون س پيش خواهد رفت، زيرا تر
  

 .افزايـد ن، براي مؤمنان شفاء و رحمت است، و ظالمان را جز زيان نميآاين قر: و به همين سبب است كه ميگويد
 ليشت، ودر او اثر مثبت دااز براي او شفاء و رحمت بود و معروف، ه  بيعني اگر شوهر شما بر عدالت بود، آن امرٍ
 سلطاني قدرتمند و سـتمگر  مثالً آن نيست كه]در اينجا[ و معناي ظالم. چون ظالم بود، در او اثرٍ معكوس گذاشت

  .ايم گفته 21 صفحهٌ   كه درستمعنابه همان باشد، بلكه 
  

   ايران جامعهٌو ارتباط آن با فرهنگ ي در زبان فارسيبسامانعامل اصلي نا
  

 و ي دچـار آشـفتگ،ي و بخـصوص فارسـكيـراني اي زبانهـاران،يـسـلطهٌ اعـراب بـر ا و انيپس از انقراض ساسـان
 كيـ بـا عربشتريـ از همـه ب،]ي دربـاري زبـان رسـميعنـي[ ي زبان دران،ي مني شدند؛ و در اي  سترگيسردرگم

  .  كردتي سرازي نكيراني اي بومي آن اختالط، به زبانها مخلوط شد، و طبعاً
 م،يكـاو ي به اختصار مآنرا عامل مهمترين فقط نجاي عوامل متعددي داشت كه در اي در زبان فارسي آشفتگني ااما

  : نگاشتمي خواهي آنها را در مقالهٌ مستقلم،يافتي يو اگر اجازه و رخصت
  

  ،) از آنشيهاي پ و سلسله (يدر دربار شاهان ساسان) ريي دباي(انحصاري بودن سواد 
  .شد كه زبان فارسي، زبان محاوره باقي بمانَد، باعث  عدم اجازهٌ عامه به داشتن سوادو

  

  .مي آن عار داررشي از پذراي زميريگ ي و جلو نشر آن را مميپوشان ي نقص بزرگ را مني عموماً اانيراني اما
 خـود بيـ آغاز خواهد شد كه معاروزي ما از آن يترق:  كهميا  را گفتهني است و ما مدام اانهي واپس گراي تعصبنيا

  .مي و به آنها اقرار ورزميريرا بپذ
  

 خـود، اريـ همگـان و بـا اختميافتيـ و ظهور اسالم بود كه ما اجازه اني كه تنها پس از سقوط ساساننستي اقتيحق
 رانيـ و دبي زرتشتموبدانجز آنچه (اي   كتاب و نوشتهچگونهي سبب است كه هني و درست به همم؛يباسواد شو

 ري و ساي فارس و خط عامل ركود زبانني ترهم مني و ام؛يسالم در دست ندار از اشي پرانٍياز ا) اند  نوشتهدرباري
زيرا عربهـا غالبـاً [ شد ي با اعراب ماسي در قشاني اري موجب تحقانيراني ابيسوادي اوالً راي بود، زكيراني ازبانهاي

 زبـان ك،يـراني زبـان ال و مانـدگار نگـردد، و متحـوّكيـراني امر باعـث شـد كـه خـط اني هماًي و ثان؛]باسواد بودند
  ... نمانَدبرجاياي از گذشته   اثر و نوشتهچي نباشد، و هنوشتاري

ب و رسـاالت تُـ كُ،]ناي سـيعلبـو مثل[ دانشمندان ما، زي پس از ظهور اسالم ني امر موجب شد كه حتني باز همو
 كـه اوالً رسـا كندي استفاده مي گفتن دارد، قاعدتاً از زباني براي كه حرفي كسراي زسندي بنويخود را به زبان عرب

  . نبودطي شراني واجد اروزگار، آن ي مخاطب داشته باشد، كه زبان فارس،يباشد و در ثان
  

ت، غير از كُتُب ديني زرتشتي كه اوستا و مُلحقات آنست، تنها كتابي كه از ايرانٍ پيش از اسـالم بـاقي مانـده اسـ
 ـ از عربـي بـه  مُنشي، دبير بهرامشاه غزنوينصراهللا توسط كليله و دمنه است، كه آن نيز در قرن ششم هجري،

ترجمه شد؛ كه در مقدمهٌ آن، نصراهللا منشي، بهرامـشاه را هـزاران بـار بـيش از خـدا ) نيمه فارسي ـ نيمه عربي(
  :دهيم  الزم است دربارهٌ بيوگرافي اين كتاب، اندكي توضيح  اما؛ مجالي نيستراستايد بطوريكه شرح آن مي
  

اين كتاب، تلفيقي از چنـد كتـاب . سال قدمت دارد 4000تا  2000 بين كليله و دمنه، در اصل از هند است و كتاب
  .است) پنج فصل(در سانسكريت يعني ) پنجه تنتره(پندآموز هنديست كه مهمترين آنها 
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 به ايـران آورده] انييعني مقارن تولد پيامبر اسالم، و اواخر دوران ساس[، بدستور خسرو انوشيروان كليله و دمنه
رزوي پزشـك بُـ] بنا بر شواهد[؛ و عامل اين ترجمهٌ گرديد ترجمه ]يعني زبان پهلوي[ و به زبان فارسي ميانه شد

از آن و ، )يعني عرق بگيـرد(در ايرانيك، كسي را گويند كه از پختن گياهان دارويي، اشك بگيرد ) پزشك(است؛ و 
  .نامند ين، او را بُرزوي طبيب نيز مي؛ بنابرابيماران را مداوا كندطريق، 

  

 نـام )دو تورگ(گشت، نام داشت، وقتي به ايران آمد و بزبان پهلوي ترجمه ) پنجه تنتره(كليله و دمنه كه در هند 
است؛ و كليله و دمنه، نامهاي آن دو شغال اسـت، و ) دو شغال(  بمعناي do toorgبا تلفظ ) دو تورگ(نهاده شد؛ و 

  .بنام آنهاست) در فارسي و عربي(اين كتاب حضور دارند، نام اين كتاب، بخش بزرگي از ال در اين دو شغچون 
ناميدنـد، و  مـي) تـورگ( زيـرا در آن دوران، شـغال را ناميده شـد) دو تورگ(گفتيم كه در زبان پهلوي، اين كتاب، 

  .نامند مي) تورگ(ي نواحي برخو در ) توره(برخي نواحيدر هنوز نيز در زبانهاي بومي ايرانيك، شغال را 
  

روزبه پسر دادبه كـه متولـد اميه و اوائل دوران بني عباس،  پس از تسلط اعراب بر ايران، يعني در اواخر دوران بني
 نـام را از زبان پهلوي به عربي ترجمه نمود ولـي) دو تورگ(يعني فيروزآباد كنوني بود، كتاب ) جوز فارس(شهر 

  . آن افزودروي طبيب را نيز برز نام نهاد، و باب بُ)كليله و دمنه( آنرا كتاب را تغيير داد و
  .]قفع تغيير نام دادتوضيح اينكه روزبه زرتشتي بود، و پس از اسالم آوردن به عبداهللا ابن مُ[
  

  : كه بگوييمد اين بوو مقصود ما از توضيح در مورد كليله و دمنه
  ].ن نبوديعني از ايرا[ ـ   اصل اين كتاب، از هند بود 1
  .شدبه عربي ترجمه ) توسط روزبه( ـ   چون عامه سواد فارسي نداشتند، اين كتاب در قرن اول هجري 2
  . نيستاثري ـ   از نسخهٌ پهلوي آن، هيچ 3
  

  ؛»ام  گرسنه« : دي كه بگودي نان خواهد جوي؛ و كس»ام  تشنه« : دي كه بگودي آب خواهد نوشيكس
  .دي و نه نان خواهد جودي نه آب خواهد نوشراي گرسنه خواهد ماند ز، »رميس« : ديو آنكه مدام بگو

  
 گـذرد ي از نهصد سال مـشي ب] ق  ه656 انيانقراض خالفت عباس[ ران،ي اعراب بر اي از دوران سلطهٌ رسماكنون

پولدار برخي انديشيديم كه چگونه ... ميا  نكردهبراي زبان فارسي، كاري اساسي سالها و قرنها، ني اي ما طيول
 آب ي كـس : رمـز را كـهني امي و ندانست!...» است و بس انيرانيهنر نزد ا« : مي و گفتمينشستشويم، و برخي نيز 

: ديـ؛ و آنكـه مـدام بگو»ام گرسـنه«: ديـ كـه بگوديـ نـان خواهـد جوي؛ و كـس»ام تـشنه«: دي كه بگوديخواهد نوش
  .دينان خواهد جو و نه دي نه آب خواهد نوشراي، گرسنه خواهد ماند ز»رميس«

كننـد،  مٍ امـور مالمـت مـيزدر عـ را بسبب قـصورشان انآيا آنانكه مردم!     بينكُم و بين اهللا، خودتان قضاوت كنيد
  گويند، مورد محبت مردم نيستند؟ و آيا آنانكه مردم را خوشباش مي... مورد نفرت مردم نيستند؟

  
  .يك ابلهِ بيسواد، بسي بهتر از يك ابلِه باسواد است

  

خواست تا قاصدان بـه  . گويند انوشيروان را نزديك مرز روم، بمال نياز افتاد، و در خزانه سيصد هزار درم كم بود
برگ مانَـد؛ بهتـر آنـست  اين راهي دراز است، و سپاه تا رسيدن زر بي: اراك فرستد تا زر بياورند؛ بزرگمهر گفت

  .ود و چون زر برسد، وام پرداخته گرددكه اين مال از توانگرانٍ شهرهاي نزديك وام گرفته ش
و از مالدارانٍ شهر كفـشگري بـود . انوشيروان پذيرفت و فرستادگان به شهرها روانه كرد تا از براي او وام ستانند

ست و از شاه  ييآنگاه فرستاده را گفت كه مرا آرزو. كه چون شمار وام بدانست، سنگ و قپان بياورد و تمام بداد
 است و خواهم شاه دستوري دهد تا او را بـه هوشمندكودكي دارم كه بسي : دان شادمان فرمايَدخواهم تا مرا ب

  .فرهنگيان سپارم و به او سواد و دانش آموزم
يعنـي [چون فرستاده نزد خسرو بازگشت، شاه از آنمايه كـه آورده بـود خـشنود گـشت، و از آنكـه مـوزه دوزي 

د؛ ليكن چون آرزوي كفشگر را بشنيد، آنـرا نپـذيرفت، و بفرمـود تـا آن  بخود ببالي، را چنين مايه هست]كفشدوزي
  ...سيم و زر كه از پيش كفشگر آورده بودند، همچنانكه بود بدو بازپس دهند
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جـاي ترديـد باشـد، از كليـات آن چنـين در شاهنامه آورده است، و اگر در جزئيات آن نيز اين روايت را فردوسي 
نيان و پيش از آن، جز دين دبيران و درباريان، كسي حق باسواد شدن نداشته اسـت؛ آيد كه در دوران ساسا برمي

  كه ساسانيان را بدين روش واداشته است؟فست، پس چه سببي داشته و معرداد گريو انوشيروان نيز به 
  

 سـواد شد تـا مـردم اجازه داده مي هرگاه ،]در دوران هخامنشيان، و اشكانيان، و ساسانيان[حقيقت اينست كه 
: داشت و اين مَثَل از آن دوران بجا مانده اسـت كـه خاست و ابلهي مردم را بشورش وامي اي برمي بياموزند، فتنه

، دغدغـهٌ )پيش از اسالم(شاهان ايران  و بدين سبب بود كه .يك ابلهِ بيسواد، بسي بهتر از يك ابلهِ با سواد است
  .، لذا قلمرو ايران غالباً پهناور بوديافتند مييي  كشور گشامجالٍ ،دروني نداشتند، و به همين سبب

  
  .اريست كه اگر در دست استاد باشد مفيد است ابزچونسواد 

  

پس ابتدا ...   آوَرَد آوَرَد، سواد نيز شعور نمي اين موضوع از ديرباز ثابت شده است كه همچنانكه عينك سواد نمي
  :برخي نشنيده باشندگوييم، زيرا ممكن است  داستان سواد و عينك را مي

  

، و داد را ديـد كـه كودكـان را درس مـيالي مكتبخانـه گذشت، پـس مُـ اي مي اند كه مردي از پيش مكتبخانه آورده
  .خواند در حاليكه عينكي بچشم داشت كتابي پيش او بود كه مي

ساز رفـت و او را  نكآن مرد پنداشت كه مُالي مكتبخانه بموجب عينك توانا به خواندن است؛ پس به نزد استاد عي
چون عينك ساخته شد، آنرا بچشم نهاد و كتابي برگرفت تا بخوانَد؛ اما !     تا بخوانمگفت كه عينكي از برايم بساز

 مگـر پـيش از ايـن،:  اسـتاد پرسـيد   ؟ندانَـدست كه خواندن  اين چه عينكي: پس استاد را گفت. ندانستخواندن 
  !...آوَرَد  سواد نمي كهعينك:  استاد گفت  .»ني «:دانستي؟   مرد گفت خواندن مي

   
دانند كه سـواد،  ؛ ولي مردم عموماً نمي»خوبست « : گويد شما از هر كسي بپرسيد كه سواد خوبست يا بد؟ مي

 بـديخوبي و و . جزء بديهيات باشد) نجابت(نيست تا مثالً مثل ) صفت( و  استوسيلهفقط يك مانند هر ابزاري، 
در  كـه چـراغمثـل  .تواند بـد باشـد تواند خوب باشد، و نيز مي  پس سواد مي. سته به كاربر آنستهر ابزاري، واب

كنـد، و اگـر در دسـت دزد   پاسباني مـيبا دقت بيشترياگر در دست پاسبان باشد، خوبي آن ترديد نيست، اما 
  .»تر بَرَد كاال  زيدهدزدي كه با چراغ آيد، گُ« : اند كند؛ و حكما گفته  دزدي ميبا دقت بيشتريباشد، 

  

همه چيز در دنيا خوب است، اما براي مردمان خوب؛ و همه چيـز در دنيـا بـد :  كهميتكرار كردپيش از اين، دوبار 
ي چيزهـاي دنيـا، مفيـد و  و اين بيان بدين معناست كه براي مردمان نيك و دانا، همـه.  بدناست، اما براي مردما

 پـس .برنـد  مـيسـودكننـد، لـذا از آنهـا  و بجا، و بموقع، و بمقدار الزم مصرف ميخوبند زيرا آن چيزها را به نيكي 
   .همه چيز در دنيا خوب است، اما براي مردمان خوبخوانندگان بايد دانسته باشند كه 

و بـا همـين سـواد ، ببَـرَد مـردم را بـسوي بهـشتدر همين جهان، نوشت كه توان كتابي   با همين سواد مييعني
 اما مهمتر از آن خواننده است كه نوشته را بخواند، و به وزيـر .بسپارَد دوزخ بهبي نوشت كه مردم را توان كتا مي

  .رد كندبه برهان عقل واگذارَد تا او هرآنچه نيكوست را بپذيرَد و هرآنچه بد است را 
  

يان راه، دوستي را ديد و وقتي ميرزا تقي خان امير كبير از وزارت معزول و به كاشان تبعيد شد، در كاروانسرايي م
خواهد؛ و مدتي بعد به ايـن   ميداناكردم كه مملكت، وزير  من ابتدا فكر مي: و امير كبير گفت. با يكديگر گپ زدند

   .خواهد  ميدانا ملتِمملكت، فهمم كه  خواهد؛ اما اكنون مي  ميدانانتيجه رسيدم كه مملكت، شاهِ 
  

شـود و آنچـه مهـم  انند كه با حلوا ـ حلوا گفـتن، دهـن شـيرين نمـيدبايد بطبعاً  آنانكه شعورمندند، درهرصورت،
  .زميني كه حاصلخيز است، از حاصلش پيداست كه حاصلخيز است است؛ و  امراست، نتيجهٌ

  

رود و   مـييمثالً در جوامع دانا، يـك كـشاورز بـه دانـشگاه؛ پس وقتي عقل نباشد، سواد نيز بالي جان آدم است
 پردازد،  به كشاورزي ميدارد و ، بيل برميگيرد، سپس مجهزتر از پيش نَد، و تخصص مياخو درس كشاورزي مي

 وقتـي ،]بـه تقليـد از جوامـع دانـا[، سازد؛ اما در جوامـع نـادان مي از تلفيق علم و عمل، خود و ديگران را بهرمند و
بغـرض آمـوختن  خوانـدنش ، زيـرا درسدانَـد نميچيزي از كشاورزي  تخصص گرفت، ) الً در كشاورزيمث(كسي 

، ) اسـتتحـصيلآموزد، پـس از  پس هرچه مي(بود،   و استخدام شدنو قبول شدن نمره گرفتن نبود بلكه بغرض
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انديـشد كـه اگـر همـه  ديگر بـه ايـن نمـي!  كه ديگر نبايد كار كند بلكه بايد پشت ميز بنشينَدپندارَد ميوانگهي، او 
؟  يا مثالً اگر همه پزشك باشـند، ! ميز بايستددر آنسوينشينند، چه كسي بدانشگاه بروند و بعد بيايند پشت ميز ب

  ... الي آخر و؟!بخرَد، چه كسي سبزي بفروشند؟ يا اگر همه سبزي !چه كسي مريض باشد
  

 كه باغات و كشاورزي آن معروف بـود، و آن ، شهري بوددر يكي از كشورهاي جهان سومچهل سال پيش،  تامثالً 
گرديد؛ پـس بـر آن رود سـدي بـستند، و آب آن سـد را كـه   آبياري ميآمد ي كه از راه دوري ميباغات توسط رود

 آنقـدر رشهر مجاور مجاور فرستادند، لذا به شه) بعنوان آب شُرب(ها و مواد الزمهٌ  كشاورزي بود،  داراي باكتري
  ...شد توليد نميدر آن نيز رشد كرد و توسعه يافت كه تا بس، در حاليكه حتي يك عدد تخم مرغ 

آبـي گـشت، لـذا همـان مهندسـانٍ  اما شهر اول كه در باغداري و كشاورزي رتبهٌ بااليي داشـت، طبعـاً دچـار بـي
دانشمند، دستور دادند چاههايي حفر كنند و توسط آب چاه، آن باغـات و زراعـات را آب دهنـد؛ و البتـه، حفـر آن 

ضد آفت مفيد و  فقط اكسيژن ندارد، بلكه مواد الزم و باكتريهاي  آب چاه، نهآبي را رفع كرد، اما چاهها، مشكل بي
 آن باغها و زراعتها، دچار صد رقـم بيمـاري و آفـت شـدند و از بـين رفتنـد، بطوريكـه اكنـون فقـط را نيز ندارد، لذا
در . انستندالبته آن مهندسان، بسيار كوشيدند كه آن آفات را از بين ببرند ولي نتو. باغات باقيستكورسويي از آن 

  .جا، با آنكه سواد نداشتند، قرنها، آن باغها و زراعتها را سرسبز و سالم نگهداشته بودندحاليكه مردم بومي آن
دانيم كه بـاالخره آن مهندسـانٍ دانـشمند، توانـستند علـت  البته ما از آخرين وضعيت آن شهر مطلع نيستيم و نمي

  !پي ببرند يا هنوز نهو به عيب كار خود بروز آن آفات را كشف كنند 
  

   » هنوز خــر باشدد،ياي گرش بمـكه برند      چون بيسيخر ع« 
  

  پيشگيري ما از آبروريزي« ان مدعي بود كه ، و ايشكرديم  ترميم بكارت بحث ميدربارهٌروزي با پزشكي جراح، 
، كار شما، خالف شرع:  گفتيم كهرااو  پس . »كنيم  ها را حفظ مي  بكارت، آبروي خانواده پردهٌكنيم، و با ترميم مي
دهنـد   شـما زنـا مـيبه پشتيّو آنان  شما موجب پشتگرميٍ مُفسدانيد  انسانيت است زيرا خالف و، قانون خالفو

از  شـريك گنـاه آنانيـد و از سـويي شـما انگهـي، هستند كه بكارتشان را ترميم كنند، وجاكشانيدانند  چراكه مي
خواهند كالهي گشاد بـر سـر مـردي بگذارنـد و خـود را بكـر و  ، زيرا آنان مين شريك كالهبرداري آناوي ديگرس

كنيـد  و از همه بدتر اينكه شما كاري مي مشاركت داريد؛ ز در آن كالهبرداريدست نخورده بنمايانند، پس شما ني
  .ت اسآن مفسدان پس جرم شما، بارها بيش از ،كه دختران باكرهٌ واقعي نيز مورد ترديد قرار گيرند

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

   ميسر استجامعه همان افراد توسط ،امعهجهر اصالح 
  

، لذا در هـيچ جـاي ايـن مقالـه، ما در مسائل ديني تخصص نداريمامر بمعروف و نهي از منكر از فروع دين است، اما 
ايم؛ و اگر شباهتي ميان گفتار ما و علوم ديني باشد، بسبب آنست كـه  هيچ موضوعي را از منظر فقهي مطرح نكرده

است، طبعاً به يكديگر شـباهت  حكمت نيز بر مبنايايم؛ و چون دين  ا از منظر حكمت تعريف كردهما برخي مسائل ر
كننـد و  چنـين اسـتدالل مـي، و امر بمعروف و نهي از منكر، از نان شب واجـب تـر اسـت مثالً حُكما معتقدند كه. دارند
افتيـد؟ چـرا از آن بيمـاران  دست و پا ميكنيد؟ چرا همگان ب  چگونه برخورد ميشما با يك بيماري مُسري: گويند مي

 و شـما را مـريض اسـت واگيـر دانيـد كـه آن بيمـاري اينكـه مـيبـراي  ...پرهيزيـد؟ از آنان، ميكنيد؟ و چرا  فرار مي
آمد و شـد  ان، و اگر كسي در ميان آنهاي اجتماعي نيز مانند بيماريهاي جسماني واگير هستند بيماري و    !...كند مي

شد، دچار كسي كه داراي عقل با است؛ و )عقل ( آن واكسن نامترديد واكسن زده است، و ار نگردد، بيكند ولي بيم
  . و جاهالن استرا اينگونه بيماريها مختص نادانان زيشود، بيماريهاي اجتماعي نمي

  

وع كنيد و آنها را نـصيحت ، بلكه ابتدا از بستگان خود شر دست بگريبان شويدبيمارانٍ اجتمائيامر بمعروف آن نيست كه با  و
؛ و اگر هـيچ  از آنان روي بگردانيديعني، بي اعتنا باشيد و نسبت به بيماران غريبه،. بجوييد، و اگر نپذيرفتند، از آنان دوري كنيد

ه ولي توجه داشت.  شماست مطلقٍ؛ و اين حقٍ اگرچه خويشاوند باشند خويش برانيد آنان را از جامعهٌ آنگاهروشي مؤثر نبود،
  .  خواهيد داشت خوبي اما سرانجامٍمنزوي خواهيد شد و دوستان خويش را از دست خواهيد دادتنها و باشيد كه ابتدا 
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   است، و اضطرار موجب اِدباراضطرار ناداني موجب
  

 زناشـويي  از دايـرهٌ مـسائل زنـدگيٍاالمكان كه حتيايم  اند و ما بسي سعي كرده تمامي عناصر جهان بهم وابسته
 اگرچه ظـاهراً بـه زنـدگي  در زندگاني انسان بسيار موثر است، واضطرار چونامل مهمي وون نشويم، لكن عبير

 و ، نادانيـست؛منشأ اشتباهات بشر: شود كه زناشويي هيچ ربطي ندارد، اما وقتي نيك نگريسته شود، ديده مي
 خطاست؛ كه آن خطاها هريك به نچنديباعث گردد، و اضطرار،  ناداني موجب وارد شدن به مرحلهٌ اضطرار مي

و ايـن  ...و هر اضطرار نيز چندين خطا، و هر خطا، چندين اضطرار ديگر آورند؛ بوجود ميتنهايي، چندين اضطرار 
گردد تا به يك بيماري فردي يا جمعي بدل  آنقدر تكثير مي خطرناك كه در ابتدا فقط يك سلول كوچك بود، تومور

  . را از پاي در آورَدشود، و آن فرد، يا آن جامعه
  

  
  

طور ساده، دكانداري را فرض كنيد كه قواعد كسب را به درستي عمل نكند و يا ولخرجي كند، در نتيجه خـرج او ب
شـود؛ پـس ناچـار اسـت وام  گردد، و با اين خطا، وارد مرحلهٌ اضطرار مي گيرَد و بدهكار مي از دخلش پيشي مي
آنرا دنبال  كه آوَرَد  و مفاسد اقتصادي پديد ميافتد  ميجامعهطور جداگانه، بجان و اين ربا نيز ب[بگيرد و ربا بدهد، 

 دكاندار وقتي وام گرفت، ناچار است آن ،]گيريم انجامد؛ و فقط ماجراي دكّاندار را پي مي كنيم زيرا بطول مي نمي
مي جز ورشكستگي نخواهـد  پيش برود، سرانجاپيشينوام را بعالوهٌ سود آن بازپس دهد، پس اگر با همان روش 

ه بر مخارج معمول خود، وام و سود آنرا نيز عودت دهد، پس بايد گرانفروشي و اگر امساك كند، بايد عالو. داشت
  ...بجوشدخودش ديگ  تا يعني ديگران را بدوشَد، ؛كند

  

در طـول تـاريخ شـان هـست، اكثر ي مثل افغانستان، يا سوريه و عراق، بسبب ناداني كـه در ذاتِهاي ملتهمچنين
 و  انـد، ، از چالـه بـه چـاه افتـاده)يعنـي در طـول تـاريخ(دائماً ؛ و به همين علت، اند  بودهاضطرارپيوسته در بشر، 

 وضعيت خطيراند و مدام   بودهكشاكشهميشه در اند،  نادان بوده يعني در واقع بسبب آنكه .اند هرگز ترقي نكرده
انـد نيـز كـسي توجـه  ؛ و اگـر ابـراز كـردهانـد ابراز آنرا نيافتهفرصت ) اند اگر هم استعدادي داشته(پس  اند؛ داشته

 لذا برخي كه پـول دارنـد، خوشـي چنـان لگـدي بـه اكثراً نادانند؛ زيرا چنانكه گفتيم، چنين مردماني ؛نكرده است
مـساح و اينطـور ؛ مثالً شير و ببر و تآورند  ميپس بكارهاي عجيب روي، پَرَد از سرشان ميزند كه عقل  ايشان مي

، و شناسند پول است  تنها چيزي كه ميپول باشند،  كمدارند؛ و اگر  چيزها را بعنوان حيوان خانگي در خانه نگه مي
 مـسائل ، استعدادي داشته باشد و بتوانـد مثـل منـصور حـالج اندك اگر كسي پيدا شود كهپس. دوند از پي آن مي

زننـد، پـس اگـر زيـر ضـربات شـالق نمُـرد،   او را شـالق مـي)تاز شـدت نفـر (فردي و اجتماعي را حالجي كنـد،
  ...توانند ببينند  زيرا كسي داناتر از خو را نميكنند اش مي كنند، و باز نيز اگر نمُرد، مثله سنگسارش مي

  

 تـابو را  ايـندانند، و هيچكس در ميانشان نيست كه سالطين خود ميايراد را از نشانهٌ چنين مردماني اينست كه 
  ... بد بودند؟،)در طول تاريخ(آيا تمام سالطين  :ند و كالهش را قاضي كند و از خودش بپرسد كهكبش
  ...؟!افتاد، از آسمان روي تخت مثالً محمود افغانآيا و   ...؟!خوب بودندمدام  مردم بودند كه آيا تنهاو 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٢٢

  تأثير شرايط اقتصادِ اجتماعي بر كانون خانواده
  

مـا ان افراد جامعه و بخصوص كانون خانواده بشدت مؤثر است، لكن بر روابط مي داخلي، سياست اقتصاداگرچه 
  اظهار نظر كنيم، زيـرا ، خاص اجتماعي بپردازيم و در اين موردِدر شرايطي نيستيم كه به بررسي موضوع اقتصادِ

تيم، چه داش نيز مي جامعي اتمورد بسيار اندك است؛ و اگر اطالعدر جريان اين امر نيستيم و اطالعات ما در اين 
تـوان  پـس نمـي. ر استراتژيك است و نشر آن بخالف تدبيركرديم، چراكه اقتصاد از جمله عناص بسا آنرا درج نمي

زيـرا در ايـن حالـت، هـيچ آمـار و . چگونه بايـد باشـدتوان گفت كه  صادي چگونه است، لكن ميتشرايط اق: گفت
  :گيرند ه مي از اين گفتار بهر، لكن دوستانفايده برگيرندگردد تا اجانب  ارقامي نشر نمي

  

دارند تا تن به ذلّت نسپارند و لقمهٌ حرام بر دهان  فساد را از جامعه برميترينٍ مردمانند، زيرا    رفتگران، شريف●
  .كوشند تا جامهٌ زربفت بپوشند  و پست ترينٍ مردمان، آنانند كه در نشر فساد مي  .نگذارند

  

افشانَد؛ و دوم صنعتگرانند  كارَد، راستي مي آنكه گندم مي: اند  پيشينيان گفته شريف ترينٍ كارها، برزيگريست و●
  .درستكار ورانٍ و سوم سوداگران، و چهارم پيشه

  

اي نهنـد و  اند كه پليدكاران سـكه ست؛ و روسپيان چون توالت عمومي گري  زشت ترينٍ كارها روسپي در جهان،●
  .ي، آخرين خط سرخ بشر استگر  و روسپي.در آنان تخليه كنند و بروند

  

  :، موجب فساد اجتماعيستمادي گرايي مطلق ●
: ، نگويد كهمثالً مانند برخي. عاقل آنست كه از فرع به اصل برود، يعني برعكس نينديشد و فرع را اصل قرار ندهد

 زيرا ؛ دارد رااالرض في و اين گفته، موجب فساد است و گويندهٌ آن،حُكم مُفسدِ »ايم تا پولدار شويم ما بدنيا آمده«
: انـد  گفتهقُدما كه اصالح آن به آساني ميسر نيست؛ و به همين سبب است كـــه سازد جامعه را چنان منحرف مي

خريدار ندارد؛ اما يك ابلهِ باسواد يك ابلهِ بيسواد، حرف  زيرا ،يك ابلهِ بيسواد، بسي بهتر از يك ابلهِ باسواد است
دكترا گرفته است، حرفش خريدار دارد، لذا قادر است جامعه را چنـان منحـرف كنـد ثالً مچون به دانشگاه رفته و 

  ...كه صد عاقل در اصالح آن حيران بمانند
  

  .صاد كردتتوان زندگي را فداي اق صاد، الزمهٌ زندگيست اما نميت اق●
 را تنرافت انساني خويشاگر خواهي ش: اند  را گفتهانسان وهست ، صدها خط قرمز انساندر زندگاني اقتصادي 

  .، روزي خود را كسب كنيكني رد، بايد بدون آنكه خطوط قرمز و جامعه را تباه نسازيحفظ كني 
  

خواسـت كـه از   بود و گرگي داشت و بستهٌ علفي و گوسـفندي، و مـيدهقاني: بعنوان مثال، چيستاني هست كه
  .يز را داشت، حال آنكه آنان چهار چيز بودند چدو بود كه ظرفيتِ پلياي بگذرد، و در آن گذرگاه  رودخانه

 گـرگ بـا بـرود و بـازگردد كـه و چگونـه ، اما چـه كنـد.برود و بازگردد پلبه آنسوي بار بايست چند  پس مرد مي
    را؟خورَد و گوسفند علف را نگوسفند  گرگتا لف؛ و گوسفند با عگوسفند تنها نباشد

  

راهزني كالهبراري، دزدي، و هست؛ از جمله،  براي كسب درآمد ه بسي راكسي مهم نباشد، نزد شرف  اگر پس
  .ست گري روسپيخط قرمز بشري،  و آخرين و فروش اسباب مشاطگي و غير؛ 

  

  .رود گردد، و انگيزهٌ كار، از كف مي  اميد مردمان مبدل به يأس مي، چه هيچكس نبايد يكشبه توانگر گردد●
  .رفترنج خواهند  ا اگر چنين گردد، همگان در پي گنجٍ بيرنج به گنج برسد، زير  هيچكس نبايد بي●
  .اهم شدن زمينه براي كمونيسم استفرموجب  ،غير معروف  طبقاتيشكافِ ●
  .پول، حالّل تمام مشكالت است:  جامعه نبايد به اين نتيجه برسد كه●
   .ايست براي رشد حقيقي و سالمت جامعه  انگيزه عدالت اقتصادي،●
  .جامعهو انحراف د زنده است، و عدم عدالت اقتصادي، مساويست با نا اميدي افراد  انسان به امي●
 نصايح ناصحان فقط هنگامي مؤثر است كه شنونده در حالت اضطرار نباشد؛ مثالً وقتي كسي مشكلي دارد كه ●

 مردم )قدورالم حتي(كه شود، گوشش بدهكار هيچ سخني نيست؛ پس مديران بايد كاري كنند  جز با پول حل نمي
  .، آنگاه اگر نصيحت را نشنوند، مقصرند، وگرنه نيستندقرار نگيرنددر اضطرار 



 ٢٣

  جامعهتأثير پليس بر درستكاري 
  

، در آن دانيم كه چـرا پليـسهاي شـهرها البته ما در بطن مديريت جامعه نيستيم و اين موضوع را نيز بدرستي نمي
به زيـان بسا اين سياستي باشد كه سود آن    . آنها آشنايي ندارنداند و با اهالي آن شهرها و سوابق  غريبهشهرها
د، پس اگر اين سياستي مديريت شده است، ما در اين خصوص، پيشنهادي نداريم، اما اگـر ايـن موضـوع آن بيارزَ

  :، پيشنهاد ما به شرح زير استباشدبطور اتفاقي پيش آمده 
  

نطقه متولد و بزرگ شده باشـند، اهـالي آن شـهر يـا منطقـه را   اگر پليسهاي هر شهر يا هر منطقه، در همان م●
بهتـر ايـن، عـالوه بـر   .دهنـد شناسند و نيكان و بدان، و درستكاران و تبهكاران آنجا را از يكديگر تميز مـي بهتر مي

است براي همان پليسهاي آشنا، كالسهايي در نظر گرفته شود كه درس آن كالسـها، شـامل شـناخت اهـالي آن 
  . يا منطقه باشد تا پليس بتواند سوابق هر فرد را كامالً بداندشهر

  

  :سود و زيان محلي بودن پليس
  

بايد به همه كس و همـه چيـز مـشكوك باشـد، ترديـدي نيـست؛ زيـرا ) بر خالف همهٌ اصناف(در اينكه يك پليس 
ريـست؛ و مجـري وظيفهٌ پلـيس، پيـشگيري از وقـوع جـرم، و كـشف جـرم، و دسـتگيري مجـرم در هنگـام پاسدا

  .متشاكي اثر مهمي دارد شناخت او از شاكي و متشاكي، بر دستگيري  دادگستري نيز هست؛ پسدستورات
  

كنـد، پـس اگـر پلـيس بيـوگرافي آن شـاكي را   مثالً فرض كنيد كه كسي بعنوان شاكي به مركز پليس مراجعه مـي
 كه شكايت او داند مي است يا معمولي و يا تبهكار، و  كه او درستكارداند شناسد و مي  ميو را ببيندابداند، همينكه 

داند كه او درستكار است يا  و مي شناسد متشاكي را نيز ميتا چه اندازه بجا، يا تا چه اندازه بيجاست؛ و همچنين 
  .معمولي و يا تبهكار؛ بنابراين، برخورد با آنها، به تناسب شخصيت آنها خواهد بود

  ...آوردنش به كالنتري، با يك تلفن ميسر باشدتشاكي فردي محترم باشد و مثالً گاهي ممكن است كه م
  

 ام  ناگهـان پلـيس بـه خانـهشبيزحمت كشيدم تا آبرويي بدست آوردم، اما  من سالها« : گفت مرد محترمي مي
در حاليكـه يورش آورد و من حيران بودم كه چه اتفاقي افتاده است؛ باالخره مرا دستبند زدند و به كالنتري بردند 

تـو از كردند و من سرافكنده و شرمسار بودم؛ وقتي به كالنتري رسيديم بمن گفتنـد كـه  همسايگان بمن نگاه مي
سـپس مـرا بـه .  ام ، و من حيران بودم كه كاله بر سر چـه كـسي گذاشـته شكايت شده استكالهبرداريبجرم 

صبح كه شـاكي مـن آمـد ديـدم . هرگز نديده بودمزندان موقت فرستادند، و در آن زندان، تبهكاراني را ديدم كه 
 و سه شـب قبـل از آن،  اجاره كرده بودم بعنوان انباراش را  مغازهماهدو بطور موقت، بمدت ست كه  همان كسي

 و تحويلش دادم اما او بعنوان كالهبردار از من شكايت كرده و نوشـته بـود ليه كردهدر حضور خودش مغازه را تخ
خر پدر بيامرز؛ آن شبي كه مغازه را تخليه آ: من به او گفتم. ام  مغازه را خالي كرده و فرار كردهكه شبانه و بيخبر،

كرده اي كه قرار  ، و رانندهٌ وانت نيز شاهد است، و كرايهكرديكردم، خودت حاضر بودي و حتي كمي كمك هم 
  اي؟  چيست كه نوشتهبوديم نيز تحويل پسرت دادم، ديگر چه كالهي بر سرت گذاشتم و اين دروغها

. ..عـذرخواهي كـردروبوسـي و  و سپس با خنده بسوي من آمد و  به جايي تلفن زدوقتي چنين گفتم، با موبايلش
هزار تومان بود، ولي بقدر دو ميليـارد آن اجاره فقط دويست و نگفته بود؛ چيزي گويا پسرش در مورد اجاره به او 

  »!... يگان حرفم را باور كردند يا نهدانم كه همسا حال نمي. تومان آبرويم رفت
  

  .اد است در ميان مردم، خيلي ـ خيلي زي تلخ خاطراتِز اين دستاو 
افـراد آن جامعـه بـسبب  بر درسـتكاري جامعـه دارد، يكـي اينكـه سه اثر مهمدر هر صورت، محلي بودن پليس، 

نايي و حفظ آبرويـشان، كمتـر خـالف كنند؛ دوم اينكه بسبب همان آش آشنايي با پليس، بيشتر احساس امنيت مي
 ثالً مـ.كننـد مانَد، لذا بـراي حفـظ آن، كوشـش بيـشتري مـي كنند؛ و سوم اينكه آبروي افراد شريف محفوظ مي مي

ترسد كه لباسش كثيف گـردد؛  كشد زيرا مي ، خود را كنار ميكسي كه لباسش تميز است، اگر دست به آن بزني
  .كشد زيرا از كثيف تر شدن آن پروا ندارد كنار نمياما آنكه لباسش كثيف است، خود را 

  

  . كه عالج آن دشوار نيستندكن است از آشنايان خود طرفداري كآنست كه مم فقط  زيان محلي بودن پليس ●



 ٢�

   جهان بر جوامعنوينتأثير روش داستان پردازي 
  

ا بـسياري چيزهـا را ناگفتـه در جهان، خيلي چيزها هست كه با موضوع بحث زندگي و طالق مرتبط است، امـا مـ
مـثالً يكـي از مباحـث مـوثر در . اي بپرهيزيم گذاشتيم و سعي كرديم كه تا جاي ممكن، از ورود به بحثهاي حاشيه

شود و  ها تدريس مي ست كه بتازگي در دانشكده زندگي بشر و باال رفتن ميزان طالق، روش داستانسرايي نويني
دانند زيرا  مان هستند كه چنين موضوعي را با زندگي و طالق، بي ارتباط ميبسي مرد.   زيادي نيز داردانطرفدار

و اين حكايت ـ حكايت . شناسند و نميدانند كه اين، همان چيز است وقتي چيزي، يكي دوبار بغلتد، ديگر او را نمي
خورد؛ زيرا او با تغيير همان گرگ است كه به لباس آهو در آمد و خود را مادر آهو بچگان وانمود و آنها را فريفت و 

  .لباس، كاري كرد كه آهو بچگان، او را نشناسند
  

كند كه بهتـر اسـت محتـواي داسـتان، بـر اسـاس واقعيـت باشـد، و  سرا فكر ميداستانپردازي جديد،  داستاندر 
هـم نيكـي هاي منفي نيز داشته باشد؛ يعنـي  ، جنبه)بر مبناي واقعيت(قهرمان داستان او، كامال مثبت نباشد بلكه 
  . داشته باشدهمهاي مثبت   كامالً منفي نباشد و جنبهنيزكند و هم بدي؛ و شخصيت منفي داستان 

   
ها باشند، زيرا اوالً واقعيات غالباً بد هـستند و  نبايد بر اساس واقعيت) از نظر محتوا( كه داستانها ند معتقدحكمااما 

هيچ شخصيتي كـه شد،  كه از تلويزيون تركيه پخش مي) نوععشق مم(؛ مثالً در سريال اثر منفي دارندبر مخاطب 
  .كامالً مثبت، و يا كامالً منفي باشد و جود نداشت، لذا اثرات متفاوتي بر بينندگان گذاشت كه اغلب منفي بود

 و نقل آن نشرما با ش ندارند، پس طبيعي نيستند و ربطي به مخاطبان طبيعي واقعيتها هستند كه  بسي، و در ثاني
 ، و بـا اينكـار، بـه جامعـهدكنيـ  مخاطب طبيعي را به يك فرد غير طبيعي بدل مي،دكني تنها كاري كه مي استانها،د

بر مردمـان )  باشد مبتني بر واقعيتاگرچه( نقل آن واي در فالنجا با مادرش زنا كرده،  مثالً ديوانه. دزني ميآسيب 
  .كند نيز مجرم است اگر كسي حتي آنرا بازگفت پسسالم، اثر منفي دارد؛ 

  

كـه محبـوب ) باب اسفنجي(مثالً در كارتون . دباشنمنطبق ها  بايد بر واقعيت) تكنيكاز نظر (، داستانها برعكسو 
رخ  ، لكن كردارها چنانست كه انگار بـر روي زمـين افتد  اتفاق ميالقلوب همگان است، جريان داستان در زير آب

در زيـر آب بـه دونـد؛ يـا مـثالً  تي بدرستي راه رفت، ولي آنان در زير آب ميتوان ح ؛ مثالً در زير آب نميددهن مي
 روحيه و باور  و اينگونه داستانها، اثرات مخربي بر.زنند حرف ميبه آساني توان حرف زد، ولي آنان   نميههيچوج

  . سالها بعد ديده خواهد شدسوء چنين كارتونهايي،كودكان خواهد داشت؛ و آثار 
  

؛ و  لـذا حتمـاً بايـد قطبـي باشـد،سـت  آموزش زندگيند كه بظاهر براي تفريح است، اما در باطن،هرچداستان، 
  .قطبي بودن يعني اينكه شخصيت مثبت، بايد كامالً مثبت باشد، و شخصيت منفي نيز بايد كامالً منفي باشد

ه نيكي بر بدي، يا خير بر شر  آنها اين نيست كاند، و سرانجامٍ داستانهاي غير قطبي، فاقد خير مطلق و شر مطلق
كند، و چون نيكي نكرد، بدي بـر  ، كار نيك نميدزدند؛ و كسي كه نا اميد باشد چيره گردد، لذا اميد را از آدمها مي

  .شود تا آنجا كه همه به ديو بدل گردند گردد، و بتدريج متواتر مي جامعه چيره مي
  

  سرايان بايد مردم را فريب دهند؟ آيا داستان
قطبي بودن، بر سراسر داستان حـاكم اسـت، و شخـصيت مثبـت، كـامالً مثبـت اسـت، و ، يداستانهاي قديم در

، و در گـردد ميشود كه نيكي بر بدي، و خير بر شر چيره  شخصيت منفي، كامالً منفي؛ و داستان به آنجا ختم مي
  .بينند  ميبرند؛ و تمامي افراد منفي، زيان پايان داستان، تمامي افراد مثبت، سود مي

دهد بلكه او را بسوي واقعيتي كه در آينـده رخ خواهـد داد  سرا، مخاطب را فريب نمي در چنين داستاني، داستان
نيكي در نهايت پيروز است، و ايـن تلقـين، موجـب : كند كه  تلقين ميمخاطب دهد؛ به اين ترتيب كه او ب سوق مي

دارد، لذا جامعه بطـور   نيكي كردن واميرا به) و ديگران (مخاطبد، و آن اميدواري، وش  ميمخاطباميدوار شدن 
  .پيوندد گردد، و چيرگي خير بر شر به واقعيت مي رود، لذا نيكي بر بدي چيره مي ناخودآگاه، بسوي نيكي مي

رود؛ و چون اميد به پيروزي نيكي ندارند، نيكي  اما اگر داستان بر اساس واقعيت باشد، اميدِ مخاطبان از دست مي
و اثـرات ايـن . گردد؛ پس داستان غيـر قطبـي، بـي انـدازه زيـان آور اسـت كنند؛ لذا بدي در نهايت چيره مي نمي

  .مثل همين زلزلهٌ طالق... نمايانَد نوآوريهاي نابخردانه، سالها بعد خود را مي
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   كه طالب طالقندستي ، مرد شدن زنان1390علت توفان طالق در دهه 
  
  

  
  

و  ؛انـد از نظر جنسي بدل به مـرد شـده )بي آنكه بدانند( زنها : يعني اينكه،»د شدنٍ زنانمر«: يميگو اينكه مي
اي پنهـان در ايـن   نكتـه،)جز تمامي مواردي كه گفته شده(، زيرا ست  فيلمهاي سكسي تماشاياين ابدال، بسبب

  .است) بويژه زنان(نندگان، يها هست كه همو موجب انحراف جنسي ب صحنه
  :عبارت ديگره ب

 و ،ي جنـسيولوژي در بي و جهان، بسبب بدعت گذارراني طالق در اشيوععلت 
 و بـه مرحلـهٌ ارگاسـم برسـد ماننـد مـرد دي بازيزن ن: است كه  تَوَهُمني اجيترو

) يعـيبطـور طب (ي مـردچي؛ و چون هـگردد Female ejaculation ايدچار انزال 
  .  د است خانواده بر باادي بنست،ي ني امرني چن انجامقادر به

  

داراي ، )در تمـامي پـستانداران(دانند كـه جـنس مـاده  ها مي و همهٌ بيولوژيست ستي نيعي طبيانزال زنان، امر
درسـت ماننـد مـرد ( بيعـي، غير طبا تمرين و ممارستِ، اما  انزال شدن نيست، نيازمندر طبيعي و بطو استاووم

چون الزم نيست كـه ، )چنانكه عرض شد(لكن ! درس نيز مي انزال  درجهٌبه )واقعاً()فاعلي كه بدل به مفعول گردد
 آلـت او چـونطبعاً و  ه؛آلت او مناسب اين امر خلق نشد و به درجهٌ انزال برسد، به نهايت شهوت) مانند مرد(زن 

و  ؛ يك مرد و دو مرد نيـستدر توان و  امري بسيار دشوار است انزال، نيست، رساندن او به مرحلهٌمناسب انزال
، لذا هيچ راهي جز مانند در ميچند كه مردان از دارو و آالت و ابزار استفاده كنند، عاقبت از ارضاء چنين زناني هر 
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گيرنـد، طبعـاً مجـدداً ازدواج نخواهنـد كـرد زيـرا هـيچ  و زناني كه به اين سبب طالق مي. طالق باقي نخواهد ماند
بيننـد تـا بتواننـد بـا  ء كند، پـس بهتـرين راه را در آزادي مـي آنان را ارضابه تنهاييمردي بر زمين نيست تا بتواند 

  .سازند را ارضاء نتش آزادانه خوي و نامشروعراه ازو  ،مردان گوناگون باشند
  

  
  
  
  ؟ دارنديي همگان با پورنو آشناچرا ■ 
  

 نيـ و در ا كردهجاديا) ي سكسيلمهاي و فري تصاويعني (ي كه دولت در راه گسترش پورنوگرافي موانعيبا تمام
 تا بـدان حـد شود، يدست بدست م) پورنو (زي در روستاها ني است، امروزه در همه جا، حتدهي كوشيراه بس
  . دارنديي غالباً با پورنو آشنازي ني كودكان دبستانيكه حت

  

 از جامعه جا پيش رفتيم كهو در اين امر تا آنيم، ش از سهم خود، نهي كردما نيز به سهم خود، و بلكه صدها بار بي
  .روند  ميآنانيم به همان سويي برويم كه ستخوا  زيرا نميكنار زده شديم

 زيرا جامعه مانند رود است و مردم چـون ! نيستيمآنانما چون : ، مباد كه گفته شودبستيمبكار را ) آنان(اينكه لفظ 
 رود  كسانيكه با آنپسد، د بگنتاد اي راكد بمانَ  در گوشه، بايدآبهاي آن رود؛ پس اگر كسي نخواهد با آن رود برود

  .پذيرند تا در بازي پذيرفته شوند گيرند و بلكه آن آاليش را مي  ميروند، خواه ناخواه، آاليش مي
  

ناچارنـد بـا  مخالفان پورنو نيز زيرا، شناسند  و اثرات مخرب آنرا ميگفتيم كه تقريباً همگان با پورنو آشنايي دارند
آنـرا بـه  د تا بتوانند آنرا بشناسند و شرط نصيحت را بجاي آرند؛ بنـابراين، ذكـر جزئيـات پورنو آشنا گردنجزئيات

  .گوييم، ماواراي آن چيزيست كه پيداست مياكنون  كنيم و آنچه تعليقات موكول مي
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  دهد؟ ي در بدن چگونه رخ مكيولوژي بي بدعت گذاراي ي نو آور  ■
  
  

  
  
  
 رييتغ جادِي ورزش كند، در بدن خود اي آنست كه پنداشته شود؛ مثالً اگر كس ساده تر ازاري در بدن، بسريي تغجاديا

 بـا نـد،يچ ي مـواريـ دي را كـه روي باشد، ناچار است هـر آجـريني كه كارش آجر چيي استاد بناايكرده است؛ و 
 جـه،ي قطـور و سـفت خواهـد شـد و در نتسـتش خود مستقر گردد، پس به مرور ديمشت بكوبد تا آن آجر در جا

  .دي مثبتند و طبعاً مفيراتيي تغني خواهد كرد؛ اما چنرييتغ
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 ي جنسند و اندامهاكي مرد و زن از راي زرند،يگ ي ساده صورت ماري بسزين] ي جنسراتييمثل تغ[ ي منفراتييو تغ
مـثالً .  اسـتشانيـ اي هـست، بـسبب تفـاوت در هورمونهـاشانيـ اني بـي دارند، پس اگـر بظـاهر تفـاوتكساني

 هـست لكـن زيـ همان زهدان كه در بدن زن هـست، در بـدن مـرد ناي دارد، و زيزن پستان دارد، مرد نهمچنانكه 
  . است تا آخرني و همچنكند، يرشد نم

  
 سـتون فقـرات يهـا  مهـرهنياز آخـر)  زنايخواه مرد ( انسان، يٍ جنس اعصابِيها  شد، رشتهعرض آنچه بعالوهٌ

 مردِ كي اگر ن،يبنا برا. برسند) يعني دستگاه تناسلي( تا به زهار دگذرن ي مقعد مي و از دو سوگردند يمنشعب م
  مـردِكيـ و بـه د خواهد كرريي او تغينس، محلٍ تحريكِ جگردد ي جنسكِي مقعد تحرقي از طريكامل و فاعل، مدت

  ) باالري به تصودينگاه كن. (مفعول بدل خواهد شد
  
  
  .بب ناتواني جنسي مردان است درصد طالقها بسشصتدهند كه  تحقيقات نشان مي   ■
  

 آرنـد،  مـي  مـوهنداليلـي و دارنـد  را پنهان ميكنند، غالباً حقايق محاكم مراجعه ميزوجهايي كه بمنظور طالق به 
كـه مربـوط بـه  مردان است،  كاذب  شصت درصد طالقها، بسبب ناتواني جنسي،لكن حقيقت اينست كه امروزه

نيز به پورنو گرافي ربـط دارد؛ و ب خيانت زنان و يا مردان است كه اين و بيست درصد نيز بسبست؛  پورنوگرافي
هاست، مثالً آن يكي، استخر و جكوزي دارد، ولي اين يكي  پانزده درصد طالقها بسبب چشم هم چشمي خانواده

، كـه ايـن بيـشتر بـه پيـروي از فرهنـگ غـرب و تلويزيـون و مـاهواره ندارد و همـين موجـب اخـتالف آنـان اسـت
  .واقعي باشند )ممكن است(گردد؛ و پنچ درصد باقي مانده،  يبرم

اما در حال حاضر، كشور ما، همچنانكه در عمل دماغ مقام اول را داشت، در آمار طالق نيز رتبهٌ بااليي دارد، لكـن 
سه و شوند، ولي در كشورهايي مثل فرانـ ، واقعي نيست زيرا در ايران تك تك ازدواجها و طالقها ثبت ميرتبهاين 

بسي بيش از كشور ما باشد؛ اما اين نيز دال بر  ،چنين كشورهاييطالق شوند؛ بنابراين بسا آمار  آمريكا ثبت نمي
  .سالمت ما نيست، زيرا گناهكارتر بودن ديگران، دال بر بيگناهي گناهكاران نيست

  

  
  

علـت «: اس، باز بر اين باورند كهبا آنهمه كارشن) مثل بي بي سي(هاي غربي  و از همه عجيب تر اينكه تلويزيون
انگـشت  ،مدام بر همين امرگويا غرضي دارند كه ؛ و »ست نشدن آنان به جهت مسائل جنسيارضاء طالق زنان، 

اگر اين امر درست است كه زن : گوييم  و ميطلبيم هاي جهان را به چالش مي ولوژيستبي، بنابراين، ما گذارند مي
  ايد؟ ؛ وگرنه، چرا ساكت نشستهو ما را شرمنده سازيد كنيد اثباتپس بياييد آنرا ، به مرحلهٌ ارگاسم برسدبايد 
   چگونه جماع كنند؟تا بدانند كهآيا مادران و اجداد شما، فيلم پورنو ديده بودند ـ  
  بردند، و چگونه اكنون شما وجود داريد؟ دانستند، چگونه با پدران شما بسر مي و اگر نميـ  
مورچگان چگونه بدون پس  است،  اگر چنين كه:لم نداريد، آيا عقل نيز نداريد كه از خود بپرسيدگيريم كه شما عـ  

  ؟، و چرا به هيچ ابزاري نياز ندارندگيرند جفت ميكرم تأخيري و آالت و ابزار ديگر، الرجر و 
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  . شده است، مرد شدن زنان آنهاست تعبير مرداني جنسي ناتوانبه آنچه   ■
  

 دارند، و تفاوت اندامها و احساساتشان، بـسبب تفـاوت كساني زن و مرد اندام م،ي گفتنيشي پفگراپاراچنانكه در 
  . شوندلي تبدرگيكدي به توانند ي مني و تلقني با تمرن،ي آنهاست؛ بنابرايدر هورمونها

 انزال ديبا] دهامانند مر [زياند كه زنها ن  كردهني به مردم تلقني چن، پورنويلمهايسازندگان ف ر،ي سال اخي سيط
 انـد؛  را در خود بوجود آوردهريي تغني و ا رفتهي اساس را باور كرده و پذي موضوع موهن و بنيشوند، و غالبِ زنان، ا

] رييـ تغنيـا[اند، و مقـصود از   كرده و بدل به مرد شدهريي تغا زنه   : است كهنيو منظور ما از مرد شدن زنان، هم
ون ـــ برسـند؛ و چارگاسـم شهوت، و به درجـهٌ تياند كه مانند مردها به نها كردهآموخته و عادت  آنست كه زنها

 او مناسـب انـزال يسبرسد، طبعاً ساختار انـدام جنـ انزال  كه ماده به درجهٌستيالزم ن) عتي طبني قوانيبر مبنا(
و بـه ؛ ت دشـوار اسـاري بـسي، امـرحالـت انـزال رسـاندن او بـه ست،يشدن ساخته نشده است؛ و چون مناسب ن

 نيـ خواهـد آمـد؛ و در اشي پـمُشاجره مُنازعهپس طبعاً !...ستي نفر ـ دو نفر نكي كردن زن، كار گاسم ار،يعبارت
  .مردشك  بي...  خواهد بود؟ي جنسي متهم به ناتواني چه كسان،يم
  
ا بـرّدان مُ كـه آن مـرستيـ ننيچنـ ، لكـن آنهاسـت زنانٍ شده است، مرد شدنٍريآنچه به عنن مردان تعب گرچه اما

هـا بپردازنـد تـا   آنـرا بچـشند، و جـور آن بكـشند، و سـكهدياند و اكنون با  كه خود پختهست ي آشني ارايزباشند، 
  .انزال، مختص نران است كه رندي آن زنان بپذنكهي ااي صرف عشرت سازند؛ و شانيزنها
  
  

  . شده است، مرد شدن زنان آنهاستري مردان تعبي جنسيآنچه به ناتوان
  
بود، لكـن مـا موضـوع بـاال را چنـد بـار تأكيـد و تكـرار كـرديم و آنـرا   مي  بيان اين نكته فقط در چند سطر ميسر●

  .هاي مختلف تعريف نموديم؛ با اين وجود، هنوز مطمئن نيستيم كه توانسته باشيم مطلب را رسانده باشيم بگونه
  
  :چيستراه حل   ■

 ي كه اسرار جنسستي زنان، مانند مردان ني خوراي ز، استسرطانز  اشي زنان، بارها بيعي طبريخطر ارضاء غ
 .پوسـانَد مـي از درون  چون موريانـه جامعه را و كند، به همگان سرايت مي اي فتنه ني لذا چنند،ي نگوگريكديرا به 
 بدانند كـه نندينچني كه اي تا زنان، دادخبر به جامعه  را امر اينقتِي، حق)ها رسانه قياز طر( هرچه زودتر ديپس با
  .ستندي بدانند كه دچار عنن نزي و مردان ن نيست؛يٍعي طبئشانند كه ارضا و بدانستند،ي نسالم
 زنـاني بازگـشت؛ امـا گردد مي طالق، و آرامش جامعه، و كم شدن فحشاء زاني موجب كاهش م،ه واقعني ااعالنٍ

  .خواهد بود مواجه با اين باللها تا سااند به آساني ميسر نيست، و جامعه  كه به انزال عادت كرده

  
  
  
  

  حواشي و تعليقاتحواشي و تعليقات
  
  
 چگونـهي بـه هازيـ ن،يعي و بطور طبستيفاعل ن، تدر مجامع زن كه نستي بدانند اندگان آنچه الزم است بال  ■

 ني آنكه دانسته شود عني صد بار جماع دهد بي روزتواند ي منيندارد، بنابرا] ي لفظاي يخواه بدن [ فيزيكيچالش
 چي اسـت و نـشان هـزبـان فقط لقلقـهٌ زيگفتن ن]  شي ـ اوفشيآخ [ كه داند ي را مني اي و هر عاقلست؛ي نايت هس
  . باشديع تصنّتواند ي مپس ست،ي نيا واقعه
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 يزيـگر) تيشخص(كه او را از آن   خودش را داردتي شخصيهركس  ندارد وي، فرمت واحد]اتيدر جزئ[ بشر   ■
) قـتيدر حق( و گرنـدي مـردم، همگـان بازي باق،]كنند ي نمي را بازي نقشچيامل كه هجز مردان و زنان ك[.  ستين

 ي ولـدي همـدم باشـي بـا شخـصز درااني ممكـن اسـت سـالني بنـابراكننـد، ي مينقش مردان و زنان كامل را باز
 يآزمـون با ديتوان ي و شما مستي دشوار نزي افراد، چندان نتي اما شناخت شخصد،ي او را نشناسي واقعتيشخص

  .دي بشناسدي هستلي را كه مايساده، هركس
  

 انـسان در هنگـام خـشم، رايـز ديـ كنني كه او را بشدت خشمگستي هر فرد، كافي واقعتيبمنظور شناخت شخص
 ي بزند و هـر كـنش و واكنـشي، و در آن حالت، هر حرفدهد مي را از دست شيكنترل خودآگاه بر ناخودآگاه خو

 بـشدت  فـرديكـهي هنگام بـه عبـارت ديگـر، اوسـت؛)ي واقعـتي شخـصيعنـي(آگاه ناخود مينشان دهد، با تصم
 كـه ي را بروز خواهد داد، و مثل كـسشي خوي واقعتي پس شخصست،ي نيگري قادر به بازگري گردد، دگينخشم

  .گيرد  همگان قرار مي فهمدر معرض اني برهنه و عر،لخت شود، باطن او
  

 يتي شخصي نشود، او داراروني منطق برهٌي گفتار و كردار او از دازي ن در هنگام خشم،ي منطقتي شخصكياگر پس 
 كيـ( فـرد كيـ او ،ي و بزبـان روانـشناسكند، ي نمي و نقش بازستيكي ظاهر و باطن او يعني  و كامل است،گانهي

تـضاد  متفـاوت و مي بكلـ،ي در حالـت عـادي وار با گفتار و كرداسي؛ اما اگر گفتار و كردار او در ق)ست يتيشخص
  . استتي چند شخصاي دو يباشد، او دارا

  
 دو گون خطاب كنند، مـثالً در اب،ي آنست كه نام دوستان را در حضور و در غ بودنيتي حالت دوشخصنيساده تر

 رايـ نگـردد زرفتـهي گفتـه پذني اما ممكن است ا؛»نيحس«: ندي او بگوابيلكن در غ»  آقانيحس«: نديحضور او بگو
 بودن همگان، دال بـر سـالمت كساني  كهبايد داشت مد نظر زي را نني اي ول،اند  گونهنيهمبه  كه همگان دينيب يم

 كه دوستان را در حضور و شوند ي يافته ميافراد)  بندرتيلي ـ خيليخ (،نگريسته شود كي اگر نپس. ستيآنان ن
 من غالم آنكه دلش با زبان يا«: دي چنانكه شاعر گو، نادرندي بس كساننگونهي اي ولخوانند؛ ي مكساني اب،يدر غ

  .است) صداقت( داشتن ها، يتي شخصكي از صفات يكي راي ز،»ستيكي
  

 .هي و سوم از هر دو زاو،ي انسانهٌي و دوم از زاو،ي جنسهٌي از زاويكي: ستي نگرتوان ي مهي را از سه زاورينمودار ز
 آن مـردان كامـل باشـند، كـسرٍيزنـان كامـل، و  آن كسرٍي كه مي كنهي تشبيري زنجاي مردم جهان را به طناب اگرو 
 كـه دسـته آورنـد ي مـديـ نوع مـردم را پدونهايلي از ميا  گستردهفي و طرنديگ ي مي دو جاني ااني آدمها در ميباق
 كامل، و گروه  كامل، و مردانٍگانهٌ زنانٍج پني است، گروهازي آنان قابل تمانيو آنچه در م. ستي نسري آنها ميبند
 بـا ي كـه خواهـان برابـرهـا ستي و فمنگردند؛ يخنثاست؛ و دگرباشان كه خود به چند گروه منشعب م كه يانيم

  .]ستي زنٍ كامل و مردِ كامل سازگار نعتِي با طبزي ننيكه ا[، ندمردان و داشتن استقالل
  

  
  

، )نستـولرا% 20 بـا( را هفت ميليـارد نفـر بـدانيم، جهان؛ اما اگر جمعيت مري بعيد است ادنيا مردم دسته بندي
، و حدود صد ميليون خنثا در جهان وجود دارند؛ لـذا ]مرد كامل[، و حدود صد ميليون ]زن كامل[حدود صد ميليون 

گيرند؛ و اگر تعداد مردان و زنان   كامل جاي مي كامل و زنٍدر ميان مردِ] مرد و زن[شش ميليارد و هفتصد ميليون 
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صد و پنجاه ميليون زن، در ميان زن كامل و خنثا جاي دارنـد؛ و سـه ميليـارد و  سه ميليارد و سي]1[را برابر بدانيم،
 زيـرا هيچكس مثل هيچكس نيست،پس با اين وصف، تقريباً . اسيصد و پنجاه ميليون مرد، در ميان مرد كامل و خنث

هفـت يـت جهـان، جمعو به ايـن ترتيـب، اگـر .  دارندجايهاي متفاوتي  همان مردان يا زنان كامل نيز، در جايگاه
 در يـك رده قـرار دارنـد، بيـشتر بـا آنهاييكـه، هفت ميليارد خوي متفاوت خواهيم داشت، اما طبعـاً باشدميليارد 

ن كامل با ا مردو يا؛ مثالً زنان فمنيست، با مردان گروه هفتاد درصدي سازش بيشتري دارند؛ دارنديكديگر تفاهم 
  .ين تا آخرو همچن.. .زنان كامل، سازگارتر خواهند بود

 حق هيچكس  هر كسي جايگاه خودش را دارد، وست كهايننمودار بگيريم، آن نتيجه ه از اين  فقط يك نتيجاگر پس 
 تمـاميبينـيم كـه  اما زنان و مردان كامل، از اين قاعده مـستثنا هـستند زيـرا مـي ندارد؛  راتبليغ براي جايگاه خود

بينيم   مي مثالً وقتي.بر حقند  انسانهاي كامل واضح است كه پسنند؛ بازي كآنها را سعي دارند نقش ،آدمهاي ديگر
از گيريم كه نجابت بحق اسـت، و ايـن نجابـت نيـز يكـي  ، طبعاً نتيجه ميندد كه نجيبنكن ، وانمود ميها نانجيب كه

امـل داراي كه مانند مـردان كند نك  بي غيرت، وانمود ميمردانٍبينيم كه   و يا وقتي مي.صفات آدمهاي كامل است
 هـست كـه  بـر زمـين آيـا مـردي بطـور مثـال،.  است درستغرايز مرد كاملرسيم كه  ، به اين نتيجه ميغيرتند

  آنرا دشنام بخود نداند؟و او ، »بي غيرت«: غيرت باشد، و به او گفته شود بي
غ بـراي گـروه خـود را ؛ اما بقيه حق تبلي دارد نيز حق تبليغ پس،ديگران است الگوي  كهانسانٍ كامل است پس اين

جـز آنكـه ( او؛ و از سويي،  خواهد شدمغلوبچنين كند، با دليل و برهان محكوم، و در جواب، كسي ندارند، و اگر 
نـه  مثالً اگر يك دگرباش، مـردي را بـه گـروه خـود بخوانـد، او .بردهيچ سود نخواهد )  را راديكاليزه كندانمخالف

؛ و برعكس، اگر مردي آن دگرباش را بـه مردانگـي دعـوت پيوندد  آنان ميكند، و نه به  را تصديق ميگرباشگريد
پس ما فقط در يك امـر توافـق . مردان نخواهد پيوستگروه به كند، اما  مردانگي را تصديق مي ،كند، آن دگر باش

بد است، زنـا مثالً همگان قبول دارند كه دزدي .  را تبليغ كنيم]2 [خواهيم داشت، و آن اينست كه فقط امور بديهي
يـك فمنيـست اما اگر ... ي بديهيو اينطور چيزها...  بد استحيواناتآزار رساندن به  نجابت خوبست، بد است،

كنند، و گروههاي ديگر، نـه تنهـا   خودش  او را تأييد ميردهٌتبليغ كند، فقط ] كه امري بديهي نيست[براي فمنيسم 
  ... خواهند كرداقدامند، بر ضد او كنند، بلكه اگر احساس خطر كن او را تأييد نمي

  ].  زن11 مرد، 10يعني به ازاي هر [ است؛ 11 به 10در حالت طبيعي، تعداد مردان نسبت به زنان مثل ] 1[
  .بديهي يعني هر چيز كه مورد قبول همگان باشد و بدون انديشه تأييد و يا رد گردد]  2[
  
  
  :صفات مرد كامل و زن كاملبرخي از    ●

 ضد يكديگرند، مـثالً مـرد  نيزواجدنددر بسياري موارد، فاقد برخي صفاتند، و اغلبِ صفاتي را كه رد كامل، زن و م
  ...غيور است ولي زن كامل حسود؛ يا مرد كامل سخيّ است، ولي زن كامل بخيل)  ناموسامردر (كامل، 
، زن يـر طبيعـي هـستند؛ بنـا بـراينو اغـراض غ... حسادت، لجاجت، نفرتعشق و مثالً مرد و زن كامل، فاقد و يا 

زيـرا چنانكـه  بعيـد اسـت يتوان بر كرسي قضاوت نشاند، اما ابتدا بايد او را يافت، و يافتن او امـر كامل را نيز مي
 قـارچ سـمي و غيـر سـمي دشـوار كننـد، و چـون تميـزٍ ، بقيه همه نقش بازي مي)جز زنان و مردان كامل(گفتيم، 

  .گذرد تا مسموم نگردد ن مياست، عاقل از خير قارچ خورد
كـارَد  مثالً كسي كه درختي را مي: كنيم  نيز عبارتي مبهم است، پس با مثالي آنرا روشن مي)طبيعياغراض غير (

انـد؛   نهفتـهكاشت، و يا زيبندگي، و يا سايه، او مُغرض نيست زيرا چنين اغراضي بطور طبيعي در ذات ثمربجهت 
 نيـست، آن  در ذات كاشـتكارَد تا آن زمين را تصاحب كند، چون چنين غرضياما اگر كسي در زميني، درختي ب

فاقد عشق و حسادت و لجاجـت و نفرتنـد؛ يعنـي بـي  كامل، همچنين گفتيم كه مرد و زنٍ. ..شخص، مُغرض است
شـوند، لـذا نفـرت نيـز ندارنـد، زيـرا عـشق و نفـرت،   دارند، اما هرگز عاشق كسي نمـيمحبت و صداقتنهايت 
؛ يعني كسي كه دزدي كنـد، حتمـاً كه با همند) دزدي و هيزي(مثل اند؛   چراكه دو روي يك سكهند،هم  باهميشه

  )...حسادت و لجاجت ( است و همچنين.كند و همينطور بالعكس هيزي نيز مي
نـد توان مي) به تنهايي( از اينها يك، دشمنان عقلند، يعني هر)عشق و نفرت و حسادت و لجاجت (:اين چهار صفتِ

، و ، تمامي گفتار و كردار او بر اساس عقل است زايل سازند؛ پس چون كسي چنين صفاتي نداشترا عقل انسان 
  .كم است هست ولي فرصت ار و در اين باب، بسي گفت   ...انسان كامل: گوييم به همين سبب است كه مي
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  :هستند) يعني ناتواني جنسي(كنند دچار عنن  راهنما براي مرداني كه فكر مي ■
  .  در جدول زير، فرض بر اينست كه مردان از هيچ دارويي استفاده نكرده و در حالت طبيعي هستند●
  

  
  : با توجه به جدول فوق، احتماالت زير نيز بر اين مقياس تأثير دارند●
خـوش آيـد و  دقيقه است، كه اگر مرد را 15) در پنجمين بار پياپي( حد اكثر مدت زمان جماع در حالت طبيعي ـ   1

  . باشد؛ و اگر برعكس باشد، بيشتر نيز، اين زمان ممكن است كمترشود پرت نشحواس
  . در هر حالتي، هرقدر مرد را خوشتر آيد و قدرتش بيشتر باشد، مدت زمان جماع او كمتر خواهد بود  ـ2
رد، و يا به علل جسماني يا  اگر هيچوقت نعوظ مردي هنگام جماع با زن خود، كامل نگردد، يا به زن اعتماد ندا ـ3

  .اما بايد توجه داشت كه مردانيكه بعلل جسماني عنين هستند، بسيار نادرند. رواني، عنين است
  
  
  
  

  آنآن   و عوارض و عوارضيي پورنوگراف پورنوگرافرامونرامونيي پ پييمختصرمختصر
  
  

  : تاريخچه پورنوگرافي الف ـ
 در . نيـستگرافي از پورنـوآثار و سـوابق تـاريخي ، آسياي شرقي و غربي، و بخصوص خاورميانه، هيچ در آفريقا

آثار باستاني ايران با آنهمه نقشي كه تا به امروز باقيست، هيچ اثري از پورنو نيست، و مشخص است كـه مـردم 
  .اند  پايبند بوده و اخالق انسانيبه اصولغالباً ايران، 
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اثـري نيـست؛ مگـر از  گرافيهايي نيمه عريان هست، لكن از پورنـو حتي در آثار باستاني مصر نيز اگرچه تراشه
تراشيدند، لكن پورنو گرافي در ميان   آثار اندكي باقيست؛ و روميان نيز اگرچه تنديسها را عريان مييونان باستان

  ).تا قرن پانزده ميالدي( و شرقي و همچنين است در اروپاي مركزي. آثار آنان نيست
 و يونان باستان سابقه داشـته، ولـي در چين و ژاپنتري از پورنوگرافيست كه در  كارانه نيز نوع محافظه) اروتيك(

  .آفريقا، اروپاي مركزي و شرقي و خاورميانه سابقه نداشته است
دهـد كـه  ، نشان مـيتمدن مايااي بس طوالني دارد و آثار بجامانده از  اما پورنوگرافي در آمريكاي جنوبي، سابقه

ياها در قرن شانزدهم منقرض شدند اما يك قـرن پـيش ما. اند منحرف بودهبشدت از نظر جنسي و اخالقي، آنان 
در آورند، لذا جز مقداري طال و سيب زميني و گوجـه فرنگـي،  ها توانسته بودند آنجا را به تصرف از آن، اسپانيايي

 عـالوه بـر ،گرافيد به اروپا  آوردند كه پورنوگرافي بود، و ايـن پورنـوسوغات ديگري نيز از آمريكاي جنوبي با خو
و پـس از آن بـود . در هيچ كجاي جهان باب نبودتا آن هنگام، نيز بود كه ) ساك زدن( شامل ،ي ديگرم زشتيهاتما
  .ناميدند) هنر اروتيك( ولي آنرا  آوردندرويبه پورنو گرافي برخي نقاشان اروپايي رفته رفته، كه 

-----------------------------------------------  
  

  :VHSVHSVHSVHSپيدايش از  پورنوگرافي پس  ب ـ
در . شناخت و اين ويدئو بود كه آغازگر ترويج آن گرديـد افي را تقريباً هيچكس نميپيش از پيدايش ويدئو، پورنوگر

 اولين دستگاه ويدئوي خانگي را شركت سوني ژاپن به بازار عرضه كرد، لكن بـسبب بزرگـي حجـم و 1982سال 
)  دالرهـزارحـدود ( ارزانتـر يجم كمتر و قيمتـحا ويدئويي را با قيمت گران، چندان مورد استقبال قرار نگرفت؛ لذ

 هاي كنوني ولي انـدكي VHS نواري مشابه  و نام داشتT7روانه بازار كرد كه مورد استقبال واقع شد؛ اين ويدئو 
كه ار داشت كه آن نوار را استاندارد كند لكن نتوانست زيرا ديري نگذشت ظ كارخانه سوني انت.خورد كوچكتر مي

  .شت ببازار آمد و كارخانه سوني نيز ناچار از تبعيت گVHSنوار 
  

، وقتي ديدند كه تقريباً همه داراي ويدئو هستند، شـروع كردنـد بـه سـاختن فيلمهـاي پورنـو اروپايي هاي جاكش
ك نيـز ، حتي در شهرهاي كوچ) و داشتن ويدئو ممنوع بود،با آنكه خريد و فروش(بطوريكه در اوائل انقالب ايران، 

 را  نيمـه ديجيتـالسپس  شركت پاناسونيك، دوربين فيلمبرداري. نشستند نان به تماشاي فيلمهاي پورنو ميجوا
حتي در شهرهاي كوچـك  1360دههٌ اواخر و مختصر اينكه در ... ، پس نشر فحشاء آسانتر شدكردببازار عرضه 

  .قدام كردندبرخي به ساخت و انتشار فيلمهاي سكسي ا) بطور انگشت شمار(نيز 
 ون سكس، و يا ضربه زدن بـه انقـالب؛ بود و يا جنجهت درآمددانيم كه ساخت اينگونه فيلمها   اين را دقيقاً نميما

  از رونق نيفتاديده شد ولي انتشار فيلمهاي پورنوي اروپايي  برچ1370 در دههٌدر هر صورت، بساط اينگونه افراد 
 يعني سوپر وي سـي دي منتـشر SVCD با فرمتلمهاي سكسي اغلب ببازار آمد كه في SVCD و سپس VCDزيرا 
  . DVD؛ و پس از آن هم شدند، و به همين سبب به فيلمهاي سوپر مشهورند مي

 تاينترنربين عكاسي و فيلمبرداري ديجيتال به اين ابزارها افزون گشت و و تا كنون نيز ضمن آنكه د1380از سال 
 و البته در ...  و چنان شد كه چنين شد!...تبديل شدند به كامپيوتر همراهيز هاي موبايل ن نيز همگاني شد، گوشي

  . آنهاستيكاربر  نوعمفيد بودن تكنولوژي بحثي نيست و بحث ما بر سر

-----------------------------------------------  
  شود؟ ساخت فيلمهاي پورنو در اروپا چگونه انجام مي پ ـ 

 وسـيع و صـرف يدر واقع يك كمپاني خيلي كوچـك هـستند كـه نيازمنـد مكـانهر يك نو، سازندگان فيلمهاي پور
 نيـز نيـستند زيـرا شان هيچ ريسكي وجود ندارد و نگـران فـروش فيلمهايـنهاي گزاف نيستند؛ در كار ايشا هزينه

  .گردندآنقدر احمق در جهان هست كه ايشان درمانده ن
ر، چندان تغييري نكرده است و سبك ها و روش ها و سـوژه هـا، تكنيك ساخت فيلمهاي پورنو، در سي سال اخي

  .اند كمي بروزتر شدهبرند،  هنوز همان است؛ اما استوديوهاي فيلمبرداري و ابزار و آالتي كه بكار مي
شوند كه چگونه عمـل  شوند و آموزش داده مي  انتخاب مي و اندازه آلت جنسيبازيگران بر حسب تكنيك و اندام

كنند، و هرگاه كارگردان تشخيص دهد كـه  بتدا چند روز بر اساس سناريويي كه نوشته شده، تمرين ميا... كنند 
   .شود شروع مينهايي  يرفيلمبردااند، بازيگري و  بازيگران كامالً آموخته و  آماده



 ٣�

  
  

 زيـرا گيـرد  مـيوقت دقيقه نيست، اما ساخت آن بيش از دو يا سه ماه 60در پورنوگرافي، يك فيلم بلند، بيش از 
توسـط (هـا و تعطيـل كـردن كـار   يكمـاه صـرف تكـرار صـحنه ازكمتر از يكماه وقت صرف تمرين ميگردد و بـيش

  . بازيگرانجنسيمجدد براي آمادگي ) كارگردان
گر، در حـين فيلمبـرداري  مردان بازي اما غالبكنند، مي دارو، كرم، و اسپري استفاده همه نوع از با آنكه بازيگران

 كار را به بعد موكول كند؛ امـا   شود و كارگردان ناچار است ادامهٌ ، و يا يكي از بازيگران خسته ميشوند ل ميانزا
، لذا بازيگران اجـازه  استبينندگان فيلم بايد فكر كنند كه تمامي صحنه در يك زمان و يك مكان فيلمبرداري شده

بـه سـفر و يـا كنـار دريـا برونـد زيـرا  را تغيير دهند، و يا آرايش خودندارند كه در طول دو يا سه ماه فيلمبرداري، 
ممكن است رنگ پوستشان تغيير كند و بيننده متوجه تغيير صحنه گردد؛ همچنين تمامي وسـايل اتـاقي كـه در آن 

  . و يا تغيير كندگردد، در تمام آن مدت نبايد جابجا شود فيلمبرداري مي
  

  
  

ته شده است كه بايد بـا تغييـر رنـگ زمينـه، يكـسان سـازي گردنـد، و بـه هاي گرف و آخرين مرحله، مونتاژ كليپ
 دقيقه بوده و در يك زمان و يـك مكـان 60) مثالً(تصور كند كه مدت زمان اين فيلم  كه بيننده مونتاژ شوندشكلي 

  .دهد  زيرا بينندگان را سخت فريب ميخطرناكترين نكته همينجاست؛ و فيلمبرداري شده است
 كه در فيلمهاي پورنو،  فيلمهاي پورنو و ويدئوموزيكهاست؛وجه تشابه كند، سي به آن توجه نميككه  ديگرينكتهٌ 

و همچنين در ويـدئوموزيكها نيـز، نگـاه و يـا   ؛يعني بيننده مد نظر اوست،  استدوربينبسوي ) هميشه(نگاه زن 
  .ست مد نظر اوبينندهيعني ،  استدوربينانگشت اشارهٌ خواننده، بسوي 
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  :رقابت در ساخت فيلمهاي پورنواقتصاد و ت ـ  
 جمعيـت متمايل باشند، در ميان هفـت ميليـارد جاكشيمردم جهان به فقط يكهزارم ) امروزه(كه اگر فرض كنيم 
  .ادامهٌ مطلب، پس از توضيح... ، زياد نيستند)در قياس(، كه اين تعداد،  وجود دارندجاكشميليون  جهان، هفت

  

  : ركيكلفاظاتوضيح پيرامون 
ايـم و  بكار بـرده) هر چند ركيك باشند(ايم، عمداً  الفاظ واقعي را  ما در متن اين مقاله، تا آنجا كه مصلحت دانسته

باز نيز بكار خواهيم برد، و اين بسبب رعايت نكردن نزاكت، يا نفرت نيست، بلكـه معتقـديم كـه يكـي از راههـاي 
فسده است، مثالً كسي كه از طريق ساخت و انتشار فـيلم سكـسي نـان مبارزه با فساد، استفاده از نام واقعي مَ

  . خورَد، طبعاً جاكش است، و كار او محترمانه نيست تا ما آنرا محترمانه خطاب كنيم مي
  

فقط يكهزارم مردم جهان به جاكشي متمايل باشند، در ميان هفـت ميليـارد جمعيـت ) امروزه(اگر فرض كنيم كه 
در آغـوش  تكنولـوژي كنـون، زياد نيـستند، امـا ا)در قياس( كه اين تعداد، جاكش وجود دارند،ميليون  هفتجهان، 

كنند و آن افراد،   افراد بيشتري را فاسد مي،كارشان آسانتر گردد است؛ و هر قدر كارشان آسانايشان است، لذا 
بجـاي تر خواهـد شـد، و كـار  بصورت تصاعدي بيـشتر و بيـش، لذا آمار فاسقانبه گروه آنان ملحق شوند ندناچار

 زيـرا ...، در معرض خطر جاني قرار خواهنـد گرفـت)در تمامي كشورهاي جهان (بطوريكهباريك خواهد رسيد، 
  .آنان چون ما به نرمي سخن نخواهند گفت بلكه بشدت راديكال خواهند بود

  

، آخـرين خـط سـرخ  زيرا اينكارامروزه، رقابت ساخت و انتشار فيلمهاي پورنو، آنقدر نيست كه قابل توجه باشد،
 حتـي وقتـي در ميـان ، بطوريكـهشت ترين شغلهاي جهان اسـتزنفرت انگيزترين راه ارتزاق، و و تمامي جوامع، 

  .كنند خطاب مي) يعني جاكش(Pimp   يكديگر را اي پيش آيد،   مشاجرهخودِ ايشان
 ي برابـردهـاليوو بـازيگران بـا ي حتـ)مـداز نظـر درآ(  پورنـوبـازيگران ي كـه برخـ90 و 80، بر خالف دهـه اكنون

 ،ي خـانگينـور پوويـديو هـاي گـاني پخـش را زيرا، ندارندچنداني سود ي پورنوگرافيها ي كمپانگري دكردند، يم
 ي پورنـو بـازيهـا لمي كـه در فـسـناريو زن بابـت هـر گرانيباز.  داده استكاهش داًي را شدشاني فروش ازانيم
 تا دو برابـر آن در آمـد داشـته توانند ي ميفروش  كه با تني در حال،رنديگ يزد م دالر م800 تا 600 حدود كنند يم

  .كنند ي مدر فيلم پورنو بازي ، خودغي تبليفقط برا بازيگران،  اين ازياريبس؛ لذا باشند
مـد  درآ از ورنـديگ ي دالر مزد مـ150 تنها سناريو هر ي براآنان ؛ به مراتب بدتر است، مردبازيگران ي مالتيوضع

  .ندارند زي ني و بازنشستگي درمانمهي بني همچنگراني بازني اند؛ممحرو زي نيفروشتن  

-----------------------------------------------  
  :ي بازيگران فيلمهاي پورنوان و جسمانيث ـ وضعيت رو

تـه چنـين كـساني، نـه فقـط البند؛ باني دست به گرنيز ي با مشكالت عاطف،ي پورنو عالوه بر مشكالت مالگرانيباز
اي   در بيچـارگي بـه درجـهنرمال نيستند، بلكه از پايه دچار مشكالت رواني هستند، زيرا يك فرد نرمال، حتي اگر

  .دهد برسد كه ناچار به تكدي باشد، تن به اينكار زشت نمي
 ي پورنـو، زنـدگيهـا لميفـ بيننـدگان نفـر از هـا ونيـلي مي بـراديشا«: ديگو ي پورنو، مبازيگران از يكي گان، يتام

 و يلمبـرداري نـور فريـ تحـت فرمـان كـارگردان و زي جنـسزشيـ آمنكـهيامـا ا؛  باشدييايؤ رها لمي فني ابازيگران
  .»...ستي نيكار هر كسباشد،   متعدد، و حاضران و ناظرانيها نيدورب

ل هرگونه درآمد هنگفتي، تن به گويد، و نه فقط يك آدم صالح، بلكه يك فرد معمولي نيز در قبا البته او درست مي
  .زنا زاده باشدواقعاً كسي قادر به چنين كاريست كه تنها دهد؛ و  چنين كار زشتي نمي

  .»دار شود  كه دلش بخواهد بچهيفداكار، مهربان و كسوفادار، «: ديگو ي م خود زن مورد عالقهٌطي شرابارهٌاو در
  .». كنمداي را پي كسني چنتوانم ي نميرنوگرافپومحدودهٌ راستش، در «: دهد و با خنده ادامه مي

  

 سـخن يو. يآ. چا روسيـ خـود بـه ويهـا از ابـتال  بـار در برابـر رسـانهني نخـستي ساله، كه برا29 ،يكامرون بٍ
 را كـه از تـو ي تجارت آموختم كه اگر كارنيمن در ا«:  به خبرنگاران گفتخت،ير ي كه اشك مي در حالگفت، يم

  .».تر از تو هست كه انجامش دهد تر و جذاب  جوانيكي شهي هم،يدهاند انجام ن خواسته

-----------------------------------------------  
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  :دختران و پسران بر  فيلمهاي پورنو ديدنعوارض ابتدايي  ـ ج
  .د، اثرات مخرب اما متفاوت و گوناگوني دار و زن، و مرد، و دختر،پسرروح و جسم فيلمهاي پورنو، روي 

خانه رفتـه باشـد؛ و  ما به شخصه معتقديم كه اگر پسري يكبار فيلم پورنو ببيند، مثل اينست كه صد بار به فاحشه
  .گوييم  ميعقالنيگوييم، بلكه با محاسبات  اين را از روي معتقدات ديني نمي

  .؛ پس چنين شخصي ديگر پسر نيست پسر يعني كسي كه هنوز زن بخود نديده باشد  ـ1
  .داند خدا مي... كند و طبعاً بايد آنرا در جايي خالي كند، و آنجا كجا خواهد بود؟ قتي ديد، ميل ميو  ـ 2
بينـد كـه  ايست ولي حاال مي پنداشت كه زن، موجود پاكيزه كند زيرا او مي ديد او نسبت به جنس زن تغيير مي  ـ 3

  .واقعي در امر زناشويي محروم خواهد ماندتا پايان زندگي، از چشيدن لذت  از او نيست؛ لذا موجودي پليدتر
  .دهد  و ايمانش را بكلي از دست ميشود ديد او نسبت به دنيا عوض مي) براي هميشه(  ـ 4
  .سازد مي را پشتوانه  يا چيز ديگريبيند و طبعاً ماديات  را از دست داد، خود را بي پناه ميچون ايمان  ـ 5
  .ز معنويات گريخت، به مفاسد اقتصادي خواهد پرداخت و اساخت چون ماديات را پشتوانه   ـ6
واتر بفـساد خواهنـد كـشيد؛ جامعه را بطـور متـ) جوانان همچنان در مجموع(، چون بفساد اقتصادي پرداخت  ـ 7

، بياورنـد از مـريخ  را هر نفر، يك پليس الزم است، البته بشرطي كـه آن پليـسهابه ازايآنگاه براي كنترل جامعه، 
  .مانند همان جماعت خواهند بود) در اخالق(، برگزينندآن پليسها را از ميان همان جماعت زيرا اگر 

  
، فقط يكي از احتماالت بود، حال آنكه هر فرد، گرايشهاي گونـاگوني دارد  مثال آورديمكهرا )  اقتصاديفساد(اين 
  .د بودخواهسد ديگري روي آرَد، لذا ناهنجاريهاي مختلفي در پيش اممكن است به مفو 
  

كافيست كه دريده گردد و ديگر بـدرد كلفتـي نيـز نخـورَد، ) ديدن(ببيند، فقط همان را ها  اين صحنهو اگر دختري 
  .يعني پلمب) دختر(داند؛ حال آنكه  تر است، و بيش از آنچه بايد بداند مي  از هر زن روسپي، روسپي ديگر زيرا او

   !، نه آنكه ختم روزگار باشداست) ه شده و بكردوخت(در آريايي بمعناي ) دختر(والً كلمهٌ صا
  ! باشند از كدام گروه آنان، و اين برميگردد به اينكهالبته ممكن است برخي باشند كه با ما همنظر نباشند

؟ و آنـان خريـد آكبنـد و دسـت دوم، كـدام را مـيپرسيم كه اگر بخواهيد جنسي را بخريد، بـين  پس ما از آنان مي
 خواهيـد، آكبنـد مـي هـزار تومـاني را چندوقتي شما يك جنس : ؛ پس ما ميگوييم»آكبند«: فتدرنگ خواهند گ بي

  ؟!دهيد نميخواهيد با او بسر بريد، اهميت  مي  رامونسي كه عزيز است و عمريبه آكبند بودنٍ چگونه 
د كه بـسي نكن د مي وانموو دنده آوانس ميد و به همين سبب ن كامل نيست، از مردانبرخي نشانهٌ آنست كه ها اين

ش انخنـدد، و بـه دوسـت  مـيايـشانبـه ريـش ، يشخـو در دل ند از اينكـه همـان زن غافللي، ومتمدن و با كالسند
  .»...به راحتي خرش ميكنم من ...غيرت ندارد... شوهر من مرد نيست«: گويد مي
  

كنـد، يعنـي   آشـنا مـي  دوزخبا قيامت و چگونگي بهـشت و) تا حدودي(، انسان را )واقعه(خدا در قران،در سوره 
 نمفسريتر از آيات ديگر است؛ اينست كه برخي  گويد، واضح تر و روشن آنچه دربارهٌ قيامت و بهشت و دوزخ مي

  . مختص تعريف قيامت و بهشت و دوزخ استبر اين باورند كه سورهٌ واقعه،
همـان را  يك مرد است چيست، لـذا  كه آنچه خواست باطني داند  مينيكخدا : كه بگوييمست لكن مقصود ما اين

  :گويد  چنين مي26 تا 17؛ چنانكه در آيات دهد وعده ميبه بهشتيان 
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هـا و  با قدح هـا و كـوزه) 17  (گردند يرامونشان مپي]  خدمتياز برا[اره و نوجوان، همهميشه ينوجوانان :يعني
هـا از  و ميوه) 19( گردند خوديب و ، و نه مستگيرند سر  درد نهنوشيدنشه از ك) 18 (ني از شراب نوشييها جام

چـون ) 22( درشـت چـشم حوريـانو ) 21(هنـد  بخواونـهو گوشـت پرنـده از هـر گ)  20 (كنند اختياره كهر گون 
 شـنويد ينمـ) 24] (يكـياز ن[ديكرد ي و مديبودكه  شما به آنچه ي براست ي پاداش)23( پنهان در صدف مرواريد
يعنـي در بهـشت، جـز  [ كه سالم اسـت و سـالميمگر حرف) 25 (نه چرند و هودهيبنه ]  در بهشتيعني[در آنجا 

  )...26 (]شنويد  نمي، چيزيمنطقيسالم و حرف درست و 
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، ]چنانكه در چند پاراگراف باالتر گفتيم[؛ زيرا نيست ظه موعچنانكه در پاراگراف باال گفتيم، مقصود ما از اين بيان،
 لكـن ،ما قادر نيستيم كه فالن دگرباش را به جرگه مردان بيـاوريم؛ و جز خدا نيستآنكه بر هر امري قادر است، 

آرزوي يـك مـرد، دانـد كـه  خدا بهتر از همه مي:   مقصود ما اين بود كه بگوييمپسم؛  او را محكوم سازيتوانيم مي
 پنهـان در مرواريد چون ... حوريانو : گويد لذا مي، نجيب باشدزنيست كه  ملكهٌ زيبايي جهان نيست، بلكه داشتن
  .خواهند داند كه مردان چه مي  مينيك خدا و؛  نديده استه هيچ نامحرمي او رايعني زني ك. صدف

  

 آوريـم تـا بداننـد كـه مـصداقٍ مـيديگـر ، مثالي و هيچ قيد و بندي ندارند» هفت دولت آزادند«حال براي آنانكه از 
  :، در كيش ايشان نيز صادق است)مرواريد پنهان در صدف(

  :گويد هايش چنين مي ، در مطلع يكي از ترانهاهريمنان است همكيش  جهان لكنآزادگانشهرام شبپره كه يكي از 
  . و الي آخر...اي قشنگتر از پريا          تنها تو كوچه نريا

خواهد و   اشتراكي نمي نيز زنبي قيدن پرسيم كه معناي اين نظم چيست؟ آيا نه اينست كه هما اكنون از شما مي
  ...كند؟ ف حق را تصديق مي، اما ناخودآگاه دارد حرگرچه خود هيچ  قيد و بندي نداردا
  

   ديگـريي جهـان باشـد و آن كه يكي از آن زنان، ملكهٌ زيبـايبنهندديگر، اگر دو زن را پيش روي مردي در مثالي و 
 را نجابـت باشد، ملكه دانا اگر آن مرد،  پسو از آن مرد بخواهند كه يكي از آن زنان را به زني گيرد،، ملكهٌ نجابت

  . رازيبائي، ملكهٌ  باشدنادان، و اگر گزيند برمي
ملكـهٌ نجابـت بهتـر (  كـهبرسـدبه اين نتيجه  ،بودبرگزيده  آن مرد نادانيكه ملكهٌ زيبايي را  كهگذرد مين ديري اما

  .درَ با سيرت او بسر بَب صورت زيبا گردد، ناچار استزيرا انسان، هرچند مجذو) است
در  تيـاز ديگـر،و هر ام، ثروتو ، وجاهتمحبت، و  زن، نجابت اوست، و سالمت، و معرفت، و اتِ امتيازظرفِپس 

  !باشدكه چيزي در آن ظرفي نيست  اگر نجابت نباشد، پس؛ گيرند ميآن ظرف جاي 
  

  گر،ي دازي زن، نجابت اوست، و سالمت، و معرفت، و محبت، و وجاهت، و هر امتازاتِي امتظرفِ
  ! در آن باشديزيه چــــ كستي نير نجابت نباشد، ظرفـــ پس اگ  رند؛يگ ي مي آن ظرف جادر

  

مانند،   كه آنان بي شوي مينرودولي گمان ! س دختري كه فيلم پورنو ديده باشد، ديگر نجابت ندارد كه بكار آيدپ
، و لـذت رسـيد مهر و محبـت نخواهنـد به آسمانهرگز   ايشان، آنان را بزني گيرند، اما كهپليدانيچراكه هستند 

يكبـار كـه : ميـرَد  زن، دو بار ميوفت ندارد؛ نجابت چونان مرگ است كه بازيازندگي را نخواهد چشيد، زيرا 
  .، و ديگر آنكه جان بجان آفرين تسليم سازَددگوهر عفّت را ببازَ

  

  . سازَدمي تسلني آنكه جان بجان آفرگري كه گوهر عفّت را ببازَد، و دكباري: رَديم يزن، دو بار م

  

-----------------------------------------------  
  

  : تماشاي فيلمهاي پورنو بر زنان و شوهران عوارض چ ـ
 گفتيم، در مورد زنان  پورنو بر دختران و پسرانيلمهاي فتماشاي عوارضٍابتدا بگوييم كه تمامي آنچه كه در مورد 

  !اند  دختر و پسر بوده)به اصطالح(، زيرا ايشان، پيش از ازدواج، صادق استو شوهران نيز 
اند، مجازند فيلمهاي پورنو را ببينند، حال آنكه ديـدن پورنـو، سـواي  زدواج كردهپندارند كه چون ا برخي مردم مي

؛ مثالً اگر كسي خوشحال باشد، خوشحالي او بر كساني كه بـا او در عوارض شخصي، عوارض اجتماعي نيز دارد
  .گذارد، و همينطور اگر به هر علتي عصباني باشد ارتباط هستند، تأثير مي

كنـد، پـس اينكـه شـما  تغيير مـي ]براي هميشه[گاهش نسبت به جامعه د، وقتي فيلم پورنو ببيند، دي)يهركس(
  .كند فيلم پورنو ببينيد، يك امر شخصي نيست، زيرا به بقيه نيز ربط پيدا مي) بطور خصوصي(

 ، نگـاه ص اسـالمدانيم كه از نظر هر كدام از اديان ابراهيمي، بخـصو ما در امور مذهبي تخصص نداريم، لكن مي
بنابراين، تماشاي فيلمهـاي پورنـو، بـر مـرد و زن، خـواه . منع است، تا چه رسد به بيگانه محارمعورت  به عادي

  .داراي همسر باشند يا نباشند، از نظر ديني حرام است و مراجع، همه در اين امر اتفاق نظر دارند
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حـالل ) همـسر (رايـ اسـت زهيـهمسر بكار برده شود، كنامَحرم اگر در مورد ): مَحرم و نامَحرم( دربارهٌ حيتوض
 ره،يـ كه نتوان با او نكاح كرد، مثل مادر و خواهر و خاله و عمه و غندي را گويكس) مَحرم(و . ستياست و مَحرم ن

 باشـد، گرچـه ي شوي كه دارايو زن.  منع نباشداو كه نكاح با ندي را گويكس) نامحرم(و جمع آن مَحارم است؛ و 
  . جدا گردد، نكاح با او حالل است، پس نامحرم استي از شوي حرام است، لكن وقتگريدان دبر مر

  
  !به قضيه بنگريم، باز تماشاگر فيلم پورنو مغبون استاي  از هر زاويه

 نـدارد،  و ضرريخطربنقش آدمهاي پنجاه درصدي درآييم و فرض كنيم كه ديدن فيلمهاي پورنو، هيچ حتي اگر ما 
  :شود  مطرح ميخودپذيري مهمٍ بسيار ئلهٌمسباز اين 

 هركسي، همچنانكه صورت و تيپ و اندام متفاوتي دارد، شكل آالت و اندام تناسلي او نيز بـا ديگـران متفـاوت ●
، در )اندام تناسلي آنان، به هر شكلي كـه باشـد( بخود نديده باشند، )ديگري(بنابراين، زن و شوهري كه . است

  . به آنچه كه هست، خرسندند) تا آخر (اند، پس پندارند كه همه به همين گونه  ميتصور آنان طبيعيست، و
  

زيستند؛ و فرزند، جز پدر و مادر، هـيچ زن و مـردي نديـده  اند كه شباني با زن و فرزندش در كوهي مي آورده
د، مردان ديگـر بود؛ تا روزي شبان به شهر رفت و فرزند خويش نيز بهمراه برد؛ چون به شهر درآمدند و فرزن

  »!! اينجا چه بسيار پدر هست« : را بديد، روي به پدر آورد و با حيرت گفت
  

دارد، و  ي مـوزونبينـد كـه آن زن، انـدام  مي)در فيلم(مرد . بينند همين است و حكايتِ كساني كه فيلم پورنو مي
 و .دام او را بـا انـدام زن خـويش و انـكنـد  است، پس آلت او را با آلت زن خويش قياس ميگونهفالن جايش، فالن 

ترك خورده و چروكيده ) زائيدنبسبب (، و شكم او بموزوني او نيست شاندامگونه، و  بدانبيند كه آلت زنش  مي
هزاران  را آراسته، و هت همين امر، خودزني كه در فيلم ديده است، كارش همين است، و بج داند و نمي... است
هـا پرداختـه تـا چنـين   و آرايشگري، هزينه و بدنسازي استخر در، وساخته زيبايي صرف عملهاي  را از درآمددالر

 ريـزان، و عرق تيمار كودكانرا به  شَفَق به حلق آويزان است، و روزهابيند كه از   را نمييشزن خوامـا . گشته است
  !گذرانَد  مي و شوي، و رُفت و روبست، و شُخوراكِ همگان پخت در

گويد   نمي راي پس شوتر از شوي؛ نادان باشد؛ و زن نيز ]آن زن كه ديده است[ چونزنش خواهد كه   ميمردپس 
 بـه اسـتخر و لـذا كـه از قافلـه عقـب نمانَـد، كوشـد تـا مـي پس !...باشمروسپي   آن زنٍچونخواهم  من نمي: كه

ه مقـصر اصـلي، مرداننـد، زنان، چنين و چنانند؛ حال آنك: گويند و آنگاه مي... پردازد  ديگر ميكارهايبدنسازي و 
  .آنانند خواستِتابعٍ  بطور طبيعيو زنان  قوام دهندهٌ زنانند، ند كهمرداناين زيرا 
  

   جهان،ي امر آنست كه در هر جانيه مسئول است، و زن معذور؛ و نشان ا مرد است كنيا
  .انند مالمت گرد را آماجٍي خطا كند، شوي خطا كند، زن را دعا كنند، لكن اگر زني مرداگر

  

   آن،يها  مردان چون موتور آن ساعتند و زنان چون عقربهم،ي كنلي تمثياگر زن و مرد را بساعت
   آن است؟يها  از عقربهريتقص] حتماً  [ اي نشان ندهد، آيدرست  اگر آن ساعت، زمان را بهپس

  
 نرد عشق ببازنـد؛ چون آنان،تا سازند   ميشريك، گرافي پورنو، زنانشان را در ديدنٍبتقليد از آن ناكسانو مردان 
  .!..پردازند ها كه مي سازند و چه هزينه ها كه ويران مي دانند كه با اين خطا، چه خانه و نمي

  

 و ؛ طويل بسي، و انزالي چون دستهٌ بيلبينند با آالت مي را ي پورنو بر زنان آنست كه مردان ديدنٍعوارضٍو بدترين 
 براي بيم از زود باشد كه نه دختري بياپس        ...تقليدكنند و  قياس ميپس ... سوارند مَركب وارونه برزناني كه 

اي،   گُلـي، سـبزهكاش خـاك بـودمي، تـا بلكـه از مـن، اي: م بگوييپس ،اننم براي دخترا ازان، و نه پسرينمپسرا
  ...! تا با اهريمن درآويزم، نه آنكه با او بياميزم از نزد خداي بيامدمزيرا مندميد؛  مي
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  1394هشتم ارديبهشت : ازافزون شده 
  

  !!بياييد زندگي را يك بازي فرض كنيمبياييد زندگي را يك بازي فرض كنيم
  
  

  
  

 كـرد؛ و ي بـازتـوان ي مـ،ي است كه بـر اسـاس قواعـد آن بـازينياي، تابع اصول و قواعد و قوان هگان  بچهيٍهر باز
 ]بزبان سـاده[ ي بگذارند، آن بازي پاريزناديده انگارند و آنرا  هستند، اگر قواعد آن را ي كه مشغول آن بازيكسان

 پراكنـده زيـ آمسالمتبطـور مـ كنـاني، دسـت كـم بازنينجامَـدبهم خواهد خورد؛ و اگر به مـشاجره و كـشمكش 
  .افتي ادامه نخواهد ي و طبعاً آن بازگردند يم
  

 تـا بـود، بنـدي طبعاً الزم است بـه اصـول و قواعـد آن، پا،گردد فرض ي معموليٍ بازكي در حد زي نيزندگحال اگر 
 يدگيد، از هم پاشـنشو انگاشته دهي نادي؛ و اگر قواعد آن باز) كردي بتوان زندگيعني( ادامه داد بازي  آنبتوان به
 امـر تعجـب كنـد، نيـ هركس از وقـوع ا،يطي شراني و در چنستيعي طبمالً كاي، امر)ي زندگي بازيعني (يآن باز
دانند كه هيچ بازي، بدون قانون نيست، و هيچ بازي، بـدون   جهان ميكودكان، زيرا اين را تماميٍ  استنادان قطعاً

  .د يافتمراعات قواعد و قوانين آن ادامه نخواه
  

) مـثالً( بود و ديّ مقي، الزم است به قواعد آن بازي هر باز ادامهٌي براراي زستيست، آزادي هرگونه بازآنچه دشمنٍ
 آن دانيـ كنـد، مني چنـي و اگر كـس؛]بيندازم في دروازهٌ حري توپ را با دست توخواهديمن دلم م[:  گفتتوانينم

 مثـل يزيـ چايـگانـه باشـد و  خـواه بچـه (،يدامه هرگونه بـاز اي پس برا؛خواهد گشت جنگ بدل داني به مبازي
 ي بمعنـاد،يـ قني و همـم؛ي باشـديّـ مقي هـست كـه بـه قواعـد آن بـازني به اازي ن،) باشدياتي ح بسياي، و فوتبال
  .ستي آنكه محدود است، طبعاً آزاد نراي زستي  آزادتيمحدود

  

  !ست ااتي الزمهٌ حگر،ي دياتي، مانند هر امر حيا آزادامّ

  
 امـا همـان تـپش قلـب، ست،ي مثل تپش قلب كه الزمهٌ زندگست؛ي الزمهٌ زندگ،يگري دياتي، مانند هر امر حيآزاد

 بتپـد، قـهي بـار در دقستيـ اگـر قلـب انـسان، كمتـر از بيعني دارد، يممي و ماگزمميني مكي دارد، يتي محدودكي
  . خواهد مُرد؛ پس الزم است در حد نرمال بتپد بتپد، باز همقهي بار در دقستي از دوشيخواهد مُرد و اگر ب

  
 كيـ بتپـد، و الزم اسـت خواهـد ي هرقدر دلش مستي، مختار ن) قلبالًمث(مشخص است كه ) دست كم (نجايتا ا

و منظـور [ باشـد؛ ي خارجاي و ،ي داخلتواند ي رگوالتور، مني كننده بر عملكرد او نظارت كند؛ و امي تنظايرگوالتور 
 در بدن يي جسم انسان، سالم باشد، عاملهايت وقچنانكه مثالً )]داخل و خارج بدن است (،ي خارج ويما از داخل

 و نـه كنـد، ي را حـس مـشي لذا آن شخص، نه وجود قلب خوكنند؛ ي ممي تپش قلب او را تنظزانيوجود دارند كه م
 بدنش درست كار نكنند و نتواننـد ي اگر بدن او سالم نباشد و عاملهاي داخلاما   .ستي كننده خارجمي تنظازمندين
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، امـا  باشـند خواهد بود كه هرچنـد مـؤثري عاملهاي خارجازمنديتپش قلب او را در حالت نرمال نگهدارند، طبعاً ن
  .كنندي عمل نمكي و اتوماتقي بطور دق،يمانند عوامل داخل

  
 لـذا در فتنـد؛ي ممكن است از كـار ب،ي اجتماعهاييماريب  بسببزي نيهاي اخالق اجتماع  كنندهمي تنظايرگوالتورها 

است؛ اما بشر، غافل اسـت از ) جبر)( نظر بشراز( رگوالتور ني كه نام استي به رگوالتور خارجازي ني مواقعنيچن
 ني خودم چناريمن به اخت« :  ديگو ي و منامد ي ماري او آنرا اختياست، ول) جبر( هم ي داخلتور عمل  آن رگوالنكهيا

 در عـالم معنـا ينـام انـرژ، و ي مگر با انرژرسد، ي در جهان به انجام نمي كارچي كه هداند يو نم ؛»و چنان كردم 
 ي و آنچـه را كـه بـا زور داخلـد،خوانَـ يمـ) جبـر (دهد، ي انجام مي خارج لكن بشر آنچه را كه با زورٍ؛است) زور(

 نخواهـد چكسيهـ  و اگر آن جبـر نباشـد،است،) جبر (زين) ارياخت( حال آنكه آن داند، يم) ارياخت (دهد، يانجام م
  !زائيد و نخواهد د،ي و نخواهد بوسد؛يخورد، و نخواهد خواب

  

  .ستي نسري بدون زور م،ي كارچي و انجام هد،نريگ ي كارها با زور انجام ميدر جهان، تمام

  
 شوند و اگرچـه وانده ميخ) اختيار( اند،  درونيزور  چون، لكنزورندمثالً خوردن خوابيدن، جماع كردن، اينها همه 

  !رنديگ  انجام ميلذت  وبا شوق و ذوق و رضايتلكن  زحمت داشته باشند، بسي
كند، حال آنكه او   كه دارد به اختيار خود ميش اينست تصور،كند  بميل خود، به ديگران نيكي مي بنامثالً كسي كه

، ولـي او از ايـن كنـد  مـينيكين، او را مجبور به  زيرا او ذاتاً نيك است و نيرويي از درو،ناچار از نيكي كردن است
مشروط بـر اينكـه ذاتـاً نيكـو (و چنين شخصي ! بَرَد زيرا دستور از درون است لذت مي) يعني نيكي كردن) (جبر(

كند، بطوريكه حتي اگر  تواند بدي كند، زيرا نيرويي از درون، او را از بدي كردن منع مي  هرگز نمي،)سرشت باشد
بـي جهـت :  كند و بخود دشنام دهد كه ديگر نيكي نكند، باز نيز نيكي خواهـد كـرد؛ پـس بـه او بگوييـدسوگند ياد

  !! بيش دوام نداردچند ساعت زيرا چنين سوگندي ،سوگند مخور
  

  .؛ حال آنكه هردو اجبارند)اجبار( را يروني بني و فرامنامد، يم) ارياخت( را ي دروننيبشر، فرام

  

چهـار   را دري هـر امـرنكهي جز استي نچيو عدالت، ه. نرمال بودن و بعدالت رفتار كردن جز ستي نچي ه،يآزاد
  : و ظلم است،ست ي چهار بُعد نباشد، ضد آزادني كه در ازي انجام دادن؛ و هر چ زيربُعد
  
  ]ند نك را سلبگراني دي آزاد نحوچي باشد تا بهدهي پسنددر عُرف بشر يعني. [ معروف باشددي  آن امر با   ـ1
  ]دنبلند حرف نز ، شبمهيمثالً ن.  موقع و نابهنگام نباشدي بيعني. [ در زمان خود انجام گردددي آن امر با   ـ 2
  ]ننشينَد ابانيمثالً در وسط خ.  از نظر مكان، نابجا نباشديعني. [ در مكان خود انجام گردددي آن امر با   ـ3
  ]دمثالً ده من طعام نخورَ.  و كم نباشدشي بيعني[.  به مقدار الزم انجام گردددي آن امر باـ   4
  

؛  زيرا  باطناً به همگاناما كرده است، ستمد و بيمار گردد، او ظاهراً فقط بخود مثالً اگر كسي، غذاي اضافه بخورَ
  .تأثير عيني داردست، و خير و شر افراد جامعه، بر كلّيت آن جامعه  انسان، موجودي اجتماعي

  
. حتماً بايد قواعد آنرا مراعات كنيم تا بتوانيم به اين بازي ادامه دهـيما تنها يك بازي فرض كنيم، پس اگر زندگي ر

و اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه هيچ بازي، داراي دو قانون نيست، مثالً وقتـي تيمـي از آنـسوي جهـان، بـا 
قانون ما فرق بگويند هر يك از آنان  و اگر ؛كنند يكنند، طبق يك قاعده بازي م بازي تيمي از اينسوي جهان، فوتبال 
  .دارد، آن بازي انجام نخواهد شد

، و روز بعـد، » امر خـدا و رسـول اسـت،مهريه و غيره«:  و اينطور نباشيد كه روز عقد بگوييد،دو خدائي نكنيدپس 
  ...سول است؟نيز امر خدا و رحفظ حجاب آيا مگر نه اينست كه !... تيپ بزنيد و به خيابان برويد

  .جز بجدال و جدايي نخواهد انجاميد وگرنه، اين بازي ،]نه با دو قاعده[ پس بياييد با يك قاعده بازي كنيم،
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  زندگي زناشوييزندگي زناشويي  رامونرامونيي پ پنكاتينكاتي
  
  

  .ست عادي ادربارهٌ مردان و زنان   فقط،شده گفته آنچه در سراسر اين مقاله،   :توجه

  
 كـه مـثالً ميـداد ي مـحي و توضـميكـرد ي محي مسائل را تشري بسيستيبا ي مم،ي مقوله شوني وارد انكهي از اشيپ

 ي و روانـي كـه در بدنـشان هـست، باعـث اخـتالف جـسماني جنسند، اما اختالف هورمونكيگرچه مرد و زن از 
 ي مردهـا نـسبت بـه زنـدگگـرش و نـوع نست؟يـ چي نوع نگرش زنها نسبت به زندگنكهي و است؛ ي متفاوتاريبس

 مردهـا نكـهيو ا... ؟انديشند مي و زنها راجع به مردها چه كنند؟ يو مردها دربارهٌ زنها چه فكر م... ؟چگونه است
 شـجاعتر از ي شـجاعتر از زنهـا هـستند؟ و زنهـا در چـه مـواردييها نهيو مردها در چه زم...  زنها؟اي ندشجاعتر

 در طلـب زي نگريهستند و هزاران سال د ] زناني آزاد[ مردها هستند؟ و چرا هزاران سال است كه زنها در طلب
 ي هستند، مگر با مردهـا چـه فرقـياصالً چرا زنها مدام در طلب آزاد... رسند؟ ي هرگز به آن نميخواهند بود ول

 ...، ولي زنها قطبي نيستند؟جنگند ميو اينكه چرا غالبِ مردها قطبي هستند و براي عقيده و مرام خود ... دارند؟
 هـستند يي زنهـااري بـسه است، و چكي آنها به زنها نزدتي و خصوصي هستند كه خوييمردها اري چه بسنكهي او

 در ي تابع متقدمان است ولـي چرا بشر در علوم تجربنكهيو ا...  استكي آنها به مردها نزدتي و خصوصيكه خو
 رايـاسـت، ز) عقـل( شـده قـسمت در جهان بعـدالت اي كه گويزيتنها چ  چرانكهيو ا...  تابع متأخران؟يعلوم عقل

 چراها نزد آدمهـا نگونهي از اي و بس...  است، و چرا چنان،نين و چرا چ   !...عقل من كم است: ديگو ي نمچكسيه
 را از كـالس اول ي مثـل آنـست كـه كـودكنيـ و است؛يـ نسري مقوله منيمطرح است كه بدون دانستن آنها، فهم ا

 ، نبـود درصد20 تا 10 از شي مقاله، بني اري ما به تاثدي امن،ي بنابرا.   ببرندرستاني به كالس اول دبكبارهيدبستان، 
هدف گمشده، و  زبانشناسي هرمزگان، و   كه استقبال از كتب پر محتوا و قطوري مثل در كمال تعجب ديديملكن 

دو هفتـه كه چندين سال پيش نوشته و منتشر كرده بوديم، جمعاً بقـدر ... ، و سيستم زبان بشرتاريخ جنوب ايران
  !مورد استقبال قرار نگرفتندتا اين ميزان در گذر زمان، حتي و آنها ،  نبودگذرد كه از انتشار اين مقاله مي

  .و چندان كرددارادهٌ ما را  اين مقاله را داشتيم، لكن اين استقبال،  و تكميلما از همان ابتدا نيز قصد ويرايشالبته، 
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  .ست يتيثي مهم و حاري موضوع بسكي نزد مردها ،ي جنسيي توانا ■
  

 يي بـه مـسئلهٌ توانـاشـان تيتر باشـند، حـساس ، كه مردها، هرقدر با احساس)بخصوص زنها( ندانند يبسا برخ
 خود ي آبرو و اعتبار و هستي باالست، كه تمامي مردان، بحدي در برختي حساسني است؛ و اشتري بشان يجنس

 دارنـد، ي جنـسي گفته شود كه ناتوانشاني به اهيا اگر به كني حتكهي بطوردانند، ي مي جنسييرا در داشتن توانا
 مـورد را بطـور نابجـا و نيـ ا،ي آگاه باشند كه اگر كسزي گردند؛ و مردها ني جنسيممكن است واقعاً دچار ناتوان

  . دارديتي سوء نشك يمكرر مطرح نمود، ب
  . بزنديحرف] ي منفايبت خواه مث[ مرد، نعوظ زاني درباره مدي بداند كه هرگز نبادي زن باف،ي توصني ابا
  

و مردان بايد بدانند اصوالً اين موضوع، بطور طبيعي كم و زياد دارد و مرد نبايد نسبت به آن وسواس داشته باشد؛ 
ميـزان اعتمـاد بـه زن،  و كيفيت و كميّت آن، به هزاران چيز وابـسته اسـت، و از جملـهٌ آن چيزهـا، نعوظكه ميزان 

  . استو خيلي چيزهاي ديگر... ي، غصه، مشكالت اقتصادي، بحث، مجادله خوراك، خستگي، نگران وخواب
 بـه نعـوظفكر كنند و به آن اهميت دهند، گاهي حتي ممكن است كه بنظر متخصصان، مردان نبايد به اين موضوع 

تـورش هيچوجه رخ ندهد ولي چند روز بعد، بحالت عادي برگردد؛ بنابراين با هر اندكي، نبايد مرد فكر كند كه مو
  . و بايد بمعالجه اقدام كنداز كار افتاده است

  .شوند معموالً با چنين مشكالتي مواجه نميكه زناني پاك دارند، آنچه بالندگان بايد بدانند اينست كه مردان پاك، 
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  .)كامل باشدنسبتاً مشروط بر اينكه آن مرد، (ست  حياتي) بشدت(امريپاكدامني زن نزد شوهر، ■  
  

، و بـاقي  و نجابـت زن، ماننـد عـدد يـك اسـت،سـت ، نجابت و پاكدامني)كامل(د مهمترين امتياز زن نزد يك مر
 دكترا از صد دانشگاه جهان داشته باشد، انگار كه صـدتا صـفر پس اگر مثالً زني صد مدركِ. امتيازات، مانند صفر

 عـدد يـك، آند، ؛ اما اگر نجابت نيز باش)صفر(= صدتا صفر زيرا  ؛هيچ است رد، و اين صدتا صفر، بدون نجابتدا
بينيـد كـه چقـدر  حال عدد يك را در نظر بگيريد كه صدتا صفر جلـوش باشـد، مـي. ايستد ميپيش از همهٌ صفرها 

اسـت  صفر تا ، يعني هزار كه باشد در ابتداي آنها نباشد، هزار امتياز)يعني عدد يك(اما اگر نجابت !   بزرگ است
نـدارد، چيـز هـيچ نداشته باشـد، نجابت زني نزد مرد كامل، اگر :  يك كالم دركه باز هم مساوي با صفر است؛ و

 او، و اگـر هريـك از زنـان فاميـل  نيز نجيب باشـند زناما بايد فاميل. دد، همه چيز دارولي اگر نجابت داشته باش
  . را از دست خواهد دادتشبخش بزرگي از امتيازاآن زن، نانجيب باشند، 

  

 حُـسنٍوالدين خويش و شوهر، دوم  اول احترام به ،]نجابت كه همه چيز استجز [و امتيازات زن نزد مرد كامل، 
هـاي بعـدي قـرار  در رديـف  و امتيازات ديگر...چهارم امانت داري، پنجم زيبائيداري،  سوم خانه  سلوك،خُلق و
اگـر پـس . »شناسـد  را در همـان بـار اول مـيزن مانند اسب اسـت كـه سـوارش«: د كهان  و قدما گفته.گيرند مي

 امـا اگـر بـه او ؛، قابـل تـرميم اسـتدانستيد كه شوهرتان، مردي نسبتاً كامل است، هر باليي بر سرش بياوريـد
  . نكنيدشكترديد شما را ترك خواهد كرد و در اين امر، هيچ  خيانت كنيد، بي

  

رخـود شـريك ب) از نظـر زن(پـذيرد، آدم نيـز  و مَثَل آدم، مَثَل خداسـت، و همچنانكـه خـدا شـريك برخـود نمـي
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؛ و  شـودآوردهاو آمرزد كه شريكي بر نميمسلماً خدا : يعني. ﴾١١٦
 يگمراهـ به  يقيناًاورد،ي بكر به خدا شِكسو هر براي آنكس كه شايسته بداند؛ ] البته][از آنرا[آمرزد پائين تر  مي
  .)116(. دچار شده استيار دوريبس
  

 نابخـشودني گنـاه  يعنـيذنب اليغفربزرگترين گناه، و شريك قرار دادن بر خدا، : آيد كه و از اين آيات چنين برمي
و جالـب . است] نزد شوهر [گناه نابخشودنيبزرگترين گناه و است، و همچنين، شريك قرار دادن بر شوهر نيز 

 آن زن، ديگر حرمتي بخشد، و آن مرد پيشٍ ي چنين گناهي را بر زن ببخشد، آن زن او را نمياينجاست كه اگر مرد
  !...شود محسوب نمياز نظر آن زن، مرد آن مرد،   ديگرنخواهد داشت زيرا

  

 ين گناه استبخشد پائين تر از آنرا، و اين يعني اينكه شريك قرار دادن بر خدا، بزرگتر لِكَ يعني ميٰوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ
 يعني براي كسي كـه شايـسته باشـد، نـه آنكـه  ۚلِمَنْ يَشَاءُ  و .، و قابل بخشش استتر از آن و گناهان ديگر، پائين

  .كند دلش بخواهد، زيرا كار خدا بر اساس حساب و كتاب است و او با كششٍ دل كار نميبراي هركس كه 
  

مـثالً [د، پس ابداً خوشـبين نباشـيد و خـود را فريـب ندهيـد كـه فوراً اثر نكن، ممكن است  كامل مردانٍبربدگماني 
 بدگماني مانند تير است و چنين مرداني مانند آهو؛ و آن تير، هرچند كاري نباشد،  زيرا،]فريب دهمتوانستم او را 

عنـي ي. افتد ، باالخره يك روزي در جايي مي ضربي كه خورده است، به نسبتِنسازدو آن آهو را يكباره سرنگون 
كند تـا بـه يقـين برسـد؛ و  مردي كه بشما بدگمان شده باشد، چون آهوي تير خورده است، پس آنقدر تفحص مي

 و براي ديگـران نيـست، يعنـي او ديگـر بـراي شـما ،ميرَد؛ و مرگ او فقط براي شماست ميوقتي به يقين رسيد، 
آسـيب كنـد و بـشما هـيچ   نمـيمعمـولت غير هيچ حرك، پس او نداريد؛ يا در واقع، شما براي او وجود نداردوجود 
  .گردد ، و هرگز باز نميرود  و ميكند  بلكه فقط شما را ترك ميد،سانَر نمي

مرداني نيز هـستند كـه حتـي اگـر البته واكنشٍ مرد كامل بود، و  آنچه گفته شد، دربارهٌ اما توجه داشته باشيد كه
  .گيرند ي آرام ميكنند، و پس از چند روز شما را با بيگانه ببينند، مثل زنان، فقط حسادت مي
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در همـين ) فيـه مـا فيـه( تازه نيست و از آغاز جهان بوده است، مـثالً مولـوي در يامر نجابت زن،گفتگو پيرامون 
  :بريم بخدا  مي پناه:گوييم شنويم، مي كه وقتي ميگويد  مي، چيزهايي راستا

  

ق زن هستي و نجاست زن را بخود پاك ميكنـي؛ خـود را فرمود كه شب و روز جنگ ميكني و طالب تهذيب اخال« 
خود را بوي تهذيب كن، سوي او رو و آنچه او گويد تسليم كن .  در او پاك كني بهتر است تا او را در خود پاك كني

  »...اگرچه نزد تو آن سخن مُحال باشد؛ و غيرت را ترك كن اگرچه وصف رجالست
ديهاي خو را در ايشان پاك ميكني و تو پاك ميگردي؛ و اگر با نفس خود بـر  كه پلي،و ايشان را همچون جامه دان«

ايست خراباتي؛ هرگه كه  چنان انگارم كه عقدي نرفته است، معشوقه: نميĤئي، از روي عقل با خويش تقرير ده كه
  »...شهوت غالب آيد پيش وي ميروم؛ و بدين طريق، حميّت را و غيرت را از خود دفع ميكن

ند كه پيغامبر صلي اهللا عليه و سلّم، با صحابه از غزا آمده بودند، فرمود طبل بزنند كه امشب بر در شـهر ا آورده«
شايد كه زنانتان را با مردان بيگانه جمع بينيـد و : گفتند يا رسول اهللا، به چه مصلحت؟ گفت. بخسبيم و فردا درآئيم

اكنـون راه پيغـامبر صـلي اهللا . و زن خود را با بيگانه يافت شويد و فتنه برخيزد؛ يكي از صحابه نشنيد و رفت ممتأل
عليه و سلّم اينست كه ميبايد رنج كشيدن از دفع غيرت و حميّت و رنج نفقه و كسوت زن، و صـد هـزار رنـج بيحـد 

  »... بودراه عيسي عليه السالم، مجاهدهٌ خلوت و شهوت ناراندن.  دي روي نمايدچشيدن تا عالم محمّ
  

مشكلٍ همـهٌ ، و اين. گويد  خود چنان ميعصر زنانمتألم و متأسفيم از اين وضع كه حتي مولوي در بارهٌ ما بسي و 
؛ پس رفع نخواهد گشت هرگز، و اين موجب بسي ، پس اگر قرار بود رفع گردد، تاكنون رفع گشته بوددورانهاست

خواهنـد، بلكـه  راي دفـع شـهوت نمـي؛ زيـرا مـردان، زن را بـشـكند كمر مردان را مينوميديست، و اين نوميدي، 
اما برخي زنها فقط در ؛ آنان باشد همه كس و همه چيزٍاو خواهند و غمخواري و دوستي و همدمي كه  مونسي مي

  !تخليهٌ شهوت خلق شده است برايفقط پي اثبات اينند كه زن چون توالت است و 
 محترم است؛ و زن از نظر مرد، موجودي بسيار ـ بسيارو ... !واقعاً نيستند... باور نيستنداين  برولي مردان حاضر 
  ...كنم  باور نمي...نه... كنم باور نمي... نه... نه: گويد دائم با خود مي

  

ات را بخـاك و   نكن، زيرا اگر بخواهم، تمام هويـت مردانـه يك زنم، نگاه به صدا و بدن ظريفممن: گويد اما او مي
 :و كسي نيـست بـه ايـن زن بگويـد!... شكافم اگر بخواهم، اتم را مي: گويدخواهد ب تو گويي مي... كشم آتش مي

اين آباد كـردن اسـت كـه سـخت اسـت؛ خـراب كـردن كـه خيلـي آسـان و  ! خواهد  سرمايه نمي كهحرامزادگي
خـواهي بگـويي كـه زن همـان شـيطان   مـيآيـا... ؟!گـويي فهمي كـه داري چـه مـي تو اصالً خودت مي... !است
كُشد   و بسادگي صد نفر را ميگذارد ي مييك بمب!...  بهتر از تو بلد است كه طالبان ـ،گويي  تو مياينكه... است؟

مـن يـك زنـم و : گويي، بگـو تو اگر راست مي!... خواهد اينكه سرمايه نمي!... كَشد و همه جا را بخاك و خون مي
مگـر نـه !... نـدارد و پـز دادن  استشغلت بودهوگرنه خرابكاري كه از ابتدا !... كنم  مياصالحاگر بخواهم، دنيا را 

  !... همراه با خودت؟  البته و از بهشت بيرون رانديفريفتي آدم را  تو بودي كههمين
  

جـد خواهند، انساني كـه وا مردان تو را انسان مي.  تو نيستندضررخواهند و راضي به   تو را اينطور نمي،اما مردان
و اگر بـسوزي و چـون يـك قطعـه ...  دامنت نماز بگذارندبر آنگاه بتوانند  تاعقل است و شريف است و پاك است؛

  !دگرآن  بنگر نه پس بمرد. نهنددي، تو را چون تاج بر سر زغالٍ سياه گر
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  . و حسادت، ابزار زنانغيرت، ابزار مردان است■  
  

هست؛ در او غيرت هست، و ممانعت سد، اگرچه عشرت ميراوج آنكه با مرد كامل زوجيّت كند، از شدت لذت به 
 هر كار خواهي كني پس اگر طالب آزادي هستي كه . نيستجاي دگر كامل لذتيست كه  با مردِلستجاكن در مُل

 مردانٍ ، بهتر آنست كه با ببوئي باقي باشد كه هرگاه خواهي از خانه برون شوي و هرگلي خواهي توو اختيار بر 
هرچند كـه بهداشـت نيـز غيـرت را .. . راتو دهند  و رخصتكه آنان چنين باشندتا بل مُزاوجت كني هفتاد درصدي

  !... بيمار گردي استنيمخوردهٌ ديگران را نخور چون ممكن: گويد كند و بتو مي تأييد مي
  ؟! ليوان آب هم نزد تو ارزش ندارد كه مراقب باشي كسي آنرا دهن نزند يك آيا زن بقدر، ]اي پروفسور[آخر 
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شكنيـست  ، چون هيـزمنداردو مردي كه غيرت . شكنان است ه ابزار هيزمتبر ك غيرت ابزار مردان است چون اما
 مـردان، و غيـرتِ.  نباشـدغيـرت، مرد را نيز نـشايد كـه شكن را نشايد كه تبر نباشد  هيزمچنانكهكه تبر ندارد؛ و 

 ي و در آنساعت كه مرد غيرت كند، نه خـدا؛ذات است درچون حسادت زنانست كه بسته به عادت نيست بلكه 
جاي نهاده است كه آنو آن ذات را خداي بر  ،منشأ غيرت از ذات استرا بياد دارد و نه پيامبر را و نه كتاب را، زيرا 

 بـه كـسي  آنـراتـوان نميو  ربطي به سواد ندارد،  غيرتپس، بياد نياوَرَدرا هيچ چون غيرت بر او مستولي گردد، 
 و آن ، چون سالحي كه در دست پاسبان اسـت استحاضرآموخت؛ و چنانكه گفتيم، غيرت ابزاريست كه از پيش 

  .؛ و پاسباني را كه سالح نباشد، چون دزد را بيند، نداند چه كندسالح، از پيش حاضر شده است
  

 زنـان در  مـردان و حـسادتِو فرق غيرتِ!  استراست بلكه شوهرانر زنان را نيز نگفتيم كه همسايگانو حسادتِ
لكن زن چون شـوي را بـا بيگانـه . نيايد باز ديگر و ،برودروي بگردانَد، و بيگانه بيند، آنست كه چون مرد، زن را با 

پس اگر زني چون شوي را با بيگانه بيند، غيرت كند و  .  و آن زن را سير بكوبد و خود پيش شوي بخسبد،بيند، بيايد
 چون زنرا بـا بيگانـه مردياگر  و همچنين، . هست پس كامل نيستاورگي از مردانگي در از شوي بگردانَد، روي 
  . هست پس كامل نيستاو حسادت كند، و پيش آيد، رگي از زنانگي در بيند،
  

، هر فرد استو همچنانكه آن آبِ دهان، تا وقتي كه در دهانٍ .  آبِ دهانٍ بشر استنزد مردِ كامل، مَثَلٍ زن، مَثَلٍ
  . كامل، شيرين و لذيذ استب نيز نزد مردِ، همسرٍ نجيدهد  و با لذت آنرا قورت ميلذيذ استشيرين و 

دهان بـ است و آنرا نفرت انگيزنزد او   كند، ديگر آن آبِ دهان را تُف همچنانكه اگر هر فردي، آبِ دهانٍ خويشو
  .گردد  همسرش را ترك كند، ديگر برنمي]به دليل واضح ناموسي[اگر ؛ مردِ كامل نيز گردانَد خويش برنمي

  بخوريد؟را آن توانيد  ميآيا  باشد؛اندهانٍ ديگرآبِ دهان، از آن حال فرض كنيد كه 
  .كامالً بجاستتوانيد با لذت تُفِ ديگران را بخوريد، غيرتِ مردان بيجاست؛ وگرنه،  پس اگر مي

  
 مثـال زديـم،  در بـاال در وجود انسان هست، مثالً همين آبِ دهان كهطبيعيٍ بازدارندهبسي عواملٍ : و نتيجه اينكه

ست؛ و اگر زنان و شوهران، و يا مادران هاحقيقت عاملي ذاتي براي بهداشت بدن و پيشگيري از واگيري بيماريدر 
 ندارند، بسبب همجوشي آنان با يكديگر است؛ و منظور مـا از همجوشـي ءاباو نوزادان از تماس بزاقي با يكديگر 

  . هيچ نيستهاتماس بزاقي در برابر آن با يكديگر متصلند كه يياه از راه) بطور طبيعي(آنست كه آنان 
  

دانـد كـه ايـن حالـت، از ذات اسـت و   نمـيليكند، و اش را دستمال مي  بچهمدفوعيا مثالً مادر را ببينيد كه چطور 
 دارد، مدفوعش را نيز دوست دارد؛ و نفرت از نجاست بچهٌ ديگران را بـه اش را دوست كند كه چون بچه خيال مي

هاي يك مادر از ذات است، مثالً عشق مادر به فرزنـد، يـك  ها و واكُنش  كُنشحال آنكه اكثر.  داند همين سبب مي
يعنـي فرزنـد هرقـدر . مادر عاشق بيعار استامر ذاتيست و هيچ اختياري در آن نيست و به همين سبب است كه 

ذاتـي، و فـرامين درونـي، و تمامي ايـن دسـتوراتِ . شود مادر را اذيت كند، از ميزان عشق مادر به او كاسته نمي
  .همه براي توليد مثل و بقاي نسل انسان و تمامي جانداران، از جمله درختان است

  .اش بدش بيايد، او طبيعي نيست اگر مادري از مدفوع بچه: شود كه و باز از همين موضوع، اين نتيجه عايد مي
  

زد، در حقيقت نفرت انگيز نيست چنانكـه همـين بـو، گري ردار كه انسان از آن نفرت دارد، و از آن مييا مثالً بوي مُ
اما در برنامهٌ ذاتي انسان و برخـي حيوانـاتِ ديگـر چنـين . ، بسي معطر و اشتها آور است و كركسبه دماغ كفتار

 مُـرده بيمـاريبسبب يك او براي اينكه ممكن است ...  باشند و از آن بگريزند، چرا؟رمتنفّنوشته شده كه از آن بو 
 كه بعنوان يك عامل بازدارنـده و پيـشگيري كننـدهٌ  واگير داشته باشد، لذا اين برنامه طوري نوشته شدهباشد كه

  .بهداشتي عمل كند و همينكه چنين بويي بمشام كسي رسيد، از آنجا دور شود
  

من فالن چيز را «: دگوين  و مثالً ميدانند اما آنچه در اينباره گفتيم و آنچه نگفتيم، همه را مردم از اختيارات خود مي
  .؛ حال آنكه هيچ يك از اينها اختياري نيست و همه از ذات است»دوست دارم، يا دوست ندارم

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ستي نشي بيا  اوست، و جسم او واسطهان روسازد ي كه مرد را قادر به جماع مآنچه■  
  

] ي لفظـايـ يخواه بدن [ي چالشچگونهي به ه،يعي و بطور طبستي كه زن، فاعل ننستي بدانند اديآنچه بالندگان با
 نيـ از اكيـ بزور به او تجاوز كرد؛ كه در هـر اي با او جماع نمود، و توان ي مزي نبيهوشي در ي ندارد چنانكه حتازين

 فرمان روح، ي بزي و جسم نست،ي روانيازمند آمادگياما مرد، فاعل است و ن.  هستنيز  او يحاالت، امكان آبستن
 ممكن است موقتاً قـادر بـه انجـام جمـاع نباشـد، مـثالً اگـر از لي دلكي و  پس مرد به هزاربَرَد؛ ي نمشي از پيكار
 به جماع نداشته باشد، و درخواسـت زن، لي داشته باشد، ممكن است مي مشكل اقتصاداي نگران باشد، و يزيچ
 قادر بـه ،)به دو علت (،ي موردني مرد در چنراي زكند، ي مدي را تشدلي عدم تماني، ا]يئماي ااي اشد بيخواه لفظ[

 بـا رايـ اوسـت، زياز نظر او، نشان ضعف است؛ و علت دوم، بدگمان]  نه[ گفتنٍ نكهيعلت اول ا: ستين] نه[گفتنٍ 
 نيـ الـذا   !...كنـد درخواست يگري از مرد د ممكن است كه اگر من درخواست او را اجابت نكنم،شدياند يخود م
  .امالً سالم است حال آنكه او كگردد، ي عنن او مدي موجب تشدزيفكر ن

  

 د،يـ و آنـرا بـه اراده خـودش واگذاردي نكنيدرخواست همخواب  از مرد)مستقيماً (هرگزكامالً طبيعي باشيد و پس 
 كـه اگـر از ميگـذار ي ناگفتـه نمـزيـ را ننيـو ا...    ديشو ي ممتهم زي شما ن،يي اوست كه فاعل است؛ و از سورايز

 ني مردها در چنراي؛ ز]نه: [ اگر بد گمان باشد خواهد گفتي،  او حت]؟يتو راجع بمن، بد گمان: [ديشوهرتان بپرس
.  برسـدكيـ باري كه كار بجاي مگر وقت،كنندب ي فكرنيچن خواهد يدلشان نمحتي  يعني زنند، ي حرف نميموارد

  . و كار از حد گذشته استديگو ي راست ماحتماالً علناً زن را متهم بفساد كرد،،سالم ي مرديپس وقت
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  :ان و زنان، هيچ كدام از جنس ماهيچه نيستند مردآلت تناسلي■  
  

است، و اين ابـزار در نـر و مـاده، از جـنس ماهيچـه نيـستند، لـذا برخـي مـردان ) زٍهار(آلت تناسلي در ايرانيك 
؛ و نعوظ به اين سبب اسـت كـه بيش نيستپاره پالسي پندارند كه بايد آلت خود را ورزش دهند، حال آنكه آن  مي

رود و   و در هنگام نعوظ، خون با شدت بدان فـضاهاي خـالي مـي،اهاي موازي و خالي هستدر آلت مردان، فض
كننـد، پـس آن پـاره  شوند و راه بازگشت خـون را سـد مـي هايي در موضع تحتاني آلت است كه بسته مي دريچه

 پـس هـركس كـه داراي! گردد؛ و آن سـختي و سـفتي از خـون اسـت و نـه از ماهيچـه پالس، چون چوب شق مي
  .بازواني قويست، بدان معنا نيست كه آلتش نيز قويست

  

از جسم است، لذا مرد بايد بخواهد تا جماع بعمل درآيد؛ امـا % 20از نعوظ مردان بدستور روان است و فقط % 80
 نيـز هيچكـار و كرم يـا اسـپري تـاخيري. دن اثر مخرب دارهاآيند و اين امروزه مردان با دارو و درمان به هيجان مي

و از همـه بـدتر . كننـد تـا مـرد را خـوش نيايـد و انـزال نـشود را بي حس مي نقاط حساس آلت كنند جز آنكه ينم
  .گردد  است كه تماس واقعي ميان زن و شوهر را مانع ميمكاندواستفاده از 

  

، ه كندخود را درون مهبل زن تخليو مهمترين نكته نزد زنان و شوهران اين است كه مرد بايد بطور طبيعي شربت 
 را بشكل انـدام دخترانهگردد، لذا نه تنها اندام  ست كه از طريق ديوارهٌ مهبل جذب مي و آن شربت، حاوي موادي

كند و او را به دو گونه  سازد، بلكه زن را به فرم مرد شبيه سازي مي دهد و او را آمادهٌ باروري مي زنان توسعه مي
يعني اگر زن ريـز . دهد كه بتواند نطفهٌ آن مرد را در خود بپروَرَد م مييكي اينكه زن را به شكلي فر: دهد تغيير مي

شود تا حـدي كـه بـا شـوهر متناسـب گـردد و  تر مي پس از چندي زن درشتاندام باشد و شوهر درشت اندام، 
، همگـان گردد بطوريكه به هرجـا برونـد دوم آنكه زن بتدريج شبيه به شوهر مي. بتواند نطفهٌ او را در خود بپروَرَد

 كه راه دستگاههايي داروي ضد آبستني و يا از  ازاما شرط اينكار آنست كه زن. برند كه آنان زن و شوهرند مي پي
 يا هر سببي كه مانعٍ رسيدن شـربت او بـه درون مهبـل زن مكنند استفاده كند، و اگر مرد از كاندو رحم را سد مي

  . پنج سال است بين دو تاو زمان اين تغييرات، .بندد گردد استفاده كند، آنچه گفتيم صورت نمي
؛ نيم سلولهاي تكي مثل تخـم  آور استزيان،  ماهيان مني و هر نيم سلول ديگري مثل خاوياروردنٍخ: توضيح اينكه

  .ليونها نيم سلول استيمرغ لقاح نشده نيز مضر است تا چه رسد به مني كه حاوي م
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ��

  :گونه استجماع نزد مردان، دو ■    
  

هوس بسبب ؛ و گاهي ]مثل محبت ميان زن و شوهر[گاهي بسبب مودّت است :  حالت داردجماع نزد مردان، دو
  .؛ كه در ميان زن و شوهر، اكثراً بسبب مودت و محبت استه استلينياز به تخو 
مهم است كه با چه زنيست و سوابق او چيست، و آيا خيلي  جماع در اثر محبت است، براي مرد حالت اول كهدر 

  .دن او  اثر بارز دارنعوظيا نيست؟ و اينها همه در نوع جماع، و ميزان لذت، و اندازهٌ پاكدامن است 
  

 مهـم نيـست كـه بـا چـه زنيـست و ، براي مرد ابداً  جماع بسبب هوس و نياز به تخليه است اما در حالت دوم كه
ان لـذت، و انـدازهٌ نعـوظ او   و اينها هيچكدام در نـوع جمـاع، و ميـز.چيست، و آيا پاكدامن است يا نيستسوابق او 

از آن زن نفـرت ) به داليلـي( نيستند زيرا مرد هيچگونه وابستگي عاطفي به آن زن ندارد و ممكن است حتي مؤثر
انكه مردم در نكند، و همچ آن زن را بچشم توالت عمومي نگاه مي قصد او فقط تخليه است؛ لذا ، ونيز داشته باشد

از همـه  و در ايـن بـاب، زنـان روسـپي... كند كـه مـريض نـشود او نيز احتياط ميكنند،  توالت عمومي احتياط مي
  .آورند كنند، و آنانكه به ازدواج سفيد روي مي خطرناكتر و منفورترند، سپس زناني كه تك پراني مي
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  : استي كالهبردارگر،ي دييباي زي كننده، و عمل دماغ و عملهادياستفاده از كرم سف■  
  

ي است، بلكه حق زناني كـه دارعمل دماغ و عملهاي زيباييٍ ديگر، نه فقط كالهبراستفاده از كرم سفيد كننده، و 
  .كنيم سازد و ما توجه مجلس قانونگذار را به اين موضوع جلب مي بطور طبيعي زيبا هستند را نيز پايمال مي

  

  . استريغامكامالً  يبائي مثل آنان دارد، و با عمل زدي تولتي در اهمشهي در مردان، ري پسندبايعلت ز
دانـد كـه چـرا  گـردد، بطـور خودآگـاه نمـي اين يك موضوع ناخودآگاه است و مردي كه مجذوب زيبايي زني مـي

هـايي كـه توليـد  اما واقعيت اينست كه مردها، بطـور ناخودآگـاه، بـه آينـده و بچـه. مجذوب زيبايي او شده است
مرد، حتي براي يك ازدواج موقت نيز زيبـايي را و اين موضوع آنقدر پنهان است، كه يك . انديشند  ميخواهند شد
هاي انسان، ريشه در نهاد و ذات او دارند و فقط  ها و واكنش كنش% 90اما حقيقت اينست كه حدود . مدّ نظر دارد

  .اندكي از كردار و گفتار او اختياريست
  

  . بهينه سازنددارند نسل خويش راسعي ] بطور ناخودآگاه[زيبا پسندي مردان به اين سبب است كه 
، كـه قـدرت  استكند پول و قدرت  زيبا پسند نيستند و آنچه زن را جذب مي)عادي (توجه داشته باشيد كه زنان[ 

، درك  حال اگر تا اينجا را پذيرفته باشيم و به علت زيبا پسندي مردان پي بـرده باشـيم،]نيز وابسته به پول است
چند جايش را عمل كرده باشد و موهاي زائد را بكلي از بين بـرده بطور مثال، وقتي زني . باقي ماجرا سهل است

و اگر كاري به اين قضيه [! كند در حاليكه تيپ واقعي او، مثل گوريل است باشد، طبعاً در نظر مردان زيبا جلوه مي
 ممكن است  كه به دنيا خواهد آورد را كودكي،...]ها ديده است نداشته باشيم كه او بارها تحت عمل بوده و دوره

د كـه چـرا كـودكش اينقـدر بـد قيافـه اسـت و رَبَـ نمـي  باشد؛ كه در چنين حالتي، مرد غالبـاً پـيگوتانشكل اوران
  .پندارد كه شايد به اجدادش رفته باشد مي

 پـس ؛گـردد حق زيبارويـان واقعـي و طبيعـي ضـايع مـياما سوي ديگر ماجرا اينست كه . اين يك سوي ماجرا بود
  عدالتي كيست؟ آيا جز مجلس قانونگذار، مرجع ديگري داريم؟ دوباري و اين بيبن مسئول اين بي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :رژ لب، الك ناخن و كرم پودر و غيرهپيدايش  سبب■    
  

پهاي گُل انداختـه و لبهـائي بـه انساني كه از نظر جسماني كامالً سالم باشد، معموالً ناخن او به رنگ صورتي، با لُ
و ايـن شـمايل اگـر در زن باشـد، . است) يا مرد( سالمت جسماني زن و اين حالت، حاكي از. رنگ گُل انار است

در پي زني سالم و ] بطور ناخودآگاه[كند، زيرا چنانكه پيشتر عرض شد، مرد  مرد را بطور ناخودآگاه مجذوب مي
يـان  در مسـالمتي زيباپسندي در مردان، موجب تكامل  برايش بدنيا بياورد و اين طبعٍهاي زيبايي زيباست كه بچه

  .ست بشر است و امري كامالً طبيعي
  

 كمتـردر ابتدا، همه چيز طبيعي بـود و 
اي براي فريب دادن مردان بود،  وسيله

پس اگر زني زيبا بود، او بطور طبيعـي 
زيبا بود؛ و اگـر زشـت بـود نيـز بطـور 

اي نبود كه  طبيعي زشت بود، و وسيله
بتوان مردان را فريفـت، و بـه اصـطالح 

كـرد و بجـاي كبـوتر  رنـگ گنجشك را
  . فروختبمردم

  
، تكنولـوژي پديـد آمـد) بتـدريج(وقتي 

الك ناخن نيز پديد آمد؛ اما ابتـدا همـه 
چيز طبيعي بود و الك نـاخن نيـز فقـط 

تـر شـد تـا اينكـه كـامالً قرمـز شـد، و بعـد نيـز  به رنگ صورتي بود كه بر طبيعت منطبق باشد؛ اما بتدريج، پررنگ
  . غيره مد شد، تا اينكه اكنون الكهاي ناخن سه بُعدي بدست آمده استرنگهاي ديگر مثل بنفش و
بنفش يا سـياه باشـد، كنيد، حتي الك ناخن صورتي نيز فريبكاريست تا چه رسد به اينكه  پس چنانكه مالحظه مي

  .كه چنين رنگهايي، با طبيعت نيز سازگار نيست
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 گُل انداخته و لب آنان به رنگ گُـل ،ر جسماني سالم باشندپهاي زنهاي سفيد پوستي كه از نظلُ شد، گفتهچنانكه 
  .انار است، و اين حالت، نشان نهايت سالمتي، و مطلوبِ مردان است

  

  
  

ه و آنهـا رونق دادهاي سازندهٌ كرم سفيد كننده را بشدت  اند، بازار شركت ها كه سبزه  و به همين سبب، دو رگه
 كــه بــازار يســفيد پوســتانو همچنــين  .پــودر و رژ و ريمــل و غيــره را كــرم، و همچنــين بــازار انــد را پولــدار كــرده

كه بـا ايـن اوضـاع مخالفنـد زيـرا بيني  را مي و مردماني ....  اند  پوشاندهويژههاي  جلوهبا را كالهبرداريٍ جنسي 
   .شود جز به تباهي ختم نمي، بازياين دانند كه  مي

اب تو فالن است و بهمان است و آنتي ويروس اسـت و چـه اسـت و خواهرم، حج: م تبليغات شود كهو اينكه هردَ
 شود؛ و در ثـاني،  زيرا اوالً هيچ دعائي از دهاني كه گنهكار باشد پذيرفته نمي !برد  بجايي نميهچه است، اينها را

  ناچار است كه خودي نشان دهد؛ و حتي اگر بـراي تـودهني نيزحجوب استمَحجبه و مُ خواهري كه آنباالخره 
  .اي جز اين ندارد  از همان ابزار استفاده كند، زيرا چاره، مجبور استباشدشده زدن به بيقيدان 

  دور بهتر اسـت ايـن مقالـه،نيستبراي مبارزه با فساد  ست و عزم راسخي اش بازي پس اگر اين مخالفتها، همه
مراكـز  ممنـوع گـردد، و ي آرايشعناصر تبليغاتِ اگر اين تالشها واقعيست، راهِ چاره اينست كه ليو. انداخته شود

  .متمايز باشند و با يكديگر آميخته نگردنداز جامعه جدا شوند تا نيك و بد از يكديگر فساد 
  

  
  

 زيـرا مقـدار آبـي ، آن آبها را جمع كننداي مثالً اگر در جايي، لولهٌ آبي تركيده باشد، راهِ عالج آن نيست كه با كاسه
 بايـد اول شـير اصـلي را شود، بارها بيش از ظرفيت كاسه اسـت، پـس ركيده خارج ميكه در هر لحظه از لولهٌ ت

  .رد و با هر وسيله كه ممكن بود، آنرا مرمت كيافت و سپس محل تركيدگي لوله را بست



 �٩

  :بند، و پيرسينگ گوش، بيني، و ناف گوشواره، النگو، گردن  پيدايشسبب■    
  

ن است و هـيچكس متعـرّض گوشواره و النگو و گردنبند، مختص زنا
  مردمن متعلق به فالن« :آنها آنست كهتمامي آن نيست؛ اما معناي 

  .» هستميمن همگان«:  پيرسينگ ناف يعنياما  .»هستم
  

) در همه جا( و حلقه، از دوران باستان دگردنبنگوشواره و النگو و و 
  شــمالدر(بــوده اسـت، مــثالً اقــوام مايــا بــاب  ]بطـور ســمبوليك[

 آن، نـشان كردند  مي و غيرهآنچه به گوش و بيني) ي جنوبيآمريكا
كنند، و آن   را بندگي ميآنهاو  معتقدند  ماياخدايانٍ مختلفِبود كه به 

 نشان ايمـان در بزرگتر بود،كردند هرق چيزها كه بگوش و بيني مي
  .بود مي بيشتر نسبت به آن خداي خاص

  

رامـوش گـشته،  سبب پيـدايش آن ف كهو برخي چيزهاي سمبوليك
مثالً مراسم گاوبـازي در . در ميان اقوام مختلف هنوز برجاستولي 

اسپانيا، پس از سلطهٌ اعراب بر آنجا پديـد آمـد و آنـان گـاو را نمـاد 
شند، توانستند گـاو را بكُـ اعراب قرار دادند و ماتادورهايي را كه مي

ودنـد  بر، زيرا آنان از اعـراب بـشدت متنفّـگرفتندمورد احترام قرار 
هــا را خــراب كردنــد و تــا قرنهــا گرمابــه  تمــامي گرمابــهبطوريكــه 

شـستند، و ايـن داب در  نداشتند، و فقط تابستانها در رودها تن مـي
دادند، بنياد عطر را بنـا  فرانسه نيز باب شد، لذا مردم بسكه بو مي

 امروزه مشهور است، به همان سـبب اگرنهادند؛ و عطر فرانسوي 
هـا را ويـران سـاختند بـه ايـن سـبب بـود كـه  ابهو اينكه گرم. است

 جنابـتكردنـد و آن غـسلها بيـشتر بـسبب  اعراب بسيار غسل مي
آنها زنان اسپانيايي بودند، و به همين سبب، مردان  مجانبانبود؛ و 

  ...دانستند ميمنفور را  گرمابه ،اسپانيايي
  

ام نـ) تـات(يا مثالً مردم كرمان، سوسك توالـت را كـه در ايرانيـك 
 ولـي سـبب آن اكنـون فرامـوش شـده نامنـد مي) madoo مَدو(دارد 

 بـه را) محمـد (ايـران، از اين قرار است كه در جنوب ماجراو است؛ 
 البتــه اكنــون در خــود كرمــان، ايــن داب كــهنامنــد، ) دومَــ( اختــصار

اهالي كرمان، تا پيش از حملهٌ آغا محمد خان قاجـار . رافتاده استب
ر كشتن لطفعلي خان زنـد و برانـدازي دودمـان كه بمنظو[به كرمان 
  ويناميدند، لكن پس از حملـهٌ مي) تات(، اين سوسك را ]زنديه بود

، كرمانيهـا نـام ]كه در آن ميان بسي ستمها بر مردم كرمـان رفـت[
) مـدو(تغييـر دادنـد و تـا كنـون نيـز آنـرا ) مدو(سوسك توالت را به 

  . كه نام او را بر سوسك توالت نهادندبودقاجار  خان نامند، و اين بسبب نفرت از آغا محمد مي
  

پـس از آنكـه (زنان است و هيچكس متعرّض آن نيـست، زيـرا زنـان گوشواره و النگو و گردنبند، مختص : گفتيم كه
اما . مالك و صاحب دارند، و اين از نظر تمامي جوامع، پذيرفته شده بود و اكنون نيز كمابيش هست) ردندگشوي 

كنند؟ و جـواب اينـست كـه در قـديم،  ها نيز گوشواره بگوش مي بچه دخترچرا  اين سوال پيش آيد كه ممكن است
 تـا گذراندنـد نخي از آن ميحلقه كردند و  كردند بلكه گوش آنان را سوراخ مي ها نمي بچه گوشواره بر گوش دختر

بـسته ) خود بخود(اي آنكه آن سوراخ كنند و بر گوش دختر را از بچگي سوراخ ميد، اما اكنون نهنگاميكه شوي كن
، و آن نهنـد  بجاي گوشواره بگوش دختر مـيشود خوانده مي) گُلٍ گوش(نشود، گوشواره كوچكي كه در فارسي 

  .ستباقي) معموالً(گُل گوش تا هنگامي كه شوي كند 
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 در ابتـدا بمعنـاي صـاحب اما معناي كلمات گوشواره و النگو و گردنبند در فارسي و التين تقريباً يكيست و همگـي
فراموش شده بطوريكه ممكـن اسـت هـر زن و ) طبق معمول(بوده، اما اين معنا نيز ] يعني شوهر داشتن[داشتن 

كه از ابداعات مغـرب زمـين اسـت نيـز در ابتـدا ] كراوات[ چنانكه .دختري، النگو و گوشواره و امثال آنرا بكار ببرد
 متعهد و ملزم به رعايت اصول و قواعد اجتماعي، و انساني، و جوانمردي من يك مرد هستم و[: بدين معنا بود كه

 اما اين معنا نيز امروزه فراموش شده و هـر كـس و ناكـسي ،]هستم، و هرگز خالف اين اصول رفتار نخواهم كرد
  .كند مبادرت به استفاده از كراوات مي

  

نكـه شـوهر كردنـد، ، زنـان پـس از آكـشورهاي اطـراف آنبرخي  و وهند دينهند و در 
اي داشتن شوهر كه در همه جاي جهان باب بوده است و اكنون همان ه عالوه به نشانه

شناسيم، يك نقطهٌ قرمز، به قطر يك سـانتيمتر و  نشانها را بعنوان زينت آالت زنانه مي
  .]من شوهر دارم[:  كه بدين معناستنشانه آن و، نشانند يا بزرگتر را بر پيشاني مي

  :گوييم ، لذا سبب پيدايش ادويه را نيز ميبرديم و بياد ادويه افتاديمنام هند 
كند؛ مثالً همين ادويـه كـه  بشر بسي فراموشكار است و سبب هر دابي را فراموش مي

چـون كمتـر بشر شد، اما  مي مصرف  ابتدا بعنوان دوا و دارو  درگردد،  مينبه غذا افزود
 و بتوانـد شـود بيـشتر آن اشتهايش به تر گردد وذتا لذي افزود غذات را به جا كار كرد، اشتهايش كم شد، لذا ادويه

  .بيشتر بخورَد زيرا كسي كه كاركرده باشد، نان خشك نيز به دهانش خوشمزه است
  

 بـرده عـصرپايـان  لـذا تـا ،»من متعلق به فالنـي هـستم«:  نماد آنست كه، از همهٌ زينت آالت بيشاما گوشواره،
از همـان دوران  ]قـه بگـوشلغـالم ح[ و لفـظ ،كردنـد مـي بـر گـوش بردگـان اي كوچك حلقه )در همه جا(داري، 

اي از نقره بر گـوش داشـت، و اگـر خيلـي ارجمنـد بـود، آن حلقـه، بـه  ؛ و آن غالم اگر معمولي بود، حلقهباقيست
اي  ، حلقـه)نـي كنيـزانيع(و بردگـان زن . ناميدنـد مي] دُر گوش[گرديد كه چنان غالماني را  مرواريد نيز مزيّن مي

از يـك  بگوش داشتند، اما طول گوشوارهٌ زنان آزاد، ) حدود هشت سانتيمتر (بزرگ به قطر سه بند انگشت ميانه
شـد كـه اگـر مـردي حلقـه بگـوش  مـشخص مـي كرد؛ و بدين ترتيـب تجاوز نمي) حدود دو سانتيمتر(بند انگشت 

گوشش سوراخ بود، نشان آن بـود اد بوده است، و اگر فقط  از ابتدا آز اونداشت و هيچ سوراخي در گوشش نبود،
  .  داشت، گواه آزاد شدن او بودبه كمر آزادي كمربندكه قبالً برده بوده و گريخته، و اگر 

شدند و چنانكه گفتيم، گوشـوارهٌ  اي كه بگوش داشتند شناخته مي و همچنين زن آزاد و زن برده، از روي گوشواره
ي از هـاي بزرگـ  حلقـه،؛ اما كنيـزانبيش از دو سانتيمتر نبوداغلب گرانبها بود ولي قامت آن   آزاد، شوهردارٍزنانٍ

  .تزئيناتي نيز داشتندغالباً  بگوش داشتند كه جنس نقره
  

  
  

كـه  بودبمعناي آن حلقه بر گوش داشت،  كه، و هر مردي در طول تاريخ بشر نماد بردگي بوده است گوش،حلقهٌ
 آزاد نيـز انزنـگوشـوارهٌ و . خواندند مي  اهريمنغالماو را ، كرد ميمردي آزاد حلقه بر گوش و اگر ؛  برده استاو

  .ناميدند مي  اهريمنكنيزرا ، و بزرگتر از آندانستند مي نشان شوهر داشتن نبوداگر از دو سانتيمتر بزرگتر 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ايم؛ ايم، زيرا دانشگاه و دبيرستان ساخته ما از سويي سن ازدواج را باال برده
  ايم؛ ايم، زيرا انتشار سكس را در جهان آسان كرده ر، سن بلوغ را پائين آوردهو از سوي ديگ

  كنيم؟ ديو نيستيم كه چنين واژگونه رفتار مي) مردم جهان(پس آيا ما 

  
ست؛ و انتشار سكس در جهـان  ، امر درستيگيريم كه تحصيالت ا فرض مياين بيان، نيازمند توضيح نيست؛ اما م

  !!!ند يكديگرضدِّ، اين دو كه يانداناخوب ـ حال اي . و پسنديده است نيز امري بسيار نيكو
 بشرٍاين « :گويد خندد و با خود مي  ميبشر است و شيطان نشسته است و قاه قاه به ريش اين كار، حماقتي بعيد

  .»!كند، ديگر نيازي به اين نيست كه من او را گمراه سازم خودش دارد خودش را سرنگون مي، نادان
  

كَند و كارگر ديگري پشت سرش بود كـه داشـت آن  يك كارگري داشت جوب مي: گويد  جوكي هست كه مييك
ما سه نفر بوديم، يكي موظف بود : كنيد؟ گفتند اين چه كاريست كه شما مي: پرسيدند. كرد جوب را دوباره پُر مي

د لوله بخوابانَد نيامد؛ اينست كه مـا كـار  آنكه موظف بووليب بكَنَد و دومي لوله بخوابانَد و سومي پُر كند؛ جوكه 
  .كند كَنَد و يكي آن جوب را پُر مي كنيم، و يكي جوب مي خودمان را مي

  

بـا ايجـاد از طرفـي يعنـي ؛ كردنـد مـي كـه آن دو نفـر كنيـد مـي داريد همان كـاري را  شمااكنون اي مردم جهان؛
ي آنكه از همين تكنولوژي استفاده كنيد و كـاري كنيـد كـه ، و بجابريد  سن ازدواج را باال ميدبيرستان و دانشگاه،

پس آيـا مـا بـا ! اندازيد ها را عقب بيندازيد، برعكس داريد با انتشار سكس در جهان، بلوغ آنان را جلو مي بلوغ بچه
 ته و اين مشكل، از ابتداي پيـدايش بـشر وجـود داشـآدمي بر زمين نيست كه بداندآيا ... آدميزاد طرفيم يا با ديو؟

  ؟! ناي نقاره نيز برايش بزنند به آنكه تا چه رسدرقصد ، نزده مي)از نظر سكس( بشر
  

اي و اينترنت نداشتيم، چـون شـير بيـشه بـوديم  تلويزيونٍ ماهوارهسروكاري با ما تا چند سال پيش كه ] شخص[
هـاي   كننـد و آنهـا را از راهآگـاه دانشمند و دانا در جهان هـست كـه مـردم را بقدر كافيگفتيم كه  زيرا با خود مي

، چون زنٍ بيوه شديم زيرا دانـستيم را ديديماي و اينترنت  تلويزيونهاي ماهوارهنادرست باز دارند، اما پس از آنكه 
 پس  ؛كه هيچ دانايي در خارج نيست كه عاقبتِ امر را بداند و مردم را از خطري كه در كمينشان هست آگاه سازد

  ...يم و تنهايي بسيار تلخ و ناگوار استاحساس تنهايي كرد بشدت
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تر از ازدواج با عشق است؟ با دوامبهتر و چرا ازدواج بدون عشق، ■  
  

 از ازدواج بـا  و بهتـر ثابت شده است كه ازدواج سنتي و بدون عشق، بـسي بـادوام تـر در طول تاريخ بشر،بارها
   اين امر چيست؟، ولي علت، و بشر بارها به مدرنيسم رفته و باز به سنت برگشته استعشق است

  
 عقل حـضور دارد، و چـون وزيـر عقـل چون عشقي در ميان نيست، وزيرٍدر ازدواج سنتي علت اين امر اينست كه 

و از سويي، چون عقلٍ عروس و داماد برجاسـت، طبعـاً از . يابَد مياست، درصد خطا بميزان زيادي كاهش ضر اح
گزيننـد كـه  كنند و راهي را برمـي دند، لذا بين خود مشورت ميمن فاميل نيز بهرهو تأييد و يا بازدارندگي همفكري 

  و از سويي چون همگي دست در آن كار دارند، هر مـشكلي ميـان زن و شـوي پديـد .در آن باشداشتباه كمتري 
اول آنكه تمام فاميل به مشكل آنـان پـي :  سود دارد3گردد؛ و اين  مانَد و در ميان فاميل مطرح مي آيد، پنهان نمي

و دوم آنكه آن مشكل بكمـك . شود كه مشكالت بر يكديگر انباشته گردد تا بحد انفجار برسد برند و چنان نمي يم
و سوم آنكـه چـون . كنند اند و طبعاً احساس مسئوليت مي شود زيرا فاميل در آن ازدواج دخيل بوده فاميل حل مي

تر مراقب رفتار خـويش خواهنـد بـود و احتيـاط گردد، آنان بيش  عروس و داماد در ميان فاميل مطرح ميمشكالتِ
  .دانند كه خطاهايشان به اطالع كل فاميل خواهد رسيد بيشتري خواهند كرد زيرا مي

  

  ! استمفيدتوجه داشته باشيد كه درز اطالعات به فاميل، از عوامل بازدارنده و بسيار 
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س عقـل نيـست، بلكـه عقـل اطرافيـان نيـز اما وقتي پاي عشق در ميان باشد، نه فقط تصميمات آن عاشق بر اسا
 و او غافـل .كند  زيرا آن عاشق، جز بحرف دل، بحرف هيچكس گوش نمياثر است بيهرچند دقيق و سليم باشد، 

، انيدبوصـال رسـعاشـق را رسانَد، پس چـون  ست كه فقط آدمي را به وصال مي عشق چون مَركبياست از اينكه 
  .دند و ادامه دهنسوار گرد) مَوَدّت (ركبِبايد بر مَ) ميٍ زن و شوهران تمامثل( و الباقيٍ راه را .رود مي
  

در ازدواج با عـشق، مَركـبِ وصـال، همـان عـشق : و ازدواج بي عشق فقط در اينست كه با عشق ازدواجپس فرق 
توسـط فاميـل ) سـت چـون بـر اسـاس خودكـامگي(، و چنـين ازدواجهـايي نيـز وزيرٍ عقل حضور ندارداست زيرا 

اند؛ اما در ازدواج بـي عـشق، مركـب وصـال، عقـل  شوند زيرا آنان مشاركتي در آن انتخاب نداشته باني نميپشتي
  . بسي كمتر است و فاميل نيز پشتيبان آنهاست،است بعالوهٌ همفكريٍ كل فاميل، پس درصد خطا

  

  .ست ست؛ و ازدواج بي عشق دموكراسي ازدواج با عشق، خودكامگي
  

  :يب دارد ع5ازدواج با عشق، 
  .، پس ازدواج با عشق از روي عقل نيسترود مي ـ   چون عشق بيايد، عقل 1
  . ـ   در ازدواج با عشق، همفكري و همكاري فاميل وجود ندارد زيرا رأي، رأي عاشق است2
  زنان و شوهران، بايـد سايررود و باقي راه را مانند در ازدواج با عشق، چون وصال صورت گرفت، عشق مي ـ   3

  .گويند دروغ مي] ما عاشق يكديگريم: [هر زن و شوهري كه بگويندو . طي كرد) مَوَدّت(با مركب 
 ـ   در ازدواج با عشق، زن و شوهر ناچارند كه اختالفات خـود را پنهـان نگهدارنـد و تظـاهر كننـد كـه يكـديگر را 4

انـد، لـذا اختالفاتـشان را   عمـل كـردهاند و بر خالف رأي فاميـل دارند، زيرا خود باعث اين وصلت بوده دوست مي
كنند كه عاشق يكديگرند و  دارند و وانمود مي بين خودشان پنهان مي) هرچند كه ممكن است به آساني حل شود(

گـردد تـا بحـد   مـيتلنبـاريكي اينكه اختالفاتشان روي هـم :  عيب دارد، دو؛ و اين امربرند لذت مياز زندگي خود 
شوند   آنرا مطرح كنند، كه در چنين حالتي، با حيرتِ فاميل مواجه ميگردند ميها ناچار انفجار برسد و پس از سال

دانَـد كـه  و عيب دوم آنست كه چون زن و يـا مـرد مـي. پنداشتند كه روابط ايشان بسيار خوب است زيرا آنان مي
  .دارند مشاجرات آنان افشا نخواهد شد، بر يكديگر گستاخي بيشتري روا مي

اي پيش رو ندارند لذا همين  شود، هيچ عامل بازدارنده شان در ميان فاميل افشا نمي دانند كه مسايل يچون م  ـ 5
  .موضوع نيز ممكن است موجب انحراف آنان گردد

  

 ي و پـس از آن، جـامانَد ي عشق فقط تا هنگام وصال مرايتر از ازدواج با عشق است ز ازدواج بدون عشق، با دوام
  . عقل، امكان اشتباه وجود داردابي است، و در غبيواج با عشق، عقل غاد در ازي ولدهد؛ يودّت مخود را به مَ

  

ر شده بود و از تلويزيون بي بي سي پخش شد، زن جواني چند سال پيش، در فيلم مستندي كه در جزيرهٌ قشم پُ
  ...را نفهميدممرا زود شوهر دادند و معني عشق : گفت كه  بر چهره داشت، مييكه بيوه بود و برقع

 گفتند؛ و مشخص بود كه كـارگردانٍ نام آن فيلم را بياد نداريم لكن در آن مستند، اغلب زنها همين عبارت را ميما 
  . تلقين كند كه با عشق ازدواج كنندبه زنانداد تا  فيلم، آنان را به همين سمت سوق مي

  : و آن زن را بگوييمكارگرداناكنون مناسب است تا جواب آن 
مـن تـا بخـود و ... پدرم مرا زود شـوهر داد«: گفت مي )نقل به مضمون(ن زني كه در ابتدا به او اشاره داشتيم، آ

  .» ...آمدم، شوهر داشتم، لذا معني عشق را نفهميدم
  گفت؟ دانيد كه اين زن چه مي آيا مي: ما بياد داريم كه پس از تماشاي آن فيلم، به حاضران گفتيم كه

  »...ه استگفت كه معناي عشق را نفهميد ميس با افسو«: گفتند
 لـذا معنـاي عـشق را ام، پـيش از آنكـه عاشـق شـوم، مـرا شـوهر داد پدرٍ پدرسوخته :گفت نه؛ او چنين مي: گفتيم

 از آنكـه گرسـنه شـوم،  يعني پيش از آنكه تشنه شوم، مرا آب داد لذا معناي تشنگي را نفهميدم؛ و پـيشنفهميدم؛
 را نفهميـدم؛ و فقـرپول شوم، مرا پول داد لذا معناي  ناي گرسنگي را نفهميدم؛ و پيش از آنكه بيمرا نان داد لذا مع

    ...! بود اين پدربد و چقدر ... پيش از آنكه غرق شوم، مرا نجات داد لذا معناي غرق شدن را نفهميدم
  .»... معناي عشق را نفهميداي آخ؛ اين بيچاره«:  كهكردند و جالب است كه  بينندگان نيز با او همدردي مي

  .»در مسلك ديوها، سزاي نيكي بديست« : اند و اينجاست كه گفته



 �٣

  ؟عامل باز دارنده چيست■  
  

، بطور مختصراما . عوامل بازدارنده، فقط پليسها نيستند، بلكه آنقدر عامل بازدارنده هست كه از شمار بيرونست
  .عوامل دروني و عوامل بيروني: ردتوان به دو گروه قسمت ك عوامل بازدارنده را مي

  

مثالً شخصي قادر به انجام كاري .  آنست كه انسان از درون دستور گيرد كه فالن كار را بكند يا نكندعوامل دروني
  .دهد خالف هست و موقعيت و اسباب آن نيز فراهم است، اما دستور دروني، اجازهٌ انجام آنرا نمي

بَـرَد،  اش مي اي ترا به خانه بطور مثال، زني به بهانه. كنند  را نمي خالفجام حتي فكر انكسانيكه هستند همچنين
اش را نگاه  كني؛ سپس به بهانهٌ اينكه چرخ خياطي بندد و تو هيچ فكري در اينباره نمي و درب خانه را از داخل مي

شـوي و او درب  خ مـيگويد فالنجاي چرخ خياطي خرابست؛ پس تو مـشغول چـر بَرَد و مي كني، ترا به اتاقش مي
بيني  بعد تو مي. آيد گويد مگس مي پرسي كه چرا درب اتاق را بستي؟ و او مي  و تو با تعجب ميبندد  مينيزاتاق را 

 او فهمـد كـه تـو در آسـمانٍ گويي كه اين چرخ، هيچ عيبي ندارد؛ پس او مي كه چرخ خياطي او سالم است لذا مي
  .روي يز ميكند و تو ن كني لذا تشكر مي سير نمي

كني، و بعد كه صاحب آن  بيني ولي اعتنا نمي روي كه چند بسته پول نهاده است و تو آنها را مي بجايي مييا مثالً و 
  ؟!داشتم مگر بايد برمي: گويي اي از آن پولها را برنداشتي؟ با تعجب مي پرسد كه چرا بسته پولها از تو مي

  

.  ، اما اين آدمها از جمله سالمترين آدمها هستندباشند خيلي احمق حال ممكن است از نظر برخي، چنين آدمهايي
 نيز هـستند كـه بـا بسيكنند، و   قاطعانه پرهيز مي، بسبب ايماني كه دارند،هستند كه از همان كارهابسياري و 

پـس    .صخـالنا ودآگـاهِ، و سومي از خخالص  و دومي از خودآگاهِ، ناخودآگاه بود اولي ازپس .ندپرهيز ميترديد 
  .ي دارند در حالت معكوسراتبم، چنانكه  مراتبي دارند از نظر خلوصآدمها

  

بـسيار در زمانهـاي مختلـف، از عوامل دروني ديگر عقل است كـه در مـواردي بيـشمار بازدارنـده اسـت، و يكي 
و در . دهد آنرا نميم آنها قادري و همه چيز نيز مهياست، اما عقل بتو اجازهٌ انجام كارهاي بد هست كه تو بر انجا

سـنجد و تـرا بـه ايـن نتيجـه  كند و سـود و زيـان آنـرا مـي ست كه محاسبه مي اغلبِ اين موارد، عقل مانند تاجري
  ... و حميّت غيرتديگر، و  امرعاقبتِ ديگرو نشان عقل، يكي صبر است، و . د كه آن كارها را نكنيرسانَ مي
  

و وجـدان نيـز از .  وجدان و سومگاه است، و ديگري ناخودآگاه،يكي خودآ:  هست كهعنصرو در روان آدمي، سه 
هـايي  دهـد، پرونـده هايي كه در هر لحظه انجام مـي و انسان بسبب كُنش و واكُنشعوامل مهم بازدارنده است؛ 

 بـه ، از خودآگـاههـا  بدرستي انجـام گردنـد، آن پرونـدهامورشوند، و اگر آن   در ضمير او تشكيل مياموربراي آن 
  .ندهميشه در دسترسلي وو ديگر در خودآگاه نيستند  گردند منتقل ميبندي شده   طبقهاي فظهحا
 كـه آنـرا آيـد پديـد مـي و در او جـدالي كند خودآگاه را مالمت ميوجدان او اگر آدمي كاري بخالفِ عدالت كند، اما 
 و تعـادل او در] ودآگـاه و وجـدانٍخودآگـاه و ناخ[و سالمت روان انسان، بسته به آنست كه . گويند) عذاب وجدان(

  . ارجاع نشده باشد ناخودآگاهبهاي  و هيچ پروندهشند،  باتعامل
و آن شـخص خيـزد  هريك از عوامل وجدان و خودآگاه بر عدالت نباشند، آن ديگري بـا او بجـدال مـياگر هرگاه و 

دد، او خود د؛ و اگر وجدان چيره گرشو او بي وجدان ميگردد؛ پس اگر خودآگاه چيره گردد،   مي رواناللتاخدچار 
كند تا قـضيه را فرامـوش كنـد،  مرتكب سعي مي و اگر هيچكدام بر ديگري چيره نگردند، كند؛  ميپليسرا تسليم 

بمانَـد اي كه باز  و هر پرونده؛ رود به ناخودآگاه مي] بدون بسته شدن[رود بلكه   امر به حافظه نميپروندهٌ آنپس 
كند؛ و اگر روانكاوي نشود  ، انسان را دچار مشكل رواني ميسپرده شود به ناخودآگاه و بسبب فراموشي عمدي

رسد، و تـا آن   به اوالد مي وشود به ارث نهاده مي مانَد و ، برقرار ميآن مشكل رواني و آن پرونده بازيافت نگردد،
  .بودپرونده بسته نگردد، آن مشكل رواني در نسل هر فرد برجاي خواهد 

  
ان بايد بسي مراقب باشد كه هيچ خالف نكند، و اگر خالف كند، آنرا اعـاده كنـد تـا از نظـر روحـي سـالم پس انس
 از معرفت داشت،  ناپاكيعواقب بر اهميتِ سالمتِ نفس، و پاكي، و پرهيزكاري بقدريست كه اگر بشر، و . بمانَد
  .زيدور  مبادرت نميلرزيد و هرگز به امور ناشايست خود ميبرچون بيد ترس 

   !اي نانجيـب و ناپـاك وصـلت كنيـد  كـرد تـا مبـاد كـه بـا طايفـه بسي تفتيش و تفحـصبايدپس در امر ازدواج نيز 
  ! كه در او تيك نباشدبنگريد خوانيد، و تنها به چهره منگريد بلكه روان او را نيز نيك و بشناسيد آنرا كه مي
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مـثالً شخـصي قـادر بـه انجـام . ن كار را بكند يا نكنـد آنست كه انسان از بيرون دستور گيرد كه فالعوامل بيروني
  .دهـد ، اجـازهٌ انجـام آنـرا نمـيبيرونـيكاري خالف هست و موقعيت و اسباب آن نيز فراهم اسـت، امـا دسـتور 

  .و غيره... آشنا، و خويشاوند، و پليس، و كه مهمترينٍ آنها دين استو عوامل بيروني نيز از شمار بيرونند 
  

؛ و بـاال سـت روبه فروپاشـيجوامع، اي ندارد، و به همين سبب است كه اخالق  دن با اينترنت، هزينهمثالً خالف كر
ش بـه عالنيـه دمثالً كسي در شـهر خـو يا . خالف از عوامل بيرونيٍ بازدارنده است)نه مادي(بردن هزينهٌ معنوي 

دختـري از تـرس پـدر يـا يـا .  اسـتعـاملي بازدارنـده شناسند؛ پس آشنايي  كند زيرا همگان او را مي خالف نمي
   .، عاملي بازدارنده و مهم است پس خويشاوند؛زند برادرش، و حتي پسران خويشانش تيپ نمي

  

بـه عهـده كليـات را فقـط خويشاوند نقش بسيار مؤثري در اصالح جامعه دارد، مشروط بر آنكه مديران آن جوامع، 
آنگاه مردم آزادانه بـه گروههـاي مختلـف تفكيـك .  مردم بگذارندعهدهٌ مداخله نكنند و آنرا بر جزيياتدر و گيرند 
و مردم در نيكي . پيوندند و بدان به بدان شوند؛ و نيكان به نيكان مي گردند، و اصناف از يكديگر باز شناخته مي مي

ؤثرتر اسـت، كنند، و اين از هر عـاملي مـ  ميامر بمعروف و نهي از منكرگذارند و همديگر را  با يكديگر مسابقه مي
  .دطلبَ  زمان ميسي سالاما رسيدن به آن، دست كم 

  

مـثالً اگـر مقـداري نفـت و آب را در . واگذاري جزييات اخالقي بمردم، امري بسيار مـؤثر در اصـالح جامعـه اسـت
ا گردنـد؛ امـا اگـر آنـان ر ظرفي بريزيد و آنان را به طريقي مجبور كنيد كه مخلوط گردند، طبعاً تا حدي مخلوط مي

  .استو اين جدايي، بضرر مفسدان و بنفع مصلحان . شوند آزاد بگذاريد، آب و نفت از يكديگر جدا مي
 كه قواعد را بنفع مُصلحان تغيير دهـيم؛ بايدما نبايد يكسان سازي كنيم زيرا يكسان سازي بنفع مُفسدان است؛ ما 

  ؛ نه آنكه آنـان را يكـسان سـازيمبدي جدا سازيمما موظفيم كه بين مُفسدان و مُصلحان فرق بگذاريم و نيكي را از 
  . در ميان باشد كه مُنكران پاي از گليم خود بيرون ننهند و عفت عمومي خدشه دار نگرددضوابطياما بايد 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :آداب مصافحه از منظر حكمت■  
  

در ايرانيك معـاني ديگـري ) دست دادن(؛ اما چون عبارت است) دست دادن(مُصافحه يك لفظ عربيك و بمعناي 
  . از منظر فقهي نيست، بررسي آنمصافحه از  منظور ماليرا بكار گرفتيم؛ و) مصافحه(رد، كلمهٌ نيز دا

  

و . ]تو مـورد تأييـد منـي[: ديگري دست بدهد، يعنياست، و هر مردي با مرد ) تأييد(مصافحه در حكمت بمعناي 
  .نندك اين تأييد، دو طرفه است؛ يعني در مصافحه، هر دو طرف، همديگر را تأييد مي

توان دست داد، امـا اگـر او را بـشناسيد، بـستگي  در مصافحه، چون اصل بر برائت است، با مرد ناشناس نيز مي
و اگـر طـرفِ . ؛ بنابراين، شما مختاريد با او مصافحه بكنيد يا نكنيد او مورد تأييد شما هست يا نيستدارد به اينكه

  .از نيز شما مختاريد با او مصافحه بكنيد يا نكنيدمقابل خواست با شما مصافحه كند و دست دراز كرد، ب
  

، لذا بارها دچار فـراز و نـشيب گـشته اسـت، اي به قدمت تاريخ بشر دارد مصافحه و سالم و خداحافظي، سابقه
مثالً عطاري دكانيست كـه در آن عطـر . يعني گاهي به جايگاه واقعي خود برگشته و باز بدل به عادت شده است

 و عادت ،و مصافحه نيز همچنين است. كنون عطاري دكانيست كه در آن داروهاي گياهي بفروشندبفروشند، اما ا
 اگرچـه دشـمن همـديگر  و؛كننـد دهند و سالم مي رسند، به يكديگر دست مي شده است كه مردم وقتي بهم مي

دعاست؛ و اينها همه بر بهترين و اين ] خدا نگهدار تو باشد[يعني  خداحافظكنند؛ حال آنكه  ، خداحافظي ميباشند
 توصـيه  نيـز و.در حكمت نيز مانند دين، سالم كردن اختياريست لكن جـواب آن اجباريـست. حسب عادت است

  . دست پدر و مادر ببوسد،شده است كه فرزند بجاي مصافحه، پس از سالم
  

 و همچنين بين مرد در حكمت، مصافحه فقط ميان مرد و مرد است اگرچه خردسال باشند، و بين زن و زن نيست؛
 روبوسي كنند؛ ، سالم وحاللند، بجاي مصافحهو مردان و زناني كه محرم يا . حرم باشندو زن نيز نيست اگرچه مَ

و مـصافحه نكـردن زنـان، نـه بـسبب جنـسيت، بلكـه .   روبوسي كنند، سالم وو همچنين زنان نيز بجاي مصافحه
  . است و تأييد و قيددر واقع يك تعهد مصافحه زيرا،  استمصافحه از قيد بجهت آزاد بودنٍ آنان
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  ؟چه سود و چه زياني داردمحدوديت تحصيالت دختران، ■  
  

كـه  بهتر است تحصيالت دانشگاهي براي دختران، چون هفتخان رستم دشوار گردد، تا فقط دختراني
  .جهت اشغال نگردد واقعاً مُستعدند بتوانند به تحصيالت عاليه برسند؛ و تحصيالت و اشتغال مردان، بي

  

هـاي  كنند، و قواعد و ارزش  ميآمد و شددرستي در ميان جامعه ه كنند، و ب كه به درستي تحصيل مي دخترانيآن 
 و خواه خانه دار باشند و يا  تا آنگاه كه شوي كنند، كنند گذارند، و به عفت عمومي توهين نمي جامعه را زير پا نمي

 كانون خـانواده  ازكنند، و  و سپس به درستي زناشويي مي،كنند  را حفظ ميكارمند، درهر صورت نجابت خويش
دهند كه وقتي بزرگ شوند بهشت را زير  مانند، و كودكاني پرورش مي  مييب، و همچنان نجنمايند محافظت مي

  . مورد تأييد همگانند...ي چون آنان افتخار كنندبيابند و به داشتن مادرانآنان پاي 
شـك نـادان  رايطي كه عرض شد، اگر كسي با تحصيالت دختران، و كار زنان مخالف باشـد، بـيحال در چنين ش

 اما اگر زيان اين كمك، بيش  ...را ناخوش دارد كمك شود كه ي، هيچ دانايي يافت نميا است؛ زيرا در هيچ جامعه
  چه بايد كرد؟خودتان بگوييد، ] بينكم و بين اهللا[از سود آن باشد، 

  

اي جز پالك   برخي موتور سواران مرتكب خالف شوند، آيا چارهليوها پالك نداشته باشند،  وتورسيكلتمثالً اگر م
  ها هست؟ گذاري موتورسيكلت

 آن  همگـان، حتـيگذاري آنهـا گـردد، ي ناچار از پالكدولت و ،برخي موتور سواران مرتكب خالف شوندپس وقتي 
 و معاش او از فروشد مياي دارد، كه بوسيله آن سبزي  ر قراضه موتو و،ساكن استردِ فقيري كه در فالن روستا م

  .ست خورد زيرا ناچار از پالك گذاري و طي مراحل قانوني همين طريق است نيز ضربه مي
  

ايم؛  اي نوشته را مالمت كنند كه چنين مقاله] ما[كنند، نشايد  پس آن زناني كه عرض كريم كه بدرستي زندگي مي
  ! دختران و زنان محدود گردد تفكرٍ ما نيست كه تحصيالتِزيرا در حقيقت، اين

البته اين درست است كه ما بنا به ميل و ارادهٌ خود، الزم دانستيم كه ايـن مقالـه را بنويـسم، زيـرا بـه ايـن نتيجـه 
 ديـد رسيديم كه كار و تحصيالت زنان، سالمت جامعه را زيان دارد؛ ولي بايد با ديدهٌ عقل به اين قضيه نگريست و

  ! مسبب اين محدوديتندند كه، چه رفتاري كردند كه ما را به اين نتيجه رسانيدند؟ پس همان زنانزنانيكه چه 
  

  :كند مقايسه مي از سوره انعام چنين 122، در آيه قرآندر خدا 
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له يبـه وسـ[ و مـا او را ،رده بـودمُـ] ي و روحياز نظر عقل[ه ك يسكا يآ:    يعني.﴾١٢٢ِ

]  و سـالمتيبـه درسـت[ان مـردم يـ در م،نم تـا در پرتـو آيـ قرار دادي نوريم، و بر ويردكزنده ] مانيت و ايهدا
گونه ني ا  ؟!ستي نيرون شدنياست و از آن ب] ي و گمراه جهلي[ها   يكيه در تارك است يسك، مانند ندك يزندگ

ه كـ را ينند اعمـالكتا گمان [دادند، آراسته شد   يآنچه انجام م]  و عنادشان لجاجسبببه [افران ك يبرااست كه 
  .)122(. ] توسيكدهند ن  يانجام م

خورد، ولي از نظر   زنده بود و آب و علفش را مييعني از نظر جسمي آيا آنكسي كه مُرده بود، :يعنيبزبان ساده، 
، و نوري بر او قرار داديم تا در ميان مـردم بدرسـتي زنـدگي زنده كرديم هدايت واو را  پس ما   مُرده بود،روحي

ين است ها خارج شود؟    اينچن تواند از آن تاريكي نميهاست و  ه در تاريكيست ك كند، آيا مَثَل او مانند مَثَلٍ كسي
  .وستيكدهند ن  يه انجام مك را آنچهنند كگمان   تا آنانكند مي زيبا جلوه كه اعمال كافران پيششان

  

  .شوهر باشد؛ و اينطور نباشد كه اكنون هست+ بهتر است تحصيالت عالي زنان و دختران، با اذن ولي 
  ................................به چه قيمتي؟كسب درآمد  !اند بس است شگاهها، هرچه پول پارو كردهدان

  

بيكـاري مـردان اسـت كـه بـسبب جز مفاسد اجتماعي و باال رفتن ميزان طالق، آنچه موجب تشديد طالق اسـت، 
و . خرجي با توست: كه  دعوا دارنددر حاليكه همان زناني كه بر سر كارند، با شوهرانشان!...  زنانستيكارمند

  !گويا عقل ما را گربه برده استاما  گويند، زيرا در كل جهان، اين مرد است كه نان آور است؛  درست مي
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   زنان، چه سود و چه زياني دارد؟آزادي حجاب■  
  

است و مـصلحان اجباري بودن حجاب، مفسدان را سود و . آزادي حجاب زيانهايي دارد، اما فوايد آن بيشتر است
 نتوانـستند وجه بهيچ ،اگر آزاد بودند و بجاي مُصلحان نشينند، كارها كنند كه پوشند لباس نيكان دانا بَ، زيررا زيان
  :سعدي گويد .؛ و آنچه از فساد در جامعه پيداست از تبهكاري آنان استكرد
  »ستي كارها كند كه هيچ دشمن نتوانَد سلسلهٌ دوستي بجنبانَد، پس آنگه بدو از هر حيلتي فرو مانَد، چودشمن«
  

حجاب اجباري نباشد، و بايد گذاشت تا نيك و بد، ذات خويش را نمايان سـازند،  ،اي عهــبهتر است در هيچ جام 
  !تا نيكان و بدان از يكديگر باز شناخته شوند، وگرنه بسي مؤمنان فريبِ ظاهرٍ مُفسدان خورنـد و گرفتـار گردنـد

  !رهايي از آن ميسر نيست) وقتي پاي كودكي در ميان باشد(ست كه  و اين دامي
  

 ماش دارٍي آنكه خرپس؛ زنديامي بهم برهي كه بقّاالن، عدس و ماش و نخود و غماند ي بودن حجاب، به آن ميو اجبار
  !... كه كدام عدس و كدام ماش استمانَد رانياست، ح

 بـسود مُفـسدان و ،ي سـازكـساني و .مي سـازكـسانينان را  نه آنكه آمي و بد فرق بگذاركي ناني كه ممي موظفماو 
  . استراني مددر دستِ در هر حال ،ي مراقبت از عفت عموماما . مُصلحان استانيبز
  

اي زن گرفتم كه نه فضل داشتند و نه كمال، و نه جاه و نه جالل،  من از روي حميّت، از طايفه: گفت كه مردي مي«
نمودند؛ و من تنها بسبب نجابت ايشان پاي پيش نهادم؛ و  را مؤمن و غيرتمند ميو نه مال و نه جمال، فقط خويش 

لكن تا چشم گشودم و دانستم كـه نجابـتِ آنـان نيـز دروغ اسـت . شرطم را نيز گفتم و آنان با جان و دل پذيرفتند
 دكـان و چون بـيش نگريـستم، مردانـشان را ديـدم كـه همچـون كـارتون خـالي كـه در.  صاحب سه فرزند بودم

ورشكستگان باشد، از غيرت و حميّت تهي بودند، لكن خويش را غيرتمند مينمودند؛ و دخترانشان كه در هرزگـي 
الجمله در پيش ما نجيب بودند، لكن در خلوت خويش، ما را مـسخره  في. دست روسپيان را از پشت بسته بودند
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فرق اهريمنـان : پس او را گفتيم؛ چون او بسيار است كه دانستيم مي ، و ماشمرد مصائب خويش مي دان ترتيبو ب
ا آنكـه بـدهند؛ و  دمند، و فرشتگان به انسان اميد مي يو فرشتگان در اينست كه اهريمنان نوميدي را در آدميان م

خود ببال كه از براي   و تو بر.راست گردد، از لشكريان شيطان استگفتار يا كردار، موجب نوميدي انسان از راه 
كـه ؛ و بـدان  و شيطان با آنانكه خواصي ندارنـد كـاري نـدارد.بردي ازتر از آن بودي كه گمان ميشيطان، خطرس

، و هدف ميسازَداندازد بلكه با آن موشك، محل استراتژيك را   سه متري نمي متري را در كوچه9ٌموشك دشمن، 
 تا ترا نوميد گردانَد؛ نهاد عظيم بودي، و حكمي استراتژيك داشتي، پس دامي در راه تو يخطراز براي شيطان تو 

  : فرمودويش خواهي رسيد كهاما تو خالص خواهي شد و نجات خواهي يافت و محكمتر از پيش، بكار خ
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١٦﴾.  
] نداز سران خودشانه ك[هايشان  طاني و چون با ش،ميمان آورديما ا: ندينند، گوكدار يمان ديه با اهل اك يو هنگام

 خـدا )14(.كنـيم مـيآنانرا مسخره ] مانيبا تظاهر به ا[ه ما كست ين نيا  جز ومييما با شما: ندينند، گويخلوت گز
تجاوزشان   ويشك و آنان را در سر؛ردك خواهد  تمسخر،عذاببا ] ا و آخرتيار منافقانه در دنكن يفر اكيبه [آنانرا 
را فروختنـد و هـدايت ه كـ هستند يسانك آنان  )15(.ران بماننديح سرگردان و] شان يتا در گمراه [دهد مي مدد

  .سوره بقره... )16(.هدايت يافتگان نبودندرد و از ك، پس تجارتشان سود ن خريدند راگمراهي
  

تـوان گفـت كـه در جامعـهٌ مـا  خوبست؟ كه البته خوب نيست؛ و آيا مي) سرطان(توان گفت كه مثالً مرض  آيا مي
  . و دگرباشي و غير فساد و فحشاي چون ديگرامراضو همچنين است . سرطان نيست؟ كه هست و فراوان است

اي دو قطب مثبت و منفـي دارد و شايـسته  پس اين امراض همه هست و از حقيقت گريزي نيست؛ پس هر جامعه
  .كه يك قطب دارد؛ پس الزم است نيك و بد را آزاد بگذاريم تا از يكديگر جدا گردندنيست وانمود كنيم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   چيست؟فوايد تأسيس فاحشه خانه■  
  

مثالً دنداني كـه . است قياس بر اساساس قياس است؛ و تجربيات هر انساني نيز منشأ علوم تجربي، بر اس
يـا مـثالً تـا وقتـي . شود كه درد بگيرد  و وقتي وجودش بخوبي حس مي،شود سالم است، وجودش حس نمي

دهد ولي اگر يكساعت قطـع گـردد، خيلـي اهميـت  آبِ لوله كشي برقرار است، ابداً كسي به آن اهميت نمي
 و كند، و اينها همه براساس قياس است؛ كنـدي، تيـزي، سـرما، گرمـا، همـه براسـاس قيـاس اسـت يپيدا م

بسيار مُصلحان و نُجبا و ظيفهٌ ما حمايت از منافع  وو..   .همچنين است نيكي و بدي، نجابت و نانجيبي و غيره
  .فاسد استفسد ذاتاً  است، و آنكه مُفسد است، نصيحت در او مؤثر نيست زيرا مُآنان كردن

  

 روسپي خانـه، ايجادتأسيس فاحشه خانه نيز زيانهايي دارد، لكن منافع آن، بسيار بيش از زيان آنست زيرا با 
گردد، بلكه چنين امري از بخطـر افتـادن  نه فقط فرق نجابت و نانجيبي براي مردم محسوس و قابل درك مي

 و از . حمايـت از نيكـان در برابـر بـدان اسـت، زيرا وظيفـهٌ هـر حكـومتي،كند ري ميينواميس مُصلحان پيشگ
 نيكي و بـدي را ،خواهد بود؛ زيرا مردم% 70باشد، ده سال بعد % 50سويي، اگر مثالً در بدو امر، رقم نيكان 

اما اكنون . پيوندند و تعداد بدان بتدريج كاهش خواهد يافت كنند و گروه گروه به نيكان مي بينند و قياس مي مي
  .نيست، چيزي براي قياس نيز نيست) به عالنيه(كه فاحشه خانه 

   
 افتنـد؛ ي بخطر مبي نجيها  خانوادهسينواماگر نباشد،  راي زباشد   فاحشه خانه،بهتر است كه در تمامي جوامع

ها، مانند بستن توالـت  و بستن فاحشه خانه. سازند ي و همگان را آلوده منديآ ي فواحش به درون جوامع مچراكه
  .كنند نجاست صالحاند، نجاست كنندگان، پشت خانهٌ ن نباشها ي كه اگر توالت عمومست،ها يعموم

  
  :شود ، پس كسي فكر نكند كه حتماً مورد قبول واقع مياين فقط يك راهكار و پيشنهاد است

  . از آنتر زشتنام فاحشه خانه، بايد فاحشه خانه باشد و يا چيزي : اول اينكه
  .، و آنان حق خروج نداشته باشند مگر با شرايط خاصياباني را به آنجا منتقل كنندروسپيان و زنان خ: دوم اينكه
  . و يا برعكسآنجا فقط تلفن داخلي داشته باشد تا بهيچ عنوان نشود از شهر با آنجا تماس گرفت: سوم اينكه

  .در روسپي خانه به هيچ عنوان نبايد به اينترنت دسترسي داشت: چهارم اينكه
  ].بيا[اشته باشيد كه منظور از عدم دسترسي به تلفن و اينترنت اينست كه از جايي تماس نگيرند كه       توجه د
  دد، تـا هزينـهٌ كه منع باشد تا هركس خواهد آزادانه بـرود و بـاز گـرنبايد به فاحشه خانه رفت و آمد :پنجم اينكه

  . هرگز بازخواست نگردديزرود ن مردي كه به آنجا مي و ؛رودب آن باال اجتماعي و  معنوي     
  هيچ عملي در فاحشه خانه بصورت شرعي نباشد، زيرا اگـر هـر خالفـي بـصورت شـرعي انجـام: ششم اينكه

  ماند؛ و بايد كه اينكار بصورت گردد و هم جامعه به همين وضع كه هست باقي مي ، هم شرع بدنام مي گردد     
  .ر جدا گردند و جامعه قطبي گرددخالف شرع صورت گيرد تا نيك و بد از يكديگ      

  .آنجا پاسگاه و بيمارستان خاص خود را داشته باشد و آنان فقط با بيسيم به شهر متصل باشند نه با تلفن: هفتم اينكه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  : ندارندايدز كه بيماري افرادينحوهٌ برخورد با ■  
  

توانند آنرا  يا ايدز دارند، مي) اچ آي وي(طبق قوانين موجود، كسانيكه بيماري 
آن باشـد و نيـز موجـب نـشر توانـد  مي و اين پنهانكاري . پنهان نگهدارندكامالً
  .تواند نباشد؛ و ما در اين مورد نظري نداريم مي
و تدبيري انديـشيده شـود كـه در اين شيوه بازنگري گردد ت نيسبهتر  آيا اما

  اند، بيشتر در امان باشند؟ آنانكه سالمت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .عقل اجتماعي و عقل انفراديعقل جهاني و تعريف ■  
  
، در دنيا همه چيز بهم وصل است )چنانكه بارها گفتيم(اين تعريف ظاهراً ربطي به موضوع طالق ندارد، اما رچه اگ

  :توان بي توضيح چيزهاي ديگر توضيح داد و هيچ چيز را نمي
  

  . و سود خويش را در گرو سودِ جهانيان بدانـد، جز منافع كلٍ جهان را در نظر نگيردعقل جهاني آنست كه انسان،
 .منافع شخصي خود را مد نظر داشته باشـد] با واسطهٌ جامعه[بطور غير مستقيم عقل اجتماعي آنست كه انسان 

  .منافع شخصي خود را مد نظر داشته باشـد] بدون واسطهٌ جامعه[يم قو عقل انفرادي آنست كه انسان بطور مست
  

  :كنيم  ميتشريحلذا آنرا اندكي بسا اين تعريف، چندان واضح نباشد زيرا نوپاست؛ 
، رهانيـدمثالً اگر بياد داشته باشيد، زماني كه آمريكا به عراق حمله كـرد، و مـردم عـراق را از ديكتـاتوري صـدام 

 و مـدارس و  شروع كردنـد بـه سـرقت امـوال عمـومي؛مردم عراق، نه اعتراض كردند و نه ساكت نشستند؛ بلكه
و چيزي براي بردن نيافته طوريكه شخصي كه گويا دير رسيده بيمارستانها را حتي از ميز و صندلي تهي كردند، ب

  .بُرد بود، گلداني را از بيمارستاني برداشته و داشت به خانه مي
هاي خود را آبـاد  كنند تا خانه جوامعي كه داراي عقل انفرادي هستند، كشور خودشان را خراب ميبعبارت ديگر، 

آبـاد را  كنند تا كشور خـود ، جهان را خراب مي)ها مثل غربي(د و جوامعي كه داراي عقل اجتماعي هستن_.سازند
 تا وقتـي زيرا، بينديشددانند كه نهايت دانايي آنست كه انسان به جهان  اما آنانكه عقل جهاني دارند، مي_.سازند

  .جهان آباد نگردد، هيچكس روز خوش نخواهد داشت
  

  ؟ نيستخ كاخي در دوز ازاي در بهشت بهتر آيا بنظر شما، كلبه
  

  :رسند نميكنند زيرا هرگز به آنچه كه طالب آنند  برند و سعي بيفايده مي دو كس رنج بيهوده مي
 داراي عقـل اجتمـاعي آنانكـه داراي عقـل انفـرادي هـستند، و هاني هستند، و دوم آنانكه داراي عقل جنكهيكي آنا

  ].به فردو همهٌ اينها به جمع است و نه [ .رسند ميهستند تا حدي بمقصود 
  

گـز بـه آن چيـز زنند، ولـي هر  سال است طالب يك چيزند و يك چيز را فرياد مي3000 ،مثالً مردمان فالن كشور
رسـيدن بـه هـر چيـز، شايـستگيٍ  همان روش پيش روند، تا قيامت نيز نخواهند رسـيد، زيـرا اند و اگر به نرسيده

د كه كسي از هواپيما چيزي نداند لكـن توقـع داشـته  ميمانَ؛ و اين به آنخواهد كه آنان ندارند  ميداشتن آن چيز را
گفتيم كه . »فاطمه باشدخواهد كه زنم مثل حضرت  من دلم مي«: گفت يكي مي !...باشد كه خلبان بوئينگ گردد

  ؟آيا تو خودت مثل حضرت علي هستي كه چنين توقعي داري
  

  :گويد چنانكه ميالري هميشه حاكم است، و شايسته سادر دنيا همه چيز به لياقت و شايسته بودن است، 
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 شايـسته اسـته ك و از هر دهييمومت ك حشايسته استه ك موجودات؛ به هر  همهٌك ماليا؛ ايخدا: بگو  :يعني
 مقـدار بـي خـوار و شايـسته اسـته را كـ و هر بخشي ميعزت  را شايسته استه ك، و هر ستاني ميومت را كح

  .ل عمران آسورهٌ...  )26( .يي تواناياركاً تو بر هر نيقي به دست توست، يري، هر خكني مي
  

و همه چيز در دنيا بر اساس شايسته بودن است، و شايسته ساالري از ابتدا تـا انتهـاي جهـان، بـر موجـودات آن 
مردي را نداشـتند، رادبسبب آن بود كه مردمان، شايستگي و لياقتِ وجودِ چنان ) ع(حاكم است؛ مثالً قتل حسين 

ند، و  رسـيدنـد بودايـسته؛ و ديديم كه آنـان بـه آنچـه ش كسي چون يزيد بر آنان حكومت كندو شايسته بودند كه
را ) سيد الشهداء( بود رسيد، و تا هنوز كسي نتوانسته است ركورد او را بشكند و لقب حسين نيز به آنچه شايسته

  . كه آن لقب را از او بستانَدبنام خود كُند، و گمان نبريم كه تا قيامٍ قيامت كسي بتواند
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .يشگيري از فحشاء و استحكام كانون خانواده براي پ به دادگاه خانوادهپيشنهاد■  

  
يكي از خالء هاي قانون خانواده آنست كه مثالً اگر يكي از اقرباي زن، ماننـد مـادر زن و يـا خـواهر زن، مرتكـب 

اي ندارد، زيرا قانوني  خطاي ناموسي گردد، اگرچه حيثيت داماد بشدت آسيب خواهد ديد، اما جز تحمل، چاره
بطور مثـال، اگـر خـواهرزن كـسي مرتكـب . تا مرد بتواند حقوق پايمال شدهٌ خود را باز ستانددر اينباره نيست 
، شوهرانٍ خواهران او نيز بدنام خواهند شد، اما هيچ كـاري ] برادران و خواهران مادر وجز پدر و[فحشاء گردد، 

  .هر را جبران كنداز دستشان ساخته نيست چون در اينمورد قانوني وجود ندارد كه خسارت شوهرٍ خوا
كنـد، زيـرا  ري مـييسازد، بلكه از بسياري مفاسد نيـز پيـشگ وضع چنين قانوني، نه فقط اين كمبود را جبران مي

  .كنند، بلكه ناچار از مراقبتِ يكديگر خواهند بود با يكديگر همكاري نمي) در فساد(خواهران، نه فقط 

  
مرتكـب انگاري والدين  غيرتي يا سهل بسبب بيال يكي از دختران، اي چند دختر دارد و چند داماد، ح مثالً خانواده
ريـزد در حاليكـه صـاحب اوالد نيـز هـستند؛ پـس اگـر  مـيدامادها نيز آبروي گردد، پس در اين ميان،  فحشاء مي

افتد؛ و اگر شكايت نكنند، نه فقط آبروي خودشان رفته است، بلكه آن  شكايت كنند، آبروي فرزندانشان بخطر مي
  .گردد تر مي رتكب نيز در فساد خود جريم

  چه بايد كرد؟، حال با اين توصيفي كه عرض شد
آيا بهتر نيست در چنين مواردي، قانوني باشد كه در دفتر ازدواج نيز درج گردد تا همگان بدانند كه اگر خواهرزن 

  گردد؟ملغي ) هرچه هست(مهريهٌ خواهران ) مثالً (،ديو يا مادرزن كسي مرتكب خطاي ناموسي گرد
  

گيرَد  يكي اينكه مهريهٌ خواهران در گرو همديگر قرار مي: بنظر ما اين يك عامل بازدارنده قويست و دو فايده دارد
لـذا از ارتكـاب آن افتـد؛  دانند كه اگر مرتكب فحشاء گردند، مهريهٌ باقي خواهران بخطر مـي لذا هريك از آنان مي

كننـد، بلكـه پيوسـته مراقـب  ان نه فقط در امر فساد با يكديگر همكاري نميو دوم آنكه خواهر.  پرهيزند جرم مي
  .ترين عامل باز دارنده است يكديگر خواهند بود كه خالف نكنند، و اين قوي

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  .كنند نويسند، و مجريان آنرا اجرا مي سازند، و درستكاران آنرا مي قانون را تبهكاران مي  ■
  

  ».روند  نميدو خصمٍ بحق راضي، نزد قاضي  «به گفتهٌ سعدي،
 و از كنند يعني وقتي طرفين به حق خود راضي باشند، نيازي به قاضي ندارند و خودشان اختالفات خود را حل مي

امـا . مانَـد  كسي خالف نكند، اگر قانوني نيز نوشته شده باشد، راكد مـيروند؛ بعبارت ديگر، اگر پي كار خود مي
  .و تبصره به قوانين موجود افزوده شوداگر خالف پشت خالف بيايد، پيوسته بايد ماده 

  
رود، هـيچ  مثالً اكنون كه كسي به مريخ نمـي. نويسند سازند و درستكاران آنرا مي قانون را تبهكاران مي: گفتيم كه

 جز داشتن قانوني براي رفتن به كرهٌ مريخ نيست؛ اما وقتي راهِ رفتن به مريخ باز شد، باز نيز در ابتدا هيچ قانوني
 خالفهايي  در آن مسير،شود تا مگر خالفكاران  براي آن نوشته نميه و مداركي مثل سفر به خارج از كشورگذرنام

  .شد وضع خواهد اي آنگاه براي رفتن به مريخ، قوانين جداگانهمرتكب شوند؛ 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ضمن عقد، در دفترخانه به اطالع زوجين برسد اين درست نيست كه شرايط  ■
  

در . نگذار محدود شـده اسـتو قانو  شارعي از سواستثنائيه بجز در موارد خانواد و حقوق نكاح مربوط به قوانين
  .كننـد تـضمين  ضمن عقد خود را در قالب شروطشرايط كهشده   اجازه دادهطرفين موارد به ي، در برخحال عين

 ها درج شد  نامهنكاح در يطاي به آنان، شرامتيازاتي از حقوق زنان و دادن يتحما پس از انقالب اسالمي، بمنظور
  : استچيز شروط عمدتاً معطوف به دو اين كه
  . اموال حاصله پس از ازدواجتنصيف حق  ـ  الف 
  .ق آن در دوازده بند مشخص شده استيمصاد هك در طالق توكيل حق  ـ  ب 
  

زن،  از جمله طـالق دادن ؛ است كه زن فاقد آن استياختيارات حقوق و ر در برابر زن دارايه شو،يدر قانون مدن
را در برابر زن و ر هست كه شو يفمراه با تكاليه حقوق نيا... رهي و غي و زندگسكونت محل نييازدواج مجدد، تع

  .سازد  مسئول مي،لتكفزندگي و خانواده و افراد تحت 
  

 اسـت مُكلـف رسردفت شد كه ينيشبيپ» العقد شرط ضمن« بعنوان يشروط به بعد در سند ازدواج، 1360از سال 
 كنـد تـا انيـ آنـان بي قرائت و در صورت ضـرورت مفهومـشان را بـراني زوجي عقد آنها را براصيغهٌ ياجراقبل از 
 قـانون 1119 طبق ماده توانند ي منيالبته زوج   . شروط مورد قبول خود را امضا كنندلي، ذكامل هي با آگانيطرف
 آن منافـاتمـشروط بـه عـدم  [لنـدي ماهكـ را ر شـرطيه ،نكاح قبالهٌ عالوه بر شروط چاپ شده در ،راني ايمدن

  .نديآور نما  خود آنرا الزامي كنند و با امضاه به عقدنامه اضاف]شرايط با قانون و شرع
  

 گـري الزم د عقـدِايـ عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج  مخالف با مقتضايكه ر شرطيه توانند ي عقد منيطرف
 ترك انفـاق كنـد اي شود، بي غايني مدت معبه اي ردي بگگرن دير زهرگاه شوهشرط شود [ هاينكمطرح كنند، مثل 

 ايـ وكيـل، زن گـردد تحمـل رقابلي غيكديگربا نان  آ زندگيكه كند يرفتار  سوءايند كقصد   زن سوءاتيحه ي علاي
  .] سازده خود را  مطلق، نهاييهٌمحكم پس از اثبات تحقق شرط در كه باشد توكيل در وكيل

  
 حق طـالق ي برازي نيگري د)ر شرطه( توانند ي مني دارد و زوجيل تمثيبهٌجن شده، ذكرقد شروط ضمن عدر چه آن

  .]كه پنج سال است[تعيين شده  از مدت ش حبس بي او به شدنمحكوم ايمرد  اد اعتيه، از جملكنند نييزن تع
  

 ه كـ.باشـد تضاد  درنكاح هٌفلسف با هك است ي عقد شرط مخالف مقتضايشرطِ كه است  ضروريهنكت ني احيتوض
 تـشكيل عقـد ازدواج، هٌ فلـسف بر اينست كـهدهعقيرا  قها از فيبعض.  وجود داردي مورد نظرات مختلفن در ايهالبت

 شـرط عـدم توانـد  زن مـيكـه اسـت ن بر ايقها اجماع فكهي است، در حاليكديگر از ني زوجي جنستمتعخانواده و 
  . ندارديبگذارد و منع شرعنيز  جنسي طهٌراب
  
، ]بگـذاردرا  جنسيطهٌ  شرط عدم راببتواندزن اينكه  [ البته در قانونگذاري و مسائل فقهي تخصص نداريم، لكنما
، و يا مثالً اگر زن شرط كند كه در هر كجا بخواهد تحصيل و يا اشتغال داشته باشـد.  ازدواج منافات داردفلسفهٌبا 

ا به يـك  مردان در تضاد است، و ازدواج رطبيعتاينها با  ، از كشور برودبخارج شوهر اجازهٌيا شرط كند كه بدون 
  .دارد ميان برميسازد و كانون خانواده را از  ابزار شرعي بدل مي

پس اگر مسئوليت با مرد است و مرد سرپرست و نان آور خانواده اسـت، بـراي ايـن سرپرسـتي، نيازمنـد ابـزار 
مثالً اگر شـما . و ابزار الزم را داد تا بتوان از او مسئوليت خواستاه ؛ پس بايد باش را اداره كند است تا بتواند خانه

   ...؟نيروهاي امنيتي يك كشوري را از او بگيريد، آن كشور چگونه مملكت خود را اداره كند
  

حقـوق دانـيم كـه هرقـدر بـه زنـان   نداريم، لكـن مـيي در قانونگذاري و مسائل فقهي تخصصگوييم كه ما باز مي
 كه مهريهٌ گزاف و حتي همين شروط ضمن عقد، در بـاال معتقديمرود؛ و ما  ود، ميزان طالق باال ميبيشتري داده ش

بـاالي «:  مثالً فرض كنيد كه قانوني وضع شود كه اگر شوهر بـه زن بگويـد.اند  ميزان طالق، بسي مؤثر بودهبردن
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در ) مـن(زيـرا دو .  خواهـد گرفـتاوج% 95، زن حق طالق دارد، آنگاه خواهيد ديد كه طالق تا »تابروسچشمت 
  .يعني يك رئيس داشته باشد) من( ديگري بايد يك ادارهٌد و خانواده مانند هر نگنج يك سرا نمي

گذارند، لكن آنقدر شعور ندارند كـه  البته طرفداران حقوق زنان، اگر دستشان برسد، تمامي حقوق را به زنان وامي
نخواهـد  و زن را بشدت تضعيف خواهد كرد، و آنگاه كانوني وجود بفهمند اين دوستي، دوستي خاله خرسه است

  .آنانندپس طرفداران حقوق زنان بايد بدانند در واقع دشمن . باشداي در آن   كه خانوادهداشت
  

شـرايط ضـمن [هيچكـدام از چنانكه پيشتر گفتيم، ما نه قانونگذاريم و نه در مسائل فقهي تخصص داريم، لذا اگرچه با 
 ،ايـم اما در چند مورد كـه شـاهد نكـاح بـوده ،مانَد ميافق نيستيم و معتقديم كه ازدواج سنتي، بسي پايدارتر  مو]عقد
، بلكـه بـه اعتـراض خواننـد نمـيكنند و آن شرايط را براي زوجـين  نه فقط به تكليف عمل نمي هاسردفترايم كه  ديده

  .كنند كه در واقع اختياري هستند طي ميگذارند و آنان را ناچار از امضاء شراي وقعي نمينيز زوجين 
مـا تـا بحـال بـيش از پنجهـزار ازدواج را «: ديديم و بگوش شنيديم كه دفتردار با تعجب گفـتبچشم حتي در موردي 

  .»!ايم ولي هيچكس اعتراضي نداشته است ثبت كرده
كند، لـذا   نميبار بيشتر ازدواج معموالً در طول زندگي، يكپسريهر «:  در پاسخ گفت كه مرد مطلعي بودو پدر داماد

دانـستند ايـن  نمـياند، به اين سبب بوده كـه  گوييد اعتراض نكرده كه مي از قوانين ازدواج و طالق آگاه نيست؛ و آنان
  .».كردند كه اينهمه امضاء، جزو قوانين ازدواج است  و گمان ميشرايط اختياريست

  
و  بزرگترين اتفاق در زندگي يك پسر و دختر اسـت، ازدواج،: يم كهما نيز در تأييد حرفهاي پدر داماد اضافه كردو 

 اگر حكـم اعدامـشان نيـز پيشـشان اين موقعيتدر   بطوريكه دارند،موقعي هيجان معموالً در چنين عروس و داماد
ضاء  زيـرا بـدون آگـاهي امـ ندارنـدپس اين امضاها هيچكدام اعتبار قـانوني. كنند بگذارند، ندانسته آنرا امضاء مي

 انـد و همـه امـضاء كـرده«: فرماييد  مكلف به خواندن و آگاه كردن امضاء كنندگانيد، در حاليكه ميو شما؛ اند شده
ايد و بـه  ، و همين گفته، موجب محكوميت خودتان است زيرا به تكليف عمل نكرده»هيچكس اعتراضي نداشته است

اگـر  حتي وضعيتيدر ثاني، در چنين و . ول آنها اختياريستاينها شرايط ضمن عقدند و قبايد كه  نكاح كنندگان نگفته
توانند تصميم بگيرنـد   نميدرست نيست زيرا آنان با اين عجلههم اين شرايط را براي عروس و داماد بخوانيد، باز 

 پـس الزم اسـت ديگر، آمادگي رد يا قبول آنرا ندارنـد؛ يو از طرفبا همديگر رودربايستي دارند، از طرفي چراكه 
هايي كپي شده و آماده داشته باشيد و همراه با دستور آزمـايش خـون بـه ايـشان  كه شما اين شرايط را در برگه

  .بدهيد تا با فراغ بال، آنها را بخوانند و پيرامون آن شرايط تصميم بگيرند
  

در دفترخانه عقد البد كسي كه اين قانون را نوشته است، خودش «:  گفته بودبا اين دالئل قانع شدكه و سردفتر 
  ...»!نكرده است تا بداند كه اينجا چه خبر است

  
  

نبايد در دفتر ازدواج نوشته باشد بلكه بايد بطور مجزا ثبـت گـردد زيـرا ايـن نيـز بـصورت عـادت شرايط ازدواج 
 غالب زوجين، بي آنكه هيچگونه شرطي داشته باشند؛ و بـدون آگـاهي از و. درخواهد آمد و همگاني خواهد شد

  .گردند ر دام امضاء خود گرفتار ميكنند و بعد د  آن شروط، آنها را امضاء مي پذيرشٍختياري بودنٍا
آن شـرايط  شرعي و قانوني ندارند چراكه طرفين بقصد ازدواج آمده بودند و از از سويي، چنين امضاهايي وجههٌ

  .پنداشتند كه آن امضاها همه به منظور ازدواج است اطالعي نداشتند و مي

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .كنند ي نمريي تغچي عاقل، قبل و بعد از ازدواج، همردان■  
  

فالنـي «: گوينـد اينـست كـه مـي. شوند و ديگر آن فرد قبلي نيـستند اغلبِ مردان، پس از ازدواج، كامالً عوض مي
  .كند  اما يك مرد عاقل، پندار و گفتار و كردارش، پيش و پس از ازدواج تغيير نمي.» شدهمرغهاقاطي 

  

  .كنند د، قبل و بعد از ازدواج، هيچ تغيير نميمرداني كه عاقلن

  
 و غافلنـد از اينكـه ؛»زنم را مطابق ميل خودم تربيت خواهم كرد«: انديشند كه مردها، پيش از ازدواج، با خود مي

  .»خواهم تغيير خواهم داد شوهرم را به آن حالتي كه مي«: گويد زن نيز همين نقشه را دارد و با خود مي
تر از زن باشـد، تـدريجاً  گردد؛ و بالعكس، اگر مرد نادان تر از مرد باشد، تدريجاً تابع مرد مي ن، نادانحال اگر آن ز

  .شوند  ميزن ذليلكنند و  تابع زن خواهد شد؛ و به همين علت است كه برخي مردان، پس ازدواج تغيير مي
  

  روند اري ميكنند، اما مردان با سنجش بخواستگ زنان براي شوهر كردن، تور پهن مي

  
انديـشند و دختـران را سـبك و سـنگين  اندازنـد بلكـه ابتـدا مـي مردان، خيلي به ندرت همسر آينده را به تور مـي

اما ايـن انتخـاب، هرچـه . كنند تا باالخره يكي را انتخاب مي...   كنند كه اين دختر چنين است و آن دختر چنان مي
  .سد باشد، اولين شرط او نجابت دختر استفا) از نظر جنسي(كه باشد، و آن مرد هرقدر 

  
؛ حتي رنگ پوست و قد و قـواره نيـز ماند، بسيار مهم است نزد مردان، نسلي كه از ايشان مي] بطور ناخودآگاه[

و به همين سبب است كه تقريباً هـيچ مـرد سـفيد پوسـتي را !   مهم است تا چه رسد به عقل و هوش و فهم كمال
  .وست داشته باشد، و اگر مورد نادري ديده شود، حتماً علتي داردبينيد كه زني سياهپ نمي

هايشان سياه شوند، سفيد شـوند ، بلنـد  ابداً مهم نيست؛ يعني مهم نيست كه بچه) نتيجه(اما برعكس، نزد زنها، 
 فقـط اينها هيچكدام مهـم نيـستند،... شوند ، كوتاه شوند ، عاقل شوند ، جاهل شوند ، دزد شوند ، پاسبان شوند

نيست، ولي دليل خاصي دارد؛ پس علت اهميت پـول را ) منطقي(پول مهم است، و اهميت پول نيز هرچند كامالً 
  .كنيم سير مي) توليد نسل(دهيم زيرا اكنون در مبحث  بعدا توضيح مي

  

  هايش دزد شوند يا پاسبان نزد زنها، نتيجهٌ نسل، ابداً مهم نيست؛ يعني مهم نيست كه بچه

  
بَـرَد، و از آنچـه كاشـته اسـت  كشاورز بسي رنجها مـي. توان به كشاورز تشبيه كرد يد نسل، مردها را ميدر تول

...     اش خـوب رشـد كنـد، آفـت نزنـد و خـراب نـشود كند، زيرا برايش مهم اسـت كـه كِـشته ها مي بسي مراقبت
شان بهتر و داناتر باشد؛ و به همين دليـل مردها نيز همچنينند، بعالوهٌ اينكه مردها آرزو دارند كه اوالدشان از خود

 يعنـي اگـر تـو ؛»كنند، و آنها، پـدر و مادرنـد در دنيا تنها دو نفرند كه هرگز به تو حسادت نمي«: اند است كه گفته
  .، اما پدر و مادرت هرگزحسد ورزندرئيس دنيا شوي، ممكن است برادرانت بتو 

  

   تو هستند پدر و مادر، و آنهاكنند، ي نم تنها دو نفرند كه هرگز به تو حسادتايدر دن

  
بيند كه ثمر باغ و حاصل زراعت او  علت نق نق و بحث پيرمردها و پيرزنها بيشتر به اين سبب است كه پيرمرد مي

  .كند  دائماً كج خُلقي مي]بطور ناخودآگاه[ال نيست، لذا  مطابق ميل او رشد نكرده و ايده
  

  نمايد؛ كند، لذا در چشم فرزند، دشمن مي امر بمعروف ميپدر، خيرخواه است، و خيرخواه، 
  .نمايد كند، لذا در چشم فرزند، دوست مي اما مادر، عاشق است، و عاشق، امر بمعروف نمي
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رويانـد؛ و  روياند، و گُـل را نيـز مـي زمين، خار را مي. ، به زمين تشبيه كرد)در مورد توليد نسل(توان  اما زن را مي
دارد؛ هم آن خار را، و هم آن گُل را، و ابـداً بـرايش مهـم  خاك دارند، و مادر، هردو را دوست ميهردو، ريشه در 

  .دگذارَ نيست كه اين خار است و آن گُل؛ او هردو را دوست دارد، و ميان آنان فرقي نمي
  

  .رسد مادر، عاشقٍ بيعار است؛ و هيچ عشقي بر زمين، بپاي عشق مادر بفرزند نمي
  

  .است) پول(براي روياندن هر گياهي، محتاج به آبست، و آب همان اما زمين، 
سياه باشـد يـا سـفيد، كند كه شوهر، عالم باشد يا جاهل، موسي باشد يا فرعون،  بنابراين، براي زن فرقي نمي

  .خواهد خواهد؛ درست مثل زميني كه آب مي  او فقط پول مي.كند فرقي نمي
  .بيند و ديگر هيچ  معمولي، فقط پول را ميزيرا زنٍ! م با او بسر نبردنداينشتين چهارتا زن گرفت ولي هيچكدا
  !اي كه خوردند اين بود كه زنانشان تركشان كردند همهٌ مخترعين، به اتفاق، اولين ضربه

  

 زنان كامليبحث پيرامون مردان و ست؛ و  دربارهٌ مردان و زنان عادي افقط ، گوييم مي در اين مقاله، آنچه  :  توجه
  .نيستو غيره  عليهاسالم، ايوب و و رحيمه  عليهاسالم، ابراهيموعليها، و سارا  اهللا  سالمفاطمه  علي وچون

گفتيم كه چه  گفتيم كه زنان عادي، با انبياء چه كردند؛ و مي و اين گفتار، براي وصل است نه براي فصل؛ وگرنه مي
  .گوييم، چون اين بحث، بحثِ وصل است ميلكن ن... مسموم كرد و كشت) بتدريج(كسي پيامبر ما را 

  

بطور مثال، مخترع همين تلويزيوني كه امروزه در خانهٌ همگان هست، ابتدا زنش او را رها كـرد، سـپس بمنظـور 
اش را بفروشد، و زيرزميني اجاره كند تـا در آن بكـار خـود ادامـه دهـد، و  تأمين مخارج اختراعش، ناچار شد خانه

ل كار بود و همگان از او بيخبر؛ تا اينكه در همـان زيـرزمين، روي صـندلي و پـشت ميـز خـود مدتها در آنجا مشغو
ميرَد، و پس از چنـد روز، همـسايگان از بـوي مُـردار بـه تنـگ  مي) بحالت نشسته) (بدليل خستگي، و يا بيماري(

  . با هزينهٌ شهرداري دفن شدو چون پولي در بساط نداشت،. يابند پردازند و او را مُرده مي آيند و بجستجو مي مي
  

كند  حال اين موضوع كه زمين به آب نياز دارد تا گياه را برويانَد، قابل قبول است، و مسئله را بدين گونه توجيه مي
خواهـد   در بند پول است تـا فرزنـدانش تـأمين باشـند؛ و ايـن موضـوع نيـز كـه زن دلـش مـي]ناخودآگاه[زن : كه

 فالن برند گردد و به همقطارانش پز بدهد نيز تا حدي قابل فهم است؛ اتومبيل سوار شوهرش پولدار باشد، تا مثالً
دارد، قابل  دهد لكن مخترعان را پاس نمي اما اين تناقض را كه زن، براي بدست آوردن حاصل اختراعات، جان مي

  .از بين ببرندرا مانَد كه قومي، براي خوردن خرما جان بدهند، ولي درخت خرما  درك نيست؛ و به اين مي
و علت اين امر . و به همين سبب است كه در طول تاريخ بشر، زن موجودي ناشناس و غير قابل فهم توصيف شده
سـازند؛ و چـون  آنست كه او موجودي احساساتيست، بنابراين، آن احساسات و اغراض، عقالنيت او را زايـل مـي

  . فهم خواهد شدعقل كسي زايل گردد، رفتارش نزد خردمندان، غير قابل
  

  .دانند خوانند، زنان نيز مردان را نادان مي عقل مي توجه داشته باشيد كه همچنانكه مردان زنان را بي
  

او ه مثالً فرض كنيد كه از خردمند بودن شخصي مطمئن هستيد، در چنين حالتي، پيشبيني خواهيد كرد كه اگـر بـ
و بـاالخره يكـي از . بـا امتنـان نپـذيرَد، و يا احتمـال دارد كـه بپذيرَدبا امتنان فالن هديه را بدهيد، احتمال دارد كه 

  .فهمد زيرا عاقل، واكنش عاقل را مي. هاي شما تعبير خواهد شد پيشبيني
او : اي بدهيد، معلوم نيست چه واكنشي نشان دهد، اينست كه خواهيد گفت اما اگر قرار باشد به يك ديوانه هديه

  .تارش قابل توجيه نيستست و رف غير قابل پيشبيني
  

بـدون (زند تـا  قابل توجيه است؛ زيرا او به خانه ديگران دستبرد ميولي ، )اگرچه خالف است(حتي كار يك دزد، 
اما اگر يك .  داردفي مشخصگنجي بدست آوَرَد؛ و اين امر، اگرچه جرم است، اما قابل توجيه است زيرا هد) رنج

 سرقت شده را در خيابان رها كند و برود، كارٍ او از نظر خردمندان، قابل اياشي كسي دستبرد بزند و دزد، بخانهٌ
  .توجيه نيست زيرا هدف مشخصي ندارد
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كنـد؛  فهمد و علـل رفتارهـاي او را بهتـر درك مـي اما حقيقت اينست كه هر صنفي، زبان صنف خودش را بهتر مي
فهمند؛ و همچنين اسـت تـا برسـيم   يكديگر را بهتر ميكنند، و جُهال نيز بطور مثال، حُكما همديگر را بهتر درك مي

هاي بيشماري هستند؛ لكن از نظـر كلّـي،  به صنف مردان، و صنف زنان، كه اين اصناف نيز هركدام، شامل شاخه
  .فهمند و همينطور مردان زنان زبان يكديگر را بهتر مي

يست، زيرا هريـك از ن  قابل اجرا FLV كُدكبا  ، است WMV كُدك آن  كه ويدئويي و اين موضوع به اين ميمانَد كه
 و فرمت عقالنيت زن و مرد نيز با يكديگر متفاوت است، و به همين سبب است .اينها، محتاج به كُدك خود هستند

كننـد كـه چـرا معـشوق  مثالً مردان خردمند، ايـن قـضيه را درك نمـي. كنند كه زبان عقالنيت همديگر را درك نمي
، و اسـكندر »تخت جمشيد را بـسوزان«: ، به اسكندر گفت]ايتي يوناني، و به روايتي ايراني بودكه به رو[اسكندر 

خواست بداند كه اسكندر تا چه اندازه او را دوست  لكن حقيقت اينست كه آن زن مي. نيز تخت جمشيد را سوزاند
  . نداردو فرمتِ اين طرز فكر، با عقالنيت مردانٍ خردمند، همخواني). فقط همين(دارد، 

  
   در نهايت چيره خواهد شد؟]يعني كدام يك از عقالنيت زنان و مردان[اما كدام يك از اينها 

وجود داشته است، ) با فراز و نشيب( ميان عقالنيت  زنان و مردان، همچنانكه از ابتداي تاريخ بشر، بنظر ما، جنگ
 نخواهد يافت زيرا زنان و مردان بطور طبيعي به تا انتهاي تاريخ، به همان شيوه ادامه خواهد داشت و هرگز پايان

  .يكديگر محتاجند و از اين احتياج، گريزي نيست؛ لكن تدبير مردان بر مكر زنان فائق است
  

زنان از ابتداي جهان، در طلب آزادي و برابري هستند، و تا انتهاي : اي داشتيم به اينكه در چند صفحه پيش، اشاره
اين نظريه البته بشرطي صادق است كه در روش زنان . رسند بود، اما هرگز به آن نميجهان نيز در طلب خواهند 

  . تغييري در روش زنان پديد نخواهد آمد،تغييري پديد نيايد؛ كه باز ما معتقديم
  :اما علت اين تبعيض و نرسيدن زنان به آزادي و برابري، سه چيز است

  .سوء استفادهٌ زنان از آزادي:   اول
  .طبي نبودن آنانق:   دوم
  . از يكديگر آنان و تقليدسرعت دوست شدن زنان با يكديگر:   سوم

  
  : استفادهٌ زنان از آزاديسوء:   علت اول

، هر بار كـه ) در اروپابخصوص(جاي جهان،  اين بحث، پيرامون اين دوران نيست، بلكه در همهٌ دورانها، و در همه
اند كه مردها ناچار گشته آنان را   كار را در فساد و تباهي بجايي رساندهاند، زنان فرصتي يافته و اندكي آزاد شده

زيرا اگر مثالً سـگي در خانـه داشـته باشـيد كـه دوسـت ! و اين تقصير، بگردان مردان نيست! دوباره محدود كنند
خواهيـد شـد كـه يـا اي ببرد و با آنها بـازي كنـد، طبعـاً ناچـار  داشته باشد كفشهايتان را گاز بزند و آنها را بگوشه

  . كفشهايتان را پنهان كنيد، و يا آن سگ را ببنديد؛ و گناه اين بند و بست بگردن شما نخواهد بود
  

  اي بزرگ ديد و از آن صداي ناله شنيد، گذشت، ناگاه در زير درختي، كيسه اند كه مردي از جنگلي مي آورده
  .ام،  آماده باش تا تو را بخورم من گرسنه:  گفتدر حال سر كيسه بگشود و ديوي از آن بدر جَست و مرد را

  من تو را از اين زندان رهانيدم، آيا سزاي نيكي، بديست؟: مرد گفت
  .آري، در مسلك ما، سزاي نيكي، بديست: ديو گفت

  .بيا در ميان ما داوري كن: گذشت، مرد او را خواند كه در اين ميان، روباهي از آنجا مي
  .ت؟ و مرد آنچه ميان او و ديو گذشته بود را باز گفتماجرا چيس: روباه پرسيد
تـوان بـا دليـل و بُرهـان بـر او چيـره گـشت،   دانست كه نمـي كار است، و مي دانست ديو ـ وارونه روباه كه مي

  !كنم كه ديوي بدين بزرگي، در اين كيسه بدين كوچكي حبس بوده باشد من باور نمي: تدبيري انديشيد و گفت
  !كنم ني، باور نمي: و روباه گفت!     كن كه من درون اين كيسه بودمباور: ديو گفت

  .روم تا بچشم خود ببيني به درون كيسه مي: سخن دراز گشت و ديو بخشم آمد و گفت
  !نتواني رفت: روباه گفت

  .پس ديو به لجاج آمد و به درون كيسه رفت
  .يم، كه اين ديو است و بايد كه در كيسه بمانَدزود كيسه را ببند تا بگريز: پس روباه، مرد را اشارت كرد كه
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زنند و به امـاكن  كنند و تيپ مي  ميخودآراييطبعاً روي سخن ما با خانمهاي محترمه نيست، بلكه با آنانيست كه 
  :كنيم ما از ايشان پرسان مي. روي سخن ما با اينگونه خانمهاست. روند عمومي مي
  ند سال است كه بشر بر زمين پديد آمده است؟بنظر شما، چ: پرسيم كه از ايشان مي

  .مثالً هزاران سال: گويند پاسخ مي
  خواهند؟ آيا در اين هزاران سال، ندانستيد كه مردان از شما چه مي: پرسيم مي

  ...پس شما بسيار نادانيد: ندانستيم، خواهيم گفت: پس اگر بگويند
  ؟!كنيد يد، پس چرا وارونه رفتار ميدان شما كه مي: دانيم، خواهيم گفت مي: و اگر بگويند

  
  
  
  

حجــاب در كــه  يزمــان
ـــوز  ـــا هن ـــت اروپ رعاي

  :شد مي
  

ـــد ـــريميق ـــس ني ت  عك
 كيپرتره نابود نشده از 

زن كــه متعلــق بــه ســال 
 يالدي مــ1840 ايــ 1839
  )شي سال پ175. (است

  
  :فوتوگراف

   دراپراميليجان و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

 دهد، لكن اگر به تصوير زيـر شان ميتصوير روبرو، يك خانم محترمه را با حجابِ اسالمي ن
  . نيستاسالمست؛ و حجاب، مختص  بينيد كه او يك خانم اروپايي و مسيحي نگاه كنيد، مي
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شود لكن متـرادف آن نيـست بلكـه  بكار برده مي) حيا(است و معموالً همراه با ) حُجب( در لغت از فاميل حجاب

اسـت؛ لـذا } بـزرگ منـشي/ بزرگواري / بزرگي {و بمعناي است ) آج= حاج (از فاميل ) حجاب. (مكمل آن است
  .نيست) پوشش و مستوري(ابداً بمعناي 

آيـد؛ لـذا از  از آن بر مـي) نجابت و بزرگواري(در واقع يك استعاره است كه معاني بسياري، بويژه ) حجاب(كلمهٌ 
: نگوييـدكنـيم كـه هرگـز  يشود؛ پس توصيه م برداشت مي) نا نجيب، حقير و پست(، معناي )بي حجاب(تركيب 

  .كنيد زيرا با اداي اينچنين عبارتي، رسماً بخودتان توهين مي  »من دوست دارم بي حجاب باشم«
  ™  ++*(   سوم جوالي                                                                                                                                                         
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  :عدم قطبي بودن زنان:   علت دوم
  .كنند فقط زنان كامل، قطبي هستند و امر بمعروف و نهي از منكر مي

، منظور ما، جنبـهٌ دينـي آن نيـست، )امر بمعروف و نهي از منكر(گوييم  توجه داشته باشيد كه وقتي مي:   توضيح
وقتي كسي دوستش را نصيحت مثالً ؛ يعني )بد و ناشايست(يعني ) مُنكر (و) نيك و شايسته(يعني ) معروف(زيرا 

  .كند كه مثالً بيشتر درس بخوانَد، امر بمعروف كرده است
و بقيهٌ زنان، امر بمعروف و نهـي از . كنند گفتيم كه فقط زنان كامل، قطبي هستند و امر بمعروف و نهي از منكر مي

  .گيرند پوشش، بسيار متفاوت باشند، هيچ ايرادي از يكديگر نميكنند و هرچند در كُنش و  منكر نمي
ها و كلوپها و سازمانهايي بوسيله زنان راه اندازي شده، امـا فعاليـت همـهٌ  مثالً بسيار ديده شده است كه انجمن

آنها، در جهـت آزادي و برابـري و اينچنـين چيزهـا بـوده، و ديـده نـشده كـه خانمهـا در جهـت اصـالح همـديگر و 
  .تشكيل دهند) غير دولتي(يشگيري از فساد، انجمن يا سازماني پ

كـه مردهـا بـراي عقيـده و ) شـود و مـي(اما مردها در اينمورد، كامالً برعكسٍ زنها هستند زيرا بسيار ديده شـده 
در  ولـي ]البته ما كاري به درستي يا نادرستي مرام آنان نداريم[شوند  جنگند و در آن راه كشته مي مرامشان مي

  .جنگند زيرا مردها غالبا قطبي هستند شان مي هر صورت، براي مرام و عقيده
  

  :گريكدي از  آناندي و تقلگريكديسرعت دوست شدن زنان با :   علت سوم
روند بطوريكـه گـاهي  شوند و در اين امر، بسيار با احتياط پيش مي مردان، معموالً خيلي دير با يكديگر دوست مي

تا دو مرد با همديگر صميمي شـوند؛ و پـس از آنكـه صـميمي شـدند نيـز، پيرامـون مـسائل كشد  سالها طول مي
شكنند، مگر آنكه مشكلي پيچيـده  زنند؛ حتي دو برادر نيز، اين حريم را نمي ناموسي و خصوصي خود، حرف نمي

شـوند، بطوريكـه  اما زنان غالباً خيلي سريع با يكـديگر صـميمي مـي.  پيش آمده باشد كه نيازمند مشورت باشند
  .پوشند جوشند كه رازهاي مگو را از هم نمي گاهي طي نيم ساعت چنان با يكديگر مي

خيزَد؛ مثالً در استخر  هاي بزرگي برمي البته، دروغ نيز در اينگونه مكالمات بسيار است، اما از همين دروغها، فتنه
تا دوست پـسر دارم؛ و  من پنج: گويد مي)  پز بدهدبراي اينكه(نشينند، آن يكي  يا آرايشگاه، وقتي كنار يكديگر مي

رود ده دوازده دوسـت  كند كه البد جذابيتش كـم اسـت، پـس مـي شود و با خودش فكر مي آن ديگري باورش مي
  .ست و سمت اين روند، بسوي فساد است، و رشدش نيز تصاعدي... كند پسر براي خود پيدا مي

  
  ؟المت جامعه استسحفظ چرا چادر، بهترين وسيله براي ■  

  :چادر يك پوششٍ ايرانيست و به دليل زير، بهترين وسيله براي سالمت جامعه است
رود و آنچـه پنهـان  چادر، اگرچه كامالً بسته نيست و جلو آن باز است، بنابراين، با هر بادي كه بوزَد، به هوا مـي

تن آن گير است، اما حُـسني دارد كـه بـه شود؛ و عالوه بر اينها، هميشه يكدستِ زن براي نگهداش است پيدا مي
  :ارزد، و آن اينست كه تمامي اين معايب مي

  .شود پوشد، محاسن و معايب بدن او مشخص نمي زني كه چادر مي

  ).سالمت جامعه(بلكه گفتيم ) حجاب(ما نگفتيم :  توجه داشته باشيد كه●
  

اند و برگرداندن آنان بسوي  ه مانتو عادت كردهاكنون ديگر براي طرح موضوع چادر، خيلي دير است زيرا مردم ب
  :طلبد؛ زيرا به گفتهٌ سعدي چادر، امري بسيار دشوار است و همتي بزرگ مي

  »ســرٍ چشمه شـايد گرفتن به بيل      چو پُر شد، نشايد گذشتن به پيل « 

   اما چرا چادر بهتر بود؟●
زيرا ديدند كه مانتو با چادر فرق چنداني ندارد؛ امـا  ، فريب دادمانتو، ابتدا بلند بود و گشاد، و همين امر، مردان را

آن مانتو، آرام آرام، كوتاه شد و تنگ؛ و وقتي تنگ شد، معايب بدن را نمايان كرد، پس الزم شد كه زنان به استخر 
  ... و بدنسازي بروند؛ لذا بازار استخرها و سالنهاي بدنسازي گرم شد، و همينطور آرايشگاهها

معايب مانتو به همانجا ختم نشد، زيرا استخرها و سالنهاي بدنسازي و آرايشگاهها، محل مناسبي براي تبادل اما 
  ...تو خود حديثِ مفصّل بخوان از اين مُجمل... و القصه... ها هستند داده

  ]بهتر است؟) براي سالمت جامعه( شديد كه چرا چادر  متوجه آياحال[ 
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را نابود سازيم، زيرا او تا پايانٍ جهان با ما خواهد بود؛ پس ما بايد تـا دنيـا دنياسـت، توانيم اهريمن  ما هرگز نمي
 مكر سازيهاي او را خنثي سازيم؛ و يكي از راههاي خنثا  پيوسته با او درآويزيم؛ و دائماً تدابيري بينديشيم تا حيله

  ...المقدور، امكاني براي نفوذ او فراهم نسازيم شيطان آنست كه حتي
  

  !ما الاقل نبايد امكانات فساد را فراهم سازيم، يعني نبايد دنبه را پيش گربه بيندازيم

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  نكات مهمي كه الزم است بخاطر سپرده شوند
  
  

  !بدترين شكنجه نزد مرد آنست كه وقتي ميل به جماع ندارد، زنش از او جماع بخواهد
  .ن دهدترين حالت جماع آنست كه وقتي مرد ميل كند، زن بنرمي رغبت نشا و طبيعي

  

  .دهد اعتمادِ شوي را از دست ميزني كه از مرد جماع بخواهد، 
  

 و د؛ي عرضه كردن داشته باشـي برايزي تا شبها چديور بگردست مي در خانه و در حضور شوهر، با لباسشهيهم
شما  و جذابيت شود ي مي عادي دارد و بزودي شوهر تازگي براي گشتن در خانه، فقط چند روزاني كه عرديبدان

 نباشد، اما زيادنزد شوهر، بتدريج، كم و كمتر خواهد شد؛ حال آنكه جذابيت زن مستوره، اگرچه در ابتدا چندان 
  .تا انتها موقعيت خويش را حفظ خواهد كرد

  .وانگهي وقتي صاحب فرزند شويد، بايد مستور باشيد، زيرا در حضور فرزند، حتماً بايد مستور بود
  

  ـــواهد بود؛را چنين روندي هميشگي نخ همسرتان در يك ظرف غذا نخوريد، زيدر ابتداي ازدواج، با
  . ندارديهيچ سود ، حسادت اطرافيان را  تحريك كندجز اينكهغذا خوردن در يك ظرف، و بدانيد كه 

  

   براي هميشه زيرافيلم و عكس پورنو تماشا نكنيد؛] حتي از روي كنجكاوي[هرگز، تحت هيچ شرايطي 
  . نخواهيد رسيدمطلوب، و هرگز به اوجٍ لذتِ  محروم خواهيد ماندواقعيٍ زناشويي  لذتِبـــه رسيدن از

  

   آموزش جنسيپكيجهاياز مطالب و فيلمها و ] حتي از روي كنجكاوي[هرگز، تحت هيچ شرايطي 
  .ننددانند كــــه چگونه جفتگيري ك استفاده نكنيد، و بدانيد كـــه تمامي حيوانات، بطور طبيعي، مي

  

كنند كه حتي دروغهاي او را  يكي از خصوصيات مردها اينست كه مدتي پس از ازدواج چنان به زنشان اعتماد مي
دهـد، خـودش نيـز بـشدت  در چنين حالتي، زن ضمن آنكه شوهر را به آساني فريب مي. پندارند نيز راست مي

رد كه خـودش خيلـي زرنـگ اسـت و شـوهرش پندا گردد و مي خورَد؛ به اينصورت كه دچار تَوَهُم مي فريب مي
  .تواند به آساني او را فريب دهد خيلي احمق، و به همين سبب است كه مي

  . پذيرد؛ و اين پذيرش، نه بسبب حماقت اوست داند كه شوهر بسبب اعتمادي كه باو دارد حرف او را مي  او نمي
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  ]!نكنيددر كار طبيعت مداخله [  : به مردانموكدتوصيهٌ ■  

ماسـاژ دست نزنيـد، زيـرا ] به هيچوجه[ر هنگام جماع، هرگز از حد طبيعي فراتر نرويد، مثالً كليتوريس زن را د
گـردد؛ سـپس بـه   او، سپس تغيير جنسيت او، و رسيدن او به مرحلهٌ ارگاسم مردانه مي موجب اعتيادكليتوريس

ه از عهـده شـما خـارج اسـت، طبعـاً او كند؛ و چون رساندن زن به مرحله ارگاسم مردان ارگاسم شدن عادت مي
  .بگردن شماست) وجداناً(مفسدان خواهد پيوست، كه مسئوليت آن  به جرگه  ياطالق خواهد گرفت و

  

ست كه در هنگام جماع، بطور طبيعي با آلـت مـرد در تمـاس اسـت، و ايـن تمـاس،  اي ساختار كليتوريس بگونه
   .برساند) گاسم زنانهيا ار(آنقدر هست كه زن را بحالت ارضاء طبيعي 

  

بطـور مثـال،   ! توجه داشته باشيد كه هميشه، سازندهٌ هر چيز، بهتر و بيشتر از كاربر آن چيز معلومـات دارد ●
انـدام اش را  دهد، مجاز به تميز كردن گـوش خـود هـستيد، و بقيـه شما تا آنجاييكه ضخامت انگشتتان اجازه مي

 گوشـتان لولهٌاي رنگي كه در  پنداريد كه آن جرم قهوه مثالً آيا مي... ددهن داخلي گوش ، بطور خودكار انجام مي
 جرمـي چـسپناك و اي، البته كه چنين نيست، زيرا آن جـرم قهـوه...   هست، اضافه است و بايد آنرا تميز كرد؟

  ...! در برابر حشرات است گوش پردهٌ مختص مراقبت ازست كه سمي
كنيـد، بايـد بدانيـد كـه حـد اقـلٍ شـعور هـر  ود، همه چيز را اختراع مـيشما كه مدعي شعور هستيد و از پيش خ

  !دنطبيعت مداخله ككار نبايد در : انساني  آنست كه بداند
  

   »ست زيبايي در سادگي« 
  

  .خواهيد زنانتان بشما احترام بگذارند، شما به پدر و مادرتان احترام بگذاريد اگر مي
  

  :شويد آن پشيمان نمياز انجام اين سه كار هرگز انجام 
  . يكي عبادت خدا، دوم نيكي به پدر و مادر، سوم نيكي كردن به حيوانات و بخصوص پرندگان

  

  .گريد، اول دست پدر و مادر را ببوسيد غرور را كنار بگذاريد؛ و هر روز، هروقت بخانه برمي
  

  گفته شده و تازه نيست؛ ، هزاران سال است كه در پاسخ مُصلحان]حاال دوره عوض شده است[عبارتِ 
  .موجّه جلوه دهند و اصولگرايي را ادبار بداننددر نظر عوام تغيير در اصول زندگي را نشايد را و مشاوران 

  

  !دختران را ختنه نكنيد زيرا دستور ختنه براي دختران نيست
  

  . مغاير استعلت زيبا پسندي در مردان، ريشه در اهميت توليد مثل آنان دارد، و با عمل زيبائي
  

  .هايتان پيش نيايد  تا مشكل عقيدتي بين خانوادهديبا هم كفو و هم فرهنگ خود ازدواج كن
  

و مهمتر . ازدواج با خودي جز آنكه ثواب است، صواب نيز هست؛ زيرا خودي شناس است ولي غريب، ناشناس
ربا ممكن است از نظـر فرهنـگ بـا از همه فرهنگ است، كه چون از يك فاميل باشند، يك فرهنگ دارند؛ ولي غُ

  .هم نسازند؛ و همچنين، از منظر ژن نيز، وصلت با غريب، خالي از ريسك نيست
  

  .روند  آنانكه رأي مستقل دارند، هميشه ميانه ميپيروي از مُد، نشان عدم استقالل رأي است، و
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ايم، از داخل نيز مورد هجوم آنـان  فتهدشمن در خانه است، و ما همچنانكه از خارج مورد هجوم بيگانگان قرار گر
د كه عوامل داخلي نيـز نده اند، نشان مي قرار داريم، تصاوير تبليغاتي زير كه از وبسايتهاي داخلي برداشته شده

كوشند، لكن توجه داشته باشـيد كـه مـشتري نيـز دارنـد وگرنـه  همگام با عوامل خارجي، در فساد جامعهٌ ما مي
  ...فروشند؟ ل ميد، فروشندگان گُنل بخراگر مشتريان گُ: آيا بياد داريد كه گفتيم. ..شد بازارشان گرم نمي

  ...كرم از خودِ درخت است؟: بياد داريد كه گفتيمآيا همچنين 
  .تان بحقيقت نزديكتر خواهد شد  آنگاه قضاوت،همهٌ عوامل را كنار يكديگر بگذاريداگر پس 

   
  . ممكن است ساكن باشندPDF و متحرك هستند اما در GIF فرمت تصاوير زير، اغلب با: لطفاً توجه كنيد
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