
 

 

 

 

 

 

 مدال افتخار

عفت  ، از جملهدارد یجهات مختلفکه  عمومی است فقط در پوشش نیست. عفت یک مسئلۀعفت و حیا 
، اما دظاهر به لباس و حجاب عرفی پایبندنکه به هایی راو... . کم ندیدیم آدمرفتار در پوشش، در در کالم، 

. نشودجنسی به آن آدم نگاه که  است این بوده حجاب داشتنغرض از  .ندارندان عفت گفتارشرفتار و در 
این ، شود به آن آدم نگاه جنسی وری باشد که کامالً طاما رفتارش  هم ظاهرًا رعایت بکند حاال یک نفر

  .خوردحجابش هم به درد خودش می
 

 
اولین  ،دشجره رفتنآن سمت زمانی که آدم و حوا بهها. هاست، نه فقط خانمعفت و حجاب برای کل انسان

پوشش داشتن این  لیاقت   شما دیگر»: گفت .گرفت هاآن از ؛ پوشش راکرد هابا آنخداوند متعال کاری که 
  د.دهکه خدا به هرکسی نمی یک مدال افتخار است ،پوشش (121:طه /27-22-20اعراف:. ر.ک)«.دنداری را

 
 

یعنی  جنسی دیده نشود.زن فقط که حرف اسالم این است  ی؟و شهی با چه عنوانی دیده خواُتوی زن می
 دارم یکم، هدنظریه می هستم، اینجا دارم یک من آدم عنوان یک انسان هم ببین. به زن را من  »بگوید: 

 که آمد فقط خودش رادختری  بینند.ای کارکرد زن را فقط جنسی میاما یک عده «زنم.حرف حساب می
شود و طلب میکند، فلذا مرد هم تنوعتوجه جلب  اندتو می گیسالسیبیستتا نهایتًا جنسی معرفی کرد، 

طرف  حاکم شد، -صالت فردا- تفکر ایندیویژوال در جامعه. اگر کندنمیخودش را مقید به زندگی و ازدواج 
 درکه  این اتفاقی است شود.معنی میبی ،ایثار بیند، لذامی هم برای خودش بیند و زن رافقط خودش را می

 . درنو سر شما هم بیااین بال را  دنهخواهایی میاالن جریانو غرب افتاده، 
 
 
 
 
 

 و حیا عفت
فقط در 
پوشش 

 .نیست

 مِن زن را به
عنوان یک 

هم انسان 
 .ببین
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 حکمت عروسی

که دیگر این آدم  دکنیهمه اعالم میبه  در ازدواجیعنی  است. "ضرب َدفدر "، فرق زنا با نکاحدر روایات ما 
! با خبر باشید این شخص آی مردم» برای این است که بگویند: ،دندازنااینکه عروسی راه می .مال من است

الَخْدن بود که قبل از آمدن اسالم، نکاحخوب است بدانید  «.وکار جنسی دارد. کسوکار داردکس دیگر
مقید َمرد را  دهخوااسالم می .شودکه کسی باخبر نمی نکاح یواشکی، برخورد کرد، یعنی با آن پیامبر
 «ایستی.بیا تعهد بده پای این آدم می»گوید: میبه مرد زن را گرفته است.  در عموم احکامش هم طرف   کند.
ره. در زبان عربی عقد   یعنی گ 

 
 

 نگاه به زن در غرب و اسالم

  ای است.حرف احمقانه «نصف مرد است. چون دیۀ زن نصف دیۀ مرد است، پس ارزش زن» :گوینداینکه می
مشکل این است که زن را اقتصادی دیدند. در احکام ما دیۀ اعضای جفت بدن، نصف دیۀ کامل است، یعنی 

توانیم نتیجه به طور مثال دیۀ یک جفت چشم و یک گوش، بیشتر از دیۀ کامل یک انسان است، اما نمی
تفاق به این آدم آسیب مثاًل در یک اگوش یک نفر از خود او بیشتر است!  یک و چشمجفت بگیریم که ارزش 

بنابراین شما باید ، ورددرست پول دربیا ،بازار اقتصادی در اندتو نمی د او دیگرندیو چون آسیب رسا، دندیرسا
، ستا نوادهاآور خناچون ن د،ندیرد آسیب رسابه مَ  پس وقتی د. حرف اسالم این است.یهپول بد بیشتر به او

 اگر امادهند. لذا با مرگ مرد خانواده، پول دیه را به زن می .دیدهبیشتری آسیب اقتصادی  ،آن خانواده پس
 .است نرسیده ،اندازۀ حذف یک مردبهآسیب اقتصادی بزرگی  ه،خانوادآن به  ،مدی سرش آیک زن بالی

 
اش که به جایی نب» گوید:می د، بلکههای اجتماعی شرکت نکنفعالیت در و در خانه بماندزن  گویدنمیاسالم 

د تعهد بده که ،بیاور پای کاغذ او را .ومجانی کندوری مفت، جایی نباش که از تو بهرهنگاه نر به ماده باشد تو
 ها.نه برای زن ها بهتر است،برای مرد د،ها برهنه باشنزن زن است. اگر به نفعاین حرف  «ماند.به پای تو می

 
دارم باید آن پول من چون  تو باید لخت باشی و»گوید: می، هدخوابرهنه می زن رابرای تمتع خودش  غرب
 !خواهدَمرد را پوشیده می ،خواهدغربی که زن را برهنه میجالب است  «بچرخی. برملذت میکه من  طور

 «نباشد.ات باز حتی کراوات هم بزن، یقه» :گویدکند؛ میتمیز  جنتلمن معرفی  و تر مرد   هد یکخواوقتی می
بینید، او انسان صرفًا مؤنث می او را شمااین موجودی که » :گویدمی. اسالم دندانشانۀ نزاکت می کراوات را

 :گفتم «.ن گولش زدشیطا»: نگفتم فعل ُمثنی آوردم، ؛حرف زدمراجع به آدم و حوا من  قرآن هرجا  است؛
 (29:اعراف).و برای هر دو سوگند یاد کرد ؛قَاََسَُهَماَو  ««شیطان گولشان زد.»

 

 

اینکه دیۀ زن 
نصف دیۀ مرد 

است، نشان از 
ارزِش کمتر زن 

نسبت به مرد 
 نیست!

غرب؛              
زن را برهنه 

خواهد و مرد می
 پوشیده!را 

گرفتن 
عروسی، یعنی 
اعالم این که 

دیگر  این آدم
 وکار دارد.کس
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ه الل  بارک» د:گفتننگاه جنسی نداشت. می او کسی به که در مسابقات ریاضی اول شد؛ ایم ایرانیدخترخان
ندم، اهم درس خو من ، یدمغز فلسفه ببین ، من رایدمن را مغز ریاضی ببین»گوید: میزن  «.مغز ریاضی است

! شما دارینه، تو فقط َلوندی و ناز » گوید:اما غرب می« لدم.من هم چهار تا کار ب من هم چهار تا نظریه دارم.
ها باز نهو به کارخا به جامعه پای زن را به این شکل هااولین باری که انگلیسی «!ی نداریهیچ کارکرد دیگر

تا آن زمان در  .نیاز به کارگر داشتند ،شانو شوک اقتصادی عصر صنعت   ن رشدآ درها آن، زمانی بود که دکردن
سال بعد از آن زمانی که در اسالم چیزی  1200توانست به نام زن باشد. یعنی قوانین انگلستان، چیزی نمی

نامش چیزی به  همکه زن  دتغییر دادن ها، قوانین رار کارخانهبرای ترغیب حضور زنان د !شدبه نام زن می
 «.نه آدم نسازدر خانه ماشین بساز اما در کارخاتو بیا »لذا زن؛ کارگر شد. گفتند: . شود

 
وجودش  در بیندمی کندنگاه میاو هم بعد از یک مدت  تر تعریف کردیم.تحصیالت باال در  ان ر ماهویت دختر ما

 هایش شکوفا نشده. خودکرده را تدبیر نیست!و داشته نرسیده هاکه به آن ،وجود داشت ،داشتهو هزار  یحس مادر 
 

نیست. آن نیرویی که  گونهاما زن این ،ندندار . َمردها تحمل در آن تخصص دارد ،ساختن استآدم ،کار زن
کجا زن دوست دارد دیده شود، اما اینکه ، شدن استذات زن دیده، بالقوه در وجودش است. داده خدا به او

زن  خوب، دیده شو.  همسرتبرای »گوید: میاسالم مهم است.  و برای چه کسی دیده شود گری کندجلوه
اینکه اگر معنی حیا بهبی (۴00ص ،7ج ،األحکام بیهذتر.ک: ) «است. نهحیای خاو بی ،زن باحیای بیرون

 .ستا نهداخل خاها برای ، اینوندی کندلَ  هد عشوه وخوامی

 

 امروز ۀبحران جامع

. راهم نکردندهم ف را امکان ازدواج سن جوانی، جنسی نگه داشتند،در  جامعه را. دکاری کردنمسئولین ما کم
َمردی  «نگاه کن!»گوید: هم میدختر کند، آن نگاه میپسر این این است که  کرد شودکاری که میحداقل 

خیابان به بقیه  باز در، روزی بیست بار رابطۀ جنسی داشته باشدحتی اگر ازدواجش هم  از بعد مد،که هیز بار آ
برای  .است ها شرطی شدهناو نسبت به آچون  بکن! د این کار رادهمی چون مغزش فرمان ،کندنگاه می

طور این (31-30نور: .ر.ک)«.مراعات کند هم بپوشاند و که اوتو نگاه نکن »: گفت به مرد همین هم اسالم
نگاه جنسی  هم اگر یک نفر به یک خانم محجبۀ چادری، باشدحجاب حرام بی نیست که فقط نگاه به زن  

وقت این شد؛ آن  انشود. اگر نگاهتدارد شرطی می ن لحظاتداشته باشد؛ آن نگاه حرام است؛ چون او هما
تنزیل  ما آمدیم سطح نگاه به زنا را فقط به تماس جسمی. دراحت نیستیهم  انبا همسر خودت دیگر شما

ر.ک. ) «د.کننن زنا میهایشابا چشم دها هستنخیلی» :فرمایدمی حضرت مسیحدادیم، که این نیست. 

 (30-27آیات، 5انجیل متی، باب 
 

 

کار  
تخصصی 

زن، 
ساختن آدم

 است.

جامعه در سن 
جوانی، جنسی نگه 

داشته شده و امکان 
ازدواج هم فراهم 

 نیست.

کاری مسئولین، کم
 کردند.

غرب به زن 
گوید: در می

کارخانه ماشین 
بساز اما در 

 خانه آدم نساز.
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مسئولین  نه ،فهمد، نه جامعه میدفهمنمیاو را ، نه پدر و مادرش آن جوانی که امکان ازدواج ندارد
در یک  . مثل این است که برویمدکنن را از زندگی خارج جواناین  د، همه دست به دست هم دادندفهمنمی

فشار این در اند، کباب بخوریم! لذا زده جلوی چشم کسانی که دو روز است چیزی نخوردهزلزله منطقۀ
. ندنکن تحریک جنسی ، این جوان رادر خیابانکه  این است توانند بکنندها میخانمحداقل کاری که  ،جنسی

 ند!بخور  راغذا  شاننۀ خوددر آشپزخانۀ خا ند، بروند بخورندهواخغذا می
 
نبود. اگر یک حالت خاصی پیش وقت مسائل جنسی بحران بحران جنسی داریم. در اسالم هیچجامعه  درما  

ازدواج موقت هم اول برای زن است،  «ازدواج موقت کن.»: گفتمی ازدواج کند؛نست اتو طرف نمیو مد آمی
 دگرفتی حاال طالق د،ازدواج دائم کردی قبالً  شما یعنی. اندخو زن می اش رااصاًل خطبه. بعد برای َمرد

اش را خدایی که برای هر شرایطی نیازهای بنده .درابطۀ جنسی نداشته باشی انتتا ازدواج بعدی دیهخوامی
اسالم از شما  «کنی.نی ازدواج موقت اتو دوست داشتی میاگر اما  ،حق خودت است»گوید: میدیده، 

  د آدم باشید.هخوامی
 

اول شما را انسان  ،بیندمی را مرد شما کیوقتی کاری کنید خواهران! 
 ید.هاجازه بدبه او خود شما ند که یزمانی شما را جنسی بب سپس ،ببیند

 
 
 

 یا اباصالح!
هر  زنم؟ ز دوری تو نمردم، چه الف م 

 که خاک بر سر من باد و مهربانی من

 
 
 
 

به همه دست
دست دادند 

جوان را این 
از زندگی 

 خارج کنند.

در اسالم، 
مسائل 
جنسی 

 بحران نبود.
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