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 زندگي روزهاي
 

 روح یب و سرد یهوا .شن یم سبز و ننز یم جوونه دارن ها برگ دوباره
  .كنه یم عوض بهار دیام و احساس از پر یهوا با رو شجا داره زمستون
 دوباره و دیش داریب خواب از ،دیكن شروع هم شما گن یم دارن انگار

 عوض رو دكورش داره خدا. دینیبنش ثمر به و دیش سبز و دیبزن جوونه
 هم احساس حتی مینیب ینم ما !ايخدا اما. نره سر شها بنده حوصلة تا كنه یم

 روز هر اگر مينكرد فكر حال به تا چون! هيعاد زیچ همه ما برای م،یكن ینم
 ! افته یم یاتفاق چه تابستون اي باشه زمستون

 ديشا يا ميخواینم ديشا ،مینیبینم رو تهانعمت ما چرا خدا دونم ینم
 دست از رو تهااز نعمت ای ذرهكه  ی. فقط وقتمینیكه بب میستیهم بلد ن

 احساس ور بودنش اما ،مرو داشت نعمت نيا من !یواای   كه میفهمیم ،ميد یم
  .مكردینم

 نعمت هااردیلیو م یزندگ در فرصت هزاران مثل ،هاقهیدق و هاهیثان مثل
 . ...هگيد
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 نباشدد  ترخوش آن از و گل آمد خوش
 

 نباشدد  سداغر  جز به دستت در كه 
 

 ابيد در و ابيدر یخوشدل زمان
 

 نباشدد  گدوهر  صدف در ميدا كه 
 

 گلستان در خور یم و دان متیغن
 

 نباشددد گددريد هفتددة تددا گددل كدده 
 

 قینمره دق هي هم بعد ،رهیگیم رو امتحانش یزندگ و شهیم ريد زود چقدر
 كه زمانیو  ستیدر كارش ن یارفاق چیكه ه یانمره ،دهیو حساب شده بهت م

 فقط تو و شده گرفته نظر در زیچ همه ینیبیم ،یكنیم افتيدر رو تاكار جهینت
 . یكن فيخودت رد یبرا ديو با ديو هزاران شا یافسوس بخور یتونیم

 ،هامروز دونه هي فقط فردا هاونیلیم و روزيد هزاران نیب میدونیم مونهمه
 متیغن و مینوقدر بد ور امروز پس. شهنبا يیفردا ديشا. ميند دستش از پس

 .بره دست از نوفرصتم ميذارن و ميبشمر
 گدذرد  یعمر عجب م ةقافل نيا

 

 گذرد یم طرب با كه یدم ابيدر 
 

فقط  ،خدا دونستیخدا كه نم دونةهي  یكي ةقص ،بگم قصه براتون مخوایم
 شیزندگ ةلحظ لحظه دونستینمسارا  آره،داره.  اتیخصوص نيبا ا بنده کي

 .مهمه خدا واسه
 ديشا. داده نسخه مشكالتم تمام یبرا قبل از خدا دونستمینم واقعاً من

 نیهم اما. نبودم دارو خوردن به حاضر كه بودم یكودك ،دونستم یم هم اگر
 هنوز ،كرد ماریب ور روحم و كرد عوض رو میزندگ ریمس هانخوردن دارو
 .كنمیم یط رو نقاهت دوران و مدینرس كامل یسالمت به هم

از  یلیخ ديبگم. شا تونبرا نماو درم درد از خوادیدلم م نیواسه هم 
 .دیو دنبال درمان باش نیشماها هم به درد من مبتال شده باش

 كه هیميقدو  سنتی یهادستورالعمل یسر هي نيد كردمیم فكر شهیهم
 .هخوب شیپ سال 2455 همون یبرا و نداره سازگاری ديجد یبا علم و زندگ

استفاده كرد كه  یو احكام نیقوان از شهنمی كه نترنتيفضا و ا ،قرن اتم در
 تونهینم نیقوان نيا ،بوده مدهاو ماندهعقب یهاانسان یبرا شیپ قرن چهارده
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 لیدل نیهم به. باشه یتكنولوژ شرفتیپ همه نيا با 12 قرن مشكالت حالل
 رو رد كنم.  نيكه د بودم یابهانه دنبال شهیهم

 خودش قدر اينآدم  بايدآخه چرا  بود. یحجاب، واسه من معضلمثالً  
 !بپوشونه؟ رو

، جامعه یتو انیب دخوایدلشون م یاگر همه آزاد باشن كه هر جور 
  .داینم شی... پو یو ناامن یچرونچشم قدر اينشه و یم یعاد زیهمه چ گهيد

دونن یشدند. مردها نم صيبس كه سخت گرفتند مردم حر ازنظر من  به
 يیتا جا ننیبیم رو یزن ابونیخ یتومردها  وقتیرو نگاه كنند.  یكيكدوم 

 . كننیش میهرسشون هست با چشم همرا ریكه در ت
 ریسكردن  نگاه از گهيد ،هباش آزاد یوقت هم آدم نيترصيحر ،خالصه

 .شه یم
 به مجبور ها زن و بشه برداشته مردان و زنان نیب یهاتيمحدود اگر 

 نیباز  هم به زن و مرد آلودهوس نگاه جيتدر به ،نباشن حجاب رعايت
 مثل ،دایم وجود به زن و مرد نیب پاک و سالم یدوست ةرابط کي و ره یم

 .باشه نشونیب یغرض و قصد چیه نكهيا بدون. هم با زن دو اي مرد دو یدوست
 یمدت، هنداشته باش یمنف ديجامعه نسبت به آن، د وروابط آزاد باشه  اگر

به  یكنند ولیبرخورد م با هم صانهيحر هامردها و زن اي دخترها و پسرها
تفاوت یشه و نسبت به هم بیروابط كم م نيشان به او عالقه لیم جيتدر

 شن. یم
 شتریو ولع را ب ناپاكی ر،یدست و پاگ یهاتيمحدود نياما حجاب و ا 

ها و اساس همه خانواده هيكشونه و پایجامعه را به قهقرا م پايان ردكنه و یم
  بره.یم نیاز برو 

 یپسر از هندار تئجر دختری هیچ كه شده محدودقدری  به روابط االن
 بهش دخوایم و اومده شخوش ازش كنهیم فكر پسره اوالً ،هبپرس آدرس



70    غفلت غروب  

 گهيد چشم يه به بشه رد شكنار از كه یكس هر دوما! هبد ازدواج شنهادیپ
 ةدور گهيد خدا هب گنیم كه هایباجخان خانم نيا مخصوصاً كنه،یم شنگاه
 !ميبریم پناه تو به هادجال نيا از ايخدا! شده زمانالآخر

 مخوایم نه ست،ین یچیه دلم یتو من خدا به»: گفتمیم مامانم به همیشه
 کیش مخوایم فقط ،مبد نشون رو خودم مخوا یم نه و كنم منحرف رو یكس
سست  قدر اين یاگر مرد همه حرفه. ها اين ،آدم تین مهم. باشم روز به و

 دهیو به انحراف كشافته یمن به گناه م دنيكنه با دیست و احساس ماراده
 يیرو ببنده تا خدا شا، چشمپلک گذاشته شاچشم یخدا رو، شهیم

 «نكرده، زبونم الل منحرف نشه.
 اسالم از قدر اين كه شما»: گفتم معارفمون ریدب به كالس سر بار کي
 یتو رو ونخودش ها زن و باشن آزاد قدر اين مردها ديبا چرا دیكنیم فيتعر

 نفس نبتون چون هم اون ،باشه دایپ ونصورتش فقط و نچیبپ اهیس سهیك کي
 «!؟ننیبب رو ونشپا یجلو و ننش خفه و نبكش
 ةهم من كه نظر به اما ،گفت حجاب از كالس آخر تا مونمعلم چارهیب

 .بود یتكرار حرفهاش
 بشیو اجتماع  یوارد زندگخودت  كه یروز»: بهم گفت شآخر حرفها 

در  زنحتما منفعت  ستیعلت نی. احكام خدا بیفهمیم ومن ر یهاحرف
بگم  هبهتر ديها بدهكار نبود و شاحرف نيگوشم به ااما  «.پوشش بوده نيا

 كردم.یدرک نم اصالً
 ممدرس یهاو با دوستشستم ن یم وتریكامپ یپابعد از مدرسه  همیشه

آشنا هم دوتا پسر نا یكياوقات  یگذشت.گاهیخوش م یلیخ مكردیچت م
 عيمدرسه وقا یفردا هم تو .ميديخندیم یشد و حسابیاضافه م پمونیبه اك

و  میباش نيالآن یبعد از مدرسه كِ میگذاشتیو قرار م ميكردیم فيرو تعر
 بود و چت.  نترنتي. تمام فكر و ذكرمون امیبگ یچ
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چه كار  وتریكامپ یها پانداشتند كه من ساعت یهم كار ابامب و مامانم
 . مدیانجام م هیعال یعلم قاتیخونم و تحقیكردند درس میفكر م ،كنم یم

 زیچ هي یسیانگل ،نیست خوب كه یفارس چت»: گفتیم دوستام از یكي
 !عالیه واقعاً. انیم دنیا جای همه از ستگهيد

تونستم یزدم اما چون به زبان مسلط نبودم، نم یسیانگل یهاتيبه سا یسر 
 خوب ارتباط برقرار كنم.

موفق  یتا بتون یداشته باش زهیانگ یهر كار یبرا ديگن بایكه م راسته
. اسمم رو كالس زبان رمیبگ ادي یسیانگل تا شد زهیبرام انگ نی. همیبش

كرد كه دخترش یندن زبان، مامانم هم ذوق منوشتم و شروع كردم به خو
 زهیخبر نداشت كه انگ چارهی. برهیم شیپشتكار داره و داره خوب پ قدر اين

  !هیگرفتن زبان چ اديو هدف من از 
. چند آشنا شدم یسیانگل یهاچت كنكور بود كه با كامران تو یهاکينزد

  .تر شداديا زه حرف زدن نيكم ا. اما كمميزدیبا هم حرف م كباريروز 
ها به . شبیحسابدار یتر بود و دانشجوسال از من بزرگارچه كامران

 اديز رابطمون ،لي. اوامكردیچت م هاشو با موندم می داریكنكور ب ةبهان
 . ميبه هم عادت كرده بود یلینبود اما بعد از چند هفته خ یجد

 ميكردیم فكر میبزن حرف هم با میتونستینم یلیدل هر به شب کي اگر
 دایپ عالقه بهش قدراين كردمینم هم رو شفكر اصالً. دهیرس آخر به ایدن كه

 یحت اون بدون تونستمینم من و بود شده جاديا كاذب عالقه نيا اما ،كنم
 من به هم اون. زدمیم حرف باهاش ديبا روز هر. نموبگذر هم رو روز کي

 .بود كرده عادت
و گريهمد و ميذاربا هم قرار ب اي نهیاصرار داشت عكسم رو بب كامران

 . دمیترسی. اما من ممینیبب
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. بشه دردسر برام عكسم و باشه یخودیب آدم نكهيا از داشتم واهمه
 برامكامل  یآشناي اين نكنه داشتم دلهره .ذارمب قرار باهاش رونیب ترسیدم می

 .ننیبب همديگهبا  رو ما دوستان و لیفام از یكس يا و كنه درست دردسر
 هنوز. داشتمهم عجیبی  بهش عالقه داشتم اما ترس و وحشت نكهيبا ا 
 .بودم نكرده اعتماد بهش

 و از من هم انكار.  بوداون اصرار  از 
 ميذارپارک قرار ب یكرد كه تو یتابستون بود كه باالخره منو راض اواخر

 . مینیو ببگريو همد
 یتو یسیانگل كالس ةبهان به ظهرازبعد چهار ساعت دوشنبه شد قرار

 یجا و ميداد بهم مونهالباس درباره یاطالعات. مینیبب وگريهمد ملت پارک
 .ميكرد مشخص رو قرار

 .داشتم یبد اضطراب و ترس
 .بود شده اضطرابم و ینگران متوجه هم مامانم بايتقر و بود بد حالم

 «.یحال ندار اصالًامروز كالس نرو!  یخوا یم»: بعد از ناهار بهم گفت 
 «.مبر ديبا دارم ترم انیم امتحان امروز نه»: گفتم

 . حالم بد بود واقعاً ،آره
 ذهنم یتو من كه نباشه یكس اون كامران كه نكنه داشتم دلهره خیلی
 منو یكس دمیترسیم اد،ین خوشش من از كامران دمیترسیمطرفی  از ساختم،

 .گهيد وحشت و ترس هزار خالصه نه،یبب پارک یتو
سر  4به  ربعکي. رونیحاضر شدم و از خونه اومدم ب سهساعت  حدودا

 . دمیقرار رس
 رو قرار محل و پارک گهيد سمت به رفتم دارم، وقت ربعکي هنوز دميد

 .گرفتم نظر ريز
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 یرواومد و  یشرت خاكستریو ت دیساله با شلوار سف 14-14پسر  کي 
 .نشست یصندل

 با خودش فرق داشت.  یبودم اما تا حدود دهيرو د عكسش
 یباالضربان قلبم فكر كنم م جلو. حركت نداشت كه بر یپاهام نا اصالً 

 .ذاشتمیقرار م یاولم بود كه با كس ةزد. دفعیم چهارصد
 باالخره رفتم. 
. البته پشت ميحرف زد یبا هم كل مینشست یبعد از سالم و احوالپرس 
دونم اون هم مثل من دفعه ینم. ميزدیتر با هم حرف مراحت وتریكامپ

 نه! اياولش بود 
 پسر هم نبودم. نبودم اما اهل دوست بندودیمن اهل ق 
. باالخره مدت كالس كرديم صحبت و ميبا هم قدم زد یدو ساعت یكي
 . ميكرد یهم تموم شد و از هم خداحافظ یسیانگل

كردم بعد از ی. احساس مكردمیهامون فكر متا صبح به حرف شب
  .تر شدهیم بهش جدعالق ارمونديد

 کي یهاهيتونم بهش اعتماد كنم و پایو م هیكردم آدم خوبیم فكر
 با كمک اون بسازم.  ور ديجد یزندگ

كرده یتا صبح به من فكر م شبيد»: چت بهم گفت یاون روز تو یفردا
  «.دهینخواب اصالًو 

 .ميكرد دایپ رو مونگمشده ميكردیم فكر و ميبود شده عاشق هردومون
هم  یتلفن ی. حتمیرفتیم رونیو با هم ب میذاشتیبا هم قرار م شتریب گهيد 

 .ميزدیحرف م
و اضطراب هم  دلشورهته دلم  یكرده بودم ول دایبهش عالقه پ نكهيا با
 . داشتم
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 نیهم یتو اي و باشه دوست هم گهيد یكس با نكنه دمیترسیم همش
 .بشه دوست هم گهيد یكس با هاچت

 شهیهم اما !دونمینم. داشت من دربارة رو احساس نیهم هم اون ديشا
 هم با ما .نداره رابطه یكس چیه با واقعاً كردمیم احساس كه زدیم حرف یطور
 مطرح هامونخانواده با چطور كه دونستیم نمی یول ،میگذاشت ازدواج قرار و قول

 .میكن
 .داشتم دلشوره یلیخ هم خودم. دبودن  كنكور جواب منتظر بابام و مامان

 گن!یم یچكردم اگر قبول نشم مامان و بابام یفكر م 
 یبعض شيیالبته خدا ،یكردیاتاق چه كار م یها توتو ساعت گنینم 
 .خوندمیها درس هم موقت
سارا كه  گفتندیكردند و میمن حساب م یرو یلیمادرم خوآخه پدر 

دونستم سارا كجا و عالمه یشه. اما خودم میعالمه قبول م ايدانشگاه تهران 
 كجا! سارا كجا و دانشگاه تهران كجا!

كردم ی. پاهام حس نداشت، احساس مدیروز جواب كنكور رس باالخره
 . متونم راه برینم اصالً
 «.تونمینم من ديبخر نامهروز و ديبر شما شهیم اگه»: گفتم مامانم به
از استرس  یام طفلكهام رفت كه بچقربون صدقه كلیمامانم هم  

كنكور رو گذاشتن با جون  اصالًكه  يیاخدا لعنت كنه اون، هتونه را بر ینم
 !كننیم یمردم باز یهابچه

كه تو اهل تالش نيمهم ا ستیمهم ن اصالًكنكور  جهینت»: بهم گفت مامان
امسال قبول  نیم كه هماما من مطمئن گهيامسال نشد سال د یو درس خوندن

  .یشیم
 !مامانم چارهیب
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كار  یكردم كه چیم فكر. با خودم ندارم یدونستم امكان قبولیخودم م 
 . كه دل مامان و بابام بسوزه و غر نزنند و دنبال علت نگردن مبگ یكنم و چ
 از رو روزنامه استرس و واهمه و ترس با آورد رو روزنامه كه مامان

 .گرفتم مامان دست
 .هيگر ريز زدم و كردم نگاه رو هااسم نشستم

 ! مامان بدبخت شدم!ستیگفتم اسم من ن 
 .كردم هيگر تونستم تا

 مهم اصالً گفتم بهت كه من»: گفتیم و دادیم یدلدار همش مامانم
 قبول آزاد دانشگاه ديشا! دهینرس آخر به كه ایدن گه،يد سالانشاءاهلل  .ستین

  !یديد چه رو خدا یشد
 .گذشت هم يیكذا شب اون

 .اومد بعد هفته کي هم آزاد دانشگاه جواب
 خوشحال یلیخ. بودم شده قبول شمال تهران دانشگاه یسیانگل اتیادب
 نيا. شدم بزرگ كردمیم احساس. شدم دانشجو هم من باالخره كه بودم
 .بود بهتر یچیه از خوب یول نبود ما عالقه مورد ةرشت

 و میذاشتیم قرار اوقات یگاه داشت، ادامه هم كامران و من رابطه
 .ميزدیم حرف هم با روز هر و ميديدیم رو گريهمد
تو  یخسته شدم و دور تیوضع نياز ا گهيمن د»: روز كامران گفت کي 

 «.بذاريم میان درهامون رو با خانواده موضوع ديتونم تحمل كنم بایرو نم
 «؟!ميچت با هم آشنا شد یتو می! بگم؟یبگ یآخه چ»: گفتم 

 با دانشگاه یتو میگیم. میبگ ور راستش ستین الزم»: گفت هم كامران
 .ميشد آشنا هم

 هم از یكي گفتم ممامان به ناهار از بعد اومدم، كه دانشگاه از روز اون
 .یخواستگار ادیب دخوایم و كرده یخواستگار من از هامیدانشگاه
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 و كارش ،خانوادش از ؟یدونیم ازش یچ تو خوب»: گفت ممامان
 «؟دونی چیزی می شالتیتحص

 یحسابدار یدانشجو سالشه، 19 دونمیم فقط. دونمینم یاديز زیچ»: گفتم
 .كنهیم كار عموش شركت هم ازظهرهابعد و

 «.مبه بابات بگ ديبا»: گفت ممامان 
 رو ها اين ما! نه كه دندیرس جهینت نيا به بابا و مامان ،مشورتاز بعد

 .داره نيا از بهتر یهاتیموقع سارا م،یشناس ینم
 .شد خراب سرم رو خونه انگار «!نه»: گفت مامانم كه یوقت

دونستم جوابشون مثبت هم نخواهد بود. یالبته مكردم بگن نه. ینم فكر
 با هم حرف بزنند.  یاما انتظار داشتم حداقل تلفن

  «.ستندین یام راضخانواده»: كامران گفتم به
  «.میكنیشون میراض»: هم گفت كامران

 .بگم مامان به كه داد ادي بهم جمله تا چند
 كبارياون پسره اصرار داره كه »: گفتم مدو سه روز بعد دوباره به مامان 

با هم آشنا  شناسن، نمی همديگروها كه از اول . همه آدمنایاش ببا خانواده
 .میشبو با هم آشنا  مشونینیبب انیب ناهماو بديد اجازهخوب  ،شن می

 و انیب كباريبود كه  دیام نيبه ا بیشتر ،شده بود البته یراض بايتقر ممامان
 تموم بشه.  یكنه و همه چ دایپ یبیع هي اون بتونه

 . بودم یهم راض نیبه هم من
 گهيد و بشه راحت هم هپسر الیخ تا نایب كباري ذارب»: گفت بابا به مامان

 «.نشه سارا مزاحم
 . دیرس یروز خواستگار باالخره

 .اومدن زور به هماونا كه بود مشخص كامران خانواده حركات و رفتار از
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به  ،اومديمما به اصرار كامران جون  كهعلنا گفت  همالبته مادر كامران  
 من انگار كه زدیم حرف یطور .زوده كه كامران ازدواج كنه االن انظر م

 .مفرستاد دعوت كارت پسرشون یبرا
 ها اين ديديد»: گفتیم. بود شده یعصبان یحساب پدرم رفتند كهیوقت
 .آوردم راه سر از رو دخترم من كننیم فكر ،نداشتند اومدن ارزش
 تونستم بكنم؟!یكار م یاما چ ،ومدیاز رفتارشون خوشم نالبته من هم  

 رو وبیخ یروزها و داشتم دوست رو كامران كه بود نيا من یبدبخت
 شیپ هم یلیخاين مورد  در. بودم ساخته ذهنم یتو مشتركمون یزندگ برای
 .ذارمب پا ريز رو دلم تونستمینم گهيد .بودم رفته

به  هامون خانوادهكه  بوديممطمئن  گهي. دبود هچند برابر شد مونمشكالت
 . دن نمی رضايتازدواج  نيوجه به ا چیه

 تا كرديم می رو خودمون تالش تماممن وكامران  .گذشت یماه چند
و به هر نحوی كه شده عشقمون رو به  رو تحت فشار بذاريم مونها خانواده

  .كنیم ثابت هااون
هستند ما  یراضها  حاال كه بچه»: دندیرس جهینت نيها به اباالخره خانواده

  «.بكنیم كاری میتونینم
 اصالً. ميدیرس هامونخواسته تمام به گهيد ميكردیم فكر كامران و من

 میكن یزندگ سقف کي ريز هم با تونیم می بعد به نيا از كه شدینم باورمون
 .میبكش زجر گهيهمد دنيد واسه قدر اين ستین الزم و

 شدمال  مینسای  یباش خبر خوش
 

 وصدال  زمدان  رسد یم ما به كه 
 

 سر ميبر ميكرد دایپ خونه وقت هر شد قرار و ميكرد عقد بعد هفته کي
 .مونیزندگ خونه

 همش شه،ینم باورم اصالً»: گفتیم كامران. میداشت یخوش یهاروز
 «!یشد من زن تو یعني ،بینممی خواب دارم كنمیم فكر
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و  میرفتگ یمعمول یعروس هي .ميكرد دایهم پ خونهاز مدتی  بعد
به كارم  ی. كامران كارمیداشت یخوب ی. زندگميمون رو شروع كرد یزندگ

 یهانداشت، از دست بكن نكن یو حجاب هم نظر شينداشت. در مورد آرا
 مامانم هم راحت شده بودم. 

 ريز تا گنیم كه راسته واقعاً. گذشت مراد وقف بر زیچ همه یماه چند
 .دیشناسینم وگريهمد دينر سقف کي

 هم من و كردیم نگاه یلیخ رو هازن میرفتیم رونیب كه كامران با
 یسع .ديدیم هم رو خانومه الک رنگ یحت نگاه کي با شدم،یم یعصبان

 ناراحت یلیخ یول. ارمیخودم ن یكردم خودم رو كنترل كنم و به رو یم
 .شدم یم

ها رو زن قدر اينچرا »: و گفتم اوردمیطاقت ن گهيد بوديم بیرون كه بار يه
  «!؟یكن یم نگاه

  «!؟م! چشمهامو ببندم و راه بره؟یمنظورت چ»: شد و گفت یهم عصبان اون
م كه به خودم افتاد یهاحرف ادي. نداشتم ینگفتم چون جواب یچیه

  «رو ببنده! شهاشه چشمیمن منحرف م دنيبا د یاگر مرد»: گفتمیمامانم م
 !؟هم میشه هبست مردها یاچشم مگه اصالً ؟یجور چه آخه
ندارم  یابراش جاذبه اصالًكردم یاحساس م .مون گذشتیاز زندگ یمدت

 . كنهیو به من توجه نم
خالء وجود داشت.  کيشد. انگار یدعوامون م یكیهر مسئله كوچ سر

 اصالًنگاه، منو  کياز  غيدر كردم امایم شيآرا یلیخ رونیب میرفتیم یوقت
 . ديدینم

خواست تمام یدلم م دياحساس خطر! شا ايكردم یم یدونم حسودینم
 خونه خودمون.  ش واسه من باشه، واسه منوو توجه شهانگاه
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اون  ی. توميشركتش دعوت شد یهااز همكار یكي یعروس نكهيا تا
 . بودن  همكار كامران همهای  چند تا از خانم یعروس

 .ديخندیم و كردیم یشوخ و زدیم حرف باهاشون راحت یلیخ كامران
 كه داره یلزوم چه داره، یحد یزیچ هر آخه. شدمیم منفجر داشتم

 !دارن؟ ینسبت هم با مگه باشن راحت هم با قدر اين ها اين
 .بود شده جهنم برام یعروس
قائل  یمرزوحد چی. بهش گفتم چرا هخونه دعوامون شد ميكه اومد شب

  ؟یستین
و گريمن هستند ما هر روز همد یهمكارها ها اين»: هم گفت كامران

 یم عقدشون كنم! نترس من توبر یدیشده؟ ترس ی. حاال مگه چمینیب یم
  «؟یمن شک دار بودن سالمبه  تو . مگهش هم موندمیكي نیهم

 كرد تا آرومم كنه. یم وونميد داشت شتریب شاحرف
كه كامران واسه من باشه و  یخواستم. زندگیم یانحصار یزندگ کي من

 من هم واسه اون. 
. یسالم تو! هيزیچ خوب هم رتیغ و شرف اما ،نشده یزیچ نه»: گفتم

 «!شهیم سرطان به ليتبد كمكم داره سالمتت نیهم اما
، خودت رو دارم یمگه من با تو كار»: شد و گفت یهم عصبان كامران

لباس تنگ  و یكنیم شيآرا ابونیكوچه و خ یهفتاد قلم واسه مردها
 یاكار همة هاما تو ب ؟تا به حال به تو چیزی گفتم رونیب یریم و یپوش یم
 یبد زیهم چ ایعفت و ح ره،آ. یبا نگاه من هم كار دار یحت ،داری كار نم
 كنند. یهمه بهت نگاه م ابونیخ یتو دایبدم م یلیمن هم خ !ستین

 ختير و بود شده جمع دلش یتو مدت نيا تمام كه يیهاحرف انگار
 .رونیب
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. كردم فكر بوديم زده هم به كه یاحرفهمة  به صبح تا شب اون
 !اون با اي من با حق دونستم ینم

 .ستین یراض من دنیپوش لباس و شيآرا از كه دمیفهم شاحرف از فقط
 و بود نكرده یاعتراض هم حال هب تا. بود كرده قبول یطورنیهم منو اون اما
 .هیراض من ظاهر و پوشش از كردمیم فكر هم من

 كه هم ناجور كار تا هزار مردها»: گفتیم كه مافتاد دوستم یاحرف ادي
 ،كنن ازدواج دهيند مهتاب و آفتاب دختر کي با دارن دوست باشن كرده

اما دوست  خوش بگذرونن گهيد یهابا زن داینم هم چه بدشونراگ
مال  فقطكس به زنشون چپ نگاه كنه. دوست دارن زنشون چیندارن ه

هم  ابونیكوچه و خ یتو یهاو زن هاشون دارايی وجز خودشون باشه و
 باشه.  اونامال  دهیكه طرف مقابل اجازه م یتا حد یانحصار مهین

 !چرا؟ آخه
. كننیم نگاه یلیخ ابونیخ یتو هم تو به بود گفته بهم شحرفها یتو

 گم؟یم بهت یزیچ من مگه
 شيآرا گرانيد یبرا من. بودم نشده گرانيد نگاه متوجه من یول

 از هم من بگم خواستم یم .نهیبب منو تا كردمیم شيآرا اون یبرا. كردم ینم
 .كردیم ریتعب گهيد جور هي اون اما! ندارم كم یزیچ یكنیم نگاه كه يیهازن

االن  تیوضع دقیقاًرو خونده بودم كه  يیماجرا تيسا کي یدفعه تو کي
 گفت.  یم منو

 : بود نيا ماجرا متن
: گفت مؤدبانه یلحن با و شد کينزد مرد به نیمت و آرام یلیخجوان 

 «ببرم؟ لذت و كنم نگاه شما خانوم به كم هي تونمیم! آقا دیببخش»
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 مثل بود، خورده جا یحساب و نداشت را یحرف نیچن توقع اصالً كه مرد
 واريد به گرفت را جوان قهي ت،یجمع و بازار انیم و رفت در جا از آتشفشان

 : زد اديفر و كوفت
 زن به كه یكنیم بیجا خیلی. یندار ناموس خودت مگه ،یعوض كهیمرت»
 «؟یكشینم خجالت. یكن نگاه من

 و شود یعصب مرد یهافحش و رفتار از نكهيا بدون آرام، یلیخ جوان
 كردمینم فكر خوامیم عذر یلیخ»: داد ادامه مؤدبانه دهد، نشان واكنشی

 و كننیم نگاه اجازه بدون دارن همه دميد ن،یبش یرتیغ و یعصب قدر نيا
 نكرده ینامرد كه رمیبگ اجازه شما از حداقل كه گفتم من برن،یم لذت
 «.میگذشت رشیخ از .كن ول قموي هم حاال !باشم

 را دهانش آب بود، گرفته را جوان قهي كه همانطور ...زد خشكش مرد
  2.كرد برانداز را زنش یچشم ريز و داد قورت

 موضوع نيا و بود ناراحت مردم یهانگاه از اون .كنم كار چه بودم مونده
 .كردیم برانداز رو هازن تمام خودش اما بود، شدهای  مسئله شبرا

كنه  یگرفته ط شیرو كه پ یریس نیهم میكردم اگه زندگیاحساس م 
كردم؟ اشتباه من كجا یم ديكار با ینخواهد داشت. آخه چ یآخر خوش

كامران به من عالقه داره؟  اصالًبشه؟  ینجوريا ديمن با یبوده؟ چرا زندگ
من  ديشا ست؟یخونه خودمون ن یها توخندهیها و شوختوجهاين چرا 

تونم یم ی. چطورستیم اما رفتار اون هم درست نحساس شد یلیخ
 م؟!بد رشییتغ

 داد؟!  رییرو تغ یكس شهیم همگ آخه
 احساسوجودم  توی یول .كنم فراموش و نباشم حساس كردم یسع
 یلذت ماا .شد یط هاهفته و گذشت روزها .بود كم یزیچ هي كردم،یم خالء

                                                                                                     
 .كايچاپ آمر سم،ینیعفاف ارمغان فم ی: نابودتیشل یوند. 2
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شده  ظنوشک از پر و یعاد و روزمره ،زیچ همه ميبردینم مونیزندگ از
 .بود

 پركمون یكوچ ةكلب از میبه هم داشت مون ندگیزكه اول  یاون عشق 
 .بود كشیده
هم دنبال  ديشا .شدیپا افتاده دعوامون م شیک و پیهر موضوع كوچ سر

وجود نداشت كه  يیگرما گهي. دمیكه با هم دعوا كن میگشتیم ای بهانه
 مشكالت رو تو خودش ذوب كنه. 

 ینظر من خسته دل یسو كند یك
 

 دارد یخراب گوشه هر به كه مستش چشم 
 

  .دعوامون شد لمیف هيشب سر موضوع  کي
تو چت  گهيد یكيبرو با  ریطالق بگ»: گفت تشیعصبان یهم تو كامران

تا صبح باهاشون حرف  كه قبالً يیهاآشنا شو و ازدواج كن، با همون
 يیمهارت و توانا نينشده ا ريهنوز هم د. یدار روها اون ID. حتما یزد یم

 !یخودت كن ةفتیو ش یكه مردها رو گول بزن یرو دار
 تیوضع نيا»: گفتم بهش و شدم منفجر بمب مثل شحرفها نيا با

 یمرزوحد تو. یهست و یبود دوست نفر چند با ستین معلوم. من نه خودته
 !نیستی قائل رو مرد و زن نیب

ها به هر دو مون ثابت شد كه حرف نياون گفت و من گفتم. با ا خالصه
 همه نيا ةريشدونم ینم .ميندار نانیاطم گهيذره هم به هم د کي یحت

  .بوده از كجا یاعتماد یب
 . ظاهراًالبته  ميكرد یاما دوباره آشت ميبا هم قهر بود یروز چند

 سرد من به نسبت یلیخ كامران. بوديم یراضنا گهيهمد از مونقلب ته ما
. نبودم اومدنش منتظر گهيد. نداشتم بهش یاعالقه گهيد هم من .بود شده

 .گذروندمیم هامدوست با مووقت شتریب
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. ما یگفت خودت خواستیدل كنم چون م درد تونستمیبا مامانم هم نم 
 .ستین ری. خود كرده را تدبهخوریدرد تو نم هب نيا میاول بهت گفت همون

 رونیب رو ششام همها شب شتریو ب خونهاومد یم ريها دشب كامران
  .خورد یم

 ودارم كار شركت كه گفتیم ،يیآیم ريد چرا دمیپرسیم ازشهم  وقتی
 .خورمیم یزیچ هي هم جاهمون

شک اومدنای كامران  ديربه  ديگه. گذشت تیوضع نیبه هم یماه چند
شركت  یكامران تو نمیدر شركت بب مروز به سرم زد، بر هي. كرده بودم

 نه؟  ايمونه  یم

 نشستم.  نیماش یشركت و تو یهاکيرفتم نزد چهاراز ساعت  
رو  یخانوم هيباالتر  ابونیخ تاو چند رونیكامران اومد ب شیش ساعت

 شد. یباورم نم اصالً، سوار كرد كه انگار منتظرش بود
 كامران نیماش سوار چرا ؟هیك خانومه كه كردم می فكر خودم با شهم

 !گهيد یچرا هزاران و! شد؟
و كار كامران  ارمیواسه خودم ب یلیخواستم دلیهمش مبرگشتم خونه.  

. به كامران شک كرده بودم اما دلم شدیباورم نم اصالًكنم، آخه  هیرو توج
 داشته باشه. تیشک واقع نيخواست اینم

 .خونه حال اومدیكامران مثل هر شب خسته و ب
 . خبر كار و كار و كار چی؟ گفت هچه خبر دمیازش پرس 

  «آره جون خودت كار و كار و كار.»: دلم گفتم یتو
 كامران روزيد مثل. دنبالش رفتم و گرفتم نیماش بابام از هم فردا دوباره

 .كرد سوار رو خانوم همون و رونیب اومد شیش ساعت
 كه يیبال همون. شدم خبربا ماجرا كل از و كردم بشیتعق روز چند

 .بود اومده سرم دمیترس یم
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 .رو مشخص كنم تمیوضع گهيگرفتم د میتصم 
كجا  ؟یچه خبر؟ كجا بود دمیازش پرس شام زیشب كه اومد خونه سر م 
  ؟یهست

 «.بودم شركت نون، لقمه هي دنبال ،خبر چیه»: گفت هم كامران
 .خوردیم بهم شبش هر یهادروغ و هاجواب از حالم ديگه
 شتریب كامران آقا گفتن زدم زنگ ؟ینبود شركت كه 0شیش ساعت: گفتم

 مونن؟ نمی شیش ساعت از
 نگفت.  یچیه
 «؟!ديریم شیشكه هر روز با هم ساعت  هیاون خانومه ك»: گفتم 
 نداشت. یجواب قهیچند دق هواس. شوک شده بود كامران 
 ؟یكنیم بمیتعق: گفت تیعصبان با دفعهکي
 قدرنيوقت ا هي دمیترس می. آخه كنمیم بتیتعق كه هآره چند روز»: گفتم 

 !یبش ضيمر یكنیكار م كه
 من. استهمكار از یكي. نباش شدنم ضيمر نگران تو»: گفت هم كامران

 .رسونمشیم هاغروب
  «؟یراننده تاكس اي یتو مگه آژانس شركت»: گفتم

 هم من. داره بچه هم دونه هي مرده شوهرش چارهیب»: گفت كامران
 .باشم كرده یكمك خواستم
 مردم یزندگ فكر به دخواینم كن كمک خودت یزندگ به تو: گفتم

 هم رو هاظرف حتما ؟یمونیم اونجا شب آخر تا رسوندن از بعد. یباش
 !خونه؟ یآیم بعد یكنیم هم یریگگرد ؟یزنیم هم جارو ؟یشور یم

از  گهي. من دمي. چند ماه عقد كردهشد و داد زد زنم یهم عصبان كامران
 گشتم. یكه من دنبالش م ینبود یبا تو خسته شدم. تو اون كس یزندگ
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 نگاه وگريهمد فقط لحظه چند. زنهینم قلبم گهيد كردمیم احساس
 الیخ با هم اون. اتاق یتو رفتم. مینداشت گفتن واسه یحرف چیه. ميكرد

 ديشا. شدمیم منفجر شيخونسرد نيا از داشتم .خوردیم رو شامش راحت
 .كنه وانمود طور نيا خواستیم هم

 . دیكشیآخرش رو م یهانفس داشت وشده بود  یمرگ مغزما  یزندگ
 «.كن روشن منو فیتكل»: گفتم بهش و كردم جمع سايلموو

 مهرت از اي كنی می تحمل واون و مونی می اي روشنه فتیتكل»: گفت
 یزندگ یزن با ندارم حوصله من. رونیب ری می من یزندگ از و گذری می
 چرا ؟یكرد نگاه چرا ؟یزد حرف چرا و مدام بگه باشه من مبصر كه كنم
 ؟یاومد چرا ؟یرفت

 داشتم كه من رون؟یب مبر من چرا ؟یچ یعني. دمیفهمینم را شهاحرف
 .مبر ديبا من حاال و شد ميحر نيا وارد ديگه يكی كردمیم رو میزندگ

 ليتبد ميشروع كرده بود دیكه با هزار عشق و ام یزندگ یراحت نیهم به
 به خاكستر شد. 

 رفتميپذ انهصادق
 ابلهانه با تو خوش بودم چه

 یشد زمیانه همه چكودك چه

 دمش ازمندتیزود ن چه

 یم كردترك درانهیحق چه

 یدوزانس مرا انهرحم یب چه

 و

 آمد انیم به یخداحافظ بيغر واژه ناجوانمردانه چه

 .نبود من یبرا يیجا یزندگ اون یتو. كنم تحمل تونستمینم گهيد
 .رفتم و گرفتم آژانس
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 شوكه هم هاچارهیب اون. دیترك بغضم افتاد بابام و مامان به چشمم تا
 .كردم فيتعر براشون رو عاشقانمون یزندگ داستان. دبودن شده
و حاال هم  میمشكل داشت قدر اينشد كه ما یمامان و بابام باورشون نم 

. آقا فكر كرده من دخترم رو ریطالقت رو بگ»: . بابام گفتدهیكش نجايكار به ا
 «از سر راه آوردم.

 چرا من؟ چرا. كردم فكر بارم اسف تیوضع نيا به و اتاق یتو رفتم
 !بشه؟ ینجوريا ديبا من یزندگ
 با میتونستینم روز کي اگر. ميكرد شروع عشق با رو مونیزندگ كه ما

 چرا؟ ،چرا ،چرا پس! ميمردیم میبزن حرف هم
رفته  نیسال از ب 4 نيمرور كردم و به ا رو از اول متمام خاطرات شب

 كردم. فكر 
   حس و حالیشب آواره و ب مهین

 زوالیب یجام یسودا سرم در
            الیدر خ ميآغاز كرد یاپرسه

 وصال  اميآورد ا ادي هدل ب 
 

 را بار اول آورد اديهب دل
 را داريد نیاول خاطرات

 آن اسرار را  یباز نظر آن
 را وارآهو مست چشم دو آن
 

 بود بستهسر و مبهم یراز همچو
 بود خسته هم او تكرار از من چون

 

 او من با شد انیآش هم و آمد
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 او من با شد زبان هم و نینش هم
 او من با شد جان كه بودم جان خسته
 او من با شد توان و بودم ناتوان

 

 یخستگ خوابگاه شد دامنش
 یدلبستگ شد غازآ نیچن نيا

 

    تا سحر یازآن شب زنده دار یوا
 سر به شد او با كه یعمر آن از یوا

 خبریب ایدن ز بودم او مست
 شتریب شدیم عشق نيا دم به دم

 

 شد ساز دم خلوتم در و آمد
 شد آغاز ما نیب گوهاو گفت

 

   در عشق پا برجاست دل گفتمش
 دل باستيچشم دل ز يیگشا گر 

   دل استيدر یبان شوورق زتو  گر
 دل فرداست یب شام تو یب

 
 شده رانيو تو عشق ز دل
 شده گردانسر تو عشق یپ در

 بدان وفادارم عشقت در گفت
 بدان دارمیم دوست بس تورا من

     وصلت را به سر دارم بدان شوق
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 بدان خمارم مخمور يیتو چون
 من یهاغم شودیم یشاد تو با
 من یفردا شودیم بايز تو با
 

 شده افزون دل به عشقت گفتمش
 شده افزون رخت یجادو ز دل
 شده مدفون دل به یادي هر تو جز

 شده مجنون تيیبايز از عالم
 

 نبود سودا او عشق جز سرم در
 نبود جا دل نيا در او جز كس بهر

 نبود نایب او یرو جز بر دهيد
 نبود بايز گل چیه من عشق همچو

 

 نداشت ما با وفا اما روزگار
 نداشت را ما یخوشبخت طاقت

 گذاشت یسنگ ما عشق یپا شیپ
 نداشت پروا ما مرگ از گمانیب

 
 بس و بود هجران قصه نيا آخر

 بس و بود فراوان رنج و حسرت
 

 نبود غم يیجدا از را ما اري
 نبود كم عاشق و مجنون غمش در
 نبود محكم خود مانیپ سر بر
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 نبود ماتم جز عشق، از من سهم
 
 بست ساده مانیپ وانهيد من با

 شكست را مانیپ و عهد آن مه  ساده
 گسست را یاري مانیپ خبریب

 
 شكست را پشتم ناگاه خبر نيا

 رست بند از عاقبت كبوتر آن
 بست عهد گريد دلدار با و رفت

 است من خون هم كه ميگو كه تا
 است من خون ةتشن و جان خصم

 

            وصل او قسمت نشد نیبد ب بخت
 2.گدا مشمول آن رحمت نشد نيا 
 

. گشتمیم مقصر دنبال فقط مدت هي تا. میگرفت طالق هم از باالخره
 یزندگ شد باعث كی! كامران؟ ریتقص اي هزن اون ریتقص اي! ؟بود من ریتقص

 .بشه ینجوريا ما
 خواستیم كامران كه یطورهمون من اگه ديشا»: گفتمیم خودم به

 .شدینم یجورنيا بود حواسم شتریب و شدم یم
شد و جلب توجه یراه كامران سبز نم یهم نه! اگر اون زن جلو ديشا 

 رفت.ینم سراغش همكرد، كامران ینم

                                                                                                     
 مقدم اريماز مرحوم از تلخ عشق ةدكلم. 2



30    غفلت غروب  

كرد و ی، اگر به اون زن توجه نمكامرانه ریگفتم نه تقصیباز دوباره م 
 آخرش .ميكردیمون رو میزندگ میما االن داشت نيینداخت پایسرش رو م

 به لعنت گفتمیم. زنم هم خودم دميدیم. هزن یهرچ به لعنت گفتمیم هم
 «؟یچ به ؟یك به لعنت واقعاً اما. همرد یچهر

 رو نفر دو نیب رابطه بتونه كه یفور عشقبرق »: بودم خونده كتاب هي تو
 یصاحبیب بار ديبا یبدبخت با كه هزن فقط ششدن خاموش از پس كنه میتنظ
 «.هبكش دوش هب را

 شیبه زندگ یراحتو كامران داشت به بودم باخته رو میزندگ من واقعاً
خواستم یهم نم اصالًو  دونستمیباخت رو نم نيداد. اما علت ایادامه م

 قبول كنم كه خودم هم اشتباه كردم. 
 . ...كالس نه و كار نه درس، نه نداشتم رو یكار چیه ةحوصل و حال

ني. ایكن دایكن خودت رو پ یاما سع ،دونم سختهیم»: گفتیم مامانم
 نيو بهتر یدوباره شروع كن تو جوون ؟ی. آخرش چیریم نیاز ب یجور
 . یرو دار تهایموقع
 یا جلویمي. به قول قدميشده بود، پاكش كرد ی! اشتباهفتادهین یاتفاق 
 منفعته. یریجا بگو از هرر ضرر

 : هم گفتم من
 رود بده  ديآ باز رفته آب گرچه

 

 بددود مددرده امددا چددارهیب یمدداه 
 

 از سال چند تونم نمی من اما باشه آسون شما یبرا كردنش پاک ديشا
شه؟! تازه اگر هم پاک بشه ردش  یم مگه پاک واقعاً حاال. كنم پاک رو عمرم

  مونه.یم
نداره تموم  شیاز زندگ یرو باخته و هدف شیكه زندگ یكس یبرا ایدن

رو  شیو زندگ تیصبح دوباره كار و فعال یشده، آخه با چه ذوق و شوق
 شروع كنه. 
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 یلیدل من اما میكنیم یزندگ لیدل چه به میبدون كه باستيز یوقت یزندگ
 .كنمینم دایپ

 باختن و نبرد اصالً یزندگ ؟ینباخت رو یزیچ تو»: گفتیم مامانم
 ديبا ،یخورد نیزم هم وقت هر و یكن یط ديبا كه یِراه یزندگ. ستین

 .یبده ادامه راهت به و یپاش دوباره و یبد تكون رو خودت
 .كن شروع دوباره را تیزندگ .شو بلند و كن توكل خدا به
 : بله مامان جان، گفتنش آسونه اما به قول شاعر 

 است افتاده خود كه داند یكس افتادن قدر
 2است مشكل برخاستن ،یكس افتاد چون کیل

 چند من كنم عمل تونستمینم اما كردمیم گوش رو مامانم یهاحرف
 های دست با من .بودم داده دست از رو زندگیم یهاسال نيبهتر از سال

 .دكر منابود و شد ليتبد یقیعم چاه به كه بودم كنده یاهچال خودم
رو  یاكه پشت كنكور بودم خوب درس بخونم و رشته یتونستم سالیم

باشه نه بار  میزندگ اريازدواج كنم كه  یم و با كسكه دوست داشتم، قبول بش
 راحت باختم.  یلیرو خ یدلم شدم و باز یهوا یاما من زندان ،میزندگ
 میجددوان دارد گلدده میزندددگان از

 

1میزنددگان  نيا از یجوان شرمندة 
 

 

 نيرو دوباره درست كنم، ا زیتونم به عقب برگردم و همه چینم گهيد
 رفت اما به كجا؟  ديبه جلو. با شی؛ پهندار شتریراه ب کي ریمس

 بمینص نشد غم جز رمیاس و دلداده
 بميغر و خسته من يیوفایب شهر در

 آبم انتظار در جانمگرفته  آتش
  آفتابم دنبال یاهیس همه نيا با

                                                                                                     
 زنگنه یمرتضشاعر . 2
 اريشهر مرحومشاعر . 1
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 وحشت یهاهيسا از نگاهم در افتاده
 حسرت و هاناله جز دل بر نمانده یزیچ
 

 آمده سراغم سأي ،باغم به زده آفت
 2چراغم کي محتاج نهیس راه كوره در

                                                                                                     
 آلهاشم.م. میرحشاعر . 2



 
 
 
 
 
 
 

 خط سر نقطه
 
. ندموگذر یطورنیرو هم یماهگذشت چند یبه بطالت م مهاو هفته روزها

 یطورنیهم یخواهیم یتا ك ؟یروز با خودم خلوت كردم و گفتم تا ك هي
 ؟ یآخرش كه چ ؟یكن یزندگ
 یضرر كسچیه به بدم ادامه تیوضع نیهم به هم گهيد سال ده تا

 سرباز تا چند نیهم با ديبا پس. مشیم ماتوشیك خودم فقط رسه، ینم
 .كنمب یكار

 یكيزدم. اسم  paltalk یهابه چت روم ی. سررفتم سراغ چت دوباره
 یراه» یعني، بود another pathام رو جلب كرد، اسمش ها توجهاز اتاق

؟ كنار اسم میكن یزندگ گهيجور د هي یعني ؟یچ یعنيگفتم خوب  «گريد
 همزخرف یهاتيسا نيا از كردم فكر «هاخانم فقط» ،Just Fاتاق نوشته بود 

 .بود كرده بدبخت منو هاچت نیهم .نرویب اومدم چت از ...و
ام كرد و رفتم سراغ همون چت روم. با هوسوس طونیش روز اون یفردا

 د.بودن  خالف انتظارم همه خانمكمال تعجب و بر
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از  اتشونیمختلف و تجرب انياد ةردربا دمیمكالماتشون رو خوندم و فهم 
، یحیمس داشتند حضور اونجا ایدن انياد شتریباز  تقريبازنند. یحرف م نيد

 . ...و هوديمسلمان، 
 ؟یدار ینيد چه و ؟يیكجا اهل ؟هسالت چند دندیپرس ازم

 «مسلمانم.سالم و  10»: گفتم
 «.یكن كمک ما به یتونیم پس ،خوب»: گفتند
 «.دونمینم نميد از یاديز زیچ من. كنمینم فكر»: گفتم
 «؟یدون نمی نتيدرباره د یزیكه چ یهست یطور مسلمانچه»: گفتند
 «.و من هم مسلمان شدمبودند   پدر و مادرم مسلمان»: گفتم 

 . گفتن نداشتم یبرا ینزدم چون حرف یحرف گهيد
بودند   هاشون تازه مسلمان شدهیخوندم. بعضیها رو ممكالمات اون فقط

شد كه تازه مسلمان شده باشند. یكردند. باورم نمیقشنگ بحث م یلیاما خ
ذهن  های  سؤالها عالمت اون ة، همشدیهم رد و بدل م یقشنگهای   سؤال

 وقت چیخاطر كه ه نيبه ا ديبراشون نداشتم. شا یكه جواب بودن من هم
  .نبودم هام  سؤال یبرا یدنبال پاسخ

 نميد ةدربار زیچچیساله كه مسلمانم، اما ه 10لحظه به خودم گفتم من  هي
 ها نياداره؟ چرا من هم مثل  یبرام تازگ ها نيا یهادونم. چرا؟ چرا حرفینم
 قیتحق دهیكه به من به ارث رس ینيد ةنكردم؟! چرا درباررو خودم انتخاب  نميد

 نكردم؟
 یكس كردمینم فكر. بیعج هم و بود جالب هم مبرا شونهابحث

 جواب دنبال و كنه بحث و باشه مهم براش نشيد مسائل زيرزير قدر نيا
 گرفته ادي مدرسه یتو يیهازیچ هي فقط ینيد مسائل ةدربار من آخه. بگرده
 .عمل یبرا نه امتحان یبرا هم اون بودم



    37 سر خط  نقطه

 

كلمه هم از  کي یپاس كردم كه حت یدانشگاه هم دو واحد معارف اسالم
ها . اما اونبشهدرسم پاس  تافقط حفظ كردم و امتحان دادم  دمیاون نفهم

 كردند. یقشنگ با هم بحث م یلیخ
فكر به ذهنشون خطور كرده كه  نيا اصالًشده بود چرا   سؤال برام

 ؟ ناسالم رو انتخاب كرد ن،يهمه د نيا یكنند و چرا تو عوض ون روشنيد
 اطالعات. بود نيكاتر اسمش بود شده مسلمان تازه كه يیهااون از یكي
: گفت نيكاتر كه كنم یخداحافظ خواستم. داشت اسالم نيد ةدربار یخوب

 و دادم رو لمیميا «.میباش تماس در شتریب هم با تا بدهم، بهش رو لمیميا»
 .كردم یخداحافظ





 
 
 
 
 
 
 

 نیکاتر

 
 گهينوشته بود چرا د كهاومد  لیميا هيبرام  نيروز از طرف كاتر هي نكهيا تا

. ازش . من هم براش نوشتم وقت نداشتمزنم نمیها روم اونچتبه  یسر
 خودش بهم بده.  ةدربار یشتریخواستم اطالعات ب

سال كه مسلمان  چهارو  هستن یحیش مسبرام نوشت كه خانوادهم  اون
 كنه. یم یزندگ ایفرنیكال یشده و تو
. اون هم با كمال میباهم چت كن يیروز تنها هيشه، یاگه م»: گفتم بهش

 «.رفتيپذ لیم
. به نظرم دختر میباش نيالآن صبح به وقت ما نهساعت  میگذاشت قرار

  .شدمیزد قانع میباهام حرف م یداشت. وقت یآرامش خاص هي؛ بود یآروم

 ناابیب نيا تو متونم بگیكرد و م یمن باز یزندگ تو ینقش مهم نيكاتر
تمام مكالماتمون رو  دخوایخاطر دلم م نیهم ه. بفانوس راهم شد کيتار

  .سميبراتون بنو
 «.بگو برام شتریب خودت از»: نيكاتر
  «كردم. لیبودم اما ترک تحص یسیانگل اتیادب ةرشت یدانشجو»: سارا
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 ادامه رو درست چرا. هستم یداروساز رشته یدانشجو هم من»: نيكاتر
 «؟یكرد ازدواج ؟ینداد

  «كه طالق گرفتم. یادامه دادنش نداشتم. چند ماه یبرا یازهیانگ: سارا
 «.یدیم ادامه و یكنیم دایپ زهیانگ دوباره كهانشاءاهلل »: نيكاتر
 رییتغ رو نتيد چرا ؟یشد مسلمان چرا .جالبه برام شدنت مسلمان»: سارا

 «!اسالم؟ چرا ،نيدار نتونيد یتو یآزاد جور همه كه شما ؟یداد
 «؟یدار حوصله ،مفصله»: نيكاتر
 «.اديز یلیخ»: سارا

 
 اسالم؟ چرا پرستش،چرا 

 ؛دارن ینيد هي یخاك ةكر یرو مردم ةهم كه بود نيا من  سؤال شهیهم»: نيكاتر
 و پرستستاره یكي ،هندو یكي ،یهودي یكي مسلمان، یكي ،یحیمس یكي

 مگه هست؟ پرستش حس چرا ؟باشه نيد ديبا چرا ،خوب. گهيد دينهزارن 
 ها یبعض و پرستنیم رو خدا کي ها یبعض كرد؟ یزندگ شهینم نيد بدون
، دی، خورشپرستن مثل ماهیرو م دگاريهم مخلوقات آفر ها یو بعضر خداتا چند

  «ه؟یچ نيكه دنيخالصه ا ...وستاره 
 «؟ینكرد دایپ خودت نيد تو رو ها  سؤال نيا جواب ،خوب»: سارا
 ندادند بهم یاكننده قانع جواب اما دم،یپرس اسقف تا چند از نه،»: نيكاتر

 «.شد گهيد  سؤال صدها باعث مسئله نیهم و
 «!؟یهاي  سؤال چه»: سارا
را  حیبه پرستش داره؟ چرا ما خدا و حضرت مس ازیچرا بشر ن»: نيكاتر

 م؟یپرستیموجود قابل پرستش م کيبه عنوان 
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 كه حاال خوب شد؟ ختهيآو دار به ما گناهان خاطر به حیمس حضرت چرا
 فیضع قدر اين خدا اگر آخه م؟یبپرست رو یكس چه ما شد ختهيآو دار به

 د؟یپرست و كرد اتكا بهش شهیم چطور بشه، دهیكش دار به كه باشه
  ؟ نتا كدوم بهتر سه نياتا خدا وجود داره؟ از  سهچرا  

 حل تیقابل كه ومدهین یدتريجد نيد چرا كه بود  سؤال مبرا شهیهم
 جواب رو ما یها سؤال بتونه و باشه داشته رو دوره نيا مسائل و مشكالت

 .بده
 نيد گفتندیم هااون اما. كردم مطرح رو ميها سؤال سایكل یتو دفعه چند

. آخه مگه یسؤال گونهچیه بدون یريبپذ هست كه یجورنیهم ديبا رو
خاطر گناهان ما به  هب حیچرا حضرت مس دمیبار پرس هيشه؟ یم یجور نيا

 «شد؟ ختهيدار آو
 «.ميريبپذ خدا و یقربان کي عنوان به را او ديبا ما»: گفت اسقف

 كنم قبول تونستمینم اصالً. بود ممكن جواب نيبدتر جوابش نظرم به
 دهیكش بیصل به بشر افراد تمام گناهان كفاره خاطر به حیمس حضرت كه

 بعد. دهیكش رو جورش نفر هي چون ،مجاز یخالف گونههر گهيد پس شده،
 «م؟يريبپذ خدا عنوان به ور دهیكش بیصل به فرد شهیم طوری چه

 «؟یاومد در یگمسردر نيا از چطور ،خوب»: سارا
 فرهنگمون از رو نيد شترمونیب ؟هیچ هاآدم ما مشكل یدونیم»: نيكاتر

 یحیمس همه كه ميشد متولد یطیمح در چون میهست یحیمسمثالً  .ميریگیم
 يا یهودي ،یحیچرا مس پرسنیكه از خودشون م هستن یكم افراد .هستن

 هستن؟ ...مسلمان و
چون  ستنیهم ن رییو حاضر به تغ كننیم قیندرت تحق هب اگر هم بپرسن 

 تمام اگر مثالً. میكن یزندگ انمونینتره كه مطابق رسم و رسوم اطرافوآس
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 و باشد نيد طرفدار نفر کي كه سخته یلیخ خوب هستن نيدیب لیفام
 «.نهك عمل نيد نیقوان به دبخوا

 اما هستن مسلمان مخانواد چون هستم مسلمان گفت، منو تیوضع دقیقاً
 .دونمینم اسالم از یچ چیه

 ریغ مشكالت یبراحلی  راه ايآ كردمیم فكر خودم شیپ شهیهم»: نيكاتر
 و برسن آرامش به بتونن هاانسان كه هدار وجود یخاك كره نيا حل قابل
 «!؟نكنن یزندگ استرس یتو قدر اين

 «؟یكرد دایپ رو تها سؤال جواب»: سارا
 نيبه ا قاتمیتحق ی. توكردم قیتحق یلی. خنه یراحت نيبه ا»: نيكاتر

 . همن های  سؤالتمام  یگواسالم پاسخ نيكه د دمیرس جهینت
 هيبه  هی، تكلیوك هياعتماد به ، آرامش یعنياسالم  كه دمیفهم یوندیم

 نيتردر دست اوست، به مهربان زیكه همه چ یبه كس م،یعظ هيقادر مطلق به 
 مهربانان. 
 هم باز باشه داشته رو یكس نیهمچن کي انسان یوقت نظرت به خوب

. كردم دایپ نويا اسالم یتو من! گمه؟درسر هم باز و داره اضطراب و دلهره
 و وتریكامپ عصر و مدرن یایدن مشكالت تمام یبرا خدا نيا بر عالوه

 هزاران و قتل و كشتار و كشت و یزيخونر و جنگ دوران و کیالكترون
 با و داده نشون رو راه شیاله كتاب در و گذاشتهحل  راه گهيد یبدبخت
 «.كرده روشن كامال را راه نيا فرستاده كه یامامان

 آشنا اسالم نيد با چطور كه بده حیتوض مبرا اول از ،نيكاتر»: سارا
 «؟یشد

 هام سؤال ةهم به كه داشتم مسلمان دوست هي دانشگاه یتو»: نيكاتر
 خیلی مبرا ،بودكننده  قانعكامالً  هاشجواب. داد پاسخ تیحیمس دربارة
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 ةدربار یزیچ كه گرفتم یمنبع از ور مها سؤال پاسخو عجیب بود كه  سخت
 «.مستدونینم اون

 بهم رو هات سؤال جواب دخوایم دلم یلیخ یبخوا رو راستش»: سارا
 خواستیم دلم یلیخ یزد حرف تها سؤال و تیحیمس از یوقت ،یبده

 نيا به هایلیخ تیحیمس نيد غاتیتبل خاطر هب االن آخه .بدونم رو شجوابها
 «.نشد مندعالقه نيد

 جواب بهت قرآن اتيآ با رو همه فرصت سر روز هي ،حتما»: نيكاتر
 قیتحق اون ةدربار كه شهیم مندعالقه تیحیمس نيد به یكس نظرم به. مد یم

 «.دونهینم فاتشيتحر از یزیچ و نكرده
 «.كن فيتعر واسم رو قاتتیتحق هیبق خوب نطوره،یهم حتما»: سارا
 تمام و گرفتم رو المعارفهريدا كتاب دانشگاه كتابخانه از ،بعد»: نيكاتر

 «.كردم دایپ ،شدیم مربوط اسالم به كه رو یلغات
 «؟یلغات چه»: سارا
 عه،یش ،حج ،حجاب ،روزه ،نماز ،قرآن ،اسالم مسلمان، مثل»: نيكاتر

 . ...و یسن
 به قرآن ةترجم هي. كردم مطالعه و قیتحق هالغت نيا از كدوم هر درباره

 كه كردمیم احساس كامال .بودم شده قرآن جذب واقعاً .دميخر هم یسیانگل
 .دميند ناو در یتناقضات هم لیانج خالفبر .ستین بشر ةگفت و حرف نيا

 اسالم در كه گشتمیم یامسئله اي و نكته دنبال همش لياوا البته
 .نكردم دایپ یمنطقریغ نكته چیه اما هباش یمنطقریغ

عكس داره بر یمنطق حیتوض کي ای در اسالم هر نكته و هر مسئله 
 باور كرد.چرا وبدون چون ديبا رو دشيعقاكه  تیحیمس

. بود شده رباآهن کي مثل برام اسالم ماه،  سه حدودا یكوتاه مدت از پس
 یرو یلیخ كه یامسئله کي. هنيد همین من نجات راه تنها كردمیم احساس
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 تعقل و تفكر بدون انسان دخواینم اسالم كه بود نيا تگذاش ریثأت من
همه  یبرا نادرست و درست راه. ستین یاجبار نيد قبول در .بشه میتسل

و بعد  هبسنج ور ديو عقا هخدا از انسان خواسته كه تفكر كن 2روشن شده.
 . هوجود ندار یاجبار چیانتخاب ه یبرا .هریبگ میتصم

كه مسلمان  یشه از وقتیباورت نم ی. ولزدم حرف یلیخ ؛كردم تخست
  «قسمت كنم. گرانيم با دخوا یم كردم كه دایپ یگنجم انگار شد

 .«جالبه برام واقعاً تها  حرف ،اصالً نه»: سارا
 ینجوريكس باهام اچیحال ه ه، تا ببردمیلذت م یلیخ شهاحرف از

وقت فكر نكرده  چیمن هباز شده بود.  روم به یحرف نزده بود. انگار در
، اما چرا بودمآرامش ها دنبال سال ني؟ من هم تمام انموبودم كه چرا مسلم

  دم؟ینرس
 در رو سال سه شهینم البته ،شدنم مسلمان یماجرا هم نيا»: نيكاتر

 «؟یكنیم كار یچ ، بگو خودت از تو. كرد خالصه سطر چند
 «.كنمیم فكر فقط. كار چیه من»: سارا
 .نداشتم یمثبت نقطه چون نداشتم، گفتن یبرا یحرف
 «؟یچ فكر»: نيكاتر
 «!منه واسه هایبدبخت ةهم چرا كهنيا فكر»: سارا
 حتما!ها واسه تویبدبخت ةكه چرا هم یدیپرسیاز خدا م ،خوب»: نيكاتر

 نسبت اسالم نيد گهيد تيمز کي یدونیم. بده نشون بهت كه رهداحلی  راه
 ه؟یچ تیحیمس به

 صحبت خدا با یخواست كه زمانی هر و يیجا هر از میمستق یتونیم تو
 روز طول در بار چند نیبب ،یبخوا كمک ازش و یبگ رو اشتباهاتت و یكن

                                                                                                     
 «یالغ من الرشد نیتب قد نيالد یف اكراه ال»: 140 ةيآ بقره، ةسور. 2
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 اکيا» .بده نشون ما به رو راه و كنه كمكمون ميخوایم خدا از نمازها سر
 «.میالمستق الصراط اهدنا» «نینستع اکيا و نعبد
 ستین الزم، با خدا داشته باشن میرابطه مستق هيتونن یها ممسلمون 

اعتراف به گناهان و طلب عفو و آمرزش  یو برا سایكل نبركردن  واسه دعا
 .اعتراف كنن و اسقف اعظم شیپ نبر

 .بخون نماز ركعت دو و ریبگ وضو برو كن، كار یچ یدونیم
افتاده و هر  تحال برا هكه تا ب یهر اتفاق و نیت بنشسجاد رویبعد  
كه مشكالت من و  يیخدا به خدا بگو. رو زده سر ازتحال  هكه تا ب يیخطا

 .چهیه شزاليتو در برابر قدرت ال
كه  یبارت سبک شده، وقت یكنیاحساس م و یشیم یخال ینجوريا 
 یتونیبشه اون وقت م یجور واجورت خال یبار گناهات و فكرهاكوله
 «.یبكن یكار یتون ینم هكوله پر نيكه ای. تا وقتیریبگ میتصم

  .«كنه كه با او ارتباط دارهینگاه م یخدا هم به كس ،آخه»: سارا
 بندگانم یا»: گهیم خودش خدا. ستین یطور نيا اصالً ،نه نه»: نيكاتر

 همانا دينشو دیامنا خدا رحمت از ديكرد اسراف خودتان یهانفس در كه
 2«.است مهربان آمرزنده و آمرزدیم را گناهان ةهم خدا
ارتباطمون رو  كه مايیم اين ،یكن دو طرفهكن ارتباطت رو با خدا  یسع 

رو  یوصله. تو خودت گوش شهیاز طرف خدا هم وگرنه ميقطع كردخدا  با
 «رو بردار و شروع كن به حرف زدن. ی! گوشاديیصدا نم یگیو م یگذاشت

 «.باشه تو با حق ديشا»: سارا

                                                                                                     
 غفِرُيَ اهللَ إن اهلل رَحمَهِ مِن التَقنَطُوا أنفُسِهِم یعَلَ أسرَفُوا نيالَذِ یَعِبادِ اي قُل: 49 ةيآ زمر ةسور. 2

 الرَحِیم الغَفُورُ هُوَ إِنَهُ عاًیجَمِ الذُنُوبَ
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 ؟یرینم دانشگاهت یكارها دنبال چرا .كن شروع دوباره سارا»: نيكاتر
 یانرژ آدم به تیفعال و كار .باشه خوب یلیخ تا هیروح یبرا كنم فكر

 «.ده یم
 «.ندارم یازهیانگ. دونمینم»: سارا
 «.كنی می پیدا هم زهیانگباش  مطمئن كن، حركت تو»: نيكاتر

 
 ده پناهم ،پناهميب

 یرو یلیخوندم. خ رو دوباره شهاتمام حرف نيبا كاتر یاز خداحافظ بعد
كار  چیو ه رفته باد بهكنم عمرم یهمش احساس م .فكر كردم شها حرف
  انجام ندادم. یدرست

 كار یچكه  اومدم ایدن نيا یتو م؟یك من ،شناسمینم هم رو خودم یحت
 !؟كنم كار یچ ديبا كنم یزندگ درستاينكه  برای كنم؟
داشت.  یاشتباه و عاقبت بد ةجیكه به نظرم درست بود نت يیتمام كارها 

 كار كنم؟ یچ ديپس با
سجاده  یگوش كنم. وضو گرفتم و تو نيگرفتم به حرف كاتر میتصم 

 نكهيا یها برامياون قد ادمهيوقت بود كه نماز نخونده بودم.  یلی. خنشستم
 كردم.ینماز صبح ساعت كوک م یخوندم و براینماز م رمینمره خوب بگ

زدم یحرف م .با خدا حرف زدم یدو ركعت نماز خوندم و بعد از نماز كل 
 كردیم ینیسنگ دلم یتو كه رو يیهاحرف. گفتمو زیهمه چ .كردمیم هيو گر

 .شد یخال دلم یهاعقده واقعاً. گفتم یكي به باالخره
 يیمددا درد عددالج تددو رب ايدد

 

 يیشدددفا مدددا درون درد بدددر 
 

 میخسدته دل و فسدرده حدال    ما
 

 میاز بدددار گنددده شكسدددته بدددال 
 

 انیعصدد بحددر بدده همدده میغددرق
 

 احسدان  و لطدف  یگدا میهست 
 

 مینمددائ خددود كبددر ز نكددهيا بددا
 

 میفندددائ در یفندددا اصدددل در 
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 مينددددار یتيو خدددود یهسدددت
 

 مينددددار یتدددیمن شياز خدددو 
 

 ميو خدوار  لید درگده تدو ذل   بر
 

 ميجددز گندده ندددار  هبدد هيسددرما 
 

 پناهددان یبدد اثیددغ و غددوث یا
 

 گناهددددان ةجملدددد ةبخشددددند 
 

 مینفسدد ریاسد  نیرب تدو ببدد  ايد 
 

 میهمدده هددوا پرسددت سددتيعمر 
 

 میكبددر جملدده مسددت   ةبدداد از
 

 میهدددر گنددداه و پسدددت ةآلدددود 
 

 اريددای  ،زتوبدده یدر یبگشددا
 

 نگهدددار تیزمعصدد تددو را مددا 
 

 میوفدائ  یبد  عهدد  بده  گرچده  ما
 

 میگدددائ مددا تددو در بدده لكددن 
 

 كددن یتيسددائل خددود عنددا  بددر
 

 كددن یتيزدگددان حمددا  از غددم 
 

 نیمسدددك یآبدددرو يدددةما یا
 

 نيددد در ینمددا قدددمم ثابددت 
 

 
 نیکاتر با دوباره يگوو گفت

 میرفت احوالوحال از بعد. گذاشتم قرار نيكاتر با دوباره بعد روز سه دو
 .سمينویم براتون ،شد بدلورد ما نیب كه رو یهاي  سؤال. پاسخوپرسش سراغ

 مسائل تمام كه نهيا منظورم ؟یكرد قبول رو اسالم زیچ همه تو»: سارا
 «است؟ شده حل برات اسالم نيد

و  دميپسندیاز مسائل رو نم یاگر بعض ،متوجه نشدم؟ خوب»: نيكاتر
كه  ینيرفتم سراغ دیم ،كردمیرو قبول نم نيد نيا كهحل نشده بود  مبرا

 م. نبود كه مسلمان بش یتمام مسائل و قواعدش قابل قبول باشه، اجبار
 تا را هااون علت و اثرات كردم قیتحق نيد مسائل تمام یرو باًيتقر من

 .كردم دایپ بشه قبول قابل برام كه یحد
 «از اون رو رد كرد؟ یرو قبول كرد و قسمت نياز د یشه قسمتیمگه م 

 روزه و نماز با من. شهینم اي شهیم دونمینم البته ،شهیم آره»: سارا
 «.مخالفم مسائل از یبعض با اما ندارم یمشكل
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 گريد یبعض به و ديآوریم مانيا یاله كتاب از یقسمت به ايآ»: نيكاتر
 در یخوار و ذلت جز هب ستیچ بدكار مردم نیچن یجزا پس د؟يشویم كافر
 كردار از غافل خدا ،امتیق روز در عذاب نيترسخت و جهان نيا یزندگ
 2.ستین شما

 دایمخالفتت پ یبرا یو مستدلعلت مناسب  ؟یمخالف یمسائل چه با
 «!؟یرفتيو نپذ یكرد ونشردبرات خوشايند نبود  چون اي ؟یكرد

 قبول قابل مسائل از یبعضنظرم  به یول. ستمین قیتحق اهل من»: سارا
 «.ستین

 «؟یچ مثال»: نيكاتر
 ارث، زنان، حقوق حجاب،. دارم مشكل ازن مسائل یرو شتریب من»: سارا

 . ... و مردان یهمسر چند

 اديز همكردن  گوش ةحوصل حتما ،یندار كه قیتحق ةحوصل»: نيكاتر
 «!م؟یكن كار یچ خوب. یندار

 حس و شمیم قانع خوب یدیم رو هام سؤال جواب تو یوقت نه»: سارا
. نداره ضرورت هم اديز من نظر به. حجابمثالً  نیبب. كنمیم دایپ قیتحق
 «نند؟وبپوش رو خودشون قدر اين ديبا هازن چرا

تونه ی. چون انسان نمستینظر تو مهم ن نيد یاول از همه تو»: نيكاتر
 یدونه كه چی. چون نمادیاز مافوق ب ریتداب ديبا رهیبگ میخودش تصم یبرا

د انجام بده كه دلش خوایرو م یبه ضررش. فقط كار یو چ هبه نفعش
  «د.خوا یم

 
 

                                                                                                     
 إلَا مِنكُم ذالِکَ فعَلُيَ مَن جَزَاءُ فَمَا بِبَعضٍ تَكفُرُونَ و الكتابِ بِبَعضِ ونَنُومِتُفَأ 34: ةيآ بقره سورة. 2

 تَعمَلُون عَمَا بِغافِلٍ مَااهللُ و العَذابِ أَشَدِ یإلَ رَدُونَيُ امهِیالقِ ومَيَ و ایالدُن وهِیَالحَ یفِ یٌخِز
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 انیدحجاب در ا

خوب و سالمه. همه  یزندگ کي الزمةبه نظر من حجاب  اتفاقاً»: كاترين
 انيكه در تمام اد یزیپس چ ،نی. ببحجاب داشتند و بعدا حذف شده انياد

 انیب انيداشته كه در تمام اد یثمرات و عواقب خاص بوده. یبوده نكته مهم
 «شده.

 يیتا جا ؟یكن ثابت بهم یتون یم داشته وجود حجاب انياد كدام در»: سارا
 «حجاب نداره. یجز مسلمان كسب ديدم كه من

هم  انياد گريامر عمل كردند اما در د نيمسلمانان به ا ،بله»: نيكاتر
نم با سند وتی. مستیبر نبودنش ن لیدل یديند رو یزیحجاب بوده. اگر چ

  .برات ثابت كنم
شدنم سال بعد از مسلمان يک .سخت بود من هم یبرا ل حجاباياو

حس كرده بودم اما از  كايآمر طیحجاب گذاشتم. اثرات حجاب را در مح
 کيكردم باالخره بعد از  قیتحق یلی. خدمیترسیمردم م یهاها و حرف نگاه

 سال محجبه شدم.
 یرو كردم مطالعه حجاب و اسالم مورد در كه رو يیهاليفا تمام

 «.ذارمب ارتیاخت در تونمیم. هست وترمیكامپ
 .«امآماده من خوب. كن لیميا برام رو همه. هبخو یلیخ»: سارا

 
  هودی نییحجاب در آ

 دركه  مواردی. دارند یسخت نیقوان كه كنمیم شروع هودي نيد از»: نيكاتر
 بوده زنان حجاب ةدهند نشان كه شده اشاره روبنده و چادر به تورات
 : از اند عبارت



47    غفلت غروب  

: گفت زن آن به بوعز: 24 عبارت ،سوم باب روت كتاب ،تورات. 2
 جو لیك شش او به و بگرفت آن پس. ریبگ و اوریب تواست بر كه یچادر»
 «.رفت شهر به و گذارد یو بر ،مودهیپ

 یعروس ة)دربار: 24و24 تاعبار، 93 باب ،شيدایپ سفر ،تورات. 1
 و دهیكش رو به یبرقع ،كرده رونیب شتنيخو از را یوكیب رخت پس"( هوداي

 ،است تمنه راه در كه امینیع ةدرواز به و دهیپوش یچادر در را خود
 ".بنشست

 در. زنان بوده یبرا یهم پوشش هودي نيدر دده كه یعبارات نشون م نيا 
مجازات بوده و حجاب  یدارا یگرعفت و عشوه نكردن تيرعا هودي نیقوان

 یكيآن  نكردن تيرعاكه یطوربه ومده می حساب به یزندگ اتياز ضرور
 .بوده از علل نزول بال

 مغرور زنان خداوند": 15-20 عبارات سوم، باب ،ینب ایاشع كتاب ،تورات .9
 خود یالنگوها و روندیم هرا عشوه با آنان. كرد خواهد محاكمه زین را میاورشل

. زنندیم پرسه جماعت انیم در زیانگشهوت چشمان با و آورندیم در صدا به را
 نظر در را آنان. شوند مویب تا فرستاد خواهد یگر یبال زنان نيا سر بر خداوند

 خواهد شانيا از را ورآالتشانيز تمام خداوند. كرد خواهد رسوا و انيعر همه
. ینتيز یهاحلقه و انگشترها ها،عطردان ها،كاله النگوها، ها،گوشواره. گرفت

 عطر خوش یبو یجا هب .كرد خواهد محرومشان ها نيا ةهم از خداوند ،یآر
 شانيیبايز و ختير خواهد شانيبايز یموها تمام. داد خواهند تعفن و گند یبو
 ".شد خواهد ليتبد يیرسوا به

 يهوديان ،یوسط قرون طول در»: گويد می مورد اين در دورانت، ويل
 دادند نمی اجازه هاآن به اما آراستند، می فاخر البسه با را خويش زنان همچنان

 كه بود خالفی سر، موی نپوشاندن. روند مردم میان به عريان سر با كه
 كه بود آن يكی شرعی تعالیم جمله از. ساخت می طالق مستوجب را مرتكب
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 به دعا دست هويداست، سرش موی كه زنی حضور در نبايد يهودی مرد
 2«.بردارد خدا درگاه

 برام كه دميد ،هودي یفقه یهاكتاب از یكي ،1تلمود كتاب درای  نكته
 بدون تونهیم مرد هكن تخلف حجاب نیقوان از كه یزن هر بود؛ جالب یلیخ

 : بده طالق را زن هيمهر پرداخت
 به باشد دهیپوش را سر آنكهیبمثالً  بپردازد هودي قانون نقص به یزناگر »

آنقدر  شيصدا اي و كند دلدرد مردان از یسنخ هر با اي و برود مردم انیم
 را او سخنان بتوانند گانشيهمسا كند تكلم اشخانه در چون كه باشد بلند

 «.دهد طالق را او هيمهر پرداخت بدون دارد حق مرد بشنوند
 یربان اتیادب در یهودي زنان كتاب در اتیادب پرفسور ،ريبر میمناخ دكتر

 پوشش با كه است داشته وجود یهودي زنان یبرا سنت نيا همواره: ديگویم
 را چشم کي تنها و بپوشانند را صورت تمام كهنيا یحت بروند مجامع در

 9.بگذارند آزاد
 از یحرف هم یقبل ءایانب كردمینم فكر اصالً ،جالب چقدر یوا»: سارا
 و ماست نيد مخصوص حجاب كه بود نيا من تصور. باشند زده حجاب
 «.بوده قانون نيا گذارهيپا اسالم

 «؟ینشد كه خسته»: نيكاتر
 «.اصالً ،نه»: سارا

 
  

                                                                                                     
 .01، ص21ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج . 2
 دانشمندان توسط یالدیم هیاول قرون یط كه تورات متون ریتفاس از است عبارت تلمودكتاب . 1

 است. انيهودي یزندگ نامةنيیآ و مدون فقه مجموعه زین و است رفتهيپذ صورت هودي اول طراز
3  . Dr .Menachim Brayer“ :He Jewish Women in Rabinic Lieraure ”p.139 
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 تیحیمس نید درحجاب 

 كه شده ذكر لیانج یجا چند در بوده حجاب هم تیحیمس نيد در»: نيكاتر
 : باشن داشته ایح و پوشش چطور زنان

: 3-29 عبارات ،دوم باب ،مونائوسیت به پولس اول ةرسال ،لیانج. 2
 ديبا یحیخود باوقار باشند. زنان مس شيدر طرز پوشاک و آرا ديبا زین زنان»

 شيآرا ینه برا رندیو اخالق خوب خود مورد توجه قرار گ یكوكارین یبرا
در  ديبرق. زنان باوزرق پر یهاآالت و لباس وريآراستن خود به ز ايمو و 

دهم یبپردازند. اجازه نم یروحان ليمسا یریسكوت و اطاعت كامل به فراگ
 «ها مسلط شوند.بر آن ايدهند و  ادي یزیزنان به مردان چ

به  يیبايز یبرا»: 0-2 عبارات ،سوم فصل ،پطرس اول ةرسال ،لیانج .1
توسل  سوانیگ شيو آرا بايز یهاجواهرات و لباس رینظ یظاهر شيآرا

 يیبايباشد. باطن خود را با ز بايشما ز رتیباطن و س دي. بلكه بگذارديینجو
كه مورد پسند خداست.  دیده نتيز ميآرام و مال هیبا روح یعني داريپا
 مانيبه خدا ا شانيشد. ایم دهيدر گذشته در زنان مقدس د ليخصا گونه نيا

  «د.بودن  شوهران خود عیداشتند و مط
 زن اگر»: 0عبارت ،22 باب ،انیقرنت به پولس اول ةرسال ل،یانج .9

 از اگر و بتراشد را سرش یمو ديبا ،اندشبپو را خود سر یمو خواهد ینم
 «.بپوشاند را خود سر ديبا پس كشد،یم خجالت كار نيا

 حال»: 24-29 عبارت ،22 باب ،انیقرنت به پولس اول ةرسال ،لیانج. 4
جمع  کيدر زن  کيدرست است كه  ايآ ست؟یباره چ نينظر خودتان در ا

آموزد كه سر یبه ما نم عتیو طب زهيخود غر ايبدون پوشش سر دعا كند؟ آ
 برایچون مو  ،كنندیبلند افتخار م یها به موزن رايباشد؟ ز دهیپوش ديزن با

است.  بیمردان ع یبلند برا یمو كهیها داده شده است در حالپوشش به آن
كه  یزیباره بحث و مجادله كند، تنها چ نيخواهد در ایم یاما اگر كس
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كه زن به  مياداده میرا تعل نيا شهیاست كه ما هم نيا ميتوانم به او بگو یم
امر  نيدر ا زیها نسایسر خود را بپوشاند. تمام كل دينبوت با ايهنگام دعا و 
 «توافق دارند.

 درباره، 1انیترتول و 2كلمنت بزرگ، اسقف دو و تیحیمس مرجع دو نظر
 آنكه مگر باشند دهیپوش و حجاب در كامال ديبا زنان كه است نيا حجاب

 از تواند یم پوشاند یم را او كه یلباس فقط رايز باشند خود خانه در
 انيعر را خود صورت دينبازن .گردد مانع او یسو به هاچشمشدن  رهیخ

 زنان یبرا. كند گناه وارد صورتش بهكردن  نگاه با را یگريد تا دهد ارائه
 وريز به گانگانیب نزد كه ستین دهيپسند خداوند نظر در یسویع منؤم

 یبرا رايز. گردد یمخف ديبا زین آن یعیطب يیبايز یحت و گردد آراسته
  9.است خطرناک نندگانیب

هستند،  دهیپوش یحیزنان مس یمذهب ريدر تصاو یاگر دقت كرده باش 
 «ها محجبه هستند.االن هم همه راهبه یحت

 هم مسئله نيا یرو یحت. بودم دهینشن رو ها اين حال هب تا من»: سارا
 «.ستدیپوش هاراهبه لباس چرا كه بودم نكرده دقت

دونستم. ینم یزیدنبالش نرفته بودم چ نكهيمن هم تا قبل از ا»: نيكاتر
. خودت هوجود ندار میكنیفكر م مینیرو نب یزیكه اگر چ نهيها ااشكال ما آدم

 «.یمطالعه كن رو انيحجاب در اد یتونیهم م
 حجاب ایدن سرتاسر كال و كايامر و اروپا چون كردمیم فكر من»: سارا

 «.نداشته وجود هاآن انياد در هم حجاب ندارن
 كننیعمل نم بهشچون  یولمده اوشون ینيد یهادر كتاب ،نه»: نيكاتر

 سپرده شده.  یبه دست فراموش

                                                                                                     
1 . Titus Flavius Clemens ,clement of Alexandria 
2 . Quintus Septimus Florens Tertullianus )061-222 AD( 
3 . De Cultu V-Vi /De Viginibus Velandi و  49ص یاله میدكتر حك ،یكتاب زن و آزاد   



72    غفلت غروب  

 ششپو با نبر معابدشون و سهیكن ،سایكل به خواهنیم كه یوقت ،البته
 تا ننوپوشیم سیگكاله با اي یروسر با را خود یموها انيهوديمثالً  .نر یم

 .نبد نونش ور خدا به احترام

كه نشون  ننوپوشیم وخود ر مویبعد از ازدواج  هودي یاه از زن یبعض 
 تیو موقع خود را ثابت كنن ی. تا عمال عفت و پاكنده ازدواج كردیم

 . كنن ديیدر اجتماع تا ون روخودش
كه حجاب بوده و  ینیبیمكنی،  توجه شتریب ايو  شیقرن پ هيبه  هاگ یحت

و  زيرزير ما بلكه ،دفعه برداشته نشده کيتر شده. حجاب سال به سال كم
  «.ميدیرس یانيعرمهیو ن یانيعر به جيتدر هب

حكم خدا  نيا میكنیم یسع میما هم كه مسلمون ،آره كه دلم گفتم یتو
 .میتر كنكمرنگ میتونیكه م يیرا تا جا
 یروزمره نداره و اجرا یبه زندگ یربط نيدعموم  ديآخه در د»: سارا

خاص  یهاخاص و مكان یهادر زمان نيدمعموالً  .هیاحكام اون انتخاب
 «در مساجد و معابد. ايماه رمضون  شه؛یاستفاده م
دوره  کيمثالً  .یادار دورهنيگن دیها رو مآدم جورنيا»: نيكاتر

 اي ها اينكنار!  ذارنیبعد دوباره م ندیو اعمال رو انجام م مسلمان هستن
چون  خودشون رو زدن به خواب. البته خدا كنه كه خواب باشن اي خوابن

كه خودش رو زده به خواب هر  یدمآكرد اما  داریشه بیم هخواب كه رو یآدم
از دوستانم كه  یكي اتفاقاًشه. ینم داریباز هم ب یهم صداش بزن یچ
 نيخاطر مسلمان شدم كه د نيمن به ا»: گفتیمسلمان شده م یتازگ به

 یفقط برامثالً  كه ستین ینيروزمره نقش داره و د یاسالم در زندگ
  «ها باشه. كشنبهي

. كنهیم خارج خط از رو انسان گامبهگام طانیش باشه، ادتي شهیهم
 فردا ،یبد انجام رو درست كار نيا دخواینم كن ولش گهیم بهت امروز
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 فردا پس بده، انجام رو گناه نيا هافتینم یاتفاق نداره، اشكال گهیم بهت
 «!درسته صددرصد غلط و اشتباه كار نيا اصالً گه یم

 و شده ذكر انياد تمام در حجاب چرا بود شده جالب برام موضوع
 بوده؟ یجور چه شیپ قرون در یغرب یكشورها در ه؟حجابیچ ضرورتش

 یرو یاثر چه ه؟حجابیچ زن یبرا آن منافع داره؟ یاثرات چه حجاب
 !داره؟ ...و جرائم نسل، تیترب ،يیزناشو یزندگ ،خانواده
 «بوده؟ حجاب چطور، زردتشت نيد در»: سارا
 «.مدینشن نيد نيا ةدربار یزیچ»: نيكاتر
 «.داره یروانیپ هم االن و بوده باستان رانيا در نيد نيا»: سارا
 یكن قیتحق خودت یتونیم. ندارم نيد نيا از یاطالعات من»: نيكاتر

 «.یبگ من به هم رو اشجهینت
 «.مبش داریب خواب از تا كن دعا هم من یبرا ،حتما»: سارا
پا  تاما هنوز از جا ،قیدنبال تحق یكه اومد یشد داریتو ب»: نيكاتر

  «؟یكار كرد ی. با دانشگاه چینشد
 ترم هي نيا و كنم نام ثبت بعد ترم از شد قرار. دانشگاه رفتم روزيد»: سارا

 «.كنم تمام هم رو
 «هیعال»: نيكاتر
 هكرده باش قیمسئله حجاب تحق یكه رو یشناسیرو م گهيد یكس»: سارا

  «و محجبه شده باشه؟
 نيها در ایلیبا خ یتونیم paltalk تيهمون سا ی. توادنيز»: نيكاتر

 كن، دانلود لتيموبا یگوش یرورو  Skyp برنامه یراست. یمورد حرف بزن
 «.میباش ارتباط در هم با شتریب تا

 .مبد رییتغ خونه یتو را رفتارم و اخالق گرفتم میتصم شب
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مگه  ام؟یم افهیق قدر اينكنم؟ چرا یاخم م قدر اينچرا  ؟یآخه كه چ 
 ؟ ومدهین نیشده؟ آسمون كه به زم یچ

 فعال دخوایم دلم هم من دهیم یانرژ بهم واقعاً نيكاتر بودنفعال حس
 ما وجود یتو چرا دونمینم. نباشم تیخاصیب ینیزمبیس مثل قدر اين باشم

 دنبال رو یهدف كهنهيا خاطر هب ديشا. ستین یزندگسر حس اون هاجوون
 بودن خوشحال یكل بابام و مامان. كردم آماده من رو شام شب اون. میكنینم
 یكل هم خودم هیروح میتصم نيا با .خندونه امچهره و كنمیم یكار من كه

 .بود شده عوض
 

 زرتشت نید درحجاب 

تيسا به. كنمیم قیتحق زرتشت نيد در حجاب ةدربار بودم گفته نيكاتر به
 .نداشت حجاب هم هاونا كه دمیرس جهینت نيا به و كردم مراجعه یاديز یها

 كه است ايزدی كالم»: است آمده گونهاين زرتشتیان دادوندی  دركتاب
 فزونی و پیدايش كنممی خواهش مرد ای تو از ،كندمی نابود را زشت كردار

 پاكیزه و پاک را نیرو و تن كنممی خواهش زن ای تو از ،ساز پاكیزه و پاک را
 2«.ساز

 اصول از برگرفته ،پوشش و حجاب حفظ به وبدانم سفارش و دیتاك
 برای نيیآ نيا روانیپ .است زرتشت گاتا یآسمان كتاب در نيیآ نيا یاساس

 اقتضا یآزاد اصل. كنند تيرعا را حجاب و پوشش بايد كامل تیامنحفظ 
 گرانيد تشهو ةقو جییته عدم و گرانيد یآزاد نكردن سلب برای كندیم

 1.كنند تيرعا را حجاب و پوشش

                                                                                                     
 25 بند، 144 ص داد، وندی. كتاب 2

 45 ص حانه،ير ميحر. كتاب 1
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 باورهايی ترينابتدايی از يكی حجاب كه دارد عقیده زرتشت، شريعت
 .است شده تاكید آن به عتيشر نيا در كه است

 ،سرپوش و شلوار بلند، لباس شامل كه زمان آن جيرا لباس زرتشت، نيد در
 هر. است گرفته قرار ذیتنف و ريتقر مورد بوده ،آن روى بر شنلى اي چادر عنىي

 شده هیتوص نیز ،انیزرتشت ژهيو مذهبى لباس ،كشتى و سدره از استفاده كه چند
 و عبادى مراسم انجام هنگام كه است واجب یزن و مرد هر برالبته  .است

 .بپوشاند را خود سر ش،ياین
 كه باشد اى گونه به ديبا زنان پوشش رستم شهرزادى بنا به گفته مؤبد 

طور   به اوستا، خرده در. نباشد رونیب سرپوش از زن سر موهاى از کي چیه
 : آمده است نیچن حيصر

 هورمزد؛ بدادار ميكر و نماز همگى و میواپوش سر همگى م،یواج زت نامى»
 به گاهآن و میپوشمى را خود سر همگان و ميیگو بر تو ز نامى همگان عنىي

 .«میكنمى نماز اهورمزدا دادار درگاه
 زندان  به ناپاک نگاه از ديبا مؤمن، زرتشتى کي نى،يد هاىآموزه اساسبر
 انددرز  در. كندد  خدوددارى  مرداندى  نیچن رىیكارگ به از حتى و ديجو دورى

 خدود  معاوندت  بده  را بدچشدم  مرد»: است آمده موبدان مؤبد آذربادماراسپند
 سدقوط  از پدس  چهدره،  بدر  نقداب  داشدتن  و سدر  مدوى  پوشش «.مكن قبول

 است.  افتهيادامه  زین انیساسان
 خوشحال یلیخ هم اون. فرستادم نيكاتر یبرا بودم كرده دایپ كه رو یمطالب

  .یكرد تركامل رو قمیتحق كه گفت بهم .بود شده





 
 
 
 
 
 
 

 فلرا
 

دونستم یشلوغ بود. نم شهیمثل هم تيسا .paltalk تيرفتم سراغ سا صبح
دوست  یكنم كسیم قیچطور شروع كنم. نوشتم من دارم در مورد حجاب تحق

 داره به من كمک كنه؟
 «؟یكن یم قیتحق یدار كه وقته چند»: فلرا
 «.هروز ده بايتقر»: سارا
 «؟یدیرس روز چند نيا یتو یاجهینت چه به»: فلرا
 با خواد یم دلم یلیخ اما. داشتن حجاب هم گهيد انياد كه دمیفهم»: سارا

 چرا و گذاشتن حجاب چرا. بزنم حرف گذاشتن حجاب تازه كه يیهاناو
 «؟هيضرور حجاب كهكردن  احساس

 و كنن كمكت توننیم هستن چت یتو كه یكسان تمام كنم فكر»: لراف
 «.بگن بهت رو علتش وشدن  محجبه داستان

 «؟یگذاشت حجاب چرا كه یكن فيتعر برام خودت یدار دوست»: سارا
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 به شدنم محجبه خاطرات هاگ مشیم خوشحال یلیخ. لیم كمال با»: فلرا
 ما شركت. كردمیم كار زنانه لباس یطراح شركت هي تو من .كنه كمک یكس

 .بود زنانه لباس مد یطراح معروف یهاشركت از یكي

بود كه چه  ني. تمام هدف شركت ابودن طراحان شركت مرد شتریب 
 زتریآم کيو لباس تحر هرو جلب كن یمشتر شتریكه ب نكن یطراح یلباس

 تر باشه. باشه كه جذاب یچطور ناتشیرنگ، مدل و تزئ نكهيباشه. باالخره ا
 ما كه رنیگیم میتصم مردها چرا كه شدیم خورد اعصابم هاوقت یبعض

خدمته  در خوشگله عروسک هي اي لهیوس هي زن انگار. میبپوش یچ هازن
 !ونيآقا

تا  دنیپوشیم ديشد چند نفر بایو دوخته م یلباس طراح نكهيبعد از ا 
 لباس گرفته بشه. راديو ا بیع تا ننظر بد ونيآقا

 دنیپوشیم رو ديجد یهالباس جوان دختر تا چند هم فروش قسمت در
 ور یمشتر كردنیم یسع تشونیجذاب از استفاده با و زنانه اطوار و ادا با و

 .كنن جلب
بدم  یلیها خاز كارها و روش اون یول و مذهب نبودم نيمن اهل د 

 اومد.  یم
 یمهمونتو يه  هالباس نيا پوشیدن با كه كردم می فكر خودم با روز هي
 گرم كانون و شنیم سرد زنشون از مرد تا چند !شه؟یم شكار مرد تاچند دل

  !زنهیم خي ما خانواده مثل خانواده تا چند

ها كه زن یچه اصرار ستیو شهوت ن یهدف لذت جنس واقعاً هاگ 
 ؟لباس بپوشن ینطوريا

 ديشا ؟یاحساس كن یتونینم یكه توش نباش یمسئله را تا وقت نيالبته ا 
ند. . پدر و مادرم از هم طالق گرفتداشتم یبد یهم باورت نشه؟ من زندگ
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به خونه و خونه  یاعشق و عالقه اصالًرابطه داشت.  گهيپدرم با چند نفر د
 .شدیخودش م یوقت فراغتش صرف خوشگذران شتری. باومدن نداشت

كردم و بعد از چند سال مادرم هم ازدواج  یچند سال با مادرم زندگ 
. وجود نداشت یاساس كهنيا ی. برانبود ای عالقه وما عشق  ةخون ی. توكرد

 «هاست.یلیمعضل خ نيالبته ا
 «؟یشد مسلمان چطور طوره،نیهم واقعاً»: سارا
. بعد از طالق هااون نيمن هم تابع د و بودن کیام كاتولخانواده»: فلرا

جا تعلق نداشتم. از رفتن  چیانگار به ه كردمیمادرم، احساس شكست موپدر
شد یكه به آن مربوط م یزیو هر چ سایها و كلكشنبهي ینيد یهابه كالس

كردم  یسع یسالگ 24اومد. از یهاشون خوشم نمرفتم. از حرفیطفره م
 نيدر مورد د یكتاب ايكنم اما هر وقت كتاب مقدس  قیتحق نميد ةدربار
و هدف  یدرباره زندگ مها سؤال یبرا یندم جواب درستوخویم کیكاتول
 كردم. ینم دایپ یزندگ
 یزیچ. شدم رو هروب اسالم كلمه با یمذهب یهاكتاب از یكي تو روز هي
 ةدربار مردم و هارسانه از كه یغلط اطالعات جزب. دونستمینم اسالم ةدربار
 تا شد ای زهیانگ نیهم ؛بودم دهیشن مسلمان زنان تیوضع مخصوصاً و اسالم
 و خوار رو زن قدر اين كه ینيد چه نيا نمیبب و كنم قیتحق اسالم ةدربار

 صحت مدیشن نيد نيا ةدربار كه چیزای بدونم خواستمیم كنه؟یم ریحق
 !بود یكنجكاو حس فقط اولش! نه؟ اي دارد

 اسالم نيد در بلكه. نبوده درست هامدهیشن از كدوم چیه دمیفهم بعدا
 گاهيجا و مقام گريد انياد به نسبت دين اين تو ها زن .نديمساو مردان با زنان

 خدا امبریپ ور ونا و دارن اعتقاد حیمس به ها مسلمان. دارن یترمحترم
 .ننود یم
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گرفتم مسلمان  میروشن شد و تصم مبرا زیبه مطالعاتم ادامه دادم تا همه چ 
 «بشم.

 «!ه؟یچ قرآن و اسالم ةدربار نظرت یشد مسلمان كه حاال»: سارا
 نور آن با كه هينوراسالم  .هیزندگ راه تنها اسالم كه مطمئنم من»فلرا: 

 .مینیبب ور هرا میتون یم
 هكه ممكن یتمام مسائل ةكتاب حل المسائله. خدا در قرآن دربار قرآن

زن و مرد و نحوه  نیارتباط ب یگذاشته. حتحل  راه ساز بشهبشر مشكل یبرا
 كنه. یزدن و پوشش رو هم مشخص م، حرفنگاه كردن

 . كردم هيگر یخوندم كلینور رو م 92و  95 هيروز كه آ هي 
 هوس خاطر به ما یول یداد نشون ما به رو راه وایش چقدر ايخدا گفتم
 با روزبهروز كه ميافتاد چاه نيا به و میگرفت فاصله راهت از خودمون

 .میكنیم ترقیعم خودمون واسه رو چاه نيا یتكنولوژ شرفتیپ
 و رفتن راه نامحرم، به نگاه حجاب، ةمسئل اتيآ نيا یتو خدا

 دست ةچيباز هازن چطور كه بده نشون دخوایم و گفته رو كردن نتيز
 واقعاً رو ها اين من. كنن حفظ رو هایزندگ ميحر و نشن باز هوس یمردها

 «.بودم كرده حس كارم طیمح یتو
 

 چطور محجبه شدم!

         «؟یرو نشد هبا مشكل روب ؟یچطور محجبه شد»: سارا
 از البته. الزمه حجاب واقعاً دونستمیم اما. داشتم یلیخ كه مشكل»: فلرا

 . ...زشونیآمتنفر ديشا و حقارتپر ،دلسوزانه یهانگاه از دمیترسیم مردم
 یعصبان ديد یمنو با روسر یوقت .كالس دنبالم ادیبار خواهرم قرار بود ب هي

. دندیهام شن. فكر كنم تمام دوستاریشد و گفت اون آشغال رو از سرت در ب
اما  اوردمیرو در ن ی. البته اون روز تا خونه روسرناراحت شده بودم یلیخ
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 میتصم ديبا یول حجاب نداشتم. گهيمدت هم د هيتا  و نتونستم گهيبعدش د
تحت درمان  دياگر پزشكت بهت بگه بامثالً  گرفتم. به خودم گفتمیخودم رو م

از  اياز خدا بترسم  ديخاطر مردم فعال نه؟! با هنه، ب یگیباز هم م یریقرار بگ
 نه؟  اي ینكار عقال نيا اصالًمردم؟ 

 مهالباس و یروسر شب از .مبر حجاب با كار سر گرفتم میتصم باالخره
 ...و ستین وقت يا رفت ادمي كه باشم نداشته ای بهانه كه گذاشتم آماده رو

 ،زدیم شدت به قلبم. كردم سرم هم رو یروسر و دمیپوش رو مهالباس صبح
 هاحرف و هانگاه منتظر. كردمیم فكر همش شركت تا داشتم یاديز استرس

 رو شركت در و گفتم «میالرح الرحمن اهلل بسم». بودم مهمكارا یهامتلک و
 همه اما. كنندیم مسخره منو و خندنیم همشون االن كردمیم فكر. كردم باز

 از یكي اتفاقاً. فتادین یاتفاق چیه. بودند شونكارها مشغول قبل یروزها مثل
 !دآیم بهت یروسر چقدر كه گفت بهم همكارانم

من باالخره موفق شده  دمیگنجیپوستم نم یتو یروز از خوشحال اون
كردم ی. احساس مكردمیم يیباي. احساس زمبر بودم با حجاب سر كار

 . رمایخدا رو به دست ب تيباالخره تونستم رضا
  «.ذاشتنیبهم احترام م شتریبم از اون به بعد شه همكارایباورت نم یحت

 «؟یكنیم كار شركت همون یتو هم االن. بود جالب یلیخ»: سارا
 شدنم استعفا دادم. . بعد از مسلماناومدیاونجا بدم م طینه از مح»: فلرا
 «كنم.یمجله كار م کيدفتر  یاالن تو

 «؟یكنیم كار یچ اونجا»: سارا
 «؟یكنیم كار هم تو. حسابدارم»: فلرا
 «خواهرت؟ چطوره؟ باهات اتخانواده رفتار یراست. كنمینم كارنه »: سارا
 من با خواستینم دلش خواهرم. بود سخت هم هااون واسه لياوا»: فلرا

 .هبر يیجا
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ت ئجر یكس یستيو اعتقادات محكم با دهیعق یرو شهیاما به نظرم اگر هم 
 .شهیحل م زیهمه چ گهيخود انسان سست نباشه د هكنه. اگكنه دخالت ینم

 .رنيپذیم یكه هست یطورتو رو همون و كننیكم كم عادت م انیاطراف
ها رو جذب كنم. تا ظاهرم براشون كردم با رفتارم اونیم یسع 

پوشم.  یم خوب یهاخونه لباس یقرآن تو ةيساز نشه. البته طبق آ مشكل
  داشته باشم. یكیكنم ظاهر ش یم یسع

و  میكنیآشكار م ابونیخ یرو تو نتموني. زهما كارمون برعكس یدونیم 
 «.شیم می تفاوت بیمون افهیقبه  نسبتخونه  یتو

  سؤال وقت هر تا باشم داشته رو لتیميا تونمیم. هطورنیهم واقعاً»: سارا
 رم؟یبگ تماس باهات داشتم

 «.هستم منتظرت. حتما بله»: فلرا
 رو بود گفته كه رو یاتيآ آوردم رو قرآن رفتم فلرا با یخداحافظ از بعد

 من و كردیم یچرانچشم كامران. بود من یزندگ مصداق واقعاً ،مكرد دایپ
 اصالً خونه یتو. دميد هم رو اشجهینت. بود خونه از رونیب یبرا نتميز هم

 توجه اون هم ديشا كردینم توجه اصالً هم كامران آخه. نداشتم حوصله
 رونیب رو من از تروارنگ و رنگ هم ديشا يا بودم توجهیب من و كرد یم
 ها،یلیخ یزندگ یتو یول. نداشتم یاجلوه شبرا من نیهم واسه و بود دهيد

 رونیب مردان یهاچشم یبرا زن نتيز و يیبايز و ندارن یحق چیه هامحرم
 .ستخونه از

 
 خانه در يکلفت و ابانیخ در يافرشته

 رو اون افهیق و پیت افسوس شهیهم من. بود روز هب یلیخ كه میداشت هيهمسا هي
 .گرفتم من نبودن چون بود، آورده براشون یانامه یپستچ بار هي. خوردمیم

در رو باز  یخانوم یدر كمال ناباور اما ،مبهشون بد رو نامهرفتم  اون روز یفردا
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 یخانوم. داشت فاصله لومترهایك هيهمسا ةكرد شيآرا و کیكرد كه با خانوم ش
 زده خشكم .پشترو شرتیت کي و مردونه یرشلواريز کي و دهیژول یموها با

 نه ؟بود خانومه همون نيا گفتمیم خودم به. نيیپا اومدم و دادم رو نامه بود
 !نداره امكان
 ابونیخ یتو یمردها اگر! ممكنه یزیچ نیهمچ همگ !شوهرش چارهیب

 .كردنیم نگاش هم باز دنيدیم سرووضع نيا با رو خانم نيا

 رفتار و رسم سوء كه را زن بسا
 

 گرفتددار یبختدد هیبرسدد ديددنما 
 

 یشو همصحبت تا خانه در بود
 

 اخمدو  و تندد  و نشاطیب ندینش 
 

 ديد آ بداز  در از گانده یب کي چو
 

 ديد آ نداز  و لطف و یشوخ سر 
 

 زود خود یمو و یرو به نتيز دهد
 

 بود یروپاک مهمان شیپ ديبا كه 
 

 مندزل  بده  پوشدد  مندرس لباس
 

 دل را نندهیب شودیم نیچرك كه 
 

 خاندده یتددو در بددود تددا ندددینب
 

 شانه یرو شيمو و صابون رخش 
 

 سور و مهمان یكي ديآ شیپ چو
 

 مسدرور  و شاد را خودش ديارایب 
 

 مقدددار و ارزیبدد شيددآرا یزهدد
 

 بدازار  و یكو یبرا باشدیم كه 
 

 كوستین گرچه را زنان يیخودآرا
 

 اوست عفت كنیول نتيز نیبه 
 

 كوستین یرو صاحب زن اگر
 

 اوست یشو آن از آن یكوین رخ 
 

 هازن یرو اندر یسرخ آن خوشا
 

 2دايد هو گردد ایح و شرم از كه 
 

 .میكن درک و مینیبب رو هاتیواقع كن كمكمون ايخدا

                                                                                                     
 يیدارا ندختیمه: شاعر. 2





 
 
 
 
 
 
 

 ناین
 

رو داده بود كه  شاز دوستها گهيد یكيزده بود و آدرس  لیميبهم ا نيكاتر
اش رو چاپ  خواست مجموعهیكرد و میم قیداشت در مورد حجاب تحق

 .ادیب Skypزدم و قرار شد به برنامه  لیميكنه. بهش ا
 یتو من ،بردیم با خودشآب منو  جريان كه بودم ایهرودخون تو انگار

 . بودم هكرد دایپ یخوب یدوستا سریم نيا

 تو االن و هستن یرانيا مادرش و پدر شدم متوجه پرسی احوال از بعد
 رتراحت همین اسهو زدیم حرف یفارس خوب ناین. كننیم یزندگ ایاسترال
 . كرديم برقرار ارتباط

 «؟یبكن رو كار نيا یگرفت یمیتصم كه شد یچ»: سارا
. كردیحجاب كار م یاثر روان یرو 2هانا دُوِر به نام یخانم دكتر هي»: ناین

 یست. چند دفعه بعضایدر استرال یاسالم یمركز روانشناسسس ؤمخانم  نيا
 اومد. یخوشم م یلیخ هاش بحثاز ها هم دعوتش كردند. تياز سا

                                                                                                     
1 . Dr .Hana Dover , psychologist 
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محجبه بودم  نكهيمن با ا اومد ویم شیپ یاديز های  سؤالاون جمع  یتو
 پیدا شتریب ةمطالع برایتری  قوی ةزیانگ همین برایم. تونستم جواب بدینم

 . كردم
 ونشجوابها بعد و كنمیم یآور جمع حجاب مورد در رو هام  سؤال من

 هم تو. كردم یآورجمع جواب با رو  سؤال 45حدود االن تا. كنمیم دایپ رو
 «.یكن لیميا برام رو میرسه ذهنت به كه رو یسؤال هر و یكن كمكم یتونیم

 ذهنم یها  سؤال جواب مخوایم. كمه حجاب مورد در معلوماتم من»: سارا
 كمكت بتونم كه يیجا تا اما. ستمین محجبه من .كنم دایپ حجاب درباره رو
 «.كنم یم

خوبه كه  یلی. خمونباشه كه من دنبالش يیهاهمون تها سؤال ديشا»: ناین
با هم  میتونیم پس گردمیم  سؤال. من هم دنبال یگردیدنبال جواب م

  «.میكن همكاری

 

 باشد؟ يحائل و وارید مرد و زن نیب دیباچرا 

 یحائل و واريد مرد و زن نیب ديبا چرا ،اول  سؤال میكن شروع ایب پس»: سارا
 بپوشونه؟ رو خودش ديبا زن چرا باشه؟
 حاصل شده؟! یچرا نباشه؟ از نبودنش چه سود»: ناین

 یقشنگ شعر مرد و زن نیب واريد يه يا حائل هي وجودمورد  در یمولو
 یواريد هاآن نیب اگر. آتش مثل زن و آبه مثل مرد كه هكه مفهومش اين داره
 و حائل هاآن نیب هاگ اما كنهیم خاموش رو آتش و شهیم غالب آب هنباش

 ؛كنند روشن گيد آن ريز در آتش و زنديبر یگيد در را آب یعني باشه یحجاب
اون  واشيواشيو  دهیخودش قرار م ریثأتتحت  وآن وقت آتش است كه آب ر

نه تنها  یطورنيكنه. ایبه بخار م ليكنه و سراسر وجود اون رو تبدیرو گرم م
 «كنه.یمشخص مآب رو هم آتش  تیبلكه وضع هرینم نیآتش از ب
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 بیله از آتش بر شد غالب آب
 

 بیحج در باشد چو جوشد او زآتش 
 

 را دو آن آمد ليحا یگيد چونكه
 

 هوا كردش را آب آن كرد ستین 
 

 «.آتشه دست كنترل یعني»: سارا
 خودش دام در ور مرد و كنهیم یدلبر كه زنه نيا نطوره،یهم بله»: ناین

 تیموقع حفظ یبرا هم زن. شه می مرد دل و قلب یشكارچ و كنهیم ریاس
 از چون. هریتدب نيبهتر ایح كه دهیرس جهینت نيا به مرد، برابر در خودش

 مرد ضعف نقطه از جهینت در هكن مقاومت مرد برابر در نهتوینم یجسم لحاظ
 رو خودش و بده دست از هم رو سبز كارت نيا اگر حاال. هكنیم استفاده
 شه؟یم یچ هبگذار دانیم ریش اریاخت در راحت
 و انبساط از یدارخود»: سدينو یم فلسفه لذات كتاب در دورانت ليو

 یامر ،ایح. است مردان شكار یبرا سالح نيبهتر بخشش و بذل در امساک
 طعن هيما یدلبازودست كه افتنديدر زنان است یاكتساب بلكه ستین یزيغر
 فقط شرمیب زنان .دادند ادي نیز خود دختران به را امر نيا و است ریتحق و

 پر چشمان دنبال به جوان مرد .ستنده جذاب مردان یبرا گذرزود موارد در
 کي از فانهيظر یدارخود نيا كه كندیم حس ،بداند آنكه بدون و استیح از

 2«.دهدیم خبر یعال رقت و لطف
 دخوایم رو نیهم وجودش ذات در هم مرد ،هزن یبرا اسلحه هي نيا

 یلیخ و نداره یارزش براش ارهیب دست به گانيرا و راحت كه رو یزیچ
هم  چكاکیه آلفرد .دارهیم بر یحراج از گهيد یكي و كنار زارهیم راحت

 كه معنا نيبد دباش جانیپره یلمیف مثل ديبا زن كه معتقدم من»: گهیم
 یروین به را مرد خود، كشف یبرا و دبده نشان تركم ار خودش تیماه
 كنند رفتار روش نیهم به شهیهم زنان ديبا «.دارد وا یاديز تصور و لیتخ

                                                                                                     
 295.ص فلسفه،لذات . 2
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 هاآن كشف یبرا مرد بگذارند و بدهند نشان تركم را خود تیماه یعني
 «.دهد زحمت خود به شتریب

 به یآسان به كه است تاسف ةيما ،هنر لحاظ از»: گهمی هم راسلبرتراند
 آنكه بدون باشد دشوار زنان وصال كه است بهتر یلیخ و بیاي دست زنان

 2«.گردد ممكن ریغ
 رفته نیب از هم وصال یمعنا اصالً ،یچیه ستین كه دشوار وصال االن اما
 .«بستانوبده به داده ور شجا وصال و یمعشوق و عاشق. است

 ليو از یاجمله قبالً. موافقم هااون با و ستكننده قانع لتيدال»: سارا
 قدرت به يیبايز. گرددیم زيعز میابین و ميیبجوآنچه »: بودم خونده دورانت

 یقو ،یریجلوگ و منع با و فیضع ارضاء، و اقناع با لیم. دارد یبستگ لیم
 1«.گرددیم

انحرافات و  نيا یشه كه علت اصلیم مطرح یلیموضوع خ نيا اما
 هاست. اگه زن و مرد آزادممانعت نيو ا یآزاد نبودنخاطر  هها بیچران چشم
 قدر اين گهيو با هم راحت باشن د انیب رونیب نخوایكه م یطورهر كه باشن
 «د.اینم شیپ گهيو مسائل د یچرانو چشم یهرزگ
 
 ازین کردنکشفرو و يجنس يآزاد

 یآزاد ايآ كه میكن كار موضوع نیهم یرو هم با میتونیم. هیخوب بحث»: ناین
 از آن اثرات ؟شهیم انیطغ باعث نه اي شهیم ازینكردن  فروكش باعث یجنس

 و خانواده رو یاثر چه یآزاد نيا ه؟یچ یاجتماع و یروان ،یجنس لحاظ
 داره؟ نسل

                                                                                                     
 .90 و 10و اخالق، ص يی. زناشو2

 .299ص ،. لذات فلسفه1
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 یگذار علم روانكاوهيپا دي. فروستین رانيبحث مختص به ا نيا یدون یم 
كه  گهيد یكشورها توفرض  بر است. یضرور یجنس زهيغر یمعتقد بود آزاد

 همگ ،یدربند ميذاراسم اون رو ب یآزاد یجا هبهتر ب البتهكه  دارن شتریب یآزاد
 ؟مشكل حل شده نيا

مرد  یفروكش كن و مسئله زن برا یبا آزاد زهيغر نيقرار بود ا ه، اگنه 
 دایپ شيلحظه به لحظه افزا ایپس چرا هنوز آمار تجاوزات در دن ،حل بشه

 شه؟یروز كمتر مبهروز ها زن تیكنه و امنیم
كه  یبگ یتونیشه. نمیتر مشعله ور یزيهر قدر نفت بر كه مثل آتش
 شه. بخاموش و هارضا بشتا  زميریاونقدر نفت م

. تو مدل به مدل بهش ارائه كن هنطوریهم هم یعطش و آتش روح نيا
 د. خوایم گهيد زهیشه و چیم شتریب شباز تقاضا
 كه یطلب تنوع عطش و حسشدن  ورشعله ه؟یچ شعله نيا آخر خوب

 و شهیم رابیس یكي از .برد نیب از شهنمی یآب چیه با رو عطش نيا گهيد
 .شهیم گهيد رنگ و گهيد مدل ،گهيد شخص متوجه
 به ناخداگاه نهیبب رو مختلف یهامدل چشم و بره كنار پوشش كه یوقت
 .شهیم دهیكش اون سمت
 بدود  ليد ما چو چشم برود، دل

 

 بدود  دل كدش  رشته نظر دست 

 

 چشم كه یچ هر. چشمه رو دنباله هم دل و شهینم ریس دنيد از چشم
)ع( یعل حضرت. باشه مضر خواستنش اگر یحت خواهدیم هم دل نهیبب
 عاقبت به توجه از فكر ندیبب را زیانگشهوت مورد چشم كه یوقت»: نديفرما یم

 2«.است ناتوان
 قدر نيا بگه یكس اگر .ارهیم وجود به را یبارسفأت عواقب هانگاه نيا واقعاً

 یتو دبخوا نكهيا مثل مبش ریس تا مریم دلم یهاخواهش دنبال و كنمیم نگاه
                                                                                                     

 .294ص ،1جلد  ،غررالحكم. 2
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 خاموش. بشه خاموش تا زميریم چوب قدر نيا بگه و هزيبر چوب آتش
 !شه؟ یم

 یماریكه مبتال به ب ی. مثل فردستین یشدن، هوس است و ارضاعطش نيا
حرمسرا هم داشته باشه  ميمثل پادشاهان قد هست. اگتشنه شهیست و هماستسقا

و  ایح تیوضع نيخواد. البته االن با ای، مهاش را جلب كنتوجه یباز هم اگر زن
 ميآزاد دارن. قد ین بذارن، حرمسراوشهوس یكه نخوان پا رو یعفاف، مردان

و  بودن معروفبزرگ  یبه داشتن حرمسراها دیالرشو هارون زيخسرو پرو کي
  . ...حاال

 
 سوز خانمانآتش 

 ه؟یچ عطش نيا عواقب خوب
 «هاعالقه رفتن نیب از»: سارا

 مرد و زن شدنسرد و تیمیصم رفتن نیب از ،هاخانواده یفروپاش بله،»: ناین
 تجاوزات، نامشروع، كودكان ،یجنس زهيغر رفتن راههیب به طالق، ،گهيهمد از

 درد هزاران و یآزار كودک ،یجنسیارضا حد از شیب مشكالت ،یبازجنسهم
 !هگيد درمانیب

 كهيیجا ةانداز به داره وجود یواقع حجاب كه یاجامعه در كاتيتحر ايآ
 «!شن؟یم حاضر آن در برهنهمهین زنان

 «!ميدار رو مشكالت نیهم هم ما اما ،دونمینم»: سارا
 حجاب اما ست هگيد یجاها از بهتر چهاگر البته ستین رانيا منظورم»: ناین
 هر از چون گذاشت حجاب رو اسمش شهینم اصالً موارد یبعض در و هيظاهر
 حجاب اگر ديشا ؛كنندیم استفاده کيتحر جاديا و توجه جلب یبرا یترفند

 رانياومده بود ا بار نیاول یبرا كه يیآقا هي! كنند توجه جلب كمتر باشن نداشته
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من  کيباعث تحر شتریب شينوع پوشش و آرا نيبا ا یرانيدختران ا كهگفت یم
 «حجاب كشور خودم.یشن تا دختران و زنان بیم

رو دوست دارم و واسه دل خودم  يیبايو ز شيمن آرا نیبب»: سارا
ندارم و فكر  بدی قصد چیه د به روز باشم وخوایدلم م .پوشمیم ینطوريا

  «بشم. یكس کيكنم باعث تحرینم
 خبر كه گرانيد دل از اما یندار یقصد چیه تو كه مطمئنم من»: ناین
 ساله هزاران ،ینیغارنش ةدور گهيد و میكنیم یزندگ اجتماع یتو ما. یندار
 من بگم تونمینم. میمسئول بهم نسبت جامعه افراد ةهم. شده تموم كه

 یعني یاجتماع یزندگ دارم، دوست رو مدل نيا من د،خوایم دلم ینطوريا
 .كنهیم ماریب رو نفر هي رفتنت راه و لباس و پوشش ةنحو باش مطمئن. ما

اما  ،نكسانيو طمع و مزه  تیفیدارم از نظر ك ینيریمن دو تا شمثالً  نیبب 
 نيیموز، شكالت و ترافل تز ،یفرنگ ها رو با خامه دو رنگ، توتاز اون یكي
 «؟یبر یكدوم لذت م دنيو از د یكدوم رو نگاه كن ی. دوست داركنمیم

 «!یكرد نيیتز كه یاون ،معلومه خوب»: سارا
 كدوم مرد نظرت به ؟یدار انتظار رو نيا خالف مردان از چطور پس»: ناین

 اي كرده درست یاخامه ینيریش مثل رو خودش كه یاون كنه؟یم نگاه رو خانوم
 داره؟ دهیپوش یظاهر كه یاون

اخالق با كرده و طناز و خوششيو آرا بايز یهامرد به سمت مانكن نيا ايآ 
به سمت  ايشه یم دهیكش زننیكه باهاش با عشوه و ناز حرف م ،بايز یهالباس
 طیدر مح ايها و نه با بچهوخ تو ور یسخت زنش كه روز ةو خست یتكرار ةچهر

 و مشكالتش یزندگ بنديتونه به همسرش وفادار باشه و پایم اي؟ آندهوكار گذر
ها بگذرونه؟ خانوم نيرا با ا یشتریشه كه وقت بینم جاديا زهیانگ نيا ايآ ؟بمونه

انحراف  ةنیشه؟ زمیدلسرد نم یكنه؟ از زندگینم سهيها مقازن خودش را با اون
 «د؟ایو طالق به وجود نم
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 «.ادیم شیپ ،چرا»: سارا
 یقبل همسر و شده آشنا یخانوم با يیآقا كه ميشنویم چقدر روزانه»: ناین
 به تا كشته یحت اي داده قرار فشار تحت را فرزند و زن اي داده طالق رو

 باشن آزاد همه میبگ میتونیم هم باز تیوضع نيا با. برسه شديجد ةمعشوق
 ندارم؟ انحراف قصد من و نداره یكس به ربطی من شيآرا و لباس
 متفاوته. واقعاًها زن و مرد و قدرت اون یازهاین 
 و كنه استفاده حیناصح طوربه شیجسمان قدرت از یمرد اگرمثالً  ،نیبب

 یچ اون صورت به بزنه چک هي شه می رد یك هر شیپ از ابونیخ یتو
 و نهوويد آدم نيا كه زننیم زنگ سیپل به و كننیم اعتراض همه شه؟ یم

 و سنينویم هاروزنامه تموم فرداش. كنن جمع ابونیخ از رو یروان
 زنه،یم یلیس مردم صورت به و رهیم راه مرد نيا كه دهیم نشون ونيزيتلو
 یمرد هر كنار از و كنهیم استفاده شيدلبر و يیبايز قدرت از یزن یوقت اما
 اون روان و روح به یمحكم یلیس و لرزونهیم را مرد اون دل شهیم رد كه
 وجود یاعتراض چیه باشه، چک آن از شتریب یبس عوارضش ديشا كه زنهیم

 «!نه؟ مگه. باشه داشته وجود دينبا و هندار
 «دونم.ینم .دونمینم»: سارا

 پوشم؟یم لباس ینطوريا خودم دل واسه من بگم تونمیم هم باز»: ناین
 «.عطشه نيا عواقب از یقسمت نيا تازه البته

 «؟یقسمت چرا»: سارا
 روزه کي ميبذار یخوا یم اي یدار حوصله. داره ادامه هنوز یبدبخت»: ناین

 «گه؟يد
  «فكر كنم. ديمن با. گهيد ةجلس هي واسه ميبه نظرم بزار»: سارا
 یرو و خوندم دوباره رو مكالماتمون تمام ناین با یخداحافظ از بعد
 انحراف قصد من گفتمیم مامانم به شهیهم من! كردم؟ فكر اش جمله جمله
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رو منحرف كنم من  یكس ايو  بزنم بهم رو یكس یزندگ مخوا نمی و ندارم
 یربط نداره. اگر كس یمسئله به كس نيروز باشم و ا هو ب کیم شخوایفقط م

چرا من خودم رو بپوشونم! لباس  ،هاشو ببندهست چشمسست اراده قدر اين
 رسونه. ینم بیآس یمن به كس شيو آرا

گانه بود؟ من بچه ليدال قدر اين چراكردم؟ یفكر م یجورنيا نم چرا
فكر كنم و خوب و بد اون رو بسنجم؟  یهر كار یم براچرا عادت نكرد

 عقل؟ ةخواست نه دله ةخواست طبق ماتمیتصم و كارها همه چرا
 

 ناین با گوو گفت ةادام

 .ميداد ادامه رو بحثمون و گذاشتم قرار ناین با دوباره بعد روز چند
  «فكر كردم. یلیهات خحرف یرو»: سارا

 «نه؟ اي یدیرس ای جهینت به»: ناین
 نجايا به بحثمون. كنم قیتحق هم باز دخوایم دلم اما ،یحدود تا»: سارا

 «.مشكالته از یقسمت تازه نيا كه دیرس
 نوع هر تست و یجنس ةزيغر ةانداز از شیب کيتحر گهيد مشكالت»: ناین

 یبرا یلمس و یبصر ،یسمع مختلف ليوسا گونههر از بردنلذت و رابطه
 رو ای هرابط نوع هر ما گنیم كه هستن یافراد. ستزهيغر نياكردن  ارضا

نسبت به  یتفاوتیاز آن بدتر ب .میشینم ارضا وجهچیه به اما ،ميكرد امتحان
 وانیح ینيگزيو جا یبازجنسوحشتناكه. هم یتفاوتیب نيجنس مخالفه و ا

 . هیتفاوتیب نيا ةانسان هم ثمر یجا هب یمصنوع و زن و مرد

 یعاد شبو و شده پخش فضا تو هباش شهیش تو ديبا كه یعطر چون
 شطلب تنوع نفس كه هيديجد زیچ دنبال به انسان. شهینم حس هگيد و شده

 «.هیانسان پاک فطرت از انحراف ناو ةجینت و كنه ارضا ور
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 ازش بودن كرده مصاحبه یابانیخ زن هي با مجله هي تو كباري»: سارا
 متاهل؟ اي هستن مجرد شما یهایمشتر شتریب بودن دهیپرس
 گريما باز كننیها فكر ماون داي. اما جدميگفته بود همه جوره دار 

 «.از ما دارن بيغروبیعج یهاو خواسته میپرنو هست یها لمیف
 یكننده و تماشاکيتحر عواملافراد به علت  یجنس ة. ذائقتهیواقع»: ناین

خود  یجنس الیام یارضا یبرا هامردكرده و باعث شده  رییپرنو تغ یهالمیف
 بشن.  تيخانواده هدا ميخارج از حر یبه مكان
 تيهدا رو یاخانواده تونهیم هست یمسائل نیچن ریدرگ كه یكس نظرت به
 یروان نظر از هاانسان نيا كنه؟یم حس رو آرامش از یاذره یفرد نیچن كنه؟
 بوده؟ بودن خدا فهیخل خلقتش از هدف كه هیانسان انسان، نيا دارن؟ یحالت چه
 یبرا هم وانیح چون. باشه تر نيیپا هم وانیح از جهات یبعض از ديشا
 .زنهینم بیآس خودش نوع هم به قدر نيا و ده می قرار یحد اش زهيغر

 متأسفانه یول. هاستیبدبخت نيا از یریجلوگ هم عفت و حجاب هدف
 به مرد و زن نیب یميحر حجاب با تا خواسته اسالم! ميشد متجدد همه

 سفانهأمت اما .باشه داشته جلوه همسرش یبرا یزن هر تاوجود بیاره 
 را خانواده اساس و هيپا واز بین برده  رو هاجلوه و هاميحر نيا یحجاب یب

 .كرده سست
 كنند دایپحلی  راه تا شهیم برپا ایدن در جلسه و كنفرانس نيچند ساالنه

 شتر،یب ها زن تیامن و بشه كمتر یبندوباریب بشه، حفظ هاخانواده كانون كه
 .كننینم دایپحلی  راه اما

 ا؟ی. اما كو حایو ح هفقط حجاب ،مسائل و مشكالت نياحل  راه ونچ
فكر حلی  راه هر یها رووجود نداره. اون گهيهم د ایاز ح یاهيسا یحت
 جز حجاب. ب كنن یم
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 مرد يبرا تیحجاب محدود

 فكر وقت چیه هم خودم من. كنهینم فكر هاجنبه نيا به یك چیه آخه»: سارا
 فقط حجاب نظرم به! باشه داشته یبد اثرات تونهیم یحجابیب كه كردمینم
 «.بود زن یبرا تيمحدود جور کي

 بلكه زن یبرا نه اما تهيمحدود جور کي حجاب موافقم هم من بله،»: ناین
 لذت از مرد و یریگیم میتصم كه يیتو نيا یدار حجاب كه یوقت. مرد یبرا

 .شهیم محروم تو دنيد و بردن
. پس یمرد مجوز عبور صادر كرد یبرا یعني یكه حجاب ندار یاما وقت 

 ،یكنیمشخص م شكه تو برا یمرزوو با حد مرده كه با حجاب تو نيا
  «شه.یمحدود م
 يیآقا هي «.هستن یناراض تيمحدود نيا از هم مردها یبعض اتفاقاً»: سارا

  «!ستمردا به نیتوه و یاحترامیب ینوع حجاب»: گفتیم
 یهاهوس راه حجاب با بگه كه شدهینم روش احتماالً من نظر به»: ناین
 «!ديبندیم منو

 
 يآزاد سدحجاب 

 مانع حجاب كه كننمی فكر همه چرا دونمینم یول. باتوست حق بله،»: سارا
 «ه؟يآزاد
 شكل افكار نيا تو و من ذهن یتو تا شده كار مسئله نيا رو هاسال»: ناین

 «.ميندازب جا رو درست دهیعق تا میكن كار هاسال ديبا هم ما. گرفته
شدن  آزاد اي؟! هحجاب نداشتنفقط  یآزاد ه؟یچ یآزاد یمعنا ینیبب ديبا ،اول 

 ؟ست زهيغر نيافسار اكردن  و باز یجنسةزيغر یهرگونه روابط و آزاد
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 واقعاً اي. آستین یاسمش آزاد گهي، پس دهاست زن یتیامنیب یاگر آزاد 
كه  يیكشورها توپس چرا  ،شهیكنترل م جنسی ةزيغر ،ینوع آزاد نيبا ا

  شه؟یزن تجاوز م هيبه  قهیدق شش هر تو هستن یمهد هرگونه آزاد
سوم زنان در نروژ،  کيفرانسه اعالم كرد كه  یخبرگزار شیچند وقت پ 
 ة. تازه طبق گفترنیگیقرار م یجنس ةاستفادهلند، زالندنو مورد سوء كا،يآمر
 به بيقر ،محارم با یزنا و آزار و تجاوز یبررس یمل شبكه ،RAINN تيسا
 ،متجاوز 20 هر از و شهینم گزارش سیپل به هرگز تجاوزات از درصد 05
 .شنینم یزندان هم روز کي یحت نفر 24

به  یعدم دسترس علتش ايآ ه؟یچاين كشورها  تو ها زن یناامنعلت  واقعاً 
كنه و سد رو بشكنه و  انیطغ زهيغر نيكه باعث شده ا هيآزاد اين ايزنه؟ 

 كنه؟ رانياطرافش رو و

 تیامن ةمسئل يیهاطرح ةبا ارائكوشند یم انیساله كه جهاناز صد شیب
 یسراسر جهان از سو در يیهاو كنگره نارهای. هر ساله سمزنان را حل كنن

 یو فروپاش یناامن نيا یبراحلی  راه شه تایكارشناسان امور زنان برگزار م
به  دياز روانشناسان و كارشناسان معتقدند زنان با یبعض كنن. دایخانواده پ

 . تا بتونن از خود دفاع كنن نبر یرزم یهاكالس
 توان هم باز هبر یرزم كالس و باشه یقو هم یچ هر زن آخه»: سارا

 «!نداره؟ رو مرد با مقابله
  .ننكرد دایپ یاگهيدحل  راه اما ،بله»: ناین

كه  یشهر  آرمان  ؛هيبرابر و یآزاد سمبل كه كايآمر در آمار، نيدتريجد طبق
كه به منظور دفاع از خود اقدام  يیكايآمر های، شمار زندارن تیزنان در آن امن

رو به  كننیشركت م یراندازیت نيتمر یهاكنن و در كالسیاسلحه م ديبه خر
 یناامن و شوم یها ه ديپد برابر در ور خودشون یقيطر به یغرب های زن. شهيافزا

 .نكرد مسلح
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 كنه،یم لیتحص كايآمر یهادانشگاه از یكي در كه دوستانم از یكي
 نجااو وقت دير تا باشم ومجبور بشه اديز كتابخانهتو كارم اگر كه گفت یم

 !كنه یهمراه نگیپارگ تا منو تا مبد اطالع دانشگاه ینگهبان به ديبا ،بمونم
 روزبهدر سراسر جهان روز یناامن ستین كايمختص به آمر تیوضع نيا ،البته

روز  نيدر هند اتفاق افتاد، باعث چند رایكه اخ یتجاوز نیشه. همیم شتریب
. بودن ها زن تیخواستار امنكنندگان تظاهراًشد و همه ت يیمایت و راهپظاهراًت

 ها خشونت بر زن هیعل یت اعتراضاظاهرت نيبزرگتر نيخودشون ا ةگفتطبق 
       بوده.

 هم خودم من نداشت وجود یمسائل نیچن آزاد یكشورها در اگر واقعاً
 .شدینم روشن برام حجاب علت و كردمینم قبول رو حجاب
. داره رو اسلحه نيبهتر باشه داشته كامل پوشش زن اگر كه دوننینم هااون

 رو شنوع همو  ور خودش دامن كه نكرده روشن یآتش من نظر به چون
 هايهلیوس خودش حجاب چون نداره دفاع به اجیاحت صورت اين در. ونهبسوز
 .دفاع برای

 یبرا اون از تونه یم زن كه هيمرموز ةنكت مرد و زن انیم ميحر داشتن نگه
 «.كنه استفاده مردان برابر در تشیامن و تیموقع مقام، حفظ

 «؟كنه روشن تونهیم یآتش چه زن ،آخه»: سارا
در اجتماع ظاهر  یزن با لباس و پوشش یوقت !یجنس التيآتش تما»: ناین

 ديشد یهاجانیه جاديا كنه و حجاب نداره باعثیشه كه جلب توجه میم
دست به  ديبا اي. اون مرد كنهیور مشعله رو زهيغر نيشه و ایم هادر مرد

 شانيبا حالت افسرده و پر و لیبا تخ ايو تجاوز بزنه و  یاشیفساد و ع
 عشوه نداشتن . اما پوشش مناسب وخودش رو ادامه بده مارگونهیب یزندگ

مكرر مردان  کيداره و از تحریمبر انیرا از م یاز التهابات جنس یاریبس
 كنه. یم یریجلوگ
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 در 2گراهام چاردير نام به سیانگل گذارانقانون از یكي شیپ روز چند
 قرار تجاوز مورد خواهندیم اگر ديیبگو زنانبه »: بود گفته لیمیليد مةروزنا

 «.نپوشند بلند پاشنه كفش و كوتاه دامن رندینگ
 چنگالوقاشق و قتل باعث تفنگ كه طورهمان: بود گفته هم یگريد یآقا
 .شهیم تجاوز باعث هم بلند پاشنه كفش و كوتاه دامن ،شهیم یچاق باعث

 ايآ! هاخانم كه بود نوشته باره نيا در یجالب مطلب هم وزین فاكس روزنامه
 اي ديریگیم قرار تجاوز مورد ايآ كه هكنیم مشخص شما لباس انتخاب دیدان یم

 «!ر؟یخ
 جون از و رهیبگ قرار آزار و تياذ مورد دخواینم كسچیه مطمئناً»: سارا
 چه بلند پاشنه كفش ، سؤال کي .دونهینم رو علتش اما نشده ریس خودش

 «داره؟ یخطر
 (Cat move) یاگربه رفتن راه باعث بلند پاشنه كفش قات،یتحق طبق»: ناین

 ،ها، پاهاحركت كل بدن ازجمله لگن، ران ةویشو  انگیزتره شهوتشه كه یم
 . كنه می ايجاد رو یشتریب هیحالت زنانگ و ده می رییتغ روها شانه یزانوها و حت

 دنیبا پوش ها زن كه ندیرس جهینت نيا به 1دانشگاه پورستموث دانشمندان
مسطح  یهااز كفش كهیتا زمان رسنیتر به نظر مپاشنه بلند جذاب یهاكفش

  «.كننیاستفاده م

نوع راه  نيا ینترنتيا یهاتيسا و یاماهواره یهاشبكه تواالن »: سارا
 كفش علت نيا به هایبعض ديشادن. یآموزش م رو ،cat moveرفتن، 

 «!پوشنیم مده چون اي و بشه بلندتر قدشون تا پوشنیم بلند پاشنه
د خوایم یعنيد قدش بلندتر بشه و با مد بگرده خوایكه م یكس»: ناین 

 یواكنش هي یپوشش هرخوب، رو نشون بده.  تیجذاب نيجذاب باشه و ا

                                                                                                     
1 . Richard Graham,UK lawmaker 
2 . Porthsmouth University 
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 روح سالمت»: گفتیم بود شده مسلمان تازه كه يیكايآمر خانوم هي. داره
 «.داره انكار قابل ریغ و میمستق ارتباط زنان پوشش نوع با جامعه و مرد

 
 هستند؟ خانم شونديم مسلمان انگلستان و کایآمر در که يافراد شتریب چرا

 در كه یافراد شتریب چرا یكن قیتحق هم موضوع نيا یرو یتونیم»: ناین
 حجاب با زن واقعاً اگر هستند؟ خانم ،نشیم مسلمان سیانگل و كايآمر

 به ،شدن مسلمان هااون چرا پس دهیم دست از رو شيآزاد و شهیم محدود
 !؟دارن رو رفاه و یآزاد جور همه كه هااون تو قول

شدنشون فقط و پاتر علت مسلمان ایسوف ،كليهام تارا، راتا از دوست چند
 بود.  یآزاد نيحجاب و فرار از ا

كه  ی. به قول خودش هر كاررو شده بود هروب یاديبا مشكالت ز واقعاً پاتر
 Play boy تيسا یاز اعضا یكي یبه ذهنت خطور كنه رو انجام داده بوده حت

شعبه در  نياز چند شیكرد كه ب یرو بهم معرف یاسسهؤروز م کيهم بوده. 
 ها زن. نشیفروش موديخر یبه راحت ها زنسسه ؤم نياسرتاسر جهان داره. در 

 روها مشخصات آن ةو برگ ذارنیمفروشگاه  اين نيتريو تومانند مانكن  ور
بتونه با  یبه راحت داريتا خر بندنیدستشون م یرو ... (و متی)سن، وزن، ق

 بخره.  ليها آشنا بشه و در صورت تمامشخصات اون
 .بفرستم برات رو عكسش تونمیم یبخوا اگر
 
 مدرن يبردگ

 دوران مثلدقیقاً  ه،یعلن نقدرآ یزیچ نیچن يه یعني. شهینم باورم»: سارا
 «!فروختند؟یم برده كه تیجاهل
 «.هيآزاد شعار با مدرن یبردگ یبردگ نيا. هبدتر هم اون از»: ناین
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 یگريد تیو از جاهل گهیم هیاول تیرو جاهل ميدوران قد تیجاهل قرآن
 كتوريوبه قول  .ميشد مبتال هيثانو تیجاهل به آنكه ما االن  دهیهم خبر م

همچنان ادامه  یرفته است اما بردگ نیدر اروپا از ب یبردگ نديگویم»: هوگو
  «.تسشود و نامش فحشایم لیدارد و بر زنان تحم

فروش و معامله وديخر یبنگاهاكه شاهد  ميدیرس يیبه جا گهيد امروزه
  «.میهست ایدن سراسر در یجنس

  «ه؟یچ گهيفروش دوديبنگاه خر»: سارا
 تجارت سه از یكي كودكان و زنان فروشوديخر. انسان ديخر بنگاه»: ناین
 .ستایدن در مهم
یدر روسپ یمختلف جنس یكشزنان و كودكان مورد استثمار و بهره نيا 
هم مجبور به ازدواج  یو بعض رنیگیرقص برهنه قرار م یهاها و كلوپخانه
ی.. م.ها و كارخانجات ودر خانه یكار اجبار ها،ابانیدر خ یگری، تكدیاجبار
 زن هزار هاده كه بود گفته نياكرا پارلمان بشر حقوق ونیسیكم سيیر نائب شن.
 و کيبلژ ،آلمان ،ليیاسرا ،هیترك ،وناني در ژهيو به كشورها از یاریبس در ینياكرا

 .نشد ليتبد دیسف برده به هلند
 یایماف ؛یكن قیتحق گوگل یتو موضوع نيا یرو یتونیم یخواست اگر
 «....و زنان فروش و ديخر د،یسف تجارت انسان،

 «.شدم جیگ واقعاً من»: سارا
 زنان شدم؛یم منفجر داشتم واقعاً كه خوندم رو یمتن شیپ وقت چند»: ناین
 شنیم دهيخر كشور نيا یشمال یهااستان در یسوئد مردان توسط كه یروس

 هم غذا و كنن زیتم ور خونه ديبا بلكه فروشنیم ور خود تیجنس تنها نه
 «!بپزن

 «!است فاجعه نيا ،من یخدا یوا»: سارا
 «!هيآزاد شعار ةثمر و جهینت نيا. هابتذال تينها نيا»: ناین
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 ديكه از عفت بزا یآزاد خوش
 

 ديددكدده عفددت را زدا یندده آزاد 
 

 تراندده نيددا از یزنددان دهیددنكوه
 

 بهانددده یآزاد كردندددد همددده 
 

 برفزودندد  یلختد  زید ن هم نيبد
 

 زدودندد  افشدان  ریعب زلف همه 
 

 ديكه با یزن؟ همدرن یبردگ اي هيآزاد نيا اصالً ايآ مت؟یبه چه ق یآزاد
و خورد  ریكرده! چقدر حق دایتنزل پ یباشه به چه مرتبه پست یملكه زندگ

 ! ه؟يآزاد نيشده! ا
 منزل امور به و رهبشو ظرف و باش نهوخ تو زن هاگ هاستینیفم نظرطبق

 و هبفروش رو خودش هم اگر اما شده ماليپا حقش و شهیم خوار هكن یدگیرس
 !دهیرس حقوقش تمام به كنه منزل كار هم

 . گهيد زینه چ هزن یحجاب حفظ آزاد هدف
 ریاخ یهاسال در آنچه قتیحق در»: گهیم كه ستینیمیف هي نيكال یسال

 یباروبندیب به دنیبخش تیمشروع بلكه هنبود زنان یآزاد آمده دست به
 یبرا خودشونو اراده  لیبا م ها زن ه،نطوریهم هم واقعاً «.است بوده مردان
  «.نحرمسرا درست كرد مردها همة

 یول كردم شونلمس و دارم قبول وجود تمام با را تهاحرف تمام»: سارا
 و مینكن فكر كه ميكرد عادت هم ديشا نكن مین فكر قیدق قدر نيا كه ها آدم همة

با  همش مداو شیپ یمشكل هم بعد مبدي انجام بخواهی دل رو كارهامون
 «!؟بوده كجا از درد نيا میگیمخودمون 

 «.طوره همین. آره»: ناین

 دمیبددا تددو بگفددتم غددم دل ترسدد  یاندددك
 

 

 اسدت  اریورنه سخن بس یكه دل آزرده شو 
 

 با شتریب هاستینیفم اتينظر و اهداف ةدربار دخوا یم دلم یلیخ»: سارا
 «.میبزن حرف هم

 «خوبه؟ كشنبهي. دارم كالس امروز من ،حتما»: ناین
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 «.هیعال»: سارا
؟ ميدی؟ ما به كجا رسچه خبره ایدن تو. كردم فكر یكل ناین یهااز حرف بعد

 من كجام؟
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 زنان حقوق و حقگرفتن 

 
 نترنتيا یتو یچرخ هي میكن صحبت سمینیفم مورد در ناین با نكهيا از قبل
 .زدم
 نیاول سمینیفم ةواژ نكهيا .كردم دایپ سمینیدر مورد فم یاطالعات مختصر 

كار  هجنبش حقوق زن ب یبرا نوزدهم قرن ستیالیسوس هيبار توسط شارل فور
 نيا یوولف در فرانسه و انگلستان رو اینیرجيدوبوار و و مونیبرده شد. آثار س

 گذار بود. ریثأت اریموضوع بس
 قرن از كه حركتى. دگرد مىباز هفدهم قرن به مرد و زن برابرى ةانديش

 هجدهم، قرن در و هشد آغاز بشر طبیعى و فطرى حقوق  نامبه میالدى هفدهم
 .نشست ثمر به فرانسه رد

نگريستند. چنانكه  تحقیر مى ةرا به ديد ها زنحقوق بشر،  گذاران بنیان
 در فرانسه كبیر انقالب گذاران بنیان از و فرانسوى شهیر ةنويسند مونتسكیو

 داراى و كوچک هاى روح با  موجوداتى را زنان( 2443) القوانین روح كتاب
 هم بشر  حقوق اعالمیه در. كند مى معرفى خودخواه و متكبر دماغى، ضعف

 مرد و زن حقوق برابرى از رسید، تصويب به فرانسه در 2433 سال در كه
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 مردان حقوق اعالمیه را آن بايد  حقیقت در و است نیامده  میان به سخنى
  .تسدان

 فرانسوى نام و يافت گسترش فرانسه در نوزدهم قرن در زنان، نهضت
 به اعتراض نوعى واقع در فمینیستى جنبش. گرفت خود به را فمینیسم

 حقوق بشر فرانسه بود.  ةاعالمی بر حاكم آشكار مردساالرى

 هاى جلوه از يكى 2323 سال در انگلیس زنان براىرأى  حق به يابىدست
 بیستم قرن اول ةده دو برخى،. كرد فروكش آن از پس و بود فمینیسم پیروزى

  .نامند مى  فمینیسم اول موج خیزش هاى سال را

 مرد و زن برابرى ةنظري، 2344 سال در و دوم جهانى جنگ از پس
 حقوق جهانى اعالمیه در بار اولین براى سرانجام و يافت بسیارى طرفداران

 تساوى شد، منتشر میالدى 2343  سال در متحد ملل سازمان طرف از كه بشر،
  .شد مطرح ملل ةجامع سطح در و روشنى به مرد و زن حقوق

 كرد، مى كیدأت فطرى و طبیعى حقوق بر كه بشر حقوق ةاعالمی حال، اين با
 پس، آن از كه شد موجب امر اين. بود اجرايى ضمانت و حقوقى اعتبار فاقد

 به تر مشخص و برخوردارند بیشترى  حقوقى اعتبار از كه المللى بین معاهدات
 اين جمله از. قرارگیرند ملل سازمان كار دستور در دارند، توجه زنان مسايل

  رضايت  كنوانسیون (2341)  زنان سیاسى حقوق كنوانسیون به توان مى معاهدات
( 2343)  زنان علیه تبعیض اشكال كلیه محو كنوانسیون و( 2301)  ازدواج براى
 نامگذارى زنان ةده را 2334 تا 2340 هاى سال ،ملل سازمان همچنین. كرد اشاره
 .كرد

 و دانند نمى او حقوق ةكنندتعیین را فرد جنسیت ،هاستینیفم از بعضى
 دارد، وجود « انسان» تنها و است يكسانكامالً  مردانه و زنانه سرشت كه معتقدند

 .ستیجن نه
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 زنان يأرحق 

 حرف سمینیفم ةدربار هم با یساعت سه حدود و شد نيالآن ده ساعت ناین
  .ميزد

 نفهمیدم اما كردم جوو جست نترنتيا یتو سمینیفم مورد در من»: سارا
 «؟كنن كار یچ نخوایمدقیقاً  ونیكنوانس و سمینیفم كه

 تیامن و زنان ةرفت دست از حقوق برگرداندن گروه نيا هدف»: ناین
 طوره هامرد و رفتن راههیب به اما. رفته نیب از هاستقرن كه حقوقی ،ستاونا

 .استاون دست برنده برگ هنوز و كردن ماليپا ور هازن حق ای ديگه
. یناوارد و ناش بیست و طبشه چون دارو اشتبایخوب نم یماریب نيا

را  تیده كه وضعیم گهيد یدارو هيهم  بیو طب شهیروز بدتر م هبفقط روز
 «كنه.یاز قبل هم بدتر م

 جنگ انيپا در یآلمان و یسیانگلزنان  هك خوندم مطالب یتو»: سارا
 جنگ انيپا تا ایتاليا و فرانسه تو اما ،كردن دایپ دست یرأ حق به اول یجهان
 «بوده؟ چطور اسالم در یأر حق .نداشتن یرأ حق دوم یجهان
 داده یأر حق زنان به تازه بیستم قرن لياوا و نوزدهم قرن اواخر در»: ناین
 .داد رو انتخابات در شركت حق زنان به كه بود یكشور نیاول وزلندین و شد

حق به زنان مسلمان داده شده بود. روز  نيا شیسال پ 2455 كهیدر حال 
 كردن خود انتخاب ینیجانش)ع( را به یعل نیرالمومنی، ام)ص(امبریكه پ ريغد

 . كردن عتیبا حضرت ب کيبه  کيهمه مردان و زنان 
 یاپرده و آوردند یآب ظرف تا»: دادند دستور سلموالهوهیعلاهللیصل امبریپ
 گريد یسو در آن گريد مین و پرده یسو کي در آب ظرف از یمین كه زدند
 دادنقرار و آب یسو کي در خود دست دادنقرار با زنان تا ردیبگ قرار

 نيا به كنند؛ عتیب حضرت با گريد یسو در را دستشان السالمهیعل نیمنؤرالمیام
 «.گرفت انجام هم زنان عتیب صورت
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 زنان عتیب و هیكاف كردن عتیب اهمرد كه قدرنیهم نيبفرما نستنتویم
 عتیب و نديایب هم زنان»: فرمودند اما. نینكن تلف را وقت ستین مهم هم

 «.كنند
در نظام اسالمى،  داده است. یأربوده كه به زنان حق  ینيیآ نیاسالم اول 
گرفتن، رأى  دادن، حقرأى  حق مالكیت،حق تحصیل، حق كار، حق زن 

تمام ابعاد را در نظر  سمینیرا دارد و البته بر خالف فم. ..و حق ازدواج،
 . هبه زن زده نش یاگرفته كه ضربه

و به آنها  رندیآمدند حق زنان را بگها  ستینیفم»: گوستاولوبون قول به
بلكه فطرت زنانه را هم از زنان گرفتند  رندیبگ بدهند نه تنها نتوانستند حق را

  «مردنما ساختند. یها را زنانو آن



 
 
 
 
 
 
 

 زنان ياقتصاد حق و سمینیفم
 
 خاطر نیهم به باشن داشته یاقتصاد حق ها زن خواستنیم هاستینیفم»: سارا

 «.كنن كار هم ها زن كه گفتند
 هاكارخانه در كار یبرا دنيد ثروتمندان یوقت بود؟ یچ علتش یدونیم»: ناین

 نبود نیازشون پاسخگوی مردها تعداد چون ديگر سوی از دارن ازین كار یروین به
 ها زن كردن یسع داشتن، را شتریب حقوق درخواست علت نیهم به هم هامرد

 با هم اه زن. بكشن هاكارخانه در كار سمت به و ارنیب رونیب نهوخ از ور
 .دادن حیترج خانه كار به را كارخانه و شدن كار به یراض حقوق زانیم نيتر كم

 نیها و فرامیسخت و خشن كارخانه و امر و نه طیكار در مح ها زن 
و به  از شوهر عوض كردن تیخانه و تبع یهارا با كار سيیر یچراوچون یب

 .شدن یسخت راض آمد كم و كاركسب در
كارخانه و  رفتنیها و دخترها صبح مزن ادتهي نيپر خانمان یكودک ب ةبرنام 
 ؟كردنیكار م

و با  دادنیبهشون دستور م بودن كارگرها كه مردسرها و سيیر رچقد
 شتریب. در همون تی؟ االن هم وضعكردنیاعتراض اخراج م نيتركوچک
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خانمان یو ب ندنوم یخانمان باقیهنوز همان ب ها . زنهمشاغل حقوق زنان كمتر
 . گرم خود را هم از دست دادن ة. چون خونشدن یواقع

 ها زن دوش به را یزندگ نیمأت بار از یمین اهمرد و شدن خانه آورنان اونا
 .رفتنيپذ ور نیسنگ تیلؤمس نيا یآزاد اسم به هم ها زن و گذاشتن

را بر دوش مرد گذاشته.  یاسالم، تمام نفقه و خرج زندگ نيد كه یحالدر 
و  یاز مخارج زندگ یمیمثل مرد ن ديحقوق زنان، زن هم با ونیدر كنوانس

 «فرزندان را بپردازه.
 بچه راه سر ديبا گردهیم بر كار سر از كه زن كه نجاستيا مشكل»: سارا

 خونه دیرس كوفته و خسته كه یوقت تازه. بكنه هم ديخر ره،یبگ مهد از را
 روز کي واسه و بشوره لباس و كنه مرتب رو خونه و بپزه يیغذا هي بره ديبا

 نهیشیم ونيزيتلو یجلو. ستخسته خونه ادیم هم آقا! بشه آماده گهيد یكار
 «.كنن يیرايپذ خانوم تا

 شه! یست اما زن كه خسته نمچون مرد خستهبله، »: ناین
 اعتراض یبرا زنان حقوق یجهان كنفرانس در كانادا ندهينما شیپ وقت چند

 طرفدار و یزندگ طرفدارمن »: گفت یامصاحبه در و كرد ترک رو جلسه
 نظر در را زنان مشكالت كنفرانس، سند كه ميگویم شما به من .هستم خانواده
 كار به را یگروه یوقت من كشور در. كرد نخواهد جاديا یتساو و است نگرفته
 متأسفانه اما شوند استخدام زن درصد 45 و مرددرصد  45 ديبا كنندیم دعوت

 در نيا شوندیم كاریب مردان و كنندیم استخدام را زنان از درصد 45 از شیب
 ديبا همسرم و خانه از خارج هم و كنم كار خانه در ديبا هم من كه است یحال

 كنمیم یسع و گردمیمبر وطنم به من. ستین یتساو نيا پس باشد كاریب
 وجود خلقت در تفاوت نيا كه گونههمان مينما حفظ را مرد و زن نیب تفاوت
 «.داشت
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 و است( گل)شاخه  حانهير زن»: نديفرمایم)ع( یعل حضرت موالمون اما
 تا باش داشته كوین یهمراه و كن مدارا یو با حال هر در پس. ستین قهرمان

 بر را نیسنگ یبارها دينبا»: فرمودند یگريد یجا در 2«.گردد باصفا تیزندگ
 1«.دیكن لیتحم زنان

 بیآس او به اصل در بشه داده توانش از خارج یفیتكل یفرد به یوقت
 و سخت یكارها توان زن روح زن، جسم. ميكرد وارد یجسم و یروان

 .نداره ور مردانه خشن
قرون  نيا تو ها ؟ مگه زناستدو برابر مرد ها زن یچرا افسردگ یدونیم

اون  یبراكه  یمگه به آن آرامش ؟دنیبه حق و حقوق خود نرس ریاخ
 یدونیندارن؟ م یو آرامش روح نپس چرا هنوز افسرد ؟دنینرس دنیجنگ

  «ه؟یچ یافسردگ نيعلت ا
  «!خوردن ور هاحق زن اهمرد»: سارا

 ذاتشان فطرتشان، حقوقشان، و حق ها زن از كه نهيا یافسردگ نيا علت»: ناین
 داشتن بدون كن كار گفتن. كردن میعق ور اونا و گرفتن ور ازهاشونین تمام و
 كس چیه»: گیتيو کیمون ةگفت به نباش، زن هگيد و باش مرد ،یاحساس چیه

 9«.داینم ایدن به زن
و  یاحساسات زنانه نداشته باش چون احساسات زنانه باعث خوار 

 یدارهمسر نباش چون شوهر ،یكلفت یعني یدارمادر نباش چون بچه ه،حقارت
ناحقو  یافتادگعقب یعنيو عفت  ایآزاد باش چون ح ،یاسارت و بردگ یعني

 زنه.  رفتننیازب و خردشدن و یافسردگ معجون نيا حاصل كهشدن 
                                                                                                     

 .931ص ،4 ج ه،ی. الفق2
 .430ص نساء، باب ،غررالحكم. 1

 یفرانسو سمینیفم هيدر نظر یاصطالح نوشتار نوع نيا زنانه، نوشتار سندةي: نوگیتيو کیمون. 9
 را یاجتماع قرارداد كه یليمسا تمام یعني است؛ ترکينزد هاناشناخته و عواطف متن به كه است

 .كندیم سركوب
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دارد ازدواج و ینگه م یبندگ دیآنچه زن را در ق»دوبوار  مونیس ةگفت به
، كار ، كار كنه اما نه كار خانهباشهو معشوقه  زن ازدواج نكن هاگ «ست.يمادر

حقوق خودش ووقت به تمام حق اونمادر نشه  و رونیجات و ب هدر ادار
 . دهیرس

كم. شد دهیكش اجتماع سمت به زن و كردن پخش جيتدر هب را شعارها نيا
یب یخانگ یهاتیفعال و داد دست از را خود یهمسر و یمادر نقش زن كم

 یمیصم و گرم روابط نيگزيجا روحیب و سرد روابط. شد داده جلوه ارزش
 آن یجا و شد یتلق ارزشیب یهمسر و یپرورفرزند و یمادر نقش .شد

 با ازدواج و یخواندگ فرزند ،یسهام ازدواج ،یانجیم مادر ،آزاد یجنس روابط
 و نهیبیم بیآس كه زنه فقط هایتئور نيا تمام در كه. شد مطرح همجنس

 .شهیم ماليپا حقش
 افكار نيا. كردن وارد ها زن به یريناپذجبران لطمه شعارها نيا با واقعاً

 از ،یروان و یروح یهایناهنجار و ینگران زن، تیشخص در اختالل باعث
 ستینیفم. شد هگيد ةمسئل هزاران و روابطشدن  سرد ،هاخانواده دنیپاش هم

 .ذاشتهن ها زن یبرا یحق چیهست اما در باطن در ظاهر مدافع حقوق زنا
 یزندگ یآزاد عصر در كه بختمخوشچقدر »: گهیم تیشل یوند خانم

 نام ثبت ارتش در ،شود یقاض اي پزشک هتوانیم دختر کي روزها نيا كنم، یم
 خودش یهابچه كند، یط را یشغل مدارج تواندیم وندد؛یبپ بسكتبال میت به كند،

 باشد، داشته نیجن سقط خواهدیم دلش قدر هر كند رها كودکمهد در را
 یو یبرا نامشروع یجنس روابط ستند،ین محدود گريد او یجنس یها نهيگز

 خواهد یم دلش كه یكار هر تواندیم دختر کي خالصه طور به است، ريپذ امكان
 واندتینم او دارد، وجود استثناء کي تنها بشنود، خواهدیم چه هر دهد، انجام

 2«.باشد زن

                                                                                                     
 كايآمر چاپ ست،ینیعواطف ارمغان فم ینابود ت،یشل یوند. 2
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 رهینم سركار كه یزنمثالً  شه كه مطرح می طوراين وعموض االن »: سارا
 كههمینه  برای دهینم اجازه شوهرش اي و رو اشعرضه اي نداره مدرک اي

 «!كنهیم یداربچهداره  و خونه مونده
افكار را قطره  ني. اندیها زحمت كشافكار سال نيجا افتادن ا یالبته برا»: ناین
 شیبدون آنكه پ مينوش جان كرد لیما هم با كمال م. به خوردمون دادن قطره
 در كار و سركار به رفتن یبرا یانتخاب حق رانيا در ديشا. میداشته باش یمرگ

 ارامر یبرا ديبا زن. هندار وجود یانتخاب حق ایاسترال در اما هباش وجوداشته منزل
 كردنش كار يیتوانا با جامعه در او تیموقع بدتر نيا از. هكن كار خانواده معاش
 .هشیم دهیسنج

مراقبت  شهاكنه و از بچهیره و خونه رو آماده میكه سر كار نم یزن
و  نهیبینم بیآس یارضا شده و هم از نظر جسم یكنه هم از نظر روح یم

بر  لی. سر كار رفتن دلگرم و آرام فراهم كرده طیمح کي شهابچه یهم برا
بچه و  تیو ترب ی. ارزش كار خونه و نگهدارستین شتریب يیو توانا یبرتر

 . ستیتر باشه كم ارزشتر نبا ارزش رونیاگر از مشاغل ب یشوهردار
، هها و جهادها شركت كنخواست كه در جنگ)ص(  امبریاز پ یزن

 «است.كردن  یجهاد زن خوب شوهردار»: و فرمودند دحضرت اجازه ندادن
يک میدان جنگه و ؛ عرصة زندگی هم با جهاد است یكار مساو نيا یعني

سنگر امن  سرپرستی و مبارزه و فراهم كردناين میدان احتیاج به مديريت و 
 انجام فرموده )ص(امبریپ كه یكار از باالتر خواهندیم همهاالن  اما داره

 !دهند
 انیكار زن در خانه ب اثرات و شده انجام یاديز مطالعات باره نيا در
، یكن قیتحق یسیانگل یهاتيباره در سانيدر ا نترنتيا یتو یتونیشده. م

 ند. دیرس یجالب جيبه نتا واقعاً
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 مرحله نيا در. كرده آغاز رو یديجد ةمرحل غرب 2345، سال از البته
 خانواده سال اعالم با و بردند یپ خانواده گاهيجا به یاجتماع هایزيربرنامه

 به هگيد بار را زن و ببخشن تازه یاتیح خانواده فرتوت كریپ به نخوایم
 !كنن خانمان با ور خانمانیب زن و ننوگردرب خانواده آغوش

 نيتوان اینم یجهان یافكار و شعارها نيافسوس و صد افسوس كه با ا 
 اهكنم مردیبشه و فكر نم یعمل ديكار با نيرا حل كرد. ا یمعضل اساس

آن زحمت  یرا كه چند قرن برا یدهند چون حقوقبرا  یكار نیچن ةاجاز
  «.ندیرو از دست م ندیكش

 «؟هیچ زن لیتحص و كار ةدربار اسالم نظر»: سارا
اسالم  امبریاز پ یزن. حت لیمخالفه و نه با تحصاسالم نه با كار زن »: ناین
باعث معموالً  واجبه. اما االن كار زن یكه طلب علم بر هركس ميدار ثيحد

كه سر كار  یضربه وارد بشه. قطعا خانوم شاش و خودشه به خانوادهیم
بچه نداره. به اون  یمادر ةبزرگ كنه كه عالق یشخص دياش رو باره بچه یم

 اش كار ساز. هینه محبتش محبته و نه تنب
 مشاغل از یبعض اما. هيضرور و الزم زن وجود كه هست هم یمشاغل البته

 مردها. شده سازمشكل واقعاً هم مسئله نيا خود كه همرد هي یجا اشغال فقط
 اگر اما بده خانواده لیتشك تونهینم گهيد كارهیب كه یمرد. شاغل ها زن و كاریب

 «.شهیم حل هم مشكالت از یاریبس بلكه افتهینم یاتفاق تنها نه باشه كاریب زن
 من. شده یمعضل واقعاً مردها یكاریب االن موافقم مساله نيا با»: سارا

 برق، یمهندسمثالً  .دارم مشكل هم یدانشگاه یهارشته از یبعض با یحت
 از یلیخ. مهمه ازیامت فقط ستین مطرح اصالً تیجنس.. .و معدن ،کیمكان
 هم بعدش و گرفتن رو پسر کي یجا و خوندن رو هارشته نيا هام تدوس

 یبرا فقط. میكن كار ميخواینم اصالً و ميندار عالقه مونرشته به ما گنیم
 در. هخوند رو رشته نيا ،داره یمهندس یفالن بگن مردم كه رسم و اسم
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 صددرصد اومدیم هااون یجا ترنيیپا نمره دو با پسر هي اگر كه یصورت
 «.كردیم دایپ هم یخوب كار و شدیم موفق
 ادیب ترنیيپا مدرک با اي و پلمهيد پسر هي هاگ تازه. طورهنیهم بله»: ناین

 «.ميدار رو مدرک فالن ما .نه گنیم یخواستگار
 
 زنان حقوق ونیکنوانس آمدن وجود بهعلت 

 ونیكنوانس شد باعث یزیچ چه بحثمون، موضوع سر ميبرگرد خوب»: سارا
 «اد؟یب وجود به سمینیفم و زن حقوق

 زن ،نداشتن یحق و حقوق چیه ریدو قرن اخ یكي نیتا هم ها زن»: ناین
. نداشت یانسان و یشخص و مستقل حقوق گونهچیه و بود مرد وجود یلیطف

 به مرد چپ دنده از زن گفتنیم ،دایب حساب به كه نبود یموجود زن اصالً
 خلق واحد نفس از را شما ديگویم قرآن در خداوند كهیحال در. آمده وجود
 2.كردم
 ینداشت. در واقع كلفت یدر زندگ یگاهيمقام و جا یزن از نظر اجتماع 

و  یبود كه مقام مادر یئیبود در خدمت شوهر و فرزندان او و مانند ش
 نیاعتراض و واكنش زنان به چن نيبرانداشت. بنا یاو هم ارزش یهمسر

  .بود یعیكامال طب یطيشرا
 را مدنى قوانین كه بود مللى اولین وجز رم»: ديگویم يیطباطبا عالمه

 موضوع از را زنان حال اين با (میالد از قبل سال 455)حدود  نمود وضع
 بهترين به مردان براى را انسانى حقوق كه ملتى. ديد خارج انسانى هاىقانون
 در آنان به اىسیطره چنان كند،مى تدوين روزگار آن براى ممكن شكل

                                                                                                     
 .2 ةيآ ،نساء ةسور. 2
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 خود ديد صالح با توانندمى آن ةساي در كه دهدمى خانواده خصوصى ةعرص
 2«.ببندند نیز خويش همسر قتل به كمر

 نيا از تیوضع هم رانيا و مصر هند، ن،یچ مانند متمدن ملل در البته
 شريک مردان با شكننده و شاق وظايف و تكالیف تمام در ها زن. نبود بهتر

 مختص، وظايف كه آن بر عالوه. نبودن برخوردار هاآن حقوق از اما ،بودن
 اونا ةعهد به نیز اوامر ةهم در شوهر از اطاعت و دارىبچه و دارىخانه نظیر
 .بود

 از بهتر حال، هر به طوايف، و ملل اين نزد زنان اوضاع وصف اين با
 به ديگر كه چرا ؛كردنمى زندگى غیرمتمدن قبايل در كه بود زنانى وضعیت

 1«!كشتندنمى را هاآن ها،آن گوشت خوردن قصد
 زنده اي خوردنیم ور گوشتشون اي نداشتن هم بودن زنده حق یحت زنان

 آموخت همه به و كرد زنده رو زن اسالم امبریپ واقعاً. كردنیم نوگورش به
 و كساني حقوق و حق یدارا مستقل، ستيموجود شما مانند زین زن كه

 .ارزشمند و محترم
خاتمه به ازدواج همسر  یدر انگلستان برا یالدیم 24در اواخر قرن  یحت
ممكن  ریغ عمالًثروتمند  اریقشر بس یجز براب. چون طالق فروختندیرو م
 یبست و طنابیزن رو م یهابود كه شوهر دست یطور نيرسم ا ني. ابود

 دهيبرد و او را به مزایشهر م دونیو به م انداختیمبه دور گردنش 
 ن،یچ كا،يرسم در آمر نيالبته ا .فروختیم متیق نيذاشت و به باالتر یم

9.. هم مرسوم بود..و قاينپال و آفر
 

                                                                                                     
 و الزواج. ةمحمد حسین طباطبايى، قضايا المجتمع و االسر. 2

 همان.. 1

3 . Cawte ,E .C ( .0891" ,) Precise Records of Some Marriage Customs ,"
Folklore  ( Taylor   & Francis Ltd) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_selling_(English_custom) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_selling_(English_custom)
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 یفرق مرد اموالو  اءینبود و با اش یحق و حقوق چیه یزن دارا واقعاً
 وضع نيتر پست از را زن كه بود اسالم مذهب گوستاولوون قول به .نداشت

 2.رساند مقامات نيبلندتر به
 ديبود. اگه به كتاب عهد جد نيیپا یلیمقام زن خ ت،یحیمس نيدر د مثالً

 مرد یبرا زنمثالً  باره. سفأت واقعاًكه  یشیرو م هروب یبا جمالت یرجوع كن
 .های برای مردفقط وسیله و نداره یمستقل خلقت و شده دهيآفر

 انیقرنت اول ل،ی)انجمرد  ینشد بلكه زن برا دهيجهت زن آفر همرد ب زین و

 ( 9، عبارت11فصل

، 5فصل انیافسس ل،ی)انج سایسر كل زین حیسر زن است چنانكه مس شوهر

 (32 عبارت

 انیافسس ل،ی)انج !چنانكه خداوند را دیكن اطاعت را خود شوهران زنان یا

 (33 عبارت، 5 فصل

 .وحشتناكه زن ةدربار هم تیحیمس بزرگان نظر یحت
تر  بار انيز ؛یوحش جانوران تمام انیم در»: گهیم سيقد سوستوميكر ژان

 1«.ندارد وجود زن از
: گفتیم یوسط قرون در یحیمس دانشمند نيترآوازه پر ؛ناسيآكو توماس

 كه است یمذكر واقع در مؤنث جنس ؛یعرض ناقص است یموجود زن»
9«.مرد دیتول قوه در است ینقص جهینت محتمالً زن است؛ شده منحرف

 

به كتاب یكرد. اگر سر انیزن را ب یاسالم حق و مرتبه و ارزش واقع فقط
)ص( امبریپ. هیمنزلت و مقام چه یدارااسالم  دركه زن  ینیبیم یبزن یثيحد یها

                                                                                                     
 .454ص عرب، و اسالم تمدن خيتار گوستاولوبون،. 2

 .243ص ،2ج دوم، جنس كتاب. 1

 .243ص ،2ج همان، ؛2922ص ،4ج تمدن، خيتار دورانت، ليو. 9
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 كندینم اهانت آنان به و بزرگوار انسان مگر داردینم یگرام را زنان»: نديفرمایم
2«.مقداریب و پست شخص مگر

 

 اثر در كه كنهمى تقدير بولدينگ آلیز از خود كتاب در هم میشل آندره
 به وحشیگرى از غرب كهآن از قبل كه داده نشان آمريكايیان به خود عظیم
 اسالم دنیاى تمامى در باشند، مردان حمايت تحت كهآن بدون زنان، درآيد

 1.اندداشته شاعرانى و دانانحقوق دانشمندان، مذهبى، علماى و درخشیدند
 

 زنان حقوق ونیکنوانسهدف 

 «بود؟ یچ زنان حقوق ونیكنوانس هدف و حرف»: سارا
مرد و رفع  حقوق زن و نیكامل ب یتساو یبرقرار ونیهدف كنوانس»: ناین

ها البته آن ت،یاساس جنسبرداشتن هرگونه تفاوت بر یعني ض،یهرگونه تبع
  «بلكه تشابه حقوق است. ستیحقوق ن یهدفشان تساو

 ازحقوق مرد و زن از کي هر كه شهیم برقرار یوقت حقوق یتساو چون
 بر یفیتكل و بشن برخوردار شانینيتكو یهایژگيو با مناسب فیتكال و

 . باشن نداشته را اون انجام توان كه نشه لیتحم ها آن
با هم دارند  يیهاتفاوت یعیو طب یروح ،یدو موجود از نظر جسم نيا 

 تیولئها و انتظار مستفاوت ني. وجود اهم متفاوت باشد فشانیتكال ديپس با
 نياز ا ریاگر غ عدالت است. نیبلكه ع ستیها نه تنها ظلم نطبق آن تفاوت

 شه.یبهش وارد م یريناپذو لطمه جبران عيضا نجايا رنفر د کيباشه حق 
 هیو زن را شب ببرن نیها را از بتفاوت نيا نخوایم ونیطرفداران كنوانس 

از  وعمل، زن ر نيكه اني. غافل از اهبر نیزنان از ب هیتا ظلم عل به مرد كنن
 .رو زن هینه ظلم عل هبریم نیب

                                                                                                     
 .2415 ثيحد الفصاحه،نهج. 2

 .4 ص زنان، اجتماعى جنبش میشل،آندره . 1
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 شتریزنان به مردان باعث تسلط بشدن  هیشب »: ژان ژارک روسو  ةبه گفت 
 .كه االن اتفاق افتاده است یزیهمان چ دقیقاً 2«شود.یها ممردان بر آن

 و وظايف نظر از و بشن مردها شبیه جهت هر از بايد هازن كهنيا 
 نابودى و هامرد و ها زن افسردگى باعث ،هنباش تفاوتى هاآن بین تكالیف
 مهم عامل را جنسیت واژگونى غربى، متفكران از بسیارى. شهمى خانواده
 .اندكرده معرفى افسردگى، مانند روانى، هاىآسیب و اجتماعى هاىآسیب
 «؟كنن مرد به هیشب ور زن نخوایم یچ یعني»: سارا 
 هم شما ديندار كم مردان از یزیچ شما نگیم ها زن به كهنيا یعني»: ناین

 ،ديبد نفقه د،یباش داشته یجنس یآزاد د،یكاركن ؛نیبش مردها مثل ديبا
 .گهيد یهازیچ و ديریبگ برعهده را بچه نهيهز نیتام تیولئمس

 یهاكه بخش یلباس خاص با رابطه در یحت ونیكنوانس نيطرفداران ا 
گن یو م معترض هستن هنوبپوش هانسبت به مرد ور هااز بدن زن یشتریب
  .لباس نپوشن هامثل مرد ها كه زن هضیتبع نيا

 شيآسا و یراحت مانع را زنان یفروش جلوه از یریجلوگ یحت هاآن
 یانسان التيتما و بشه محدود زن یآزاد شهیم باعث چون ،دوننیم ها اون
 و یقانون یگریروسپ ،ونیكنوانس شش ةماد طبق كهيیجا تا. نشه ارضا او

 یجنس كارگران عنوان به رو هااون قراره یحت و شده حذف آن مجازات
 .فتهین عقب مردان از هم يیجوكام در ديبا زن رايز كنند مهیب

صدمه  یو چه كس هرسیبه كام م یچه كسها يیجوكام نيا توخوب 
 ؟هنیب یم

در گرجستان  مستقل ستینیفمگروه  دمیاخبار شن یتو شیوقت پ چند
 و عادات مورد در موجود ضیكه تبع بودن نيخواستار ا اند وت كردهظاهراًت

                                                                                                     
 .1559 سال تا كايآمر در سمینیفم. 2
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 یآزاد از نهیزم نيا در گرجستان زنان و ودش برطرف زنان یجنس یها یآزاد
 «.باشند برخوردار مردان با برابر حقوق و

 «!تاسفه ةيما»: سارا
 انجام رو یكار هر زن میبگ میتونینم .هنطوریهم هم كار مورد در»: ناین
 گرفته نظر در ايزوا تمام كه یشرط  هب ست،ین ها زن كار با مخالف اسالم. بده
 كه یمادام» هگیم كه ستین موافق هم نیلن مثل یافراد ةگفت با البته. بشه

 مطلوب یآزاد به جامعه هستن آشپزخانه امور مشغول جامعه افراد از یمین
 «.رسدینم

 هاگ چون رسنینم مطلوب یآزاد به مردان ميیبگو است بهتر قطعا»: سارا
 افتهیم هامرد دوش بر یزندگ نیتام بار كل بشن یزندگ امور مشغول ها زن
 .«شهیم محدود یحدود تا هااون یآزاد ،جهینت در

 كه ستین زن فهیوظ نيا. گذاشته مرد دوش بر را نفقه اسالم كالً»: ناین
 «.زنان نه همردان حقوق ونیكنوانس نيا من نظر به. كنه نیتام را یزندگ مخارج



 
 
 
 
 
 
 

 مرد و زن حقوق واسالم 
 
 «ه؟یچ مرد و زن حقوق و حق مورد در اسالمنظر »: سارا
. مخالفه هاآن حقوق تشابه با و هومرد زن حقوق یتساو گذارهيپا اسالم»: ناین

 خوب یكارها شما یبرتر مالک و دیكنینم هم با یفرق چیه شما هگیم خداوند
 .شماست یتقوا و

لَائِبَقَ وَ اوبًعُشُ ماكُلنَعَجَ وَ ینثَاُ وً رٍكَذَ نمِّ ماكُنَقلَخَ انَإِ اسُالنَ اهَيُأَ اي 
 ،حجرات)سوره  رٌیبِخَ مٌیلِعَ اهللَ نَإ مكُتقَأ اهللِ ندَعِ مكُمَكرَأ نَإِ وافُارَعَتَلِ

 (12 ةیآ 
ها و رهیو شما را ت ميديمرد و زن آفر کي! ما شما را از مردم یا»

( ستین یمالک برتر هااین) ؛دیرا بشناس گريد کيتا  ميقرار داد ليقبا
خداوند دانا و آگاه  شماست. نيشما نزد خداوند با تقواتر نيتریگرام

  «است.
َینثَأُ وأ رٍكَذَ نمِ منكُمِ لٍامِعَ لَمَعَ عُیضِأُا لَ ینّأ  ةیآ ،عمران آل)سوره 

195) 

 عيضا مرد چه و باشد زن چه را شما از یاكننده عمل چیه عمل من»
 «.كنمینم
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َکَئِولَأُفَ نٌمِؤمُ وَهُ وَ ینثَأُ وأَ رٍكَذَ نمِ حاتِالِالصّ نَمِ لعمَيَ نمَ و 
 (131ةیآ ،نساءسوره ) ارًیقِنَ ونَمُظلَيُ الَ وَ هَنَالجَ ونَلُدخُيَ
 كهیحال در زن چه و باشد مرد چه دهد انجام یصالح عمل هركس»

 نخواهد هاآن به یستم نيتركم و شوندیم بهشت داخل باشد مومن
 را موارد اين نیز یگريد اتيآ و نحل ةسور 34 یةآ در نیهمچن «.شد

 .كند می مطرح

 كنهیم انیب كساني زن و مرد یبرا را ليفضا تمام احزاب 94 ةيآ در یحت
 و قرب نظر از خداوند شگاهیپ در مرد و زن كه دهیم نانیاطم زنان به و

 یدارا یاسالم اخالق و عمل و اعتقاد نظر از كه آنست مهم ،كسانندي منزلت
 .باشن لتیفض

 و زن ،مسائل نيتریاساس و مؤمنان یهایژگيو انیب با هيآ نيا در خداوند
 پاداش دو هر یبرا و دهیم قرار ترازو هي ةكف دو مانند هم كنار در را مرد

 .شهیم قائل یكساني
ِتاتِالقانِوَنَیتِالقانِوَناتِمِؤالمُوَنَینِمِؤالمُوَاتِمَسلِالمُوَنَیمِسلِالمُّنَإ
الّصَابراتِینَرِالّصَابِوَاتِادقَالّصَوَنَیقِادِالّصَوَ وَنِیاشعالخَوَوَ

وماتِائِالّصَوَنَیائمِالّصَوَدقاتِّصَتَالمُوَنَیقِتّصدِالمُوَعاتِالخاشِ
اهللُدَعَأَراتِاکِالّذَوَارًیثِکَاهللَنَیرِاکِالّذَوَظاتِافِالحَوَمهُوجَرُفُنَیظِالحافِ

امًیظِعَاجرًأَوَرهًغفِمَمهُلَ
مردان  مان،يو زنان با ا مانيمسلمان، مردان با ا مسلمان و زنان مردان»

كنند، مردان یكه از فرمان خدا اطاعت م یفرمان خدا و زنان عیمط
 با،یشك زنان صابر وو  بایشك گو، مردان صابر وگو و زنان راستراست

كننده، گر و زنان انفاق، مردان انفاقخشوع و زنان با خشوع مردان با
و  یكه دامان خود را از آلودگ ی، مردانداردار و زنان روزهمردان روزه

 اديبه  اریكه بس یدامنند، مردان كه پاک یكنند و زنانیحفظ م یعفتیب
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ها نآ ةهم ی، خداوند براكنندیخدا م ادي اریكه بس یخدا هستند و زنان
 فراهم ساخته است.  یمیمغفرت و پاداش عظ

 توانیم مرد هزاران انیم در.. .: گهیم رو مسئله نيا برعكس تورات البته
 .شودینم افتي هم خوب زن کي زنان انیم در اما كرد دایپ خوب مرد کي

 (32و37 عبارت ، 7 فصل جامعه،)تورات، 
 گريهمد كه است خاطر نيبد مرد و زن در موجود تفاوت نيا قرآن طبق

 یهست نظام در تعادل و توازن و رندیبگ آرامش هم كنار در و كنند كامل ور
 و ندارن هم به نسبت یبرتر چیه. زن اي هباش بهتر مرد نكهيا نه. بشه جاديا
 .گريد زیچ نه هباش بهتر یكي عمل كه شهیم جاديا یوقت ازیامت و یبرتر نيا

َمکُنَیبَلَعَجَوَاهَیلَإوانُسکُتَالِزواجًأمکُسِنفُأَنممِکُلَقَلَخَّنأَهِاتِیَأنمِو
وّنَرُکَفَتَیَومٍقَلِتٍیَألَکَلِذَیفِّنَإِهحمَرَوَهًدَوَمَ
 یشما همسران یاست كه از جنس خودتان برا نياو ا یهاو از نشانه» 

؛ مودت و رحمت قرار داد انتانیو در م دیابيتا در كنار آنان آرامش  ديآفر
 (31 ةیروم آ ة،)سوركنند. یكه تفكر م یگروه یاست برا يیهانشانه نيدر ا
 جبران را گريهمد یكمبودها لباس همانند و گرنديكدي مكمل مرد و زن

 .كنندیم
 ...ُنَهُلَاسٌبَملِنتُأَموَکُلَباسٌلِنَه...  
  (127 ةیآ ،بقره ة) سور «.اها لباس شمو آن ديیهاشما لباس آن»

 عينه حق مرد ضا گهيد ميقرار بد هيدو آ نیرو هم یمالک زندگ اگر
شه. با مالک یمتعادل م زیبهشت؛ همه چ شهیم یو نه حق زن و زندگ هش یم

 خدا.  ةعبد و بند نشی. هر دو ملیذلمعنا داره نه شوهر لیذلقرآن نه زن
رو در مورد حجاب شروع كنم فكر  قمیتحق كهنيمن قبل از ا»: سارا

 شمندانيبرده و تمام اند نیاسالم كه حق و حقوق زن رو از ب نيكردم ا یم
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و به زن مقام  رفته را زنده كنن نیحق از ب نيا كننیم یسع جهان دارن
  «.نبد

و منافع  ايكنند با در نظر گرفتن مزایم یشمندان جهان سعياند»: ناین
حق زن، حقوق  کي ی. اما با تمركز روزنده كنن وخودشون حق زن ر

 . كردن عيرا ضا گرشيد
 و گرفته نظر در ور زن یجسم و یروح جوانب تمام كه هاسالم فقط

 .كرده ادا كامل را او حقوق و حق
 ور اسالم و ببرن نیب از را حقوق و حق نيا نكرد یسع دشمنان یول

 «.ستین قائل زن یبرا یارزش چیه كه ندب جلوه ینيد
 «بگم! یدونم چ ینم»: سارا

ش با سندي. نوهزن و مرد یتساو ة. درباركنمیم لیميمتن ا هي تبرا»: ناین
  «.یازش استفاده كن دوارمی. امرو نوشته یقشنگ داستان تساو یقلم

 .«ممنونم»: سارا
 
 يتساو بادزنده 

 : بود ريز متن ناین لیميا
 كه حاال»: گفتند مردها «.میباش شما مثل میخواهیم»: میگفت مردها به ما

 «!قبول د،یكنیم اصرار قدر نيا
 به یوقت. شدن مهربان قدر نيا مردها كه شد چه ناگهان ميدینفهم ما و
 .ميبود شده هاآن نیع م،يآمد خود
 یدگیرس بهش ديبا كه یاوراق و میداشت سامسونت اي یچرم فیك

 مانيدعوا سیرئ با. دبودن  مهم كه يیهاكتابحساب و چک دسته و ميكرد یم
 .ميكردیم یخال هابچه سر و خانه ميآوردیم را مانتَخمواخم و شدیم



    703  اسالم و حقوق زن و مرد

 

با هم  گريد شد.یم ريما هم د یهاشد، قسط وامیما هم خراب م نیماش 
 . ميزدیمو نم
 کي انيپایب یهایخوشبخت ما به وبودند   كرده عمل شانوعده به هاآن

من!  یها شده بود فقط، نه! خدامثل آن مانيكارها ةهم. دبودن دهیبخش را مرد
 نبود. مانيهابیبود، در ج دهیكه نسل به نسل به ما رس یاجداد سیسالح نف

 نه!  ؟یغالف فلز یچاقو ؟یاماشه نقره ٔةدسته طال؟ تپانچ ریشمش 
 همان ....ميبود كرده گم م،يديبریم را مردها سر آن با كه راای  پنبه ما

 هست، نيا تا بود جمع الشیخ و دادیم دخترش به یمادر هر كه یاهیارث
گفتند یها بهش میميكه قد یفیلط یافیال ةگلول آن. است سوار مردش سر

توطئه معتقد  یاگر به تئور ايراه از دستمان افتاده بود.  یتو يیجا کيعشق، 
 د.بودن باز نابودش كرده یدرها استیمردها با س م،یباش

 ديگر و ناجوانمردانه یدوئل در ميبود هم یروروبه مردها و ما حاال
 یهاعضله در م،يآوردیدرم زانو به را تنومند یمردها آن با كه یمهارت

 .نبود یجار روحمان
 با میتوانیم ما فقط نندیبب نداشتند چشم. شدیم شانیحسود بود هاسال

 .ميبورز عشق كوچک یزهایچ به كودكانه یذوق
نبود، شركت  یاپايكه پا یادر معامله ميكه بلد بود ميفقط و فقط ما بود 

. میكن فیك دنیو از خود بخش می. ببخشميریو نگ میبده میتوانست یم .میكن
 .ميحساب و كتاب دوست بدار یب

و  دنديدیكه مردها با چشم مسلح هم نمبودند   یزيعناصر ر ،یدر هست 
 .ميديدیما م

 نياز ما ا یها بعضمينبود و آن قد فتنيفقط مهارت آراستن و فر یزنانگ 
 دانست.یرا م بودن زن يیباي. مادربزرگ من زمیدانستیرا م
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 تيشكا شوهرش یهایدرشت و هایمالحظگیب از شوهرش از یزن یوقت
 است مرد»: گفتیم آرام یلیخ بزرگمادر كرد،یم هيگر هق هق و داشت

 «.ستینشدن  برطرف قابل كه زدیم حرف یبیع مثل بودن مرد از گر،يد
ند. لمس محروم یهست قياز حقا یدانست مردها از بخشیم مادربزرگ

  .، در انحصار جنس دوم استفیلطافت در جهان و ذات جهان لط
 ديبا سخت راه از مردها. آسونه خدا با هازن كار»: گفتیم مادربزرگ

 رفتندیم راست کي و داشتند را آدرسش هازن كه بود یبرانیم راه. بروند
 «.خدا کينزد

 .ميمان گم كردیميآدرس را هم همراه سالح قد نيا ديشا 
 .ميشویخفه م یاز خوشبخت ميو دار ميینجايبه هر حال، ما االن ا 
 تیاحساس شخص یلیشركت به ما بن فروشگاه سپه داده و ما خ سیرئ 

شور و كنسرو و شهیو ش تكسيپر از روغن و شامپو و وا لونيده تا نا میكنیم
 یةو با بق ميبریها را ملونيبه زحمت نا ميو دار ميادهيخر یرب و ماكارون

 سیرئ بتیغ ،یو خوشبخت دارندها هم بن شركت كه آن یهمكارها
و بلندبلند  ميآوریرا درم یگانيقسمت با یمنش یو ادا میكن یرا م ینيكارگز

 سمت خانه.  میكشیرا م مانيو بارها ميخندیم
 كه فیح. پختیم و شستیم خانه آن در كه بود بدبخت مادربزرگ چقدر

  .ميكرد رشد چقدر ما .میافتي دست ینيریش یآزاد چه به ما ندیبب نماند زنده
 . مياندازیم یهم ترش میاست كه ما االن، هم راننده اتوبوس هست زیافتخارآم 

 روز هر ما هورا. ندارد حرف هم رمانیانج یمربا و میهست معدن مهندس
 .كنندیم لیتجل یلیخ را ما بستن جمع مهارت مردها ميشویم تواناتر
 مردها به زحمت بلدن یوقت م،یدهانجام  همه كار را با هم میتوانیم ما

دست  ،دست کياتوبوس حفظ كنند، ما با  یتو ستادهيتعادل خودشان را ا
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 نیب ليموبا یگوش و در حالی كه را دهايخر گريبا دست د ميریگیبچه را م
 . میكنیم سيرواداره را راست ی، كارهادارد قرار مان گردن و شانه
 معلوم فقط. مياشده هم مثل كهنيا است یبزرگ دستاورد است زیافتخارآم

 چوب یاكنده مثل رختخواب یتو شب مانیكي ،یگنگ لیدل چه به ستین
 !زندیم غلت مدام یكي آن و خوابدیم راحت

 ديآیم یاآلود بچهكنند. چون صورت اشکیدرد م شيچون دست و پاها 
 و اندمهد كودک... همه رفته یچشمش. بچه تا ساعت پنج مانده تو شیپ

 خودش. یهابچه شیها او را ببرد پیمجبور شده بعد از رفتن مرب داريسرا
راحت است  مرداما افتد به جان زن. یم و ها خواب نداردشب هگمشد ةمین 

كه شده و  یكس نیو خسته تا صبح ب جیندارد. زن گ یگريد ةمیخودش است. ن
 زند.یكه بود، دست و پا م یكس

 یروزیپ نيتوانست شكوه ایمن كجا م ةزده و عقب افتادمادربزرگ سنت 
2.ميادهیحق و حقوقمان رس ةمدرن را درک كند؟ ما به هم

 

                                                                                                     
1 .http://www.aftabir.com/discussion/topic/133 





 
 
 
 
 
 
 

 همسفر
 

 نيا از شهیهم. فرستادم همسرش به رو یمیابراه نادر ةنام ناین لیميا جواب در
 : مداو یم خوشم نامه

 همسفر! 
 خبريم بی ما كه طوالنی راه اين در
 گذرد می باد چون و

 بماند باقی هم با هايمان اختالف خرده بگذار
 مطلقا شويم، يكی كه مخواه! كنم می خواهش

 دوست شدت همان به را، همان من داری، دوست تو چه هر كه مخواه
 باشم داشته
 باشد نیز تو داشتن دوست مورد گونه همان به دارم، دوست من چه هر و

 بپسنديم را آواز يک دو هر كه مخواه
 را رنگ يک را، طعم يک را، كتاب يک را، ساز يک

 راكردن  نگاه شیوه يک و
 .يكی روياهامان و يكی مان سلیقه باشد، يكی انتخابمان كه مخواه

 .نیستشدن  شبیه و بودن شبیه معنی به ابدا ،بودن هدف هم و بودن سفر هم
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 است توقف دلیل بلكه نیست، كمال بر دالشدن  شبیه و
 عزيز من! 

 است، رسانده عاطفی وحدتی به را هاآن عشق و اند عاشق كه نفر دو
 علم قله برفی حجاب نارون، درخت كبک، صدای دو هر كه نیست واجب

 .باشند داشته دوست را سفالی بشقاب و سرخ رنگ كوه،
 معشوق يا است زائد عاشق يا كه گفت بايد بیايد، پیش حالتی چنین اگر

 .است كافی يكی و
 به سخن اين اما، است گذشتن ها خودپرستی و ها خودخواهی از عشق،

 .نیست ديگری بهشدن  تبديل معنای
 در نه است «حضور» در آن ارزش كه زنم می حرف زمینی عشق از من

 .ديگری در يكیشدن  نابود و محو
 عزيز من! 

 .نباشد يكی بگذار نیست، يكی چیزی به نسبت ديدمان زاويه اگر
 .باشیم مستقل وحدت عین در بگذار
 .نباشیم يكی ،بودن يكی عین در كه بخواه
 .ناپديد نه كنیم كامل را همديگر كه بخواه

 .میباش متفاوت ایب من زيعز



 
 
 
 
 
 
 

 هلن
 

 بهم ،بود گذاشته حجاب كه ور گهيد نفر هي آدرس تا زد لیميا بهم نيكاتر
 شدنش مسلمان داستان چراكه رمیبگ تماس باهاش حتماو ازم خواست  بده
 .بوده همراه یاديز مشكالت با هم و جالب هم

. كنمیم قیتحق اسالم و حجاب ةدربار دارم»: گفتم و زدم لیميا هلن به
 با هم اون «.كرده یمعرف من به رو شما نيكاتر ؟یكن كمک هم به یتونیم

 .میبزن حرف هم با نيآنال میگذاشت قرار و رفتيپذ لیم كمال
 خاطر به یاديز مشكالت با شما كه بود گفته هم به نيكاتر»: سارا
 مسلمان چطور بدونم دخوایم دلم یلیخ. نيشد رو هبرو شدنتون مسلمان

 ن؟یگذاشت حجاب و ديشد
 هم هامسلمان از و مبش مسلمان كه كردمینم فكر وقت چیه من»: هلن
 و بودن مسلمان تا چند كالس یتو رفتمیم وتریكامپ كالس. اومدینم خوشم

 .بودم ناراحت موضوع نيا از من
. شوهرم هم «خورهیبه هم م ها اينمن حالم از »: گفتمیبه شوهرم م 

 یها زندگم عمر با اونوتم یخواینم ؟یكار دار یها چتو با اون»: گفت یم
 «.نیبا هم همكالس هست یكه! چند ماه یكن
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 غاتیخالف تبلنظر داشتم بر ريها رو زاون یكارها یلیمدت خ نيا یتو 
 د.بودن مهربون یلیهستند، خ یخشن یهاها كه آدماون هیها علرسانه
دونم چطور اون ینم اصالًو با آرامش بود.  نیسنگ یلیرفتارهاشون خ 

خواست باهاشون ارتباط برقرار كنم. یشد. دلم م ليتبد ابیتتنفر به جذ
 ها برام كتاب آوردنمند شدم و اونعالقه نشونيمدت به د هيخالصه بعد از 

 .دعوت كردن یو منو به چند تا مهمان
سال طول  کيماجرا  نيكردم. اینم یبياحساس غر اصالًجمعشون  یتو 
 كردم.یها شركت مكردم و در جلسات مسلمانی. مطالعه مدیكش

 یهاخوردم و شبیمشروب نم گهيشوهرم هم شک كرده بود من د 
نداشت،  یبرام مفهوم گهيرفتم. آخه دینم یباهاش به بار و پارت كشنبهي
 گهي. دميو مشروب بخور میو تا صبح برقص ميبر كشنبهيهر شب  یچ یعني

 مست رو تحمل كنم. یو مردها فیكث طیتونستم اون محینم
كرد یوجه فكر نم جیناراحت بود اما به ه یلیموضوع خ نياون هم از ا 

 .مم مسلمان بشكه من بخوا
 .گفتم و مسلمان شدم نیمن شهادتباالخره  

 قبول قابل اصالً اون یبرا داشتم یديشد اختالفات شوهرم با یماه چند
 دست به رو میسالمت دوباره من و هيماریب هي نيا كه بود دیام نيا به و نبود

 .رمایم
 رفتهيرو پذ نيد نيخودم رو گرفته بودم و ا مینبودم من تصم ماریاما من ب 

 بودم. 
. دادگاه هم درخواست طالق دادهستم  صممم منكه  ديدشوهرم  یوقت 

 ها رو به اون داد. از ارتدكس بود حضانت بچه ریمن به غ نيچون د
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 ديبا اي داشتم دوست رو مها بچه و شوهرم من بود سخت برام یلیخ
 نيا چقدر شهینم باورت. ذاشتمیم كنار رو نميد اي كردم یم ترک رو ها اون

 .بود سخت میتصم
 : توبه اومد ةسور 213 ةيقرآن رو باز كردم آ 
میالعَظالعَرشِهُوَوَتَوَکَلتُهِیعَلَهُوَاَالاِلهَالاهللیَحَسبِفَقُل

گه خدا یبهم م زنه ویشدم احساس كردم خدا داره باهام حرف م آروم
 ی. از چهمیكه پروردگار عرش عظ يی، خدابه خدا توكل كن هیتو كاف یبرا
 . دميتو آفر یرو برا ایبا من باش من تمام دن یترس یم

 نيا با منو هااون. نداشتم رو یزندگ اون از اومدن رونیب جز هب یاچاره
 .نكردند قبول اما باشم؛ كنارشون در كردم یسع یلیخ البته. خواستنینم نيد

 یزندگ اون از و سپردم خودش به رو هابچه ،كردم ازینرازو خدا با یكل
 احساس وجودم تمام با را خدا اما نشدم مسلمان راحت من. رونیب اومدم
 دست از رو میزندگ تمام من. كنم انكار رو نشيد تونستمینم و بودم كرده
 .رمایب دست به را خدا تا دادم
ست مرحله کي ني. مادرم معتقد بود ادبودن ام هم منو طرد كردهخانواده 

، مطمئن بود كه من . خواهرم هم كه روانشناسهماز اون خارج بش ديو من با
تا قبل از  ديبا»: گفتی. پدرم هم ممبش یبستر ديم و باعقلم رو از دست داد

 «م.كشته بش ،مبا دست خودم به دركات جهنم نرفت كهنيا
  .بود ميروز كار نيهم كه حجاب گذاشتم آخر یروز
 یزندگ اون با بودم گرفته طالق كه یوقت از. بود بزرگممادر دمیام تنها

 از بعد زود یلیخ اما. شد مسلمان هم اون ميناباور كمال در. كردم یم
 .كرد فوت شدنش مسلمان
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؟ هیدونم اسالم چیمن نم»: مادرم بهم زنگ زد و گفت ،از چند ماه بعد
حرف  نيدونم منظورش از ایهنوز هم نم «.یباش بنديتو به آن پا دوارمیاما ام

 بود.  یچ
 االن. كردن دایپ یكار مبرا. كردند كمک بهم یلیخ مسلمانم دوستان البته

 .نمیبب هفته طول در بار کي موهابچه تونم یم. میراض میزندگ از هم
اسالم آشنا كنم و مسلمان  نيرو هم با دها  كه اوننيو آرزوم ا دیام ةهم 

كنم یم یسع نمیبیها رو مبشن و دخترم هم محجبه بشه. هر دفعه كه اون
  «بهشون بگم. نياز د یزیچ

 هم لحظه کي یحت من یهست یمحكم انسان یلیخ نظرم به»: سارا
 «.ذارمب تو یجا رو خودم تونم ینم

 توان از گرنهو دونمیم خدا نظر و لطف رو تحمل و صبر نيا من»: هلن
 .بگم داستان هي برات بذاز. بود خارج هم من

 هي گهیم و كنهیم تيشكا پدرش به شیزندگ مشكالت از یدختر
 نهوآشپزخ یتو برد واون پدرش. شهیم شروع گهيد یكي شهیم حل مشكلم

 تا چند هم یكي یتو و مرغتخم یكي ،تو جيهو یكي تو آورد قابلمه تا 9 و
 .شعله یرو گذاشت و ريخت قهوه دونه
 نیهمه رو خاموش كرد و به دخترش گفت بب ريساعت ز میبعد از ن 

به  ليقهوه هم آب رو تبد یهانرم شده، تخم مرغ سفت شده اما دونه جيهو
 . تر شدنیتر و غنیكافه كردند و هم قو

كه با مشكالت  یجيهو هينقشی رو داری،  چه تیزندگتو  دخترم، حاال 
 یشیكه سخت م یمرغتخم هي اي یدیو استقامتت رو از دست م یشینرم م

كه نه تنها  هستیقهوه  یهادونه مثل ايو  یدیو قلب نرمت رو از دست م
شه طعمش یتر مآب داغ یده بلكه هرچ نمی استحكام خودش رو از دست

  «!شه؟یهم بهتر م
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 بهم دارند مدوستا اما جميهو من كنم فكر ،یقشنگ داستان چه»: سارا
 ؟هیچ حجاب ةدربار نظرت .مبش قهوه یهادونه به ليتبد كه نكنیم كمک
 ؟ضروريه برای زن حجاب كه یشد متقاعد چطور

 .بودم ذاشتهن حجاب بودم شده مسلمان كه اول»: هلن
كه حجاب  ین شدنم خبرنداشت وقتاكس از مسلمچیجز شوهرم ه هب 

از  یلیمسئله باعث شد خ نیمسلمانم و هم هيمن  فهمیدنهمه  گهيگذاشتم د
 .م رو از دست بدمدوستا

رو  میواقع یتونستم دوستا ینطوريمن مهم نبود چون ا یبرا البته
. من رفتنيحجاب و چه با حجاب من رو پذیكه چه ب يیام اونبد صیتشخ

خسته شده بودم و  یباروبندیاز ب گهي. چون دراحت حجاب گذاشتم یلیخ
 الزمه.  واقعاًبه نظرم حجاب 

 تيهو احساس من به بلكه ستین پارچه كهیت کي فقط حجاب من یبرا
 كه یپوچ و بطالت و ستمین جامعه ةبرد من كه دهیم رو حس نيا بهم. دهیم

 جمعهامون و بارها در رو یپوچ نيا من .شهنمی من شامل كرده احاطه را ما
 .بودم كرده حس
 نيكه جامعه از ما انتظار داره و ا میكنیم یزندگ یطورمعموالً  هاما آدم 

هست  دیما سالم ومف یبرا تیوضع نيا ايكه آ ميریگیموضوع رو در نظر نم
 نه؟ اي

 مینیبب شدههم  بار هي ،دخوایم یجامعه از ما چ مینیبب و مینیشب ديما نبا 
 «شه؟!ینم ،دخوایم یچ ما ازخدا 

  «اما.... شهیكه م ششدن»: سارا
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 کمک درخواست

حجاب برام روشن شده بود،  تی. ماهگرفتمیخودم رو م میتصم ديهم با من
 اونا ةدربار شهیهم كه یهاي  سؤال. بودم كرده دایپ ور مها سؤال تمام جواب
 یبرا هاتيمحدود همة چرا. منه با حق كردمیم فكر و كردمیم بحث

 اهمرد به چرا ؟نباش داشته پوشش ها زن وباشن  آزاد مردها چرا ست؟زنا
؟ چرا ما ننوبپوش ور شونخود مجبور نباشن ها تا زن نكنید نگاه نگینم
 یهوا ةلئزن و مرد آزاد باشند مساگر  م؟یآزاد باش یغرب های مانند زن دينبا

 هگيد انياد چرا ؟ندارن حجاب يیاروپا های زن چرا. هشیم ینفس عاد
واجب شده؟ آيا اين آزادى زن را  اه زن ایحجاب بر چرا ؟ندارن حجاب

 و منه یزندگ ضرورت بودن روزبه ومد  م؟ی؟ چرا به روز نباشهكنمحدود نمى
 جامعه یرو یاثر چه هاودختر ها زن شيآرا. بذارم كنار رو اون تونمینم من

 مپوشش طرز با من .مشب حاضر كرده شيآرا جامعه در دارم دوست من داره؟
 انحراف و فساد ندارم. ايجاد دقص

علت امروز و فردا كردنم . خودم هم خواست باز هم فكر كنمیدلم ماما  
. گذاشتم غامیپ هيرفتم و یم شهیكه هم یرومچت یرفتم تودونستم. یرو نم

  . ...اما هدونم حجاب خوبی. متونمیذارم اما نمخوام حجاب بینوشتم م
 ةدربار رو نظراتتون لطفا نوشتم ادامه در و گذاشتم رو لمیميا آدرس

 هم من ديشا تا دیبفرست برام ديشد محجبه چرا و چطور اينكه و حجاب
 .رمیبگ میتصم شما مثل نمبتو

 کيفقط  هالیمياز ا ی. بعضكردمیم افتيدر لیميدو تا ا یكيروز  هر
همه رو براتون انشاءاهلل  داستان كامل كه کيهم  یو بعضبودند    خط

 . سمينو یم
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 بهانه: اول لیمیا

 هخوب حجاب كه یشد مطمئن اگر. كرده جیگ نوم یكم تسؤال زيعز یسارا
 اما؟ چرا پس الزمه و

گم و یتا بهانه رو برات م يازده. من یگردیبه نظر من تو دنبال بهانه م 
حجاب از  تیبود ماه ها ايناز  ریغ لتی. اگر علت و دلمدیرو هم مجوابش 
. هنوز برات ثابت نشده یخيو تار ینيد و یخانوادگ ،ی، اجتماعینظر علم

ات . اما اگر بهانهیدرصد برسصد نانیادامه بده تا به اطم قاتتیباز هم به تحق
 خودتدور  قدر اينو  یكن خودت رو گول نزن یسع ستها اين وجز

 .یریبگ یاعاقالنه میو تصم ینچرخ
 !باشه؟ داشته ضرورت حجاب كنمینم فكر: اول ةبهان

 (51 آیة ،نور ةسور). خداست امر حجاب: پاسخ

حكم خدا و رسولشان بخوانند تا خدا  یند كه چون به سومؤمنان آن»
 میكنیو اطاعت م دهیها حكم كند خواهند گفت كه حكم خدا را شنآن انیم
 (15ةیآ لقمان، سورة)« هستند. ها اين قتیرستگاران عالم به حق و

 .من به خدا اعتقاد دارم اما فرمانش را قبول ندارم یبگ یتونیم چطور
 ی. اگر ضرورتداشته كه در قرآن آمده یضرورتمطمئن باش كه حكم خدا 

 كرد. یذكر نم ور اون اصالًنداشت خدا 
 كنم.  یاونها نافرمان نم ازتویو من نم ذارنیپدر و مادرم نم: دوم ةبهان

كه خدا تو و پدر  یدر صورت یكن یاز خدا نافرمان یتونیچطور م: پاسخ
 . دهيو مادرت رو آفر

 وادار یدانینم حق به آنرا كه خدا به شرک بر را تو مادرت و پدر اگر و»
 به هاآن با ایدن در یول مكن اطاعت را هاآن امر گريد صورتنيا در كنند
 بازگشت اند،آمده من یسو به كه باش یكسان راه رویپ و كن رفتار یستگيشا

 «.كنمیم آگاه اعمالتان از را شما من و است من یسو به همه
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 م. بر یده با پوشش اسالمیم اجازه نميكار طیمح: سوم ةبهان
 طالق ةسور). خداست دست تو یروز و رزق. كن عوض رو كارت: پاسخ

 (2و3 ةیآ

 را او و گذاردیم او یپا شیپ ینجات راه خداوند بترسد خدا از كس هر»
 او خدا كند توكل خدا به كس هر رساند،یم یروز ندارد گمان كه يیجا از
 یزیچ هر یبرا و است داريپا خود فرمان انجام در خداوند. است یكاف را

 «.است داده قرار یااندازه
 كه طانیش نيا. كنم تحمل نتونم ترسمیم. گرمه یلیخ هوا: چهارم بهانه

 یگرما به ایدن تحمل قابل یگرما از رو تو دخوایم. گرمه هوا گهیم بهت
 ( 21 ةیآ ،توبه ةسور). هكن تيهدا جهنم تحمل قابل ریغ

 «.ديدیفهمیم اگر هواست نيا از ترسوزان اریبس دوزخ آتش بگو را آنان»
 .بردارم اونو بعد و ذارمب حجاب یمدت هایبعض مثل ترسمیم: پنجم ةبهان

 یكن احساس دلت در را مانيا ینيریش و یبفهم را حجاب منطق اگر: پاسخ
 یبذار بعد و یدب انجام یمدت هدیمف كه ور یزیچ چرا. یدینم انجام را كار نيا

 !كنار
 ازدواج من با یكس و شهینم دایپ شوهر ذارمب حجاب هاگ: ششم ةبهان

 .كنهینم
 يیبايز كه یباش یروز منتظر ديبا شده او انتخاب باعث تو يیبايز اگر

 هریم نیب از يیبايز نيا عمر گذشت با. شهاب ناو یبعد انتخاب یگريد زن
 كه كن ازدواج یكس با. ارزشه یدارا و مونهیم یباق كه تو روح نيا

 ظاهر به نه ذارهیم احترام تو ارزش با روح به و داره دوست را تو تیشخص
 .تو
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 قيشوهر ال یشبدر عموم حاضر  تیوضع نيد تو با اخوایكه م یشوهر
د خوایكه نم یازدواج كن یبا كس یخوای. چرا مستین یو قابل اعتماد

 (21 ةینور آ ة)سور. همشخص یزندگ ني؟ عاقبت ایخدا را اطاعت كن یهافرمان

 روز در و داشت خواهد یتنگ یزندگان شود غافل من ادي از یكس هر»
 .«مآوریم محشر به نایناب را او امتیق

 .كنم پنهان داده بهم خدا كه رو ینعمت و يیبايز تونمینم من: هفتم ةبهان

نعمت و  نيرفته كه خدا بهت اجازه داده ا ادتي اتيآ نيا ايآ: پاسخ
  (21 ةیآ ،نور سورة) ؟ینشان بد یرو به چه كسان يیبايز

 محفوظ را اندامشان و فروج و هاچشم تا بگو مومن زنان به !رسول یا»
 آشكار گانهیب بر شودیم ظاهر قهرا آنچه جز را خود شيآرا و نتيز و بدارند
 خود جمال و نتيز و بپوشانند مقنعه اب را خود دوشوبر و نهیس ديبا و نسازند

 خود پسران و شوهر پدران و پدران و خود شوهران یبرا جز نسازند آشكار را
 یملك زانیكن و خود زنان و خود خواهران و برادران پسران و خود برادران و

 آگاه زنان محارم و عورت بر هنوز كه یطفل اي و ومرد زن از اتباع و شيخو
 شانيپاها پنهان یورهايز و خلخال كه نزنند نیزم به یپا طور آن و ستندین

« .ديشو رستگار كه باشد دیكن توبه خدا بدرگاه همه مانيا اهلای  و شود معلوم
 (59 ةیآ ،احزاب سورة)

 به را شتنيخو كه بگو مومن زنان و خود دختران و زنان به !غمبریپ یا»
 و تعرض از تا شوند شناخته عفت به نكهيا یبرا كار نيا كه بپوشانند چادر

 و آمرزنده خدا و است بهتر اریبس آنان بر نكشند آزار رانان هوس جسارت
 «.است مهربان
 است نيا شما بر خداوند حق نيتركم: ديفرما یم )ع( یعل نیمنؤرالمیام

 (223 حکمت ،البالغه نهج). ديرینگ یاري گناهان انجام در شيهانعمت از كه
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 هكن تميهدا خدا وقت هر اما ه،يدونم حجاب ضروریم: هشتم بهانه
 .پوشم یم

 یمنتظر! ؟نكرده تتيهدا قرآنش فرستادن با خدا هنوز كه یمطمئن: پاسخ
 كنه؟ تتيهدا یچطور خدا

 دعوت تا بشه نازل یافرشته یخواهیم نیشیپ اقوام مثل هم تو ديشا
 (2 ةیآ ،انعام ةسور) !یريبپذ ور خدا

 تمام كار میبفرست یافرشته اگر و شودینم نازل فرشته او بر چرا گفتند و»
 «.شد نخواهد داده مهلت هاآن به یالحظه گريد و شود

 .پوشمیم شدم كه رتریپ! جوانم هنوز من ستین وقتش: نهم بهانه
 بگن بهت اگر ؟یكن نیتضم فردا تا رو تبودن زنده یتونیم چطور: پاسخ

 یریپ یتو رو گنج نيا یدار دوست نبد یگنج بهت كارت نيا با نخوایم
. ندیم بهت یهست بايز و جوان كه االن رو گنج نيا ؟االن نیهم اي نبد بهت
 و شده تمام مسابقه گهيد. یندار یاجاذبه گهيد یشد فرتوت و ریپ كه یوقت
 (33 ةیآ ،دیحد ةسور) .ستین یخبر هم زهيجا از

در  یو فخرفروش یپرستو تجمل یو سرگرم یتنها باز ایدن یزندگ دیبدان»
كه محصولش  یدر اموال و فرزندان است. همانند باران یشما و افزون طلب انیم

كه آن را  یاشود به گونهیبرد، سپس خشک میفرو م یكشاورزان را در شگفت
است و  ديو در آخرت عذاب شد شودیبه كاه م ليسپس تبد ؛ینیبیزرد رنگ م

جز متاع  ایكه دن دیو بدان است بیحق نص یرا( آمرزش و خشنودمنان ؤم)
  «.ستین یزیچ و غرور بيفر

شم و مردم به من نگاه ینما مذارم انگشتاگر حجاب ب: دهم ةبهان
 . ندینسبت م یبه گروه خاص من رو و كنن یم

 ،مجادله ةسور) .یبش داده نسبت خدا حزب به كهنيا از بهتر یزیچچه: پاسخ

 (33 ةیآ
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 با كه یابيینم دارند زیرستاخ روز و خدا به مانيا كه را یقوم چیه»
 اي برادران اي فرزندان و پدران چندهر كنند یدوست رسولش و خدا دشمنان

 صفحه بر را مانيا خدا كه هستند یكسان آنان باشند؛ شاوندانشانيخو
 هاآن و فرموده تيتقو را هاآن خودش هیناح از یروح با و نوشته شانيدلها

 ،است یجار درختانش ريز از نهرها كه كندیم وارد بهشت از يیباغها در را
 .خشنودند خدا از آنان و است خشنود هاآن از خدا .مانندیم آن در جاودانه

 «.رستگارانند و روزانیپ اهللحزب دیبدان .انداهلل حزب هاآن
 وسوسه رو مرد قلب تو يیبايز و تو یمو ،تو بدن ،تو قيطر از طانیش

 .كنهیم
 ؟یباش طانیتمام وقت ش یاستخدام یاز كارمندها یخوایم یتا ك 

و  یاستعفا بد طانیو از شركت ش ؟یكه خودت رو آزاد كن ستیوقتش ن
به بهشت سوار  دنیرس یبرا ایو حقوق كامل؟! ب ايبا مزا یكارمند خدا بش

؟ امروز بهش فكر كن قبل هما بگذر ستگاهياز ا كهنيقبل از ا میشبقطار توبه 
 .هبش ريد كهنياز ا

 من مبد نونش كه ستین یاجیاحت منه، قلب در اسالم: ازدهمي ةبهان
 .خداست و من نیب هرابط هي نيا. ممسلمان

 به اجیاحت رابطه نيا یول خداست و تو نیب رابطه کي نيا بله،: جواب
 قرار معشوق قبول مورد كه هبد نشان یعمل خودش از ديبا عاشق. هدار عمل

 ؟نه اي هریبگ
 تو نكنم گوش تحرفها به اما دارم دوست رو تو من بگم تو به من هاگ

 عمل با ؟كنی می اعتماد من محبت به و داشت خواهی دوست منو هم باز
 خدا و یدار خدا با یارابطه هاگ. یكن ثابت خدا به رو مانتيا یتونیم صالح

 كنید پیروى من از داريد دوست را خدا اگر بگو»: گفته خدا یدار دوست رو
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 آمرزنده خداوند و ببخشايد شما بر را شما گناهان و بدارد دوستتان خدا تا
 (21 ةیآ عمران، ال سورة) «.است مهربان

 !ست؟ها اين از غیر تهابهانه ايآ
تا  یكن دایرو هرچه زودتر پ رتیبهت كمک كنه و مس لیميا نيا دارمیام 

 .یبه مقصود و معبود خودت برس
 

 يزندگ دیکل: دوم لیمیا

 حجاب كه چرا دونی،ن یاجبار ةفیوظ هي رو حجاب كنمیم شنهادیپ بهت
 .هكنیم مشخص را راهت و روشن رو تیزندگ كه هيدیكل

 
 ؟يکچل ایآ: سوم لیمیا

 دوست حرف هم من یاصل مشكل لياوا مردم؟ حرف از ؟یترسیم چه از
 هاوقت یبعض و بود ابونیخ و كوچه در مردم یهاحرف و مدرسه در هام

 .بود سخت برام تحملش واقعاً
 من از. بود زیآمتمسخر جمالت و متلک كه دندیپرسیم یهاي  سؤال من از

 ؟یكچل دندیپرسیم
 ؟یریحجاب م نیحمام هم با هم 
 سرت باشه؟ ديبا نيهم ا دنیموقع خواب 

 رون؟یب یایب تیوضع نيا با كه كرده مجبورت پدرت
 ؟یلباست بمب گذاشت ريز ايآ 
 ؟یگروهک طالبان وجز 

 ن؟یكن منفجر نيخوایم رو كجا دوباره
 ؟ینفس بكش یتونیم 
  ؟یشیخفه نم 
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 بزرگ بچه تا 0 هم بعدش و نیكن ازدواج یسالگ 24 ديبا حتما هاچارهیب
 .نیكن

 ؟یلباس بخر ستیالزم ن گهيد یگرفت ادي یخوب راه واقعاً 
 .نیدترسیاز من مكه انگار . شدمیم تياذ یلیمردم هم خ یهانگاه از
و  نریتر معقب كم يهو بعد  كننیم تآسانسور، اول به دقت نگا تومثالً 
 . هطبقه اول و دوم منفجر نش نیكنند كه آسانسور بیدعا م

 ریغافلگ دیكن یسع د،یكنیم نگاه اگر حداقل م،بگ اونا به دخوایم دلم
 .ستمین موافق هم اوناهم یكارها با و ستمین ستيترور من. دینش

 كشتن اسالم چون نگیم دروغ ندمسلمان كننیم ادعا هاستيترور اگر
 نيد من نيد. نداده یحق نیچن كسچیه به و كرده ممنوع را گناهیب افراد
 .وطنمه كايآمر. دارم دوست را كايآمر هم من. دینترس من از هآرامش و صلح

 وجز باشه تهشدا حجاب یكس اگر كننیم احساس چرا دونمینم
 .ستین بلد یچیه و ستافتاده عقب و كودن یها انسان

 !رو مغزم نه پوشانده را سرم گذاشتم من كه یحجاب
. من هم مثل شما شتریهم از شما ب ديكاوتم شاذهوش و  یمن هم دارا 
م به خوایم. من هم میگیهام جک مكنم با دوستیم یباز سیتن ،مریشنا م

. پدرم، من و مادرم ندكرد لی. پدر و مادرم هم در دانشگاه تحصمدانشگاه بر
 كننیبهم كمک م ونهخ یدر كارها ه،ذاریاحترام م. پدرم به مادرم هزنیرا نم

 . نمجبور به حجاب نكرد وو من ر
 بايز یهالباس دنیپوش مانع من حجاب. خرمیم لباس شما مثل هم من

 .پوشمیم و خرمیم باشه روز هب و باشم داشته دوست كه یزیچ هر من. ستین
 ؟یكن يیبايز احساس دوباره یندار دوست پرسنیم من از هایبعض
 !؟یندار پسر دوست كهنيا از یستین ناراحت



722    غفلت غروب  

از  ور مهايیباي. من فقط زكنمیم يیباياالن هم احساس ز نیمن هم 
 .مكرد یمخف اهچشم مرد

بلكه شود  مند می اين جذابیت و زيبايی زن نیست كه مردی به او عالقه
بعد از ارضاشدنش  و .كشه ارضای نیاز اون مرده كه اونو به سمت زنی می

 كنه ینم مكمن رو  يیبايپوشش زاز اون و زيبايی زن نیست.  ديگه خبری
 .هكنیمن محافظت م يیباياز زبلكه 

شوم و بعد از  دوست یپسر با كه كنمیم یناراحت احساس زمانی من
 من یبرا نيا ويا همزمان با چندنفر. مدتی با شخصی ديگر دوست شوم

 .هاسفناك و زیانگ غم
بار به  نيدختر نوجوان مصرف شده باشم كه چند هيم خوایمن نم 
 . شده افتيانداخته شده و دوباره باز یدان زباله

 راه نيا كه خوشحالم اریبس بلكه ستمین ناراحت تمیوضع از وجهچیه به من
 نداشتن و حجاب كه طورهمان مبگ ااون به دخوایم دلم. مكرد انتخاب ور

 وضعیت هم من برای ستكنندهدیناام و ستین نديخوشا شما یبرا پسردوست
 .ست كننده ناراحت شما

 یبتون و ینترس مردم یهانگاه و هاحرف از هم تو دوارمیام ز،يعز یسارا
 .یریبگ قاطع یمیتصم و یستيبا تدیعق یرو استوار و محكم
 

 میتسل: چهارم لیمیا

  .خدا میتسل ؟یك میتسل. میتسل یعني است اسالم نيد نيا یبايز نام
خواسته؟ نگو  ی؟خدا چخدا اي میپوشیلباس م گرانيد نديخوشا یما برا 

فقط بگو خدا، همه  نخوا یم ید، مردم چخوایم ی، دلم چمخوایم یمن چ
 شه.یدرست م زیچ
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 مردان  ياسکن مغز: پنجم لیمیا

 ؟باشن داشته حجاب ها زن كه وادخمی خدا چرا دمیپرسیم خودم از شهیهم

 ايكنه كه من باحجاب باشم یم یخدا چه فرق یبرا نداره اجیخدا كه احت
  .وجود داشته باشه یمنطق لیدل هي یفرمان اله نيپشت ا ديحجاب. پس بایب

 نگرش خاطر به ها درخواست خدا از زن نيا لیدل دمیرس جهینت نيبه ا 
 نگاه یجنس وسیلة هي چشمبه  ها به زن هامرد هیاول یها. از زمانستمردها

از اون  داشتندو كسالت  یافسردگ ،یكردند كه هر وقت احساس خستگیم
 .كردندیاستفاده م

 2نستوني، روانشناس دانشگاه پرسکیسوزان ف قاتیتحق ةجینت نيا ،البته 
ن ونشبودند   شركت كرده شيآزما نيكه در ا یمرد 12 یاست. اسكن مغز

 نشیرو م هروب ندیپوش یكه لباس كمتر هايی با زن یوقت هاداد مردیم
 دالموضوع  نيا.شدین كه به دستگاه وصل بود روشن مواز مغزش یقسمت

 . بیننیم ونازشین یارضا یبرا یالهیوس رو زن مردهاكه  بود اين بر
 ديبا زنان»: هگیم یروان سالمت كارشناس ،1سونير چارلز دكتر نیهمچن

 .شوند یم ادراک چگونه پوشندیم كنندهکيتحر لباس یوقت كه باشند آگاه
 ،شود جاديا یشخصریغ یجنس احساسات كه دهند اجازه دينبا نیز مردان

 «.دهندیم انجام یااحمقانه انتخاب یجنس جذبه علت به مردان شتریب البته
 پوشش ديبا ها زن بشه حفظ جامعه در سالم روابط كهنيا یبرا نيبنابرا

 .هرینگ تئنش يیرفتارها و افكار نیچن تا. باشن داشته
 یلباس بپوشد كه با و یابه گونه ديبازن »: معتقد است 9منیفادل سل 

 کيزنان را  یطور كلشهروند نرمال رفتار شود چون مردان به کيمانند 
  «.نندیبیم یجنس ءیش

                                                                                                     
1 . Susan Fiske and a team of researchers at Princeton University 
2 . Charlz Reison 
3 . Fadel Soliman 
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لندن تازه مسلمان  توكه  یدرصد افراد 44 جيدانشگاه كمبر قاتیتحق طبق
است كه زنان  نيآن اعلت »: معتقد است منی. فادل سلها هستنخانم نشیم

 نیستيچون كر یاز ظلم مردان ی. آزاداندكرده دایخودشان را پ یدر اسالم آزاد
 یو طراح رندیگیم میكه تصم یگريد اریو مردان بس نيگاردریپ ،یگوچ ور،يد
چه بپوشند. كدام قسمت از بدنشان را بپوشانند و كدام  ها كنند كه زنیم

به  ليتبد ديكند كه زن نبایم انیطور واضح ب هاسالم ب اماقسمت را نپوشانند. 
  «.ردیمورد استفاده قرار بگ نگونهيلذت مردان شود و ا یبرا یپست ءیش

 با داره اون كردمیم احساس كه یوقت بود سخت مردها نگاه من یبرا
 گهيد حاال اما. كنه می تصور ذهنش تو رو من برهنه تن من، بهكردن  نگاه

 .هننیبب رو یچ كه كنمیم مشخص من. همن دست كنترل
 ور نيا مخوایم زيعز دوست. هتیشخص و مقام یدارا و ستین لهیوس زن

 .هاستعداد و تيهو ت،یشخص یدارا كه كنه می اعالم خود پوشش با زن. مبگ
 یزمان هر و يیجا هر ،یكس هر یبرا مصرف ةآماد كه ستمین یگوشت تكه من

 .باشم



 
 
 
 
 
 
 

 زنان پوشش از مردان درک
 

. افتادم تيسا در يیآقا مطلب ادي. خوندم رو خانوم نيا لیميا كهنيا از بعد
 : بود هتنوش آقا اون

 افتيدر مرد كه یامیپ تنها پوشد، یم زانندهیبرانگ و باز لباس یزن یوقت»
 است ممكن كه یليدال البته. است یجنس  رابطه دنبال او كه است نيا دكن یم
 فقط است ممكن. باشد متفاوت كامالً تواند یم ،بپوشد جذاب لباس زن کي

 بايز و مُد یرو اریبس كند یم تصور كه است دهیپوش یلباس نیچن لیدل نيا به
 .است

 وارکیاتومات ند،یب یم محرک و تنگ  لباس در را یزن مرد، کي یوقت اما
. باشد داشته یجنس  رابطه دارد دوست كه شود یم نمودار شيبرا یزن ريتصو

 قادر گريد و كند یم نگاه او به یجنس ابزار کي عنوان هب لیدل نیهم به
 .كند برقرار رابطه او با یگريد عنوان اب بود نخواهد

 دنیپوش با كنند یم متهم یچران چشم هب را مردها كه یزنان درواقع،
 یقو كه هم چقدر هر مرد کي. فرستند یم متفاوت كامالً یامیپ باز یها لباس

 در یمرد چیه. كند مقاومت برهنه تن برابر در تواند ینم باشد، مقاوم و
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 باشد نيا یلباس نیچن دنیپوش لیدل است ممكن كه كند ینم استدالل ذهنش
 .است روز مُد و بايز لباس آن زن آن نظر به كه

 احترام كه است نيا دنبال به یزن اگر كه كند یم كار طورنيا مرد ذهن
 با هاآن كه دهد نشان هاآن به را خود یطور ديبا كند، جلب را مردان
 محرک و باز یها لباس كه یزن. او بدن با نه كنند برقرار ارتباط او تیشخص

 یجنس ابزار کي عنوانهب او به كه فهماند یم مردان به میرمستقیغ پوشد یم
 .گريد زیچ نه كنند، نگاه

 یداريد داًيشد یمخلوقات هاآن ستند،ین مقصر مورد اين در هم مردان
 .هستند یجنس جوانب در محرک نيكوچكتر دنبال به فقط كه هستند

 یتیشخص كه هستند یزن دنبال به مردان تياكثر كه است نيا تیواقع
 كه یزنان دارند دوست البته. باشند داشته خوب یارزش ستمیس با یقو

 وقتچیه اما كنند یچران چشم هم را پوشند یم زانندهیبرانگ و باز یها لباس
 یبرا زن آن كنند، ینم انتخاب خود یزندگ کيشر عنوان هب را یزن نیچن
 .است یجنس التیتخ یبرا ابزار کي فقط ها آن

 به را یمرد توجه كند ینم یسع و پوشد یم لباس موقر و نیمت كه یزن
 جاديا مردان نیب خود یبرا یشگرف احترام وار کیاتومات كند، جلب خود بدن

 .است آرامش با توام همواره بودن یزن نیچن كنار مردان یبرا. كند یم

ها را در زنان  همان كنند یم یدارند و سع یقیعم یها مردان ارزش شتریب
 تیخصوص نيمردان ا شتریزنان است و ب تیجذاب ةيما ،كنند. وقار دایخود پ

  «.نندیبیم شانياهايرا در زن رو
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 پوشش ةدربار یيکایآمر روانشناس سک،یف سوزان قاتیتحق

 در یامقاله. كردم قیتحق اتشينظر و سکیف سوزان ةدربار ل،یميا نيا از بعد
 زنان كه كرد ثابت توانیم چگونه بود؛ جالب مبرا كه كردم دایپ نهیزم نيا

 .كنندیم احترام و تیامن احساس محجبه
نشان داده  به مردان چند عكس زن با پوشش متفاوت ،شيآزما کي در

هر عكس را  كهني، با وجود امردان نشان داد یحافظه مغز رو یهاتست شد
كه دو تكه  يیهاخانم ريها تصوآن شتریاند بدهيد هیفقط چند صدم ثان

 آوردند. یبه خاطر م یخوباند را به دهیپوش
 دانشگاه در همكارانش میت و يیكايآمر روانشناس سکیف سوزان

 نيچند هاآن به و دادند انجامای  آر ام و اسكن ،مرد چند یرو نستونيپر
 عكس یبعض و بود دهیپوش زنان شامل هاعكس از یبعض. دادند نشان عكس

 به مردان دندیرس جهینت نيا به هاآن. دبودن دهیپوش یكمتر لباس كه بود یزنان
 .دهندیم یقطع پاسخ انددهیپوش یكمتر لباس كه یزنان

 احتمال باشد تركم زنان پوشش چههر، 2امر دل اكاریس گفته طبق
 شتریب انهیم یخلف یگاهجیگ شكنج و یحركت شیپ قشركرتكسشدن  روشن
 یهامهارت انجام ابزار، از استفاده به كه هستند مغز از يیهاقسمت ها نيا. است
 .شودیم مربوط اتیعمل بیترغ و یدست

برپا شد اعالم  كاگویكه در ش كايآمر ةكنگر ةدر جلسات ساالن ،سکیف
فكر  عاًيشوند سریرو م هروب انيعرمهیكه با عكس زنان ن یكرد مردان وقت

 نيكه به ا یها انجام دهند. واكنشبدن نيا یرو یعمل كنند كه چگونه یم
 دهند. ینشان م اءیاست كه به اش یمانند واكنش دهندیها نشان معكس

                                                                                                     
1 . Cikara ,Dell Amore 



727    غفلت غروب  

 مردان یرو را زیآمخصومت رفتار نگرش همكارانش و سکیف نیهمچن
 یشتریب خصمانه حالت كه یافراد دندیرس جهینت نيا به و كردند شيآزما

 كه مغز از يیهاقسمت فعالیت ،نندیبیم مستهجن یهاعكس كه یزمان ،دارند
 دنيد نیب .شودیم كم است مربوط گرانيد احساسات و افكار ةمالحظ به
 و تجاوز جمله از زنان، هیعل خشونت عمالاِ و مستهجن یهاعكس و هالمیف

 .دارد وجود یمیمستق ارتباط یجنس یهاخشونت
 یقاتیتحق میت نيا در كه نستونيپر دانشگاه لیالتحصفارغ ،كارایس نیهمچن

 نگرند یم زنان عريان نیمههای  عكس به كه گونهنيا مردان»: افزود ،داشت تیفعال
 «.نگرند ینم خود مادر و خواهران و همسران به

كه پوشش  یزنان یكه برا يیهافعل شيآزما ني، در انيعالوه بر ا 
او گرفت، او مثالً  شد. یم داشتند به صورت سوم شخص استفاده یشتریب

كه پوشش  یدهد كه مردان به زنانینشان م نيا سکیكه به نظر ف ...گفت و
را  شتری، احترام بشتریپوشش بكنند. یء نگاه نمیدارند به عنوان ش یشتریب

 یترنيیپا یدارند از بعد انسان مستهجنیكه پوشش  ی. زنانآورد به همراه می
 شوند.یم ستهينگر

است،  یكاربرد اریزنان بس یمطالعات برا نيا جهینت ،سکینظر ف طبق
 كار.  طیدر مح خصوص به

مسائل  ة خود دربار قاتیدر تحق 2پروفسور دانشگاه الورنس کیگل تریپ
كننده کيتحر یكار لباس و ظاهر طیكه در مح یزنان دیرس جهینت نيبه ا یجنس
 1تي. طبق ساهستند تیصالحیتر و بهوشكم یاز نظر همكاران افراد دارند

Diversity jobs، مشاغل  یكند كه زنان دارایم انیب همچنین کیگل قاتیتحق
 بپوشند تا احترام همكاران خود را كسب كنند. یتردهیتر لباس پوشباالتر و مهم

                                                                                                     
1 . Pteter Glic ,Lawrence University professor 
2 . www.diversityjobs.com 
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 یهاتيجنا كه یسربازان ،یبوسن و عراق جنگدر  2یرجالچو ةگفت به
 یپرنوگراف منظم ةكنندمصرف كهبودند   یافراد اغلب شدندیم مرتكب رحمانه یب

 راها  صحنه نيا افراد كشتن یبرا خود ةیروح تيتقو هدف با یحت وبودند 
 .دنديد یم

و  ونيزيتلو دنيد»: داشت انیب نینستونيپر یليد ةدر روزنام سکیف نیهمچن
افراد آگاه  یها بر روصحنه نياز اثرات ا ديشما با .ستین یعیناپسند طب یها لمیف

  «.گذاردیزنان اثر م ةتفكر افراد دربار ةنحو یها روصحنه ني. ادیباش
 

 گرانید رییتغ حجاب: ششم لیمیا

 ور اونا رفتار و نگاه ،دهیم رییتغ را گرانيد بلكه ،دهینم رییتغ رو تو حجاب،
 و باش محكم. رهیگیم رو اونا امراض از یبعض تيسرا یجلو و دهیم رییتغ
 .یگذاشت حجاب چرا كه باش داشته خاطر هب شهیهم

هستم. حجابم باعث نشده  روز هب پوششمن مد رو دوست دارم و عاشق  
 ديدر معرض د رو خودماما  ،پوشمی. من خوب لباس مباشم روز به نتونمكه 

 ذارم. یهمگان نم
 .كنمیم تكرار خودم یبرا ور دخترش به نیچاپل یچارل ةنام شهیهم من

 كه افتي توانینم جهان نيا در را یگريد زیچچیه و كسچیهدخترم »
من  .كند برهنه آن خاطربه را شيپا ناخن یدختر كه باشد آن ةستيشا

 .زنمیم دارخنده یهاحرف كه ديشا رمردمیپ
 یكس آنِ از ديتو با انيعصر ماست به گمان من تن عر یماریب یبرهنگ

 توست.  از آنِ انشيباشد كه روح عر

                                                                                                     
1 . Chew Re 
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 دوران مال. باشد شیپ سالده مال باره نيا در تو ةشياند اگر ستین بد
 تو دوارمیام حالهر هب. كرد نخواهد رتریپ را تو سالده نيا نترس ،یدگیپوس
 «.یشویم برهنگی ةريجز ةتبع كه یباش یكس نيآخر

 .محضه قتیحق حجاب ةدربار رمردیپ نيا یهاحرف
 .دیگرفت یمیتصم نیچن كه دیهست العادهفوق فرد کي شما كنمیم فكر من

  .داشتند وجود زیانگرقت جهان نيا در شما مثل یشتریب افراد ،كاشای  
 

 خاموش هاچراغ: هفتم لیمیا

 ور شهاچراغ ادیم نامناسب پوشش با كسی یوقت. گمیم بهت جمله هي فقط من
 شهاچراغ میاد مناسب پوشش با یوقت اما. نندیبب اونو همه تا هكنیم روشن

 .خاموشه
 

 من يارهایمع: هشتم لیمیا

عوض كرد.  گرانيخودم و د ةدربار ومالقات كردم كه نظرم ر یبا شخص من
 یتیمسلمان متولد شده بود. خصوص یاخانواده يه توبود كه  یدختر لبنان هي ناو

ساله چندوستیب یدختر ننفس. اوبهبودم. اعتماد دهيد یداشت كه در كمتر زن
 . شدیمادر م یزودداشت. استاد دانشگاه بود و به یروانشناس یابود كه دكتر

 یبرا گفت كه ميكردیازدواج صحبت م ةمسئل ةروز با هم دربار هي
البته  .معتقد و مسلمان بوده یازدواج چند سال صبر كرده و منتظر مرد

كرده، مسلمان، محجبه و قابل لیتحص یداشته چون دختر یاديز یشنهادهایپ
بزرگ  يیكايآمر ةخانواد هي توچون من ، شده بودم هشوك اًعمن واق. مهاحترا

 چیازدواج داشتم ه یبرا یاديز هایشنهادیپ هگیم یدختر یشده بودم. وقت
من  گن یممعموالً  .ستین ستشیل تو تخانوم گف نيكه ا رو یاز موارد کي
ازدواج دارم چون بلند قد و الغر هستم، صورتم  یبرا یاديز یشنهادهایپ
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. اما هقشنگ و جذاب كلمیژست و ه و هیم آبو چشما يیطال مموها باست،يز
همسر  هيزنانه مالک  یهایژگيو نياز ا کي چیه یدختر لبنان نيا یبرا

 خوب نبود. 
 قتیحق از من افكار دمیفهم و كردم فكر یلیخ مسئله نيا ةدربار بعدها

 ما یالگو .ميشد بزرگ طوری نيا ما. رهیگیم نشات يیكايآمر یزندگ تلخ
 و فنون و علوم در موفق زنان اسم من. هستن بايز زنان و یبارب عروسک

 و گريباز و خواننده و مانكن صدها نمتویم اما نمودینم ور.. .و اتیادب
 .ببرم نام را رقاص

، دارم و در كالج سانسیفكر كردم مدرک فوق ل یلیخودم خ ةدربار
 یاز نظر هوش .دكترا ةدور یم براشیم و دارم آماده مدیدرس م یسیانگل
كه  یزیهست تنها چ ادميكه  يیباالتر از سطح متوسط هستم اما تا جا باًيتقر

نم خودم تویمن بوده. من نم يیبايند زصحبت كرد نميآن با والد ةمردم دربار
من  یخودشناس ،يیكايآمر های زن شتریب ثلرم. مبیابه حساب  ميبايرا بدون ز

 ندارم.  یاهيسرما هگيم داز دست بد اونو هاگ .هدار یم بستگيیبايبه ز
كه در  یرياساس تصوفقط بر ون رو! وجودمميكه ما دار یهچه مشكل نيا

. اما به ما داده یاديز یهايی. خدا دارامیكنیم یابيارز هشیمنعكس م نهيآ
و  بودن بايز نكن. اشتباه هما را مسموم كن ديد یطرز فكر غرب نيا مياجازه داد

 یكه خودشناس اينه ل. مشكهينعمت خدادا هي نيا ستیغلط ن يیبايبه ز لیم
 . ما بستگی داره يیبايبه ز ما

 اي مانكن گر،يچه به عنوان باز ها زن نيتر. با ارزشكنید نگاهغرب  به
 ور هامرد یپردازالیكه هوس و خ هستن یكسان بيغر و بیعج یهارقاصه

موضوع  ني. اهوس مردان ساخته شده یارضا ةي. جامعه بر پاكننیبرآورده م
. چرا دیدرک كن یخوببه ونيزيبه تلوكردن  ساعت نگاه هيبا  دینتویرا م

 جیمه يیصدابرهنه با مهین ايبرهنه و  ،بايز های زنمملو از  یتجار یها یگهآ
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درست  اونا مثل ور شونخود كننیم یسعهم  ها ؟! و زنسكنندکيو تحر
  .كنن
 به ینگران نيا. هباش شيیبايز نگران قدر اين زن هي كه هآورشرم واقعاً نيا

 .هدار یبستگ شيیبايز زانیم به ناو نفسبهاعتماد كه هلیدل نيا
جامعه زن  شهیمو باعث  هیحفاظت اجتماع یبرا یعنصر ضرور هي حجاب

 هكنیكار م ديگرش یاستعدادها یزن رو ،جهی. در نتهش نسنجيیباياساس زبر ور
حجاب نشان  رايذارند زیهم به او احترام م گرانيد .دهیپرورش م ور اوناو 
 . هذاریبه خودش احترام م نكه او ده یم

 لباس یطورنيا خودم دل یبرا من نگیم هاخانوم كه ميدیشن هابار
 لباس دیيتنها نهوخ كه یوقت شما از نفر چند خوب ؟طوريهاين واقعاً. پوشم یم

 لذت یبرا واقعاً هاگ د؟یكنیم كامل شيآرا و دیپوشیم لندب پاشنه كفش و تنگ
 اهمرد توجه جلب یبرا نه نیكنیم شيآرا و نیپوشیم لباس طوری اين ونتخود
  !؟نكنی نمی عمل اينطوری يیتنها و ستین یمرد یوقت چرا پس

 ما. هنفستبهاعتماد یبرا بلكه ستین خودت یبرا آرايش نيا كه هنيا لشیدل
 لباس كنندهکيتحر و جذاب لیدل نیهم به. ميدار اجیاحت باالبرنده کي به همه

 از ما. ميبریم لذت هگردیبرم ما یسو به سر تاچند مینیبیم یوقت و میپوشیم
 سالم ارتباط و دوستانه یگوو گفت از شه یم باعث همین و ميبریم لذت توجه
 .ميبر فراتر

 م؟یباش داشته یخوب احساس تا ميدار اجیاحت كنندهتيتقو نوع نيا به ما چرا
 م؟یرسیم نفسبهاعتماد به هانگاه با ما چرا

 ست؟یچ مشكل
 زن هي با زشت و كچل و چاق و كوتاه مرد کي دینیبیم ،دیكن نگاه مردها به

 هنودیم ناو. هبرخوردار يیباال نفسبهاعتماد از مرد آن چون چرا؟. هریم راه بايز
 اي ثروتمند اي ههوش با اي ناو. هكن جلب را گرانيد نهتویم كه هدار يیدارا کي
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 تو ور یاستعداد و يیدارا باالخره. هنبخو زآوا خوب نهتویم اي و گوسبذله
 .كرده كشف خودش

 نيباالتر. میبشناس ور مونخود یهايیدارا هالزم زن هي عنوان به هم ما
 عاشق مردها نیكن فكر آن ةدربار. هعفت بلكه ستین ما يیبايز ما يیدارا

 لیتشك و فرزند تولد و یزندگ یبرا اما ندطناز و لوند های زن با یگذران خوش
 .نخوب و پاک یدختر دنبال خانواده
هرگونه لذت  یبرا رو مونو خود ميذارین احترام نموبه خودم ها زن ما
 . میكنیها آماده ملذت گريو د یبصر
بدون پدر بزرگ  وش رتا فرزندا هكن یم كار یبه سخت يیكايزن آمر هي

مرد ثابت  اون به نهتا بتو همراجعه كن یبه پزشک قانون ديبار با ني. چندهكن
 . بچه فرزند تو نيكه ا هكن

 گذشته از شتریب اما ميدار یآزاد میكنیم فكر ما م؟يشد پست چقدر ما
 ما از زننیم ور ما مردها. ميشد مردها هوس و هوا یزندان ما. ميشد یزندان

 یاگوشه تو ساده یزن شهیهم رايز چرا؟. ننكیم رها را ما كننیم استفاده
 .هبخور گول كه هست
 تيرضا بلج هدفمون چرا. میكن جلب ور مرد هي تا میكنیم یكار هر ما
 ؟ستمردا

 یبررس دقت با را اروپا و كايآمر تیوضع كنمیم خواهش شما از من
 غرق زارلجن تو ور مونخود ميدار چرا پس ميسبد سر گل ما اگه. نیكن
 م؟یكن یم

 ادعا كهیحال در هدار ها زن هیعل رو تيجنا و جرم زانیم نيباالتر كايامر
 ها زن گه یم كه یهمانطور ايآ. هستن احترام قابل و دآزا هازن كه كنیم

 ؟هستن یانسان حقوق از برخوردار و آزاد احترام، قابل



734    غفلت غروب  

 نامزدش كه بود نوشته را یمرد یماجرا روزنامه يه تو شیپ وقت چند
 دختر اون خرگوش حتی. بود كرده مارستانیب یراه كه بود زده قدر اون ور
 حد تا نامزدش زدن خاطر به مرد نيا. بود كشته و بود داده شكنجه هم ور

 خاطربه و ینقد مهيجر دالر 0555 پرداخت و زندان ماه شش به ،مرگ
 محكوم ینقد مهيجر دالر 05555 و حبس سال شش به ، دختر آن خرگوش

 !؟هزن هي از شتریب خرگوش ارزش ايآ. بود شده
 بیتعق برابر در زن از كه نداشت وجود یقانون شیپ وقت چند نیهم تا

 اگر هاالتيا از یبعض در هم هنوز. نبود یقانون ریغ زن زدن و هكن محافظت
 هم اگر. هندار یكار مرد اون با قانون هنكن تيشكا و هنكن یدعو ةاقام زن

 !هبزن اونو مرگ حد تا بعد دفعه مرد اون هممكن هكن تيشكا
 ،یمتهس اون قيكه ال ور یاحترام میكه قابل احترام هست بديمما نشان  اگر

 ،مقام ،وضوحو به میمشخص كن یحدود و مرز ديبا . مامیكنیم افتيدر
هم  اونا ميبدانجام  وكار ر نيما ا ه. آگبديمنشان  ور مونرتبه و شان خود

گونه نين اوو فرهنگش كار عادت نداشته باشن نيبه ا هاگ یحت دن میپاسخ 
 . هنباش
 گوشه پشت از و شد کينزد بهم یرمردیپ. بودم سوپرماركت تو روز هي

 كه یزن دنيد ؛هامرزیب ور تو خدا»: گفت برگشتم یوقت. داد تكان ور ميروسر
  «.باستيز واقعاً هذاریم احترام شخود به

 ونهبپوش ور خودش ديبا زن شنونیم كه یوقت يیكايآمر هایمرد چرا
 در و ببرن باال ور شونخود ننتوینم هگيد چون ؟نشیم زده وحشت قدر اين

 .نبر رژه ه،دار دست در یروزیپ نشان كه یزن مقابل
 شوننفس خودبهاعتماد راي؟ زبا حجاب مخالف هستن ها از زن یاریبس چرا

 ،يیباي. بدون زستاونا یخودشناس دیكل يیبايچون ز ندیاز دست م ور
كروفورد و شارون استون  یندیس گاهي. جاهوجود ندار ینفس و ارزشبهاعتماد
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 ديای؟ بكنن هیتك شون افهیجز ظاهر و ق هب یا هگيد زیچ به هكجاست اگر قرار باش
 . میفتیپهن شده ن نومكه برا یدام تو

 نيترداشتم. بزرگ نيد نيا ةدربار یاديز یهایشدنم نگراناز مسلمان قبل
 برابر درشدن  میتنها با تسل دمی. اما فهمبود یالیخ یآزاد نيدادن امسئله از دست

 . دیرس یواقع یبه آزاد شه می خدا

كه  یانكته نی؟ اولحجاب داشته باشن ديبا ها چرا زن پرسنیها میبعض
كه جهان را اداره  هوجود دار یمافوق یرویكه ن هنيا میدقت كن اونبه  ديبا
قادر مطلق  اونوما  هاما اگ میخدا موافق نباش ریو تداب نیبا قوان هممكن ،هكن یم

كه ما از  هيیاساس فاكتورهابر نكه انتخاب او باشیم آگاه بايد پس دونیم می
 . میستیآگاه ن اون

 یهامحرک دنيكه با د نخلق شد طوری هامردچرا  مم بگینوتینم من
به  ها كه چرا زن منم بگتویم ،و نه نشیم کيتحر یاز لحاظ جنس یبصر

و  play boy  ,Hustlerكه  هلیدل نی. به همكننیتر توجه ممسئله كم نيا
 .هستن play girlطرفدارتر از مجالت پر لیقب نياز ا یمجالت

 انكاررو  شوجود مینتوینم اما ،میباش نداشته دوست ور تیواقع هممكن
 را كار نيا یكس و میكن محافظت نوخودم از ديبا ما كه هنيا تیواقع. میكن
 .دهینم انجام ما یبرا

برخورد داشتم.  یاحترامیو ب یجنس یشدنم با آزارها  از مسلمان قبل
خونه  هيناجور با گر هایشنهادیها و پمتلک ،هاحرف دنیها از شنوقت یلیخ
  .اومدمیم

 كه بود نيا قتیحق اما نكرد رییتغ من تو یزیچ گذاشتم حجاب كه یوقت
 هامرد كه چرا .بود هكرد رییتغ مردها رفتار و داشتم مناسب پوشش من

 وشک چیه و دنيدیم وضوح بها ر «ممنوع متفرقه افراد ورود» عالمت
مرد  هپوشیم انيعرمهیلباس ن یزن ی. وقتندومینم یباق اونا یبرا یديترد
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 اونا؟ هیقابل احترام هاو زن اي اهلش هست؟ ايكه آ هشیم ديدچار شک و ترد
. اما هوجود ندار یاخطار آشكار چیهچون  بدنن ونش واكنشیچه  ننودینم

عمل  چیو اهل ه هزن قابل احترام نيا هكنیم انیحجاب رسا و واضح ب
 . ستین یستيناشا

 نگران یكس چه نباشم تمیامن نگران خودم من اگر دمیرس جهینت نيا به
و عاقالنه برخورد كنم.  رميرا بپذ يیهاتیمسئول دي! پس من بابود؟ خواهد

 ی. من حتننكیكنترل م ور شونخود یخوببه هامرد كهفرض كنم  ،نمتوینم
دارم. به  وانتظار ر نيا گرانيپس چطور از د ستمیخودم هم قادر به كنترل ن

 .رفتميپذ لیحجاب را با كمال م لیدل نیهم
 

 پا انگشتان يرو رفتنراه : نهم لیمیا

 شما از هاگ بپرسم هاحجابیب از دخوایم دلم. همن وجود از یقسمت حجاب
 ؟كنید می پیدا یاحساس چه ديبر راه پاتون یهاانگشت یرو كه نبخوا

 ممكنه لحظه هر و كنید نمی تیامن احساس و دیشیم ناراحت و یعصبان
 بهم هایبعض .دارم یاحساس نیچن حجاب بدون هم من. بخوريد زمین

 تیامن به من نكردم عادت حجاب به من نه! یكرد عادت حجاب به نگ یم
 همه دوارمیام. رهیبگ من از رو تیامن نيا یكس ندارم دوست و كردم عادت
 کي یحت بدحجابی خانم چیه كه یتیامن. برسن تیامن نيا به یروز هاخانم
 .نكرده حسرو اون هم لحظه
 

  خاطر حق خواهر مسلمانم هحجابم ب: دهم لیمیا

تو و حفظ نشاط و  یخاطر زندگ ه، بخاطر تومن حجاب دارم به ،خواهرم»
. من به حق هر مسلمانریچه مسلمان و چه غ ،خاطر تو ه، آره بتو تیمحبوب

 باور دارم.  ور اونذارم و یزن احترام م
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بدنشون  تا كار كنن یشده كه چ نيا اه نوغم جووتمام هم ،االن متأسفانه
فرش  یرو یو روز ها باشنشهیپهنر یجا تا كننی. آرزو مهالغرتر بش نچيچند ا

 كنند.  قين تشووشيیبايخاطر ز هب ور ها اونتا مردم  نقرمز راه بر
 ندكه خور ور يیغذا تا نریغذا به حمام م خوردنبعد از  یبعض یحت

 .ده یم یامناحساس نا اونا ن بهو. چون بدنشبیارنباال 

فقط بدنش  ،زنچون يه . هردا یبه بدنشون بستگ اونانفس بهاعتماد زانیم
تو  زن جايگاه چراكه. ارائه بده نحو بهترين به وبدن ر نيا ديپس با همهم

به سمت  ور نومسئله ا نیهمو  ارهد بستگی جذابیتش میزان به جامعه
 كشه تا ارزشمند بشه. یم يیگرا برهنه
 و ذهن و رفتار و اخالق با اي رمیگیم قرار قضاوت مورد بدنم با من ايآ

 هوشم؟
 یدكي لوازم و نیماش تا گرفته پفک و پسیچ از یزیچ هر غیتبل یبرا چرا

 باشه؟ اتیغیتبل كارت كنار زن بدن ديبا آن
 یهر مرد یاجازه رو بده كه برا نيبه خودش ا ديبا زن يه چرا

كنه؟ یكه به اون مراجعه م یماركت گرفته تا پزشكپركنه؟ از سو یگر عشوه
  .بخره ور یترنوجنس بهتر و ارز يا هریمورد احترام قرار بگ خواد می شايد
 «.هگرانيد حق یادا و ها  سؤال اين پاسخ منشدن  محجبه لیدل
 خانم نيا مثل ها زن ةهم هاگ گفتم خودم با ،خوندم رو لشیميا یوقت -

 شهیم فاضله، ةنيمد شهیم! شه؟یم یچ ایدن ،باشن گهيهمد یزندگ فكر به
 .بهشت

 تا هستن یطناز و بشوخوش مشغول هازن از یبعض هامغازه تو واقعاً
 .بدن فیتخف رو شونخود وجود مبگ كه هبهتر ديشا رنیبگ فیتخف بتونن
و  كنن فروش شتریبتا  كننیزن استفاده م ةاز فروشندها هم مغازه شتریب 

 !كنه یباشه كه براشون طناز یهم كس یكاریوقت ب
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 : به قول شاعر
 پدددردازیدروغ گوشددده گوشددده

 

 بدازی  همده  بدا  و جنگ خدا با 
 

 خددوردن قسددم ودغددلدروغ بددا
 

 خوردن آن و ازين هنگفت سود 
 

 ربدداخواری دكددة طددرفيددک
 

 بددرداری كدداله هددم طددرفيددک 
 

 بددزازی دكددان در طددرف يددک
 

 طنددازی بدده خفددا در ای عددده 
 

 نسدداجی دكددان در طددرفيددک
 

 حراجدی  چدوب  بده  عفت رفته 
 

 فددالوده دكددان در طددرفيددک
 

 آلدددوده نگددداه بدددا ای عددددّه 
 

 كفاشددی دكددان در طددرفيددک
 

 كیاشی و هست حقّه از صحبت 
 

 هست زرگر دكان در طرفيک
 

 پست دستی به نامحرمی دست 
 

 بنمايددد دسددت بدده النگددو تددا
 

 بنمايددد شسددت بدده تددا مالشددی 
 

 نقدددادی نگددداه بدددا ام ديدددده
 

 عددادی زنددان آرايددش گشددته 
 

 هددا زن هددا مغددازه میددز پشددت
 

 هددا گددردن برهندده و بدددحجاب 
 

 آمددداده همیشددده پاسدددخ بهدددر
 

 داده مشددتری بدده هددم لددذّتی 
 

 خدورده  دگدر  يكدی  را آن سود
 

 بدددرده دگدددر يكدددی از آبدددرو 
 

 كدددرده بدددزک احمدددق دختدددر
 

 كددرده كپددک پدددر دسددت یرو 
 

 بددازاری دسددت ابددزار شددده
 

 2كدداری دغددل سددرمايه شددده 
 

 
 و عاقبتم من نگرانم، نگران جسمم، عمرم : ازدهمی لیمیا

 و سمينویرا برات م لميذارم من هم تمام دالیچرا حجاب م یبود دهیپرس
 اليلمد دوارمی. اممدیجواب م یداشته باش لميهم در مورد دال یسؤالهر 

 . یریبگ میتر تصمراحت یبتون تاكننده باشه  برات قانع

                                                                                                     
 یاسد مسعودشاعر: . 2
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. هنیبب ،مدینم اجازه من كه ور یزیچ نداره حق كس چیه. آزادم من. 2
 خدا ور شخص آن و نیبب ور من یكس چه كنم انتخاب كه همن حق نيا

 .دارم ور حق نيا و ستمین برده من. كرده مشخص
 ایوسیله كه رمایب نيیپا قدر اون را خودم حد ندارم دوست. ارزشمندممن . 1

 به نمتویم اما كنم متوقف ور هامرد نگاه نمتوینم من. هامرد نگاه یبرا مبش
 .مند نشان یاديز زیچ ها اون

راه  یكه وقت هستن هایمرد مبلكه منظور ستنین هامرد ةالبته منظور من هم 
 جوو و به جست كننینگاه م رسنیكه م ی، به هر زنكننیم یرانندگ يا نریم

  .نشینم ریس كردن از نگاه وقت چیه چون كنن دایپ یگريتا مورد د ندیادامه م
 نيا وارد و قائلم ارزش خودم یبرا من. ذارمیم احترام خودم به من .9

 اي هوسپر یهانگاه ک،یرك یهاحرف آن ةزيجا كه مشینم یجنس مسابقه
 .هنامشروع هرابط و یدوست شنهادیپ

محل كار،  تو كه یكسان ةخودم هستم. هم ینيمن نگران برادران د .4
و از نگاه  نگاه خودشون رو كنترل كنن نخوایمكه  يیجاو هر ابانیدانشگاه، خ
 . كنن یریحرام جلوگ

خدا باشم.  یرضا یبه سو نورشیدر مس یها سد اون یم براخواینم من
، كننیم کيتحر وها ر اون التيباشم كه تما یكسان وم جزخوایمن نم

 . هسخت اریبس شونبرا شكه كنترل یالتيتما
 كنم حفظ هانگاه نياز ا وم خودم رخوای. من مهكردن چشم نگاه یزنا. 4

 .باشم آن علت و هانگاه نيا برای ای هوسیل مخواینم و
 و هنیبب بیآس ناو مخواینم. هستم خودم ینيد خواهر نگران من. 0

 نگاه من به همسرش و هریم راه همسرش با كه یوقت. هكن حسادت احساس
 ،هكنیم فكر ما ةزنان یهاتفاوت یرو و هكنیم سهيمقا هم با ور ما و هكنیم
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 نيا نظرم به .هدار وجود تفاوت اما هستند بايز همه. هنیبیم بیآس ناو
 .هكنیم توجه جلب هاتفاوت
 ديو با هشیم موتم معمر یروز هيمن نگران خودم هستم. خالصه . 4
اگر  .مهمه گناه شد نيگو باشم كه چرا امر خدا را انجام ندادم و باعث اپاسخ

به من بگن تو موجب صدها طالق، صدها تجاوز و صدها  امتیروز ق
نشده و وقت دارم  ريبكنم! تا هنوز د تونمیكار م یچ یشد يیارضاخود

 خدا گام بردارم.  یرضا ریم و در مسبدانجام  وم فرمان خدا رخوا یم
 لیدل. هستن یفرع ليدال ةهم. گفته خدا كهنيا یبرا ذارمیم حجاب. 3
 ليدال اگر یحت كنم پرستش رو ناو و كنم اطاعت خدا از كه هنيا یاصل

: نگیم كه باشم دسته نيا وجز مخوایم من. نموند ور آن منافع و حجاب
...قَالُواسَمِعناوَاَطَعنا...

  (.ميو اطاعت كرد ميدیفرمان خدا راشن) 2
 مثل ها زن ةهم وجود اهللءانشا .بود من گذاشتن حجاب ليدال نيا

 كه یطور همان. كنن حفظ وجه نيبهتر به ور اون نخوایم كه باشه یجواهر
 .افتاده اتفاق من یبرا امر نيا
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 عمرگذر 
 

روز  کي»: اشجمله نيا مخصوصاًخوشم اومد.  یلیكه گفته بود خ ینكات از
فكر كردم، من چه  یلیبا خودم خ «گو باشم.پاسخ ديو با هشیعمر من تمام م

گذره كه یزود مآنقدر  ندم؟ روزهاوگذر ی؟ عمرم رو چطوردارم یجواب
 اومد؟  ديماه جد یم شد؟ كوهفته تم یشب شد؟ ك یم كشیمتوجه نم اصالً
 شد؟ یط یسانچه به یدان تو عمر نيا دانم ینم -

 ! دمان باد چنان تند بس و پوچ
 

  ...است من ریتقص همه

 یفكر نكردم كه دانمیم خود نكهيا

 یروز ننمودم ملأت كه

 گران عمر گذردیم سانچه آنكه اي یساعت
 

 یباز به رفت یكودك

 نشاط به فراغت به

 اتیحو مرگ و وبد کین از فارغ



742    غفلت غروب  

 شادان بخندد ديبگذار است بچه تا كنون گفتند همه

 ! ستین دنيدگرش فرصت خند نيپس از ا كه

  ...دنینال دشيبا

 
 نشاط به فراغت، به ،یباز به گشت یسپر ینوجوان

 اتیحومرگ و بدوکین از فارغ

 هنوز است جوان كنون گفتند همه

 بكند یجوان ديبگذار

 بكند یكامران برد، عمر از بهره

 مست و باشد خوش كه ديبگذار

 هست؟ یعمر مرا باز نيا از بعد

 
 بكند فردا فكر ديبا اكنون او كه برآورد بانگ نفر کي

 بكند فردا فكر بشود فردا چو كه داد آوا یگريد

 نیهمچن امروزش بگذرد رفت، روزشيد كه گونه همان گفت یسوم
 شيفردا

 
 بگذشت ید سانچه به كه من، دمینفهم باز نيا از بعد

 گشت مصرف هاچه به میعظ یروین و قدرت همه آن

 یدم و یحاصلیب به بگذشت عمر یدم شهياند نه و تعمق نه ،تفكر نه

 مفت دادم كفز كه یتوان چه

 نگفت چیه مرا زین كس و دمینفهم من

 
 برد شیپ خدا به تا مرا توانستیم شباب عهد مدت

 هاتیه یجوان گشت تلف هودهیب کیل
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 دبودن  ميراهنما ،چهیعني یجوان دانستند نمی كه یكسان آن

 باشم خوردن فكر دائم كه

 باشم گشتن فكر

 باشم همسر فكر ،جنجالیب یزندگ کي فكر معاش، نیتام فكر

 ستین خوردن یزندگ نگفت چیه مرا كس

 ستین ثروت یزندگ

 ستین همسر داشتن یزندگ

 : ستین جهان ز غافل و بودن  خود فكر یزندگ

 قیرف است نيا ستنيز هدف دمیفهم حال

 گسلم هواها بند یپا جزم یعزم با كه خلق شدم من

 بنهم قيحقا راه در یپا

 بخل و نهیك و حسد و آز و شهوت از فارغ ،آسوده یدل با

 كوشم قيحقا كشف ره در زهد و یجوانمرد و عشق از مملو

 نوشم شهامت و دیام و تئجر شربت

 پوشم ناحق و بد یبرا جنگ زره

 شيخو ةشعل با و گردم گرانيد راه شمع

 سوزم پا سرا چهگر همه به مينما ره

 

 خروشوجوشیب و ديزا نیچن نه باشم مثمر كه خلق شدم من

 خاموش حسرت به و باد بر عمر

 دمیفهم اشیمعن گذشت عمر چون كه افسوس صد یا

 : گذشت بیترت چه به عمر از روز سه نيا كه

 

 حاصلیب یكودك

 داطلب ینوجوان
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 افلغ یریپ وقت

 

 : گريد یعبارت به

 لتغف در یكودك

 وتشه ینوجوان

 2حسرت كهولت در
  

 يمنیا گارد: دوازدهم لیمیا

 تونستمینم مدرسه در پارسال تا گذاشتم حجاب كه هسال چند و هسالم 20 من
 سرم دوباره مدرسه از رونیب و بردارم رو ميروسر بودم مجبور .ذارمب حجاب

 رو اممدرسه تونستم كه امسال تا نداشتمای  چاره اما. بود سخت برام یلیخ. كنم
. یكنیم سركوب رو خودت حجاب با گفتندیم بهم هامدوست. كنم عوض

 .یكنیم ظلم خودت به و یریگیم دهيند رو تازهاین
كه حجاب فقط  كننیها فكر مینداشتم. بعض یاحساس نیاما من چن 

حجاب ارتباطت رو هاست. حرف نياز ا شتریب یلیست اما ختكه پارچه کي
 كنه. یتر میبا خدا قو

 بارچند .مایم حجاب با من كه شهیم ناراحت یلیخ ميیدا ،هاینومهم یتو
 .دیكش سرم از رو ميروسر هاینومهم تو

 اطرافیانتونو  دیهست تیگروه اقل گي وكه شما جز یوقت هامروز ،متأسفانه 
 مقاومت كرد. ديو با دیترس دياما نبا ،یشیبمباران م حجاب هستنیهمه ب

. شناس هستمفهیانسان وظ هيكه من  دهی. نشون مستنشانه هي حجاب
 . مری.. نم.ايمن به كلوپ شبانه و  .ستمیمن اهلش ن
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 و هكنیم جدا گرانيد از رو من راه كه هكنیم عمل سد هي مثل حجاب
 تبرا جمع یتو و گارده هي حجاب. دهیم نجات بالها از یلیخ از ور من

 .هسازیم حائل کي و تیشخص کي
 درس خوب هاگ كنمیم احساس چون خونمیم درس خوب كالس سر من
 یسرشكستگ باعث ندارم دوست. امآورده نيیپا روانومسلم و اسالم نخونم
 .مبش اسالم
 .یریبگ میتصم خوب یبتون دوارمیام
 

    مکو يهنر اتینظر: زدهمیس لیمیا

 اتينظر برات گرفتم میتصم. گذاشتم حجاب كه هسال چند. هستم ايدیل من
 ةسندينو و اخالق یمعما اسكروپل، یباز مخترع ،اتیادب یدكترا ،مكو یهنر

 تكه دو ويما و چادر ةدربار را موعد به دنیرس یبرا یطوالن یراه كتاب
 .سميبنو

 یاز خانوم ی. عكساتاقم دو تا عكس دارم واريد یمن رو»: مكو یهنر
 يیبايكنندگان مسابقه زاز شركت یكيعكس  یگريمحجبه با چادر و د

 است.  دهیتكه نپوشدو کيجز  هب یزیكه چ كايآمر
 ار خودش كامل طور هب یگريد و دهانپوش عموم از كامالً رو خودش یكي

 .است گذاشته عموم معرض در
 لیتحم و هاعرب نفت دنيدزد از جدا. است فرهنگ هر قلب در زن نقش

 و فرهنگشان و مذهب از هاآنكردن  محروم یاصل مسئله انهیخاورم در جنگ
 .است تكهدو به چادر ليتبد

 اریزنانه را بس یهايیبايو ز ستمیزنان مسلمان ن طيكارشناس شرا من
 دفاع شده محرز ميبرا كه چادر یهاارزشاز  یاز بعض ،. اما مندوست دارم

 .كنم یم
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 .دارد اش اختصاصبه شوهر و خانواده دهیكه چادر پوش ی، زنمن یبرا
 را نشان یخانوادگ ةمحدود تیاهمو  مي. حجاب، حرنندیبیها فقط او را مآن
 دهد.  یم

 را فرزندانش آن در كه یاالنه. است اشخانه مسلمان زن توجه كانون
 یزندگ كه یاصل یاشهير. است خانه ةسازند او. كندیم تیترب و بزرگ
 همسرش یبرا و كندیم تیترب را فرزندان دارد،یم نگه را خانواده یمعنو

 .اوست یحام و سازدیم فراهم یپناهگاه
 خرامانخرامان كه لخت بايتقر ،تكهدو کي با كايآمر يیبايز ملكه ،سهيمقا در

 به فقط كه است یستینیفم ،ديآیم ونيزيتلو در نفر هاونیلیم چشم مقابل در
 كس چیه و همه به او. است یعموم يیدارا کي او واقع در. دارد تعلق خودش

 به را خودشدرواقع . فروشدیم شنهادیپ نيباالتر به را بدنش او .دارد تعلق
 .است گذاشته دهيمزا

 متأسفانه كه اوست یجنس ةجاذب زن کي یفرهنگ ارزش زانیم كايآمر در
 آزار ظاهرش از او. دهدیم دست از را خود یبها سرعت به يیدارا نيا
 .ديآیم ستوه به وزن اضافه مشكل از و ندیب یم

 یرو كه یاخواننده. است زریاسپ یتنيبر شيالگو ینوجوان ةدور در
 در فقط او كه ردیگیم ادي ینتريب از او. شودیم برهنه جيتدربه صحنه
 .كند برآورده را یمرد ازین كه است محبوب یصورت
 او. باشد زانيآو باشد یواقع عشق منتظر كهنيا یجا به آموزدیم او

 .دهدیم دست از است تشیجذاب از یقسمت كه را تشیمعصوم
شناسند. او سخت و  یم او را گريقبل از شوهرش صدها مرد د ،جهیدر نت 

 بچه را ندارد. افتيدر اقتی. او لتواند عاشق شودیشود. او نمیحسابگر م
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 بر و است گرفته شكل بچه و مادر نیب ارتباط اساسبر زنانه تیشخص
 و شكار نیب ةرابط اساسبر مرد ذات. است پرورش و یگذشتگ خود از ةيپا

 .است گرفته شكل لیدل و حمله و یشكارچ
ت گرفته است أستم نشوآموزد كه ذات زنانه از ظلمیبه زنان م سمینیفم 

زن  کي ن،يا جهیكند. كه نت ليرفتار خود را به رفتار مردانه تبد ديو زن با
را  یو همسر یمادر اقتیكه ل استبزرگ بر دلش  یابا عقده جیخشن و گ

 ندارد.
 بردن نیب از ؛است المللنیب سازمان در یاجتماع مهندسان هدف نيا البته

 و یشخص و یاجتماع یهكارزب جاديا ،خانوادهكردن  خراب و یجنس تيهو
 .تیجمع كاهش
 از. ستندین نسل ةكننددیتول و سازخانه گريد زنان مدرن، شجاع یایدن در

 هستند یجنس یازهاین میتسل كه اندساخته یخنث و مستقل یموجودات آنها
 .یجسم لذت یبرا بلكه نسل دیتول و عشق یبرا نه البته

 یرانيا جوان دختران و زنان: گفت 2رامزفلد دونالد یكنفرانس کي در
 .كند آزاد را هاآن ديبا اًعيسر كايامر و اندشده ریاس مالها قانون تحت

 كايامر در كه جانبه دو استمنا به رز؟یاسپ یتنريب به دنیرس یبرا یآزاد
 ؟ستیچ یآزاد است؟ دهیرس بيتصو به یجنس التيتما یبرا

 است یامرحله. است یبشر رشد ةدرج یمنته ،ینيوالد مقام به دنیرس
 خدا ینیجانش مقام به و یشد لیالتحص فارغ یخودخواه مرحله از یوقت كه
 .یشویم ديجد یزندگ کي پرورش و نسل دیتول مقام قيال ؛یدیرس

 ینگارهرزه .میبرس بلوغ از سطح نيا به ما خواهدینم ديجد یایدن نظام اما
 و یجنس لذت ةتشن مجرد، ديبا ما و است شده ازدواج نیجانش یرنوگرافپ و

 .میبمان یباق آزارخود

                                                                                                     
1 . Donald Rumsfeld 
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 ...اساسبر ديبا ما. میباش داشته یدائم و یخصوص یزندگ کي دينبا ما
زن عملكرد  یزن مخرب است. جاذبه جنس یخصوصا برا تیوضع نيا
شود. یاو رد م یجاذبه جنس جهیرد شود در نت یكه بارور یاوست. وقت یبارور

 کياست كه  دیاختصاص دهد بعشدن  اش را به مستقلیجوان یهااگر زن سال
او  برای یشگیهم یمدت و شادبلند تيبه رضا دنیكند. رس دایهمسر دائم پ

 او باشد.  تياولو نیخانواده اول لیو تشككردن  كه ازدواج ابديیتحقق م یوقت
 زنان كه است ديجد یایدن نیقوان ةظالمان یهاحقه از گريد یكي سمینیفم

 هاونیلیم و است برده غارت به را غرب تمدن و است كرده فاسد را كايآمر
 .است اسالم یبرا مهلک یديتهد و است كرده رانيو را یزندگ

 دهدیم ارائه كه یيهاارزش از بلكه كنمینم یطرفدار چادر از من
 و خانواده و شوهر به زن اختصاص طرفدار و یحام من كنمیم تيحما

 «.كنم یم تيحما آن از و آوردیم ارمغان به چادر كه هستم یعفت و شرافت
 : سارا

 خبدرت  كداران مغلطده  از كدنم یم دخترم
 

 

 درت بدده عفددت ره از ببرنددد مبددادا كدده 
 

 غید تبل ايد  قلدم  بده  ايد  یشدو  دار خبر تا
 

 

 سدرت  بده  یكاله بنهند زتو، چادر برده 
 

 بپدوش  یرو شدكر،  تندگ  آن بر شكرخنده یا
 

 

 شدكرت  بدر  طمدع  ندد يننما موران كه تا 
 

 فید كث نظرهاسدت  تدو،  یفد یلط جنس از آخر
 

 

 نظدرت  از بددنظران  بدران  و بپوشان رخ 
 

 یمنمدا  محدارم  بده  جدز  خود نتيز و وريز
 

 

 گدوهرت  كتدا ي تدو  ز ندزدد گانهیب كه تا 
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 منهاي  یيبایز: چهاردهم لیمیا

 با،يبلند، اندام ز یمو ،یرو داشته باش يیبايسخته كه همه نوع ز واقعاً جان، سارا
دل  یكه به راحت یرو داشته باش يیتوانا ني. ایاما همه رو بپوشون نیدلنش یصدا
بلد  یو طناز یگر! عشوهیاما نكن یخودت كن ةفتیو اونو ش یرو شكار كن یمرد
 یهاو نگاه یهزار حرف از مردم بشنو ،و در مقابل یاما استفاده نكن یباش
آسون  ثيحد نيبا ا ها نيا ةاما تحمل هم .یها رو تحمل كناون بيو غر بیعج

 شه.یم
 پاداش از شتریب خدا راه در مجاهد پاداش»: نديفرمایم)ع( نیرالمومنیام

 فیعف همانا. گرددینم آلوده و دارد برگناه قدرت كه تیسین یپاكدامن فیعف
  ( 171حکمت ،البالغهنهج ) «.هاستفرشته از یافرشته دامنپاک

 
 اسارت در طالبان : پانزدهم لیمیا

به زنان محجبه به  شهیپست هم نگتنیروزنامه نگار واش 2یدليروني ،من
، 1552 تامبر سالپدر س كهنيتا اكردم ینگاه م دهيستم د یچشم مخلوقات

ای  به افغانستان رفتم تا مقاله ،كايدر آمر یستيترور ةروز بعد از حمل ونزدهپ
تحت سلطة رژيم طالبان بنويسم اما از سوی طالبان دستگیر دربارة زندگی 

 دهشدم و  ریسر كرده بودم. اما دستگ یالبته مانند زنان افغان چادر آب شدم.
كردند و من را فاحشه ینگاه م به چشم زن بدبه من  ها اونبودم  یروز زندان

 زدند. یصدا م

 قیتحق اسالم نيد ةدربار گرفتم میتصم و برگشتم لندن بهام  بعد از آزادی
 .كنم

                                                                                                     
1 . Yvonne Ridley 
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 یادنبال سورههمش  ،شدمیتر مندم متعجبخویم وهر چه قرآن ر 
به كردن  و ظلم ها اون هیزدن همسر و خشونت عل ةنحو ةدربارگشتم  یم

زنان را  یكردم كه آزاد دایپ یعبارات ی، اما در كمال ناباورهباش هادختر
 .كردیم جيترو

 رت،یاز ح یبا معجون م مسلمان شدم ويریبعد از دستگ میسال و ن1 
 رو شدم.  هاقوام روب از طرف دوستان و قيو تشو یدیامنا

 زنان حجاب كه استرو جک ،سابق خارجه ريوز به ایتانيبر در نجا،يا در حاال
 و بلر یتون و كردیم فیتوص یكپارچگي برابر در ناخواسته یسد را مسلمان
 دفاع او نظر از كه یرومانوپرود ،ایتاليا ريوز نخست یحت و یرشد سلمان

 .كنم می نگاه تنفر و انزجار ةديد به كردند یم

 گم میبه شما  بوده ،یحجابیو ب حجاب ،هر دو طرف دركه  یعنوان كس به
ضجه  ها زن هیظلم و ستم عل ةكه دربار ینگارانو روزنامه یغرب استمدارانیكه س

 حجاب، به ها اون. ننودینم ،ننكیبحث مآنچه  ةدربار زیچچیه زنندیم
 ندكرد بند یاجبار یهاازدواج و یناموس یهاقتل زنان، ةختن كودک، های عروس

 .كننیم سرزنش ور اسالم ها نيا ةهم یبرا اشتباه به و

 خواندن. هندار اسالم به یربط چیه ها رسومورسم و یفرهنگ مسائل نيا
 آن یبرا 2345 ةده در یغرب یهاستینیفم آنچه هر دهیم نشان قرآن قیدق

 .بود شده داده مسلمان زنان به شیپ سال 2455 دن،یجنگ

در نظر  یارزش مساو و لیتحص ت،يدر اسالم با مردان در معنو زنان
تولد فرزند و حضانت از او در اسالم  یزن برا یخداد ةزي. غرنشیگرفته م

 . هشیمثبت در نظر گرفته م ةنكت هي
 هایمرد چرا دهیم ارائه مسلمان زنان به ازیامت قدر اين اسالم كه یوقت

 یحت ؟ندیم خرج به وسواس مسلمان زنان پوششمورد  درقدر اين یغرب
 ةدربار یزیآمریتحق عبارات دير جان و برون گردون ایتانيبر دولت یوزرا
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 دامن اسكاتلند یمرزها سرتاسر در كه هايیمرد به اما برندیم كار  هب حجاب
 .ذارنیم احترام پوشنیم

. من فقط شامل حالم شد یاديمحجبه شدم عواقب زو  مسلمان كه وقتی
نستم ودیشدم. من م ليم اما فورا به شهروند درجه دوم تبدندوپوش وسرم ر

اما انتظار نداشتم  دیخواهم شن انيآشنا از یبيغروبیعج یهاكه حرف
 . رمیها مورد خصومت قرار بگبهيغر یاز سو قدر نيا

 من با احترام با دارم انتظار من ،مسلمانم من گه یم شما به پوششم
رو  اون شلوار،وكت: گه یم كه تياستر وال بانكدار هي مثل دقیقاً بشه برخورد

 برای. بشه گرفته یجد تا هكنیم فيتعر يیاجرا رانيمد از یكي عنوان به
 ریغ ها اون ناپاک نگاه و هامرد مناسبنا رفتار نشد مسلمان من مثل كه یزنان

 .هتحمل قابل
 تمام به مسلمان های زن دميد اما بودم یغرب ستینیفم هي هاسال من

 .ندیرس خود حقوقو حق
 سال در ها اون حامیان .متنفرم يیبايز ةگونماریب یهاجشنواره از نم

 دوتكه پوششبا يه  را سمادزاس دايو ،افغانستان يیبايز ةملك ورود ،1559
 ور جشنواره ةژيو ةزيجا او به و! كردن اعالم زنان یآزاد یبرا بلند یگام

 .دادن
 اي ؟یشو یابيارز دامنت طول به كه است نيا یآزاد آيا ست؟یچ یآزاد

 ؟یریبگ قرار قضاوت مورد تتيهو و تیشخص با نكهيا
 ،ثروت ،يیبايز اساسبر نه ،دایم دست به تقوا قيطر از یبرتر ،اسالم در
 .تیجنس و تیموقع ،قدرت
 به گذشته ةهفت ایتاليا یپرود كه یوقت بخندم اي كنم هيگر ،نمودینم من

 رايز همشترك حس هي حجاب دنینپوشكنه  می بیان كه وستیپ بحث نيا
 .كنهیم سخت اریبس را یاجتماع روابط
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 . همزخرف واقعاً نيا 
 یمتن یهاامیو فكس و پ لیميخطوط ثابت، ا ل،يپس چرا موبا هنيعلت ا اگر

چون  هكنیخاموش نم ور ويكس راد چیه و ؟هریگ یم استفاده قرار روزانه مورد
 ! هنیبینم ور یصورت مجر

 یدار لیتحص حق تو گهیم من به اسالم. كردم دایپ احترام اسالم در من
 گفته اسالم چارچوب در جاچیه. یبر علم دنبال به كه توست فهیوظ نيا و

 نيد .هبد انجام مردها یبرا ور یزیتم و طبخ شستشو، ديبا زن كه نشده
 به مجاز مسلمان هایمرد چطور پس كرده توجه زن نیازهای همة به اسالم
 .ستین درست اصالً نيا ؟هستن شونهمسران شتمو ضرب

متوسط در طور   به ،یخانگ یهاخشونت یسازمان بررس ریاخ قیتحق طبق
و  هریگیهمسر خود قرار م ةمورد حمل يیكايزن آمر ونیلیم 4ماه،  21 یط

 ني. اهشیپسرش كشته مدوست ايزن توسط همسر  سه از شیروزانه ب
 یهایبررس طبق. ستنین یخاص فرهنگ ايمذهب  ايمهاجم از گروه  هایمرد

 شتموضرب مورد شعمر طول در زن کي جهان در زن سه هر از سازمان نيا
 مذهب، از فراتر كه هیجهان مشكل هي نيا. رهیگیم قرار یجنس تياذوآزار اي

 .هفرهنگ و نژاد طبقه، ثروت،
باورند كه  نيبر ا شونخالف ظاهربر یغرب هایمردكه  هدرست هم نيا اما
 كننیم افتيحقوق باالتر در كسانيكار  یهنوز برا ها اون ها باالترند.از زن
ن به ظاهر وقدرت و نفوذش كه، بینن می یجنس یكااليه  چشمبه  رو ها و زن

 . هدار یها بستگآن
كه اسالم به زن  كننیم یخود پافشار یادعا نيا یكه هنوز رو یكسان

كه  بیارن اديبه  ور 2331در سال  بت رابرتسون شیكش ةانی، بهكنیستم م
جنبش  کي سمینیفم »: توانمند ارائه داد های زن ةدربار رو شخود دگاهيد
به ترک شوهر، كشتن ضد خانواده است كه زنان را  و یستیالیسوس ،یاسیس
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 قيتشو يیگراو همجنس یدارهيكردن سرماجادو، نابودو، انجام سحرفرزند
 «.دينمایم

 ؟همتمدن یكس چه دیبگ من به حاال
 

 يفصلمسلمان : شانزدهم لیمیا

 اما ندخویم نماز اوقات یگاه پدرم. شدم متولد مسلمان ةخانواد هي تو من
 كه تقو هر ندمخوینم نماز مرتب هم من. شدینم ترک نمازش مادرم

 نماز داشتم یاخواسته كه یوقتمثالً  دارم اجیاحت نماز به كردمیم احساس
 .ندمخویم هم با را نماز پنج هر هم اوقات اغلب. ندمخویم

ها یشهرباز خموچیپمرتفع و پر یهاآهنحجاب هم مثل راه یبه سو سفرم
اومد یدانشگاه از حجاب گذاشتن خوشم م یداشت. تو نيیباال و پا اديزبود. 

 . نشیم باتريز كننیسر م یروسركه  اونايیكردم یچون احساس م
 هم رو یروسر نيا و شكسته پاودست نماز نیهم كمكم و گذشت زمان
 طور به روز هي ،بودم یزندگ سرگرم كه یطوالن ةفاصل هي از بعد. كردم یفراموش
 ها ببیننده كه برخوردم ديوئیيو ةبرنام چند به دمیچرخیم نترنتيا تو كه یتصادف

 به دوروبرم كه يیزهایچ شتریب. ننوبد شتریب اسالم ةدربار تا كرد می قيتشو رو
 و مستند واقعاً يوئیديو لمیف نيا اما. بود یساختگ ،شدیم داده نسبت مذهب

 .بود یعقل
سخت بود. اما  مبرا رفتنشيپذ راي. زرمیبگ دهينادرو  اونكردم  یسع ،ابتدا

 همینداشته باشد.  تیواقع ديشا نمیببفیلم رو  تام باعث شد يكنجكاو حس
 هم سر بزنم.  گهيد یهاو وبالگ هاتيشد تا به سا زهیانگ مبرا

 .كردمیم نيالآن صورت به یاسالم مطالب نندخو صرف را وقتم شتریب ديگه
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. بود شده یسرگرم برام خاص مسائل نهیزم در یاسالم اتيدرباره نظر قیتحق
 چون. نمودینم اسالم ةدربار زیچ چیه من شدمیم متوجه ذشتگیم كه روز هر

 .دادمینم انجام احسن نحو به را اعمالم و بودم نكرده درک ور اون تیواقع
 نیبهش بگ هكه اگ یضيمر هيمتوجه شدم. مثل  ور مهایانگارسهل لیدل 

هر  ، مطمئناًیریم نیاز ب یقطع كن هقرص وابسته است. اگ نين تو به اوج
 . هخوریروز به موقع آن را م

كه با  ی. روح انسانهطور نیكه روح هم هم دمیرس جهینت نيهم به ا من
 . هتحت درمان باش ديو با هضيمر، خدا قطع رابطه كرده

 زكات و خمس م،يریگیم روزه م،ینخویم نماز بار پنج روز هر ما واقع در
به را درمان ملزومات تا.. .و میكنیم كمک گرانيد به ،ميذاریم حجاب م،يدیم

 .مینوبم سالم و میشب سالم و ميدب انجام یخوب
 .یباش داشته سالم یجسم و روح و یریبگ شیپ را درمان راه هم تو دوارمیام
 

 احساس خطر: هفدهم لیمیا

 باعث و خداست از اطاعت حجاب. كنمیم یزندگ لندن و هگانیننیف من اسم
 .كنن احساس ور تیامن یجسم و یروح نظر از ها زن هشیم

در معرض  كهكردم  یاحساس م شهیمسلمان شدنم همو قبل از محجبه  
كه از  یباشه تا وقت شتریخواست پوششم بیها دلم موقت یلی. خهستمخطر 

 با شب هر. نباشم یكس ةحمل اي بیتعق نگران قدر اين مریم نهودانشگاه به خ
 .برسم نهوخ به تا كردمیم نگاه رو ماطراف اضطراب و ترس هزار
 یكردهاي. حجاب از روتر شدهراحت المیخ شتریاما حاال با پوشش ب 

در برابر  هي. حجاب سدهكنیم یریجلوگ یاديتا حدود ز یاحتمال یكيزیف
 ند. یقانونریغ یهاكه به دنبال لذت یافراد ةهرز یهانگاه
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 ياز نابود یيرها: هجدهم لیمیا

 ،بپردازم نیزم یرو بر نومیزندگ موضوع به كهنيا از قبل نمتوینم من
 اون با كه ميبنگر یامور تیوضع به ديیایب. كنم صحبت حجاب ةدربار

 .میكن فكر افتهیم جهان نيا تو كه یتاتفاقاً تمام ةدربار و میكنیم مجادله
 از و شده سوزانده انبوه یهاجنگل شده، رانيو یصنعت یهاسم از نیزم

 منقرض يیايدر یزندگ و وحش اتیح ،شده نازک ازن ةيال ،اند رفته نیب
 .است شده

 هاسم. است انگشت ةاشار کي با یاهسته هولوكاست انتظار در ایدن
 .كندیم نشت ما یدنیآشام آب به انهيموذ طور به

خاک به علت استفاده  شيدر هوا فراوان است. فرسا یذرات غبار سم 
 برود. نیاز ب نیسطح زم تاها باعث شده كشمفرط از آفت

زن و كودک آواره  هزاران مرد و كهیدر حالدارد  وجود یخال ةهزاران خان 
. سرطان و شده ابانیبه ب ليتبد كايدرصد آمر 95تا  15هستند. در حال حاضر 

 وشده ریفراگ یاندهيطور فزا بدن به یمنيا یهاستمیاختالل در س یهایماریب
 است.  شدهها فراوان یآلرژ

 بدن و گرفته قرار استفاده سوء مورد نیزم مانمادر رايز ميبریم رنج ما
 جدا ستيز طیمح از میتوانینم و است نیزم نيا از یقسمت ما یكيزیف

 چگونه میبپرس خود از ديبا یواقع زیانگغم ريتصو نيا با مواجه در. ميشو
 عيفجا نيا تمام مسئول و آنهاست دست در قدرت كه یافراد با توانیم می

 !م؟یكن مقابله هستند
 كه كندیم صحبت یموس حضرت دوران مردم درباره قرآن در خداوند

 .دندیپرس یموس از را  سؤال نیهم
 طورهمان ،داشت خواهد یناگوار عاقبت فرعون كه دانستیم خداوند

 نیب از شيهاهيپا تمام و ستادهيا خود هيپا نيآخر یرو یدارهيسرما نظام كه
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 بلكه. دیبكش را فرعون و ديبرو كه نگفت لیاسرائ قوم به یموس. است رفته
 و دیده اختصاص خود خانه و جامعه به ار خود توان گفت همراهانش به

 .دیكن تریقو خدا با را ارتباطتان
 زی. حجاب نددهیاست كه به ما نحوه مبارزه با گناه را نشان م یمثال نيا 

است كه  یمبارزه است. حجاب عالمت نيباارزش ا یهااز سمبل یكي
 «.اعتقاد دارم خوب یگناه و انجام كارها تیمن به خدا و ممنوع»: ديگو یم

 مياست. به خاطر آن حاضر یاز باور درون یرونیب قيتصد کيحجاب 
 هدر جامعه ب یمثبت راتییتا تغ میكوشیو سخت م میكن ینفسمان را قربان

 . ميوجود آور
 و كندینم ریس را گرسنگان دهد،ینم نجات را دگانيستمد حجاب

 ديگویم انیجهان به كه است یاهیانیب اما سازدینم سالم نظر همه ازای  جامعه
 .هستم آبرو و عفت و شرف یدارا و ارزشبا یانسان من كه

 یغرب جوامع در مینیبب تا دیباش داشته ذهن در را حجاب یغن مفهوم نيا
 شود؟یم رفتار زنان با چگونه
 كره ةدربار یدارهيسرما نظام تفكر ةنحو نیب یاتوجه قابل شباهت شما

 را موضوع دو هر كه یلغت تنها. ديد دیخواه زن با هاآن رفتار ةنحو با ،یخاك
 .است استثمار ردیگیمدربر

ها فقط ارزش . آنخبرندیخود ب یدختران از ارزش وجود شتریب كايآمر در
  .كنندیم یخود احساس ناامن یارزش معنو دربارةو  نندیبیرا م یزیهر چ یتجار

 یربط نيا اما باستيز اریبس تزئینی یهاجعبه در كه گندمکنيریش مثل
 یبرا جوان دختران از مینیبیم مدام ونيزيتلو در اي ندارد او يیغذا ارزش به

 .شودیم استفاده نیماش فروش تا هاندهيشو از یزیچ هر غیتبل و فروش
 سخت جوان دختران و كندیم دیتاك یظاهر تیجذاب و يیبايز یرو جامعه

 .كنند درست هاآن به هیشب را خود تا كوشندیم
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 25 كردم و حدودیاستفاده م یميرژ یهاقرص یسالگ 21من از سن  
 مسلمان شدم. كهنيتا ابودم  ميرژ در اسال دائم

است كه زن خود را به حراج بگذارد تا موفق  نيا كايجامعه آمر قتیحق 
 یكنند و از لحاظ اجتماع دایتا كار پ نديااریب ديبدن خود را با ها زنشود. 

 شوند. رفتهيپذ
 نیزگر عشوه و سخت كار كند ديزن با یخدمتكار تر مثلنيیمشاغل پا در

گونه نیتر هم وضع به همیادر مشاغل حرفه ی. حتردیبگ یباشد تا انعام خوب
دانشگاه  یعلم ئتیدارد و عضو ه ادكتركند. مادرم  دایارتقا پاست تا بتواند 

 یاست كه كاركنان زن جوراب شلوار نيدانشگاه ا نیاز قوان یكي. است
 است.  یماریب واقعاً نيبپوشند. ا

 و ترمهم! یدار یمقام چه یعلم لحاظ از تو ستین مهم يعنی نيا
 .یده نشان را تيپاها كه است نيا تر ارجح

 یبرا بدن از استفاده به گفتن نه یبرا محكم یروش حجاب معتقدم من
 .است یمال و یتجار یايمزا كسب
گونه استثمار با هر نفع و هر در شركت از توانی میاست كه با آن  یروش 
 .یكنرا رد  یمنفعت

 و حرص و طمع است.  یدارهيحجاب مبارزه با سرما
 و فساد و استثمار ،یدارهيسرما هرگونه به یتوانیم. یدار انتخاب حق تو

 !نه ،يیبگو یتباه
 !یآر ،يیبگو و یريبپذ را همه یتوانیم نیز و
 

 ذکور انیخدا يهاخواسته شکستن: نوزدهم لیمیا

 ور نوخودم دادن ادي ما به شهیهم كه يیجا. شدم متولد هندو یاخانواده در من
 شوهر خدمت در و شنب داربچه و كنن ازدواج ديبا كه ميریبگ نظر در یموجودات
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 یسار ،عمر آخر تا ديبا كرد فوت شوهرت هاگ .بد چه و هباش خوب چه ،باشن
 یندار حق و یكن كوتاه ور تموها ديبا. یبخور یاهیگ یغذاها و یبپوش دیسف

 هم وهیب های زن از یبعض. مرد وجود یلیطف و یزن تو چون. یكن شوهر دوباره
 مجبور كه نيا تا بشن سوزانده خود شوهر با یسات مراسم همان طبق ندیم حیترج

 .كنن تحمل ور باراسف تیوضع اين باشن
به وجود  معال ةماندو باز یاضاف های هقطعكه زن از  دارن دهیعق انيهند

متوجه شد كه همه مواد را  هنيافریخواست زن را بیم خداكه  زمانی. اومده
 .هبساز ور زن كه هندار اریاخت در یاماده هگيصرف مرد كرده و د

جمع كرد و زن  ،بود ختهير نیزم یكه رو ور یاضاف یها گشت و گلپس  
 كرد.  زیاز زن پره ديو با هسرچشمه جنگ و ننگ زن نگیم هااون .ديآفر ور

 یكي. هندار یحقوقوحق چیهها  اون درزن كه  ميدار یما رسم و رسوم 
از  به داماد بده دياست كه عروس با هيزیهنامعقول رسم ج یهارسم نياز ا

 یزیدرخواست هر چ هنتویگرفته تا لوازم خانه. داماد م نیملک و ماش
و چه نداشته  داشته باشنرو  اون يیعروس توانا ةچه خانواد هداشته باش

پول و كاال از  همچنانسال بعد از ازدواج،  انیتا سال كهشده  یاهگ. باشن
 .گیرن میخانواده عروس 

از نظر  هنداشته باش ور هيزیپرداخت جه يیعروس توانا اگهبعد از ازدواج هم  
رسم  نيا تو .هشینه موآشپزخ توو مستحق مرگ  هشیشكنجه م یكيزیو ف یعاطف

آتش زده  شتوسط شوهر و مادر شوهر هينه مشغول آشپزوآشپزخ توزن كه 
سال گذشته . بدنجلوه  یمرگ تصادف هي ور اون تا كننیم یسع هم بعد ه،ش یم

 سرنوشت دچار شد. نیدختر دوست پدرم به هم

 تو یمذهب جشن هي. بشه رفتار انيخدا مثل ديبا مردها با ها اين بر عالوه
 ناو از و كننیم پرستش ور رایش نام به یبت مجرد هایدختر كه هست هند
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 من از شهیهم هم مادرم. بده بت اون لمث یشوهر هااون به تا نخوایم
 .بودم متنفر كار نيااز  .مدب انجام را كار نيا كه خواست یم

قابل تحمل نبود.  مبراها به وجود زن  اون یاحترامیرسوم هند و ب و رسم 
 سیبه انگل لیتحص ةادام برایها خرافات و ظلم نيفرار از ا یگرفتم برا میتصم

زن ظلم  و به هكسانيكشور حقوق زن و مرد  نيا توكردم حداقل یم. فكر مبر
 . هش ینم

 ،خواستیم دلم كه یكار هر و داشتم یآزاد نوع همه سیانگل تو من
 ديجد ةجامع با كمكم و مكرد دایپ یديجد یهادوست. بدم انجام تونستم می
 .شدم آشنا شهاخواسته و

 من هم هارقص، بارها، كلوپ یها؛ سالنرفتنیم مكه دوستا يیهر جا 
د با من ارتباط برقرار خواین موكردم همه دلشیاحساس م اونجارفتم. یم

كه چقدر من  دمی. اما بعدا فهمهیعینرمال و طب نيكردم ایو من فكر م كنن
 . بودن یافراد به دنبال چ نيساده بودم و ا

 هاصبح. خواستنیم اونا كه دمیپوشیم لباس یطور نبودم، خودم هگيد
 كه زدمیم حرف یطور و كردمیم مموها سشوارزمانی رو صرف  مدت ديبا

 و بپوشم تنگ یهاتاپ و كوتاه یهادامن بودم مجبور. داشتن دوست مردم
 لوازم انواع .باشم داشته یشتریب تیجذاب و يیرایگ تا كنم شيآرا را صورتم
تا  تا كل بدنم از سر دميخریمتفاوت م یهامتیها و قبا مارک رو آرايشی

  .هذكور باش انيخدا نديخوشاناخن شصت پام 
 نيتر در تهرا خودم كردم ی. احساس مكردم یتيكم احساس نارضااما كم 

 .ممدفون كردنقطه قهقرا 
بردم و یاما من لذت نم برنیلذت م ینطوريا اونا گفتنیم مدوستا 

وجودم  هاكار نيا باكردم یاحساس م ذارم.لذت ب ور اونتوانستم اسم  ینم
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 یاحساس شاد بهمباشم كه  یزیدنبال چ دي. بابرم می بین از و سوزنم می رو
 .بده تیو امن

 یزهایو چكردن  ندن و كاردر درس خو یحقوق مساو زن جوامع اين تو
ش یو حقوق انسان شهیبه او ظلم م ركانهيز یاما در واقع به روش ه،دار هگيد
 . شه می ماليپا

 ،یپسر داشته باشدوست ینتویم هبورس رو یجوامع كه حقوق مساو نيا در
 . یمردم استفاده كن یارضا یوجودت برا ةو از هم يیایب رونیبرهنه ب ،یباكره نباش

 درک ور اون ها زن شتریب كه ستها زن به ظلم ها اين ةهم واقع در اما
 ندارنای  چاره هم ديشا. خورنیم را یمساو حقوق گول ديشا اي و كننینم

 .هستن اجتماع قبول مورد تیوضع نيا با اونا چون
 اسالم كننیم فكر و دارن اسالم از یاشتباه درک و دهیعق افراد شتریب

 شپا انگشت تا سر از ديبا زن و هكنیم خرد ور زن كه است یاظالمانه نيد
 اما هریگیم شاز ور زن حقوقوحق تمام اسالم كنن می فكر ؛هنوبپوش ور

 .ستین ايرو هي تيو هو تیشخص كه دمیمهف شدم مسلمان یوقت .هبرعكس
آيین  تو كهیدر حال هداده زن حق ارث دار ها به زن وحقوق ر نيشتریب اسالم

 یبرا ،هزن ندار يیدارا دربارة یحق چیشوهر ه ،هرسینم زنبه  یارث هیچما 
 . هگيحق د و صدها هشیو مثل ما فروخته نم هازدواج حق انتخاب دار

كردم. من یحس م یخوبها و رفتارها را بهكه محجبه شدم تفاوت نگاه یوقت
 مینستم تصمودیم .تجربه كرده بودم رو اونبودم و  دهيد وداستان ر ديگةطرف 
آزاد كرد و  هامرد یهاخواسته ریاز غل و زنج وم. حجاب من رگرفت یدرست

 چیداد كه ه یتیو به من شخص نوبه من برگردبودم  قشيالكه رو  یاحترام
شدنم بهت داستان مسلمان دوارمی. امبه من بده ور تيهو نينست اتوینم یقدرت

 . هكمک كن
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 يشگیپ حجاب تا يشگیهنرپ از: ستمیب لیمیا

 طیمح یهاطبق خواسته يیكايهر دختر آمر ثلممتولد شدم و  كايآمر من
 مينقل مكان كرد یامیم یتر شدم به سواحل جنوبكه بزرگ یبزرگ شدم. كم

 . هنقاط نياز بهتر یكي یرانو هوس یشهوان یزندگ هي یكه برا يیجا
كردم یكار م تمیظاهر و جذاب یرو يیاروپا هایدختر شتریهم مانند ب من

از ها گذشت. سالكردم یم افتيدر گرانيبود كه از د یاارزشم توجه یو بنا
 شرفتیبه پ تمیو موفق یشاد اسیبودم كه مق دهیفهم ور نيفقط ا یزندگ
م. اما بود مافیگروگان چهره و ق ومد  ة. من بردهدار یبستگ میجنس ةجاذب
به اهدافم  دنیو رس میزندگ ةنحو نیب یكم احساس كردم شكاف بزرگ كم

 خاطر از مشروب و نیخسته شده بودم. به هم تیوضع ني. از اشده جاديا
 انياد یو بررس شنیتيبه مد یچنانآن یهایو پارت یشگیو هنرپ بودن مدل
كم شد كم یم ليدره تبد هيكه داشت به  رو یشكافخواستم ی. مآوردم روی

 . بشه تر کيبار
 غاتیتبل غرب تو كه كردم برخورد یكتاب با یتصادف صورت به روز هي
 كه یزیچ تنها موقع اون تا. ها مسلمان كتاب نآقر ؛هاديز آن ةدربار یمنف

 یاپارچه تو رو شونخود ديبا هازن كه بود نيا نستمودیم اسالم ةدربار
... و دارن حرمسرا هامرد كه اين و زننیم كتک رو ااون اشونشوهر ،چنیبپ

 .كردم مطالعه رو نآقر و شدم كنجكاو. یستيترور يیایدن خالصه
اون  ازقرآن شدم و بعد  كرديابتدا مجذوب روش و رو یدر كمال ناباور 

خالق و مخلوق من  نیب ةمخلوقات و رابط ،یزندگ ،ینظر قرآن درباره هست
كردم قرآن قلب و روح انسان را ی. احساس مدیرا به سمت خودش كش

 یبه آرامش دنیرس یبرا كهرو شدم  هروب قتیحق نيبا ا من. دهیهدف قرار م
 .بپیوندم اسالم به بايدهستم  اونكه به دنبال 
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 كه ینیسنگ بار و مشد آزاد من و شده شكسته رهایزنج كردمیم احساس
 حجاب به گرفتم میتصمشدن  مسلمان از پس. شده برداشته بود مدوش یرو
 یبرا یالهیوس بشر حقوق یآزاد فعاالن و استمدارانیس نظر طبق كه

 .ارمیب یرو یماندگعقب سمبل و شیعیطب حقوق از زنكردن  محروم
 ارزش از ور من كه بود من یآزاد سمبل و نشانه كهیتدو ويما روزيد
 درآوردن گريد امروز اما كردیم آزاد احترام قابل بشر کي عنوان به میواقع

 ةنشان حجابم و هكنینم سرزنده و شاد را من یامیم یجنوب سواحل در ويما
 یزندگ از یهدف چه و میك من ممهبف تا كنه می كمک من به و همن یآزاد
 .دارم یارابطه خالقم با من كه كنم اعالم همه به و ؟دارم

 ،نشد یاشهیكل غاتیتبل و هاحرف محاصره كه يیااون به دخوایم دلم
 !ديداد دست از ور ارزشمندی زیچ چه كه مبگ



 
 
 
 
 
 
 

 حجاب اتیآ
 

 نمیبب و كنم كار حجاب اتيآ رو خواستیم دلم هالیميا نيا افتيدر زا بعد
 از كه من بود سخت واسم. بپرسم یكس از شدینم روم اما گفته یچ قرآن
 حجاب اتيآ بپرسمشدن  مسلمان تازه كه هااون از بودم، مسلمان تولدم بدو

 میتصم باالخره. بودم نخونده لكام رو قرآن هم بارکي حال هب تا من كدومه؟
 و گفته یچ قرآن نمیبب ،بخونم رو هااون ریتفس و كنم دایپ رو اتيآ گرفتم

 .دارم یافهیوظ چه من
 ةسور ؛21و 23 تایآ ،نور ةسور): كردم دایپ رو حجاب اتيآ نترنتيا یتو

 امانت رو نمونه ریتفس دانشگاه كتابخانه از. (52 و 55 ،59 ،22 اتیآ ؛احزاب
 .نوشتن و خوندن به كردم ع شرو و گرفتم
 

 میالرح الرحمن اهلل بسم
از انحرافات  یسازو پاک یعفت و پاكدامن ةسور قتینور در حق سوره

كامل در ابعاد طور   به احكام حجاب و عفاف ،سوره ني. در ااست یجنس
 مطرح شده است.  یو اجتماع یفرد
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 (2 و 3 اتی)آ .كند یم انیب را زناكار زن و مرد حكمابتدا . 2
 زناكاران یبرا انهيتاز -
 زناكاران با نكردن ازدواج -
 و 31 ،32 ،5 ،1 اتی)آ. شودیم انیب( پاكدامن زن به زدن)تهمت قذفحكم . 1

35) 

 زنا نسبت خود زن به شاهد داشتن بدون كه یشوهر)لعنت  لعانحكم . 9
 (9 و 6 اتی)آ.( كند انكار را نسبت نيا كه یزن و دهد

 به زدن دامن و عهيشا ايجاد در نیمومن می)تهمت و تسل افک یماجرا. 4
 و منانؤم به حیصح رفتار ةنحو آموزش و عمل نيا شمردن حیقب و( آن

 (12 تا 11 اتی)آ. آن نكردنتكرار به آنان برای هشدار
 (19 هی)آ. آن از استقبال و فحشاء ةاشاع از داشتنبرحذر. 4
 فرمان كه است طانیش كه چرا طانیش یهاگام از نكردنیرویپ به دستور. 0

 (31 هی)آ. دهدیم منكر و فحشاء به
 (32 و 37 اتی)آ .اجازه بدون یمسكون یهاخانه به نشدنوارد بهدستور . 4

 حفظ و چشم انداختن نيیپا شامل مرد یبرا فانهیعف رفتار به دستور. 3
 (23 ةی)آ .فرج

 فرج، حفظ چشم، انداختن نيیپا شامل زن یبرا فانهیعفرفتار  به دستور. 3
 (21 ةی)آ .نهیس و گردن به یروسر انداختن و نتيز نكردنآشكار
 یبرا یاله ضمانت و مجردها یبرا ازدواج امكانكردن  فراهم به دستور. 25

 (23 ةی)آ .هستند ریفق كه یكسان اغناء
 امكانشدن  فراهم زمان تا مجردها یبرا خود حفظ و عفاف بهدستور . 22
 (22 ةی)آ .ازدواج
 (22 ةی)آ .یخودفروش به زانیكنكردن  واداراز  نهی. 21
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 یخصوص ميحر به ورود یبرا اطفال و بردگان گرفتن اجازه به دستور. 29
 (59 ةی)آ .شوهر و زن

 (63 ةی)آ ائسهي و ریپ زنان حجابنحوه . 24
 رو اون ریتفس شما یبرا كه بود من نظر مد 92 و 95 اتيآ شتریب

 انیب را حجاب و یچرانچشم وكردن  نگاه احكام اتيآ نيا. سمينو یم
 .كند یم

 : بگو من بندگان به فرمايدیم امبرشیپ به خداوند
اِّنَلَهُمیاَزکَذلِکَفُرُوجَهُمحفَظوایَوَاَبّصارِهِممِنغُّضُوایَنَیلِّلمُومِنقُل
 (23 ةیآ نور، سورة)ّصنَعُوّنَیَبِمارُیخَباهللَ

 و رندیگ فرو(  نامحرم به نگاه)از  را خود یهاچشم بگو منانؤم به»
 از خداوند است؛ ترزهیپاك هاآن یبرا نيا كنند؛ حفظ را خود عفاف
 «.است آگاه دهندیم انجام آنچه

 ديگوینم هيآ نياست. بنابراكردن  كم یبه معن «غض» ةاز ماد «غضواي»
نگاه خود را كم و  ديبا ديگویرا ببندند بلكه م شانيهاچشم ديبا مؤمنان

 یمنظور كه اگر انسان به راست نياست به ا یفیلط ریتعب ني. اكوتاه كنند
 یخود را به كل یهاشود بخواهد چشمیرو م هكه با زن نامحرم روب یهنگام

، اما اگر نگاه را از ستیاو ممكن ن یببندد ادامه راه رفتن و مانند آن برا
 شياز نگاه خو يیگو بیاندازد نيیدارد و چشم خود را پاصورت و اندام او بر

 یخود به كل ديد ةرا كه ممنوع است از منطق یاكاسته است و آن صحنه
 حذف كرده است. 

 را یعیوس ةمنطقمعموالً  كردن نگاه هنگام به انسان كه است نيا منظور
 را چشم گرفت قرار او ديد ةحوز در ینامحرم زن هرگاه ،ردیگیم نظر ريز

 نكند نگاه او به یعني شود خارج او ديد ةمنطق از زن آن كه ردیگ فرو چنان
 .ندیبب را خود چاه و راه اما
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تر است. سپس به زهیها بهتر و پاكآن یبرا نيا ديفرمایم هيآ انيدر پا 
و  افكنندیآلود به زنان نامحرم مكه نگاه هوس یكسان یعنوان اخطار برا

 دیدهیخداوند از آنچه انجام م»: فرمايدیاست م یاریاخت ریغ نديگو یم
 2«آگاه است. مسلماً

 منظورت كه گفتیم ،یكنیم نگاه چقدر گفتمیم كامران به یوقت يادمه
 رو هيآ نيا ،كاشای   .بگم نداشتم یجواب هم من ؟مبر راه بسته چشم با هنيا

 بند چشم با كه ستین نيا منظورم بگم بهش تونستمیم و بودم خونده قبالً
 دقت اونقدر و كن كنترل رو نگاهت بلكه ی،ببند رو چشمات اي و یبر راه

 هم آخر در وده  می نشون انسان به رو راه قشنگ چقدر قرآن واقعاً. نكن
 .نگاهت از یحت باخبرم زیچ همه از من گه یم

                                                                                                     
 .490 صفحة ،24 جلد نمونه، ریتفس. 2



 
 
 
 
 
 
 

 آن مضرات و يچرانچشم
 

له أمس نياز ا واقعاًچون  ،كردم قیتحق یلیخ یچرانچشم وكردن  نگاه مورد در
  : مسينویرو براتون م قاتمیاز تحق یادهیبردم. چكیرنج م

 كه است كرده ثابت مرد و زن یجنس یهاتفاوت ةدربار یعلم قاتیتحق»
 یمخلوقات و هستند ها زن از ترحساس یچشم یهامحرک مورد در هامرد
 كه شده موجب زن و مرد کيتحر ةآستان در تفاوت همین. ندا یداريد دايشد

. باشد تر عيشادر مردان  یچرانچشم یماریبو  شتریب زنان در يیخودنما
 سخت است.  اریمردان بس ینكردن برا یچرانچشم
مرد  یسطح بدن زن برا یثابت شده است كه تمام یجنس یروانشناس در

 یهاازین اشتگل لهميو قاتی. طبق تحقستین نیمحرک است اما در زنان چن
 پیوستگیدر اعصاب چشم متمركز شود و  بدوي یشود كه لیباعث م یجنس

شخص از شود  می موجبو  دهدتوسعه  را یعصب چشم با اعصاب جنس
  شود. کياندام جنس مخالف تحر دنيو با د ببردلذت  یچرانچشم
 كاتيتحر نيشتریب و است شتریب حواس هیبق از چشم کيتحر ةآستان دانیم
 یعني. افتدیم كار به نگاه از بعد كه است دل نيا و كندیم افتيدر را یحس
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 فراهم دهيد آنچه به دنیرس امكان كه یصورت در ،كندیم طلب دل ،دهيد را آنچه
 .شودیم انسان ديعا یافسردگ نشود

ها در كه چشم آنبودند   درصد مردان معتقد 45كه انجام شد،  یقیتحق در
 نيكنندگان در اسوم از شركت کي. شودیبدن زن م یابتدا مجذوب وضع كل

 25نفر از هر  کينگاها بحث داشتند و  گونه نيبا همسر خود بر سر ا قیتحق
 .بود دهیاز همسرشان كش يینفر كارشان به جدا

 نياز زنان هم از ا یاریبس .است مردان ضعفنقطه واقع درنگاه  كنترل
راحت  اریراه بس نياند از ادهي. چون دكنندیها استفاده مضعف آن  نقطه

 «جذب خود كنند.توانند به اهدافشان برسند و مردان را  یم
 كه یمرد تا بیست ازمثالً  .خانوم هي اندام به دقت همه نيا ،چرا آخه

چشمشون  هیبق كننیم نگاه رونیب به تاشون پنج فقط نشستن اتوبوس یتو
رو  ها نگاه رنگ الک اون خانوم هيدر  یحت كامران. چرخهیمثل تلسكوپ م

 . دیفهمیهم م
 ادیم آقا روز هي»: گفت می و زدیم مردها یچرانچشم از یمثال استادمون

 واحد سوم طبقه یراست دست هيهمسا دختر یدونیم خانوم گهیم خونه
 كه امروز گهیم ؟یدیفهم كجا از تو ،نه گهیم خانوم! كرده عقد یچپ سمت
 «!برداشته رو شابرو ريز دميد سركار رفتمیم داشتم

 يیآقا. همتفاوت اه زن با اهمرد نگاه یمعنا و ديد دقت د،يد زانیم واقعاً
 یكه ما مردها چه تفاوت فاحش نگفته ور تیواقع هاخانوم به كس چیه: گفت یم

 ها. فهم زن از نگاه مردهدرجه متفاوت 235ها ما با خانوم دگاهي. دميدار ها اونبا 
ها به كه خانوم یتا زمان .دنيما از د و برنیلذت م دنیاز شن ها . زنستین قیدق
 ةدربار هااونبه  ی. كسكنن نمی ضرورت پوشش را درک نننكته توجه نك نيا

 اونانگفته. به  یزیچ هداركه به دنبال  یبعد از نگاه و آثار یهایپردازالیخ
 .هستن می.. سه.و یقتل، افسردگ هيتجاوز،  هينگاه در گناه  هي ةبه انداز ننگفت
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. نكردن يیخودنما هم ها زن یبرا و سخته نكردن یچرانچشم مردها یبرا
 رابیس نورش از رو قلبش خدا كه كنه عمل نيا خالف تونهیم یكس فقط
 .باشه خبربا اون مشكالت و عواقب از و باشه كرده
 : گهیم بايز اریبس رو یچرانچشم و یگهرز عاقبت شعر زبان به رزایم رجيا

 بدزادم  مادر از كه ساعت آن من
 

 فتدادم  مده  چندگ  و مهر دام به 
 

 خدادم  دو مده  و مهر گشتند مرا
 

 مالزم من بر شب و روز نوبت به 
 

 شدد  مدن  الالی يكدی  ماما يكی
 

 شدد  من جای دو، اين زانوی سر 
 

 مامدا  و الال كداين  گفتند من به
 

 مددا بددر گزارانندددخدددمت كهددن 
 

 دبودند  دو ايدن  هدم  را تو نیاكان
 

 نمودند پرستاری شب و روز كه 
 

 هايابی پرورش دو اين از هم تو
 

 هااينان خورش ةخوری از سفر 
 

 زنددددگانی راه پدددیش گدددرفتم
 

 جددوانی در نهددادم پددا طفلددی ز 
 

 رسیدم چل و سی سن تا زيک
 

 كشددیدم قدددی آراسددتم خددودی 
 

 مدزين  كدردم  همدی  زيورهدا  به
 

 مددن خاندده اندددرون و بددرون 
 

 لولدو  ز دنددان  شدد  لعل از لبم
 

 مملدو  جیب و جیب عمر نقد ز 
 

 دو گونه ز مرجان و جزع از چشم دو
 

 گوهرهای فراوان هشته در جان 
 

 گوش صدف از كردم موی عنبر ز
 

 گدوش  بندا  آگنددم  ساده سیم ز 
 

 گشتم مايه اين صاحب كمكم چو
 

 گشددتم همسددايه دختددر رفیددق 
 

 نهددادم مسددتی و شددهوت بنددای
 

 دادم نفدس  دسدت  بده  دل زمام 
 

 مسدت  و غافل يافتندم خادم دو
 

 همدسدت  گشدتند  غدارتم  برای 
 

 دبودندد بیدت  درون از آگدداه چدو 
 

 ربودندد  يدک  يک را البیتاثاث 
 

 بُدرد  لدبم  لعل و آمد شب يكی
 

 برد شبم رخت و آمد روز يكی 
 

 كمكم كاست عمرم نقد از يكی
 

 دمددادم جددانم گددوهر از يكددی 
 

 چنگ از شد لولو دو و سی و جزع دو
 

 سنگ از ديگر آن و شیشه از يكی 
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 روزم به آمد هاچه خود گويم چه
 

 سدوزم  مايده  كمكم كردند چنان 
 

 دسدتم  ماند خالی خانه، شد تهی
 

 هسدتم  كه اينم سال وسهپنجاه به 
 

 افكار نه باقی من احساسات نه
 

 ديدوار  بده  هستم صورتی همانا 
 

 را وطدددن نوجواندددان سدددپارم
 

 را من عكس اين بنگرند گاهی كه 
 

 نمانندد  غافدل  مده  و مهر كید ز
 

 نگذرانندد  غفلدت  بده  را جوانی 
 

 
 ياسالم ثیاحاد و لیانج و تورات در نامحرم بهنگاه 

 .است شده ینه نامحرم به نگاه هم لیانج و تورات در یحت
 : است آمده نیچن نامحرم به نكردن نگاه مورد در ،تورات كتاب در
 یبارويز به و بگردان بايز زنان از شيخو نگاه ،مشو رهیخ جوان دختران به»

 و است كشانده شانیگمراه به زن يیبايز كه كسان اریبس چه مشو، رهیخ گانهیب
 «.است گشته برافروخته آن از آتش چون عشق

 به نگاه ةدربار هم (32-23 عبارات ،اول باب ،یمت لی)انج لیانج كتاب در
 : است شده گفته نامحرم

نظر  یبه زن یهر كس ميگویمن به شما م كنیل ،گفته شده است زنا مكن» 
كه  یشهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا كرده است. پس اگر چشم

آن را از حدقه درآور و دور  یشود گناه كنیاست باعث م زيعز تيبرا قدر نيا
  «.فتدیكه تمام وجودت به جهنم بنيافكن. بهتر است بدنت ناقص باشد تا ا

 
 ثیاحاد در يچرانچشم

هر  یبرا كهاند گفته یقشنگ یهاثيحد یچرانو چشم نگاهمورد  در ،ائمه
 .كرد فكر اون یرو هاساعت ونوشت  ریصفحه تفس نيشه چندیكدوم م
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 بهتر چرانیچشم از ور چشم كوری،حديثی در)ع( علی امیرالمؤمنین
 2«.است نامحرم بهكردن  نگاه اریبس از بهتر چشم یكور»: دانفرموده و دونستن

 و حسرت كند رها را نگاهش كه یكس»: نديفرمایم یگريد یدر جا و
 ديپد نگاه کي از تنها كه یباربتیمص عشق بسا 1.شودیم اديز سفشأت
 9«.ديآ یم

)به حرام( ببنديد تا عجائب را  را خود چشمان»: فرمايند می)ص( اكرم پیامبر
 4«ببینید

 یند یب جدان  تا كن باز دل چشم
 

 ینددیب آن اسددت یدنيددناد آنچدده 
 

نگاه حرام تیری است »: روايت شده)ع( همین رابطه از امام صادق در
ترک كند، نه غیر او  ،مسموم از جانب شیطان. هركس آن را به خاطر خدا

4«بچشد را آن طعم كه دهد می او به ايمانی آن پی در خداوند
 

 برای همین و روياند می دل در را شهوت( حرام)به  نگاه»: فرمايد می نیز و
0«.است كافی آن صاحب هالک

 

زنان  ینگاه به موهاشدن  علت حرام»: نديفرمایم یثيحد در)ع( امام رضا
آنان در برابر مردان نامحرم آشكار شود باعث  یاست كه اگر موها نيا

 یكارها در مردم شودیم سبب وها خواهد شد و جلب توجه آن کيتحر
گفتم یكردم. من م دایم را پسؤالجواب  ثيحد نيبا ا 4«.شوند وارد حرام

                                                                                                     
 134ص، 44ج االنوار،بحار. 2

 234ص، 4 ج غررالحكم،. 1
 432 ص، 1 ج غررالحكم،. 9

 103ص، 24ج بحاراالنوار،. 4

 23ص، 4ج صدوق، شیخ هیالفقحضرهي ال من. 4

 23 ص، 4ج صدوق، خیش هیالفقحضرهي ال من. 0

 134 ص ،1 ج ع،يالشراعلل. 4
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؟ امام بشه دهيد ديزن هم نبا یتار مو کي یچرا حت ؟یریسختگ قدر اينچرا 
 من دادند.  سؤالكننده به قانع یپاسخ)ع( رضا

 ديشا .كننیم انیب قیو دق فيظر ،یانكته صورت به را مسائل ثياحاد واقعاً
اما ائمه  سنين بگن مجبور شن دو صفحه بنومضمون رو بخوا نیهمها  یلیخ

 ثياحاد نيباز هم از اخواست یم دلم یلیخجمله گفتن.  کينكات رو در  همة
 حرف بس است.  کياما فكر كردم اگر در خانه كس است  .سميبنو

 
 زنان به خطاب حجاب ةیآ

 : ديفرمایم زنان به 92 ةيآ در خداوند
َغّضُّضنَیَلِّلمُومِناتِقُلو وَ اَبّصارِهِنَ الحفَظنَیَمِن وَ نَیبدِیُفُروُجَهُنَ
نَهُتَینَزِینَبدِیُالَوَنَهِوبِیُجُیلَعَنَهِرِمُخُبِبنَّضرِلیَوَامِنهَظَهَرمَااِلَانتَهُنَیَزِ
اَوولِبُعُالَإِ ءَبائِهِنَ اَو أَنَهِتِولَعُبُاءِابَأوءَءابائهنلَتِهِنَ اءِبنَأَوأَنَهِائِبنَأو
بَنَهِخوانِإِوأَنَهِتِولَعُبُ وِأَنَهُانُیمَأَتلکَمَاومَأَنَهِائِسَنِوأَنَهِتِاوَخَأَینِأو
یلَعَوارُظهَیَملَینَّذِالَفلِالّطِوِأَالِجَالرِنَمِهِربَاإلِیولِأُیرِغَینَعِابِالتَ
یلُإواوبُتُوَنَهِتِینَزِنمِینَخفِیُامَمَعلَیُلِنَهِلِرجُأَبِبنَّضرِایَلَوَاءِسَالنِتِورَعَ
وّنَحُفلِتُمکُلَعَلَوّنَنُمِؤالمُهَیُأَایعًمِجَاهللِ
آلود( فرو هوسهای  خود را )از نگاه یهابگو چشم مانيبه زنان با ا و»
را جز آن مقدار كه ظاهر  نتيرا حفظ كنند و ز شيو دامان خو رندیگ

افكنند )تا گردن و  نهیخود را بر س یهایو روسر .ندياست آشكار ننما
 یآشكار نسازند مگر برا خود را نتيشود.( و ز دهیبا آن پوش نهیس

 پسران برادران، همسر، پسران پسران، شوهر، پدر پدران،شوهرانشان، 
 كه یخدمتكار مردان بردگانشان، مسلمان، زنان خواهر، پسران ،برادر
 نهاآ. ندارند یآگاه زنان شرمگاه از كه یكودكان اي و ندارند زنان به یرغبت

 جلب شانيهانتيز كه بكوبند نیزم بر یپا چنان رفتن راه هنگام به دينبا
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 «.ديشو رستگار تا ديبازگرد خدا یسو به یهمگ مؤمنانای   .كند توجه
 (21آیة نور، سورة)

 حرام مردان بر كه طورهمان عورت حفظ و یچرانچشم بیترت نيا به
 زنان یژگيو از كه حجاب هئلمس به سپس. است حرام هم زنان بر است
 : فرمود اشاره جمله چهار ضمن است
ظاهر  عتاًیخود را آشكار كنند جز آن مقدار كه طب نتيز ديزنان نبا. 2

 شود.  یم
 .فكنندایب خود نهیس بر را خود یخمرها ديبازنان . 1

 یزیچ بهمعموالً  یول. است پوشش یمعنا به اصل در «خمار» جمع خمر
 2.پوشانندیم را خود سر آن با زنان كه شودیم گفته

 : ديگویم خمار ةكلم دربارة الروس
 صورت آن با و داشت خمار رفتیم رونیب خانه از یوقت یوناني زن»
 یباق را خمار زنان یبرا ،یحیمس نيد. پوشاندیم یشرق بانوان مانند را خود
 نماز وقت و كوچه در هازن. شمردند كوین را آن شد اروپا وارد یوقت ،نهاد

. داشت رواج خمار ،نهم قرن در خصوص به یوسط قرون در. داشتند خمار
 نيا. دیرسیم نیزم به بايتقر آن ةانداز و دهیپوش را زن شانه خمار نیآست

 1«.بود یباق زدهمیس قرن تا عادت
 ریتعب بانيگر به آن از كه راهنیپ قهي یمعنا به «بیج» جمع «وبیج»

 .شودیم اطالق نهیس یباال قسمت به گاه و شود یم
 خود یروسر دامنه ،هيآ نزول از قبل زنان كه شودیم استفاده جمله نيا از

 هاآن ةنیس از یكم و گردن كه یطوربه ،افكندندیم سر پشت و هاشانه به را

                                                                                                     
 .449 ص ،24 ج نمونه، ریتفس. 2

 ؛232 ص ،یآشنان یمحمد یعل ،یاله انياد در حجاب ؛04 ص مهذب، احمد ،یآزاد و زن. 1
 .43 ص حانه،ير ميحر ؛45ص اسارت، اي یآزاد حجاب
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 دياندازیب خود نبايبرگر را خود یروسر دهدیم دستور قرآن. شدیم انينما
 .بپوشاند زنی را نهیس و گردن تا

 را خود نتيز و بردارند را خود حجاب توانندیم زنان كه یموارد. 9
 : است مورد 21 نآقر طبق بر سازند آشكار
 پسر.4  شوهرپدر .9  پدر.1  شوهر.2
 خواهرپسر . 3  برادرپسر . 4 برادر. 0 همسرپسر  .4
 .ندارند زن به یلیم كه هیسف افراد. 22 بردگان. 25 شیكهمزنان  .3

 .ستندیآگاه ن یكه از امور جنس یكودكان .21
 آشكار شانپنهان نتيز تا نكوبند نیزم بر را خود یپاها رفتن هراهنگام . 4
 كه برپا دارند به گوش رسد.( یخلخال ی. )صداشود

 مردان دل در را شهوت آتش كه یامور از یدور و عفت راه در هاآن
 چنانآن ،شود عفت ةجاد از انحراف به منجر است ممكن و سازدیم ور شعله

 یپا در كه یخلخال یصدا دنیرس مانع یحت كه باشند ریگسخت و قیدق ديبا
 .شوند مردان گوش به دارند

 بازگشت و توبه به مرد و زن از اعم مؤمنان ةهم یعموم دعوت با سرانجام
ای   ديگردخدا باز یبه سو یهمگ»: ديگویم و دهدیم انيپا را هيآ خدا یسو به

 2 «.ديشو رستگار تا ،مؤمنان
 
 حجاب ةفلسف

 یجنس یآزاد و یبرهنگ عصر را آن نام یبعض كه ما عصر در شک بدون
 دانندیم او یآزاد از یئجز را زنان یباروبندیب ،زده غرب افراد و اند شتهگذا

                                                                                                     
 445 ص 24 جلد نمونه تفسیر .2



    777  چرانی و مضرات آن چشم

 

 به متعلق است یاافسانه گاه و نديناخوشا دسته نيا یبرا گفتن حجاب از سخن
 !گذشته یها زمان

 نيكه از ا یافزونروز یهایحساب و مشكالت و گرفتاریمفاسد ب یول
 يیگوش شنوا جاًيشرط به وجود آمده سبب شده كه تدرودیقیب یهایآزاد
 شود.  دایسخن پ نيا یبرا

 و بصر و سمع قيطر از یكشبهره یبرا ديبا زنان ايآ كه است نيا لهأمس
 همسرانشان مخصوص امور نيا ديبا اي و باشند اندمر همه اریاخت در لمس

 دادن نشان در انيپایب مسابقه کي در زنان ايآ كه است نيا در بحث گردد؟
 ديبا اي و باشند ریدرگ مردان ةآلود یهاسهو و شهوات کيتحر و خود اندام

 یزندگ و خانواده طیمح به و شود دهیبرچ اجتماع طیمح از مسائل نيا
 !ابد؟ي اختصاص يیزناشو

 محسوب برنامه نيا از یئجز حجاب و است دوم ةبرنام طرفدار اسالم
 یهایریگلذت و زشیآم از اعم یجنس یهایابیكام ديگویم اسالم .شود یم

 ةيما و گناه آن از ریغ و است همسران به مخصوص یلمس و یبصر و یسمع
 به اشاره فوق اتيآ در «لهم یازكذلک » جمله كه است جامعه یناپاك و یآلودگ

 .داشت آن
 : رايز ستین یپنهان و مكتوم زیچ حجاب ةفلسف

و امثال آن  یگرو عشوه شيهمچون آرا يیامدهایزنان كه طبعا پ یبرهنگ. 2
دهد یدائم قرار م کيجوانان را در تحر ويژه بهمردان  ،همراه داردبه  را

 مارگونهیب یهاجانیه» جاديها و ااعصاب آن دنیكه سبب كوب یكيتحر
گردد، مگر اعصاب انسان چقدر یم یامراض روان ةچشمو گاه سر یعصب

 یرا بر خود حمل كند؟ مگر همه پزشكان روان جانیتواند بار هیم
مردان  همةخواهد یاست؟ اسالم م یماریمستمر عامل ب جانیه نديگو ینم
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پاک داشته  یسالم و چشم و گوش یآرام و اعصاب یو زنان مسلمان روح
 باشند. 

 جهان در یبرهنگ شيافزا با كه دهدیم نشان مستند و یقطع یآمارها. 1
 رفته باال مداومطور   به ایدن در يیزناشو یزندگ یختگیگس هم از و طالق
 نجايا در دل كه را چیزی و «ادي كند دل ندیب دهيد چههر » كه چرا ،است

 و رودیم آن دنبال به باشد یمتیق هر به بخواهد سركش یها هوس یعني
 در. كندیم وداع یگريد با و بنددیم یلبرد به دل روز هر بیترت نيا به

 و دارند گريدكي به تعلق همسر دو هست حجاب كه یطیمح
 .است گريكدي مخصوص عواطفشان و عشق و احساساتشان

 نيتردردناک از ،نامشروع فرزندان شيافزا و فحشا ةدامن گسترش. 9
 و ندارد آمار و ارقام به یازین میكنیم فكر كه است یحجابیب یامدهایپ

 كه است انیعآنقدر  است، انينما كامالً یغرب جوامع در ويژهبه آن دالئل
 .ندارد انیب به یحاجت

 تیاهم حائز زین انیم نيا در « او تیشخصسقوط » و «زنابتذال » مسئله. 4
 است یعیطب ،بخواهد برهنه اندام با را زن جامعه كه یهنگام. است فراوان

 ،بكند او از یتر افزون يیخودنما و شتریب شيآرا یتقاضا روز هبروز كه
 دكور و كاالها غیتبل لهیوس شیجنس جاذبه قيطر از را زن كه یهنگام

 ها نيا ندمان و احانیس و جهانگردان جلب یبرا یعامل و انتظار یها اقتا
 اي عروسک هي حد سر تا زن تیشخص یاجامعه نیچن در بدهند، قرار

 یكل به او یانسان یواال یها ارزش و كندیم سقوط ارزشیب یكاال کي
 و يیبايز و یجوان او افتخار تنها و شود یم سپرده یفراموش دست به

 یبرا شد خواهد یالهیوس به تبديل بیترت نيا به و شودیم شا یينماخود
 ینماها انسان و كاربيفر ةآلود مشت کي سركش یها هوس اشباع

 یهایژگيو با تواندیم زن کي چگونه یاجامعه نیچن در! صفتويد
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 يیواال مقام حائز و كند جلوه شا يیدانا و یآگاه و علم ش،ا یاخالق
2!گردد؟

 

 : سدينویم باره نيا در سيد النگدون
كردند یم قيتشو تیزنان را به رهبان یحیمس ونی)روحان حیبه عروسان مس»

شد كه یداده م میتعل نی( چن.دادندیبشارت مشدن  حینان را به عروس مسآو 
، ديگناه به حساب آور ةچيو چشم را در ديكننده ندوزکيتحر یزیچشم به چ
 آورند. یم یرو یبه آدم چهيدر نيكه از ا یچه گناهان

 نيا در یوانیح اگر و دیبپوشان را چاه ؛ديفرمایم خداوند!  حیمس عروس یا
 زن صورت. است گشوده او راه در را چاه كه یكس حال به یوا افتاد فرو چاه

 داده نشان یمرد به اگر ،او نهیس و گردن گونههمان و دارد را چاه همان حكم زین
 1«.ترمحكوم زن و است محكوم فتدیب چاه نيا در كه یمرد شود

 . احزاب رفتم ةسوره نور به سراغ سور ةيدو آ نياز ا بعد
 :به معروفشدن  شناخته 43 ةيسوره احزاب آ

َنمِنَهِیلَعَنَیدنِیُنَینمِؤالمُاءِسَنِوَکَناتِبَوَکَزواجِألّلقُیُبِالنَاهَیُأَای
امًیحِرَاورًفُغَاهللُّنَاکوَنَیذَؤیُالَفَفنَعرَیُّنأیدنَأَکَذلِنَهِبِیابِلَجَ
 را خود یهاجلباب بگو تمومن زنان و دختران و همسران به امبریپ یا»

 و آزار مورد و شوند شناخته كهنيا یبرا كار نيا افكنند فرو شيخو بر
 «.است میرح و غفور همواره خداوند. است بهتر رندینگ قرار تياذ
آن ذكر  یبرا یمفسران چند معن ؟ستیچ «جلباب»منظور از  كهنيا در
 : اندكرده
 گردنوسر و است بلندتر یروسر از كه یبزرگ یاپارچهملحفه )چادر( . 2

 .پوشاندیم را هانهیس و

                                                                                                     
 .440 صفحة ،24جلد نمونه، ریتفس. 2

 43 ص ريحانه حريمد 244 ص الهی اديان در حجاب، 04 ص آزادی و زن الهی حكیم دكتر .1
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   مقنعه. 1
 بدن به را «جلباب» زنان كه است نيا منظور و كنند کينزد يعنی «نیدني»
 آزاد را آن اينكه نه بدارد، محفوظ را هاآن درست تا كنند کينزد شيخو

 ریتعب به و گردد آشكار بدن و رود كنار گاهیب و گاه كه یطوربه بگذارند
 .كنند جوروجمع را خود اسلب خودمان ةساد

 : دارد وجود نظر دو ؟ستیچ «شدنشناخته » از منظور نكهيا در
 دنیپوش بدون زانیكن كه است بوده معمول زمان درآن كهنيا نخست

 یخوب وضع یاخالق نظر از كه آنجا از و آمدندیم رونیب منزل از گردنوسر
 زنان به جانيا در شدند،یم هاآن مزاحم هرزه جوانان از یبعض یگاه نداشتند

 تا كنند تيرعا كامالً را یاسالم حجاب كه است شده داده دستور مسلمان آزاد
 .ندهند گانهرزه دست به مزاحمت، یبرا یابهانه و شوند شناخته زانیكن از

 مزاحم باشند داشته حق اوباش ستین آن سخن نيا مفهوم است یهيبد
 .رندیبگ فاسد افراد دست از را بهانه كه است نيا منظور بلكه شوند، زانیكن

 و سهل حجاب دنیپوش در مسلمان زنان كه است نيا هدف كهنيا گريد
 حجاب داشتن نیدرع كه باروبندیب زنان از یبعض مثل نباشند اعتنایب

 نیهم و است انينما بدنشان از يیهاقسمت غالبا كه هستند پروایب چنان آن
 .دنكیم جلب هاآن به را هرزه افراد از یبعض توجه امر

 بر چون شد یكوتاه امر نيا در شما از هرگاه»: ديافزایم هيآ انيپا در و
 به و دیكن توبه د،یبخش خواهد را شما خداوند است بوده ینادان و جهل اثر
 2« .دیده انجام یخوب به را پوشش و عفت فهیوظ د،يگرد باز او یسو

 یریم رونیب. ..و شيآرا و هكنندکيتحر لباس هي با كهیوقت ،واقعاً
 شناخته فومعر به گهيد. یندار یبندودیق كه یشیم شناخته یجور نيا

                                                                                                     
 .495 ص ،24 جلد نمونه، ریتفس. 2
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 قیتحق جهان در زیكن زنان حجاب یرو ،هيآ نيا خوندن از بعد. یش ینم
 .داشت یتیوضعچه  ببینم كه كردم
 
 پوشش خدمتکاران تیوضع

 ةطبق تیثیح حفظ یبرا وبودند   بمحجو محترم زنان ،يیايآر شیك در
 سوانیگ و پوشاندندیم را خود صورت چهارم ةطبق و یعاد زنان از ممتاز
 اجتماع یباال طبقات زنان ،وشيدار زمان در .داشتندیم نگه پنهان را خود
 2.آمدندیم رونیب دارروپوش روان تخت در جز

 پوششبودند   یباالتر یاجتماع مرتبه یدارا كه یزنان هم اروپا در
 متفاوت اریبس خدمتكار زنان با آنها پوشش تیفیك و نحوه و داشتند یشتریب

 .است بوده
 اهیس مخمل ماسک از رفتندیم یسوار اسب اي و یروادهیپ به كه یوقت یحت
 1.كردندیم استفاده
 یهالباس باالتر یاجتماع ةطبق از و محترم زنان شیپ یهاقرن در

 .كردندیم استفاده نیپرچ و بلند یهادامن و تر دهیپوش
 زنان شامل رو ةلباس روزمر سیو انگل كايدر آمر یدالیم 23قرن  در
از  یردامنيز کي یبلند بود كه رو یو دامن بادوام ةاز پارچ كوتاه یا جامه

آن  یرو دیاز كتان سف یبلند بند شیو پ دندیپوش یبافت م دست ةجنس پارچ
دوخته  تر فيظر یها زنان ثروتمند بلندتر بود و از پارچه یها. لباسبستند یم
 شدیاز فنر استفاده م ايو  گرفتیدر پشت كمر قرار م یو بالشتك شد یم

 مشخص نبود.  اصالًبدن و پاها  یمدگآبر كه طوری

                                                                                                     
 .4ج دورانت، ليو تمدن، خيتار. 2
 .04 ص ،4 ج تمدن، خيتار دورانت، ليو. 1
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 داشته احترام و یبش شناخته معروف به یخوایم هاگ گهیم هم قرآن
 .بپوش دهیپوش یلباس یباش

 
 نامحرمان باکردن  صحبت ةنحو

 نامحرم باكردن  صحبت ةنحومورد  در احزاب سورة 91 ةيآ در خداوند
 یمرض نودلش در كه یمردان تا نزن حرف كرشمه و ناز با كه ديفرما یم

 .هبلرز مرد هي دل كه نزن حرف یطور. نشن کيتحر هست
َبِالقَولِتَخّضَعنَفَالتُنَیاتَقَّنِإِاَلنِسَاءِمِّنَحَدٍأَکَلَستُنَیِّالنَبِنِساءَای
مَعرُوفاًقَوالًقُلنَوَمَرَضٌقَلبِهِیفِیالَّذِّطمَعَیَفَ
 شهیپ تقوا اگر دیستین یمعمول زنان همچون شما! امبریپ همسران یا»

 شما در دالنماریب كه دینزن حرف زیانگ هوس یاگونه به نيبنابرا .دیكن
 «.ديیبگو سخن ستهيشا و كنند طمع

 یعاد زنان همچون شما امبریپ همسران یا»: ديفرمایم مقدمه در نخست
 و یو قرار گرفتن در كانون وح سو کي از امبریپ به انتسابتان خاطر به و دیستین

 دیهست یخاص تیموقع یدارا گريد یاسالم از سو ماتیقرآن و تعل اتيآ دنیشن
 گناه.  ریتقوا و چه در مس ریچه در مس دیهمه زنان باش یسرمشق برا دیتوانیكه م

خود را فراموش  نیسنگ تیولئو مس دیخود را درک كن تیموقع نيبنابرا
 دیخواه یممتاز اریخدا مقام بس شگاهیدر پ دیكن شهیاگر تقوا پ دیو بدان دینكن

  «داشت.
 و خشک و یهنگام سخن گفتن جد»:  ديفرمایمقدمه م نيبه دنبال ا و
 راتیدارند با تعب یكه سع تیشخصهمچون زنان كم د،یحرف بزن یمعمول
ران را افراد شهوتكه  است یاطوار مخصوصوكننده كه گاه توام با اداکيتحر

  «.ديیگونسخن  افكند میگناه فكر  به
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 یرضا مورد كه یاستهيشا صورت به ديبا شما»: ديفرمایم هيآ انيپا در و
 «.ديیبگو سخن باشد عدالت و حق با توام و)ص( امبریپ و خدا

 غمبریپ زنان مخصوص هيآ نيا كه ديایب پیش ذهن در  سؤال نيا ديشا
 : اندداده جواب هم را  سؤال نيا نمونه ریتفس .شودینم ما شامل و است
 وانبه عن امبریپ زنان بر اتيآ هیتك و است عام حكم کي نيا شک بدون»

تو كه  ميیبگو یشخص دانشمندبه  كهني. درست مثل ااست شتریب دیكأت
مجاز  گرانيد یكه دروغ گفتن برا ستین نيمش ادروغ نگو، مفهو یدانشمند

 و كدترؤم صورت به بايد دانشمند مرداست كه  نياست، بلكه منظور ا
 2«.كند زیپره كار نيا از یتر یجد

 
 محرم نا برابر در نکردن شیآرا

 : ديفرمایم ینه را نامحرم برابر در شيآرا سوره نهمی 99 ةيآ در و
َویاالُولَهِیَالجَاهِلِتَبَرُجَتَبَرَجنَالوَوتِکُنَیُبُیفِقَرّنَو...
و  شيآرا نیشیپ تیجاهل ةو مانند دور دیخود بمان یهادر خانه و»

 «...و دینكن يیآراخود
 در برابر مردم است. شدن  آشكار یبه معن «تبرج»

 زنان(  یاول تیجاهل)دوران  موقع آن در است آمده خيتوار در كه طورآن
 یطور به انداختندیم سر پشت به را یروسر ةدنبال و نداشتند یدرست حجاب

 .شدیم انينما نانآ یهاگوشواره و گردنبند ،نهیس از یقسمت و گلو كه
 عرب تیجاهل همچون یگريد تیجاهل كه دهدیم نشان یاول تیجاهل

 یایدن در نآقر يیشگویپ نيا آثار خود عصر در امروزه ما كه است شیپ در
 .مینیبیم را یماد متمدن
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 مثال برای و داشت یغارتگر و جنگ یاول تیجاهل عصر در عرب اگر
 چند كه ديگرد احمقانه یزيخونر صحنه به منجر عكاظ بازار در بار نيچند
 گاه كه دهدیم رخ یجهان یهاجنگ ما عصر تیجاهل در شدند كشته تن

 .شوندیم ناقص و مجروح آن از شیب و یقربان آن در نفر ونیلیم ستیب
 یهایكردند و روسریم «نتيز بهتبرج » زنان ،عرب تیجاهل در اگر

 كلوپ نام هب شودیم لیتشك يیهازدند در عصر ما كلوپیخود را كنار م
 .شوندیم مادرزاد ةبرهن آن در افراد معذرت تينها با كه برهنگان

 ،مانيا یمنها ینیماش یماد تمدن در مفاسد وضع از ميیگوب چه خالصه
 2.است بهتر نگفتنش كه

 را برج شما. است برج ةكلم از تبرج بود نوشته «تبرج» كلمه ةدربار يیجا در
 تو اون اول گهيد یهاساختمان بین در و ینیبب یتونیم دور یلیخ فاصله از

 تو كه نكن درست برج مثل رو خودت شيآرا با گهیم هم قران. ادیم چشم
 !نباش زنچشمک چراغ معروف قول به. یبش دهيد دور فاصله از و یایب چشم

 یدوران است جمع نيدر آخرالزمان كه بدتر»: نديفرمایم)ع( یعل حضرت
 رونیب شياند و از خانه با آرابرهنه عواق دركه هستند  یادهیاز زنان پوش

 لیشهوات م یاند و به سوها وارد شدهو در فتنه خارج نياز د ها نيا نديآ یم
دوزخ  درو  دانندیها را حالل مكنند و حرامیلذات شتاب م یدارند و به سو

 1«گرفتارند. یبه عذاب ابد
تر زن طراوت و جمالش را تازه انتیحفظ و ص»: نديفرمایم)ع( صادق امام

 9«دارد.ینگه م
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 خدا با يدل درد
 
كنم احكامت را یم تالش كه امبرتیاز زنان امت پ هستم یزنمن  ايخدا

 .كنم اجرا را آن بتوانمبفهمم تا 
 و ناحق از را حق ،بد از را خوب بتواند چشمانم تا كن كمكم ،ايخدا
. باشد داشته را هایدرست انتخاب توان و دهد صیتشخ ناصواب از را صواب

 .نباشد راهم سد نفسم یهوا و باشد قيحقا یرايپذ قلبم
 گناه از فرار فرسا،جان درست كار انجام شده سخت بسیار روزگار ،ايخدا
 را راه كه توست تيعنا و لطف فقط است ارزشمند گناه انجام و بارمشقت
 خرد را نفس یهوا و پاک را دل روشن، را ریمس ،آسان را مشكالت ،هموار

 .سازدیم
 را گناه ارزش، ضد را ارزش شر، را ریخ ،نادرست را درست مانيبرا ،ايخدا

 را عبادت ،نامشروع را مشروع نامعقول، را معقول ،یكيتار را نور ثواب،
 صداقت ،ضاللت را تيهدا تمدن، را فساد ،یافتادگعقب را یبندگ ،یپرست كهنه

 ،محال را معاد بقا، را یپوچ ،یستین را یهست عجز، را گذشت ،حماقت را
 را یهمسر ،یكلفت را یمادر ،حقارت را ایح ذاللت، را عفت ارتجاع، را حجاب

 نيا خودت پس ؛اندداده جلوه یآزاد را یبرهنگ و یآزادگ را یگهرزه ،یبردگ
 .ساز گونژناوا را هاواژگون
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 کردم دایپ را نورمن 

و تالش بودم. تنها  یكردم و مشغول سعیم یزندگ کيتار یادر دره هاسال
كردند. همه یم یو ظلمت زندگ یكيدر تار یاديافراد ز ،دره نينبودم در ا

و راه را گم  میدانستیدرست را نم ریاما مس ،میكن دایراه را پ ميكردیم یسع
 . ميكرده بود

 را گريدهم ميكردیم یسع و ميكردیم یزندگ خرافات و عاتيشا در
 نيا و است نیهم یزندگ تمام و است درست ،اشتباه راه نيا كه میكن متقاعد

 .است یزندگ یبرا مكان تنها نجايا و راه تنها
 درست. نور نام به هست يیجا گفتندیم ،دمیشن یاعهيشا روز کي

 توانمیم نور با كردم تصور. آمد بايز نظرم به اما ست؟یچ نور دانستم ینم
 .نمیبب واضح
 کي نيها گفتند اآن شتری. باز دوستانم صحبت كردم یمورد نور با بعض در

است.  قتیحق ةشد فيصورت تحر نيگفتند ا یبعض آنو بدتر از افسانه است
چون تو را  یلوحاندروغ، ساده نيخواهند با ایكه م استدروغ محض  کي

 . دهند بيفر
كرد  دواریآن گفت و مرا ام ةمثبت دربار یانفر نكته کيضمن  نیهم در
 انیاز مخم وچیجاده پر پ نيكنم. در ا دایآن نور را پ یروزتوانم یكه م
مثل است  یاكوه جاده یرو دمي. درو شدم هروب یبا كوه وها گذشتم  بوته

. اما راه . مشتاقانه باال رفتمرفتیم تينهایتا ب میصاف و مستق كه ریت کي
كه مرا  ی، مردمدره نيیكه مردم پانيا خصوص به. آسان نبود یكيرفتن در تار

، مرا محروم كردند و مرا از روح و دل و جانم دور نگه داشتند ميها یاز آزاد
راه خطرناک  نيگفتند ایكردند و میم ميو صدا دندیكشیم نيیپا یبه سو

 ...و مياز هم جدا شو شهیهم یممكن است برا ،یفتیاست. ممكن است ب
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احمق هستم كه از  کيو  امرا مرتكب شده یقابل جبران ریگفتند اشتباه غ یم
 م. ا هحماقت خودم گمراه شد

 . دميو درخشش را د يیباينگاه گذرا آن ز کيدر  من. ها توجه نكردمآن به
 همراه به غرور و تعصب و شک بار. است نیسنگ بارم یلیخ دمیفهم
 ميبرا وبودند   من یهايیدارا تنها ها اين اما نداشتمای  عالقه هاآن به. داشتم
 آرامش احساس برداشتم كه را قدم نیاول. شوم جدا هاآن از بود سخت
 را هاآن شدم خسته بودم آورده همراه به كه تعصب و غرور باركوله از. كردم

 .كردم پرتاب ظلمت و یكيتار دره یسو به
كند یسو مسرم سو یرو ینور دميد كردم، طی رااز راه  یكه كم یوقت

 كرد. یكه راهم را روشن م
 است بهتر است خطرناک راه نيا. برگرد زد اديفر نيیپا آن از یكي

 آن به كه ینیسرزم به ،یشناسیم را هاآن كه یمردم شیپ ،ما شیپ یبرگرد
 !یآزاد نیسرزم به ،یكرد عادت
 نمیبب ديخسته شده بودم. به خودم گفتم با یآزاد نیاز سرزم گريمن د اما
شد یبود و نم اديز اریآن بس بیش دمیپرتگاه رس ةكه به لب ی! وقتستینور چ

 . رمیكمک بگ كسیاز ديبا دمی. فهمباال رفت يیتنها
 «!است؟ خبر چه باال آن جاده،ای  سالم»: زدم اديفر و دمیكش یقیعم نفس
 دهینشن حال هب تا كه گفت يیزهایچ صبورانه من به و داد جواب يیصدا

 باال یسو به را خودم و كنم عجله خواستمیم. شدم قراریب لحظه کي. بودم
 .«یشو مطمئن تا كن صبر»: گفت صدا آن. بكشم

 به هیشب اصالً كه دميد را یديجد ةمنظر رفتم ترباال گريد قدم چند وقتی
 .نبود دره

 «!دیكن كمكم ،دیكن كمكم ،باال ميایب خواهمیم»: زدم اديفر روین تمام با
 .كردم را خودم یسع هم من. آمد من سمت به دست چند فورا
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 آن دور تا دور یمهربان یهابهيغر كه هستم بزرگراه کي در دميد
 «.یشد راه وارد تو ،ميیگویم کيتبر»: گفتند من به لبخند با ها آن .اند ستادهيا

 لباس من به ،امبرهنه دانستمینم. دادند غذا من به ،امگرسنه دانستمینم خودم
 چه به كه میدهیم آموزش تو به ميیآیم یریمس تا تو با ما»: گفتند هاآن. دادند

 شهیهم دمیرس كه یسخت یجا هر بهكه  گفتند. یكن دایپ را راه تا یدار اجیاحت
 عضو شود سفر نيا مسافر كه كسهر و كنند كمک من به كه هستند یرهروان
 اریبس قبلی ةگمشد ةلیقب آن با كه یانجمن. شودیم یبرادر و اخوت انجمن

 دنیرس هاآن ةهم هدف. بود شده یكي هم با هدفشان كه یكسان .دبودن  متفاوت
 .بود نور به

 لیدل نیكتاب راهنما از نور ساخته شده است و به هم كه نديگویم هاآن
 ادي. دارم خواندن ميریبگ اديو راه را از آن  میآن را بخوان میتوانیاست كه م

 گذارند. یم ارمیدر اخت یكنند و اطالعاتیكمكم م زین گرانيو د رمیگیم
 جذب را انسان كه درخشدیم آنقدر .كنم فیتوص را نجايا توانمینم من

 ديرو شیپ جاده نيا در گريد یقدم دیخواهیم كه دیكنیم احساس. كندیم
 را جهان تمام كه ینور. دیده ادامه كنندهرهیخ نور آن یسو به را سفرتان و

 سفر سهولت یبرا ینیقوان. هستم وارد تازه نجايا من. است كرده روشن
 نيا یكس اگر و سازدیم ترعيسر و ترراحت ،تر امن را سفر كه دارد وجود

 ردیگیم قرار یخطرناك تیوضع در نكند یرویپ آن از و ردینگ ادي را نیقوان
 .بخورد سر ظلمت و یكيتار یسو به كه دارد وجود خطر نيا و

. رمیبگ ادي شتریخواهم بیام اما مگرفته اديرا  یو اساس هيپا نیقوان فعالً من
 یاز اعضا یكينند و مرا كی، كمكم مدهندیم اديمردم مهربان به من  نيا

شوم و ینم ديتردها جدا شوم دچار از آن یكنند و اگر روزیخودشان حساب م
 كنم. یراه را گم نم



    777  درددلی با خدا

 

 هیتوص همه به. كرد نخواهم عوض را رمیمس هرگز و امكرده دایپ را راهم من
 و یظلمان دره نيا از و نور سمت به نديایب و كنند یخال را خود بار كوله كنمیم

 نيا بر و اندكرده یزندان آن در را خود كه یادره. دهند نجات را خود خفقان
 دره همان در یزندگ قتیحق و كنندیم یزندگ ینوران یمكان در كه باورند

 .شودیم خالصه
  

 

 انیپا
 




