ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﺧطﺑﮫی ﺟﻣﻌﮫ – ﺧطﺑﮫی  :٠٧٨٨اﺧﺗﻼط.
ﺧطﺑﮫی اول:
ﺳﭘﺎس ﺧدای را .او را ﺳﭘﺎس ﻣﯽﮔوﯾﯾم ،از او ﯾﺎری ﻣﯽﺟوﯾﯾم ،از او طﻠب ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾم و از ﺷر
ﻧﻔس و اﻋﻣﺎل ﺑدﻣﺎن ﺑﮫ او ﭘﻧﺎه ﻣﯽآورﯾم .ھر ﮐس را ﮐﮫ ﺧدا ھداﯾت ﮐﻧد ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮔﻣراه ﮐﻧد و ھر
ﮐس را ﮐﮫ ﺧدا ﮔﻣراه ﮐﻧد ھرﮔز ﺑراﯾش ﺣﺎﻣﯽ و ھداﯾت ﮐﻧﻧده ای ﻧﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت .و ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﮐﮫ
ﻣﻌﺑودی ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت ،ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﺷرﯾﮏ ﻧدارد .ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ی اﻗرار ﺑﮫ ﺧداوﻧدی اش و ﺗﺣﻘﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ او را اﻧﮑﺎر ﮐرده و ﺑﮫ او ﮐﻔر ورزﯾده اﻧد .و ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠم رﺳول او ،ﺗﺎ ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺑﯾﻧد و ﮔوﺷﯽ ﺑﺷﻧود ]ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯾﺎت[ ،ﺳرور ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﺑﺷرﯾت ﺧواھد
ﺑود .ﭘروردﮔﺎرا! ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت درود ،ﺳﻼم و ﺑرﮐت ﺑﻔرﺳت ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد و ﺑر ﺧﺎﻧدان و
ﯾﺎراﻧش و ﻧﺳل او و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺑت او در دل دارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐﻧد.
ﭘروردﮔﺎرا ،ﻣﺎ را ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺟز آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ،ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﮐﮫ داﻧﺎ و ﺑﺎﺣﮑﻣﺗﯽ ،ﺑﺎر اﻟﮭﺎ ،آن
ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳود ﻣﺎﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز و از آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻧﻔﻌت ﺑرﺳﺎن و ﺑر ﻋﻠم ﻣﺎ ﺑﯾﻔزای،
ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی از آن را ﻧﺻﯾﺑﻣﺎن ﮔردان و ﺑﺎطل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎطل ﺑﻧﻣﺎ و ﺗوﻓﯾﻖ
اﺟﺗﻧﺎب از آن را ﺑﮫ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ ﮐن و ﻣﺎ را از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕردان ﮐﮫ ﺳﺧن را ﻣﯽﺷﻧوﻧد و از ﺑﮭﺗرﯾﻧش
ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧود ﻣﺎ را در زﻣرهی ﺑﻧدﮔﺎن ﻧﯾﮑوﮐﺎرت ﻗرار ده.
اﺧﺗﻼط:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﻋﻠت اﻧﺗﺧﺎب اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯽ ﺷﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون
وﺟود دارد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻟطﻔﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻣﺳﯾر دﻋوت ﺑﮫ ﻣن ﻧﻣوده اﺳت ،ﭘرﺳشھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑراﯾم
ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻋﻠﺗش ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ رﯾﺷﮫی ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣﺷﮑﻼت و ﮔرﻓﺗﺎریھﺎ
ﺑﮫ اﺧﺗﻼط ﺑرﻣﯽ ﮔردد .ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷوھراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن را رھﺎ ﮐرده و ﺑﮫ زن دﯾﮕری ﺗﻣﺎﯾل ﭘﯾدا
ﮐرده اﻧد؟ و ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷوھر ﺧود ﺟدا ﺷده و ﺑﮫ ﻣرد دﯾﮕری ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد؟ ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ آواره ﺷدهاﻧد؟ ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد؟ ﭼﮫ ﻓﺳﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗروﯾﺞ ﯾﺎﻓﺗﮫ؟ ھﻣﮫ ی
اﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت در زﻣﯾﻧﮫ ی اﺧﺗﻼط اﺳت.
ﺑرادران ارﺟﻣﻧد ،دﻋوت آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﮫ اﺧﺗﻼط ،دﻋوت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت؛ زﯾرا ﺧداوﻧد ﻋز و
ﺟل زن را در ﺗﮑﻠﯾف ،اﺣﺗرام و ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣرد ﻗرار داده اﺳت اﻣﺎ زن ﺧﺻوﺻﯾتھﺎﯾﯽ
دارد ﮐﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ او اﮐرام ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻧزد ﺷوھرش ﻣﺣﺑوب ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣرد را ﺑﺎ
وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﺎن ﻣداﻓﻊ ،ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ھﻣﺳرش ﺑﺎﺷد .اﯾن اﺻل و ﭘﺎﯾﮫی طراﺣﯽ
اﻟﮭﯽ اﺳت .زن ﺑرای ﺧدﻣت ﺷوھر و ﻓرزﻧداﻧش و ﺷوھر ﺑﺎ ﺗواﻧﻣﻧدیھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ،ﺟﺳﻣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرای رھﺑری و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن ﻣرﮐب طراﺣﯽ ﺷده اﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑرگ ﺑﮫ ھم آﻣﯾﺧت و اﯾن ﺗﻔﺎوت
ﺑزرگ را ﮐﮫ ﻗرآن ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﯾم:
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ْس اﻟذﱠﻛ َُر ﻛ َْﺎﻷ ُ ْﻧﺛ َﻰ﴾
﴿ َوﻟَﯾ َ
)ﭘﺳر ﻣﺎﻧﻧد دﺧﺗر ﻧﯾﺳت(.
]ﺳورهی آل ﻋﻣران[٣٦ :

ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ھم رﯾﺧت ،ﺑرﮔﮫھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺷﻔﺗﮫ ﮔردﯾد ،اﯾن اﺧﺗﻼط ،ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻓﺳﺎد ﺑﯾش
از ﺣد ﮔردﯾد؛ واﺳﻼم ﻣﺳﺋول ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن ﺣدود آن ﻧﯾﺳت.
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎر اﺧﺗﻼط:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑداﻧد اﺧﺗﻼط ﭼﮫ ﻓﺳﺎدھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری را ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت ﺑﮫ
ﺟواﻣﻊ دور از ﻣﺎ ﺑﻧﮕرد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﺑزرگ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد و ﻣﺎ ﻧﯾز از آﻧﺎن ﭘﯾروی ﮐرده اﯾم .ﺑﮫ
ﺟواﻣﻌﯽ ﺑﻧﮕرد ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ در دام اﯾن ﺑﻼی ﺑزرگ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده اﻧد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و
ﺣﻖ طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑدان ﺑﻧﮕرد؛ اﻧﺣراف ،آﺷوب و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده را ﻣﯽﺑﯾﻧد .اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺣﺗﻣﯽ اﯾن
ﺧﻼف ﺑزرگ در ﺷرﯾﻌت ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺎس﴾
ﺳﺎ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟﺑَ ِ ّر َوا ْﻟﺑَﺣْ ِر ﺑِ َﻣﺎ َﻛ َ
﴿ َظ َﮭ َر ا ْﻟﻔَ َ
ﺳﺑَتْ أ َ ْﯾدِي اﻟﻧﱠ ِ
)ﺗﺑﺎھﯽ و ﺧراﺑﯽ در درﯾﺎ و ﺧﺷﻛﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﭘدﯾدار ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻣردﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽداده
اﻧد(.
]ﺳورهی روم[٤١ :

اﯾن ﺣرف »ب« در »ﺑِﻣﺎ« در اﯾن ﺟﺎ ﺳﺑﺑﯽ اﺳت ،ﺣرف ﺟر اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺑب ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣردم ﺳر زده اﺳت ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ض اﻟﱠذِي ﻋ َِﻣﻠُوا ﴾
ﺎس ِﻟﯾُذِﯾﻘَ ُﮭ ْم ﺑَ ْﻌ َ
ﺳﺎ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟﺑَ ِ ّر َوا ْﻟﺑَﺣْ ِر ﺑِ َﻣﺎ َﻛ َ
﴿ َظ َﮭ َر ا ْﻟﻔَ َ
ﺳﺑَتْ أ َ ْﯾدِي اﻟﻧﱠ ِ
)ﺗﺑﺎھﯽ و ﺧراﺑﯽ در درﯾﺎ و ﺧﺷﻛﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﭘدﯾدار ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻣردﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽداده اﻧد
ﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣد ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﭼﺷﺎﻧد(.
]ﺳورهی روم[٤١ :

ﻣﻌﺻﯾت و ﮔﻧﺎه ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﯾراﻧﮕری دارد و ﺧداوﻧد از روی ﺣﮑﻣت و ﻟطف ﺧود ﺑرای اﯾن
ﻧﺎﻓرﻣﺎﯾﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﻗرار داده اﺳت و اﮔر اﯾن ﭘﯾﺎﻣدھﺎ ﻧﻣﯽﺑود؛ ﮔﻧﺎه و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣردم ﻟذﺗﺑﺧش ﻣﯽ
ﺑود و از ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﯽﮐردﻧد ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ض اﻟﱠذِي ﻋ َِﻣﻠُوا ﻟَﻌَﻠﱠ ُﮭ ْم ﯾَ ْر ِﺟﻌُونَ ﴾
ﺎس ِﻟﯾُذِﯾﻘَ ُﮭ ْم ﺑَ ْﻌ َ
ﺳﺎ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟﺑَ ِ ّر َوا ْﻟﺑَﺣْ ِر ﺑِ َﻣﺎ َﻛ َ
﴿ َظ َﮭ َر ا ْﻟﻔَ َ
ﺳﺑَتْ أ َ ْﯾدِي اﻟﻧﱠ ِ
)ﺗﺑﺎھﯽ و ﺧراﺑﯽ در درﯾﺎ و ﺧﺷﻛﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﭘدﯾدار ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻣردﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽداده اﻧد.
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺧدا ﺳزای ﺑرﺧﯽ از ﻛﺎرھﺎی را ﻛﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﺑدﯾﺷﺎن ﻣﯽﭼﺷﺎﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻛﮫ
آﻧﺎن ) ﺑﯾدار ﺷوﻧد و از دﺳت ﯾﺎزﯾدن ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺻﯽ( ﺑرﮔردﻧد(.
]ﺳورهی روم[٤١ :

ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن ﺷدن ﮐودﮐﺎن ،ﻣﻘدﻣﮫی ﺧﯾﺎﻧتھﺎی زﻧﺎﺷوﯾﯽ ،ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
اﺧﺗﻼط اﺳت .ﻗﺳم ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺟز او ﻣﻌﺑودی ﻧﯾﺳت ،ﺻدھﺎ ﻣورد از ﺣﺎﻟتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم ﮐﺎرم در
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دﻋوت از آن ﻣطﻠﻊ ﺷده ام ،ﺧﯾﺎﻧت زﻧﺎﺷوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼط ﻣﺳﺑب آن ﺑوده اﺳت .ﻋﻠت ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ
ﺷوھر ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺷوﻗﮫ ،اﺧﺗﻼط اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾن ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد،
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﺧﺎﻧﮫی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮔوﯾﯽ اﺳﻼم از زﻧدﮔﯽ ﺟدا اﺳت .اﺳﻼم ،ﻋﺑﺎدتھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
آن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم اﻣﺎ ھر طور ﻣﯽ ﺧواھﯾم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .وﻗﺗﯽ ﺳﺑﮏ و روش ﻏرﺑﯽ وارد زﻧدﮔﯽ
ﻣﺎ ﺷد ،اﺧﺗﻼط ،ﺑﯽﺑﻧد وﺑﺎری ،ﺑﯽﺣﺟﺎﺑﯽ ﺗروﯾﺞ ﯾﺎﻓت ﺑرای آﻧﭼﮫ اﮐﻧون ﻣﯾﺎن ﻣردم رواج دارد ﺑﮭﺎی
ﮔزاﻓﯽ ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﯾم .ﺑرادران ،ﻣﺎ دﯾن دارﯾم .وﺣﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ دارﯾم .روش اﻟﮭﯽ ،ﮐﺗﺎب ﺧدا ،ﺳﻧت
رﺳول ﷲ را ﺑﮫ ھﻣراه دارﯾم ،ﻧﺑﺎﯾد از آن ﻣﻧﺣرف ﺷده و ﺑﮫ ﺳﻣت اﻣوری ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓﺳﺎد زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ
ﻣﯽﺷود؛ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷوﯾم.
ﻣﺄﻣورﯾت ﺷﯾطﺎن ،آراﺳﺗن ﺣرام ﺑرای ﻣردم اﺳت:
اوﻻ :ﺑرادران ،ﺑرای ﻣﻠﻣوسﺗر ﺷدن ﻣوﺿوع ﻣﺛﺎﻟﯽ ﻣﯽزﻧم ،اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ را ﻣﯽراﻧد
و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﭘﺎﻧﺻد ﺳرﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﻋﮭدهی اوﺳت :اﯾن اﺗﺎق ﺗﻧﮓ را رھﺎ ﮐن و ﺑﯾرون ﺑرو ،از اﯾن اﺗﺎق
ﺧﺎرج ﺷو ،اﯾن ﺟﺎ اﺗﺎق ﮐﻧﺗرل اﺳت و ﻧﺷﺳﺗن او در ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن ھواﭘﯾﻣﺎ و ﻣراﻗﺑت و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
و دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھواﭘﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧدهی ﺳﻼﻣت ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن اﺳت .زن ﺑرای ﻣﺎدر ﺑودن طراﺣﯽ ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت ،و اﻟﺑﺗﮫ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ زن در اﺳﻼم از ﻗداﺳت ﺑرﺧوردار اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ اﮔر
ﺷوھرش در دﻓﺎع از او ﺑﻣﯾرد ،ﺷﮭﯾد ﻣﯽﺷود ،اﮔر ﺑرادر و ﭘﺳرش در دﻓﺎع از او ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد؛ ﺷﮭﯾد
ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،آﯾﺎ اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻ را دﯾدﯾد؟ ﻣرد ﭼﮫ ﺷوھر ﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ ﭘدر ،ﭼﮫ ﭘﺳر ،ﭼﮫ ﺑرادر اﮔر
در دﻓﺎع از ھﻣﺳرش ،ﻣﺎدرش ،ﺧواھرش ﯾﺎ دﺧﺗرش ﮐﺷﺗﮫ ﺷود؛ در راه ﺧدا ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﭘس
ﭼطور ﻧﺎﻣوس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣردم رھﺎ ﺷده اﺳت؟ ﭼطور زن ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﯽﺑﻧد و ﺑﺎری از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود؟ ﭼطور ھﻣﮫ ی اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎ و ﺟﺷنھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠط اﺳت؟ ﭼﺷم ھر
ﻣردی ﺑﮫ زﻧﯽ دوﺧﺗﮫ ﺷده و ﭼﺷم ھر زﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣردی اﺳت ،ھر زﻧﯽ ﺑﺎ وﺳوﺳﮫی ﺷﯾطﺎن از
ﻣردی ﻏﯾر از ﺷوھرش ﺧوﺷش ﻣﯽ آﯾد و ھر ﻣردی زﻧﯽ ﻏﯾر از ھﻣﺳرش را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدد .اوﻟﯾن
ﻣﺄﻣورﯾت ﺷﯾطﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣرام را در ﻧظرﺗﺎن ﺑﯾﺎراﯾد ،ﺗو را از ﺣﻼل دور ﮐﻧد ،ﺗو را از ھﻣﺳرت
ﻣﺗﻧﻔر ﺳﺎزد ،زﻧﺎن دﯾﮕر را در ﻧظرت ﻧﯾﮑو ﺟﻠوه دھد .اﯾن ﮐﺎر ﺷﯾطﺎن اﺳت.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،زﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﮑﺎﯾﺗش را از ﺑﺎﻻی ھﻔت آﺳﻣﺎن ﺷﻧﯾد ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺳ ِﻣ َﻊ ﱠ ُ ﻗَ ْو َل اﻟﱠﺗِﻲ ﺗ ُ َﺟﺎ ِدﻟُكَ ﻓِﻲ َز ْو ِﺟ َﮭﺎ َوﺗ َ ْ
ﺷﺗ َ ِﻛﻲ إِﻟَﻰ ﱠ ِ﴾
﴿ ﻗَ ْد َ
)ﺧداوﻧد ﮔﻔﺗﺎر آن زﻧﯽ را ﻣﯽﭘذﯾرد ﻛﮫ درﺑﺎره ﺷوھرش ﺑﺎ ﺗو ﺑﺣث و ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﮫ ﺧدا ﺷﻛﺎﯾت
ﻣﯽﺑرد(.
]ﺳورهی ﻣﺟﺎدﻟﮫ[١ :

ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد و ﮔﻔت :ای رﺳول ﺧدا ،ھﻣﺳرم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﺑودم،
ﺧﺎﻧواده و ﻣﺎل و ﻣﻧﺎل و زﯾﺑﺎﯾﯽ داﺷﺗم ،ﺑﺎ ﻣن ازدواج ﮐرد ،اﮐﻧون ﮐﮫ ﺳن و ﺳﺎﻟم ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ ،ﺷﮑﻣم
ﮐرﺧت ﺷده ،ﺧﺎﻧواده ام از دﺳت رﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣﺎل و ﻣﻧﺎﻟم ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣﯽﮔوﯾد :ﺗو ﺑرای ﻣن ﺑﺳﺎن ﭘﺷت
ﻣﺎدرم ھﺳﺗﯽ .ﻣن از او ﻓرزﻧداﻧﯽ دارم ،اﮔر آﻧﺎن را ﺑﮫ او ﺑﺳﭘﺎرم ،ﺗﻠف ﻣﯽﺷوﻧد _ ﭼون ﻣن آﻧﺎن را
ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧم _ اﮔر ھﻣراه ﻣن ﺑﺎﺷﻧد ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد ﭼون او ﺧرﺟﺷﺎن را ﻣﯽدھد.
آﯾﺎ اﯾن دو ﻧﻘش ﻣﮑﻣل را دﯾدﯾد؟ ﻣن ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧم ،ﻣن ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزم ،ﻣن ﻣرد ﻣﯽﺳﺎزم ،ﻣن اﻓراد
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ﻣﻔﯾد ،ﻣﻧظم ،راﺳﺗﮕو و اﻣﺎﻧﺗدار ﺗﺣوﯾل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽدھم .او ﺧرﺟﺷﺎن را ﻣﯽدھد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زن ﺧﺎﻧﮫ
را رھﺎ ﮐرده و ﺑﺎ ﻣردان اﺧﺗﻼط ﻧﻣﺎﯾد ،زﻧﺎﻧﮕﯽ اش را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﻣرد ﻧﯾز ﻣرداﻧﮕﯽ اش را از
دﺳت ﻣﯽ دھد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻗﯾﺎﻣت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾرت و ﻣرداﻧﮕﯽ از ﺳر ﻣردان و ﺣﯾﺎ از روی
زﻧﺎن رﺧت ﺑرﻣﯽ ﺑﻧدد .ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺿ َل ﱠ ُ ﺑَ ْﻌ َ
ﺎء ﺑِ َﻣﺎ ﻓَ ﱠ
ض َوﺑِ َﻣﺎ أ َ ْﻧﻔَﻘُوا ِﻣ ْن أ َ ْﻣ َوا ِﻟ ِﮭ ْم﴾
ﺿ ُﮭ ْم َ
اﻟر َﺟﺎ ُل ﻗَ ﱠوا ُﻣونَ َ
ﺳ ِ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ِﻧّ َ
ﻋﻠَﻰ ﺑَ ْﻌ ٍ
﴿ ِّ
)ﻣردان ﺑر زﻧﺎن ﺳرﭘرﺳﺗﻧد ﺑدان ﺧﺎطر ﻛﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻌﺿﯽ را ﺑر ﺑﻌﺿﯽ ﻓﺿﯾﻠت داده اﺳت ،و ﻧﯾز ﺑدان
ﺧﺎطر ﻛﮫ از اﻣوال ﺧود ﺧرج ﻣﯽﻛﻧﻧد(.
]ﺳورهی ﻧﺳﺎء[٣٤ :

ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺻﻠتھﺎ و وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣﺗﯾﺎز اﻣﺎ ﺑرای ھﻣﺳرﺗﺎن ﮐﺎﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد؛
ﺑرﺗری داده ﺷده اﯾد و ھﻣﺳرﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای او اﻣﺗﯾﺎز و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﺎﺳﺗﯽ اﺳت؛
ﺑرﺗری داده ﺷده اﺳت.
ﻣﺄﻣورﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭدهی زن ﮔﻣﺎرده ﺷده اﺳت
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺻ َﻼةَ َوآَﺗِﯾنَ ﱠ
ﺳوﻟَﮫُ
﴿ َوﻗَ ْرنَ ﻓِﻲ ﺑُﯾُوﺗِﻛُنﱠ َو َﻻ ﺗَﺑَ ﱠرﺟْ نَ ﺗَﺑَ ﱡر َج ا ْﻟ َﺟﺎ ِھ ِﻠﯾﱠ ِﺔ ْاﻷُوﻟَﻰ َوأَﻗِ ْﻣنَ اﻟ ﱠ
اﻟزﻛَﺎةَ َوأ َ ِط ْﻌنَ ﱠ َ َو َر ُ
ت َوﯾُ َط ِ ّﮭ َر ُﻛ ْم ﺗ َ ْط ِﮭﯾرا ً * َو ْ
ت
ب َ
اذﻛ ُْرنَ َﻣﺎ ﯾُﺗْﻠَﻰ ﻓِﻲ ﺑُﯾُوﺗِﻛُنﱠ ِﻣ ْن آَﯾَﺎ ِ
س أ َ ْھ َل ا ْﻟﺑَ ْﯾ ِ
إِﻧﱠ َﻣﺎ ﯾُ ِرﯾ ُد ﱠ ُ ِﻟﯾُ ْذ ِھ َ
ﻋ ْﻧ ُﻛ ُم ِ ّ
اﻟرﺟْ َ
ﱠ ِ َوا ْﻟ ِﺣ ْﻛ َﻣ ِﺔ إِنﱠ ﱠ َ ﻛَﺎنَ ﻟَ ِطﯾﻔﺎ ً َﺧﺑِﯾرا ً ﴾
)و در ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود ﺑﻣﺎﻧﯾد و ھﻣﭼون ﺟﺎھﻠﯾّت ﭘﯾﺷﯾن در ﻣﯾﺎن ﻣردم ظﺎھر ﻧﺷوﯾد و ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﻛﻧﯾد
و ﻧﻣﺎز را ﺑرﭘﺎ دارﯾد و زﻛﺎت را ﺑﭘردازﯾد و از ﺧدا و ﭘﯾﻐﻣﺑرش اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺧداوﻧد ﻗطﻌﺎ ً ﻣﯽﺧواھد
ﭘﻠﯾدي را از ﺷﻣﺎ اھل ﺑﯾت دور ﻛﻧد و ﺷﻣﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺳﺎزد .و آﯾﺎت ﺧدا و ﺳﺧﻧﺎن ﺣﻛﻣت اﻧﮕﯾز را
ﻛﮫ در ﻣﻧﺎزل ﺷﻣﺎ ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود ﯾﺎد ﻛﻧﯾد .ﺑﯽﮔﻣﺎن ﺧداوﻧد دﻗﯾﻖ و آﮔﺎه اﺳت(.
]ﺳورهی اﺣزاب[٣٤-٣٣ :

ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ) :و در ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود ﺑﻣﺎﻧﯾد( اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﺄﻣورﯾت زﻧدﮔﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان را ﺑر ﻋﮭده دارﯾد:
اﻷم ﻣدرﺳﺔ إذا أﻋددﺗـــﮭﺎ أﻋددت ﺷﻌﺑﺎ ً طﯾب اﻷﻋراق
ﻣﺎدر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮔر ﮐردی ﻣﮭﯾﺎﯾش * آﻣﺎده ﮐردی ﻣﻠﺗﯽ ﻧﯾﮑو ﺑﮫ دﺳﺗﺎﻧش
***
ﻣﺎدری ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧش را ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺧدﻣت را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧد .آﻧﺎن را ﺑر ﺻداﻗت،
اﻣﺎﻧﺗداری ،ﻋﻔت و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﺟﺳم ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﻋﻘل ،ﺗﺣﺻﯾل و ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺷﺎن اھﻣﯾت
ﻣﯽدھد.
ﺑرداردان ،آﯾﺎ در اﺳﻼم ﮐﺎری ﺑﮭﺗر و ﺑرﺗر از ﺟﮭﺎد وﺟود دارد؟ ﺟﮭﺎد ،ﻧوک ﻗﻠﮫی اﺳﻼم اﺳت .از
اﺑوھرﯾره رﺿﯽ ﷲ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
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ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رواﯾت ﮐرده ﮐﮫ ﻓرﻣود:
)) َﻣ ْن َﻣﺎتَ َوﻟَ ْم ﯾَ ْﻐ ُز َوﻟَ ْم ﯾُ َﺣ ّد ْ
ﺷ ْﻌﺑَ ِﺔ ﻧِﻔَﺎق((
ﺳﮫُ ﺑِﻐَ ْز ٍو َﻣﺎتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُ
ِث ﻧَ ْﻔ َ
)ﮐﺳﻰ ﮐﮫ ﺟﮭﺎد ﻧﮑرده ﯾﺎ آرزوى ﺟﮭﺎد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻣﯾرد ،ﺑر ﻧوﻋﻰ ﻧﻔﺎق ﻣرده اﺳت(.
] ﻣﺳﻠم از اﺑوھرﯾره[

ﭼطور ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم در ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
))اﻧﺻرﻓﻲ أﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣرأة ،وأﻋﻠﻣﻲ ﻣن وراءك ﻣن اﻟﻧﺳﺎء أن ﺣﺳن ﺗﺑﻌل إﺣداﻛن ﻟزوﺟﮭﺎ وطﻠﺑﮭﺎ
ﻣرﺿﺎﺗﮫ واﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻣواﻓﻘﺗﮫ ﯾﻌدل ذﻟك ﻛﻠﮫ  -أي ﯾﻌدل اﻟﺟﮭﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ((
)ﺑرو ای زن و ﺑﮫ زﻧﺎن دﯾﮕر ﺑﮕو ﮐﮫ ﻧﯾﮏ ﺷوھر داری و ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺷوھر و ﭘﯾروی از
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی او ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم آن اﺳت _ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا(.
]اﺑن ﻋﺳﺎﻛر و ﺑﯾﮭﻘﻰ در ﺷﻌب اﻹﯾﻣﺎن از أﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﯾزﯾد اﻧﺻﺎری[

ﮐدام زن اﯾن ﺣدﯾث را ﻣﯽﺧواﻧد و آن را ارج ﻧﮭﺎده و ﺑدان ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد؟ اﮔر زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن
ﺣدﯾث ﻋﻣل ﻣﯽﮐردﻧد؛ اوﺿﺎع و اﺣواﻟﺷﺎن اﯾن ﻧﺑود.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺑدون ﺷﮏ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﺳﺧت ﮐوش و ﻣوﻓﻖ ﻣﯽﮔوﯾﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ،اﯾن
دﺳﺗور از ﺑﺎب اوﻟﯽ ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘس ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ و
ھﻣﺳراﻧش و دﺧﺗراﻧش ﻓرﻣﺎن داده ﺷده ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ،
ﻣﻧزﻟﺗﯽ ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ و ﻧﯾﮏ ﻧﻔس ھﺳﺗﻧد؛ ﭘس اوﻟﯽ ﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻣوم زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در اﯾن آﯾﮫ ﻧﮑﺗﮫی ﺟﺎﻟب و زﯾﺑﺎی دﯾﮕری ھم ھﺳت ،اﯾن ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﯾن زن در ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﯽﻣﺎﻧد
و ﺑﮫ ﻓرزﻧدان و ﺗرﺑﯾﺗﺷﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ﺷوھرش اھﻣﯾت دھد؛ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ َو ْ
ت ﱠ ِ َوا ْﻟ ِﺣ ْﻛ َﻣ ِﺔ﴾
اذﻛ ُْرنَ َﻣﺎ ﯾُﺗْﻠَﻰ ﻓِﻲ ﺑُﯾُوﺗِﻛُنﱠ ِﻣ ْن آَﯾَﺎ ِ
)و آﯾﺎت ﺧدا و ﺳﺧﻧﺎن ﺣﻛﻣت اﻧﮕﯾز را ﻛﮫ در ﻣﻧﺎزل ﺷﻣﺎ ﺧواﻧده ﻣﻲ ﺷود ﯾﺎد ﻛﻧﯾد(.
]ﺳورهی اﺣزاب[٣٤ :

ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﺧودش را ﺑﺎ ﻋﻠوم ﺷرﯾﻌت ،ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و ﮐﺗﺎﺑش ،ﺷﻧﺎﺧت ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺳرﮔرم ﻣﯽﮐﻧد،
اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او واﮔذار ﺷده اﺳت؛ ﺑﺎ اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧد
ﺗﺎ داﺳﺗﺎنھﺎی ﭘوچ و ﺑﯾﮭوده ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﻣﺑﺗذل ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ،اﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺟز روﯾﮕرداﻧﯽ از
ﻣﻧﮭﺞ اﻟﮭﯽ ﻧدارد .وﻗﺗﯽ از آن ﭼﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﺳﻼم ﺑراﯾش ﻣﯽﻓرﺳﺗﻧد از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳ﷼ ھﺎ،
ﺑدون ﺷﮏ ﭼﻧﯾن ﺗﻐذﯾﮫای ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد ﭼون ﺑﯾرون رﻓﺗن ازﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او اﻟﻘﺎ
ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ او ﺗﻠﻘﯾن ﺷده ﮐﮫ ھﻣﺗﺎی ﻣرد ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣردان ﻧﻔوذ ﮐﻧد ،ﺧود را ﺷﺑﯾﮫ ﻣردان
ﺑﮕرداﻧد ،از زﻧﺎﻧﮕﯽ دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ دور ﺑﺎﺷد ،ﺑرادران ،ﺑﮫ ﺳﺧن ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ در داﺳﺗﺎن ﺳﯾدﻧﺎ ﺷﻌﯾب
دﻗت ﮐﻧﯾد:
ﺎء﴾
ﺷﻲ َ
ﺳﺗِﺣْ ﯾَ ٍ
ﻋﻠَﻰ ا ْ
﴿ ﻓَ َﺟﺎ َءﺗْﮫُ إِﺣْ دَا ُھ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻣ ِ
)ﯾﮑﯽ از آن دو ) دﺧﺗر ( ﻛﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺣﯾﺎء ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ داﺷت ،ﻧزد او آﻣد(.
]ﺳورهی ﻗﺻص[٢٥ :

ﭼﮫ ﭼﯾزی در زن ،ﻧظر ﻣرد را ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺣﯾﺎﯾش ،ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣرد ﻧظر زن را ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد؟
ﻗدرﺗش .ﻣﯽﮔوﯾد:
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ي ْاﻷ َ ِﻣﯾنُ ﴾
﴿ ﻗَﺎﻟَتْ إِﺣْ دَا ُھ َﻣﺎ ﯾَﺎ أَﺑَ ِ
ﺳﺗَﺄ ْ ِﺟ ْرهُ إِنﱠ َﺧﯾ َْر َﻣ ِن ا ْ
تا ْ
ﺳﺗَﺄ ْ َﺟ ْرتَ ا ْﻟﻘَ ِو ﱡ
)ﯾﻛﻰ از آن دو ]دﺧﺗر[ ﮔﻔت اى ﭘدر او را اﺳﺗﺧدام ﻛن ﭼرا ﻛﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻛﺳﻰ اﺳت ﻛﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣﻰ ﻛﻧﻰ
ھم ﻧﯾروﻣﻧد ]و ھم[ در ﺧور اﻋﺗﻣﺎد اﺳت(
] ﺳورهی ﻗﺻص[٢٦:

ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧظر زن را در ﻣرد ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد ،ﻗدرت و اﻣﺎﻧﺗداری اش اﺳت ،ﻧﮫ ﻧرﻣﯽ و ﻟطﺎﻓت
ﺳﺧﻧﺎﻧش ،اﻣﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣرد را در زن ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد ،ﺣﯾﺎﯾش اﺳت ﻧﮫ ﺑﯽﺣﯾﺎﯾﯽ ،و ﻧﮫ ﻣرد ﺻﻔﺗﯽ
ﯾﺎ دور ﺷدن از زﻧﺎﻧﮕﯽ اش.
ﺣﺟﺎب ،ﻋﺑﺎدت ﻣﺧﺻوص زﻧﺎن:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﻋﻠَﯾ ِْﮭنﱠ ِﻣ ْن َﺟ َﻼﺑِﯾﺑِ ِﮭنﱠ َذ ِﻟكَ أ َ ْدﻧَﻰ أ َ ْن ﯾُ ْﻌ َر ْﻓنَ ﻓَ َﻼ
ﺎء ا ْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ ﯾُ ْدﻧِﯾنَ َ
ﺳ ِ
اﺟكَ َوﺑَﻧَﺎﺗِكَ َوﻧِ َ
ﻲ ﻗُ ْل ِﻷ َ ْز َو ِ
﴿ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ﯾُ ْؤ َذ ْﯾنَ َوﻛَﺎنَ ﱠ ُ َ
ﻏﻔُورا ً َر ِﺣﯾﻣﺎً﴾
)ای ﭘﯾﻐﻣﺑر! ﺑﮫ ھﻣﺳران و دﺧﺗران ﺧود و ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮕو ﻛﮫ رداھﺎی ﺧود را ﺟﻣﻊ و ﺟور ﺑر
ﺧوﯾش ﻓرو اﻓﻛﻧﻧد .ﺗﺎ اﯾن ﻛﮫ دﺳت ﻛم ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣورد اذﯾّت و آزار ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد.
ﺧداوﻧد آﻣرزﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑوده و ھﺳت(
]ﺳورهی اﺣزاب[٥٩ :

ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ زن ﺣﺟﺎب ﺑﭘوﺷد ،ﺑﺎ ﺣﺟﺎﺑش ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻣؤﻣن اﺳت و ﺣداﻗل ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرف اوﺳت ﻧﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻌرف اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ داﻧش آﻣوزی را ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﻟﺑﺎس ﺟواﻧﺎن را ﭘوﺷﯾده اﺳت ،اﯾن ﻟﺑﺎس ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ او داﻧش آﻣوز دﺑﯾرﺳﺗﺎن اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت
از ﺗﻣﺎم ﻣدارس اﺧراج ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﮔردی ﺗﻧﺑل ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺗﻣﺎم ﻣواد ﺻﻔر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﻟﺑﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﭘوﺷد ،اﺣﺳﺎﺳﯽ ذاﺗﯽ در او اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﻣﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ در
او اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﯾﮏ داﻧش آﻣوز اﺳت ،اﯾن ﺣﺟﺎﺑﯽ ﮐﮫ زن ﻣﯽﭘوﺷد ،ﮐﻣﺗرﯾن ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣؤﻣن ﺑودن را در او اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن از اﯾن ﮔﻠﮫ ﻣﻧدﻧد ﮐﮫ ﻣردان
ﻋﺑﺎدات ﺧﺎص ﺧودﺷﺎن را دارﻧد ،ﺟﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ و ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
زن ﻓراﻣوش ﮐرده ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧود را دارد ،ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ او را از ﻣرد ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽدارد ،اﯾن
ﻋﺑﺎدت ﭼﯾﺳت؟ ﻋﺑﺎدت ﺣﻔظ ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﺧود؛ زﯾرا ﻣرد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻟﺑﺎس
ﻧﺎزک ﺑﭘوﺷد و در ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس آزاد اﺳت ،اﻣﺎ زن ﻣﺳﻠﻣﺎن اﮔر ھوا ھم ﺑﺳﯾﺎر ﮔرم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم دﯾﻧش
ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳش را ﮐم ﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﺳﺗور داده ﺷده زن ﻟﺑﺎس ﺑﻠﻧد و ﺿﺧﯾم ﺑﭘوﺷد ﺗﺎ
رﻧﮓ ﭘوﺳت ﯾﺎ ﺣﺟم اﻧداﻣش ﭘدﯾدار ﻧﮕردد ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر در راه طﺎﻋت ﭘروردﮔﺎرش از ﺑرﺧﯽ آزادی
ھﺎﯾش دﺳت ﻣﯽﮐﺷد ،اﯾن ﻋﺑﺎدت زن اﺳت ،ﻋﺑﺎدت ﻣﺧﺻوص زن.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺻ ِﺎر ِھ ْم َوﯾَﺣْ ﻔَ ُ
ظوا ﻓُ ُرو َﺟ ُﮭ ْم َذ ِﻟكَ أ َ ْزﻛَﻰ ﻟَ ُﮭ ْم ﴾
﴿ ﻗُ ْل ِﻟ ْﻠ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ ﯾَﻐُﺿﱡوا ِﻣ ْن أ َ ْﺑ َ
)ﺑﮫ ﻣردان ﻣؤﻣن ﺑﮕو :ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﻓرو ﮔﯾرﻧد ،و ﻋورﺗﮭﺎي ﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﺻون دارﻧد .اﯾن ﺑراي
اﯾﺷﺎن زﯾﺑﻧده ﺗر و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺗر اﺳت(.
]ﺳورهی ﻧور[٣٠ :
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اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﮔوﯾد ،ای ﻣؤﻣﻧﺎن وﻗﺗﯽ ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن را ﻓروھﺷﺗﮫ ﻣﯽدارﯾد ،ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﭘﺎک ﺗر اﺳت و ای زﻧﺎن ﻣؤﻣن ،وﻗﺗﯽ ﭼﺷﻣﺗﺎن را ﻓروھﺷﺗﮫ ﻣﯽدارﯾد؛ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﺎک ﺗر اﺳت.
ﺗﺣرﯾم ﺗﻣﺎم اﺑزار و راهھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻣور ﺣرام در اﺳﻼم:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،اﺳﻼم در اﺻل ﺗﻣﺎم اﺑزار و راهھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻣور ﺣرام را ﺗﺣرﯾم ﮐرده اﺳت .ﺳﺧن
ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﻣردان ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ و ﻟطﺎﻓت ،را ﺑرای زن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺣرام ﻧﻣوده اﺳت .ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺧ َ
ض َوﻗُ ْﻠنَ ﻗَ ْوﻻ ً َﻣ ْﻌ ُروﻓﺎً﴾
ﺿ ْﻌنَ ﺑِﺎ ْﻟﻘَ ْو ِل ﻓَﯾَ ْط َﻣ َﻊ اﻟﱠذِي ﻓِﻲ ﻗَ ْﻠﺑِ ِﮫ َﻣ َر ٌ
)ﺻدا را ﻧرم و ﻧﺎزك ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﺑﯾﻣﺎر دﻻن ﭼﺷم طﻣﻊ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدوزﻧد(.
] ﺳورهی اﺣزاب[٣٢ :

در آن ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﻧرﻣﯽ اﺳت ،وﻗﺗﯽ زن از ﻓروﺷﻧده ﭼﯾزی ﻣﯽﺧرد ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ ﻧرﻣﯽ و ﻟطﺎﻓت ﺑﺎ او
ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد ،ﯾﺎ در ﺣرﮐﺎﺗش ﻧﺎز و ﻧرﻣش ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺻداﯾش را ﻧﺎزک ﮐﻧد و ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر دل ﺑﮫ او ﭼﺷم
طﻣﻊ ﺑدوزد ،ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
ض َوﻗُ ْﻠنَ
ﺎء إِ ِن اﺗﱠﻘَ ْﯾﺗ ُنﱠ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺧ َ
ﺿ ْﻌنَ ﺑِﺎ ْﻟﻘَ ْو ِل ﻓَﯾَ ْط َﻣ َﻊ اﻟﱠ ِذي ﻓِﻲ ﻗَ ْﻠﺑِ ِﮫ َﻣ َر ٌ
ﺳ ِ
ﻲ ِ ﻟَ ْ
ﺳﺗ ُنﱠ َﻛﺄ َ َﺣ ٍد ِﻣنَ اﻟ ِﻧّ َ
﴿ ﯾَﺎ ﻧِ َ
ﺳﺎ َء اﻟﻧﱠﺑِ ّ
ﻗَ ْوﻻ ً َﻣ ْﻌ ُروﻓﺎً﴾
)ای ھﻣﺳران ﭘﯾﻐﻣﺑر! ﺷﻣﺎ ﻣﺛل ھﯾﭻ ﯾك از زﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺑﺎﺷﯾد ﺻدا را ﻧرم
و ﻧﺎزك ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﺑﯾﻣﺎر دﻻن ﭼﺷم طﻣﻊ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدوزﻧد .و ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺑرازﻧده ﺳﺧن
ﺑﮕوﺋﯾد( .
]ﺳورهی اﺣزاب[٣٢ :

ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﯽ ﮔﻔت :ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧﯽ؟ دﺧﺗر ﺟواب داد:
ﯾر﴾
اﻟرﻋَﺎ ُء َوأَﺑُوﻧَﺎ َ
ﺳ ِﻘﻲ َﺣﺗﱠﻰ ﯾُ ْ
﴿ َﻻ ﻧَ ْ
ﺷ ْﯾ ٌﺦ َﻛﺑِ ٌ
ﺻد َِر ِ ّ
)ﮔﻔﺗﻧد :ﭘدر ﻣﺎ ﭘﯾرﻣرد ﻛﮭﻧﺳﺎﻟﯽ اﺳت و ﻣﺎ ﮔوﺳﻔﻧداﻧﻣﺎن را آب ﻧﻣﯽدھﯾم ﺗﺎ ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﺑرﮔرداﻧﻧد(
]ﺳورهی ﻗﺻص[٢٣ :

وﻗﺗﯽ او را ﺑﮫ ﺻرف ﻏذا ﻧزد ﭘدرش دﻋوت ﮐرد ،ﭼﮫ ﮔﻔت؟ ﻧﮕﻔت :ﭘدرم ﺗو را دﻋوت ﮐرد و دﯾﮕر
ھﯾﭻ .ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ؟ اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﭘس ﮔﻔت:
ﺳﻘَﯾْتَ ﻟَﻧَﺎ﴾
﴿ إِنﱠ أَﺑِﻲ ﯾَ ْدﻋُوكَ ِﻟﯾَﺟْ ِز َﯾكَ أَﺟْ َر َﻣﺎ َ
)ﭘدرم از ﺗو دﻋوت ﻣﯽﻛﻧد ﺗﺎ ﭘﺎداش اﯾن ﻛﮫ ﻣﺎ را آب داده ای ،ﺑﮫ ﺗو ﺑدھد(.
]ﺳوری ﻗﺻص[٢٥ :

ﺳﺧﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟواب ،ﺑﺣث ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﻧدارد ،ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ آن دو ﭼﮫ ﮔﻔت؟ ﮔﻔت:
﴿ َﻣﺎ َﺧ ْطﺑُ ُﻛ َﻣﺎ﴾
)ﺷﻣﺎ دو ﻧﻔر ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟(
]ﺳورهی ﻗﺻص[٢٣ :
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ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽﺷد ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﻧرم ﺗر و طوﻻﻧﯽ ﺗر و ﺣﺎﮐﯽ از دﻟﺳوزی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد:
ﯾر ﴾
اﻟرﻋَﺎ ُء َوأَﺑُوﻧَﺎ َ
ﺳ ِﻘﻲ َﺣﺗﱠﻰ ﯾُ ْ
﴿ َﻣﺎ َﺧ ْطﺑُ ُﻛ َﻣﺎ ﻗَﺎﻟَﺗَﺎ َﻻ ﻧَ ْ
ﺷ ْﯾ ٌﺦ َﻛﺑِ ٌ
ﺻد َِر ِ ّ
)ﺷﻣﺎ دو ﻧﻔر ﭼﮫ ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻧﯾد؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﭘدر ﻣﺎ ﭘﯾرﻣرد ﻛﮭﻧﺳﺎﻟﯽ اﺳت و ﻣﺎ ﮔوﺳﻔﻧداﻧﻣﺎن را آب ﻧﻣﯽدھﯾم
ﺗﺎ ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﺑرﮔرداﻧﻧد(.
]ﺳورهی ﻗﺻص[٢٣ :

زن ﺑﺎﯾد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣردان ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد ،ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد ،ﺳﺧﻧﯽ ﮐﮫ دو ﭘﮭﻠو ﻧﺑﺎﺷد ،ﺳﺧﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺳؤال و ﺟواب و ﮔﻔﺗﮕو ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺧﺗﺻر ،ﺑﺎ ﺗن ﺻداﯾﯽ ﺟدی .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد ،ﻣرد ھم
ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ،وﻗﺗﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎﯾش را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد ،آﻧﺎن ھم زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎﯾش را ﻣﯽﺳﺗﺎﯾﻧد و
ﻣﺷﮑل از اﯾن ﺟﺎ ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﺑرادران ،در اﺳﻼم ﺗوﺟﯾﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ وﺟود دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﺑرﺧﯽ ﮔﻧﺎھﺎن ﻗدرت ﺟذب دارﻧد ،ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ دوری از آن ﮔﻧﺎھﺎن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ دوری از
ﻣﻘدﻣﺎت آن ھﺳﺗﯽ و اﯾن ﻣﻔﮭوم ﻓرﻣﺎﯾش اﻟﮭﯽ اﺳت:
﴿ َو َﻻ ﺗ َ ْﻘ َرﺑُوا ِ ّ
اﻟزﻧَﺎ﴾
)و ﺑﮫ زﻧﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷوﯾد(
]ﺳورهی اﺳراء[٣٢ :

اﮔر ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻓﺷﺎر ﻗوی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﺑﺧواھﯾد ﻣردم را از آن ﺑرﺣذر دارﯾد .اﯾن ﺟرﯾﺎن
ﻣﻧطﻘﮫی ﻣﻣﻧوﻋﮫای ﺑﮫ طول ھﺷت ﻣﺗر دارد و اﮔر اﻧﺳﺎن وارد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺷود؛ ﺟرﯾﺎن او را ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺧودش ﻣﯽﮐﺷد .اﯾن ﺟرﯾﺎن ،ﻧﯾروی ﮐﺷش دارد .اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣردم را از ﺧطر اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣطﻠﻊ
ﺳﺎزﯾد؛ ﻣﯽﮔوﯾﯾد :ﺷﮭروﻧدان ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎن دﺳت ﺑزﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد؟ اﯾن
ﻣﻔﮭوم ﻓرﻣﺎﯾش ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ِﺗ ْﻠكَ ُﺣدُو ُد ﱠ ِ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻘ َرﺑُو َھﺎ﴾
)اﯾن ﺣدود و ﻣرزھﺎي اﻟﮭﻲ اﺳت و ﺑداﻧﮭﺎ ﻧزدﯾك ﻧﺷوﯾد(.
]ﺳورهی ﺑﻘره[١٨٧ :

ﻓﺣﺷﺎ ،ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ دارد ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﻣﻘدﻣﺎت آن ﻧﮭﯽ ﺷده اﻧد ،از اﺧﺗﻼط ،از ھم ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ اراذل ،ﭘرﺳﮫ
زدن در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ،ﺻﺣﺑت درﺑﺎره ی زﻧﺎن ،ﭼﺷم ﭼراﻧﯽ ،ﺧواﻧدن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺑﺗذل ،دﻧﺑﺎل ﮐردن
ﺳ﷼ھﺎی ﻣﺑﺗذل ،ﻣؤﻣن از ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از ﻣﻘدﻣﺎت ﻓﺣﺷﺎ دوری ﻣﯽﮐﻧد
ﮔوﯾﯽ در دژی ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :ﺧداوﻧد ﻣﺎﻧدن زن در ﺧﺎﻧﮫ اش را ﻣﺎﯾﮫی
آراﻣش ﻣﯽداﻧد .ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿وﻗَ ْرنَ ﴾
َ
)ﺑﻣﺎﻧﯾد(
]ﺳورهی اﺣزاب[٣٣ :

ﯾﻌﻧﯽ زن در ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ آراﻣش ﻗﻠب ﯾﺎﺑد ،روﺣش آرام ﮔﯾرد ،و در اﻣﺎن ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﮔر ﺧﺎرج
ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و از آﻧﺎن ﺧوﺷش
ﺑﯾﺎﯾد ،اﯾن ﺟﺎ ﻣﺷﮑل ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد .ﭘس اﺻل اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد و در وﻗت ﺿرورت از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎرج ﺷود ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ زﯾﻧﺗش را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳﻼم از ﻧرم ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻧﮭﯽ ﮐرده و ﺑﮫ
ﻓروھﺷﺗن ﭼﺷم ﻓرﻣﺎن داده اﺳت ،از ﺧﻠوت ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺣروم ﻧﮭﯽ ﮐرده ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣرﻣﯽ ھﻣراھش
ﺑﺎﺷد ،از ﺳﻔر ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺣرم ﻧﯾز ﻧﮭﯽ ﮐرده اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت:
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ﺳﺎﻓِ َرنﱠ ا ْﻣ َرأَةٌ إِ ﱠﻻ َو َﻣﻌَ َﮭﺎ َﻣﺣْ َر ٌم((....
))َ ....و َﻻ ﺗ ُ َ
)زن ﻣﺳﺎﻓرت ﻧﮑﻧد ﻣﮕر ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣرم(
ﻋ ْﻧ ُﮭ َﻣﺎ[
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ از اﺑ ِْن َﻋﺑ ٍ
ﻲ ﱠُ َ
ﱠﺎس َر ِ
ﺿ َ

ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺳﺎد و ﺑﺳﺗن راه ﮔﻧﺎه اﺳت .اﺳﺎﺳﺎ در ﭘﻠﯾس ﺟﻧﺎﯾﯽ  ،ﯾﮏ ﻗﺎﻋدهی طﻼﯾﯽ
وﺟود دارد :در ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ،دﻧﺑﺎل زﻧﯽ ﺑﮕرد ،ﻣن اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧم :در ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ در
ﻋﺎﻟم ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑﮕرد.
ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﺎرج ﺷدن از ﻣﻧﮭﺞ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد:
ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت روی زﻣﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺣراف از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻟﮭﯽ اﺳت ،و ﺧﺎرج ﺷدن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻟﮭﯽ
ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﮭل و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت ،ﺟﮭل ﺑدﺗرﯾن دﺷﻣن اﻧﺳﺎن اﺳت ،ﺟﺎھل ﺑﺎ ﺧودش ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﮫ
دﺷﻣﻧش ﺑﺎ او ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﺑرادران ،داﺳﺗﺎن ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﻘل ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﯾﺳت و ھﻔت ﺳﺎل ﭘﯾش
در اﯾن ﻣﺳﺟد در ﺳﺎلھﺎی اول ﺳﺧﻧراﻧﯽ ام اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،روزی ﺑﮫ ﺻﺣن ﻣﺳﺟد رﻓﺗم ،ﻣردی را در
ﺣﺎل ﮔرﯾﮫ دﯾدم ،ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﻣﺷﮑل ﺑزرﮔﯽ دارم ،ﮔﻔﺗم ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ؟
ﮔﻔت :ھﻣﺳرم ﺑﮫ ﻣن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽﮐﻧد و ﻣن از او ﭘﻧﺞ ﻓرزﻧد دارم .ﮔﻔﺗم :ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ؟ ﮔﻔت :ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ام.
ﮔﻔﺗم :ﭼطور ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ات آﺷﻧﺎ ﺷده اﺳت؟ ﮔﻔت :ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺎری ﺑرای ﺷب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣﺎ آﻣد و ﻣن
ﻧﺧواﺳﺗم او ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :ﻣﺎدر ﻓﻼﻧﯽ ،ﺑﯾﺎ ﭘﯾش ﻣﺎ ﺑﻧﺷﯾن ،او ﻣﺛل ﺑرادرت اﺳت و اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﻋث ﺧﯾﺎﻧت زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﺷد .ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ھزاران داﺳﺗﺎن اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ وﺟود دارد ،ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﻣن ﺗﺎ اﯾن
ﻋﻣرم در دﻋوت ھزاران داﺳﺗﺎن ﺷﻧﯾده ام ،ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺎﺟراھﺎ ،رﺳواﯾﯽ ھﺎ ،طﻼق و ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ در
ﻧﺗﯾﺟﮫی اﺧﺗﻼط ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،اﻣری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺧطرﻧﺎک اﺳت؛ زﯾرا ﺧداوﻧد ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن را در
اﻧﺳﺎن ﻗرار داده اﺳت ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺎء َوا ْﻟﺑَﻧِﯾنَ ﴾
ب اﻟ ﱠ
ﺷ َﮭ َوا ِ
ﺳ ِ
ت ِﻣنَ اﻟ ِﻧّ َ
﴿ ُزﯾِّنَ ِﻟﻠﻧﱠ ِ
ﺎس ُﺣ ﱡ
)ﺑرای اﻧﺳﺎن ،ﻣﺣﺑّت ﺷﮭوات ﺟﻠوه داده ﺷده اﺳت ،از ﻗﺑﯾل :ﻋﺷﻖ ﺑﮫ زﻧﺎن و ﻓرزﻧدان(
]ﺳورهی آل ﻋﻣران[١٤ :

اﯾن ﺗزﯾﯾن ﺧداوﻧد اﺳت ،اﻣﺎ ﺷﯾطﺎن ﺗزﯾﯾن و آراﺳﺗﮕﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد ،ﺷﯾطﺎن زن ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﻣﯽ آراﯾد،
زن دوﺳت ،زن ﻧﺎﻣﺣرم را زﯾﺑﺎ ﺟﻠوه ﻣﯽدھد .او را ﺑرای ﻣرد ﺑﺳﺎن ﻣﻠﮑﮫی زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺟﻠوه ﻣﯽدھد
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرش را اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﻓﺳﺎرش را ﺑﮫ دﺳت وﺳوﺳﮫھﺎی ﺷﯾطﺎن
ﻣﯽﺳﭘﺎرد؛ ﮔرﻓﺗﺎر ﻋﻣل زﺷﺗش ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﯽھدف اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑردم ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ
آن را زﯾﺎد ﺗﮑرار ﮐرده ام ،ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻌﺿﯽ از داﺳﺗﺎنھﺎ را ھﻔده ﺑﺎر ذﮐر ﮐرده
اﺳت ،زﯾرا ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ،ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﯽ ﻣﯽﺑرم
ﮐﮫ رﯾﺷﮫی ﻣﺷﮑل در اﺧﺗﻼط اﺳت ﯾﺎ از ﺳوی زن ﺑﯽﺑﻧد وﺑﺎر ﯾﺎ ﺷوھر ﺑﯽﺑﻧدوﺑﺎر ،و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐودﮐﺎن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺎی آن ﻣﯽﭘردازﻧد .ﺑﺎﯾد در ﺣد و ﻣرزھﺎی ﺷرﯾﻌت ﺑﻣﺎﻧﯽ ،از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯽ وﺳﻠم
رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود:
ﺎء((
)) َﻣﺎ ﺗ َ َر ْﻛتُ ﺑَ ْﻌدِي ﻓِﺗْﻧَﺔً أَﺿ ﱠَر َ
ﺳ ِ
اﻟر َﺟﺎ ِل ِﻣنَ اﻟ ِﻧّ َ
ﻋﻠَﻰ ِ ّ
)ﭘس از ﺧودم ھﯾﭻ ﻓﺗﻧﮫای زﯾﺑﺎﻧﺑﺎرﺗر از زﻧﺎن ﺑرای ﻣردن ﻧﮕذاﺷﺗم(.
ﻲ ﱠ ُ َﻋ ْﻧﮫُ[
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ از أﺳﺎﻣﺔ َر ِ
ﺿ َ

ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم در رواﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠم از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﻘل ﮐرده؛ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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اﺧﺘﻼط.

ﺎء ((
ﺳ ِ
ﺳﺎ َء ﻓَ ِﺈنﱠ أ َ ﱠو َل ﻓِﺗْﻧَ ِﺔ ﺑَﻧِﻲ إِ ْ
ﺳ َراﺋِﯾ َل ﻛَﺎﻧَتْ ﻓِﻲ اﻟ ِﻧّ َ
))اﺗﱠﻘُوا اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ َواﺗﱠﻘُوا اﻟ ِﻧّ َ
)ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و زﻧﺎن ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد زﯾرا اوﻟﯾن ﻓﺗﻧﮫی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل در زﻧﺎن ﺑود(.
ﻲ ﱠ ُ َﻋ ْﻧﮫُ[
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ از أﺳﺎﻣﺔ َر ِ
ﺿ َ

اﻋﺗراف ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺿرات اﺧﺗﻼط:
ﻣن ﻣﺟﺑورم ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻧﺻوص را ﺑرای ﺷﻣﺎ ذﮐر ﮐﻧم ﻧﮫ ھرﮔز ﺑرای اﯾن ﮐﮫ از ﻧظر ﻣن ﻣﻌﺗﺑر
اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮕﻔت اﺳت ﮐﮫ ﻣردم از ھر ﭼﮫ از ﻏرب ﻣﯽآﯾد ،ﺧوﺷﺷﺎن ﻣﯽ آﯾد .اﻣﺎ از ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ
دﯾﻧﯽ دارد؛ ﻧﺎﺧرﺳﻧد و ﺑﯽﻋﻼﻗﮫ و ﻣﺗﻧﻔر ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮕذار آزاد ﺑﺎﺷﯾم ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن
آﮔﺎه و ﻓﮭﯾم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺻﺎدق اﺳت .ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧدهی زن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﯾدی
ﮐوک ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣردان ﺑﮫ اﺧﺗﻼط ﻋﺎدت دارﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر زن ھم طﻣﻊ ﺑﮫ اﻣری ﻣﺧﺎﻟف ﻓطرﺗش
ﻧﻣود ،ھر ﭼﻘدر اﺧﺗﻼط ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﻓرزﻧدان ﺣﺎﺻل از زﻧﺎ ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھﻧد ﺑود ،و اﯾن ﺑﻼی ﺑزرگ
ﺑرای زن اﺳت ...ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ از ﻣردان دور ﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﺎن را از ﻋﺎﻗﺑت
و ﺳراﻧﺟﺎم داﻣﯽ ﮐﮫ در ﮐﻣﯾﻧﺷﺎن اﺳت؛ ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد«.
ﯾﻌﻧﯽ ای ﻣرد ،اﮔر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﻏرﺑﯾﺎن و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧوﺷت ﻣﯽآﯾد ،اﯾن ﻧظر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓﮭﯾم
و ﺑﺎﺧرد اﺳت ،ﺷوﭘﻧﮭﺎور آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﮕو اﯾن اﺷﮑﺎل ﺑزرﮔﯽ در ﺳﺎﺧﺗﺎر اوﺿﺎع و اﺣوال ﻣﺎﺳت
ﮐﮫ زن را ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﻣرد در ﻋزت و ﺑﻠﻧدﻣرﺗﺑﮕﯽ وی ﻓراﺧواﻧده و ﻏرق ﺷدن زن در ﺧواﺳﺗﮫھﺎی
ﻓروﻣﺎﯾﮫ اش را ﺑراﯾش آﺳﺎن ﮔرداﻧﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻗدرﺗش و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻓروﻣﺎﯾﮫ اش
ﺷﮭر ﻣدرن را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﺎﻧده اﺳت«.
ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯽروی ،ھﻣﮫ ﭼﯾز را زﯾﺑﺎ و ﻣﻧظم ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ اﻣﺎ ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
اﺳت .ﻟرد ﺑﺎﯾرون ﻣﯽﮔوﯾد» :ای ﺧواﻧﻧده ،اﮔر ﺑﮫ وﺿﻌﯾت زن در ﮔذﺷﺗﮫھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﯾﻧدﯾﺷﯽ ،او را در
ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ اﻣﺎ زن ﺑﺎﯾد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده؛ را اﻧﺟﺎم دھد و از اﺧﺗﻼط ﺑﺎ دﯾﮕران
ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾد«.
آﻟﮑﺳﯽ ﮐﺎرﯾل در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽﮔوﯾد» :اﻧﺳﺎن اﯾن ﻣوﺟود ﻣﺟﮭول« ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﮭﺗرﯾن ﻧظﺎم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣرد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﯾدن ﯾﮏ زن ﺑﺳﻧده ﮐﻧد«.
ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در آن زن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ
ھر ﻣﯾزان ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷور ﮐﺳب در آﻣد ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﺑرای ﮐﺎﻧون زﻧدﮔﯽ را وﯾران ﻣﯽ ﮐﻧد؛ زﯾرا
ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧﮫ را ﻧﺎﺑود و ارﮐﺎن ﺧﺎﻧواده را ﻣﻧﮭدم  ،و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را از ھم ﻣﯽ ﮔﺳﻼﻧد .زن را از
ﺷوھرش ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻓرزﻧدان را از ﻧزدﯾﮑﺎﻧﺷﺎن ﻣﺣروم ﻣﯽﺳﺎزد ،در واﻗﻊ اﺧﻼق زن را زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽ
ﺑرد .وظﯾﻔﮫی واﻗﻌﯽ زن ﺧدﻣت و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷوھر و ﻓرزﻧداﻧش اﺳت.
دﮐﺗر دﯾﮕری ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻋﻠت ﺑﺣرانھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ و راز اﻓزاﯾش ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت در ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺧﺎﻧﮫ اش را رھﺎ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ درآﻣد ﺧﺎﻧواده را اﻓزاﯾش دھد ،ﭘس درآﻣد ﺑﯾﺷﺗر ﺷد
اﻣﺎ ﺳطﺢ اﺧﻼق ﭘﺎﯾﯾن آﻣد« ﺳﭘس ﮔوﯾد» :ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت زن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه
ﻧﺟﺎت ﻧﺳل ﺟدﯾد از ﺑﺣراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮔرﻓﺗﺎر آن اﺳت«.
ﻣن اﯾن ﻣﺗنھﺎی داﻧﺷﻣﻧدان ﺑزرگ ﻏرﺑﯽ را ﻧﻣﯽآوردم ﺑرای اﯾن ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺧوﺷم ﻣﯽآﯾد ،ﻣﺎ ﮐﺗﺎب و
ﺳﻧت را دارﯾم ،اﻣﺎ آن دﺳﺗﮫ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻏرب را زﻧدﮔﯽ ﺳطﺢ واﻻﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ،ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود
ﻏرب ھم از اﯾن اﻣر رﻧﺞ ﻣﯽﺑرد.
ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :زن اﮔر در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﺎﻧواده اﺳت ﺑﻣﺎﻧد ،واﻗﻌﺎ ﺑﮫ
دوﻟت ﺧدﻣت ﺧواھد ﻧﻣود«
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﻋﺿﺎ ﻣﯽﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آوردن ﮐودﮐﺎن را ﺑﮫ زن ﺑﺧﺷﯾد ،از او
ﻧﺧواﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧش را رھﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ وظﯾﻔﮫی اﺻﻠﯽ اش ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن اﺳت« .اﯾنھﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﺑﮫ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧدﻧد .ﺷوﭘﻧﮭﺎور
10

اﺧﺘﻼط.

آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﮫ زن آزادی ﻣطﻠﻖ ،ﮐﺎﻣل و ﺑدون ھﯾﭻ ﻧظﺎرﺗﯽ را ﺑدھﯾد ﺳﭘس ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﯾﺎﯾﯾد
ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﺑﯾﻧﯾد ،ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻓﺿﯾﻠت ،ﻋﻔت و ادب را ﺧواھﯾد دﯾد«.
ﺑرادران ارﺟﻣﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮕوﯾﯾم :ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن زن در ﺧﺎﻧﮫاش و ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن دادن
اﻣور ﻣرد ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم اﻣور دﯾﻧش ،اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ،ﻓطرت و ﮐﯾﺎن او ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﺻﻠﺣت او ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﺳل ﺟوان ﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﮔر وﻗت اﺿﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺷرﯾﻌﺗش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﮐودﮐﺎن را ﺗﻌﻠﯾم دھد ،ﻣﯽﺗواﻧد در اوﻗﺎت ﻓراﻏﺗش ﮐﺎری
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ زﻧﺎﻧﮕﯽ ،طﺑﯾﻌت و ﻣﻧﮭﺞ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺧﺗﻼط ﻏﯾرت را را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد:
ﺑرادران ﻋزﯾز ،ﻧوﯾﺳﻧدهی دﯾﮕری ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼط ﺑﺎﻋث ﺧﺎﻣوش ﺷدن ﻏﯾرت ﻣﯽﺷود ،ﻣرداﻧﮕﯽ
ای ﮐﮫ ﺳﯾدﻧﺎ ﺳﻌد آن را ﻧﺷﺎن داد و ﺻﺣﺎﺑﮫ از ﻏﯾرﺗش ﺷﮕﻔت زده ﺷدﻧد ،ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎده ﮔﻔت:
ْف َ
ﺳﻠﱠ َم
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ َ
ﻏﯾ َْر ُﻣ ْ
ﺳو َل ﱠ ِ َ
ﺳﯾ ِ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
اﻣ َرأَﺗِﻲ ﻟَﺿ ََر ْﺑﺗُﮫُ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺻﻔَﺢٍ ،ﻓَﺑَﻠَ َﻎ َذ ِﻟكَ َر ُ
))ﻟَ ْو َرأَﯾْتُ َر ُﺟﻼً َﻣ َﻊ ْ
ﺳ ْﻌدٍَ ،و ﱠ ِ ﻷَﻧَﺎ أ َ ْﻏﯾَ ُر ِﻣ ْﻧﮫَُ ،و ﱠ ُ أ َ ْﻏﯾَ ُر ِﻣﻧِّﻲَ ،و ِﻣ ْن أَﺟْ ِل َ
ﻓَﻘَﺎلَ :أَﺗ َ ْﻌ َﺟﺑُونَ ِﻣ ْن َ
ش
ﻏﯾ َْر ِة ﱠ ِ َﺣ ﱠر َم ا ْﻟﻔَ َو ِ
ﻏﯾ َْر ِة َ
اﺣ َ
َﻣﺎ َظ َﮭ َر ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ َو َﻣﺎ ﺑَ َطنَ ((
)اﮔر ﻣردی را ھﻣراه ھﻣﺳرم ﺑﺑﯾﻧم ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔذﺷﺗﯽ او را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽزﻧم ،ﺧﺑر اﯾن اﻣر ﺑﮫ
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﺳﯾد ،ﭘس ﻓرﻣود :آﯾﺎ از ﻏﯾرت ﺳﻌد ﺷﮕﻔت زده ﻣﯽﺷوﯾد ،ﺑﮫ ﺧدا
ﻗﺳم ﻣن از او ﻏﯾرﺗﻣﻧدﺗرم ،و ﺧدا از ﻣن ﻏﯾرﺗﻣﻧدﺗر اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏﯾرت ﺧدا ،ﭘﯾدا و ﭘﻧﮭﺎن ﻓﺣﺷﺎ
را ﺣرام ﮔرداﻧﯾده اﺳت(.
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ از ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎدة[

اﺧﺗﻼط ﻏﯾرت را ﻣﯽﻣﯾراﻧد ،ﻣردی را ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرش در ﻧﮭﺎﯾت آراﯾش و آراﺳﺗﮕﯽ در ﮐﻧﺎرش
ﻧﺷﺳﺗﮫ و او ﺑﯽﺧﯾﺎل و راﺣت اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺎطری آﺳوده در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳرش ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب دارد؛
ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد ،ﻏﯾرﺗش ﮐﺟﺎﺳت؟
ﻟوازم اﺧﺗﻼط:
ﺑرادران ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻟوازم اﺧﺗﻼط دﺳت دادن اﺳت ،ﻣردان ﺑﺎ زﻧﺎن دﺳت ﻣﯽدھﻧد و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧوش آﻣد
ﮔوﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻋﺎﯾﺷﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
َف ا ْﻣ َرأ َ ٍة ﻗَ ﱡ
ﻋﻠَﯾ ِْﮭنﱠ  :ﻗَ ْد
ط َوﻛَﺎنَ َﯾﻘُو ُل ﻟَ ُﮭنﱠ ِإ َذا أ َ َﺧ َذ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ َ
ﺳو ِل ﱠ ِ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
))و ﱠ ِ َﻣﺎ َﻣ ﱠ
َف َر ُ
ﺳﻠﱠ َم ﻛ ﱠ
ﺳتْ ﻛ ﱡ
َ
َﺑﺎ َﯾ ْﻌﺗُﻛُنﱠ ﻛَﻼ ًﻣﺎ((
)ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم دﺳت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھرﮔز دﺳت زن دﯾﮕری را ﻟﻣس ﻧﮑرد و ھﻣواره
در وﻗت ﺑﯾﻌت ﮔرﻓﺗن ﻣﯽﮔﻔت :زﺑﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻌت ﮐردم(.
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ از ﻋﺎﺋﺷﺔ[

وﻗﺗﯽ زﻧﺎن ﺻﺣﺎﺑﯽ ﺑرای ﺳﻼم ﮐردن ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣد ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد :دﺳﺗت را دراز
ﮐن ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗو ﺑﯾﻌت ﮐﻧﯾم ای رﺳول ﺧدا ،ﻓرﻣود :ﻣن ﺑﺎ زﻧﺎن دﺳت ﻧﻣﯽدھم .اﯾن ﺣﮑم ﺷرﯾﻌت اﺳت
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﻣﻌﺻوم اﺳت و ﺑﺎ وﺣﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﺷود .ﭼﮫ اﯾرادی در اﺧﺗﻼط وﺟود دارد؟ ﻧﮕﺎه ﺣرام ﺑﮫ
ﭼﮭره و ﺑدن و ﻏﯾره .ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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ﺻ ِﺎر ِھ ْم َوﯾَﺣْ ﻔَ ُ
ﺻﻧَﻌُونَ ﴾
ﯾر ﺑِ َﻣﺎ ﯾَ ْ
﴿ ﻗُ ْل ِﻟ ْﻠ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ ﯾَﻐُﺿﱡوا ِﻣ ْن أ َ ْﺑ َ
ظوا ﻓُ ُرو َﺟ ُﮭ ْم َذ ِﻟكَ أ َ ْزﻛَﻰ ﻟَ ُﮭ ْم إِنﱠ ﱠ َ َﺧﺑِ ٌ
)ﺑﮫ ﻣردان ﻣؤﻣن ﺑﮕو :ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﻓرو ﮔﯾرﻧد ،و ﻋورﺗﮭﺎی ﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﺻون دارﻧد .اﯾن ﺑرای
اﯾﺷﺎن زﯾﺑﻧده ﺗر و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺗر اﺳت .ﺑﯽﮔﻣﺎن ﺧداوﻧد از آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد آﮔﺎه اﺳت(.
] ﺳورهی ﻧور[٣٠ :

رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
آﺧ ُر َھﺎ َوﺷ ﱡَر َھﺎ أ َ ﱠوﻟُ َﮭﺎ ((
ﺎء ِ
ﺳ ِ
اﻟر َﺟﺎ ِل أ َ ﱠوﻟُ َﮭﺎ َوﺷ ﱡَر َھﺎ ِ
آﺧ ُر َھﺎَ ،و َﺧﯾ ُْر ُ
)) َﺧﯾ ُْر ُ
ﺻﻔ ُ ِ
ﺻﻔ ُ ِ
وف اﻟ ِﻧّ َ
وف ِ ّ
)ﺑﮭﺗرﯾن ﺻﻔوف ﻣردان آﻏﺎز آن و ﺑدﺗرﯾﻧش ﭘﺎﯾﺎن آن اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﺻﻔوف زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن آن و
ﺑدﺗرﯾﻧش آﻏﺎز آن اﺳت(.
] ﺳﻠم ،ﺗرﻣذي ،أﺑو داود ،ﻧﺳﺎﺋﻲ ،اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ،أﺣﻣد و دارﻣﻲ از أﺑﻲ ھرﯾرة[

ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺻﻔوف زﻧﺎن و ﻣردان را ﺑﺎ ﺻف ﮐودﮐﺎن از ھم ﺟدا ﻣﯽﮐرد .از طرف
دﯾﮕر اﺧﺗﻼط در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ :ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﮫ دﯾدار ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽروﻧد ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،دوﺳﺗﺎن،
دوﺳﺗداران و آﺷﻧﺎﯾﺎن ،اﯾن ﭘﺳر ﻋﻣوﯾش اﺳت ،دﯾﮕری ﭘس ﺧﺎﻟﮫ اش اﺳت ،اﯾن ﭘﺳر ﻋﻣﮫ اش اﺳت ،اﯾن
ﺑﺎﺟﻧﺎﻗش اﺳت ،آن ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧوادهی ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش اﺳت ،اﯾن اﺧﺗﻼط ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت روﺣﯽ ،رواﻧﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧطرﻧﺎک اﺳت.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،اﮔر ﻧﺻوص ﻗرآﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ زن و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ زن را ﺑﺧواﻧﯾد ،از
ھﻣﮫی آنھﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺧﺗﻼط ﻗطﻌﺎ ﺣرام اﺳت و ﺧﺎﻧواده در اﺳﻼم ﺑﺎﯾد وظﯾﻔﮫی آرﻣﺎﻧﯽ
ﺧودش را از طرﯾﻖ ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﺧﺗﻼط زن ﺑﺎ ﻣرد ،ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد :اﯾن ﺑرادرم اﺳت،
ﭘﺳر ﻋﻣوﯾم اﺳت .ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد :ﻣﮕر ﺑﺎ اﯾن رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐرد؟ ﺧطر ھﻣﯾن ﺟﺎ در
ﮐﻣﯾن اﺳت ،رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺳو َل ﱠ ِ أَﻓَ َرأَﯾْتَ ا ْﻟ َﺣ ْﻣ َو؟ ﻗَﺎلَ :ا ْﻟ َﺣ ْﻣ ُو ا ْﻟ َﻣ ْوتُ ((
))إِﯾﱠﺎ ُﻛ ْم َواﻟ ﱡد ُﺧو َل َ
ﺎء ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺟ ٌل ِﻣنَ اﻷ َ ْﻧ َ
ﺳ ِ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ِﻧّ َ
ﺻ ِﺎر :ﯾَﺎ َر ُ
)ﻣﺑﺎدا ﺑر زﻧﺎن وارد ﺷوﯾد ،ﻣردی از اﻧﺻﺎر ﮔﻔت :ای رﺳول ﷲ ،ﺑرادر ﺷوھر ﭼطور؟ ﻓرﻣود :ﺑرادر
ﺷوھر ﯾﻌﻧﯽ ﻣرگ(.
ﻋﺎﻣِ ٍر[
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ از ُ
ﻋ ْﻘﺑَﺔَ ﺑ ِْن َ

ﺑرادر ﺷوھر ﮐﯾﺳت؟ ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻧزدﯾﮏ اﺳت ،ﺑرادر ﺷوھر اﺳت ،ﭘﺳر ﻋﻣوﯾش ،ﭘﺳر ﻋﻣﮫ
اش ،ﭘﺳر داﯾﯽ اش ،ﭘﺳر ﺧﺎﻟﮫ اش ،داﻣﺎدش و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻣﯽ ﻋﺟﯾب ﺑﺎﺷد؛ زﯾرا اﮐﺛرﯾت ﻣردم از آن
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺿﺎﯾﻊ ﺷود؛ ﻟﻐو ﻧﻣﯽﺷود ،ﺣﻖ ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﻖ اﺳت و ﺑﺎطل ،ﺑﺎطل اﺳت.
اﻣﺎ دﻋوﺗﯽھﺎ و دﯾدارھﺎی ﻣﺧﺗﻠطﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ آن ﻋﺎدت ﮐرده اﻧد ،ھﻣﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺷرﯾﻌت اﺳت ،آﻧﺎن
ﺑﮭﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺑرای آن ﻣﯽﭘردازﻧد و ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺧﺎﻧواده ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن اﺧﺗﻼط اﺳت.
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ﺧود را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷوﯾد ،اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن را ﺑﺳﻧﺟﯾد ﭘﯾش از اﯾن
ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺳﻧﺟﯾده ﺷود ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ی ﻣرگ از ﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳراغ دﯾﮕری رﻓﺗﮫ و ھر ﻟﺣظﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت از دﯾﮕران ﺑﮕذرد و ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾد ،ﭘس ﺑﺎﯾد ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﺷﯾم ،ﻋﺎﻗل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را
ﻣﺣﮑوم ﮐﻧد و ﺧودش را ﺑرای ﭘس از ﻣرگ آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﻧﺎﺗوان ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ھوس ھﺎﯾش ﭘﯾروی
ﮐرده و از ﺧداوﻧد آرزوھﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﺳﭘﺎس ﭘروردﮔﺎر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را.
***
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ﺧطﺑﮫی دوم
ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی وﺟود ﻧدارد ﺑﮫ ﺟز ﷲ ﮐﮫ وﻟﯽ ﺻﺎﻟﺣﺎن اﺳت و ﮔواھﯽ ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻣﺣﻣد
ﺑﻧده و رﺳوﻟش ھﺳت و دارای اﺧﻼق ﺑزرگ اﺳت .ﭘروردﮔﺎرا! درود ،ﺳﻼم و ﺑرﮐت ﺑﻔرﺳت ﺑر
ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد و ﺑر ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧدان و ﯾﺎراﻧش.
ﺗﺣﻠﯾل و ﺑررﺳﯽ ﻏرﺑﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫﯾﺷﺎن و ﺷﻧﺎﺧت اﺳﺑﺎب اﯾن ﻓﺳﺎد:
ﺑرادران ،ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺗﺎزهای را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻋﻧوان ﻣﯽﮐﻧم ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﺳﺑﻖ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ١٩٦٢م
ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺧطری ﺟدی روﺑﮫ رو اﺳت ،ﺟواﻧﺎﻧش ﻧﺎدان ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯽﺑﻧدو ﺑﺎر ،ﻏرق در
ﺷﮭوت ،و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن واﮔذار ﺷده ﺑﯽﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧد .از ھر ھﻔت ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺳرﺑﺎزی ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺷش ﻧﻔرﺷﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ زﯾرا ﺷﮭوﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻏرق ﺷده
اﻧد ،ﺗواﻧﻣﻧدی و ﻗوای ﺑﮭداﺷﺗﯽ و رواﻧﯾﺷﺎن را از دﺳت داده اﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫی اﺧﺗﻼط ﻣوﺟود ﺑﯾن ﭘﺳران و
دﺧﺗران در ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،روزﻧﺎﻣﮫای ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ آورده اﺳت ﮐﮫ دﺧﺗر داﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ و
داﻧﺷﮕﺎه ﺟز ﺑﮫ ﻋواطف و اﺣﺳﺎﺳﺎت و راه ھﺎی ﺑرآوردن ﮐردن اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﻣﯽاﻧدﯾﺷد و ﺑﯾش از
ﺷﺻت درﺻد از دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣردود ﻣﯽﺷوﻧد .دﻻﯾل اﯾن ﺷﮑﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن
ﺑﯾﺷﺗر از درس و ﺣﺗﯽ آﯾﻧده ﯾﺷﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد .اﻟﮑﺳﯽ ﮐﺎرﯾل ﻣﻘوﻟﮫی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ
دارد ،ﻣﯽﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ ﻏرﯾزهی ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﺷود ،ﺑدن اﻧﺳﺎن ﻣﺎدهای ﺗرﺷﺢ ﻣﯽﮐﻧد از
ﺧون ﺑﮫ ﻣﻐز ﻧﻔوذ ﮐرده و وی را از اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑر درﺳت و روﺷن ﺑﺎزﻣﯽ دارد«.
اﯾن اﺧﺗﻼط ،اﯾن ﺑﯽﺑﻧدوﺑﺎری و ھر ﻣﺷﮑل دﯾﮕری ﮐﮫ زن در آن اﺳت ،ھر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺷﺑﮫ
ﻋرﯾﺎن آراﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺗﻣﺎم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ھﻣﮕﯽ از طرﯾﻖ زن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،اﯾن ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر اﻧﺳﺎن
دارد؟ ﺑﮫ طور ﻣداوم اﻧﺳﺎن را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﯾش ﺗر در ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﻣﻧدان ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎل ﭘﯾش در ﮐﺷوری ﻋرﺑﯽ اﻧﺟﺎم دادﻧد؛ ﺻﺣﺑت ﮐردم ﮐﮫ ﭼطور اﻧﺳﺎن ﺣﯾن ﺗﺣرﯾﮏ ﺷدن ﺑﺎ دﯾدن
ﻣﻧظرهی ﯾﮏ زن ﺑﯽﺑﻧد و ﺑﺎر ،ھرﻣون ﺟﻧﺳﯽ در ﺧوﻧش ﺗرﺷﺢ ﻣﯽﺷود و اﯾن ھرﻣون اﮔر ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻣر در ﺧون ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻋث آﻓتھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾن آﻓتھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾش از
ﺑﯾﺳت ﻣورد ﻣﯽرﺳد ﭘس ھر آن ﭼﮫ در دﻧﯾﺎی اﻧﺣراف رخ ﻣﯽدھد ،ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﻧﮭﺞ ﺧداوﻧد
ﻋز وﺟل اﺳت ،ﮔوﯾد :داﻋﯾﺎن اﺧﺗﻼط از ﻋﻘﻠﺷﺎن دﺳﺗور ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮭوت ﺑر آﻧﺎن ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت.
ﮔزارش دﯾﮕری از ﺟراﯾم ﻧوﺟواﻧﺎن ،ﻣﯽﮔوﯾد :ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن اﺳﺑﺎﺑش ،اﺧﺗﻼط زﯾﺎد ﺑﯾن ﭘﺳران و
دﺧﺗران ﺟوان اﺳت .ﺣﮑﻣت ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺣدﯾث ﺷرﯾف ﮐﮫ ﭼﺎرﭼوب ﻣﻧﮭﺟﯽ در ﺗﻌﯾﯾن ﻋرﺻﮫی
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت؛ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن آﺛﺎر و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺧﺗﻼط ،از ﺑﯾن رﻓﺗن
ﺣﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮫ طور وﯾژه ﺣﺻﺎر ﻣﺣﺎﻓظ و ﻣداﻓﻊ زن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت
رﻓﺗﺎری ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾد از دﯾﮕران را در ﻗﺎﻟب ﺷﻌﺎر ﺗﻣدن و آزادی ﺟﺎﯾز ﻣﯽداﻧد .ﺑررﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎری
از ﺟﻧﺎﯾتھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼط ﺟﺎﯾز ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺷﮑﻼت اﺳت و ﭘﯾروان
اﺧﺗﻼط در ﻣورد رﺳواﯾﯽھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼط ﮐرده و ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺣرﻣﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش
ﺣﻼل ﻧﯾﺳت ﺧﻠوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد؟
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ :اﯾن اوﻟﯾن و آﺧرﯾن ﺑﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ از آن دﺳﺗﮫ از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣردم ﺑﮫ
آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ھﺳﺗﻧد؛ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯽآورم .دﯾدﮔﺎه آﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺧﺗﻼط اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ،آﻧﺎن ﻓﺳﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﯾﺷﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و آن را ﺑﮫ اﺧﺗﻼط ﻧﺳﺑت دادﻧد و ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎن راه اﯾﺷﺎن را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﮭﺞ ،ﮐﺗﺎب ،ﺳﻧت و وﺣﯽ ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل را ھﻣراه دارﯾم.
دﻋﺎ:
ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ را ﺟزو ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن و ﺷﻔﺎدادﮔﺎﻧت و اﻓراد ﺗﺣت وﻻﯾﺗت ﻗرار ده و ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻋﻧﺎﯾت
ﻓرﻣودهاي ،ﻣﺑﺎرﻛش ﺑﮕردان و ﻣرا از ﻗﺿﺎي ﺑد ،ﺣﻔﺎظت ﻛن ،ﺗوﯾﻲ ﻛﮫ ﺣﻛم ﻣﻲﻛﻧﻲ و اﺣدي ﺑر ﺗو
ﺣﺎﻛﻣﯾت ﻧدارد .ﻗطﻌﺎ ً ﻛﺳﻲ ﻛﮫ ﺗو او را ﺣﻣﺎﯾت ﻛﻧﻲ ،ذﻟﯾل و ﺧوار ﻧﻣﻲﺷود؛ ﭘروردﮔﺎرا! ﺗو ﺑﺎﺑرﻛت و
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ﺑﻠﻧدﻣرﺗﺑﮫ ھﺳﺗﻲ و ﺗو را ﺳﭘﺎس ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﭼﮫ ﺣﮑم ﻧﻣودی .ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺑﺧش و ﻣﺎ را ﻣﺣروم
ﻧﮑن .ﻣﺎ را ﺑزرگ ﺑدار و ﺧوار ﻣﮑن .ﻣﺎ را ﺗرﺟﯾﺢ ﺑده و دﯾﮕران را ﺑر ﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣده .ﻣﺎ را راﺿﯽ
ﮐن و از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺷو.
ﭘروردﮔﺎرا! دﯾن ﻣﺎ را ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﺎر ﻣﺎﺳت ،دﻧﯾﺎی ﻣﺎ را ﮐﮫ در آن ﻣﻌﺎش و زﻧدﮔﯽ ﻣﺎﺳت و آﺧرت ﻣﺎ
را ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی آن اﺳت اﺻﻼح ﮐن و زﻧدﮔﯽ را ﺑرای ﻣﺎ ﺗوﺷﮫای از ھر ﺧﯾری ﺑﮕردان و
ﻣرگ را ﺑﺎﻋث راﺣت ﺷدن از ھر ﺷری ﺑﮕردان.
ﻣوﻻی ﻣﺎ! ای رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن! ﭘروردﮔﺎرا! ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﻼل از ﺣرام ﺧود و ﺑﺎ طﺎﻋت از ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺧود و
ﺑﺎ ﻓﺿل ﺧود از ﻏﯾر ﺧودت ﺑﯽﻧﯾﺎز ﮐن.
ﭘرودﮔﺎرا! ﻣﮑر ﺧود را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﻧﮑن ،ﺣﻣﺎﯾت ﺧود را از ﻣﺎ ﺑر ﻧدار و ﻣﺎ را ﭼﻧﺎن ﻧﮑن ﮐﮫ ﯾﺎد ﺗو را
ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ای ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن.
ﭘروردﮔﺎرا! ﭼﮭرهھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗواﻧﮕری ﺣﻔظ ﮐن و ﭼﮭرهھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﯾﻧواﯾﯽ ﺧوار ﻧﮑن ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
درﺧواﺳت از ﺑدﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗت ﺷوﯾم و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد ﺑﺧﺷﻧدﮔﺎن و ذم و ﺑدﮔوﯾﯽ ﺑﺧﯾﻼن
ﺷوﯾم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑرﺗر از آنھﺎ و ﺻﺎﺣب ﺑﺧﺷش ھﺳﺗﯽ و ﺧزاﻧﮫھﺎی آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﻓﻘط در
دﺳت ﺗوﺳت.
ﭘروردﮔﺎرا! ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭼﺷمھﺎی اھل دﻧﯾﺎ را ﺑﺎ دﻧﯾﺎی آﻧﺎن روﺷن ﮐردی ،ﭼﺷمھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺷﻧودی
ﺧود روﺷن ﮐن ای ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
ﭘروردﮔﺎرا! آن روزی ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ دوﺳت دارﯾم و ﺑﮫ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ ﻧﻣودی ﯾﺎری ﮔر ﻣﺎ در آنﭼﮫ ﺗو
دوﺳت داری ﺑﮕردان و آن روزیھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ دوﺳت دارﯾم و از ﻣﺎ ﺑﺎز داﺷﺗﯽ ،ﺟﺎﯾﺷﺎن را ﺑرای آنﭼﮫ
دوﺳت داری ﺧﺎﻟﯽ ﮐن.
ﭘروردﮔﺎرا! ﻣﺎ از ﻓﻘر ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗو ﭘﻧﺎه ﻣﯽآورﯾم ،از ﺗرس ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗو ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺟوﯾﯾم و از ذﻟت ﻓﻘط ﺗو را
ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺧود ﻗرار ﻣﯽدھﯾم .از درد ﺑﯽدرﻣﺎن ،ﺷﺎدی دﺷﻣﻧﺎن و ﮔرﻓﺗن ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ﺑﮫ ﺗو
ﭘﻧﺎه ﻣﯽآورﯾم ای ﺳرور ﻣﺎ! ای ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
ﭘروردﮔﺎرا! ﺑﮫ ﻓﺿل و ﮐرم ﺧود ﮐﻠﻣﮫی ﺣﻖ و دﯾن را ﺑﺎﻻ ﺑﺑر ،اﺳﻼم را ﯾﺎری ده و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻋزﯾز
ﺑدار و ﺷرک و ﻣﺷرﮐﺎن را ﺧوار و ذﻟﯾل ﮔردان.
ای ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن! دﺳت واﻟﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑﮕﯾر و ﺑﮫ ﺳوی آنﭼﮫ دوﺳت داری و ﻣﯽﭘﺳﻧدی ﺑﺑر،
ﭼون ﺗو ﺑر ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽ ﺗواﻧﺎ ھﺳﺗﯽ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫی اﺟﺎﺑت دﻋﺎﯾﯽ.
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اﺧﺘﻼط.

