 ‐ 1200ادﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺧﺘﻼط
ﺳﻮال
ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﯾ ﮐﻼس زﺑﺎن ﻋﺮﺑ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ و ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼط ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﻢ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﮐﻼس ﻣﺎ ده داﻧﺶ آﻣﻮز دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم در اﯾﻦ
ﮐﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﯾ ﻣﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ و وارد ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﯿﺪﮔﺮ و آﺷﺎر ﺷﺪن زﻧﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ،ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ از اﻣﻮر ﺣﺮام در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از اﺳﺒﺎب ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﻬﻮت و از ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﻮع در
ﻓﻮاﺣﺶ و ﮔﻨﺎﻫﺎ اﺳﺖ.
ادﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺧﺘﻼط در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واذَا ﺳﺎﻟْﺘُﻤﻮﻫﻦ ﻣﺘَﺎﻋﺎ ﻓَﺎﺳﺎﻟُﻮﻫﻦ ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎبٍ ]اﺣﺰاب[۵۳ :
)و اﮔﺮ از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از وارد ﺷﺪن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻬ ﮐﺮدم ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻨﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺟﺘ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از آﻧﺎن ﺑﯿﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻨﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮ از
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ اﺧﺘﻼط را ﺣﺘ در ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺰد اﻟﻪ ﯾﻌﻨ ﻣﺴﺎﺟﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪو آن ﺑﺎ
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎی زﻧﺎن از ﻣﺮدان و ﻣﺚ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮای رﻓﺘﻦ زﻧﺎن و ﻗﺮار دادن دری ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮد .دﻻﯾﻞ
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ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
از ام ﺳﻠﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻼم ]ﻧﻤﺎز[ ﻣﮔﻔﺖ زﻧﺎن ﭘﺲ
از ﺳﻼم اﯾﺸﺎن و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﮐﻤ ﻣﺚ ﻣﮐﺮد ﺑﺮﻣﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد .اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ واﻟﻪ اﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺚ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﮔﺮوﻫ] از ﻣﺮدان[ ﮐﻪ ]زودﺗﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون[
ﻣروﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۷۹۳
اﺑﻮداوود ) (۸۷۶در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان :ﺑﺎب اﻧﺼﺮاف اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
)ﺑﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ زﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﺮدان از ﻧﻤﺎز(.
و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ] :ﺧﻮب ﺑﻮد[ اﮔﺮ اﯾﻦ در را ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻣﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم وﻓﺎﺗﺶ از آن در وارد ]ﻣﺴﺠﺪ[ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ).(۴۸۴
و از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒﻫﺎی ﻣﺮدان اوﻟﯿﻦ آن
اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦش آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒﻫﺎی زﻧﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻒﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦش اوﻟﯿﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۶۴
اﯾﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻊ اﺧﺘﻼط در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدان از ﺻﻒﻫﺎی زﻧﺎن دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ
زﻧﺎن از ﺻﻒ ﻣﺮدان دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺎن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺮدان و زﻧﺎن در دورﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از اﻧﯿﺰهﻫﺎی
ﺷﻬﻮاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ و ﺑﺪون ﺷ اﻟﺰاﻣﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺑﻮاﺳﯿﺪ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در راه ﺑﺎ ﻫﻢ در آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪی راه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ زن را ﻣدﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﭼﺴﺒﺎﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﯿﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺑﻮداود )ﮐﺘﺎب اﻷدب ،ﺑﺎب :ﻣﺸ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻓ اﻟﻄﺮﯾﻖ(.
و ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط و ﺗﻤﺎس زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﺎه و دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ:
اوﻻ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ آن راﺿ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎی دﯾﻨ و ﻣﺠﺎﻟﺲ اداری ﻣﺮاﮐﺰ
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اﺳﻼﻣ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻤﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺮدان از زﻧﺎن و ﻗﺮار دادن درﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪا ﺑﻪ
زﻧﺎن و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ زﻧﺎن در اﻣﺮ آﻣﻮزش ]ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﻫﺸﺘﻦ و ﻣﺠﺎﻫﺪهی ﻧﻔﺲ ،ﺗﻘﻮای ﭘﺮوردﮔﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸ از ﭘﮋوﻫﺸ را ﮐﻪ ﯾ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎرهی اﺧﺘﻼط ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ .وی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﺘ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ اﺧﺘﻼط ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
 ۷۶٪ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ۱۲٪دﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗ و دﯾﻨ و...
و  ٪۱۲دﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻧﻤداﻧﻢ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺪام ﯾ را ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺰﯾﺪ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد:
 ۶۷٪ﻣﺠﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
 ۹٪ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
و  ٪۱۵ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪن
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻄ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺷﻮﯾﺪ؟
ﺑﺮﺧ از ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺠﺎﻟﺖ آور و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ
اﺳﺖ:
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ـ ﯾ ﺑﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرم وارد ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اداره ﺷﺪم .ﯾ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺎﺣﺠﺎب ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎران ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮرد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮم.
ـ ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎه داﻧﺸﺎه ﯾ آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣدادم اﻣﺎ آن روز ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎﯾﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ در آن روز ﺧﺎص ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﺣﺎﺿﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﺎه در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی دﺧﺘﺮ و اﺳﺘﺎد و ﻣﺴﺌﻮل
آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .آن روز ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺮ ﻧﺎهﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺤﺎل آﻧﺎن ﺣﺴﺎﺑ اذﯾﺖ
ﺷﺪم.
ـ ﯾ ﺑﺎر ﻣﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻗﻔﺴﻪی ﺧﻮدم ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﺮدارم ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﯾ از ﻫﻤﺎران ﻣﺮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺖ
ﺗﺎ از ﻗﻔﺴﻪی ﺧﻮدش ﭼﯿﺰی ﺑﺮدارد اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺬب ﻧﺒﺎﺷﻢ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
ـ در ﯾ از راﻫﺮوﻫﺎی ﺷﻠﻮغ داﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﯾ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردم .او ﻫﻢ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدش را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺎر ﻣﻦ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ و او ﭼﻘﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎهﻫﺎی دﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮدب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺷﺪﯾﻢ.
ـ ﯾ از ﻫﻢﮐﻼﺳﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﻣﻦ روی ﭘﻠﻪﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﺷﻞ ﺑﺪی اﻓﺘﺎد و ﺑﺨﺸ از ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻞ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ آﺷﺎر ﺷﺪ .ﺧﻮدش ﻃﻮری اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﮐﺴ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ در آن ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﯾ از ﭘﺴﺮﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﺶ ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد.
ـ در ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﮐﺮدم .وارد اﺗﺎق ﯾ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ .در اﺛﻨﺎی ﺧﺮوﺟﻢ از اﺗﺎق
ﻣﺮا ﺻﺪا زد .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و او را ﺧﺠﺎﻟﺖزده دﯾﺪم ...ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ...ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی
دﯾﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻣﺎ از ﺗﺮدﯾﺪ و ﻟﻨﺖ زﺑﺎﻧﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﻌ ﻣﮐﺮد ﺧﻮدش را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻧﺎه ﻣﮐﺮد ودر ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣزد ...ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺧﻮﻧ اﺳﺖ ...دﻋﺎ ﮐﺮدم
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﺷﺪ و ﻣﺮا در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﺑﺮد...
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺧﺘﻼط ...داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾ واﻗﻌ
اﻣﯿﺪ ﮔﻢ ﺷﺪه؟
ام ﻣﺤﻤﺪ زﻧ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
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ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم زﻧﺪﮔ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪای داﺷﺘﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺰدﯾ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺎﻣﻠ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد .او ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
زﻧ ﻣﻐﺮور ﭼﻮن ﻣﻦ را راﺿ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﺧﻮش ﻗﻠﺒ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد از اﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻦ ﻣﮔﯿﺮم ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﺴﺮم ﺧﯿﻠ ﻧﺎم ﻫﻤﺎر و ﺷﺮﯾﺶ را ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﻣﺑﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣآﻣﺪ در دﻓﺘﺮش ـ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎ
ﺑﻮد ـ او را ﻣدﯾﺪم و اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺗﺎ آﻧﻪ ﯾ ﺑﺎر او و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﭘ در
ﭘ ﺗﺮار ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ آن دو ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﺶ از دﺳﺘﻢ در رﻓﺖ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺣﺘ
ﮔﺎه ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻣآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻪ ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﻮ ﻣﻧﺸﺴﺖ .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ او
ﺑﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ او را از ﻧﺰدﯾ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .او واﻗﻌﺎ ﻋﺎﻟ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ
او ﮔﺮاﯾﺶ دارم و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دارد.
ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ و روزی آرزوﯾﺶ را
داﺷﺘﻢ ...ﭼﺮا اﻻن و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟ ﻫﺮ ﺑﺎر او ﯾ درﺟﻪ در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻻ ﻣرﻓﺖ و ﻫﻤﺴﺮم ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣآﻣﺪ .اﻧﺎر ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻣدﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ زﺷﺘ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﭘ ﺑﺒﺮم!
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آن ﻣﺮد ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد از ﻫﻤﺎن اﻓﺎری ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ ...ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد در دﻟﻬﺎی
ﻣﺎ رخ داد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ...اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺴ ﺟﺰ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺘ ﻟﺮزان ﻧﺒﻮد .از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم و ﻧﻤداﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻨﻪای از او ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ و از ﺧﻮدم ﻣﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﺮدهام و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻫﺎی زﻧﺪﮔ روﺑﺮو ﺷﺪهام؟ اوﺿﺎع آﻧﻘﺪر ﺑﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ از او ﻃﻼق ﺧﻮاﺳﺘﻢ و او
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ و آﻧﻘﺪر ﺷﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪی ﯾ ﻣﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻠﺦﺗﺮ از ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﯾﺮان ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮادهام و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻼق ،وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهی آن ﻣﺮد ﻫﻢ رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دلﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ ﭘ ﺑﺮد
و زﻧﺪﮔ او ﻧﯿﺰ ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪ .ﻏﯿﺮت زﻧﺎﻧﻪاش آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد
و ﺳﺮم داد ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻮد ﺑﺎر ﻣﻦ ﮐﺮد ...ﺧﺎﻧﻪی او ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل وﯾﺮاﻧ ﺑﻮد...
اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺑﺎ
ﯾﺪﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
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ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهی او و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰم را از دﺳﺖ دادم و اﯾﻦ را ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ او
اﺟﺎزه ﻧﻤدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ و ازدواج ﺑﺮدارﯾﻢ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ وﻗﺖ دﯾﺮی ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ وﻫﻤ و اﻣﯿﺪی ﮔﻢ ﺷﺪهام.
ﯾ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ
ام اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﻤﺴﺮم ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻣﺘﺎﻫﻞ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﻢ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﻤﺎن ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻮ و ﺑﺨﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪی ﯾ از ﻣﺎ
ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﯿﺮﯾﻢ.
ﺧﻮدم از آن ﺷﺮاﯾﻂ راﺿ ﻧﺒﻮدم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎم و ﺷﯿﺮﯾﻨ و آﺟﯿﻞ و ﺷﺮﺑﺖ و ﺑﻮ و ﺑﺨﻨﺪﻣﺎن آﮐﻨﺪه ﺑﻮد از ﺷﻮﺧﻫﺎی ﮔﺎه
ﺧﺎرج از ﺣﺪود ادب و ﺟﻮک و ﺧﻮﺷﻤﺰﮔ و ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ...
ﺑﻪ ﺣﻢ دوﺳﺘ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﻨﺪهﻫﺎی رﯾﺰ را ﻣﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﻼن ﻣﺮد و زن و ﻧﺎﻣﺤﺮم دﯾﺪ
و ﮔﺎه ﺷﻮﺧﻫﺎی ﺳﻨﯿﻨ ـ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻣ ـ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭼﯿﺰی ﻋﺎدی و ﺑﻠﻪ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﻣﺪ.
ﻋﻠ رﻏﻢ آﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﺮدم اﻣﺎ وﺟﺪاﻧﻢ آزارم ﻣداد .ﺗﺎ آﻧﻪ آن روز رﺳﯿﺪ؛ روزی ﮐﻪ زﺷﺘ و
ﺣﻘﺎرت آن ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎ را آﺷﺎر ﮐﺮد.
ﺗﻠﻔﻦ زﻧ زد ...ﯾ از ﻣﺮدان آن ﺟﻤﻊ ﺑﻮد ...ﺑﺎ او ﺳﻼم وﻋﻠﯿ ﮐﺮدم و ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در
ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﺎر دارد! وﻗﺘ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ
دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﮐﺮدم ،اﻣﺎ او ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮت ﺟﺪی ﺑﺎش
و ﻣﻮاﻇﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎش ...اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﻣﺮا در ﻫﻢ ﺷﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﻌ ﮐﺮدم ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮدم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﻗﺼﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺮا دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺬر ﺷ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم در دﻟﻢ ﺑﺎرد.
اﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺑﺰرگ رخ داد ...داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ زﻧ دﯾﺮ راﺑﻄﻪ دارد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔ ﺑﻮد ...ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﺮف زدم و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧ رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ...و داﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺶ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .ﺷﻮک زده ﺷﺪه ﺑﻮد ...ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
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ﻣﺧﻮاﻫ رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ اﯾﻦ را ﺑﺪان ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻧﻤﺗﻮاﻧ ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺷﺪه! و داﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺶ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .ﺷﻮﻫﺮم ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ...ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮم اﯾﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن! ...ﺳﯿﻠ او ﻫﻤﻪی وﺟﻮدم را ﻟﺮزاﻧﺪ ...ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او ﻣداﻧﺴﺖ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺷﺪ ﮐﻪ
وارد زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و داﻧﺴﺖ در ﭼﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﺎﺳﺪی دارﯾﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ .زﺟﺮ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻃﺒﻖ اﻋﺘﺮاف
ﺧﻮدش آن زن ﻓﺎﺳﺪ را رﻫﺎ ﮐﺮد .ﺑﻠﻪ او را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺎه ﻗﺒﻠاش و
آن اﺣﺘﺮاﻣ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؟ اﯾﻦ زﺧﻢ ﺑﺰرگ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
آن را ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﭘﺎک و ﺑﺪون ﻧﺎه آﻟﻮده ﻣداﻧﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ...
ﻫﻮش ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرم .ﻣﺪﺗ ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾ از ﻫﻤﺎران ﺧﺎﻧﻢ
اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻ دارم .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺒﺎﯾ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﯾﺖ او در ﮐﺎر و ﻫﻮش و ذﮐﺎوت اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎوﻗﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﻦ ﯾ ﻣﺮد ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺿ را رﻫﺎ ﻧﻤﮐﺮد .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ و ﭘﺎﺳﺦ رد او ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .او ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای را ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣ ﻧﻤﭘﺬﯾﺮﻓﺖ،
دوﺳﺘ ،ﻫﻤﺎری ،اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ...ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣ .ﮔﺎه اﻓﺎر ﺧﺒﯿﺜ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣرﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺎش او از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﻮد.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺮ او ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ او ﻧﺰد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋ اﻧﺘﻘﺎم از او ﺑﻮد .او ﺑﺎ
آراﻣﺶ و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ واﮐﻨﺸ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﻣﮐﺮد و ﮐﺎر ﻣﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﺶ
ﺑﻮد ﮐﻪ از او دﻓﺎع ﻣﮐﺮد و او ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﯾﻦ را ﻣداﻧﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﺪ ﺑﺗﻮﺟﻬ و ﭘﺎﺳﺦ رد او ﻧﯿﺰ
ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﺷﺪ.
ﻣﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺟﺬب زﻧﺎن ﻧﻤﺷﺪم و از ﺧﺪا ﻣﺗﺮﺳﯿﺪم و از ﺣﺪود رواﺑﻄﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زﻧ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺘﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺠﺬوب
اﯾﻦ زن ﺷﺪه ﺑﻮدم ...راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻤداﻧﻢ...
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻒ ﭘﺪر
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ﺧﺎﻧﻢ ن ع ع ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ آن ﻫﻨﺎم دﺧﺘﺮی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻢ آن ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔ را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﺮدم .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻣﺮد را ﻣدﯾﺪم و او ﭘﺪرم ﺑﻮد .ﻫﻤﻪی ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ...
ﻧﺎهﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ را در ﺧﻮد ﻣﺑﻠﻌﯿﺪ ...ﭘﺎاﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ ﯾ را ،ﻣﻮﻫﺎی دﯾﺮی را و اﻧﺪام آن
را ...ﻣﺎدرم ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎﯾ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ ،او زن ﺧﯿﻠ ﺳﺎدهای ﺑﻮد.
در ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ﯾ از زﻧﺎن ﻋﻤﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﮐﺮد .ﮔﺎه ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻌﻨﺎدار...
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮدم ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﺎدرم در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
اﻣﺎ آن ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﻫﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺑﺎ آن ﺳﻦ ﮐﻤ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺳﻌ ﮐﺮدم ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ رخ داده درک ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرم در آن ﻣﺪت ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﭘﺪرم را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺒﻬﻤ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻣﺷﻨﯿﺪم ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﺧﻮدم ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎم دﯾﺪم ،زﻧﯿﻪ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺗﻮ
ﯾﻪ وﺿﻊ ﻧﺎﺟﻮر دﯾﺪﻧﺸﻮن ...و دﯾﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد آدم ﺑﺰرگﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪم و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺣﺮفﻫﺎ را ﻓﻬﻤﯿﺪم و از ﻫﻤﻪی ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم .ﻫﻤﻪﺷﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎدرم زﻧ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ زﻧ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ از او ﻣﺗﺮﺳﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺘﻬﻤ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺪر ﻣﻦ را ﺑﺪزدد .ﭘﺪرم اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣاش ﯾﻌﻨ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن زﻧﺎن اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﻮزده ﺳﺎل دارم اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻢ ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎدی را ﻣﺷﻨﺎﺳﻢ .از اﯾﻨﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮم ﻟﺬت ﻣﺑﺮم .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﭙ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﺪرم ﻫﺴﺘﻢ؛
ﭘﺴﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدم ﻣﮐﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪون آﻧﻪ اﺟﺎزه دﻫﻢ ﺣﺘ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﯾ ﺗﺎر ﻣﻮﯾﻢ ﺑﺮﺳﺪ .در ﺑﺎزار و دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻤﺪیام آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﮐﺸﺎﻧﻢ .ﺗﻠﻔﻨﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل زﻧ ﺧﻮردن اﺳﺖ و از اﯾﻨﻪ دارم ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻣﺎدرم و
ﺧﻮدم اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮم اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﺑﯿﭽﺎرﮔ و ﺧﻔ ﻣﮐﻨﻢ .اﺑﺮی ﺗﺎرﯾ و ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﺮ زﻧﺪﮔام
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻨﺪه.
ﺧﺎﻧﻢ )ص ن ع( ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼاش را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﮐﻨﺪ:
ﻫﯿﭽﺎه ﺗﺼﻮر ﻧﻤﮐﺮدم ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎریام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺲ دﯾﺮ )ﻣﺮدان( روﺑﺮو ﺷﻮم اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ رخ
داد ...اواﯾﻞ ﮐﺎر روﺑﻨﺪه ﻣزدم ﺗﺎ از ﻣﺮدان دور ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺮم اﻣﺎ ﯾ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺑﻨﺪه ﻧﺰﻧﻢ زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ روﺑﻨﺪه را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﮔﻤﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ...اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﻣﯿﺎن آن ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻢ ...ﺳﺮدی
ﻣﻦ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺮدن در ﮔﻔﺘﻮ و ﺷﻮﺧ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾ وﺻﻠﻪی ﻧﺎﻫﻤﻮن ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻤﻪ از آن زن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻣﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﯾ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻐﺮور ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ اﺻﻼ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮدم .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮدم را از ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم ﺧﺎرج ﺳﺎزم و در ﺷﻮﺧﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻬﺎرت دارن و ﻣﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺬارم .ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺪی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺛﺮ و ﺟﺬاب ﺑﻮد .ﮐﻤ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﺘ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣزﻧﻢ ﮐﻤ ﺧﻮدش را ﻣﺑﺎزد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﻤﺪا ﺑﺤﺚﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎهﻫﺎی ﺑﺪ او ﻣﺷﺪم و اﻧﺎر ﻧﻤﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮدم ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ او ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﻫﺮﭼﻨﺪ از
اﯾﻨﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎدﮔ اﺳﯿﺮ ﯾ زن ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺷﻮﻧﺪ در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﺮ ﭼﻮﻧﻪاﻧﺪ؟ ﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋ درﺑﺎرهی او ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم و اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن ﯾ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺐ ﺷﻮم
ﺣﺘ در ﺣﺪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗ ﺑﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدم و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
رﺳﯿﺪم:
۱ـ ﺟﺬب ﺷﺪن دو ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘ وارد اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را اﻧﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺬب ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوع آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد.
۲ـ ﺣﺘ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ از روشﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۳ـ و ﺣﺘ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ از ﺣﺪود ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﻌﻘﻮل ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺬارد ﺑﺎز ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻃﺮف دﯾﺮ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت او را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
۴ـ و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮی در اﺧﺘﻼط ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻌﻘﻞ
را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی اﺧﺘﻼط ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاﻻﺗ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼط را زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه دﻫﯿﻢ و آن را دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺑﺪیﻫﺎی آن ﻣﺎ را ﺗﺮک
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﯾﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻼط ﯾ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻃﺒﯿﻌ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ۷۶) 
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درﺻﺪ( ﮐﺎر در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﻌﻨ ۷۶ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼط را ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ از ﭘﺎﮐ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺧﺘﻼط ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ۱۲ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻦ و ﻋﺮف
و ﺳﻨﺖﻫﺎ و اﺧﻼق و وﺟﺪان و وﻗﺎر و ﭘﻮﺷﺶ ...و دﯾﺮ ارزشﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﺧﺘﻼط در ﺣﺪود
ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
از آﻧﺎن ﻣﭘﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻃ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻣﺎن ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ
آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺷﻮد؟ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﮐﻨ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻮارد ﺧﻼف ﺷﺮع در ﻟﺒﺎس و ﺣﺮفﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد؟ ﻣﺮ ﺧﻮﻧﻤﺎﯾ و ﺑﺪﺣﺠﺎﺑ و ﻓﺘﻨﻪ و رواﺑﻂ ﻣﺸﻮک در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و وﺟﺪان و
ﭘﻮﺷﺶ ،ﮔﻮﯾﺎ زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺧﺘﻼﻃ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺖ ﺣﺘ ﻣﻮرد ﺧﻨﺸﻮدی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط را در
ﻣﺤﯿﻄ ﭘﺎک ﺟﺎﯾﺰ ﻣٔداﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ اﺧﺘﻼط ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرچﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻒ و دﯾﻮار و ﺳﻘﻔﺶ رﺷﺪ و ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﻪ ﮐﺴ ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠاش ﻫﻤﯿﻦ رواﺑﻂ
ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼط اﺳﺎس ﻓﺘﻨﻪای ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎ و ﺷﻬﻮتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺮک وا ﻣدارد و ﺑﺎ
ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣزﻧﺪ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺻﻼح ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ.
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