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  :از ـسرآغ
ام  مدتی است که در بین دوستان و آشنایان بعنوان مشاور اجتماعی شـناخته شـده          

و همین لطف و محبت دیگران بود که باعث شد بـراي اینکـه بتـوانم بـه آنهـا           
  .ت زندگی مردم بزنمشناخو کمک کنم دست به مطالعه 

دوستان زیادي مرا الیق دانـسته و در نـزد مـن از مشکالتـشان حـرف زدنـد و          
  .اند همچنین مرا محرم اسرار خود کرده و پرده از رازهاي زیادي برداشته

از گذشت مدتی ، افراد به من مراجعـه   زمانی که پس از گفتگوهاي فراوان و بعد 
شـدم کـه    گفتند، چنـان شـاد مـی    ن میکرده و از شیرین شدن زندگی برایم سخ      

گاهی ناخواسته در خلوت خود از شدت خوشحالی و هیجان گریه کـرده و اشـک    
 ، خداونـد مهربـان را   یافتم خود را پیروز در یک پرونده می  از اینکه   ریختم و     می

  .گفتم سپاس می
به هر حال همین الطاف باعث شد تا کار مشاوره من گسترش یافتـه و بـه سـطح      

نت رفته و در آنجا نیز مورد استقبال قرار گرفتم و البتـه مخالفـان سرسـخت        اینتر
  !زیادي نیز داشتم

کنندگان بـه اینجانـب را دختـران و زنـان جـوان       که بیشترین مراجعه   از آنجائی 
دادند بنابراین خواسته یا ناخواسته با اخالق و روحیـات خیلـی از آنهـا     تشکیل می 

ن شدم و بصورت کامالً تجربـی تبـدیل بـه یـک      آناي آشنا شده و وارد محدوده   
 که البته به غیر از بحثهاي روانـشناسانه، همیـشه خداونـد را     مشاور ازدواج گشتم  

نیز در گفتار و جلساتم در نظر داشته و حتی یـک ریـال هـم از ایـن راه درآمـد         
کـه از خداونـد بـه صـورت     هـایم   نداشته و ندارم، اما خود و تمام وجود و داشته    

 قـرار داده و چیـزي را    و بندگانشخداوندهمان در اختیار را  به من رسیده     امانت
ام و هیچگاه براي راضی نمودن کـسی و یـا    که او فرمان داده گفته و بیان نموده     
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ام زیـرا معتقـدم    از بین بردن مشکلی، چیزي را خالف دستور خداوند بیان نکـرده  
ت بنابراین گاهاً ممکـن   من رضایت خدا و کمک کردن به بندگان اوس    ي  وظیفه

 برخـی از افـراد خـوش نیایـد و باعـث      ي هاي من به ذائقه است نظرات و نوشته   
رضایت آنها نشود و البته این موضوع براي کـسی کـه بخـاطر رضـایت مـردم          

  !زند زیاد مهم نیست حرف نمی
زنـم باعـث    البته همین صراحت کالم، صداقت و البته مثالهاي ملموسی کـه مـی        

  .ام بیش از دافعه باشد بهشده تا جاذ
بـه ایـن حقیقـت    . ام به هر حال در طی این چند سال به حقیقتی دردناك پی برده  

 ما، عدم شناخت کـافی  ي  اصلی اکثر مشکالت دختران و زنان جامعه     ي  که ریشه 
از محیط، عرف، دین و اجتماع است که همین ناآگاهی باعـث بـروز رفتارهـاي        

  .دگی آنهاستاشتباه و مشکالت متعدد در زن
. تر از این هم وجود دارد و آن عدم شـناخت از خـود اسـت    البته حقیقتی دردناك 

شناسند و بـا غرایـز و     ما حتی خود را نمی ي  متاسفانه دختران و زنان جوان جامعه     
پی بردن به این حقیقت و الطافی که از طرف این قـشر    . حقایق خود آشنا نیستند   

 بوجود آمد باعث شد تا احساس وظیفـه کـرده و   از انسانهاي اجتماع در مورد من   
ام و البته انـدکی تحقیـق و مـصاحبه و همچنـین      ا تجربه کمی که بدست آورده ب

دیگر منابعی که در اختیار داشتم بر آن شوم تا کتابی هرچنـد نـاقص و مختـصر         
در کمک به شناخت زنان از خودشان بنویسم تا شاید حتی یک نفـر بـا خوانـدن            

  .یر شود آن دچار تغی
متاسفانه ممکن است با خواندن برخی از جمالت و مثالها کمـی ناراحـت شـده و        

به هر حال این کتاب را یک مرد نوشـته اسـت و بـراي    : اینگونه فکر کنید که    
  !اهش مردساالرانه استمین نگه
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 احساسی دسـت یافتیـد، کتـاب را    کنم زمانی که به چنین جمله و  می اما خواهش 
گیري، به محیط و اجتماع خـود و همچنـین بـه      غرض و جبهه بسته و بدون هیچ   

  .مثالهاي کتاب فکر کنید
! دانم که براي بسیاري از خوانندگان کتاب ، برخی از این رفتارهـا آشناسـت         می
 هیچکس نخواهد فهمید کـه شـاید شـما    …! باور کنید که این یک راز است     .... 

 پـس الاقـل بـا خـود     …! ده باشید و چنین رفتارهایی انجام دا    دهستینیز اینگونه   
دانـم کـه    روراست بوده و به خودتان دروغ نگوئید و البته این را نیز خـوب مـی      

  .وجود داردنیز همیشه استثنا 
در همین ابتداي راه براي اینکه خیالتان را اندکی آسـوده کـنم، نظـر و دیـدگاه             

ـ   خود را نسبت به کلمه و شخصیت زن بیان می      ایـن  ي سندهکنم تا بدانید کـه نوی
کتاب نگاهش نسبت به زنان چگونه است و از چه دیدگاهی اقدام به نوشتن ایـن          

  .مطالب نموده است
اما اجازه دهید تا قبل از آن به صراحت اعالم کنم که اگر توانائی تغییـر دیـدگاه    

توانید با خیلی از حقایق روبرو شده و آنهـا قبـول    و نگاه خود را ندارید و اگر نمی  
 ؛ هـاي گمـراه کننـده هـستید      و اگر هنوز اسیر ایدئولوژي    درك نمائید کرده و   

 این کتـاب  ي  آن ادامه ندهید زیرا مطالعهي  و به مطالعه   بستههمین حاال کتاب را     
  !به درد شما نخواهد خورد

در ضمن باور نویسنده این است که اکثر خواننـدگان ایـن کتـاب را دختـران و       
ابراین روي صحبت مولف با این گـروه خـاص   زنان جوان تشکیل خواهند داد بن     

  ! است کتاب زنانهـیکاین : توان گفت  است و با افتخار می
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   زن چگونه موجودي است؟
  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 

  دلیل خلقت زن چیست؟
ترین افراد، افکار و مکاتب دنیا ، خلقت زن را بـراي بقـاي نـسل بیـان         لوح  ساده
اج یافته کـه حتـی امکـان دارد خـود     کنند و آنقدر این طرز تفکر در دنیا رو      می

کنیـد بـارداري و بقـاي     شما نیز با خواندن این سوال به اولین چیزي که فکر می     
نسل باشد که البته آن هم جز وظایف زن است لـیکن اولـین و مهمتـرین دلیـل          

  .براي خلقت او نیست
  اشد؟اي بیافریند که نیاز به جفت نداشته ب توانست مرد را به گونه مگر خدا نمی

  )همانند بسیاري از موجودات دنیا مانند حلزون و یا دیگر موجودات خنثی(
او بیـان  . خداوند خود در کتاب بزرگش قرآن پاسخی براي این سوال داده اسـت    

نموده که زن را بخاطر آرامش بخـشیدن در جهـان آفریـده اسـت و زن کامـل              
  . مرد استي کننده

 زن نمونه تکامل یافته مرد اسـت و بـراي   یابیم که حال با خواندن این جمله درمی 
 بـر   را)بخـشی  آرامـش ( بزرگی ي وظیفهزن رفع نیازها و نواقص او خلق شده و       

  .عهده دارد
همچنین خداوند بعد از نام و یاد خودش، حـضور و وجـود زن را باعـث آرامـش       

ـ  در زمـین ،  در زندگی می داند یعنی اینکه جایگـاه واقعـی زن     بیه بـه  چیـزي ش
؛ و البتـه چـه   است رامش در زمین  براي ایجاد آ رسول خدا ،زن. خداستجایگاه  

خود را دانـسته و لیاقـت زن بـودن، آنچنـان     و مقام  اندکند زنانی که قدر جایگاه      
  . خواسته است را دارند براي آنانکه خداوند
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پس تا به اینجا با یکی از ابعاد زنان آشنا شـدیم و دریـافتیم کـه زن در حقیقـت           
اي بزرگ به زمـین آمـده اسـت و     سمانی است که براي انجام وظیفه     موجودي آ 

تواند همانند نام و یاد خدا آرامش بخـشد و زیبـائی     زمانی که در این بعد باشد می      
مـن از  : انـد  در حدیثی فرموده) ص(بیافریند و براي همین است که پیامبر اسالم    

  .پسندم، نماز، عطر و زن را دنیاي شما سه چیز را می
بعدي که دقیقاً مخـالف و متـضاد بـا بعـد     . عد دیگري از زنان نیز وجود دارد   ب اما

  .تواند تبدیل به شیطان و یا حداقل سرباز و دام شیطان شود زن می. اصلی اوست
شیطان موجودي از تبار جن است که وجود دارد اما با تزریق تفکري که توسـط          

ودي بنـام شـیطان و بـاور    نیروهاي خود شیطان در دنیا صورت گرفته است، موج     
حضور و وجود او از ذهن بشر حذف شده و وجدان و هواي نفـس را جـایگزین        

اند و روح پاك انسان را تبدیل به شیطان نمـوده و ایـن بـاور را در دنیـا       او کرده 
   .اند اشاعه داده
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مام موجودات دنیا و براي انجام دادن کارهـایش    شیطان نیز موجودي است مانند ت     
هــایش احتیــاج بـه وســیله و ابـزار دارد کــه یکــی از    و عملـی کــردن نقـشه  
   . زن استبر اساس احادیث و روایات مختلف ،پرکاربردترین ابزار او 

شیطان به خاطر آدم از درگاه خداوند رانـده شـد لـیکن او اولـین کـسی را کـه           
توان فریب داد و فریـب   د و این یعنی زنان را بهتر میتوانست فریب دهد حوا بو   

خوردن زن براي شیطان نیز بهتر است زیرا مرد اگر اسیر دست شیطان شـود بـه           
 ي خود ضرر خواهد رساند اما زمانی که زن اسیر شـیطان شـود تبـدیل بـه دروازه       

  .ورود انسانهاي بسیاري به جهنم خواهد شد
مانند رضـاخان و  ( تاریخ، اکثر مردان شیطانی ي لعهتر، با توجه و مطا     به زبان ساده  

اند که مردم را از بین برده و آنهـا را   اند ، تنها توانسته     که قدرتمند شده  )آتاتورك
 اما زنان شـیطانی باعـث   .  اما توانائی غلبه بر ایمان مردم را نداشتند   به قتل برسانند  

دیگـر مردمـان و   شوند و اقـدام بـه تغییـر ماهیـت      فساد و گسترش هرزگی می 
 خود نیـز دوزخـی هـستند درسـت     حالی که شیطانی کردن آنها خواهند کرد در    

  ...هاي سرطانی  همانند سلول
      عد از زندگی شوید و تبـدیل  اما به هرحال تصمیم با خود شماست که وارد کدام ب

  .به چه نوع موجودي گردید
ـ  آیا دوست دارید در زندگی تعیین کننده و تکیه         ا اینکـه تبـدیل بـه    گاه باشید ی

  !جهت گناه و امور شیطانی شوید؟دست شیطان در بازیچه و ابزاري در 
 شـود و  فاسـد مطمئن هستم که هیچکس دوست ندارد تبدیل به عنصري متعفن و    

کنند راهـی را کـه در    داند و همه فکر می البته هیچکس خود را بد و بدکاره نمی        
  .حیح استزندگی در حال گذراندن هستند، راه درست و ص
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مطمئناَ همه دوست دارند تا در مقام جانشینی خداوند در زمین قـرار گیرنـد زیـرا       
  !جایگاهی از آن باالتر وجود ندارد و چه مقامی از آن بهتر؟

رسـیدن بـه ایـن مقـام و      اما جانشین خدا شدن و آرامش بخشیدن به دیگـران و      
اي انـسانها تعیـین   جایگاه، روش و شرایط خاص خود را دارد که خداوند خود بر      

  .کرده تا با استفاده از آن قوانین به جایگاه مناسبی دست پیدا کنید
 ما ذاتاً و فطرتاً در جستجوي خداوند هستیم و طالب آنیم تا بنـده و مخلـوقِ   ي  همه

خوبی براي او باشیم براي همین است حرفهایی را که با صـداقت و درسـتکاري        
گـذارد امـا در ایـن میـان       بر روح ما تاثیر میپذیریم و شود ناخواسته می   بیان می 

خواهند شما وارد این بعد از زندگی خود شده و تبدیل بـه       گروهی هستند که نمی   
  آنان چه کسانی هستند؟... اما چرا؟ ... انسان کامل شوید 

  
   ! از مردم جهان در اسارت% 99

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
  

  !من یک روشنفکر هستم
چنـد  ! ... حرفهـاي قلمبـه و گنـده بزنیـد    . فقط کافیست بلد باشید ژست بگیرید    

. کوئیلو و دیگر اساتید سخن امروز دنیا را یاد داشـته باشـید       جمله از شیوانا، پائولو   
  !بندي زیباتر به نظر برسد مخصوصاً اگر از نظر جمله

فقـط   ... !فقـط کافیـست کـه مخـالف باشـید       . یست به چیزي معتقد باشید    الزم ن 
کافیست در مورد کلماتی مانند آزادي، فرهنگ و دین، جمالتـی را یـاد داشـته            

  !باشید تا بتوانید در صورت نیاز آنها را بیان کنید
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بهتر است قیافه خود را نیز تغییر دهید تا این روشنفکري و دیدگاه شما بیشتر بـه    
  !برسدنظر 

با هرکس که از دین و خدا حرف زد مخالفت کنید و او را خرافـاتی و متحجـر         
در مقابل چشم دیگران با او بحث کنید و زمـانی کـه نتوانـستید بـراي        ! ... بنامید

اش جوابی داشته باشید فقط کافیست تا بگوئید که شخصیت شـما       حرفهاي منطقی 
  !دانید کالمی نمی ی و همآنقدر بزرگ است که طرف مقابل را الیق همصحبت

بهتر است براي گرم شدن و تمرینات بیشتر به اینترنت و جوامع مجازي رفتـه و     
  .هاي روشنفکرانه شرکت کنید در بحث

آنجا همیشه کسی هست که از شما حمایت کند و با شما هم عقیـده باشـد زیـرا          
و او نیز یک انسان روشنفکر، مدرن و امـروزي اسـت و از ایـن همـه اسـارت            

تواند در این جامعـه و در بـین ایـن مردمـان      دیکتاتوري خسته شده و دیگر نمی   
  !کنند حضور داشته و زندگی کند احمق که مانند گوسفند زندگی می

توانـد در   یک ماهیِ مـرده هـم مـی   : این جمله را همیشه بخاطر داشته باشید که         
کـه داریـد   جهت مسیر رودخانه شنا کند و به پیش بـرود و ایـن شـما هـستید         

کنیـد و ایـن نـشانه حیـات و زنـده بـودن           برخالف جهت رودخانه حرکت می    
  !شماست

خـود  . شما یک انسان آزاد هـستید . الزم نیست در قید و بند کسی یا چیزي باشید   
  .شما هیچ تعهدي به دنیا ندارید. را رها کنید

ـ             نا جمالتی که تا به اینجا در این بخش از کتاب خواندید چقـدر بـراي شـما آش
  ؟ه استبود

تقریباً مطمئن هستم که اگر خود شما این جمالت را تائید نکنید اما افـرادي کـه      
  !اینگونه هستند را دیده و از جمالت و عقایدشان فیض برده اید
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کلماتی مانند آزادي ، روشنفکر ، مدرن بودن و غیره در حقیقـت کـاله گـشادي      
نـد او را از عقیـده و فرهنـگ    گذارند تـا بتوان  است که بر سر نسل جدید بشر می 

 براي اهـداف آنـان   تواند میکه کنند خالی کرده و تبدیل به یک مبلغ و سخنران  
  .دنمای و براي آنها مشتري جمع کردهتبلیغ 

                       
چیزي که در زمان نه چندان دور به غربزدگی معروف بود و بـسیاري از علمـا و    
اندیشمندان بزرگ در مورد وقوع آن هشدار داده بودنـد، حـاال تغییـر نـام داده و      

  .تبدیل شده است به روشنفکري، تمدن و آزادیخواهی
، عـده بـسیاري از مـردم را     بازي گرفتن ادبیـات به آنها با تغییر دادن کلمات و   

آنها شـما را مـدهوش جمـالت قـصار و     . کنند  بسوي خود جلب و هیپنوتیزم می   
برند تـا در اختیـار آنهـا باشـید و      کلمات بظاهر زیباي خود کرده و به خلسه می      

  ! از مواضع آنها دفاع و حتی غنیمت و اسیر بگیرید ،همانند یک سرباز
دهنـد و در حقیقـت    آنها مسیر رودخانه فطرت و زندگی را به شما اشتباه نشان می  

 دروغ و ریـا قـرار   این شما هستید که مانند یک ماهی مـرده در مـسیر سـیالب       
  .کنید گرفته و حرکت می

  اما علت اینکه مردم اسیر چنین فیگور و ژست روشنفکري شده اند چیست؟
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چرا با اینکه ممکن است با حرفهایشان مخالف باشی اما منطقی و درست به نظـر          
  !رسد؟ می

کننـد و   توانی جواب آنها را بدهی و متقاعدشان کنی که اشتباه فکر مـی        چرا نمی 
  یر توهم و خیاالت هستند؟اس

مهمترین علت در پاسخ به سواالت مطرح شده آن است که شما در مورد خـود و          
  !باورهایتان هیچ شناخت و اطالعاتی ندارید

هـا و باورهایتـان متزلـزل شـده و      متاسفانه با نفوذ دیگران و محیط، تمام اندیـشه    
آیـا در برخـی از   حتی تعصب و غیرتتان هم باهم مخلوط شده و نمی دانیـد کـه           

  !مسائل شما تعصب کورکورانه دارید یا اینکه یک غیرت واقعی است
متاسفانه شما قبل از اینکـه خـود، باورهـا و عقایـدتان را بـشناسید وارد محیطـی        

اید که با باورهاي شما متناقض است و چون نمی توانیـد بـا عقایـد خـود بـه        شده
حرفهـاي  اور شکل مـی گیـرد کـه    آنها پاسخ دهید بنابراین در ضمیر شما این ب     

  .دیگران منطقی و درست است
متاسفانه در جامعه و نسل امروز ما، باورهـا و عقایـد و حتـی عـرف و فرهنـگ        

یعنی افراد ، رفتارها و باورهایـشان را از والـدین بـه       . بصورت یک میراث است   
  .برند بدون اینکه در مورد آنها فکر یا تحقیق کرده باشند ارث می
 باورهـاي  برخـی از پـذیرفتن  ز این باورها درست و سـالم هـستند امـا         قسمتی ا 

انـد کـار اشـتباه و     وسیده از والدینی که خود نیز آن را اینچنـین بدسـت آورده        پ
در روح و روان شـما جایگـاهی   ، به ارث رسیده  غلط  باورهاي  . اي است   ناآگاهانه

کتـاب کهنـه و   توان گفت که آنها اصالً بـاور نیـستند بلکـه یـک          ندارند و می  
، پوسـیده و هرکـسی در آن خطـی بـه      قدیمی است که در طی سـالها و نـسلها       

آنقدر که متن اصلی کتاب در زیر این یادگاریها مـدفون و محـو       . یادگار گذاشته 
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بنابراین شما هیچ منبع و مرجع دقیقی ندارید تـا بتوانیـد   . شده و از بین رفته است     
ا از هرچـه بـاور و اعتقـاد اسـت خـالی      پاسخ افکار متضاد را بدهید و روح شـم       

  .باشد می
خواهند شما را شکـسته و منطـق خـود را     نکته جالب اینجاست که کسانی که می  

داننـد کـه چـه کـسانی      جایگزین اعتقادات شما کنند از این نکته آگاهند و مـی    
هستند که باوري براي خود ندارند و بنابراین به افرادي مانند مـن و شـما حملـه        

 بظـاهر منطقـی   حرفهـاي  و ما را درگیر جنگی میان باورهاي پوسـیده و    کنند  می
  !کنند  میآنها

دانـیم چگونـه    حاال دیگـر خـوب مـی   . حل مشخص و پیداست    با این حساب راه   
توانیم در مقابل انقالبی بنام روشنفکري ایستادگی کنیم و خود تبدیل به یـک         می

  .را نفی کنیمروشنفکر واقعی شده و منطقِ غیرمنطقیِ غربزدگان 
ما باید باورها، فرهنگ و عقاید خود را بدسـت آورده و در مـورد اصـل و دلیـل      

پاسخی که از خرافات و حرفهاي یـاوه  . هرکدام تحقیق کرده و پاسخی پیدا کنیم    
دور باشد و بتوان آن را حتی با فرهنگ غربزدگـی و روشـنفکري آنهـا اثبـات           

 باورهـاي واقعـی، شـناخت خـود و     کرد و اولین گام براي آماده ساختن روح و   
  .تحقیق در مورد دین و شریعت است

  
   دین چیست؟

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
  

   !چرا دین طرفدار مردها است؟
  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
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   دوران کودکـی

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
ا انجـام داده و حتـی بـازي    ر) بازي مامان(یا ) بازي خاله(حتماً تا به حال     ...........

 تبـدیل  )بـازي  خالـه (گاهاً در برخی از موارد این   اما.نمودن کودکان را دیده اید  
یعنی از آنجائیکه دختربچه بصورت ناخودآگاه عالقمنـد    . می شود ) دکتربازي(به  

اي کـه    و پـسربچه ي بیمـار شـده  در بـین بـاز  به نازکردن و دیده شدن اسـت ،   
 و از آنجائیکه او نیز بـدنبال کـشف    را بر عهده گرفتههمبازي اوست نقش دکتر   

  زدنپیچد آمپـول  اي که براي بیمار خود می است ، تنها نسخه  جنس مقابل   کردن  
  !گیرد ن را بر عهده میآاست و خود نیز تزریق 

بیمار از اینکه لمـس  . دانند برند و البته آن را بازي می هر دو از این بازي لذت می    
بـا ایـن حـال هـر دو     ! کنـد  کتر از اینکه لمس و کـشف مـی  شود و آقاي د   می

دانند که کاري که در حال انجام دادن آن هـستند اشـتباه و نادرسـت           کودك می 
  !است و براي همین نباید چیزي به والدین گفت

فهمنـد و آنجـایی هـم کـه      متاسفانه بیشتر والدین هم چیزي از این موضوع نمـی    
معموالً تبدیل به یک روانـشناس آگـاه شـده و    شوند  گاهاً متوجه این موضوع می    

  !آخه اند  بچه...  اشکال نداره  : العمل ایشان فقط یک جمله است  عکس
شـوند   کنند که کودکان فقط یاد گرفته و متوجه مـی  و یا طوري رفتار و تنبیه می    

که این کارها را نباید در مقابـل دیـدگان دیگـران انجـام داد و ایـن رفتارهـا را        
  .دهند  بصورت مخفیانه انجام میدوباره
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اند که اکثر نکات تربیتـی را بایـد    متاسفانه این روانشناسان گرامی فراموش کرده 
 یک رفتار خاص مانند در اختیـار قـراردادن    رداد و تکرا  در همین سنین آموزش     

  . شود تبدیلخود ، بزودي ممکن است به عادت و نیاز
 اصـلی برعهـده   ند و گنـاه گناه تفاقات بیالبته کودکان در بوجود آمدن این نوع ا   

آنها هستند که فرزنـد خـود را درسـت تربیـت نکـرده و او را بـا       . والدین است 
  .اند اختهنسبرخی از مفاهیم آشنا 

رود والدین ، فرزندان را با مفاهیم کلماتی که در دیـن و شـریعت بنـام        انتظار می 
یا کلماتی کـه در فرهنـگ و   محرم و نامحرم و یا حالل و حرام از آن یاد شده و   

ن بعنوان ناموس و شأن یاد کرده اسـت ، آشـنا کـرده و آنـان را بـه          عرف از آ  
رعایت آن ترغیب کرده و حتی عـادت دهنـد و ایـن مفـاهیم را در ذهـن آنهـا         

  .ریزي نمایند پایه
دانـستند   اگر کودکان درست تربیت شده و پاسخ برخی از سئواالت خـود را مـی     

  !شود نمی) بازي  دکتر(   تبدیل به  ،)بازي خاله( زیباي  هرگز بازي مفید و
گیـرد ، هویـت    هـاي خـود مـی    یکی دیگر از تاثیرهایی که کودك از همبازي     

یک فرد براي اینکه زندگی سـالم بـه همـراه نیازهـا و عواطـف           . جنسی اوست 
  .صحیح را داشته باشد ، احتیاج دارد تا هویت جنسی درستی داشته باشد

از سـوي  توانـد    یک خانم وقتی یک زن تمام عیار باشـد بهتـر مـی       ، لبعنوان مثا 
زیـرا او یـک زن و کامـل    .  و زندگی بهتري خواهد داشت   دهدرك ش همسرش  

  .ي مرد است پس دلیل کمی براي جر و بحثها خواهد ماند کننده
وقتی یک دختربچه در میان چند پسر بزرگ شـده و تربیـت یابـد ، بـسیاري از      

یعنـی در حقیقـت او   . بدست خواهد آوردآموخته و هاي پسران را   اخالق و رفتار  
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دهنـد   او کارهایی که مردان انجام مـی . یک مرد است که ظاهر و اندام زنانه دارد   
  .دهد پسندد و بسیاري از آنها را انجام می را می

بـراي  .  بیزار اسـت واو از جنسیت خود ناراحت . او عالقه دارد تا یک مرد باشد     
آرمـان او ایـن اسـت کـه روي پـاي      . عنی کار کردن و شغل داشتن او زندگی ی  

موالً جـدي ، خـشک   پوشد و مع لباسهاي مردانه می. اشدخودش بایستد و مستقل ب    
او عالقه زیادي به مدیریت دارد و دوست دارد تا رئـیس و رهبـر     . و پررو است  

امات باشدو گاهی اوقات براي اینکه ثابت نماید که می توانـد ، دسـت بـه اقـد            
شـود و نیـز از اینکـه بـا      مثالً اهل سیگار و دود می. زند جسورانه و خطرناکی می  

برد زیرا زمانی که در کنار یـک مـرد اسـت     مردها سروکار داشته باشد لذت می   
معموالً بـه ورزشـهاي   . داند احساس خوبی دارد و خود را با او برابر و قدرتمند می 

شـود   دنسازي و کوهنوردي عالقمنـد مـی  خشن و مردانه مانند ورزشهاي رزمی ، ب 
  .برد و از دیدن فیلمهاي اکشن و هیجانی لذت می

آري او یک زن است که بدلیل همبازي شدن با برادران و یا همنشینی با پـسران        
  .همسن و سالش تبدیل به یک مرد شده و دچار بحران هویت است

 آن ، خـود را  اکثر این افراد از بحران هویت خود بی خبـر هـستند و بـه جـاي       
  .کنند قدرتمند و با عرضه فرض می

ها و همچنین سست بـودن روابـط زنـان ، همـین      یکی از علل مهم طالق و جدائی 
گـذار اصـلی    بحران هویتی و عدم شناخت هویت جنسی است که در حقیقت پایه    

  .توان باز هم والدین و مربیان ناآگاه دانست این مشکل را می
 هیچ مردي راضی به زندگی و ازدواج کردن با شخـصی    به خاطر داشته باشید که    

براي بدست آوردن یک مرد واقعی ، شما نیز بایـد یـک زن   . مانند خودش نیست  
  !واقعی باشید
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ماننـد یـک   آنهـا نیـز ه  نه اینکه . مردها ازدواج می کنند تا همسرانشان زن باشند  
  !مرد رفتار کنند

 سخت و دردنـاکی نیـست و   به هر حال دوران کودکی براي یک دختر ، دوران     
تنها دغدغه او ممکن است تبعیضی باشد که والدینش بـین او و بـرادرش ایجـاد        

اما اگر این احساس کوچکی و تبعیض در او بوجود آید ، تا همیـشه در     . کنند  می
  .او باقی خواهد ماند

تـرین   به هر حال دختران این دوران را طی خواهند نمود و وارد یکی از حـساس      
همان سنی که در شریعت اسالم نیـز بـر آن تاکیـد شـده      . ود خواهند شد  ن خ یسن

  .است یعنی ورود به ده سالگی و پایان یافتن نه سالگی
  .از نظر علم روانشناسی، دختران کالس چهارم دبستان را باید بسیار مراقبت کرد

. گردنـد  در این سن ، بدلیل آغاز شدن بلوغ در آنها ، ناخواسته دچار اسـترس مـی       
شوند که البته بـه تـدریج    بسیاري از دختران در این سن ، دچار افت تحصیلی می        

بهبود خواهد یافت اما گاهاً شدت استرس در آنها آنقدر بـاال خواهـد رفـت کـه             
  .ادراري شوند حتی ممکن است دچار شب

همانطور که می دانید استرس یعنی فشار عصبی و این نوع فـشار ، روحـی اسـت        
در ایـن لحظـات ،   . ت هورمونی براي دختران بوجود خواهد آمـد که بدلیل تغییرا  

والدین ، مخصوصاً مادر و یا خواهر همسن یا بزرگتر نقش مهمـی را در آرامـش      
براي همین بـسیار الزم اسـت   . بخشیدن به دختران در حال بلوغ را خواهند داشت    

از و که این افراد توانائی درك دختـر چهـارم دبـستان را داشـته باشـند و همـر        
  .همصحبت او شوند
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اگر محیط در مورد او دچار اشتباه شود ، این استرس را در روح او حـک خواهـد    
کرد و حداقل اتفاقی که براي او خواهد افتاد ، انزوا طلبی و عدم اعتماد به نفـس      

  .خواهد بود
پس از گذراندن این مدت نسبتاً کوتـاه و بازگـشت آرامـش و کاسـته شـدن از         

چنان که دختران وارد کـالس و پایـه جدیـد تحـصیلی خـود      شدت استرس ، هم  
. شوند ، وارد یک دوره از زنـدگی خـود نیـز خواهنـد شـد      یعنی پنجم دبستان می   

الشعاع قرار خواهد داد و تـا انتهـا بـا او     چیزي که در سراسر زندگی ، او را تحت 
  .خواهد بود

ـ         ه روبـرو  دختران در کالس پنجم دبستان بـا اولـین جرقـه هـاي عـشق و عالق
  .شود شوند و این احساسات در وجودشان برانگیخته می می

. آیـد  دختران در ایـن سـن ، ناخودآگـاه از جـنس مقابـل خـود خوشـشان مـی         
قیـد و   ها کـه روابـط بـی    در برخی از خانواده . کنند  ناخودآگاه به پسرها نگاه می    

ـ      اب و بندتري دارند و فکر می کنند دختر در سن ده سالگی نیاز بـه رعایـت حج
یا درك محرم و نامحرم ندارد و اجازه می دهند که مثالً دخترعمـو بـا پـسرعمو         
یا پسرخاله همبازي بوده و دست در دست یکدیگر راه بروند ، در این سن دیـده       

انـد ، گاهـاً بـه     شود که دختر و پسر در زمانی که دستان یکـدیگر را گرفتـه    می
همـین لبخنـد بظـاهر    . زننـد  ند مییکدیگر نگاه کرده و ناخواسته به یکدیگر لبخ      

  .هاي عشق و احساس در آنهاست معصومانه نشان دهنده اولین جرقه
اما تفاوت این عشق با عشقی که بعداً به سراغ آنها خواهد آمد در این اسـت کـه     

ایـد و پـسرها برایـشان     دانند که از پسرها خوشـشان مـی   دختران در این سن می 
تـوان گفـت کـه ایـن      کنند و تقریباً می رك نمیاند اما دلیل آن را د       جذاب شده 
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ها غیرارادي و غریزي است و فقط پاسخی به احـساس در حـال شـکفته          واکنش
  .شدن است

دختران در این سن هیچ درکی از عشق ندارند اما به هـر حـال احـساسی کـه در        
  !اند در حال انتقال به موجودي بنام پسر است گذشته به عروسکهایشان داشته

ه ذکر است که این نوع واکنش در پسران در مقطع راهنمائی و از کـالس       الزم ب 
  .افتد دوم راهنمائی به بعد اتفاق می

به هر حال این اتفاق یکی از بزرگترین و شاید مهمترین اتفاق زنـدگی یـک زن      
  .است و نقش تربیت والدین در این لحظات بسیار باال و حساس است

بایـد طـوري او   . دخترشان را براي بلوغ آماده کنندرود  از والدین متعهد انتظار می  
آیـد ، احـساس    را تربیت کنند که بداند هر احساسی که در بلوغ به سراغش مـی   

  .درست و صحیحی نیست
او .  دینی بهترین کلید تربیتی و آگاهی بخشیدن به دختر اسـت       تاجراي دستورا 

نند مـادرش بوسـیله   یکی دوسال است که از لحاظ دینی به بلوغ رسیده و باید هما      
 و بنـدگی پروردگـار مهربـان را بـه جـاي      دستورات دین از خود محافظت کند    

  .آورد تا بنده غرایز خود نشود
 خوشبختی ، شـادي ، آرامـش ،   ناموارد شدن خداوند در زندگی هر فرد چیزي به   

  .امنیت و تمام احساسات خوب را به ارمغان خواهد آورد
 دینی دچـار ضـرر ، افـسردگی و گمراهـی     هیچکس از اجراي صحیح دستورات 

نشده است و چه خوب است که از همین سالهاي اولیـه عمـر و بلـوغ ، خداونـد         
  !همراه دختران خوب و پاکمان باشد

خـشت  : هاي فارسـی آمـده اسـت     المثل دانید ، در یکی از ضرب  همانطور که می  
  ...اول چون نهد معمار کج 
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حظات براي دختـران هماننـد پایـه گـذاري     شاید بتوان به راحتی گفت که این ل     
همان خشت اول است و معمار آن کسی به غیر از والـدین و مـسئوالن تربیتـی            

  .نخواهند بود
والدین گرامی اگر این مرحله از وظایف خود را به درستی انجـام دهنـد ، حتـی          
خودشان نیز دیگر مشکالت زیادي براي تربیت فرزندانـشان در آینـده نخواهنـد       

و نیز مطمئن خواهند بود که فرزندانشان گرفتـار بـسیاري از مـشکالت و      داشت  
  .عواقب آن نخواهند شد

مطمئن هستم که هیچ فردي عالقه به آن ندارد تا فرزندش گمراه شده و یا مـورد        
  .استفاده قرار گیرد سوء

  
***  
  

  دوران نوجوانی
انـدام و پـاك     خوشخواهند یک دختر را زیبا ، خوشرو ، در فرهنگ ما وقتی می   
کنند و البته متاسـفانه اکثـر    استفاده می)  ساله 14دختر ( معرفی کنند از توصیف   

تواننـد بـه    مردها ، این واژه را فقط یک تعریف جنـسی قلمـداد کـرده و نمـی          
  !اي دیگر به آن نگاه کنند گونه

خبـر  المثلهاي ما ،  اما به هر حال ورود این گونه از توصیفات به فرهنگ و ضرب  
  اما مگر این سن چه تفاوتی با باقی عمر دارد؟. دهد از مهم بودن این دوره را می

لحظه برخـورد و  ) اول دبیرستان براي پسران(کالس دوم راهنمائی براي دختران  
  بلوغ عاطفی و بلوغ جنسی: نقطه تقاطع دو نوع از بلوغ است 
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تـوان بـا کمـی     مـی دختران در این سنین شبیه به بمبی از احساسات هستند کـه     
آنهـا بـه بلـوغ    . تحریک ، آن را منفجر کرده و از آن استفاده یا سوءاستفاده نمود  

در وجود آنها بسیاري از نیازها بوجود آمـده و خـود را نمایـان       . عاطفی رسیده اند  
نیازهایی که برخی از آنها از قبـل وجـود داشـته اسـت امـا درك            . ساخته است 

داند که به آنهـا نیـازدارد و ایـن نیازهـا جزئـی از        اما اکنون دختر می     . شده  نمی
  .وجود و سرشت اوست

  وابـسته و زن تـا وقتـی کـه   .  و وابستگیتوان گفت زن یعنی نیاز     بطور کلی می  
احساس وابسته بـودن  زیرا معناي خوشبختی براي زن یعنی  . نیازمند باشد زن است   

ي وابـسته و نیـز   احساس کند به چیززن زمانی خوشبخت است که   . و رفع نیازها  
سـازد   در حال برطرف نمودن نیازي از خود است و زمانی که آن را برطرف مـی      

پس دلیل خوشبختی او نیاز است و اگر خداونـد زن  . رود به سراغ نیازي دیگر می    
  .معنا بود را به همراه نیاز خلق نمی کرد ، شاید زندگی براي او بی

 نـسبت بـه گذشـته متفـاوت کـرده      ساله14اما چیزي که این نیازها را در دختر   
  .است ، تقارن آن با بلوغ جنسی است

یکی از احساسات خوبی که خداوند آن را از بهشت موعود به همـراه انـسان بـه        
شهوت تنها قـسمت کـوچکی از لـذاتی اسـت کـه        . زمین فرستاده شهوت است   

  .خداوند وعده آن را به درستکاران داده است
ترین نیازهاي انسان است کـه خداونـد آن را    یشهوت و میل جنسی یکی از اساس    

  .براي انسان تقدیر نموده است
تمام احساسات و نیازهاي انسان به همراه دستورالعمل و طریقه اسـتفاده از سـوي        

  .خداوند به انسان داده شده و میل جنسی نیز از این قاعده جدا نیست
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ورده اسـت و در آن   بوجودنیـا خداوند مهربان ، جهان را براي زجر و دردکشیدن     
تـرین آنهـا همـین     لذتها و خوشیهاي فراوانی قرار داده است که یکی از معروف   

  .احساس است
اما متاسفانه آدمی فراموش کرده است کـه بوجـود آمـدن ایـن احـساس بـراي        

  .چیست و نیز فراموش کرده است که باید طبق دستورالعمل از آن استفاده کرد
د دینامیت توصـیف کـرد کـه آلفـرد نوبـل آن را      شاید بتوان میل جنسی را مانن   

براي کشف و انفجار معادن ساخت اما دیگران آن را در جهت جنـگ و کـشتار        
  .مردم استفاده کردند

خداوند مهربان نیز تمایالت جنسی را براي بقاي نـسل ، تکامـل انـسان و لـذت         
 در بوجود آورده است و آن را همانند سـالحی  و زندگی مشترك    بردن از همسر    

بدن انسان قرار داده است تا با استفاده از آن ، بقاي خود را تضمین کنـد و البتـه         
  !باز هم سهم دختران از این سالح نیز بیشتر است

خداوند میل جنسی و طنازي را بـه دختـران اعطـا کـرده تـا بوسـیله آن دیگـر         
 نیازهایشان که باعث بوجود آمدن احساس خوشبختی است را بـرآورده سـازند و          
احساس خوشبختی کنند و در این میان مرد را نیز عالقمنـد بـه ایـن خـصلت زن      

هـاي زنـدگی مـشترك محکـم       بوجود آید و پایه   خانوادهاینگونه  نموده است تا    
  .گردیده و بناي خانواده به همراه لذت و خوشبختی پایدار بماند

ـ ـاما در این میان شیاطین نیز ب     انـد کـه در    اي بـسیاري سـاخته  یکار نبوده و دامه
  .همین کتاب در مورد بعضی از آنها باهم حرف خواهیم زدي  ادامه

به هر حال بلوغ جنسی و ایجاد شهوت در دختران ممکن اسـت بـر روي دیگـر        
  .گذار باشد وآنان را درمورد احساسات خود دچار اشتباه نمایداثرا هاحساسات آن
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 دختـران کـه در ایـن    حال زمان آن رسیده تا باهم در مورد برخـی از اشـتباهات     
  :شود حرف بزنیم و به آن بپردازیم سنین انجام می

شود که هر یک از افراد پیرامـونش در   رسیدن به بلوغ یعنی اینکه فرد متوجه می    
و هرکـسی بایـد جایگـاه و احتـرامش را      جامعه داراي مقام و جایگاهی هـستند   

  .بدست آورده و حفظ کند
سـازد ، حـس کنجکـاوي     پسران متمایز مییکی از احساساتی که دختران را از         

 برابر پسران است و همـین کنجکـاوي   3/1ضریب کنجکاوي در دختران   . است
  ! مضاعف یکی از عوامل دردسر مضاعف براي دختران است 

دختران در سن بلـوغ در جـستجوي آن هـستند تـا مقـام و جایگـاه خـود را در          
خواهنـد   کننـد ، مـی   درك میآنها که اکنون معناي ارزش را . اجتماع درك کنند 

از جایگاه و میزان ارزش خود براي دیگران آگاه شوند و مسلماً هرکس به آنهـا          
بیشتر توجه کند ، آنها نیز به طرف او جذب خواهند شد زیرا فکر می کنند کـه          

  .فرد مقابل براي او ارزش قائل است و او را درك و کشف نموده است
وجه حضور خود در اجتمـاع نماینـد بـه اشـتباه     اینکه دیگران را متاي دختران بر 

آنهـا بـه هـر    . دبـو اشتباهی که همیشه با او همراه خواهد   . زنند  بزرگی دست می  
اسـتفاده  ) گـري  جلـوه (ي  براي همین از شیوه. زنند تا دیده شوند     کاري دست می  

گذارنـد تـا دیـده     یعنی اینکه خود را به هر گونه که شده به نمایش می      . کنند  می
  . و نظر دیگران را به خود جلب نمایندشوند

اي به ایجاد ارتباط با جنس مقابل را ندارند اما نیازمنـد بـه دیـده شـدن        آنها عالقه 
کند و حتـی ظـاهراً بـه او احتـرام      مهم نیست چه کسی به آنها توجه می     . هستند

براي آنها مهم این است که این اتفاق بیفتد و یک نفر در ایـن جامعـه     . گذارد  می
  ! ه کندتوجه آنها ب
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توانند انواع نگاه را از یکدیگر تـشخیص داده و درك کننـد     متاسفانه دختران نمی  
  .افتند و براي همین است که اکثر آنها در دام نگاه جنسی پسران می

. تواننـد آن را درك کننـد   دانند و حتـی نمـی   آنها در مورد حقایق مردان هیچ نمی 
از خود به جلب توجه و کسب جایگـاه هـستند   آنها فقط در پی برآورده ساختن نی 

 و به همین دلیل است که نگاه جنسی مردان را اشـتباه گرفتـه و خـود را بـه آن      
  .سپارند  مینگاه

آنهـا تمایـل بـه    . کنـد  است که نوع پوشش دختران تغییـر مـی      نوجوانی  از سن   
شـود زیـرا    آرایش یافته و حتی حرکات و رفتارشان نیـز دسـتخوش تغییـر مـی       

 کننـد و  اند زمانی که اینگونه هستند تعداد بیشتري از افراد نگاهـشان مـی       فتهدریا
آنقـدر  در ایـن زمـان ،    متاسـفانه دختـران   .قصد نزدیک شدن به آنهـا را دارنـد       

 قلمـداد  )مهـم شـدن  (فکر هستند که اینگونه از ارتباطـات را      و کوته  نگر  سطحی
  .اه استمسیرشان اشتبشاید کنند که  اي فکر نمی کرده و لحظه

 برابـر  7/1یکی دیگر از احساسات قوي در دختران ، خیالپردازي آنهاسـت کـه      
ي  وقتی این احـساس بـا کنجکـاوي و کـاوش در زمینـه     . بیشتر از پسران است  

  .کند جایگاه اجتماعی مخلوط شود ایجاد فاجعه می
دختران به هرکسی که به آنها توجـه کنـد عالقمنـد شـده و در خیالـشان از او              

براي دختـران  بزرگ سازند و این آغاز بحرانی  اي سوار بر اسب سفید می    دهشاهزا
  . ماستي جامعه

. بـریم   و پـی مـی  در این لحظات است که دوباره به نقش والدین احتیـاج داریـم     
امـا متاسـفانه برخـی از    . مخصوصاً اگر با کمک دین و شـریعت همـراه گـردد     

بال و از آن حمایـت کـرده و آن   والدین از تغییر لباس و آرایش دخترانشان استق   
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بـه   آنها خوشحالند از اینکه فرزندشـان بـزرگ شـده و      .گیرند  را به فال نیک می    
  !استخوان ترکانده و براي خود خانمی گشته استاصطالح 

هـاي   بسیاري از مادران نادان ، خود مشوق دخترشان در جهـت انتخـاب پوشـش         
ن است که تمـام زنـان فامیـل    هستند و باعث افتخارشا) بازتر(تر  سبک و سکسی 

  !کنند در یک مراسم عروسی یا مهمانی به دخترش نگاه می
! ... بیننـد  لذت بردن از اینکه دیگران تو را عروسک می   ! ...... اي  چه لذت احمقانه  

تو فقط یک عروسـک جنـسی بـراي      ! ...... هیچکدامشان تو را انسان نخواهد دید     
  !پسرانشان هستی

! ...... جاسـت  نانگـار جایگـاه تـو همـی    ! ...... هستیشدن وتو غرق در لذت دیده   
  !ویترین مغازه ، و تو فقط یک جنس و کاال براي نمایش دادن هستی

  اي چقدر عوض شده...... اي  چقدر تغییر کرده! ...... اي آه عزیزم چه بزرگ شده
تـران  و متاسـفانه دخ !   ...  نمایش خوبی بود...  یعنی تورا دیدم   ،  این جمالت   همه

کننـد کـه حتـی     شوند و فراموش می ما غرق در لذت این نمایش و دیده شدن می   
  !اند؟ چرا این نمایش را برگزار کرده

در نگـاه  ... در کجا هـستی؟  ... پس چه بر سر جایگاه و مقام تو در اجتماع آمد؟     
در دلهایی که مانند هتـل اسـت و هـر روز در آن مهمـان       .... چشمان هوسناك؟   

  اي دارد؟متفاوتی ج
هاي انجام شـده توسـط کارشناسـان ، صـداي مـورد عالقـه          متاسفانه طبق بررسی  

و ایـن خبـر   ! ... دختران در این سنین ، عالمت دادن پسران با صداي سوت است    
  .دهد از یک فاجعه می

حقیقت تلخ این است که در این سن ، هر پسري که ماننـد      ... خوانندگان گرامی   
نوجوانی و بلوغ است ؛ فقط به قـصد لـذت جنـسی بـه     شما در حال تجربه کردن  
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شود و بوجود آمدن عشق در این شرایط و سنین بـراي پـسران ،       شما نزدیک می  
  .فقط یک دروغ و دام است

ي غلـط   رابطه با جنس مقابل به هر نحو و با هر بهانه ، یـک رابطـه       ! ...... عزیزان
باعث خواهد شد تـا اشـتباهات   اگر این اشتباه را در زندگی خود انجام دهید   . است

بوجود آمدن عشق در پسران در ایـن سـن   . دیگري هم در زندگی شما بوجود آید 
فقط یک دروغ محض است و حتی گاهی ممکن است پسري بیـشتر از ایـن بـا         

ي ازدواج آسمانی و عشقی مقـدس   احساسات پاك شما بازي کند و به شما وعده        
  .را براي تمام عمر بدهد

و  سـربازي  ،وان با صراحت گفت که پسران تا پایان دوره دبیرسـتان  ت  تقریباً می 
اي بـه ازدواج و   هـیچ عالقـه  سـالهاي ابتـداي دانـشگاه ،    بسیاري از آنها تا  حتی  

تشکیل خانواده ندارند و تنها چیزي که آنهـا بـدنبالش هـستند ، ارضـاي جنـسی       
بائی شما تعریـف  در این سنین ، وقتی پسري از اخالق نیکو ، مهربانی و زی    . است

  .گوید کند ، بدانید که دارد به شما دروغ می می
پسري که بدنبال رابطه جنسی است ، اصالً برایش مهم نیست کـه فـرد مقـابلش      

گوید که شما دوسـت داریـد آن را    او فقط چیزي را می. چه شکل و شمایلی دارد 
رده و خـود  خواهد به هر روشی که بلد است شما را بدست آو      او فقط می  . بشنوید

توان گفت کـه در ایـن سـنین هـیچ اسـتثنائی       تقریباً به جرات می   . را ارضا کند  
  !وجود ندارد و همگی سر و ته از یک کرباس هستند

اگر با این کارها بـدنبال شـناخت جایگـاه و مقـام خـود در       ! ......  عزیز همراهان
ـ     ه در جایگـاه  اجتماع هستید باید از کسانی نظرخواهی کنید که خود آنها در جامع

آخر مگر پسر نوجوانی که او را مـردم در اجتمـاع      ..... مناسبی قرار داشته باشند     
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تواند مقام و جایگاه شما را مشخص کرده و به شـما آبـرو     نامند ، می    می) عالف(
  و اعتبار ببخشد؟

مگر اعمال و رفتاري که برخالف فرهنگ و شریعت است مـی توانـد بـه شـما         
در کجـاي  .... دهیـد؟   نه خود را تغییر داده و نـشان مـی    شخصیت بدهد که اینگو   

  فرهنگ و شریعت ما اینگونه از رفتارها را درست و صحیح اعالم کرده است؟
کـدام  ... چه اعتباري باالتر از این کـه شـما پـاك ، نجیـب و متـدین هـستید؟        

  مشاوري بهتر از والدین و مخصوصاً پدرتان براي شما وجود دارد؟
اي و بـدنبال جایگـاه خـود هـستی ، آن را بـا        حاال که نوجوان شده....دختر گلم  

  مگر نه اینکه تو با دیگران فرق داري؟.... تفاوت بدست بیاور 
تفاوت شـما در ایمـان ،   ....پس طوري رفتار کن که همه متوجه این تفاوت شوند  

  .اعتقاد و حفظ ارزشهاي انسانی است
یادي و اساسـی در زنـدگی دختـران در ایـن     نوع از اشتباهات بندو تا به اینجا به     

گري و طنازي بود که بـراي   اولین اشتباه ، جلوه. سن اشاره شد و به آن پرداختیم     
درك آن فقط کافیست سرتان را بلند کرده و اجتماع اطرافتان را نگـاه کنیـد تـا     
بسیاري از دختران و حتی زنان شوهردار را ببینید که چگونه در حـال انجـام دادن     

ن اشتباه هستند و آنقدر فراوان است که دیگران را به اشتباه می اندازد و اکثـر        ای
در . مردم فکر می کنند که این رفتار یعنی فرهنـگ ، تمـدن و امـروزي بـودن          

انـد و بدانیـد    که شما شاهد کسانی هستید که در اشتباهات خود غـرق شـده       حالی
  . نداردها وجود که چنین رفتاري در هیچ کجاي فرهنگ آریایی

دومین اشتباهی که در مورد آن باهم حرف زدیم ، توجه کردن به جـنس مقابـل        
حتی همـان لبخنـد کوچـک بـه     . و ردوبدل کردن سیگنال و عالمات متعدد است 

  .بازیها و متلکهاي یک پسر مزاحم نیز نوعی از همین اشتباه است مسخره
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.  هـم در راه اسـت  شـود و همیـشه اشـتباه سـوم      اما اشتباهات به اینجا ختم نمـی      
متاسفانه اکثر مردم جامعـه ، دو اشـتباه اول را نادیـده گرفتـه و اشـتباه سـوم را         

داننـد در حالیکـه اگـر دو اشـتباه قبلـی وجـود        انحراف ، کجروي ، و اشتباه می 
  .آمد نداشت ، هیچگاه اشتباه سوم که همانا رابطه با جنس مقابل است بوجود نمی

. که به یکبـاره و یـک شـبه منحـرف شـده باشـد       هیچکس در دنیا وجود ندارد      
هاي زندگی همیشه بخاطر اشتباهات کوچک و تکرار کردن آنها بوجـود        انحراف

ي مـا نیـز بـصورت بـسیار آرام در      باید خیلی روراست گفت که جامعه  . آیند  می
هـا ، توانـسته اسـت      رسـانه  شیطان بوسـیله . حال منحرف شدن و غربزدگی است    

  .اند تر منحرف کند و مردم ما نیز از این انحراف در امان نبوده مردم دنیا را آسان
اي  خواهم به شما عزیزان نـشانه   به اشتباه سوم دختران بپردازیم ، می  پیش از آنکه  

را نمایش دهم تا از روند انحراف دنیا باخبر شده و به چشم خودتـان شـاهد ورود         
البته تقریبـاً مطمـئن   .  بگیریدشیطان به جوامع بشري باشید تا بتوانید بهتر تصمیم        

اید اما ممکن است مانند تمـام مـردم دنیـا آن     هستم شما قبالً این نشانه ها را دیده    
 و یا حتی بـدون توجـه بـه    را چیزي طبیعی فرض کرده و با آن کنار آمده باشید 

  .اید آن از کنارش رد شده
ـ  چگونگی تزریق براي دیدن    اي اصـیل   تفکرات شیطانی و از بین بـردن فرهنگه

  .در جوامع بشري ، فقط کافیست سري به فیلمهاي هالیوود بزنیم
 بـه عنـوان مثـال بـه    . کنـیم   شروع میاکران شدهبعنوان مثال ، از اولین فیلمهاي    

  .رویم سراغ اولین فیلمهاي چارلی چاپلین می
. بینیـد  هیچ زنی را با دامـن کوتـاه نمـی   . به نوع پوشش و آرایش آنها دقت کنید    

هـاي پـاك ، بـا اهـدا      معنـاي عـشق  . اي آنچنانی در فیلمها وجود ندارد     ه  آرایش
  .شود نشان داده میو با شرم و حیاي بسیار نمودن گل سرخ 
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 .! ....باز هـم در همـان فیلمهـاي چـارلی چـاپلین      . رویم  فقط ده سال به جلوتر می     
زن و . اما معناي عشق دیگر گـل سـرخ نیـست    . شاید تغییر خاصی به چشم نیاید     

فرسـتند و بـه دور از    ي که یکدیگر را دوست دارند براي یکدیگر بوسه می     مرد
ي لباس زنهـا ، بـازتر و    یقه. بوسند چشم دیگران ، در جایی خلوت یکدیگر را می  

  .گشادتر شده است
بازیهـا در جـاي خلـوت و دور     عشقدیگر . کنیم بعد توجه میچند سال  به  دوباره  

توانیـد در   را کـه دوسـت داریـد ، مـی    شما هر کـسی   . از چشم نامحرمان نیست   
بـراي شـما   !  حضور دیگران ببوسید و دیگران نیز به افتخار ایـن عـشق مقـدس     

  .کشند زنند و هورا می دست میسوت و 
، شاهد خواهیم بـود کـه در فیلمهـاي تولیـد     اگر چند سال دیگر به جلوتر برویم   

خانمهـاي  پوشـش  دیگـر  . شده ، اولین روابط جنسی به شما نمایش داده می شود    
آنها متمـدن شـده و از شـلوار    . دامن بلند ندارندآنها دیگر ،  تغییر کرده   توي فیلم   

کنند زیـرا بـا    یعنی اینکه لباس مردان را برتن می   ! . و شلوارك استفاده می کنند    
و آزاد خواهند به بیننده بفهمانند که در غرب ، مردان با زنـان برابـر        این کار می  

  !نداري ، این هم مدرکشهستند و اگر باور 
خیس شـدن ، ورزش  ( هاي خود را باز کرده و به هر علتی      کم خانمها پیراهن    کم

  !زنند تا شکمشان دیده شود انتهاي پیراهنشان را به هم گره می... ) کردن و 
در نسل بعدي فیلمهاي هالیوود ، شاهد بوجود آمدن لباسی بنام تـاپ هـستیم کـه          

همـان لباسـی کـه     (!مل از پیراهن گره زده شده اسـت ي کا   در اصل همان نمونه   
  !)کنید شاید شما نیز بر تن می

هـاي روابـط     صـحنه وحاال دیگر بوسیدن دو نفر تبدیل به یک امر عـادي شـده     
  .آورد  چنان ماهرانه نورپردازي شده که بیننده را از پاي در میجنسی
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الس ، شـیک ،  کم مردان فقط با یک شلوارك دیـده شـدند و خانمهـاي بـاک        کم
پولدار و متمدن ، همگی در کنار ساحل سـکنی گزیـده و بـا لبـاس زیـر دیـده           

هـاي   در آن زمان ، روابط جنسی دیگر نورپردازي نداشـته و در صـحنه       . شوند  می
  .شد افتد اما هنوز اندام جنسی به درستی تصویربرداري نمی تاریک اتفاق نمی

ي باالي خانمهـا را بـدون لبـاس نـشان      تنه در نسل بعدي از فیلمهاي هالیوود ، نیم    
حاال دیگر داشتن روابط جنسی بـا دیگـران ، حـق و نیـاز طبیعـی شـمرده             . داد
  !شود می

اگـر مـی خواهیـد بافرهنـگ و     :  در این فیلمها طوري به بیننده القا می کند که        
  !باکالس باشید ، باید دوست غیر همجنس داشته باشید

در فیلمهاي امـروزي ، دیگـر زنـان    :   امروزي حال بیائیم به سراغ نسل فیلمهاي     
کامالً لخت و عریان شده و آلت جنسی آنهـا بـصورت کـامالً واضـح نمایـان و          

مطمئن هستم در قدم بعدي قرار اسـت مـردان نیـز لخـت و       . شود  فیلمبرداري می 
روابط جنسی نیز دیگر سـمبل و نـشانه عـشق و دوسـت     . عریان نشان داده شوند   

یی که با کسی غیر از همـسر بوجـود آیـد ، دیگـر خیانـت        عشقها. داشتن است 
از عـشق بـه   تـر   پاکتر و مقدسي جاذبه و تمدن بیشتر است و   نشانهنیست بلکه   

  !شود شمرده میهمسر و خانواده 
اي عاشـق   ممکن اسـت مـرد غریبـه   . حاال دیگر در فیلمها ، مردان غیرت ندارند      

رده و مانند یک انسان متمـدن بـا   او باید با این مرد فاسق مدارا ک     . همسرش شود 
او حرف بزند و اگر آن مرد فاسق راضی نشد ، در انتهـا همـسرش را دو دسـتی        

البته فیلمنامـه  . کند ي دیگر او هم مقابله به مثل می در صحنه و یا تقدیم به او کند   
طوري نوشته شده که بیننده حق را بـه خـائنین بدهـد و عـشق آنهـا را پـاك و           

  !مقدس بداند
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دهنـد   چنین داشتن فرزند نامشروع و حرامزاده را امر و اتفاقی طبیعی جلوه مـی  هم
ي خود را حفـظ و بـه    کند تا فرزند حرامزاده و جالب اینجاست که مادر سعی می     

  !شوهرش با دروغ نسبت دهد
  !اما چرا هیچکس در دنیا به این نفوذ افکار شیطانی اعتراض نمی کند؟

بینید در طول بـیش از یـک قـرن بوجـود آمـده و       انحرافی که اکنون در دنیا می 
و درست کردن آن ، حداقل بین سه تا پـنج قـرن   به حالت قبل براي بازگرداندن   

  !نیاز داریمبه زمان 
ید که تمام این گناهان ، اشـتباهات و انحرافـات    ـیاب  اگر کمی دقت کنید در می     

شـما را بوسـیله   . انـد  را با چاشنی طنز و خنده به ضمیر ناخودآگاه شما وارد نموده   
یعنی شما گنـاه را بـا   . اند چیزي مانند فیلم که از آن لذت می برید منحرف کرده        

  !طعم لذت و خنده چشیده اید
اي از شیطان افتادم که در روایتی سوگند یاد کرده است کـه زشـتیها      به یاد جمله  

  .را براي انسان زیبا جلوه دهد
 پـسر آنقـدر طبیعـی شـده کـه حتـی       حاال دیگر در این دوران ، داشتن دوست        

ها اصالً نمی توانند درك کنند که این رابطه اشتباه و این کـار انحـراف و           بعضی
گناه است و معموالً این انحراف در سن چهـارده سـالگی بـراي دختـران آغـاز            

  .یعنی همان سومین اشتباهی که قرار بود در مورد آن بحث کنیم. شود می
گري و طنازي ، توانستند توجه پـسري را بـه خـود     هپس از آنکه دختران با جلو   

 معرفی می کننـد ؛  جلب کنند و در مقابل ، پسران هم خود را یک عاشق دلباخته        
دختران تصمیم می گیرند که او را بعنوان دوست قبول کنند و در خیال خـود بـر    
این باورند که او همسر آینده من است و چه زیباست که یک دختـر بـا اولـین         

  !خود ازدواج کرده و یک عمر را در کنار هم خوشبخت زندگی کنندعشق 
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وقتی چنین رابطه اي شکل گرفت ، معموالً فقط سه ماه طـول خواهـد کـشید تـا      
  .این رابطه وارد مرحله جدیدي شود

دختران در دوره راهنمائی و پسران در دوره دبیرستان ، هـر دو عالقـه شـدیدي          
آنهـا بوسـیله دوسـتان و    .  کـشف کننـد  دارند تا دوست غیر همجـنس خـود را        

مخصوصاً همکالسیهایشان در مورد روابـط جنـسی و لـذت فـراوان آن داسـتانها        
آنها در فراسوي ذهنشان بسیار مشتاقند تـا بـه نـوعی آن     . شنیده و فیلمها دیده اند    

  .اتفاق را تجربه کنند
 بطـور فطـري   همه انسانها. خداوند توانا خصلت جالبی به انسانها عطا فرموده است      

اما بسیاري از آنها سـعی مـی کننـد کـه     . توانند گناه را تشخیص دهند  و ذاتی می  
  .چشم بر روي این تشخیص بسته و آن را نادیده بگیرند

اند و بعـد از گذشـت دو    متاسفانه دختران و پسرانی که روابط دوستانه آغاز کرده  
ه است؛ با فـراهم شـدن   هایشان بیشتر شد هایشان باز و شوخی  یا سه ماه ، کمی یخ     

شرایط و محیط ، که اکثراً به همت پسران بوجود آمـده ، اولـین رابطـه جنـسی        
  .خود را تجربه می کنند

کـه  ( شاید در اولین فرصت بوجود آمده ، این رابطه به اوج نرسد و کامل نباشـد   
 ، اما به هر حـال )البته آن رابطه مستقیم با میزان تجربه پسر و حماقت دختر دارد    

  .شود آن زمان است که برخی از حجابها از میان برداشته می
بعنوان مثال ، چون با یکدیگر تنها و در مکان امن و خلـوتی هـستند و یکـدیگر       
را دوست و محرم می دانند ، در این زمـان مطمئنـاً پـسران اولـین کـاري کـه               

ي و با هـر  ا کنند آن است که حجاب دختر را کنار بزند و بنابراین به هر بهانه   می
روسـري  و بـاالخره    ،  مقنعه ،چادراي ، دختر را وادار به برداشتن   ژست و قیافه  

  .کند بیرون آوردن مانتو از تن می
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به یاد داشته باشید ، دختري که در مقابل پسر نامحرم ، خود حجابش را برداشـت    
و یا در مقابل برداشته شدن آن مقاومت نکرد ، در طی روزهـا و حـداکثر یـک          

هر چند کـه بـسیاري از   . استفاده جنسی قرار خواهد گرفت   اه آینده ، مورد سوء    م
  !همین دختران ، حتی همین فرصت چند روزه را نخواهند داشت

  
  سـکـس

متاسـفانه کـاربران   . یکی از جذابترین و پرطرفدارترین کلمات دنیا سکس است        
 را در موتورهـاي  باالترین درصد جستجوي ایـن کلمـه  رتبه نخست و کشور ما ،  

  .جستجوي اینترنتی در دنیا را دارند
کنند فردي کـه   شود ، اکثر مردم فکر می وقتی این کلمه در سطح جامعه بیان می     

ادب و گـستاخی اسـت و معمـوالً در     این کلمه را بیان نموده است ، انـسان بـی        
ه کشور ما از کلمات جایگزین مانند روابط زناشوئی و یـا روابـط جنـسی اسـتفاد       

  .شود و گفتن کلمه سکس تقریباً ممنوع است می
انگـار بـا   . داردوجود تعصب بیش از اندازه به این کلمه   در فرهنگ ما ایرانیان ،      

  !شود حذف این کلمه ، مشکالت مرتبط با آن نیز حل می
هاي شـیطانی و بیگانـه نیـز     شاید بخاطر همین رفتار و طرز تفکر ماست که رسانه  

کننـد   تر مـی  ین کلمه ، آن را جذابتفاده نموده و با تکرار ااز این نقطه ضعف اس  
تر کنند و آن را بـا مفـاهیم    شود که معناي آن را نیز گمراه کننده و حتی سعی می 

 . مانند عشق ورزي و یا زندگی گـره زده و آن را اینگونـه تفـسیر کننـد     يدیگر
کننـد کـه    بطوریکه بعضی از افراد با صحبت کردن در مورد سکس ، احساس می 

ي ممنوعـه   اي هستند زیـرا دارنـد از یـک کلمـه       انسانهاي روشنفکر و جا افتاده    
  !کنند استفاده می
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ـ به هر حال وقتی تمام جامعه ما در مقابـل ایـن کلمـه اینگونـه جبهـه و مو         ع ض
دهند ، چه انتظاري از دختـر نوجـوان بایـد داشـت      میالعمل نشان  گرفته و عکس 

معنـاي  واقعـی از   است که این کلمه را بـدون درك  که تقریباً براي نخستین بار  
  شنود؟ آن می

  !واکنش نشان دادن به این کلمه تقریباً طبیعی است اما چه نوع واکنشی؟؟
این کلمه گاهی چنان در روح نوجوانان نفوذ می کنـد کـه آنهـا را تـا مـدتهاي              

 کننـد کـه چـه     نوجوانان فکـر مـی  .کند زیادي با خود و ماهیت خود درگیر می      
اتفاق عجیب و جالبی است و براي همین بصورت ناخودآگـاه بـدنبال کـشف و            

  .تجربه کردن آن هستند که البته سهم پسران در این احساس بیشتر است
به همین دلیل است که در رابطه دوستی با جنس مقابل ، پسران هستند که مکـان    

بطه کافی اسـت  کنند وگرنه براي دختران وجود همین را خلوت و تنها را مهیا می  
  .و معناي عشق همین است

اي که براي هر کـدام   لحظه. رسد به هر حال آن لحظه آلوده به گناه و نیاز فرا می      
  .از طرفین یک نوع احساس را بوجود خواهد آورد

آري عشق همین اسـت و مـن دارم اوج آن را   : دختران غرق در خیالپردازي که     
حـاال دیگـر یـک گـام بـه      . ن استاین آغاز زندگی مشترك م    . کنم  تجربه می 

من فقط مال او هستم پس دلیلی نـدارد کـه نگـران اینـده     . ام ازدواج نزدیک شده  
و هزاران جمله که به هذیان نزدیکتر است تا به اینکه فکر کنـیم ایـن         ..... باشم  

  .جمالت داراي منطق درست و سالم است
کننـد تـا صـورت     دختران با وسوسه شیطان و با گفتن چنین جمالتی سـعی مـی        

مسئله را تغییر داده و آن را از حالت گناه و زنا ، به ازدواج و عشق تبـدیل کننـد    
  !و سعی دارند با گفتن و تلقین چنین جمالتی به خود ، اشتباهشان را توجیه کنند
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کننـد حتـی سـر     شـوند کـه سـعی مـی     گاهی وقتها آدمها چنان کور و احمق می 
  !خودشان را نیز کاله بگذارند

  ! ..... خوانندگان عزیز
. آرزو دارم که چنین تجربیات و اشتباهاتی را در زندگی خود لمس نکرده باشـید         

 ارزش  ، همانطور که دیدید ، قصه از زمانی شروع شد که دختران مورد نظـر مـا          
  .و جایگاه خود را جستجو کردند

اي جـستجو کردنـد در حالیکـه انـسانه    و پیرامـون خـود   آنها ارزش را در محیط   
ارزشمند بخاطر وجود خودشـان ارزشـمند هـستند نـه بخـاطر دالیـل محیطـی و           

  .دیگران
در وجود هر زن دو گوهر ارزشمند وجود دارد که باید بـا تمـام وجـود از آنهـا          

گوهرهـایی کـه تمـام ارزش    . مراقبت نماید تا به دست سارقان و ناکسان نیفتـد         
  .صاحبش به آن است

.  اوسـت  درونـی جابت و نیز زیبـائی و جمـال  ارزش یک زن به میزان پاکی و ن        
. نگهداري از دو گوهر پاکی و جمال یعنی نگهـداري و حفاظـت از ارزش خـود         

ارزشهایی که هر روز بیشتر از قبل در جوامع بشري نایـاب گـشته و گرانبهـاتر       
  .شود می

شما باید این دو گوهر را فقط به صاحب و شریک واقعـی خـود نـشان دهیـد و          
همان شخصی که بعـدها بعنـوان همـسر    . ر چنین گنجی شریک نمائیدتنها او را د   
 و او نیز گوهري بنـام وفـاداري و تعهـد دارد    به همراه خواهید داشت در زندگی   

  .که باید با شما تقسیم کند
بنابراین با عرضه پاکی و جمال خود به هر شخـصی بـه غیـر از همـسرتان ، در        

کنید که در آینـده ، همـسر    کاري میکنید و  حقیقت دارید ارزش خود را کم می   
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: ارزش و خائن باشد زیرا خداوند به صراحت در قرآن مجیـد فرمـوده     شما نیز بی  
یعنـی  . پاکان و صالحان با پاکان و بـدکاران بـا بـدکاران ازدواج خواهنـد کـرد        

اینکه تا قبل از ازدواج هر عمل و رفتاري را انجام بدهید و هر گناه یـا ثـوابی را         
بنـابراین  . ید ، همسرت نیز کاري را در همان سطح انجـام داده اسـت   مرتکب شو 

  .ات خواهد بود ي همسر آینده رفتاري که اکنون انجام می دهی تعیین کننده
از : المثلهـایی بـا چنـین مـضمونی وجـود دارد       در فرهنگ ما ایرانیان نیز ضرب     

بوتر با کبـوتر ، بـاز   و یا اینکه ک... دیوار کسی باال نرو تا از دیوارت باال نروند         
  .گیري از هر دست که بدهی از همان دست می: و همچنین ... با باز 

  عزیزان همراه.... خوانندگان گرامی 
امـا بـه   . بسیار سعی کردم تا موضوعات و مباحث را روشن و شفاف توضیح دهم      

. دانـم  هر حال قلم نیز داراي حرمتی است که بیشتر از آن را صحیح و مجـاز نمـی   
 تنها چیزي که در این مبحث باقی مانده این اسـت کـه متاسـفانه بـسیاري از         اما

 همبـستري ي  دختران نوجوان ، رابطه جنسی را فقط نوع کامل آن یعنـی مرحلـه        
دانند در حالی که بوسیدن ، لمس شـدن ، عریـان شـدن و رقـصیدن نیـز جـز          می

از همـسرگناه  رفتارها و روابط جنسی حساب شده و انجام دادن آن با کسی غیـر       
است اما بسیاري از دختران بدلیل دیـدن ایـن رفتارهـا در بـسیاري از فیلمهـاي              
مخرب ، به آن عادت کرده ، حرمت ایـن اعمـال شکـسته شـده و در فرهنـگ        

  !شود بسیاري از نوجوانان ، این اعمال رابطه جنسی محسوب نمی
ـ    وع رابطـه  اصوالً هر رفتاري که باعث تحریک جنسی و خیالپردازي شود یـک ن

مراقب باشید که با عـادي نـشان دادن برخـی از رفتارهـا ، شـما را       . جنسی است 
  .دچار آسیب و تجاوز جنسی قرار ندهند
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تنها نکته باقی مانده در مورد روابط جنـسی کـه مجـال آن بـه درد ایـن کتـاب         
دانند و بواسطه همـین   خورد آن است که کسانی که خود را مومن و معتقد می        می

کنند ، کسانی هستند که هـیچ آگـاهی و    منطق ، روابط جنسی را نفی می    ظاهر و   
  .باوري از دین مقدس اسالم نداشته و فقط ظاهر با ایمانی دارند

اشاعه اینگونه باورهاي غلط در مورد دین بدلیل آن اسـت کـه نـسل جـوان را از      
  .ماندگی جلوه دهند عقلی و عقب دین گریزان کرده و دین را نشانه بی

ن بس که واژه نکاح در عربی به معنـاي روابـط جنـسی اسـت و در مـورد           همی
ازدواج و نکاح ، احادیث بسیاري موجود است کـه فقـط الزم اسـت آنهـا را در          

  .میان دیگر احادیث جستجو کنید
کـنم کـه هیچگـاه دیـن اسـالم بـا        براي چندمین بار در همین کتاب بازگو مـی  

 است مخالفت نکرده و فقـط بـراي آن   چیزهایی که نیاز و حق طبیعی یک انسان    
قانون وضع کرده و آن را قانونمند نموده است تا بعداً کسی دچـار مـشکل و یـا            

  .سوءاستفاده نشود
به همین دلیل است که در مورد روابط جنـسی ، اسـالم حتـی انـواع مختلفـی از          

شـد و  ازدواج را ارائه داده تا براي ارضاي غرایز و نیازها مشکلی وجود نداشـته با   
ي ما و غرایز انـسانی ،   قیدوبند با توجه به فرهنگ جامعه از آنجائیکه در روابط بی  

مداري و اطاعـت از   کند ؛ بنابراین دین همیشه این جنس مؤنث است که ضرر می 
  .شریعت براي یک زن بسیار مفید و محافظ خواهد بود

ه خواهیم شـد کـه   با بررسی و بازنگري مثالها و اشتباهاتی که بیان گردید ، متوج   
سومین اشتباه ، یعنی داشتن رابطه جنسی ، بزرگترین و بـدترین اشـتباهی اسـت         

با کمـی تفکـر و اندیـشه ، درك    . که یک دختر نوجوان ممکن است انجام دهد     
  .شود آغاز میي سقوط حجاب  خواهیم کرد که اشتباه سوم از لحظه
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نـوان ظلـم و تبعـیض    اي است که براي قشري از دختران و زنان بع      حجاب کلمه 
  اما به راستی حجاب چیست؟. شود بین زن و مرد تلقی می

  
  حـجـابپوشـش و 

شویم ، معموالً معادلهایی ماننـد پوشـش ، پـرده و     وقتی با کلمه حجاب روبرو می  
یابیم و البته این غلط نیـست امـا ایـن معـانی بـراي       محافظ براي آن در ذهن می    

ه غیـر از معـانی اعـالم شـده ، از ریـشه      حجاب کامل نیست زیرا کلمه حجاب ب   
جب گرفته شده که به معناي شرم و حیا استح.  

کنـیم   ي حیا در ذهن گذاشته و به آن فکر مـی  ي زن را در کنار کلمه    وقتی کلمه 
، ناخواسته کلمات دیگري مانند پـاکی ، پاکـدامنی ، نجابـت و ایمـان در ذهـن         

ـ   شود و حتی می     ایجاد می  رفـت کـه در   فید را در نظـر گ توان براي آن رنـگ س
ه همین معناست و احتماالً به همین دلیل است کـه تمـام   فرهنگ تمام مردم دنیا ب 

خانمها ، لباسهایشان به این رنگ است و یا زائران خانه خـدا بـراي بـستن      عروس
کنند و حتی بـراي مردگـان کـه در     هایی با این رنگ استفاده می   احرام از پارچه  

  .شود رام هستند از این رنگ کفن استفاده میفرهنگ ما قابل احت
 براي زنان ، باید پرده از یکـی از رازهـاي    حجاب کردبراي درك جایگاه و عمل    

یک خصوصیت اخالقی که بـاور و درك آن بـراي همـه زنهـا     . آقایان برداشت 
سخت است و در پایان توضیحات ارائه شده شاید بـازهم نتواننـد ایـن خـصلت را       

ندازه درك کنند و به همین علت ، همیشه بـراي آنهـا گُنـگ و    به درستی و به ا   
  .مبهم خواهد بود

مردها برحسب غریزه موجوداتی هستند که مسائل و روابط جنـسی بـراي آنهـا         
تواننـد   مـردان مـی  . ي اصـلی و هـدف مهـم زنـدگی اسـت      یکی از سه گزینـه    
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تا چـه  .  دهندترین اجسام ، اشیاء و کلمات را به سکس ربط ربط  معناترین و بی    بی
  !رسد به چیزي که براي آنها مفهوم لذت جنسی دارد و آن یعنی جنس مقابل

شـود ؛   کند و بدون حجاب و پوشش مناسـب ظـاهر مـی    وقتی خانمی آرایش می   
 که هیچ مردي وجود نـدارد کـه از او در ذهـنش    توان گفت تقریباً به جرات می  

زن اصـالً  آن باشـد ،  یک موجود جنسی نساخته باشد و تا هنگـامی کـه چنـین            
  .ي جنسی در ذهن مردان ندارد ارزش دیگري غیر از یک وسیله

کـامالً  حتی اگر مردان سعی کنند تا بظاهر بـه او احتـرام و ارزش داده و بـا او         
  .معمولی برخورد کنند ، اما باز هم او فقط یک عروسک جنسی است

 بیشتر مـورد توجـه و   به همین علت است که معموالً زنان بظاهر زیبا و امروزي ، 
والبته گاهی اوقات خانمهاي محجبه حـسرت     . ( احترام ظاهري مردان قرار دارند    

  !)دانند خورند ؛ زیرا ماهیت اصلی آن را نمی این احترام را می
حجـاب فکـر مـی کننـد کـه شخـصیت ، فرهنـگ ، ادب و آداب         خانمهاي بی 

ـ   بیشترمعاشرت آنهاست که باعث شده تا   ه نـشان دهنـد ؛ در    مـردان بـه او توج
آنهـا  . شـوند   یک هدف بـه او نزدیـک مـی   خاطرحالیکه تمام آن آقایان فقط به   

کنند که در ظاهر شوخی و براي خندیدن اسـت    اي می   هاي بسیار محترمانه   شوخی
اما در پشت بسیاري از آنها امتحان و تست روانشناسی وجـود دارد کـه مـرد آن     

د به هدف خود برسد یا همین شوخی و ارضـا  توان  را طراحی کرده تا بداند آیا می      
  !کند براي او کفایت می) الس زدن(شدن از لحاظ حرف زدن 

ند زنانی که براي اینکه به اصـطالح از مـردان کمتـر نباشـند ،         هست و چه احمق  
اف ، آنها ناخواسـته بـه مـردان اطـر    . ها جواب بدهند کنند به این شوخی   سعی می 

  موافـق و فهمانند کـه  ها به مردان می ار این شوخیرچراغ سبز نشان داده و با تک      
  !اهل هر کاري هستند
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بـه نظـر   :  من با توجه به مثال باال از شما خوانندگان گرامی این است پرسشحال  
شما آیا احساس خوبی خواهید داشت وقتی مطمئن هستید کـه مـردان اطرافتـان          

ـ  ...) همکار ، همکالسی ، همسایه و       (  و بیننـد  سی مـی شما را فقط یک آلـت جن
حتی در مورد انسان بودن ، درك و فهم ، شـعور و فرهنـگ شـما هـیچ فکـري           

  نمایند؟ کنند و هیچ دقتی نمی نمی
در اینجاست که دین بوسیله حجاب به کمک شما آمـده و بـا ایـن راهنمـائی و          

کند ، یـک دسـتور جـادویی بـراي      دستور ساده ، شما را تبدیل به یک انسان می  
  . شأن و شخصیت انسان بخشیده شود، اینکه به شما

اید که جادوگري بـد   هاي زیبا دیده حتماً در بسیاري از فیلمهاي تخیلی و انیمیشن      
کنـد و همیـشه    همیشه انرژي بدي مانند رعدوبرق به سمت دیگران ارسـال مـی       

اش ، ایـن   اي نفر پیدا خواهد شد تا با ایجاد یک مـانع بوسـیله شـنل پارچـه          یک
  .نفی را خنثی کرده و آن را از بین خواهد بردجادو و انرژي م

اي اسـت کـه شـما را در مقابـل نگـاه       حجاب براي شما همانند همان شنل پارچه 
  .کند انگیز مردان حفظ کرده و آن نیرو را خنثی می شهوت

، به یـک  ) در نظر مردان(حجاب ماهیت شما را از یک موجود جنسی و محرك     
  .دهد انسان تغییر می

 بگوئید که حجاب براي حمایت از زنان بوجود آمده است یـا بخـاطر      حال به من  
   !حمایت از مردان است؟

  کنید یا بخاطر مردان؟ آیا این کار را بخاطر محافظت از خود می
چرا ما باید بخـاطر غرایـز مردهـا دچـار زحمـت      : (گویند  امیدوارم آنان که می  

  .جواب خود را گرفته باشند) شویم؟
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) ي بلنـد  بـه همـراه مقنعـه   (اما بهترین حجابها براي زن مسلمان و شیعه ، چـادر     
هاي موجود در جامعه ، به جاي اینکـه حجـاب باشـند ،         زیرا دیگر حجاب  . است

هـدف از تولیـد آن ، پوشـش و    تبدیل به یک نوع مد و مدگرائی شده و دیگـر      
  .یت بیشتر استحجاب نیست بلکه مدگرائی و جذاب

 جنـسی بـراي مـردان را    ي دانید ، اندام یک زن ، بیشترین جاذبه   همانطور که می  
دارد و وقتی طرح آن را بتوانند تشخیص دهنـد ، میـزان پوشـش آن اصـالً مهـم       

  !تواند آن را دیده و تصور کند  زیرا مرد باز هم مینیست
کنـد ،   ان استفاده میبه همین دلیل است که وقتی خانمی از لباسهاي تنگ و چسب        

شود زیرا لبـاس تنـگ    حجابی تلقی می آن پوشش نیز از نظر شریعت رد شده و بی 
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و بدن عریان براي مردان هـیچ تفـاوتی نـدارد و حتـی اینگونـه لباسـها باعـث             
  !تحریک بیشتر آنها نیز خواهد شد

هـاي لبـاس خـواب را بررسـی      براي اثبات این جمله نیز فقط کافیست تا نمونـه   
دهـد تـا    ي آن را نیمه عریان نمـایش مـی   کننده د و ببینید که چگونه مصرف   کنی

  .باعث جذابیت و تحریک بیشتر در مردان شود
این نوع برداشت در نزد مردان در مورد روسري و شالهایی کـه فقـط قـسمتی از      

دیدن قسمتی از موي شـما توسـط مـردان    . پوشانند نیز صادق است موي سر را می 
تـصورات سکـسی آنقـدر    ن شما برابر است و مـردان در مـورد   حجاب بود   با بی 

توانند با دیدن قسمتی از موي شـما و یـا قـسمتی از پـاي        قدرتمند هستند که می   
شـود ، شـما را عریـان تـصور کـرده و       شما که از شلوار پاچه کوتاهتان دیده می 
  !حتی به شما در ذهنشان تجاوز هم بکنند

ي زنان قابـل درك نیـست زیـرا آنهـا بـدلیل      این واقعیتی است که هنوز هم برا    
نداشتن چنین خصوصیتی ، از درك آن عاجز هـستند و ایـن جمـالت را بیـشتر          

  .دانند لو شده میلطیفه و یا غُبه شبیه 
شاید به همین دلیل است که در احادیث بسیاري آمده اسـت کـه هرکـسی کـه       

  .اهد داشتچنین لباسهایی برتن نماید در قیامت لباسی از آتش برتن خو
حجاب چیزي است که باعث پوشانده شدن طرح انـدام شـما   گیریم    پس نتیجه می  

گـري و    جلـوه ي نیز باشد و هر چیزي به غیر از این ، حجاب نیست بلکه وسـیله   
  . است دیگرانتحریک

در ضمن این را هم بدانید که رعایت حجاب در تمام ادیـان الهـی وجـود دارد و          
هودیت و مسیحیت ، بـدلیل انحـراف و بـدعت ، آن را     در برخی از ادیان مانند ی     

یـابیم کـه هنـوز زنـانی کـه در       اند و گرنه با کمی توجه درمی    عمداً از بین برده   
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کننـد ، ملـزم بـه رعایـت      کلیساها بعنوان کشیش و خواهران مقدس فعالیت مـی   
انـد کـه     هرچند که آنقدر در دیـن خـود انحـراف ایجـاد کـرده         .حجاب هستند 

  !کنند حجاب آنان بعنوان لباس فرم یاد میدیگران از 
        

  
  

  مـُد و لـباس
بـه او هـوش ، ادراك و شـعور داده    . خداوند انسان را متفاوت خلق نموده اسـت      

است و براي همین است که برخـی از نیازهـاي اولیـه انـسان را ، انـسان خـود           
  .کند تشخیص داده و رفع می

مثال ، به هنگام سرما یا گرما ، بدن انسان ، مو یا پر نـدارد و انـسان خـود     بعنوان  
  .باید براي دماي هوا کاري کرده و فکري بیندیشد
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در حقیقت لباس براي محافظت انسان از دماي محیط وارد زندگی او شـده اسـت           
  .و چیزي است که از همان ابتداي خلقت با انسان همراه بوده و هست

اس دیگر یک محافظ ساده نیست و عـواملی دسـت بـه دسـت هـم       اما امروزه لب  
  .اند که آن را به چیز دیگري تبدیل کرده و ماهیت آن را دچار تغییر نماید داده

 توسـط   ،گـري و نمـایش دادن خـود    ي جلـوه  در مباحث قبل ، در مورد غریـزه  
خانمها براي بدست آوردن موقعیت اجتماعی حـرف زدیـم و همچنـین از نگـاه             

 زیبا و با فرهنگ اسـت نیـز   کند ي زنی که فکر می جو به اندام برهنه    ن لذت مردا
رسـیم کـه    حال با ادغام کردن این دو عامل به چیزي مـی  . سخن به میان آوردیم   

  .گوئیم امروزه به آن مد و لباس می
گري کـردن و در   براي زنان ، لباس تبدیل شده به ابزاري براي زیبا شدن و جلوه     

 ظاهر شده اند که بـه اصـطالح ، هـم رفیـق دزد هـستند و هـم           این میان کسانی  
  !اند شریک قافله

پرکنی دارند که به آنهـا طـراح لبـاس و مـد گفتـه       البته آنها جایگاه و اسم دهان  
تـوانیم درك کنـیم کـه چـرا      شود که البته اکنون با توضیحات داده شده ، می  می

از افـراد  درصد 10دهند و  میدرصد از طراحان لباس را مردان تشکیل   90بیش از   
اند اقدام بـه طراحـی    باقیمانده نیز براساس آموزشهایی که از اساتید مرد خود دیده  

  !کنند مد و لباس می
طراحی لباس خانمها را نیز مردان بـه عهـده دارنـد و اکثـر آنهـا اهـل               ! ...... بله

مـین  داننـد و بـه ه   هرزگی را فرهنگ مـی فساد و کشورها و مناطقی هستند که     
  .شود ي آن بازتر می علت است که هر روز لباس زنان کوتاهتر شده و یقه
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مردي که با غرایز خود تصمیم به طراحـی لباسـی   . زیرا طراح آن یک مرد است 
 و با پوشـاندن آن لبـاس بـر    شدنش باشدبیشتر تحریک آن طرح باعث  گرفته تا   

  .تن زنان ، بتواند خود را بیشتر ارضا نماید
زیـرا در حقیقـت ایـن    . گیرنـد  اصالً در این مورد خود تصمیم نمـی    زنان هم که    

  .گیرد چشمی آنهاست که برایشان تصمیم می و هم غریزه ، حسادت و چشم
پوشـند   ها که معموالً آنها را زنان زیبارو مـی  با دیدن لباسهاي جدید در انواع رسانه      

و رفتـاري  و القا نمودن این موضوع که زنهاي بافرهنگ و موفق چنـین پوشـش        
گیرند تا آنها نیـز اقـدام بـه خریـد      دیگر تحریک شده و تصمیم می  زنان  دارند ،   

چنین لباسی کرده و چنین رفتاري بکننـد و مـسلماً بعـد از پوشـیدن آن لبـاس ،          
امـا حـاال دیگـر شـما دلیـل آن       (مورد توجه بیشتري نیز قرار خواهند گرفـت        

  !) دانید  توجهات را خوب می
فراد در مورد اینکه حاال دیگر لباس معنـاي پوشـش را نـدارد بـا     شاید برخی از ا   

  ! بدانندعجیبنظر من مخالف باشند و گاهاً مرا تندرو و متحجر با شعارهاي 
  !گیرم تا حرفها و نظراتم را اثبات کنم از خود شما کمک می! ...... اشکالی ندارد

 چیست که نگـاهی بـه   نظرتان.... هاي مد و لباس بروید  به سراغ ماهواره و شبکه   
  مدهاي فصل زمستان بکنیم؟

کند ، لبـاس در زمـستان اهمیـت     دانید و عقل نیز چنان حکم می  همانمطور که می  
اي باشد تا بدن را از سرماي زمـستان محافظـت    بیشتري دارد و باید حتماً به گونه    

کنـیم بـه    ي فصل زمـستان رجـوع مـی    هاي مد ، وقتی به البسه اما در شبکه  . کند
  !خوریم نما برمی دارترین تصاویر و دلقکهاي مانکن ندهخ

بعنوان مثال ، یک نمونه از مد امسال بـراي فـصل زمـستان را برایتـان توصـیف       
  :کنم می
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بر تن مانکنی که خیلی استوار و با حالتی خاص قدم برمی داشت این البسه دیـده      
  :هاي زمستانی است شد که مخصوص شوء و نمایش طرح می

 بسیار زخیم و کلفت از جنس پر یا خـز کـه بـه دور گـردن خـود         شال گردنی 
شال گردن یک لباس زمـستانی اسـت کـه نـوع جـنس آن       ! .... بله. پیچیده است 

  .بستگی به مقدار پولی دارد که بابت آن پرداخت می کنیم
ي آن بـسیار بـاز و     از چرم اسـت امـا یقـه   بر تن این مانکن ، لباسی جلیقه مانند   

یکه لباس زیر ایشان را که اتفاقاً از همان جنس چرم اسـت نیـز     گشاد است بطور  
رسـد و   این لباس از نظر قد و بلندي ، به زور تا قسمت کمرش مـی  . شود  دیده می 

  !شود فقط یک دکمه دارد که در باالي شکمش قرار داشته و بسته می
را در قسمت پائین تنه نیز لباسی به پا دارد که براي حفـظ و رعایـت ادب ، آن           

ي آن قـسمت کمـی از ران را پوشـانده و طبـق      نامیم که البته پاچـه  شلوارك می 
  !معمول بسیار تنگ است

حتی از جوراب نیز بر تن این مانکن خبري نیست و این یک نمونه از مـد لبـاس    
  !براي فصل زمستان است

آیـا  .... منطق شـما چـه مـی گویـد؟     . حال به شعور و منطق شما رجوع می کنیم    
به نظر شما این لبـاس بـه غیـر از    .... اسی را پوشاننده و محافظ می دانید؟    چنین لب 

  یک نمایش جنسی براي مانکن و بینندگان ، هدف و حاصل دیگري نیز دارد؟
متاسفانه براي ایجـاد انگیـزه و تحریـک زنـان در سرتاسـر جهـان ، اسـتفاده از         

 داننـد و زن  ي تمـدن و فرهنـگ انـسان امـروزي مـی       ها را نـشانه     اینگونه مدل 
  !ي امروزي را با چنین پوششی می شناسند پیشرفته

اجازه می خواهم تا بار دیگر به منطق و شعور شما رجوع کـرده و از آن کمـک         
تـرین مـدلهاي لبـاس زنـان امـروزي را برایتـان         باز هم یکی از مرسوم    . بگیریم
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ـ          از اً توصیف می کنم که البته مطمئن هستم که چنین لباسی را تـا بـه حـال حتم
  :اید دیدهنزدیک 

 پوسـت پلنـگ طراحـی شـده و مثـل      اي ساخته شده که مانند لباسی که با پارچه  
 بـه روي   پارچـه از یـک شـانه   جنس ز ااي  ي رشته همیشه یقه ندارد بلکه بوسیله   

  !شود سینه آمده و لباس تازه از آنجا آغاز می
 باید حتمـاً قـسمتی از   شود که البته امتداد لباس هم زیاد نیست و در جائی تمام می 

که فقط تا باالي زانـو  ) ریش ریش(یک عدد دامن رشته رشته      !   شکم دیده شود  
حتماً تا به حال متوجه شده اید کـه از کـدام   . (شود امتداد دارد نیز بر تن دیده می   

  .)زنم و آن را توصیف می کنم مدل لباس حرف می
 زن متمدن امروزي کـه  کنم که در تصورات خود ، یک    حاال از شما خواهش می    

کـشف  را چنین لباسی بر تن دارد را در کنار یک انسان اولیه کـه هنـوز آتـش       
  !قرار دهیدو متمدن نشده نکرده 

  !!!لباس این دو نفر چه تفاوتی باهم دارد؟
تنها تفاوت آنها در این است که انسان اولیه از پوست واقعـی حیوانـات اسـتفاده        

 و بدلیل ریش ریش نشدن از نظر پوشش بهتـر  تو اصل و اورجینال اس    کرده    می
  !تر است و پوشیده

ي پیـشرفت و تمـدن    هـا  یکی از نـشانه گفت که اینگونه پوشش توان  چگونه می 
  ؟بشر است

دانم که ممکن است بعضی از خوانندگان عزیز نیز از ایـن مـدل لبـاس         میخوب  
کورکورانـه ،  خواهش می کنم به دور از هر نـوع تعـصب    بنابراین  استفاده کنند   

  !در این مورد تفکر کنید
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حال زمان آن رسیده است تا پرده از راز تولید یکی از لوازمی برداشته شـود کـه           
دیگر به جاي پوشش، از آن بعنوان مد و براي زیبائی و جذابیت بیـشتر اسـتفاده       

  .شود می
ي غلط و خوردن غـذاهاي ممنوعـه ، تغییـرات زیـادي در      متاسفانه به دلیل تغذیه  

یکی از ایـن تغییـرات ،   . نسل انسان ایجاد شده و همچنان این تغییرات ادامه دارد   
ي قامت بسیاري از زنان است و البتـه در کنـار آن نبـز شـاهد           کوتاه شدن اندازه  

دهـد و حتـی آن را    القاي تفکري هستیم که کوتاهی را زشت و اشکال جلوه مـی   
  .ممکن است در جائی به مسخره بگیرد

مین اتفاق ، شاهد آن هستیم که نوعی از کفش طراحـی ، سـاخته و       در موازات ه  
ي بلند و مرتفـع ، مـورد اسـتقبال خانمهـاي      به بازار آمده که بدلیل داشتن پاشنه      

 اما آنقدر در مورد پوشیدن این نوع کفش تبلیـغ شـده کـه       . قد قرار گرفت    کوتاه
ع بـه خریـد و    و ایـن تبلیغـات ، شـرو   حتی زنان بلندقد نیز بدلیل جذابتر شـدن       

  .استفاده از این نوع کفش کردند
کننـدگان ایـن نـوع از کفـش از خطـرات و       مطمئن هستم شما و حتی مـصرف     

هاي پزشکی آن باخبر هستید و الزم نیست تا در مورد تاثیر این لـوازم بـر     آسیب
  .فقرات سخن بگوئیم ها و مخصوصاً کمر و ستون بندي ، ماهیچه استخوان

رازي که ارتبـاط مـستقیم   . ید از یک راز شیطانی پرده برداشت  اما در این میان با    
  .به شیطان و نژاد او دارد

به نظر شما آیا تنها دلیل براي طراحی چنین کفشهایی ، برطرف نمودن کوتـاهی      
  قد است؟

کنـیم کـه صـنعت و     وقتـی مـشاهده مـی   : جواب بسیار واضح و روشـن اسـت      
پرسـت   هـاي شـیطان   ر اختیار فرقههاي طراحی و تولید چنین کفشهایی د     کارخانه



 !یکـ کتـاب زنـانـه  

 

٤٩

ي انـسان اسـت و در    دانیم که شیطان دشمن قسم خـورده     است و وقتی خوب می    
باید بـه مـضرات و تولیـد عمـدي ایـن      نهمه حال در فکر انتقام از اوست ، چرا    

  کفشها شک کنیم؟
اما مسئله اینجاست که این نوع از کفشها نه تنهـا بـه آنـاتومی و فیزیـک بـدن            

  !اند بلکه استفاده از آن تاثیرات روحی و روانی نیز خواهد داشترس آسیب می
شـود بـا    ممکن است براي بسیاري از افراد این سؤال مطرح شود که چگونه مـی     

پوشیدن کفش دچار آسیب روحی شد و اصوالً کفش و سایر لوازم اطـراف مـا ،         
  !گذارد؟ چگونه بر روح ما تاثیر می

 باید سعی شود تا ماهیت و هویـت او را تغییـر   براي تاثیرگذاري بر روي انسان ،  
حتـی ایـن دور   . داده و زمانی موفق خواهیم بود که او را از انسان بودن دور کنیم   

یعنـی اگـر انـسانهاي خـوب ،     . شدن بصورت ظاهري نیز تاثیرگذار خواهد بـود     
ظاهر بدي براي خود درست کنند ، پـس گذشـت زمـان ، در آنهـا تغییراتـی را       

  .م بودشاهد خواهی
بلند ، فقـط کافیـست تـا چـشمان      ها و کفشهاي پاشنه   براي افشا شدن راز چکمه    

آیا تا به حـال بـه جـاي پـاي     . تري به آن بیاندازیم خود را باز کرده و نگاه دقیق 
  !اید؟ خود در زمانی که چنین کفشهایی به پا دارید دقت نموده
که بیشتر شـبیه بـه سـم    رد پاي شما هیچ شباهتی به جاي پاي یک انسان ندارد بل     

هاي جدید بیشتر به چـشم   این شباهت در چکمه. اسب و یا دیگر چهارپایان است    
  !کفشهایی که به کفشهاي پاشنه بزي معروف است. خورد می

در حقیقت فرد مصرف کننده ماهیت خود را از دست داده و تبدیل به موجـودي      
  !شود  موجود سم دار میاو وارد قالب یک. شود که به جاي پا ، سم دارد می
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او هـدف  . اما هدف شیطان ، تنزل مقـام شـما بـه یـک حیـوان چهارپـا نیـست          
  .از این کار داردبزرگتري 

دانیـد کـه او از    حتی اگر مقدار کمی اطالعات در مورد ابلیس داشته باشید ، مـی     
نسل جن است و با کمی مطالعه و تحقیق بیشتر، خواهید دانست که حتـی رنـگ        

ي بعـدي را بگـویم تـا     حاال فقط کافیست تـا جملـه  . ن آبی رنگ است  بدن شیطا 
  ! ...... هدف شیطان را درك نمائید

  !شیاطین و اجنه ، همگی سم دارند: آن جمله این است
کنم که نیازي به توضیح بیشتر نیست و خوانندگان گرامی کامالً متوجـه       فکر می 

کننـدگان ایـن نـوع     صرفدر حقیقت م . دار شدند   نهشماهیت و هدف کفشهاي پا    
  !شوند کفش ، تبدیل به نسل شیطان می

هـا هـستند    متاسفانه افرادي که هنوز درگیر ایدئولوژیهاي القا شده توسـط رسـانه       
توانند این موضوع را درك و هضم نماینـد و حتـی از تفکـر در مـورد          اصالً نمی 

ـ  این موضوع  عاجز هستند و بنابراین ممکن است تهمت تحجـر و عقـب    دگی مان
  !را به نویسنده و همفکرانش نسبت دهند

شود با پوشیدن لباس یا هر نوع پوشـش دیگـر ، تبـدیل بـه چیـز            آخر مگر می  
  دیگري شد؟

تـرین و   برخالفِ آن چیزي که در ذهـن داریـد ، ایـن اتفـاق یکـی از عـادي            
ترین اتفاقات دنیاست و در مباحث روانشناسی از تاثیر ابزار بـر فـرد بـه       معمولی

  .نی سخن گفته شده استفراوا
به همین دلیل است که شما بعنوان مثال ، با صحبت کردن با فردي ، مـی توانیـد       
از نوع رفتار و برخوردش ، شغلش را حدس بزنید زیرا ابـزار و نـوع شـغلش بـر         

  )مانند قصابها یا رانندگان ماشینهاي سنگین (.رفتار او تاثیر گذاشته است
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عـادي اسـت کـه در بـسیاري از فیلمهـا نیـز       و معمـولی   حتی این مسئله آنقدر     
افـرادي کـه وارد   . یافتـه و تماشـا کنیـد   را توانید نمونه هـاي زیـادي از آن      می

شـوند و یـا    تی شرور مـی وجود قدرتمند و حشوند و تبدیل به یک م  دستگاهی می 
ی با پوشیدن نقاب و ماسک مخصوصی ، داراي قـدرت و ویژگـی       کسانی که حت  

  .شوند منحصر به فردي می
شود باز هم هـدفی اسـت    هدف دیگري که از تولید کفشهاي پاشنه بلند دنبال می        

  .گري شکل گرفته است ي شهوت و جلوه که بر پایه
هـاي پـا ، ران و باسـن     استفاده از چنین کفشهایی ، باعث منقبض شـدن ماهیچـه     

د رو شود و البته صاحب آنها براي حفظ تعادل کمی به جلو خم شـده و راه مـی    می
. و این براي مردان ، نمایشی از یک اندام و محرك بسیار قوي و بزرگـی اسـت     

ي  ي چنین کفشهایی بصورت ناخودآگاه اندام پائین تنـه     کننده  در حقیقت مصرف  
  .دهد خود را بیشتر در معرض نمایش قرار می

ام ، این کتاب نیـاز بـه خواننـدگانی دارد کـه      همانطور که در اوایل کتاب نوشته   
. ند نگاهشان را تغییر داده و باعدالت و به دور از هر نوع تعصب فکـر کننـد       بتوان

ي کتاب تا به اینجا ، دلیل بـر انـصاف و    البته حضور شما در این صفحه و مطالعه     
ن رسیده باشد تا کتاب را بسته و چـشمان خـود   آپس شاید زمان  . عدالت شماست 

  .فکر کنیدرا باز کرده و به اطراف نگاه و در این مورد کمی 
توانید ابزارهاي زیادي را در اطراف خود بیابید کـه ناخودآگـاه         مطمئن هستم می  

هـایی یـاد کـرد     توان از کیـف  بعنوان مثال می. گري باشد باعث تحریک و جلوه   
ي بلند آنها را بایست به گردن آویخـت و از میـان سـینه عبـور داد و           که تسمه 

  .شود  اندام باال تنه میهمان تسمه باعث نشان دادن و برآمده شدن
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  !به اطراف خود دقت کنیدبیشتر کمی 
...  

  :اما حاال دوباره زمان ان رسیده تا پرده از یک راز شیطانی دیگر برداشته شود
تواند با استفاده از یک ابزار سـاده ماننـد    تا به اینجا فهمیدیم که چگونه شیطان می    

  .نواع پوشاك باعث گمراهی و حتی تغییر ماهیت انسان شودلباس و ا
شـود   یاد مـی ) جین(اما یکی دیگر از ابزارها ، پارچه هایی است که از آن با نام      

  .تر است و معموالً شلوارهاي جین از سایر محصوالت دیگر آن معروف
 منظور همان شلوارهاي تنگ و آبی رنگی است که امروزه بـر تـن اکثـر      ! .... بله

  .بینیم ي خود می جوانان جامعه
ایـن شـلوار چـه    استفاده از آید که مگر  میاي این پرسش بوجود   شاید براي عده  
  ایرادي دارد؟

خیم و محکم ساخته شـده اسـت و   ضها از جنسی   همانطور که می دانید این پارچه     
چیزي که به عنوان مد به همراه این نوع پارچه رواج یافته است ، مدلهایی اسـت       

  .گویند و تنگ است  به آن اندامی میکه
گـري اسـت کـه     دانید که پوشیدن هر نوع لباس تنگ و چسبان ، نوعی جلوه   می(

صاحب آن بوسیله پوشیدن این مدل از لبـاس ، خـود و مخـصوصاً انـدام خـود را       
  .)کند عرضه می

اي مانند پارچـه بـسته    اي است که اگر عضالت آن را با وسیله بدن انسان به گونه  
. کنـد   آن را تحت فشار قرار دهند ، واکنش نشان داده و متورم شده و بـاد مـی      و

هـاي الغـري ، باعـث افـزایش      بنابراین استفاده از البسه تنگ و محکم و یا گن    
هـایی ،   به همین دلیل است که مصرف کنندگان چنـین البـسه  . شود حجم بدن می  

  !شوند هر روز تغییر سایز داده و بزرگ و بزرگتر می
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گوینـد و شـلوارجین در بـازار     مـی ) جین(دانید به این شلوارها ،      انطور که می  هم
اما متاسفانه کسی بـه معنـاي آن توجـه    . ي ما بسیار معروف است     ي جامعه   البسه
همـان موجـودي کـه    . اسـت ) جِن(ي جین به معناي همان  ي کلمه  ترجمه. ندارد

شد که بـاز هـم ماهیـت و    شاید دیگر نیازي به توضیح نبا. شیطان از نژاد آن است   
اند و جالب اینجاست کـه یکـی    هویت انسانی را با این نوع از البسه هدف گرفته      

 آبـی  شود آن را باب نمایند ، پوشـیدن شـلوار جـین    از مدلهاي لباسی که سعی می  
  !هاي پاشنه بلند است هاي کوتاه به همراه چکمه و کفش  با پاچهرنگ

ندگان ایـن کتـاب اعتمـاد دارم ، دیگـر در     و از آنجائی که به عقل و خرد خوان     
ي چشمان تیـزبین شـما    مورد آن توضیح بیشتري نداده و الباقی ماجرا را به عهده     

  .کنم واگذار می
اي که باید در مورد لباس در این بخـش از کتـاب بـازگو کـنم آن         آخرین نکته 

پرستان عالقه به حـضور شـما در جمـع خـود دارنـد و         است که شیطان و شیطان    
 و باعـث رواج فـساد   کنند تا آن را با هر وسیله و رفتاري بدست آورند     تالش می 

اما اگر انسانی تسلیم آنهـا نـشود ، آنهـا    . و هرزگی در دنیا و در بین انسانها شوند      
بـه  . کنند تا او را از بین برده و یا حداقل او را ضـعیف و بیمـار نماینـد        سعی می 

مانند فـست فودهـا ،   ( خوراکیهاي مضر انواع همین علت است که اطراف ما از       
و همچنـین ابـزار   ... ) هاي خوراکی صنعتی و ها ، چاي ، کنسروها ، روغن      نوشابه

  .زا پر شده است مخرب و بیماري
طین براي ایجاد بیمـاري در بـین انـسانها ، همـین البـسه و        ایکی از روشهاي شی   

دانیـد یکـی    که می همانطور.پوشاك است که به برخی از مضرات آنها اشاره شد        
  .ترین علل مرگ در بین خانمها ، سرطان سینه است از شایع
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یکی از بزرگترین دالیل ابتال به سرطان سینه ، استفاده از سوتین و لباسهاي زیـر        
تـرین   دین مقدس اسالم کـه کامـل   . با جنس نخهاي مصنوعی و پالستیکی است      

پیـشنهاداتی دارد کـه   ي مـسلمانان نیـز    مکتب دنیاست ، حتی براي جنس البسه      
  .نگري و کامل بودن اسالم است ي آینده همین پیشنهادات ، نشان دهنده

توجه داشته باشید که لباسهاي زیر شما باید از پنبه یـا کتـان باشـد تـا بـه شـما           
اگر تمایل به دانستن برخی از پیشنهادات اسالم در مورد رفتارهـاي      . آسیبی نرسد 

ماننـد  توانیـد از کتابهـاي بـسیار مفیـدي      مـی روزانه در زندگی خـود هـستید ،         
انـد کمـک گرفتـه و      نوشتهی چون عالمه مجلسیکه علماي بزرگ ) المتقین  حلیه(

  .آنها را مطالعه نمائید
  

  بائیـش و زیـآرای
عمـل  . تـوان آرایـش کـردن شـناخت     ترین رفتارهاي بشري را می   یکی از زنانه  

یـز بطـور غریـزي از آن بـسیار     واجبی که دین براي زنان ارائه نموده و زنـان ن       
پـسندد و نـسبت بـه     گر زنان ، این رفتار را می  طبع جلوه . راضی و خشنود هستند   

  .انجام دادن آن احساس خوبی دارد
خبر هستند و همـین   ها و قوانین آرایش بی  اما متاسفانه بسیاري از زنان از حکمت      

  .خواهد شداطالعی باعث بوجود آمدن مشکالت اساسی در زندگی یک زن  بی
با اینکه بیـشتر  . ي امروز ما هیچ برداشت صحیح و درستی از آرایش ندراد        جامعه

کنند اما حتـی   محصوالت آرایشی را از خارج و مخصوصاً از اروپا وارد کشور می     
اطالع دقیقی از فرهنگ آرایش اروپائیان نداریم و بـر طبـق فرهنـگ و عرفـی             

د نداشـته و حتـی ایـن رفتـار بـا      رفتار می کنیم که در هیچ کجاي جهـان وجـو     
  !فرهنگ کشور خودمان نیز هماهنگی ندارد
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آن زمان کـه چـین   . کنند زنان اروپائی از لوازم آرایشی در سنین باالتر استفاده می 
ي آنان نمایـان گـشته و بـراي محـو و ناپدیـد        هاي متعددي در چهره     و چروك 

 اروپـائی آرایـش   امـا دختـران جـوان   . کننـد  نمودن آن از آرایش اسـتفاده مـی    
  .شوند کنند و بسیار ساده و معمولی در جامعه ظاهر می نمی

دهد کـه یعنـی دارد    کند این معنا را می در فرهنگ اروپا ، وقتی دختري آرایش       
  .گوید که او عروسک جنسی و هرزه است سبز نشان داده و می به دیگران چراغ

از فرهنـگ آرایـش در   آرایش در اروپـا  اعتراف کرد که فرهنگ   صادقانه  باید  
  .استتر  و صحیحتر  کشور ما درست

پرسـتان   هاي عمومی در اختیار صهیونیست و شـیطان     که اکثر رسانه   اما از آنجائی  
است ، شما همیشه دختـران اروپـائی را پیـرو مـد و آرایـش دیـده و بـا ایـن             

  !شناسید خصوصیت می
ور اکیـد داده اسـت   دین اسالم نیز آرایش کردن را براي زنان حالل کرده و دست   

ي خود و براي همسرش آرایش کند و بـصورت جـذاب و زیبـا      که زن در خانه   
اما همانطور که در گذشته گفته شد ، اسـالم تمـام رفتارهـاي    . خود را نمایش دهد 

انسان را منظم و قانونمند کرده است و آرایش را نیز تنهـا بـراي همـسر حـالل             
  . شوهر حرام استدانسته و آرایش نمودن زن براي غیر از

دانید که چرا اسالم چنـین دسـتوري داده اسـت و       ي شما عزیزان می     ئناً همه ممط
دانید که آرایـش و    شما می.البته پاسخ این سوال در قسمتهاي قبل داده شده است      

حجابی چه تاثیري در زندگی خودتان خواهد داشت و باعث به وقـوع پیوسـتن     بی
 وقتی براي همسرتان آرایش کنیـد  دانید که  میچه اتفاقاتی خواهد شد و همچنین   

... کنیـد   تر نیز می اي را سیراب نموده و البته او را تشنه همانند این است که تشنه   
و به همین دلیل هیچگاه مرد شما جاي دیگري نخواهد رفـت و در همـین مکـان      



 !یکـ کتـاب زنـانـه  

 

٥٧

 ایـن عمـل   . رود زیرا او سیراب اسـت  باقی خواهد ماند و در جستجوي آب نمی     
هـاي    منزل و براي همسر باعث بوجود آمدن عـشق و مـستحکم شـدن پایـه          در

اگر با حجاب نسبت به افـراد غریبـه و نـامحرم    خانواده و جلوگیري از خیانت و  
  .شود میو افتخار بوجود آمدن اعتماد همراه شود باعث 

تـوان رسـید    اي مـی  اما با کمی تفکر در مورد این دستور و قانون اسالمی به نکته    
زنـان  فقـط  یعنـی  ( با توجه به دستور اسالم براي آرایش نمودن براي همسر    که  

، شاید بتوان نتیجه گرفت کـه آرایـش نمـودن    ) توانند آرایش کنند    شوهردار می 
اما متاسـفانه ایـن رفتـار    .  عملی اشتباه و رفتاري غلط است   دختران مجرد و جوان   

  .استغلط و نا به جا در حال عمومی شدن در فرهنگ و عرف م
آالیـش و بـه دور    دانند که چقدر ظاهر ساده ، بی  متاسفانه بسیاري از دختران نمی    

شـاید اگـر دختـران جـوان     . از هرگونه مواد مصنوعی چقدر زیبا و دلپذیر اسـت  
کردند ، دیگر اقـدام بـه ایـن عمـل      درك میاز سوي اسالم دلیل این ممانعت را  

ک دسـتور زورگویانـه بـه یـک     نکرده و نگاهشان به دستورات دینی از حالت ی   
  .کرد نگاه عمیق روانشناسانه تغییر می

ي آرمانی در اسالم انداخته و آن را از نظـر آرایـش    بیائید تا باهم نگاهی به جامعه    
  :بررسی کنیم

کننـد و دختـران    ي اسالمی که زنان از پوشش مناسب استفاده مـی   در یک جامعه  
ي نیـرو و   مـردان دیگـر بوسـیله   کننـد ،   گري نکرده و آرایش نمـی  جوان جلوه 

کننـد و زن را بخـاطر    ي غرایز اقدام به انتخاب همسر نمی جاذبه جنسی و بر پایه   
ي دختـران   این اتفاق همان نیاز و آرزویی است که در همـه (خودش می خواهند    

وجود دارد و دوست دارند تا همسرشان قـدر و ارزش آنهـا را دانـسته و بخـاطر          
  . ).دآنها او را دوست بدار
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کنـد   ي آرمانی اسالمی ، در شب عروسی که زن اجازه آرایش پیدا مـی      در جامعه 
شود که آقاي داماد دیده است و چون زن ایـن کـار    ، تبدیل به زیباترین زنی می     

کنـد ،   را در خانه انجام داده و زیبائی و حسن جمال خود را به همسرش ارائه مـی   
 و هـم مطمـئن اسـت کـه نیازهـاي      برد از آن پس ، هم خود از زندگی لذت می        

بنـابراین  . ي خود نمـوده اسـت   شوهرش را برآورده ساخته و او را عاشق و شیفته 
همسرش همیشه در اوایل شب در منزل است و سرش به دوستان و کارش گـرم      

 و دیگـر خبـري از خیانـت از    نخواهد شد و همیشه براي او وقت خواهد داشـت  
ـ      ود و بنـابراین خیـال زن راحـت و احـساس     سوي مرد در این خانواده نخواهد ب

  .واقعی خوشبختی را درك خواهد کرد
  :اما در زندگی امروزي

شوند و پسران عاشـق   دختران با هزاران نوع آرایش و میکاپ در جامعه ظاهر می        
 نمودن غریزه به آنها نزدیک شـده و بـا   ءجمال و زیبائی آنها شده و بخاطر ارضا        

 خجالـت و  ،  بسیاري از آنها به اجبار و از روي ترحم    .کنند  آنها رابطه برقرار می   
  .یا بخاطر موارد قانونی باهم ازدواج می کنند

زنان امروزي عادت به آرایش نمـودن در منـزل را ندارنـد و آرایـش را بخـاطر         
دهند و در منـزل بـصورت نامرتـب و شـلخته       مهمانی و خروج از خانه انجام می      

تـر هـستند و    کننـد اینگونـه راحـت    فکـر مـی  شوند ؛به این دلیل کـه    ظاهر می 
  !همسرشان این موضوع را درك خواهد کرد

کنـد زیـرا    مرد نیز با دیدن چنین موجود زشت و کثیفی ، احساس شکـست مـی     
  .این موجود شلخته با آن دختر زیبائی که عاشقش شده بود بسیار متفاوت است
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ی زن متوجه خواهـد شـد کـه    پس از مدت! ..... شود و داستان تازه از اینجا آغاز می  
رفتار شوهرش سرد شده ، شبها دیر به منزل آمده و خانه براي او فقط بـه محلـی        

  .براي خوابیدن و خروپف کردن تبدیل شده است
بسیاري از این زنها بزودي خواهند فهمید که همسرشان به آنها خیانـت کـرده و        

  . رابطه دارد با دختري از دختران زیبا و جذاب جامعه
که این نوع از مردان بخـاطر چهـره و قیافـه بـا همسرانـشان ازدواج             ز آنجائی ا

اند تا میزان درك متقابـل   اند ، بنابراین بسیاري از آنها این فرصت را نداشته     نموده
و تفاهم را قبل از ازدواج سنجیده و عاقالنه انتخاب کننـد و تـازه پـس از ازدواج       

انـد و اصـالً مـسیر فکـري و      اه نمـوده فهمند در انتخاب همسر اشتب     است که می  
هایی کـه بـه    عقیدتی آنها باهم هماهنگی و همسوئی ندارد و چه بسیار است طالق  

  .افتد ي ما اتفاق می خاطر همین مسئله ، هر روز در جامعه
حال شما قضاوت کنید که آیا دستورالعملهاي اسالم را بایـد بـا نگـاه متحجرانـه             

هاسـت و مـی تـوان آن را     سالم وراي تمـام نگـاه  بررسی نمود یا اینکه حقیقت ا  
  بصورت یک مشاور و یک روانشناس باتجربه و بدون اشتباه یافت؟

، و تفکر و بررسـی آنهـا  مطمئن هستم کسی پیدا نخواهد شد که با بیان این مثالها     
 و هـر  سـال قبـل بدانـد   1400مانده و مربوط بـه    باز هم اسالم و مسلمان را عقب      

نفکري ، بدون تعصب و باعـدالت ، بـه کامـل بـودن دیـن      انسان منصف و روش  
  .مقدس اسالم اقرار خواهد نمود

حال که صحبت از اسالم به میان آمده ، زمان آن رسیده تا بـا یکـی از تفاوتهـاي     
  .اسالم که در سایر ادیان دیگر نیست آشنا شده و آن را مورد بررسی قرار دهیم
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گذاري و تحریف دیگر ادیـان الهـی    عتالبته باید گفت که علت این تفاوت ، بد 
به دست منافقان و صهیونیسم است وگرنه با کمی تحقیق ، همـین تفـاوت را در           

  .دیگر ادیان نیز پیدا خواهیم کرد
 کـه در  ن سـه اصـل  همـا . تمام ادیان الهی و آریایی بر سه اصل مهم تاکید دارند   

ر نیـک و کـردار    گفتار نیـک ، پنـدا  .شود دین زرتشت به سادگی از آن یاد می      
  .نیک

اما اسالم ، عالوه بر تاکید بر این سه اصل ، دستور به رعایـت یـک اصـل مهـم        
از نظـر اسـالم ، غـذا و    . ي حـالل و پـاك اسـت    دیگر نیز داده است و آن لقمه 

کند ، بر روح و بر سه اصـل اساسـی دیگـر نیـز      چیزهایی که انسان مصرف می   
  .کند زي نیز تائید میتاثیرگذار است و این مطلب را علم امرو

  !ام؟ ي بحث آرایش نوشته حال چرا این موضوع را در ادامه
هـاي بـه تـسخیر درآوردن     زیرا شیطان نیز از این اصل آگاه است و یکـی از راه  

یعنی براي فاسد نمودن انسانهاي مؤمن ، کافیـست از غـذاهاي   . انسانها همین است 
  .وندحرام به آنها بخورانیم تا آنها دچار فساد ش

البته بحث در مورد غذاهاي پاك و حرام را به امید و یاري خداونـد ، در کتـابی           
دیگر به مفصل توضیح خواهم داد اما دوباره زمان آن رسیده تا پـرده از یـک راز    

  !و یک جنایت برعلیه زنان و بشریت برداشته شود
 خـوردن و  دانید خداوند انسان را از خاك آفرید و به همین دلیـل    همانطور که می  

مصرف کردن خاك را براي انسان حرام کرد زیرا اینگونه است که انگـار دارد       
ـ حتی تربت امام حـسین  . گوشت و خون خود را می خورد    کـه در نـزد   الـسالم  هعلی

شیعیان داراي منزلت و جایگاه واالیی است و خداوند در آن شفا قرار داده اسـت        
 .ي خونخواري خواهـد بـود    و منزله، اگر بیشتر از اندازه مصرف شود حرام است   
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نیـز  و یـا برخـی از حیوانـات    گوشت انـسان  به غیر از خاك ، در مورد خوردن    
نیازي به توضیح نیست و همه می دانیم که خوردن گوشت انـسان شـاید چیـزي          

  !بیشتر از حرام و گناه است
 گوشـت انـسان   ،حال اگر به شما گفته شود که شما هر روز مقدار اندکی خاك         

  کنید؟؟؟ می خورید ، آیا باور میا قسمتهاي فاسد بدن حیوانات را ی
ي  بهتـر اسـت بداننـد کـه مـاده     کنند  استفاده می) ماتیک(کسانی که از رژ لب     

در کـشورهایی کـه سـقط    ( ي انسان  ي این محصول آرایشی را جنین مرده       اولیه
  . دهد حیوانات تشکیل میاندام غیر خوراکی و مکروه یا ) جنین آزاد است

همان چربی و لطافت دلنشینی که روي لبهایتان احساس مـی کنیـد ، در حقیقـت     
  ! است و یا تکه گوشتی حرام و فاسدي وجود یک جنین مرده عصاره

نـوع دیگـر   . رایشی ساخت کدام کشور باشدآالبته بستگی دارد که این محصول       
آیـد   که از معـادن آهـن بدسـت مـی    این محصول آرایشی از تقطیر نوعی خاك     

شود از این نـوع محـصول در اختیـار زنـان      کنند که معموالً سعی می     فرآوري می 
 این محصول داراي سرب است و مـضرات سـرب بـراي    .ي ما قرار گیرد    جامعه

دانید کـه چـه مقـدار محـصوالت       اما شما خوب می   .بدن بر کسی پوشیده نیست    
یـل اصـلی ایـن    شود و یکی از دال بصورت قاچاق وارد کشورمان می  نیز  آرایشی  

ي انـدکی مـواد    ي مصرف روزانـه  ي ما را بوسیله کار همین است که زنان جامعه    
  .، به انحراف و فساد بکشندیا مکروه حرام 

 انـسان و یـا   ،ي حیوانـات   لب یعنی مصرف جنین مرده   به هر حال استفاده از رژ     
هـر دو مـورد   مصرف مصرف نمودن خاك ، که همانگونه که توضیح داده شد ،    

  .از نظر دین مقدس اسالم حرام است
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 ، حجت بـر بـسیاري    و آگاه شدن از این مطالببه هرحال با خواندن این قسمت     
حال این شـما هـستید کـه بایـد در مـورد        . از شما خوانندگان گرامی تمام است     

 .مصرف یا ترك چنین مواد آرایشی تصمیم گرفته و به خداوند پاسـخگو باشـید       
  . خود وظایفی دارید که بایست انجام دهیدهاي شما در قبال دانسته

  

               
اگر بخواهیم در مورد یکایک مواد آرایشی توضیح دهیم ، بایـد کتـابی جداگانـه      

فقط براي اینکه خوانندگان عالقمند به تحقیـق و پـژوهش       . در این باب بنویسیم   
  :آوریم یگر را به اختصار میي د سرنخهایی داده باشیم ، چند جمله

   باعث بسته شدن منافـذ پوسـتی و   ) مام(هاي ضد عرق   استفاده از اسپري
شود که در انتها باعث بوجـود آمـدن تـوده     تاثیر بر روي غدد عرق می   

  .در زیر پوست و وارد شدن سموم بدن به داخل خون خواهد شد
   و سـالمت  هاي آرایشی باعث از بـین رفـتن شـادابی        استفاده از صابون

 .پوست و بوجود آمدن حساسیت می شود

           شاید به راحتی بتوان رنگ مو را بعنوان یک بمـب شـیمیایی کوچـک
 .گذاري نمود نام
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         مواد تشکیل شده از الیاف مصنوعی باعث ایجـاد حـساسیت و بیمـاري
تـوان   شـود و نکتـه جالـب اینجاسـت کـه مـی       هاي مختلف می  در رده 

 در لباس زیر و وسـایل مربـوط بـه    بیشترین مصرف این نوع الیاف را     
 !زنان یافت که تماس مستقیم با پوست بدن دارند

 چرا؟! ... بیشترین مصرف مواد آرایشی مربوط به زنان ایران است 

همانطور که گفته شد این چند جمله را بعنـوان کلیـد و راهنمـا بـه کـسانی کـه        
  .کنم عالقمند به تحقیق و بررسی در این زمینه هستند هدیه می

اي را بصورت خالصه در همین چند جمله اضافه کـنم لـیکن    اما می خواستم جمله 
مشاهده کردم که گذشتن از آن و بحث نکردن در مـورد آن ، در آینـده باعـث         

پـس  . ام خواهد شد تا احساس کنم که در نوشـتن ایـن کتـاب کوتـاهی نمـوده             
اضـر ایـن   در حـال ح تصمیم گرفتم تا در مورد آن کمی بیـشتر بنویـسم زیـرا         

  .مشکالت زنان استبزرگترین یکی از موضوع 
  !ایران بیشترین تعداد جراحی زیبائی در جهان را دارد: آن جمله این بود 

شاید الزم به توضیح بیشتر نباشد کـه اکثـر ایـن جراحـی هـا بـر روي خانمهـا         
گیرد و بیشترین تعداد آن را جراحـی بینـی ، گونـه ، سـینه و آلـت        صورت می 
  !دهد کیل میتناسلی تش

تـرین   معناترین و غیرضـروري  شاید از نظر اکثر مردان ، این اعمال جراحی ، بی     
امـا  . افتنـد  اعمال جراحی باشد و بیشتر آنها از خواندن چنین جمالتی به خنده مـی  

در مقابل ، بسیاري از خانمها هستند که ایـن اعمـال جراحـی را الزم ، واجـب و      
  !ضروري می دانند
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ز نام این نوع اعمال جراحی پیداسـت ، ایـن اعمـال فقـط بخـاطر         همانگونه که ا  
بنابراین فـرد مـورد نظـر بایـست در مـورد      . شود  زیبائی و زیباتر شدن انجام می     

  .زیبائی خود شک داشته باشد تا تن به انجام چنین اعمال گرانقیمتی بدهد
ـ        ه اما در پس این نوع نگرش ، مفهوم عمیقی نهفته است کـه خبـر از یـک فاجع

ي هفتـاد   م زیـرا زنـان در جامعـه   یگـذار  به این دلیل اسم آن را فاجعه مـی      . دارد
میلیونی ایران ، بیش از کشور یک میلیارد نفري چین ، احـساس زشـت بـودن ،          

  !کنند پست بودن و زبون بودن می
دانند افـرادي هـستند کـه اعتمـاد بـه نفـس        معموالً کسانی که خود را زشت می 

اي  هـاي مـاهواره   ي رسانه ه اعتماد به نفس دارند ، اسیر و بنده   آنهایی هم ک  . ندارند
هـا در دسـت شـیطان و     هستند و همانطور که قبالً اشاره شد ، اکثـر ایـن رسـانه         

پیروانش است و آنان با این وسیله قادر به تلقین افکـار خـود هـستند و یکـی از      
 حتـی بـراي   وینـد و گ این تلقینات آن است که زیبائی یعنی آنچه که آنـان مـی     

زیبائی نیز سمبل و نمادي ساخته و آن را از همان دوران کودکی بـه تمـام زنـان       
کسی زیباتر است که شباهت بیـشتري  : گویند  کنند و می جوامع بشري تلقین می  

  !داشته باشد) باربی(به 
کنند چـه از نظـر    و در شگفتم از زنان دنیا که چگونه تسلیم باربی شده و سعی می      

  !ل ظاهري و چه از نظر رفتار به یک عروسک شبیه باشندقیافه و شک
سراسر ابتذال ، سـکس و مـدگرائی اسـت و    ! ... اید فیلمهاي باربی را نیز که دیده 

ي باربی آن است که چه لباسی پوشیده و چگونـه آرایـش کنـد       مهمترین دغدغه 
  !تا جذاب و مورد پسند دیگران باشد

.  علـم پزشـکی مـردود اسـت     باربی از نظرو اندامجالب است بدانید که آناتومی     
زیرا فردي که چنین اندامی داشته باشد ، مطمئناً ناقص رشـد نمـوده و غیرطبیعـی      
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بعنوان مثال دستهاي باربی کشیده و بلندتر از حد معمول است و یـا اینکـه        . است
تواند چنـین خـصوصیاتی داشـته     گردن او بسیار بلند است و هیچ فرد سالمی نمی     

ر باربی چنین خصوصیاتی دارد بایست به سـالمت او شـک کـرد و یـا        اگ. باشد
اي  از همـان اجنـه  . شاید او هم جن باشد ! (اینکه ممکن است او اصالً انسان نباشد      

   )هاي آدم نما جن: که در قرآن نیز به آن اشاره شده 

                            
اوي از بیماریهـا و  صفرافراد . اوي استصفرداراي طبع بی بار طب سنتی ،  از نظر 

در ( چهره و چـشمهاي آنـان زرد رنـگ اسـت       . خصوصیات خاصی برخوردارند  
امـا بـاربی   ( دچار بیماریهاي پوستی هستند !) حالیکه چشمان باربی اینگونه نیست 

در ( ریـزد و دچـار موخـوره هـستند      موهایـشان مـی  !) پوست بسیار خوبی دارد   
هاي  ي افراد صفراوي داراي لکه   چهره!) ه موهاي باربی پرپشت و زیباست     حالیک

اینگونـه  !) شـود  چنین چیزي در صوت باربی دیـده نمـی  ( اي است    سفید یا قهوه  
راین خیلـی سـریع   افراد حال و حوصله نداشته و حساس و زودرنج هستند و بنـاب       

زنـدگی  امـا   ( د و یا اینکه دچار خودخوري هستنکنند اش میعصبانی شده و پرخ   
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 ! )، عشق و خوشحالی است و او اخـالق خـوبی دارد     باربی سراسر آرامش    براي  
اما باربی همیشه شاد و سـرحال  (ي شادابی ندارند  افراد صفراوي در مجموع چهره    

تنهـا  ( فود ها و غذاهاي مصنوعی هستند   افراد صفراوي عالقمند به فست    ! ) است
شود همین نکته است زیـرا او بایـد شـما را     حقیقتی که در زندگی باربی دیده می   

افـراد صـفراوي دچـار یبوسـت     !)  به خوردن غذاهاي فاسد و مضر دعوت کنـد   
چنـین چیـزي   ( شـوند   هاي روحـی مـی   مزاج هستند و مدام دستخوش دگرگونی  

  !)براي باربی وجود ندارد
 اوي آشنا شدید ، شاید بتوانید بـه درسـتی درك  صفرحال که با خصوصیات افراد   

  !شود کنید که چرا باربی به دنیا ارائه می
ها را زنان زیبا و شـبیه بـه بـاربی     ها و جدائی حال شاید بدانید که چرا اکثر طالق      

  !ندکن  میتجربه
حال شاید بدانید که چرا سقط جنین بطـور ناخواسـته زیـاد شـده ، زیـرا مـادران          

وردن و بـزرگ  امروزي بدلیل پیروي از باربی ، دیگر تـوان و رمـق بـه دنیـا آ      
  !کردن فرزند را ندارند

گـردان رو   هـاي روان  حال شاید بدانید که چرا اکثر دختران دانشجو ، بـه قـرص   
  !کنند مصرف میمواد فاسد و مضرآورند و  می

ي مـا رو   اس در بین زنـان جامعـه  .امهاي روحی و حال شاید بدانید که چرا بیماری  
  !به ازدیاد و گسترش است

ید که هیچکدام از این مـشکالت را در شخـصیت بـاربی بـه     بین با کمی تفکر می  
ي این فریـب و دروغ بـزرگ ،    شما نشان نمی دهند زیرا شیطان قصد دارد بوسیله 

زنان دنیا را بیمار و نسل انسان را ضعیف نماید تـا بتوانـد بـر آن سـلطه داشـته و        
  .حکومت کند
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نطـق ، درك و شـعور   این کتاب انتظـار دارم تـا از نیـروي م    فهیم  از خوانندگان   
خود کمک گرفته و لحظاتی در مـورد ایـن جمـالت تفکـر و تعقـل نماینـد و            
چشمان خود را باز کرده و به اطرافشان بیشتر توجه نموده تا شاهد صـدق گفتـار      
مؤلف باشند و مطمئن هستم که کسی را مخالف بـا نظـر خـود در مـورد بـاربی           

  .دیگر نخواهم یافت
یعنی اینکه هـرکس بـا نگـاه و    . ه زیبائی نسبی استي ما خوب می دانیم ک       همه

که ممکن است فرد دیگـري همـان    داند در حالی سلیقه ي خود چیزي را زیبا می  
زیبائی افراد را بوسـیله ي مقایـسه   : اي دیگر نیز وجود دارد    اما نکته . را زیبا نداند  

، شـما بایـد   ي صهیونیسم  یعنی بعنوان مثال ، در نقشه  . سنجیم  نمودن با دیگران می   
شـما را  بیشتر اوقات با باربی مقایسه شوید تا میزان زیبائی شما مشخص شود و یا     

 هـستید؛ امـا   ترگویند شما زیبـا  کنند و می هایتان مقایسه می با خواهر یا دخترخاله 
کننـد بعنـوان زیبـاترین     همان دوستان شما وقتی در دیگر جمع ها حضور پیدا می 

  .شوند فرد گروه شناخته می
این نوع برداشت و شناخت از زیبائی تبدیل به یـک امـر عـادي شـده و همـه ،       

. آورنـد  معیار شناخت زیبائی را با توجه به قیاس از محیط و دیگران بدسـت مـی          
! بلـه ! ...  غلـط اسـت  لیکن نکته اینجاست که این روش براي درك زیبائی واقعی 

  !به همین سادگی! ... غلط است
چـه چیزهـاي زشـتی    . ه ایستاده و به خود نگاه کنیـد فقط کافیست در مقابل آین    

  !بینید؟؟ می
اگر جوابتان مثبت است ، مطمئن باشید کـه شـما   ... آیا چشمان شما زشت است؟  

شاید شما نیز دوست داشتید تا رنـگ یـا فـرم چـشمانتان       . در حال مقایسه هستید   
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همـین  .  اسـت تان باشد و یا چشمان دوستتان از شما زیباتر  انشبیه به چشمان دوست   
  .جمله یعنی اینکه شما در حال مقایسه نمودن خود با دوستتان هستید

حقیقت اینجاست که خداونـد مهربـان   .  مورد سایر اندامتان نیز همینگونه است     رد
  .هیچکس را زشت نیافریده بلکه انسانها را متفاوت با یکدیگر خلق نموده است

اید و به همین دلیـل    ت نمودهي خود عاد حقیقت دیگر آن است که شما به چهره      
وگر نـه شـما   . ي دیگران چون براي شما غیر تکراري است ، جذاب است      چهره

ترین دوستتان که سالهاست در کنار هم هستید حسادت نکـرده        هیچگاه به قدیمی  
  .ي او براي شما عادي شده است و تمایل ندارید که شبیه به او باشید زیرا چهره

اي بـدلیل بیمـاري ،    ید چشم را بر این حقیقت بست که عـده البته در این میان نبا 
تصادف و یا هر اتفاق دیگري ممکن است دچار نقص یا تغییـر ناهنجـاري شـده        
باشند و این حق آنهاست که از عمـل جراحـی اسـتفاده کننـد و انـدام خـود را            

  .اما هدف آنها نیز باید اصالح باشد نه اینکه به کسی شبیه شوند. اصالح نمایند
 زمان آن رسیده تا در مورد زیبائی خود قضاوت کنید و به آن امتیـاز بدهیـد       شاید

  !و ببینید که واقعاً چقدر زیبا هستید؟
بـراي دادن  ! ... براي این کار الزم نیست که به چهره و اندام خـود نگـاه کنیـد           

  ؟دهد امتیاز به خود ، باید دید که خداوند مهربان به چه چیزي در شما امتیاز می
این خداوند است که در پایان در مورد شـما قـضاوت   .... اید؟    فراموش که نکرده  

  !خواهد کرد
اگر قرار بر این باشد که خداوند به ظاهر و اندام شما امتیاز دهد ، باید گفت کـه       
از همان ابتدا که شما را خلق نموده است در مورد شـما ناعادالنـه رفتـار نمـوده و      

  ! شما امتیاز نگرفته و راهی جهنم شویدعمداً کاري کرده است تا
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یادتان باشد ، براي اینکه خود را بسنجید بایـد بـه چیزهـایی امتیـاز دهیـد کـه             
هر چه این امتیـاز بـاالتر باشـد ، شـما زیبـاتر      . دهد  خداوند نیز به آنها امتیاز می     

اي فکر کنند که این حرفها عرفانی و روحانی اسـت و نویـسنده     شاید عده . هستید
  !باشد بافی می  حال فلسفهدر

 انسانهاي مهربـان و خـوش   اآیا تا به حال ب: زنم  در پاسخ به این دوستان مثالی می      
 از اینکه در کنـار آنهـا باشـد و بـا آنـان      چه کسی.... اید؟    اخالق برخورد داشته  

ید که هـزار جـور   ر دوستان بسیاري را داهمچنین ... ؟ستاوقت بگذراند ناراحت  
  !ندباش میاي   اما بسیار خودخواه و افادههستندبسیار زیبا آرایش کرده و 

آیا راضی هستید تا مدت زیادي را با آنها گذرانده و یا حتـی بـا آنهـا بـه یـک              
  مسافرت کوتاه یا مهمانی بروید؟

 علـم  .کنـد  یادمان باشد که این رفتار و اعمال انسانهاست کـه آنـان را زیبـا مـی         
موده اسـت کـه اعمـال و رفتـار افـراد تـاثیر        شناسی ثابت ن    روانشناسی و چهره  

 به همین دلیل است کـه انـسانهاي نیکوکـار و    .گذارد ي آنان می مستقیم بر چهره  
  . هایی محبوب دارند مهربان همیشه به دل نشسته و چهره

شما نیز تا زمانی که دوستان ، خانواده و همسرتان را با مهربانی و اخـالق خـوش       
ن روي زمـین بـراي آنهـا خواهیـد بـود کـه       زیباترین زپذیرا باشید ، بهترین و  

  .حاضرند در همه حال در کنار شما باشند
این موضوع را نیز به خاطر داشته باشید که اگر دنبال زیبائی ظـاهري بـه سـبک      

ها باشید ، باید همیشه درگیر آن شـده و از موضـوعات دیگـر        ها و ماهواره    رسانه
ین نوع زیبائی ، دائمی نیز نخواهـد بـود و پـس    زندگی غافل خواهید ماند و البته ا  

ي شما آن لحظه واقعاً زشت خواهد شـد زیـرا    از مدتی از بین خواهد رفت و چهره 
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در آن زمان شما بدلیل سرگرم بودن بـا زیبـائی و آرایـش ، فرصـت یـادگیري        
  !مدارا نمودن با مردم را نداشته و اخالق خوبی نیز ندارید

بایـد  . برند ز این که دائم بدنبال زیباتر شدن باشند ، لذت میالبته بسیاري از افراد ا    
هـاي شـیطان    براي این افراد تاسف خورد زیرا رفتار آنان مرا به یاد یکـی از دام      

  .مشغول شدن به دنیا و لذات آن و غافل شدن از زندگی و آخرت: اندازد می
اي  ات مـاهواره توانید این موضوع را درك کنید که چرا تبلیغ    شاید حاال خوب می   

همیشه در مورد وسائل و لوازم آرایشی و زیبـائی هـستند و بزرگتـرین مـشکل         
  !زده ، خودشان هستند زنان غربی و غرببراي 

انـدام ، مـدل مـو و لبـاس بـراي       به نظر شما آیا چیزي مهمتر از الغري ، تناسب 
  چنین افرادي در زندگی وجود دارد؟

کـردن بـه چیـزي غیـر از خـود را پیـدا       با این وضعیت ، آیا آنان فرصت فکر  
  خواهند کرد؟

لذا بعنوان یک بانوي آزاده و هوشیار ، وظیفه دارید تا زیبـائی واقعـی را یافتـه و       
آن را در خود پرورش دهید و به خاطر داشته باشید که چیزهاي خـوب واقعـی ،      

  !شوند دیده نمی
  

   !اشـتباه بـخاطر اشـتباه 
  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 

   
   تـاز به امنیـنی

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
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   عـادت ماهیـانـه

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
 

  خـود ارضـائـی
 .یکی از بیماریهاي روحی و جسمی جوانان و حتی میانـساالن خودارضـائی اسـت    

ي ما ، از زمان بلوغ تا زمان ازدواج حداقل نزدیـک بـه ده    بر طبق فرهنگ جامعه  
سال طول خواهد کشید و یکی از نیازهـا و الطـاف خداونـد ، بخـاطر فرهنـگ و       

ا ، تبدیل به نـوعی رنـج و عـذاب پنهـانی و ریاضـتی      قوانین غلط ، بدست خود م   
  .شود همیشگی می

ي ما باید خود را پاك و نجیـب نگهدارنـد و از    جوانان و مخصوصاً دختران جامعه   
که اکثر آنها بـا بحـران جنـسی و روحـی درگیـر       آلودگیها حفظ کنند در حالی  

   نشوند؟توان از آنها توقع داشت تا به انحراف کشیده هستند و چگونه می
در حالیکه با برخی از تعصبهاي کورکورانه ، بـه آلـوده شـدن و انحـراف آنـان          

  !زنیم دامن می
هاي غلطی که جوانان براي برطرف کردن نیازجنسی به سـراغ آن   حل  یکی از راه  

تـر از دختـران    این عمل در میان پسران بسیار شایع . می روند ، خودارضائی است    
اي در حـال   ر دختران نیـز بـه طـرز نگـران کننـده     است اما در سالهاي اخیر آما  

  .افزایش است و این خبر از یک بحران جنسی در سطح جوانان می دهد
در این میان شیطان و همدستهایش نیز با انتشار مقـاالت پزشـکی و روشـنفکرانه        

کنند که اگر شـما ایـن کـار را     این عمل را نیاز طبیعی بدن می دانند و اعالم می        
را از خود دفـع خواهـد کـرد و البتـه     ) منی(تان بطور طبیعی این ماده   نکنید ، بدن  
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این دروغی بسیار بزرگ است زیرا زمانبندي بدن براي خـارج کـردن منـی بـا             
  .زمانبندي فرد براي دفع شهوت بسیار متفاوت است

 ، 78ه از سوي خبرگزاري پزشکی ایـران در سـال      دمتاسفانه برطبق آمار ارائه ش    
 و ارضاي مصنوعی در زنان و دختران نسبت به ده سـال قبـل از      آمار خودارضائی 

تـوان    درصد افزایش داشته و با احتساب چنین رشد آماري ، می  20 تا   17آن بین   
ي  ي مـا تجربـه   نیمی از زنان و دختـران جامعـه  از بیش گفت که در حال حاضر   

  !چنین عملی را دارند
ـ         ر تعـصبات کـور فرهنگـی ،    باز هم در این زمینه ، بزرگترین مشکل عـالوه ب

  .ناآگاهی افراد از این عمل زشت و ناآشنائی با عوارض و مضرات آن است
در این بخش مؤلف سعی دارد تا شما خوانندگان گرامی را بطور کلـی و خالصـه       

  .اما بصورت ساده با این مقوله آشنا سازد
دفـع  (تـشها  ، اونانیسم ، ماستورباسیون ، جلق و اس ) خروج مصنوعی منی  (استمناء  

  .شود اسامی مختلفی است که به عمل خودارضائی داده می) مصنوعی شهوت
البته این عمل در مردان بنام استمناء و در زنان به استشها مشهور اسـت و عبـارت    

بـصورت مـصنوعی و بـه دسـت     ) ارضا جنسی شدن  (است از به ارگاسم رسیدن      
  .خود و یا استفاده با ابزار و آالت مصنوعی

که روي سخن این کتاب با دختران و زنان است ، بنـابراین روا اسـت       ئیاز آنجا 
تا این مبحث را نیز در مورد خانمها ادامه دهیم لیکن مراحل درمانی ارائـه شـده ،       

  . خاصی نیستیتعمومی بوده و مختص به جنس
نـوع اول بـصورت تحریـک    . شـود  خودارضائی در زنان به دو صورت انجام مـی     

  .شود صورت تحریک داخلی انجام می و نوع دوم بخارجی
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 با اینکه در کل این عمل براي بدن ضرر دارد و آسیب می رساند امـا از آنجـائی       
توان گفـت   که بدن در تحریک نوع اول بیشتر در تحت فشار است ، بنابراین می    

  .تر است زند و خطرناك که تحریک خارجی آسیب بیشتري به فرد می
رضائی ، خیالبافی و خیالپردازي سهم بـسیار زیـادي    دانید در خودا    همانطور که می  

کـه اینطـور    شما در تصورتان در حال سکس با جنس مقابل هستید در حالی  . دارد
نیست و این یعنی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک فشار زیادي را تحمل کـرده     

  ! و حتی گاهی باید رفتار معکوس داشته باشند و شدیداً درگیر شده
افـراد  . قیقت نوعی مشکل روحی و یک نوع اعتیاد جسمانی اسـت این عمل در ح  

اغلـب آنهـا خـود را    . شـوند   پس از خودارضائی دچـار احـساسات خاصـی مـی          
  .دانند یابند و خود را بیمار و متفاوت از دیگران می النفسی می موجودات ضعیف

 قـول  معموالً افراد به خـود . شود خودارضائی باعث از بین رفتن اعتماد به نفس می 
دهند که دیگر این عمل را تکرار نکنند اما دوباره شـاهد تکـرار آن خواهنـد         می

اراده و سـست   شود تا فکر کنند ، آنها انـسانهاي بـی   بود و همین تکرار باعث می 
هستند و همین طرز نگاه و طرز تفکر در مورد خود ، باعث تکـرار مجـدد ایـن            

  .عمل خواهد شد
شـود و بـه سیـستم تناسـلی ضـربه        ی مزمن می  خودارضائی باعث الغري یا چاق    

که پس از انجام این عمل بـدن سـست    از آنجائی. کند زند و آن را ضعیف می       می
زنـد و حتـی از    شود بنابراین فرد براي مدتی دست به هیچ کاري نمی     و لمس می  

  .شود مکانش خارج نمی
ر دراز عدم ادرار کردن بعد از این عمل و ماندن منـی در بـدن باعـث عفونـت د            
هـاي   مدت خواهد شد و حتی دیرتر رفتن به حمام براي شستشو ، باعث نـارحتی         

همانطور که گفته شد این عمل بـه سیـستم تناسـلی ضـربه     . شود مزمن پوستی می 
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ي پروستات در مـردان آسـیب    شود و یا به ناحیه   زند مثالً باعث زودانزالی می      می
  .خواهد رساند

 و بدلیل نرسیدن کالري مناسـب ، سـلولهاي   شود خودارضائی باعث ضعف بدن می   
 این عمـل باعـث کمـردرد و فاصـله     .چشم را ضعیف کرده و از بین خواهد برد   

  .هاي کمري نیز خواهد شد افتادن بین مهره
کنند همیشه خسته و کوفتـه هـستند و حـالی بـراي          افرادي که خودارضائی می   

  .کارکردن و انجام فعالیتهاي روزانه را ندارند
اي  شـود تـا مـاده    آورد و باعث می ضائی به اعصاب پاراسمپاتیک فشار می     خودار

بنام آستین کولین در مغز منتشر شود که باعث حـواس پرتـی ، کمـی حافظـه ،       
عدم تمرکز ، سیاهی رفـتن چـشم و ضـعف در بینـائی ، اسـترس و اضـطراب ،        
 حساسیت و زودرنجی ، نوسان خلق و تغییرات سریع اخالقی و مـشکالت خـواب   

  .خوابی خواهد شد خوابی یا کم مانند بی
عالوه بر مشکالت ذکر شده ، خودارضائی یکی از عوامل مستقیم نـازك شـدن و    

  .ریزش مو است
فرد دچار صداي وزوز در گوش خواهد شد و نیـز نـاتوانی جنـسی در جـوانی را         

اختیـار   تجربه خواهد کرد و حتی ممکن است دچار انزال غیر ارادي شود یعنی بی  
  .نی از او بصورت قطره قطره خارج شودم

ي  ي ران و ناحیـه  اما افراط و ادامه دادن به این عمل باعث ایجاد درد در کـشاله         
و حتـی  ) باسـن (تناسلی ، دردهاي قولنجی در ناحیه ي لگن و اسـتخوان دنبالچـه       

  .خونی خواهد شد کم
ت زنـد از نظـر اجتمـاعی نیـز دچـار مـشکال       فردي که دست به خودارضائی می  

میل شـدن بـه ازدواج و    از جمله به ناسازگاري با خانواده ، بی    . فراوانی خواهد شد  
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همسر ، ناتوانی در ارتباط با جنس مقابـل ، احـساس عزلـت و تنهـائی ، از بـین        
  .توان نام برد رفتن عزت و پاکی ، شرافت و جایگاه اجتماعی را می
د ، مضرات عمومی بودنـد  تا به اینجا تمام مضراتی که براي خودارضائی گفته ش        

و تابع جنسیت نیستند اما خودارضائی در زنان ، مضرات خاص خـود را نیـز دارا           
  :است که فرد در صورت ابتال به آن راه درمان نخواهد داشت

همانگونه که گفته شد ، خودارضائی در زنان بصورت تحریک خـارجی مـضرتر           
 35 تـا  15(ن جوان و بـالغ  این نوع از خودارضائی در دخترا   . تر است   و خطرناك 

ــام  ) ســال ــی و روانــی بن ــار نــوعی بیمــاري روح ــان را دچ ــدتی آن پــس از م
odipaction       خواهد نمود که نوعی نـاتوانی جنـسی بـسیار شـدید و غیرقابـل 

  .درمان است
را ) دخـول (در این نوع بیماري ، فرد توانایی ارضا شدن از طریق سکس واژینال       

رسـد و   ش و نزدیکی ، به هیچ وجه به ارگاسم نمی از دست داده و از طریق آمیز      
کنـد و ایـن یعنـی در     به همین دلیل به شدت از انجام عمل آمیزش اجتناب مـی         

هـد شـد و از   زندگی مشترك دچار مشکالت بسیار عمیقی بـا همـسر خـود خوا      
شود بنـابراین ممکـن اسـت از همـسرش       آنجائیکه فرد با عمل دخول ارضا نمی      

ارف مانند سکس دهانی یا لمس واژن را بخواهد کـه معمـوالً       تقاضاي اعمال نامتع  
این اعمال در مدت زمان کمی براي مردان قابل اجرا است و پـس از آن دسـت        

 و از رابطه با همسرشان پشیمان و متنفر خواهنـد شـد و      به این کارها نخواهند زد    
  .همین سرد شدن رابطه باعث سرخوردگی جنسی در هر دوطرف خواهد شد

رید تا خیلی روراست و ساده بگویم که این بیماري یعنـی اینکـه فـرد بایـد      بگذا
از دعواهاي میان زن و شوهر گرفته تـا خیانـت   . منتظر هر اتفاقی در زندگی باشد    

  .همسر ، ازدواج مجدد همسر و حتی طالق
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پوشی کرده و گذشـت   نیاز جنسی چیزي نیست که مردان به سادگی از آن چشم        
خواهیـد تمـام اهـداف ، آرزوهـا و رؤیاهایتـان را بخـاطر           شما کـه نمـی    . کنند

  !خودارضائی از دست بدهید؟
در ضمن اگر دختران بخواهند از تحریک درونی براي ارضا نمودن خود اسـتفاده        

  .ي بکارت آنها آسیب دیده و پاره شود کنند ، این خطر وجود دارد تا پرده
که اصالً چه دلیلـی دارد کـه   آید  حال با تمام این توصیفات ، پرسشی بوجود می        

  !انسان دست به عملی بزند که سراسر بیماري و ضرر است؟
مطمئناً به همین دلیل است که دین اسالم نیز ایـن عمـل را گنـاه کبیـره اعـالم          

  .داند کرده و آن را با زنا نمودن با محارم برابر و یکسان می
یمـی از زنـان و دختـران    که طبق آمار دریـافتی ، تقریبـاً ن   به هر حال از آنجائی   

دهند ؛ لـذا احتمـال آنکـه     ي ما با این عمل درگیر هستند و آن را انجام می     جامعه
  .تعدادي از خوانندگان این کتاب نیز در همین گروه باشند بسیار است

که هدف از نگارش و چاپ این کتاب ، آگاهی بخـشی و کمـک بـه        از آنجائی 
ي مفیـد در جهـت    در ادامه ، چند توصیهدختران و زنان هموطن است ، بنابراین         

شـود و امیـدواریم اسـیران بـه      کمک به ترك کردن این عمل قبیح آورده مـی    
  .اینگونه اعتیاد بتوانند سالمتی را به وجود و روان خود بازگردانند

  
  
  

***  
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  درمـان و ترك خودارضائـی

تا بـه اینجـاي    همانطور که .قبل از هر چیزي باید در مورد خود به شناخت برسید  
اید ، بسیاري از اشـتباهات بـدلیل عـدم شـناخت واقعـی و           کتاب خوانده و یافته   
دادند شاید چیـزي بنـام     اگر انسانها به خودشناسی اهمیت می.صحیح از خود است   

چه خوب است که یـادي از ایـن سـخن حـضرت      . مشکل در دنیا وجود نداشت    
ي  خودشناسی اولـین مرحلـه  :  فرمودند نیز بکنیم که ایشان در جائی علیه السالم علی  

  .خداشناسی است
توانـد بـا شـناخت     کند که انسان مـی  و این جمله اهمیت خودشناسی را بازگو می  

 گرفتـار خودارضـائی هـستید ،    اگر شـما .... خود به چه مراحل و درجاتی برسد     
  .نیدباید بدانید که شما بیمار بوده و باید با نوعی از بیماري مبارزه و مقابله ک

ي شـما دارد   از آنجائیکه بیماري شما تاثیرات مخرب مستقیمی بر مغز و حافظـه         
ي  لذا باید بدانید که هر نوع برداشت و تفکر از خودتان نیز ممکـن اسـت زائیـده    

  .همین بیماري باشد
دانیـد ،   الـنفس مـی   اراده ، بی غیرت و ضـعیف   اگر شما خود را بی    : بعنوان مثال   

ي تخیـل و یکـی از تـاثیرات همـین      ت ندارد و فقـط زاده     اینها حقیقت و واقعی   
  .بیماري بر روح و تفکر شماست

هم اکنون که در حال خواندن این مطالـب هـستید و در ذهـن خـود تـصمیم بـه        
توانیـد بـراي    ي آن است که شما می ترك کردن این عمل را دارید ، نشان دهنده 

عیف ، قادر به انجـام همـین   انسانهاي ض . خود تصمیم گرفته و برنامه ریزي کنید      
شـما فقـط   . پس چشمانتان را باز کنید و حقیقـت خـود را ببینیـد    . کار هم نیستند  

  !همین و بس. یک نوع معتاد به عمل خودارضائی هستید. یک بیمار هستید
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ي کتـاب را   هرگاه توانستید این موضـوع را درك و بـا آن کنـار بیائیـد ادامـه         
ـ        ه اراده و تـصمیم خـود شـک داریـد و خـود را       بخوانید وگر نه و تا زمانیکه ب

دانید ، نه تنها ایـن کتـاب بلکـه هـیچ مـشاور و پزشـکی            بدبخت و ضعیف می   
  .تواند به شما کمک کند نمی

ي  شود شما در این راه موفق باشـید ، قـدرت تـصمیم و اراده    چیزي که باعث می   
ا بـه شـما   خود شماست و گرنه هیچ کلمه ي جادویی در این مطلب وجود ندارد ت  

 یادتـان باشـد   ... شما خودتان بزرگترین جادوگر زندگی خود هستید    . کمک کند 
  دهد مگر آنکه خودش بخواهد که خداوند سرنوشت هیچکس را تغییر نمی

ي شماسـت کـه زنـدگیتان را      به این نتیجه رسیدید که این قدرت اراده      اگرحال  
بتـدا ، قـدرت روح و جـسم    دهد ، وقت آن رسیده تا در ا ساخته و آن را تغییر می 

اي نتوانـد در آن رسـوخ     تا هیچ نیـرو و وسوسـه    را بازیابی و شارژ کنید     خودتان
  .نموده و آن را سست کند

  
  وکلـمان و تـای: ام اول ـگ

یـک تـوپ فوتبـال قیمـت زیـادي      . قبل از هر چیز با یک مثال شروع می کنم    
ـ         . ندارد د ، ارزش آن فقـط همـان   وقتی شما با آن بازي کنید و در دستان شما باش

اما اگر همین توپ را به دسـتان بهتـرین بـازیکن فوتبـال      . چندهزار تومان است  
زیرا این توپ بـه دسـت بهتـرین    . بسپارید ، ارزش آن چندین میلیون خواهد شد     

  .فرد سپرده شده و بدلیل همنشینی با او ارزشمند گردیده است
ستند و شما هم یکـی از آن توپهـا   تمام موجودات دنیا همانند همان توپ فوتبال ه   

  !هستید
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که زندگی خودتـان را در دسـت خـود داشـته باشـید ، ارزش شـما بـه         تا زمانی 
آوري   جمـع ت و زیبائی است کـه در دوروبـر خـود    همین مقدار از ثروي  اندازه
زندگی شما زمانی ارزشمندتر خواهد شد که آن را بـه کـسی واالتـر ،          . اید  نموده

   .تر از خود بسپاریدباالتر و ارزشمند
هاو انتخابهـاي خـوبی باشـد امـا بهتـر       تواند گزینه عشق و یا خانواده می  ! ... آري

هنـوز انتخـاب بهتـر و ارزشـمندتري نیـز      ! ... تر از این حرفها باشید   است زرنگ 
  !و دیگر هیچ... خدا ... دارید 

الترین ي بـا  او کـه دارنـده  . هاسـت  او سرآمد تمام خوبیها ، عـشقها و مهربـانی          
ي تمـام عیبهـا و    ي تمام پاکیهاست و او که پوشاننده او که سرچشمه  . قدرتهاست
 بهترین گزینه در جهت نگهداري از شما و زنـدگیتان باشـد   تواند او می . رازهاست

شما تا به حـال چیـزي را بـه    ... لطفاً به خودتان دروغ نگوئید    ! ... شعار ندهید   ..... 
لی که ممکن است انجـام داده باشـید آن اسـت کـه در         تنها عم  ... !اید  او نسپرده 

  !مشکالت و غمهایتان ، یادي هم از خدا کرده باشید
زمان آن رسیده که عالوه بر سختیها و مشکالت ، روح و وجودتان را نیـز بـه او       

ي هـرزه و بـد    خود را خالی از هر فکر و اندیـشه     ! .... کار سختی نیست  . بسپارید
رده و احـساس کنیـد کـسی هـست کـه از آسـمان بـه        به آسمان نگاه ک  . کنید

 او هم به یاد شماست به همان انـدازه کـه شـما بـه یـاد او      .نگرد چشمان شما می  
اي کـه شـما    نـدازه ااو هم براي شما کارهاي زیادي می کند ، بیـشتر از          . هستید

کنیـد ،   مطمئن باشید همین حاال که به او فکر مـی . براي او کاري انجام می دهید   
کند و چه بسا حتی این جمالت را او بر روي این کاغـذها   نیز به شما فکر می    او  

  !نوشته و براي شما ارسال نموده است 
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چشمهایتان را ببندید و دستهایتان را از بـدن دور کـرده و بـدن را شـل کنیـد و          
مطمئن هستم متوجه خواهید شد که ایـن نفـس کـشیدن     . حاال نفس عمیق بکشید   

آرامشی سـرد در آن نهفتـه   . اید متفاوت است  ه تاکنون کشیده  با تمام نفسهایی ک   
کـشید و   شاید این براي اولین بار است که دارید در هـواي او نفـس مـی           . است

. آور اسـت  دانید که هر چیزي که به او ربط داشته باشد آرامـشگر و راحـت         می
ا کـشید خـود ر   مطمئن هستم که با هر نفسی که مـی ! .... حتی همین تنفس ساده    

  .کنید تر از همیشه پیدا می خالی
. هـاي دنیـا و زنـدگیتان    ها و تمـام دغدغـه   خالی از تمام دلواپسیها ، رنجها ، غصه    

اند اما این شمائید که در حـال تـرك کـردن و جـدا       تمام آنها در دنیا باقی مانده     
  .شدن از آنها هستید

شـوید ، احـساس    کنید و به او نزدیک می دانم که هر چه بیشتر به او فکر می     می
  . سبک بودن به شما دست خواهد داد

  تر از این؟ تر و قابل لمس اي واضح چه نشانه
زمان آن رسیده تا در توکل و حضور خداوند در زندگیتان تجدیـد نظـر کـرده و            

  .ایمان قلبی خود را محکمتر از همیشه نمائید
  !استاین لحظات ، چه لحظات خوبی . خودتان را به این آرامش بسپارید

شما قدم اول و در حقیقت ، محکمترین قدم را در جهت تغییر در رفتـار و تـرك    
  !به همین سادگی..... اشتباهات برداشتید 
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  ویت ارادهـتق : ام دوم ـگ

ایـد تـا دسـت از     شما تصمیم گرفتـه . اید در حقیقت شما این قدم را قبالً برداشته      
 بود که باعث شـد قـدم در ایـن راه    این اراده و تصمیم شما   . خودارضائی بردارید 

  .گذاشته و گام اول را بردارید
. به هر حال ممکن است گاهی وقتها و فقط گـاهی وقتهـا دچـار وسوسـه شـوید        

دانیـد کـه او    خودتان خوب مـی . کند اي که شیطان در گوش شما نجوا می   وسوسه
ـ   خـورده  هیچگاه نباید چنین دشـمن قـسم  . نیز بسیار زرنگ است  م اي را دسـت ک

البته شما ذاتاً از او برتر هستید و تا زمانیکه در دام او گرفتار نشوید ایـن      . گرفت
خواهـد شـما نتوانیـد     او مـی .  تمام هدف او نیز همین اسـت .شود برتري حفظ می 

براي همین است که دائماً در گوش شما وسوسـه    . خود را از دامهایش رها سازید     
  .زند خواند و از ضعف شما و نومیدي حرف می می

خواهـد    وسوسه و دادن پیـشنهاد مـی  ایجاداو با . اما نقطه ضعف او نیز همینجاست 
هـاي   به همین علت است کـه خـاطرات و صـحنه   . جسم شما را در اختیار بگیرد    

تـر از   اما شـما چیـزي قـوي   . سازد تحریک کننده را براي شما دوباره مجسم می      
همان روحی که دمیـده شـده از   . شما داراي روح هستید . جسمتان در اختیار دارید   

به یاد داشـته  . خداست و در گام قبلی ، دوباره در اختیار خداوند قرار گرفته است    
پس هـدف بعـدي   .تواند بر تمام اجسام حاکم شود باشید که یک روح قدرتمند می 

  .ي خود را تقویت کنید باید روح و اراده. شما مشخص شد
او . اي دارد براي ایـن بیمـاري نـسخه    ویکتور پوشه ، دکتر روانشناس فرانسوي       

من به خوبی قـادرم  : (افراد مبتال به خودارضائی هر روز به خود بگویند    : گوید  می
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گفتن این جمله ، تاثیر فراوان و تغییر بزرگـی  ) تا این اعتیاد را از خود دور کنم     
  . آورد بوجود می

که ایـن جملـه را   دهد  ي دکتر پوشه ، پیشنهاد می   پل ژاگو نیز ضمن تائید نسخه     
  .حتماً قبل از خواب نیز تکرار کنید و این عمل نیز بسیار مؤثر است

هاي پیشنهادي را تائید کرده اما آن را ناقص دانـسته و سـعی    مؤلف نیز این نسخه   
  .تري را به شما پیشنهاد و ارائه نماید ي بهتر و واضح کند نسخه می

ـ  (را بعنـوان  فقط کافی است تا در مورد بحثی که امـروزه آن       یـا  ) ذبقـانون ج
شناسند چند خطی مطالعه نموده و تحقیق کوچکی در ایـن مـورد نمـوده        می) راز(

  .باشید
. فقط کافیست اراده کنید تـا چیـزي را بدسـت آوریـد    : گوید همان قانون که می   

  .فقط کافیست در مورد چیزي تمرکز و تفکر کنید تا آن را بوجود آورید
ژاگو براي شما بیان کـردم از همـین    ي فرانسوي و پل  سخنانی که از دکتر پوشه    
خواهید از ایـن روش   اما نکته اینجاست که شما می. کند  قانون و روش پیروي می    

قـانون  (کـه ایـن روش    هاي شیطان استفاده کنید در حـالی  براي مبارزه با وسوسه 
  ! توسط شخص شیطان وارد زندگی انسانها شده است) جذب

انگیـز و    ، موضوع برایتان کمی جالـب ، هیجـان  تاین جمالدانم که با گفتن     می
  ! مرموز شد

 بـر  یشـیطان روشـهاي  ن از تي کمک گـرف  توانید بوسیله یادتان باشد که شما نمی   
 حقیقت آن است که قـانون جـذب   .هاي شیطان غلبه کرده و پیروز شوید        وسوسه

یل است کـه  به همین دل. اي از دین اسالم است ي تحریف شده  ، در حقیقت نسخه   
  .دانستید این سخنان گاهی براي شما آشناست و انگار آن را می
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 در قانون جذب ، خداوند کنار گذاشته و از کائنات که مخلوقات خداونـد هـستند        
  ! شود تقاضاي یاري و کمک می

) دعـا (ي کاملی از این قانون را در اختیار داریـم و نـام آن    ما در دین اسالم نسخه 
نکه بیشتر متوجه شوید که این قـانون را از روي دیـن اسـالم      فقط براي ای  . است

  :زنم اند ، برایتان مثالی می کپی نموده
چنان اراده و تصور کنید که احساس کنیـد چیـزي   : شود در قانون جذب گفته می   

اما هیچگاه به شما گفته نـشده کـه   . خواهید هم اکنون در کنار شماست      را که می  
انـد کـه    برداري کـرده   کپی)علیه الـسالم (از امام صادق این جمله را از روي حدیثی   

بیش از هفتصدسال قبل از ظهور قـانون جـذب بیـان شـده اسـت و مـضمون آن          
چنان به استجابت دعاي خود از سـوي خداونـد اعتمـاد داشـته        : حدیث این است  

  .ي شما آنجا حاضر است باشید که اگر درب اتاق را باز کنید ، خواسته
هـاي فقـه     به چالش کشیدن قانون جذب و یـا ورود بـه دروازه       البته مؤلف قصد  

اسالمی را ندارد و این مثال براي آن بود تا شـما را بـا عظمـت و وسـعت دیـن           
اسالم که از هر علمی باالتر است آشنا ساخته و نیز گوشزد کند که بـا قـوانین و      

 .تـوان بـه پیـروزي کامـل دسـت یافـت       روشهاي ناقصی مانند قانون جذب نمی     
  . پرستان ابداع گردیده باشد خصوصاً اینکه آن قانون از سوي فراماسونها و شیطان

هـاي مـشکالت    یادمان باشد که این خداوند است که قادر به گشودن تمام گـره      
زندگی است و کائنات هیچ قدرتی در ایـن زمینـه ندارنـد و آنهـا فقـط ابـزار و           

  .مخلوق هستند
ا با دیدگاه و بصیرت یک انـسان هوشـیار ،   پس حاال زمان آن است تا گام دوم ر   

  .دیندار و مؤمن برداریم
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در گام قبلی ، ما تمام وجودمان را در اختیار خداوند قـرار دادیـم و زنـدگیمان را        
خواهیم اراده و تصمیم خود را چنان قدرتمنـد کنـیم       حال می . به دست او سپردیم   

ها ، به سراغ قلـب و    وسوسهبراي مبارزه با این. هاي شیطان نشود که تسلیم زمزمه  
حـاال بـا قلـب و    . همان جائی که جایگـاه لطـف خداونـد اسـت     . رویم  دلمان می 

  .رویم روحمان به جنگ نفس و جسممان می
ي  تر و شـیوه  البته به روشی کامل؛ ي دکتر پوشه است     اکنون زمان اجراي نسخه   

  !مسلمانیصحیح 
ایـد و خداونـد در     کـرده شما خوب می دانید که خود را تسلیم رضـاي خداونـد          

پس این جمله را با آرامـش ، تمرکـز و صـداي بلنـد ،     . زندگی شما حضور دارد 
  :طوري که گوشهایتان آن را بشنود بیان کنید 

مـن  . بخـشد  تنها او به من قدرت و انرژي می. خداوند در زندگی من حضور دارد (
  .)م بر خود تسلط داشته باشتوانم  ، میبا توکل به خداوند قادر

... ایـد؟   مگر نه اینکه زندگی خود را بـه او سـپرده  .... خداوند را به کمک بطلبید  
او باید به شما کمک کند زیرا شـما دیگـر   ! ... پس حق دارید از او طلبکار باشید    

اید که او همـه چیـز شـما     دهید بلکه با رفتار و عملتان به او ثابت کرده  شعار نمی 
  .را در اختیار دارد

  !به حرف پل ژاگو نیز گوش دهیم و قبل از خواب نیز دعا کنیم بهتر است 
کنم احتیاجی به آن نیست تا در مورد تاثیر کلمـات بـر اجـسام توضـیح      فکر می 

منظورم همان آزمایـشاتی اسـت کـه توسـط دانـشمندان ژاپنـی بـر روي              . دهم
ـ        ار بلورهاي آب انجام داده و دریافتند که آب با شنیدن و یا قـرار گـرفتن در کن

  .دهند کلمات ، تغییر شکل می
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مثالً اگر در کنار جمالت یا سخنان زیبا و خوب قرار بگیرند تبدیل بـه بلورهـاي      
بسیار زیبا خواهند شد و اگر در کنار زشتیها قرار داده شـوند تبـدیل بـه مـوادي          

  .شوند زشت و بدرنگ می
 ل شـده   تـشکی درصـد از بـدن شـما هـم از آب     75حتماً این را هم می دانید که     

است و شما نیز یک جسم هستید و مطمئناً تحـت تـاثیر کلمـات قـرار خواهیـد          
  !دهید گرفت و تغییر شکل می

  ؟)کالم خداوند(چه کلماتی زیباتر و پربارتر از قرآن 
البته از حقیقت دور نیست که بگوئیم ، کشفی را که دانـشمندان ژاپنـی در قـرن     

اسـت و آن   بـه مـسلمانان ارائـه کـرده     اند را اسالم قـبالً  و یکم انجام داده    بیست
  :راهکار این است

یادتـان  . هاي معروف قـرآن غافـل نـشوید    شب هنگام ، در زمان خواب از سوره      
 یعنـی انـرژي از خـود     داردباشد قرآن تنها کتاب موجود در دنیاست کـه هالـه        

  .هاست کند و آن هم بخاطر وجود همین آیات و سوره ساطع می
ي  سه بـار سـوره  و ) اناانزلنا(قدر ي  هفت بار سورهي حمد ،  رهسوخواندن یکبار    با

اسـیر   ... !شـک نکنیـد  . یۀ الکرسـی کمـک بگیریـد   توحید شروع کرده و از آ     
  نـوین  مواینها خرافات نیست و عل .... !خبر نشوید اي بی   مفت عده یاوه و   حرفهاي  

  .نیز آنها را ثابت نموده استامروز 
روي (ر ، هر دو دسـت خـود را بـه زیـر شـکم      هاي مذکو   پس از خواندن سوره   

  .ي ناس را بخوانید گذاشته و سوره) رحم
توانید در علوم نوین مانند چاکرا درمـانی ، هالـه درمـانی ،     شبیه به این عمل را می 

انرژي درمانی ، ریکی و انواع مراقبه بیابـید اما تفاوت شما با آنها در ایـن اسـت      
خود است و دیگر روشهاي ذکر شـده و نـوین   که روش شما ، کاملترین در نوع     
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ي ناقص از این روش است زیرا تک بعدي هـستند  ا ، برگرفته شده و زیرمجموعه   
  .و فقط در یک راستا تاثیر دارند

ي اول بـه چـشم خـود     مطمئن هستم تاثیر این مراقبات اسالمی را از همان جلسه     
دعا و کمـک خواسـتن از   ،  در این میان. مند خواهید شد خواهید دید و از آن بهره 

  . نیز فراموش نکنیدوند راخدا
ورید بدالیل مختلف فـراهم  آ آرامشی را که پس از انجام این دستورات بدست می    

.  تـاثیر دعـا بـر روح شـما    : دوم.  تاثیر کلمات بر جسم شـما    : نخست. شده است 
 همانگونـه (حضور خداوند و یا لشگریان او در اطراف شما براي محافظـت        : سوم

که شیطان داراي لشگر است ، خداوند نیز داراي لشگري بـسیارقدرتمندتر اسـت      
  )که هر سرباز آن می تواند با تعداد زیادي از شیاطین روبرو شده و مبارزه نماید

شوید تا بدان حد کـه هـیچ انـرژي     شما در حقیقت اشباع شده از انرژي مثبت می    
  .تواند به شما نزدیک شود منفی حتی نمی

ان باید گفت که انجام دادن این نوع از مراقبه ، تا همیشه و حتـی پـس از         در پای 
درمان نیز بسیار خوب و انرژي بخش است اما حداقل زمان و جلساتی که بـراي          

  .باشد اجراي آن الزم است ، چهل شبانه روز می
  
  !تـد شسـها را بایـچشم: وم ـام سـگ

هاي قبلـی ، در   ي ارائه شده در گامها دانم که با انجام تمرینات و مراقبه       خوب می 
تـرین   حتی شـاید آرام . حال گذراندن لحظات زیبا به همراه آرامشی خاص هستید      

دانـیم کـه شـیطان از     اما این را نیز به خوبی می. اید خوابهاي شبانه را تجربه کرده 
 و اعتماد به نفس کاذب داشتن یکی از ارکـان    بردار نخواهد بود   هیچ انسانی دست  

  .و اشتباه استلغزش 
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بایـد بـه   . زمان آن رسیده تا با برداشتن گام بعدي به خود کمک بزرگـی بکنـیم    
ي مـا بـا برداشـتن گامهـاي قبلـی ، قـوي و        خود و خداوند ثابت کنیم که اراده  

  .نیرومند شده است
ایـم   حال زمان آن رسیده است تا با نیروي مثبتی که از خداونـد دریافـت کـرده           

. دانیم که شیطان در اطراف ما در حـال پرسـه زدن اسـت   خوب می . کاري بکنیم 
هـا مقاومـت و بـا     ایم تا در مقابل وسوسـه  ایم ، توانسته ما با گامهایی که برداشته    

  .آنها مقابله کنیم
اما راه ورود و نفوذ به جسم و ذهن ما تنها گوشها نیـستند ، قـبالً در مـورد نفـوذ        

هـاي محـرك     انـواع فـیلم و صـحنه   ها و تهاجم او توسـط    ي رسانه   شیطان بوسیله 
  .ایم توضیح داده

گـر شـدن    براي اینکه ذهن ما فقط در اختیار اراده و هدفمان باشد بایـد از جلـوه        
  .هاي محرك و جذاب جلوگیري نمائیم خاطرات و صحنه

ناموسـی   حرمتی و بی متاسفانه چشمهاي ما به بی. قدم بعدي ما ، شستن چشمهاست    
  . نیست که ما با چشمانمان گناه نکرده باشیمروزي. اند عادت داده شده

چه بسیارند آدمهایی که کامپیوتر و یا تلفن همراهـشان تبـدیل شـده اسـت بـه           
برند و با افتخار به دیگران نیـز   اي سیار و آنها را با خود به همه جا می      خانه   مفسده

  .کنند نمایش داده و ارسال می
 دست به یـک عمـل انقالبـی بزنیـد و     گام بعدي را برداشته و زمان آن رسیده تا   

  .ي خداوند بنشانید لبخند رضایت را بر چهره
ي کافی گنـاه   مگر به اندازه... چرا باید خود باعث به گناه افتادن خودمان شویم؟      

چرا اسباب و لوازم ایجاد گناه را خود فـراهم و مهیـا   ! ... ایم؟ نداشته و گناه نکرده  
  کنیم؟ می
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 قول سهراب ، شاعر بزرگ نو سـراي ایـران ، چـشمها را    به: گام سوم این است   
  !چشمها باید غسل توبه کنند. این بار باید چیزهاي دیگري را دید... باید شست 

بیائیـد بـر علیـه    . حاال زمان آن رسیده که واقعاً عملی را بخاطر خداوند انجام دهیم   
  !یک قیام مقدس ... خودمان قیام و انقالب کنیم 

بیائیـد همگـی   . ي شیطان را از اطراف خود پـاك کنـیم   تا چهرهوقت آن رسیده    
  .باهم به کامپیوترهایمان حمله کرده و آن را از تصرف شیطان خارج کنیم

زمان آن است تا تمام عکسها و تـصاویر تحریـک کننـده را از روي آن پـاك           
حتـی الزم نیـست بـراي    ! ... اي درنـگ کنـیم   حتی الزم نیست تا لحظـه     ... کنیم
اي دلمان براي آنها بسوزد که با چه مشکالت و سـختیهاي فـراوان آنهـا را       لحظه
هـاي   ي این نوع افکار ، وسوسـه  همه! ... ایم  آوري ، نگهداري و مخفی نموده   جمع

  .شیطان است
بـه سـراغ   . دانید مقصود من فقط عکـسهاي مبتـذل نیـست       دانم که خوب می     می

هایی که شما را بـه گنـاه    ندارد صحنه هیچ دلیلی   . ویدئوها برویم   کلیپها و موزیک  
دهند ، بر روي کامپیوترتـان وجـود داشـته     تشویق کرده و افکارتان را تغییر می   

  .باشد
حـاال دیگـر خـوب    . اصالً در شأن شما نیست که به چنین تصاویري نگاه کنیـد      

مهـم نیـست کـه نفـس شـما و      ! ... دانید که معنا و مفهوم روشنفکري چیست  می
د این عمل چه خواهند گفت زیـرا مهـم ایـن اسـت کـه خـود            دیگران در مور  

  .دانیم که در حال انجام دادن چه کاري هستیم می
وقت آن رسیده تا با چـشمانمان ، حیـا و   ... چشمهاي ما دیگر از گناه خسته شده     

خواهیم تبدیل به شـیطان شـویم و مـثالً داسـتانها و      دیگر نمی... عفت را بیاموزیم  
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 است را مطالعه کـرده و بـا او همـراه و     طان برایمان نوشتهمطالب محرك که شی   
  .همصدا باشیم
  !در این قیام همراه شو برعلیه شیطان و ! ......... همراه شو ! ........... عزیز همراه 

  
  البـسـه: گـام چهـارم 

ي  در مباحث قبلی کمی در مورد مد و لباس باهم صحبت نموده و مفهـوم و نقـشه    
  .ایم ی چنین چیزي را بررسی و درك نمودهواقعی از طراح

اما مطالب قبلی صرفاً در جهت خودنمایی و تبدیل شدن به یـک مـانکن جنـسی          
  :حال زمان آن رسیده تا با هدفی دیگر آشنا شویم. کرد بحث می

نمـا کـردن و شـاخص شـدن اسـتفاده       استفاده از مدهاي روز ، عالوه بر انگـشت  
، براي افـرادي کـه مـشکل خودارضـائی و     ي آن بعنوان عروسک جنسی   کننده

  .تحریک شدن دارند نیز یک دام و تله است
افرادي که مخـصوصاً از روش تحریـک خـارجی بعنـوان خودارضـائی اسـتفاده        

اند و اندام آنهـا بـدنبال    تر کرده  ، خواسته یا ناخواسته بدن خود را حساس     کنند  می
  .هر نوع تحریکی واکنش نشان خواهد داد

کنند در حقیقت با فشار بـه    وقتی از لباسهاي تنگ و چسبان استفاده می      این افراد 
  .شوند ي لباس ، باعث تحریک خود می اندام خود بوسیله

اي بـراي آن ندارنـد    زنند در حالیکه دلیل قانع کننده آنان دست به خودارضائی می    
  !اند؟ دانند که چه اتفاقی افتاده که این همه تحریک شده و خود نیز نمی

هاي جنسی در زنـان ، تنهـا    در مباحث قبلی به این موضوع نیز اشاره شد که اندام        
آلت تناسلی آنها نیست بلکه نقاط محرك بسیاري دارند که از جملـه ، باالتنـه و         

: ماننـد  ( استفاده از لباسهاي زیر تنـگ بـه هـر عنـوان      . توان نام برد    سینه را می  
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عی دام براي زنان و دختران جـوان اسـت   نو... ) خوش فرم نگه داشتن باال تنه و     
و البته کسانی که اسیر اعتیاد به خودارضائی هـستند زودتـر از دیگـران بـه آن          

  .دهند واکنش نشان می
پوشـاند و در اصـل    حتی استفاده از لباسهاي باز که قسمتهاي زیادي از بدن را نمی   

 خواهـد  ماهیت سکسی و محرك براي آقایان دارد نیز باعث تحریک زنـان هـم       
ي محبـوب خـود     زنان با پوشیدن چنین لباسهایی ، خود را شبیه بـه هنرپیـشه     .شد
ي جنـسی نیـز وجـود داشـته و      بینند که مطمئناً در فـیلمش چنـدین صـحنه          می

ناخواسته در ناخودآگاه خود تمایل به انجام رفتاري مانند او را خواهنـد داشـت و           
  .این افکار نیز محرك است

ل توجه زیاد اسالم در مورد پوشـش را بتـوانیم انـدکی درك    پس شاید اکنون دلی  
کنیم که در حقیقت یکی از دالیل آن ، دور شدن فرد مسلمان از افکـار محـرك      

  .و غلط است
به یاد داشته باشیم که اسالم در مورد روابط بین زن و شوهرش هـیچ نـوع مـانعی       

 شـدن بنیـان   برقرار نکرده است و همین امر باعث بوجود آمدن عـشق و محکـم    
  .خانواده خواهد شد

  
  ها حركـم:  جم ـگـام پن

حال که بحث به تحریک شدن و واکنش نشان دادن به محرکها به میـان کـشیده    
 تعدادي از این عوامل تحریک آمیز را شـناخته و از آنهـا   شد ، چه خوب است تا   

  :دوري کنیم
ـ          ی هرچـه  در طب سنتی ، شهوت و تحریکات جنسی داراي طبع گرم هستند یعن

مواد با طبع گرم بیشتر به بدن وارد شود به همان اندازه امکان تحریک نیـز بـاال           
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در ضمن این احساسات از نظر متافیزیک نوعی انرژي است که در بـدن        . رود  می
تواند در سایر قسمتهاي دیگـر مـورد    وجود دارد و اگر کنترل و هدایت شود می     

  .استفاده قرار گیرد و مصرف شود
هـا دور    افراد معتاد به خودارضائی براي اینکه از این تحریکات و انرژي    بنابراین

  .بمانند نیاز دارند تا کارهایی در جهت مخالف این انرژي و محرکها انجام دهند
بعنوان مثال ، پرهیز کردن از خوردن مواد غـذایی کـه بخـاطر طبعـشان باعـث            

 گوشـت قرمـز و   –غ مـر   تخـم –  فلفـل    - پیاز   -خرما  : مانند. شوند  تحریک می 
ي   و تخلیـه و نیز اجتناب از نوشیدن آب و مایعات بصورت مفـرط   غذاهاي چرب 

ي انرژي و کم کردن بار انرژي در بـدن   مثانه قبل از خوابیدن و البته براي تخلیه      
  چه کاري بهتر از ورزش یا کار کردن؟

. شـید زنید که  کار خاصـی نداشـته و تنهـا با      شما زمانی دست به خودارضائی می     
ي روزانه در جهت کم کردن اوقات فراغـت   ي فشرده بنابراین داشتن یک برنامه  

  . ، کار صحیح و روشی عاقالنه است
شـود تـا شـما     همچنین گذراندن اوقات خود با خانواده ، عالوه بر اینکه باعث می   

  .ي صمیمیت و محبت نسبت به اعضاي خانواده است تنها نباشید ، بوجود آورنده
ورزي و ماسـاژ ناحیـه تناسـلی     اقدامات محرك در خودارضائی ، دسـت    از جمله   

کـه   از آنجـائی . شـود  است که حتی بعضی از مواقع بصورت ناخواسته انجام مـی       
شود بنابراین شخص بیمـار بایـد از دسـت     خودارضائی ، معموالً با دست انجام می     

  .زدن به آن ناحیه از بدن خود اجتناب کند
ي  ریک بدن ، تحـت فـشار قـرار دادن واژن و ناحیـه    یکی دیگر از روشهاي تح    

 بنابراین بسیار مفید خواهد بود که بیمار از خوابیدن بـه روي شـکم       .تناسلی است 



 !یکـ کتـاب زنـانـه  

 

٩٢

دوري کند زیرا در این حالت وزن بدن باعـث فـشار آوردن و تحریـک            ) دمر(
  .شود شدن آن ناحیه از بدن می

اید انجـام داد آن اسـت   ین اقدامی که در جهت از بین بردن عوامل محرك ب  رآخ
که زمانی که در یک محیط خاص مانند اتاق خواب یا حمـام دچـار وسوسـه بـه        

بایست بالفاصله آن مکان را تـرك و جابجـا شـوید و بـا      خودارضائی شدید ، می  
هـا و   یکی از توصیه .شوید این جابجایی ، شما از انرژي شهوت و وسوسه دور می        

  .ردن شهوت ، شستشو با آب سرد استراهکارهاي معصومین براي از بین ب
شـوید ، بهتـرین    اگر همیشه در یک مکان خاص دچار اینگونه تحریکـات مـی          

کاري که می توانید در مورد آن انجام دهید آن است که چیـدمان و دکوراسـیون       
به ایـن عمـل در   . هاي محیط تغییر کند آن محل را تغییر دهید تا فرکانس انرژي      

  .گویند می) فنگ شوئی(اصطالح 
  

  عیـاي طبیـداروه: م ـگـام شش
زمـان  اید که احتماالً آثـار و نتـایج آن را از    تا اینجا پنج گام ارزشمند را برداشته      

اما ممکن است برخی از بیماران هنـوز نتوانـسته   . اید گام سوم شاهد بوده   برداشتن  
  .این حرکت جنسی زشت و گناه کبیره را ترك کرده باشند

 بخاطر سـعی مؤلـف در    ،نطور که در گذشته نیز ذکر گردید به همین علت ، هما    
دادن اطالعات به خوانندگان گرامـی  به تکمیل مباحث و نیز روا و شایسته بودن       

اي شفابخش و کـامالً سـنتی و طبیعـی در جهـت       ، در اینجا الزم دانسته تا نسخه      
ـ         تـر   لترك این بیماري و رفع عوارض و عالئم آن ارائه داده تا عـالوه بـر کام

 در ضـمن ،  .شدن مبحث ، اطمینان از مفید بودن ایـن کتـاب نیـز حاصـل شـود         



 !یکـ کتـاب زنـانـه  

 

٩٣

هـاي ارائـه شـده در ایـن      ي داروها و نسخه همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ، کلیه 
  .کتاب ، از سوي حکماي طب سنتی معاصر ایران نقل گردیده است

راز برداشـته تـا   ها بـرویم ، بایـد پـرده از یـک       این نسخهغقبل از آنکه به سرا 
تر شود و زمانی که پی بـه ایـن ماهیـت     ماهیت عمل خودارضائی براي ما روشن   

  !توانیم نقاط ضعف آن را شناخته و به آن حمله کنیم تر می ببریم ، راحت
ي بـدن شـما    تـرین نقطـه   اگر از عموم مردم بالغ جامعه پرسیده شود که سکـسی  

ـ   98شک بـیش از         ، بدون !  کجاست؟ ي تناسـلی را ذکـر    ان ناحیـه  درصـد از آن
خواهند کرد و بیش از یک درصد از آنان به غلط به نـواحی دیگـر بـدن اشـاره           

  .کنند و فقط تعداد اندکی پاسخ درست را خواهند گفت می
تـرین   مغـز مـا سکـسی   :  (جواب صحیح به پرسش مطرح شده این جمله اسـت     

  !)ي بدن ماست ناحیه
ي ذهنـی دارد و بـه    ي خودارضـائی ریـشه  تر باید گفت که بیمـار       به زبان ساده  

خاطرات و اتفاقات گذشـته نیـز سـهم زیـادي در        . اعصاب و روان مربوط است    
بوجود آمدن آن دارند بنابراین در صورتیکه اعصاب و محـیط اطـراف مـا داراي      

  .آرامش باشند ، این بیماري کمرنگ و ناپیدا خواهد بود
وع دمنوش گیـاهی اسـتفاده نمائیـد و    ي ارائه شده الزم است که از سه ن      در نسخه 

  . که امیدوارم مفید و مؤثر واقع شودمدت انجام این دستورات سه ماه است
دارند باید توجه داشته باشند کـه  پائین خونی و یا فشارخون  افرادي که مشکل کم   

  .ها را با احتیاط بیشتري مصرف نمایند کرده این دم
 کمتر دچار این عـادت هـستند و نیـز از    خون ،   البته نکته اینجاست که افراد کم     

کنـیم   کننده مصرف مـی  آنجائیکه معموالً دمنوشها را بر طبق عادت با مواد شیرین 
  .شود ، احتمال افت فشار خون کمتر می
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دار و شـیرین نمـودن داروهـاي اعـالم شـده از        شـود جهـت طعـم       پیشنهاد مـی  
  .طبیعی و یا نبات استفاده نمائید عسل

   بادرنجبویه–گاوزبان   گل–الطیب   سنبل–مرزنجوش :  یک  ي شماره دم کرده
مواد ذکر شده را به نسبت مساوي در قـوري ریختـه و روي آن آب       : طرز تهیه   

  .جوش بریزید و بگذارید تا دم بکشد
 افتیمون را در قوري ریخته و آب جوش روي آن بریزیـد  :ي شماره دو     دم کرده 

  .بطور کامل دم بکشدو ه و صبرکنید تا به آرامی و خیلی آهست
 اسطوخودوس را در قوري ریختـه و آب جـوش روي آن   :ي شماره سه      دم کرده 

  .ریخته و بگذارید بطور کامل دم بکشد
  :طرز مصرف 

  .ي شماره یک کرده صبح و عصر ، یک استکان دم: ي اول  سه هفته
+ ي شـماره یـک    کـرده  صبح و عصر ، یک اسـتکان دم  : ي چهارم و پنجم       هفته

  .ي شماره دو کرده روزي یک فنجان دم
روزي + ي شماره یـک   کرده صبح و عصر ، یک استکان دم: ي ششم به بعد       هفته

  )از هر کدام یک فنجان در روز(ي شماره دو و سه  کرده دو فنجان دم
توانیـد مقـدار    ي ششم به بعد عالئم بیماري کمتر گردیـد ، مـی   اگر از هفته : نکته

ها تا سه ماه ادامـه    اما به هر حال باید مصرف این دمنوشمصرف را نیز کم کنید   
  .داشته باشد

ي هر کدام از گیاهان یاد شده ، بصورت جداگانه براي افراد مـضطرب و    کرده  دم
بـالغ  شود بنابراین دیگـر اعـضاي    د خواهد بود و باعث آرامش می عصبی نیز مفی  
  . نمایندتوانند از این گیاهان شفابخش استفاده خانواده نیز می
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  پـیروزي: گـام هفـتم 

. اید دست از خودارضائی برداشته و از آن دور باشـید     شاید مدتی باشد که توانسته    
قصد آن را نـدارم تـا شـما را    . گویم بخاطر این اراده و تصمیم به شما تبریک می    

  .خواهم تا شما را از غرور کاذب نجات دهم  اما میترسانده و یا نومید کنم
شناسم که پس از گذشت یکسال باز هم دوباره دست به ایـن عمـل     می افرادي را 

اند که روزي دست بـه ایـن    اند و البته بسیارند کسانی که حتی فراموش نموده   زده
  !زدند کار می

توان به یقین گفت که چه کسی موفـق و پیـروز و یـا چـه کـسی       بنابراین نمی 
  :بینانه نگاه کنیم عبیائید کمی واق. دوباره دست به این عمل خواهد زد

اگـر  . کسانی که درگیر با چنین رفتاري هـستند ، نیـاز شـدید بـه ازدواج دارنـد      
خواستگار خوب و محترمی از شما تقاضاي ازدواج کرده است ، دلیلی نـدارد کـه    

البته منظور آن نیست که به اولین خواسـتگارتان پاسـخ     . به او جواب منفی بدهید    
ت و نکات منفی ببندید بلکه مقـصود آن اسـت تـا     مثبت داده و چشم بر اختالفا     

شما را متوجه کنم که نیاز اصلی شما ، ازدواج و داشـتن روابـط جنـسی سـالم و           
  .مشروع و برخورداري از آرامش روحی است

ي پیروزي براي افـرادي کـه خودارضـائی را تـرك      شاید بتوان گفت که لحظه   
  .کنند با همسر خود تجربه میاي است که روابط زناشوئی را  اند ، لحظه نموده

  
  

***  
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  دانشــگاه

ي ما ، دانشگاه جزئی از سرنوشت و تقدیر اسـت   از نظر بسیاري از دختران جامعه   
دختري که به دانشگاه نرفتـه اصـالً   ! ... که حتماً باید در زندگی وجود داشته باشد 

 او او همیشه سرخورده و حقیر است و هـیچکس بـراي   . انسان موفقی نخواهد شد   
  !اهمیت و ارزش قائل نخواهد بود

به هر حال الزم به توضیح نیست که این نوع تفکر و نگرش چقدر احمقانـه و از          
هیچکس منکر آن نیست کـه تحـصیالت دانـشگاهی باعـث     . روي جهالت است  

که سراغ داریم ، درسی بنام شعور ، فرهنـگ ،   رشد افراد خواهد شد اما تا آنجائی      
ي  توان گفـت کـه همـه    بنابراین نمی . شود  نشگاه تدریس نمی  در دا ... انسانیت و   

تـوان   هاي دانشگاه ، انسانهاي باشعور و بافرهنگی هستند و نیز نمـی    تحصیل کرده 
 !افتـاده و زبـان نفهمـی اسـت     گفت که هر فردي که دانشگاه نرفته انسان عقب        

........  
  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 

   
  عـشـق

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
  

  تـانـخی
و آن هـم  ) خیانـت جنـسی  (براي بسیاري از افراد خیانت تنها یـک معنـا دارد           

 البته این نـوع خیانـت بـسیار بـزرگ و      .ممکن است پس از ازدواج اتفاق بیفتد      
  !سنگین است اما خیانت تنها این نیست
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قـصد آن را نـدارم تـا    . خیانت به خود و خیانت به دیگران: خیانت دو نوع است     
برخـی از خیانتهـا   . رد تمام خیانتهـا صـحبت کـرده و مطلـب ارائـه دهـم       در مو 

که هیچکـدام از آنهـا   ... تخصصی هستند مانند خیانت به وطن ، خیانت سیاسی و         
ترین خیـانتی کـه ممکـن     اصلی. نیستو تخصص مؤلف ي این کتاب  در حوصله 

مـسر  است توسط یک زن در زندگی اتفاق بیفتد ، خیانت به خود و خیانـت بـه ه   
  .است

شاید فکر کنید که بحث این کتاب تا جائی رسیده بود که به بررسـی اشـتباهات       
پرداخت بنابراین بیـان نمـودن مبحـث خیانـت بـه       دختران در زمان دانشگاه می    
  .شد ي کتاب گنجانده می بایست در بخشهاي آینده همسر کمی زود است و می

ـ        ه خیانـت بـه همـسر از قبـل از     متاسفانه با نظر شما موافق نیستم زیرا معتقدم ک
ي خیانـت داشـته باشـیم     براي آنکه درك درستی از واژه  . شود  ازدواج شروع می  

  :باید تعریف جامعی از آن را بیان کنیم
شود که اگـر همـسر از آن آگـاه شـود      خیانت به همسر به هر رفتاري گفته می    

 و ممکـن  ناراحت و عصبانی شده و در مقابل آن واکنش منفی نـشان خواهـد داد    
  .است باعث از بین رفتن بنیان خانواده شود

دانید که برخی از دختران ، خیانـت بـه همـسر را از     حاال با خواندن این جمله می  
  !کنند دوران دبیرستان و یا حتی قبل از آن آغاز می

ایجاد و تن دادن به هر نوع رابطه با جنس مقابـل و تعـدد آن یعنـی خیانـت بـه         
  .ي خود ر آیندهسهم

همانگونه که در بعضی از شبها در اتاق خود چشم بـه سـقف دوختـه و در مـورد      
کنید ، مطمئن باشید پسري نیز در دنیا هـست کـه همـین کـار را         آینده فکر می  
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شـما بـا جـنس    عـاطفی  ي  رابطه .کند و از قضا قرار است او همسر شما باشد       می
  ! خائن هستیدمقابل به هر شکلی که باشد اشتباه و خیانت به اوست و شما

در اینجا در مورد چند نمونه از انواع خیانت بـه همـسر صـحبت کـرده و مثـال              
  :زنیم می

زده و ) الس(هیچ مردي دوست ندارد که مردان دیگر با همسر او بـه اصـطالح        
شما هرچقدر نجیب و عفیف باشـید ، مـردان فقـط بـه یـک      . شوخی نموده باشند  

. یـک لـذت جنـسی   . برنـد  ین کار لذت مـی آنها از ا. کنند دلیل با شما شوخی می  
شود و در ایـن هرزگـی ،    یک نوع هرزگی که با زبان و صحبت کردن انجام می      

  !شما با تمام پاکی و نجابتتان ، نقش هرزه را دارید
ورزي بـا   توان گفت که هر گونـه رابطـه ، دوسـتی و عـشق        بنابراین باز هم می   

  .تباه و نوعی خیانت به همسر استو بعد از ازدواج کار اشمردان غریبه در قبل 
دانید که همسرتان موافق با ادامـه دادن دوسـتی شـما بـا یکـی از        شما خوب می  

زمانی که شما بـه دور از چـشم او بـا همـان دوسـت مالقـات        . دوستانتان نیست 
نمائید در حقیقت داریـد نظـر و درخواسـت     نموده و یا هر گونه ارتباط برقرار می 

  .کنید رفته و به او خیانت میهمسرتان را نادیده گ
یـک  ( آرایش شما حـساس باشـد   ممکن است همسر شما در مورد نوع پوشش و  

و به شما در مورد آنها تاکید کـرده و بـا شـما بـه     ) عی باید اینگونه باشد مرد واق 
رده باشـد کـه حتـی در    بعنوان مثال به شما گوشزد ک. باشدهایی نیز رسیده      توافق

بـسیاري از زنـان را   . اس و پوشـش خاصـی ظـاهر شـوید     مقابل محارم خود با لب    
ام که پشت سر همسرشان چادر و روسري را از سر برداشـته و بـه محـض           دیده

ایـن  . کننـد  مـی و پوشش ورود همسر در جلوي چشم او اقدام به رعایت حجاب      
  !افراد عالوه بر خائن بودن ، احمق نیز هستند
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البتـه ایـن   . ن را دیگـران بداننـد  برخی از مردان دوست ندارند که نام همـسرشا         
فرهنگ ممکن است اشتباه و غلط باشد و از روي تعصب بوجود آمـده باشـد امـا      

گري و بوجـود آمـدن مزاحمـت بـراي خـانم       در برخی از موارد که باعث جلوه 
  .شود کار درست و صحیحی است می

 – اسـتاد و شـاگرد  ( ي تلفن با جنس مقابل به هـر عنـوان    ردوبدل نمودن شماره  
اگر نیاز به داشتن شماره تماسـی در   . کار اشتباهی است  ... ) فروشنده و مشتري و   

ایـن  . ي جداگانـه تهیـه کنیـد    جهت کارهاي غیر خانوادگی دارید ، حتماً شماره        
کنـد ، بـه شـما نیـز      نـت دور مـی  عمل عالوه بر اینکه شما را از تهمـت و خیا      

  .نشان خواهد دادشخصی بخشیده و شما را داراي شخصیت بیشتري  حریم
یکی دیگر از انواع خیانت که اسالم نیـز در مـورد آن تاکیـد بـسیاري دارد آن           

اصـالً مهـم   . است که زن رازهاي خود و شوهرش را در نزد دیگران فـاش نکنـد    
حتـی مادرتـان   . سازید نیست که براي چه کسی رازهاي زندگی خود را بر مال می 

هـاي همـسرتان را    ارد که رازها و کاستینیز در این مورد غریبه است و دلیلی ند      
به او بگوئید و یا اینکه در جمع دوستانتان در مـورد خلـوت خـود و همـسرتان             

  .توضیح داده و تعریف کنید
هـاي همـسرش را دیـده و نگـاه      هیچ مردي دوست ندارد تا افراد غریبه ، زیبائی  

. و چنـین باشـد  شما متعلق به یک مرد هستید همانگونه که انتظـار داریـد ا        . کنند
بنابراین ظاهر شـدن در فیلمهـا و عکـسهاي مجـالس مختلـف مخـصوصاً بـدون         
. پوشش و با لباسهاي خاص باعث ایجاد رخنه در این حس مالکیـت خواهـد شـد       

مطمئن باشـید دوسـتانتان نیـز عکـس شـما را بـه خـانواده ، دوسـتان دیگـر و            
هـیچ دلیـل   ! ... کنید میهمانگونه که شما این کار را   . همسرشان نشان خواهند داد   

. ندارد که در هر مجلس و محفلـی ، در عکـسها و فیلمهـا حـضور داشـته باشـید         
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مخصوصاً در فیلمها و عکسهاي عروسی که هرگز آن عکسها به خود شـما نـشان     
شناسم که این کار برایـشان تبـدیل بـه فرهنـگ       زنانی را می  ! ... داده نخواهد شد  

! بایست با عروس عکس یادگـاري بگیرنـد   شده ، یعنی در هر مجلس عروسی می   
اگـر مجبـور بـه    ! ... انگار اگر عکسی نداشته باشند دنیا به هم خواهـد ریخـت     ... 

  .عکس گرفتن با دیگران هستید ، مواظب پوشش و حجاب خود باشید
تـرین انـواع خیانـت در دنیاسـت کـه متاسـفانه در        خیانت جنسی یکی از شـایع   

ه یاد داشته باشید که شما حق انجام هیچگونـه خیـانتی   ب. ي ما نیز رواج دارد  جامعه
  !را ندارید حتی اگر همسرتان خائن باشد

. کننـد  شناسم که علت خیانت خود را خائن بودن همسر اعـالم مـی       افرادي را می  
زیـرا در حقیقـت اصـالً    . این جمله ، توجیه مناسبی براي انجـام خیانـت نیـست       

. ت به همسر ، خیانـت بـه خودتـان اسـت    هر نوع خیان. پذیر نیست  خیانت توجیه 
الزم به ذکر است که خیانـت جنـسی   . کنید   خیانت می  شما دارید به زندگی خود    

تنها بصورت فیزیکی مفهوم ندارد بلکـه خیانـت فکـري نیـز خیانـت محـسوب         
متاسـفانه  . یعنی اینکه شما در ذهنتان عالقمنـد بـه فـرد دیگـري باشـید      . شود  می

آنـان همیـشه بـه    .  انجام دادن اینگونه از خیانت هستند   بسیاري از خانمها در حال    
آنکـه   کننـد بـی    هستند و یا به روابط قبل از ازدواج فکر مـی   یاد عشقِ اول خود   

کنند کـه همـان    اي به این فکر نمی آنان حتی لحظه. حتی احساس شرمندگی کنند 
رهایـشان  اول بود که به آنها خیانت کرد و از آنها سوءاستفاده نمـود و بعـد      عشقِ

ارزشی که براي شما ارزش و حرمت به حساب نیـاورد ،    چنین موجود بی  . ساخت
  !توان از او بعنوان عشق یاد کرد؟ چگونه می

متاسفانه برخی از روشنفکران غـرب زده و ایـادي شـیطان در جهـان ، در حـال           
ي  رابطـه (توسعه بخشیدن به این نوع از خیانت هستند و با تغییر نـام خیانـت بـه        
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 .، قصد آن را دارند تا این نوع از خیانـت را طبیعـی و زیبـا جلـوه دهنـد      ) نتزيفا
دانیـد کـه    شـما خـوب مـی   . هدف آنان از این کار بسیار روشن و سـاده اسـت        

پس اگـر بـه فکـر خیانـت باشـید ، خـائن       . افکارتان تبدیل به رفتار خواهد شد     
  .خواهید شد

در ) جنس مقابـل (وست سابقش اي که از د شناسم که هدیه   اینجانب خانمی را می   
شرمی و گستاخی ، در منزل آویزان کـرده   قبل از ازدواج دریافت نموده را با بی      

کند و به همسرش در این مورد نیز چیزي نگفتـه اسـت    و هر روز به آن نگاه می  
داند که همسرش بسیار ناراحـت خواهـد شـد و ایـن کـار یعنـی          زیرا خوب می  

  .خیانت
اید ، اکثر اشتباهات زنان در روابـط و احـساسات     متوجه شدههمانگونه که احتماالً 

آنها به دیگران شکل گرفته است در حالیکه بسیاري از آنان قـصد آن را ندارنـد           
انجام چنین اشتباهاتی خبر از پـردازش اشـتباه   . تا عمداً وارد چنین اشتباهاتی شوند   

  .آنها نسبت به محیط ، عرف و دین است
  

   یـرائـس گـهمجن
  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 

  
  

   !ترشیــدگی 
  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
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  فـرار از خانــه
دوران دبیرستان و دانشگاه ، دورانی از زندگی است که دختران در حـال تجربـه        

احساساتی که در بدن و ذهن آنان اوج گرفتـه و      . نمودن احساسات زیادي هستند   
ص تاثیر گذار است و بنابراین از نظر افـراد  هر کدام از آنها بر روي رفتاتر اشخا    

  .خانوده و دوستان صمیمی ، شخص مورد نظر عوض شده و تغییر کرده است
دختران در این زمان نیاز دارند تا بیشتر از گذشته درك شـده و احـساسات آنهـا        

متاسفانه بسیاري از آنها این نیاز را در مـورد اشـتباهات و      . مورد تائید قرار بگیرد   
یعنی بطور کلی عالقمند بـه آن هـستند کـه حتـی     . یمات غلط خود نیز دارند تصم

  !رفتارهاي غلط آنها نیز درك شده و تائید شوند
ي آنان غیـر منطقـی و بـه دور از عقالنیـت اسـت        که این خواسته   اما از آنجائی  

شود که کارهـاي اشـتباه او را نیـز تائیـد و درك      بنابراین کمتر کسی یافت می   
کنند کـه کـسی از افـراد خـانواده بـه او       ه همین دلیل دختران فکر مینماید و ب 

  !نزدیک نیست و او چقدر تنها و بدبخت است
بنابراین تمام تنهایی ، احساسات و نیازهایش را به سمت افراد غریبه خواهد بـرد      

  .و با آنان تقسیم خواهد نمود
تخـاب شـدن نیـستند    براي ان هاي مناسبی همجنس او گزینهدر این میان ، دوستان  

زیرا یا درگیر مسائل و احساسات خود هستند و یا بدلیل عـدم رازداري مناسـب ،    
شـود تـا    توان در بیان احساسات به آنها اعتماد کرد و همین امـر باعـث مـی     نمی

باید این احساسات با یـک پـسر در میـان گذاشـته       :  نوعی تفکر بوجود آید که    
  !ام دارم  ندگیشود و نیاز به یک انسان جدید در ز

چنین فردي اگر تا قبل از این دوران ، داراي دوستی با چنین مشخـصاتی باشـد ،     
از این به بعد احساس وابستگی بیشتري نسبت به او خواهد نمود و اگـر دوسـتی      
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از جنس مخالف نداشته باشد ، سعی خواهد کرد تا به یکـی از پیـشنهادهایی کـه        
ثبـت داده و پـس از ایجـاد رابطـه ، او نیـز      شود پاسخ م از سوي پسران به او می  

  .نماید احساس وابستگی و نیاز می
ي عاشـقانه و نیـز بـا     پسران نیز براي رسیدن به اهداف خود ، با بیان چند جملـه      

  .تائید رفتار دختران به این وابستگی دامن خواهند زد
ـ  ي خـود را یافتـه   ي گمـشده  کنند کـه نیمـه     متاسفانه این دختران فکر می     د و ان

در حالیکـه شـما   . نماید باالخره فردي در زندگی آنها پیدا شده که او را درك می     
دانید که چرا پسران آنها را تائید کرده و جانب آنـان     ي گرامی خوب می     خواننده
  !گیرند را می

متاسفانه این دختران بدلیل شدت بار احـساسات ، از ایـن رابطـه در ذهـن خـود          
ي خـود   انسته و فرد مورد نظر را نـاجی و رهاننـده  عشق ساخته و خود را عاشق د     

دانند و از او براي خود بت ساخته و هر روز مقـام او   از این همه تنهایی و غم می     
 آن مـرد بـراي   .دانند یابند و او را خالی از هر اشتباه و بدي می را باال و واالتر می  

  .او تکیه کنندخواهند بر  آنان تبدیل به پناهگاه و پشتیبان شده است و می
اما نکته اینجاست که آن مرد هیچ کاري براي آن دختـر نکـرده اسـت و فقـط          
حرفها و رفتار او را مورد تائید قرار داده و بـه حرفهـایش گـوش داده اسـت و           

  !خواهد به اهداف جنسی خود برسد علت این رفتارش نیز آن است که می
دختري کـه از  . شویم زدیک میي بحران و یک اشتباه دیگر ن حاال دوباره به نقطه   

کند به هر دلیلی که شده خـود   دوستش براي خود پناهگاه ساخته است ، سعی می     
  .ناهگاه برساند تا احساس آرامش و راحتی نمایدرا به این پ
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تر از قبل شده است زیرا در فراسـوي ذهـن    طاقت گیرتر و کم حاال دیگر او بهانه   
توان به آنجا رفت و نیازي بـه داشـتن     میخود باور دارد که جایی وجود دارد که  

  !ي پدري نیست و تحمل نمودن این وضعیت در خانه
بنابراین در روزي از روزها ، پس از بحث و جدالی مختصر بر سر موضوعی کـه       

تواند تقصیر آن دختر باشد ، او تصمیم به ترك کردن خانه و پناه بـردن     حتی می 
  .شود ارج میبه پناهگاه جدیدش گرفته و از خانه خ

بیشترین دلیل و علت را براي ترك و فرار از خانه در دختـران ، توسـط مـردان      
اي باشد که به تـازگی بـا او دوسـت     این مرد ممکن است غریبه    . آید  بوجود می 

شده است و یا رفتار مردانی مانند پـدران و بـرادران باعـث سـرد شـدن محـیط               
بنابراین در چنین تـصمیماتی ،  . دشو خانواده و خروج دختران از چنین محیطی می   

  !همیشه پاي یک مرد در میان است
به غیر از مثالی که زده شد ، دالیل بسیار زیادي وجود دارد تا باعث فرار کـردن       

  .دختران از خانه شود
زیـرا فـرار کـردن و    ! .... این مهم نیست که حق با دختران اسـت یـا دیگـران        

آنقدر عملی اشتباه و اشتباهی بـزرگ اسـت   متواري شدن از خانه و خانواده ، خود   
باشد و اصالً مهم نیست که چه اتفاقی باعث این تـصمیم شـده    پذیر نمی که توجیه 

  .است زیرا به هر حال ، فرار از خانه راه حل درستی نبوده و نیست
کنند ، افرادي هستند که فقط مشکالت پیش  افرادي که اقدام به فرار از خانه می        

  .نگر و داراي هدف نیستند  و آنان انسانهاي آیندهبینند روي خود را می
هـیچکس نبـوده   . کنند اي که در آن هستند فکر می دختران فراري ، فقط به لحظه  

کـسی نبـوده   . تا به آنان یاد دهد که چگونه فکر کنند و چگونه تـصمیم بگیرنـد   
 برخـی  که از اتفاقات پس از خروج از خانه با آنان سخن بگوید و شاید فقـط در         
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از فیلمهاي سینمایی چنین مسائلی بررسی و اشاره شده است و داسـتان آن فیلمهـا       
هم آنقدر دروغ و غیرواقعی بوده که حتی مـسائل واقعـی نیـز در نظـر بیننـده ،           

  !دروغ و فیلم به نظر آمده است
افتد که آنها نبایئد از خانه فرار کننـد   اما مگر براي دختران فراري چه اتفاقی می        

  !اید رفتار دیگران را تحمل کرده و شاهد برخورد آنها با خود باشند؟و ب
براي پاسخ به این پرسش ابتدا باید گفت که همانطور که قبال اشاره شـد ، همـان      
رفتار غلط و برخورد دیگران در بیشتر اوقات و در چنـین شـرایطی ، درسـت و          

  !صحیح است
د را از انجـام اعمـال اشـتباه    ي تـن خـو   آنها قصد دارند هر طور که شـده ، پـاره    

بینند دخترشان در احـساسات غلـط    که می بازداشته و به او کمک کنند اما زمانی     
کند و فقط کـار خـودش را    خود غرق شده و حتی به تذکرهاي آنان فکر هم نمی    

روشهاي دیگر وارد این مـاجرا  تر و از  شوند تا محکم کند ، آنان نیز مجبور می      می
  !یشه حق با دختران نیستشوند بنابراین هم

اما اجازه دهید تا باهم به عواقب فرار دختران از خانـه پرداختـه و آن را بررسـی      
  :نمائیم 

همانطور که اشاره شد ، دختران چون می داننـد و آگـاه هـستند کـه پناهگـاه و           
ي  گیري می کنند که نتیجه گاهی دارند ، بنابراین همیشه به گونه اي تصمیم        تکیه

گاه باشد و از جمله این تصمیمات غلـط ، فـرار     به آن پشتیبان و تکیه     آن رسیدن 
  .کردن از خانه و خانواده است

. گیـرد  ي ما تصمیم به ترك خانه می رسد که دخترك قصه  به هر حال روزي می    
شـوم   گوید که فقط براي چند روز از محیط خانه دور می   گاهی اوقات به خود می    

اي  اما عـده . گردم کمی نگران من شوند و سپس برمیتا دیگران قدر مرا بدانند و      
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گیرند تا براي همیـشه از خانـه خـارج     دیگر از دختران هم هستند که تصمیم می    
  .شده و زندگی مستقل و جدیدي را شروع کرده و آغاز نمایند

و یـا  بـوده  این زندگی جدید ممکن است زندگی بـا دوستـشان و ازدواج بـا او            
  .باشد  و به دور از هیاهوهاي اجتماع به تنهایینوعی دیگر از زندگی که

به هر حال تصمیم هر چه که باشد اشتباه است زیرا این تصمیم بر اساس تـوهم ،        
تخیالت و برخاسته از ذهن مشوش و درگیر یک دختر احساساتی است و اکثـر          

ها و تصمیمات هیچگاه انجام نخواهـد شـد زیـرا فـرار کـردن از خانـه          این نقشه 
  . همیشه فقط یک نتیجه و پیامد را به همراه دارد و بسهمیشه و

کننـد و آن را تنهـا داسـتانی     همان اتفاقی که بسیاري از دختران آن را باور نمـی   
  .دانند براي ترساندن خود از اقدام به اینگونه اعمال می

همیشه به او در مورد رفتار والـدین و  . دختري با پسري دوست اس   : ي اول   قصه
اش با او سـخن گفتـه    هاي ذهنی از غمها و دغدغه   . گوید  اش می   نوادهمشکالت خا 

بـراي او از امیـد بـه    . کنـد  و همیشه پسر به دخترك حق داده و او را تائید می        
آینده سخن گفته و از اینکه چقـدر آن دختـر را دوسـت داشـته و تنهـا آرزو و        

ل اسـت  گوید و دختر بسیار خوشحا زندگی است براي دختر سخن می    عشقش در   
کند و چنین مرد عاقل و باشـعوري در زنـدگی او    اي را تجربه می  که چنین رابطه  

  !حضور دارد
آن دختر به حرفهاي دوستش اعتماد کرده و همانند آن پسر ، آینـده را در ذهـن    

کشد  به روزهاي خوبی که در کنار آن مـرد خواهـد داشـت        خود به تصویر می   
حاال کـه والـدینم مـرا درك    : کند  فکر میزي با خود  و باالخره رو  کند  فکر می 

کنند و مانع آینده ، زندگی و خوشبختی من هستند ، بهتر اسـت خـود کـاري      نمی
  !کرده تا به عشقم نزدیکتر شوم و زودتر به رؤیاهایم برسم 
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بابراین تصمیم خود را به دوستش گفته و دوستش نیز همانند همیـشه او را تائیـد    
روزي را براي فرار بسوي آینده مـشخص  . کند یت میهایش حما کرده و از نقشه   

کننـد و   هایـشان را بررسـی مـی    ها و برنامـه  کرده و با هماهنگی یکدیگر ، نقشه 
  .کند باالخره آن دختر از خانه فرار می

آوري نمـوده و بـه پـسر مراجعـه      پشتی خود جمع  دختر ، اندکی وسیله در کوله     
  کند؟ که چرا آن پسر از او حمایت میاو هیچگاه از خود نپرسیده است . کند می

داند که عملی را که انجام داده است اشتباه است و باعث نگرانـی        دختر خوب می  
اش درسـت فکـر    اش خواهد شد اما هیچگاه در مـورد خـانواده      و ناراحتی خانواده  

تـوان   حتی به جرات مـی ! .... نکرده و یا حداقل ، دلش به حال آنها نسوخته است    
  .حتی در مورد آن پسر نیز به درستی فکر نکرده استگفت که او 

آن پسر نیـز او را  . کند به هر حال او از خانه فرار کرده و به دوستش مراجعه می   
  .سازد به مکانی که در اختیار خودش است رهنمون می

کنند که مکـان خاصـی را    معموال پسرانی از فرار کردن شما حمایت می   .... آري  
  .گویند می) ي مجردي خانه( در فرهنگ عامه به آن براي خود دارند که 

شود و خـانواده   مکانی که براي آن پسر نیز بعنوان پناهگاه و مخفیگاه شمرده می        
  .اش نیز از این وجود مکان خبر ندارند و گاهاً حتی دوستان صمیمی

 پسرانی دوست هستند حتی یک لحظـه هـم بـه ایـن فکـر       که با چنین  دخترانی  
و ... را این پسر چنین مکانی را براي خود آمـاده سـاخته اسـت؟    کنند که چ    نمی

ترین دختران نیز در نهایت ، این پرسش را از دوستـشان خواهنـد پرسـید          زرنگ
  !که البته پاسخ آن بسیار مشخص و واضح است

اش صـحبت خواهـد کـرد کـه      آن پسر چنان از اختالفاتش با خانواده و تنهـایی   
  !ي هندوستان را نیز به گریه خواهد انداختحتی کارگردانان بزرگ سینما
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پرسند که چـرا ایـن پـسر بایـد بـه نـوعی زنـدگی         دختران هیچگاه از خود نمی 
اصالً چنین مکـانی بـه چـه    ... مخفیانه روي بیاورد و اینچنین زندگی داشته باشد؟  

مگـر او نیـز   .... دهـد؟    و آن پسر در اینجا چه اعمـالی انجـام مـی     خورد  درد می 
چـرا بایـد از خـانواده جـدا     ... سال شما و به مانند شما مجـرد نیـست؟   همسن و   

ي خود وابسته هـستند و ایـن ربطـی بـه      ي افراد مجرد به خانواده   همه..... باشد؟  
  .جنسیت ندارد

توانـد ایـن احـساس را در     هرگاه مردي نیاز به تنهایی و آرامش داشته باشد ، می   
جدا شدن از خانواده و آن هـم بـصورت   اتاق خودش نیز بوجود آورد و نیازي به         

  .مخفیانه ندارد
متاسفانه بسیاري از افراد این عمل را مستقل شـدن و روي پـاي خـود ایـستادن             

  !بگذریم..... نامند که در حقیقت این برداشت صحیح و درست نیست  می
  .ي دوستش رفته است اش فرار و به خانه ي پدري به هر حال آن دخترك از خانه

 آه باالخره به آرزوي خود رسیدم و به عشقم نزدیـک شـده و از حـاال    :شب اول  
این جمالت ، بارهـا و بارهـا در ذهـن دختـرك     ..... ام را با او بسازم    باید زندگی 

اش بـه ایـن    بندد و البته در این میان دوستش نیز با رفتارهـاي مهربانانـه    نقش می 
تر از همیشه اسـت و   ی مهرباناو امشب خیل. زند  خیالبافی و رؤیاپردازي دامن می    

  .کند هاي آن دختر رفتار می برطبق خواسته
اولین ساعات فرار کردن آن دختر از خانه ، بسیار زیبا ، عاشقانه و دلنشین اسـت          

در ایـن شـب زیبـا ، بـه دور از     . و تقریباً شبیه به یک جشن رؤیایی شده اسـت   
 قـدم زده ، بـه رسـتوران    هرگونه دخالت و حرفهاي افراد خانواده ، آن دو بـاهم      

رفته و سپس کمی در شهر گردش نموده و خوشحال هـستند و در پایـان شـب ،        
  .کنند  آن پسر مراجعه میبه منزلِ مجرديِ
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رسد که آیا دوست دارد تـا او نیـز در آنجـا و در     آن پسر مهربان از دوستش می   
  د؟کنارش بماند تا در این مکان غریب و تنها نمانده و احساس ترس نکن

اي  خواهد حتـی لحظـه   داند ، نمی ي یک قصر زیبا می و دخترك که خود را ملکه    
از این مرد دور باشد و همچنین بخاطر فرار از افکار رنج آوري که مککن اسـت       
در تنهایی به سراغش بیاید ، به این پرسش ، پاسخ مثبت داده و از پـسر دعـوت       

دانـیم کـه آن    ي ما خـوب مـی    همهو..... کند تا شب را نیز با او همراه باشد         می
و نجابـت و عفـت دختـرك    ........... شب در آن مکان چه اتفاقی خواهـد افتـاد         

   ........!براي همیشه از بین رفت
اما شاید از سوي برخی از افراد سوال شود که اگر آن دختر به پیشنهاد دوسـتش       

  !شد؟ داد چه می جواب منفی می
از حـضور آن دختـر در آن   ) تر از یک هفتهکم(حداکثر پس از گذشت دو روز  

خانه ، پسرك با حالت ناراحت و عصبانی مراجعه کرده و از دعواي شدیدي کـه      
او با خانواده دعـوا کـرده و از   . اش درگرفته سخن خواهد گفت  بین او و خانواده  

بایست از این به بعد در ایـن خانـه و    خانه با حالت قهر خارج شده و بنابراین می        
  !ه با آن دختر باشدهمرا

با این تفاوت که در این شـب پـسرك بـه     ! ... و باز هم همان اتفاق خواهد افتاد      
امـا در  . نمایـد  ظاهر عصبانی است و دختر ناز او را کشیده و خود را وقف او مـی  

داستان قبل ، دختر عصبانی بود و استرس داشت و بنابراین پسر بود که نـاز او را    
  !ي کار یک چیز است  حال نتیجهبه هر! ..... کشید می

کند که بـا چنـدین دختـر دیگـر نیـز در       پسرك همان کاري را با آن دختر می  
ي  همان مکان انجام داده است زیرا در حقیقت مهیا بـودن چنـین مکـانی بوسـیله        

اغلب مردانی کـه  . پسرا مجرد ، به منظور انجام دادن چنین اعمال و رفتاري است        
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تنها به دنبـال انجـام دادن اعمـال جنـسی در ایـن مکـان       ي مجردي دارند ،      خانه
هستند و هر انسان مؤنثی که پاي در این مکان بگذارد ، به هر عنوان محکـوم بـه    

  ..... !این رابطه خواهد شد 
خواهـد خانـه را    او می. باالخره دخترك تصمیم خود را گرفته است : ي دوم  قصه

چنـد  . به آرامش دست پیدا کنـد ترك کرده و خودش را از محیط رها ساخته و         
 .اش از منزل بیشتر و بیشتر شـود  کند تا فاصله  تر حرکت می    خیابان اول را سریع   

حاال دیگر خـانواده نگـران   . دارد در خیابانهاي بعدي با آرامش بیشتري قدم بر می 
بـسیاري از  . دهـد  اند و تلفن همـراه او دائمـاً زنـگ خـورده و صـدا مـی       او شده 

تواننـد او   دادند ، نمـی  شه از او حمایت کرده و حق را به او می   که همی  دوستانش
 او به هـیچ  .را در منزل خود سکنی دهند و بنابراین او در خیابانها سرگردان است    

اي  تواند مراجعه کند زیرا بر طبق قانون ، رضـایتنامه  اي نیز نمی    هتل یا مسافرخانه  
  .از سوي والبدین یا همسر خود به همراه ندارد

آري من دخترکی تنها هـستم کـه بایـد    ! .... شود هایش شروع می   باره خیالبافی دو
  !در شهر خود نیز طعم آوارگی را چشیده و سرگردان باشم

واقعاً که چنین افرادي به زیبایی اشتباهات خود را شاعرانه تبدیل به شـعر کـرده      
  !کنند و بیان می

خیابانهاي شهر به سر بـرده و  او ممکن است که مدت زمانی را بتواند اینگونه در      
  .بگذراند اما باالخره طاقت او تمام خواهد شد

اي که در سطح شهر حضور دارنـد بـا چـراغ اتومبیلهـاي      مردان شهوتران و هرزه 
کننـد و او بـاالخره    خود به او عالمت داده ، بوق زده و از سرعت خود کـم مـی    

یـاز بـه داشـتن سـرپناه و     یکی از آنها خواهد شد زیرا نجواب مثبت داده و سوار  
  .سقفی براي خوابیدن و استراحت دارد
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یک شام به ظاهر خوب و وارد شـدن بـه   . شود دوباره اتفاقی تکراري ، تکرار می  
دار  مکانی که متعلق به یک مرد هـرزه و هوسـباز اسـت و دوبـاره دامنـی لکـه         

  .رود شود و عفتی از بین می می
گر آن دختر سوار هیچ خـودرویی نـشود و   دل بگویند که ا اي ساده  حال شاید عده  

  !به هیچ انسانی اعتماد نکند چه ؟
 !ي ما باید به چنین دختـر احمقـی بخنـدیم    همه: در پاسخ به این سوال باید گفت   

ي خود را رها ساخته و تبـدیل بـه    چه حماقتی از این باالتر که خانه و خانواده     ... 
 نمودن ، کسب جایگـاه ، ارزش  مگر هدف او از فرار .... یک ولگرد شده است؟     

  و شأن خودش نبود؟
اش زنـدگی   آیا جایگاه یک انسان ولگرد و فـراري ، از کـسی کـه بـا خـانواده      

  !کند بیشتر است؟ می
. ي شما در جهت فرار از خانه دقیـق باشـد   مهم نیست که چقدر نقشه : و اما نتیجه    

. چیـز اسـت  مهم این است که عاقبت ترك کردن و فرار نمودن از خانـه یـک       
ن رضـایت داده و تکـرار   آآبرویی و از دست دادن نجابت که اگر کسی بـه      بی

  .کند ، شرف خود را نیز از دست خواهد داد
! ... شـرف؟  تبدیل شدن به یک ولگـرد ناپـاك بـی   ... آیا هدف شما همین بود؟      

  !لطفاً کمی فکر کنید
اید کمتـر والـدینی   نوعی دیگر از فرار نیز وجود دارد که به دلیل ماهیت آن ، ش     

  .متوجه رخ دادن آن در زندگی فرزندشان شود
اي باشد که فرد در آن آرامش نداشته باشـد ؛ لـذا سـعی     وقتی محیط خانه به گونه 

ریزي کند که از این محـیط دور و یـا مـدت زمـان       اي برنامه   کند تا به گونه     می
  .کمتري را در آن بگذراند
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کردم ، اکثـر آنـان    با افرادي مصاحبه میزمانی که در مورد این بخش از کتاب         
در مورد این نوع فرار از خانه تجربه داشته و یا دوستانی داشتند که ایـن عمـل را     

  !تر است ي آنها ، این نوع فرار از خانه ، عاقالنه انجام داده بودند زیرا از نظر همه
تد اما ایـن نـوع   اف با اینکه فرار نمودن از خانه در بین مردان بسیار کمتر اتفاق می   

از فرارها در بین پسران و حتی مردان متاهل که دچار اخـتالف بـا همسرانـشان         
  .شود نیز به وفور یافت می هستند

  !کدام نوع فرار از خانه استمراد و مقصود ،اید که  حتماً تا به حال متوجه شده
 آنجـا  بسیاري از افراد براي دور ماندن از محیط خانه و فرار از مشکالتی کـه در       

کننـد تـا اینگونـه     به انتظار آنها نشسته است ، خود را سرگرم چیزهاي دیگر می     
  .زمان را از بین برده و ساعات کمتري در کنار مشکالت واقعی خود باشند

سـازند تـا    آنان خود را با کار ، دوستان و رفتن به کالسهاي مختلف مـشغول مـی      
  .اینگونه کمی دیرتر به محیط خانه بازگردند

تـر بـه نظـر      اینکه این نوع متواري شدن از منزل نسبت به انواع دیگر عاقالنـه    با
رسد اما اقدام به این کار ، دلیل بر منطقی و آگاه بودن فرد نسبت بـه مـسائل         می

  .پیرامونش نیست
انـد   ه را از انواع قبلی انتخاب نکردهر کردن از خانابسیاري از افراد به این دلیل فر   

اند و این امکان وجود دارد که اگـر شـرایط بـراي        را نداشته  ، چون شرایط فرار   
  !فرار کردن از خانه براي آنان بوجود آید ، آنان نیز اقدام به همین کار نمایند

انـد   اما در این میان افرادي هستند که خودآگاهانه این نوع رفتار را انتخاب نمـوده   
کننـد   نمایند و فکر می) لتحم(و سعی دارند با انجام دادن آن ، مشکالت خود را       

  .ي آنان در مقابل مشکالت افزوده است که این عمل به میزان صبر و حوصله
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به هر حال باید به چنینی افرادي گفت که این نوع فرار کردن از محیط خانه نیـز    
نوع فعالیت شـما هماننـد مـصرف قـرص هـاي آرامـبخش و       . عملی اشتباه است 

یادتـان باشـد کـه هـیچ     . ایـد  ویز نمودهمسکن است که براي مشکالت خود تج     
ــساله را   ــان نــدارد و فقــط صــورتهاي م مــسکن و آرامبخــشی ، خاصــیت درم

  .نماید تر می کمرنگ
. اید تا اتفاقی افتـاده و  در حقیقت شما در حال اتالف وقت هستید و منتظر نشسته        

در حالی که تا زمانی که با مشکالت خود روبـرو نـشده و      . مشکل شما حل شود   
اي نداشته باشید ، آن اتفاقی که منتظـرش هـستید بوجـود     ي آن برنامه و نقشه  برا

  .نخواهد آمد
بـین نمائیـد تـا بتوانیـد بـا مـشکالتتان        بهتر است خود را آنقدر قدرتمند و واقع        

وقتی در محیط کار خود به قـصد اتـالف وقـت و دور مانـدن از          . رودررو شوید 
براي فکر کردن به مشکالت و یافتن راه اید ، آن زمان بهترین لحظه        خانه نشسته 

بخـش و مفیـد    با این کار ، حداقل فرار کـردن شـما نتیجـه      . حل براي آن است   
فکر کردن و نقشه کشیدن در مورد مشکالت بـا غـصه    : یادتان باشد   . خواهد بود 

  !خوردن و جوش زدن در مورد آنها فرق دارد
 فرار از مشکالت نیـز عـوارض   باقی ماندن در این موضع و ادامه دادن به این نوع 

  :خود را دارد که می توان به چند نمونه از آن اشاره نمود
زمانی که شما از خانواده دور هستید ، ممکن اسـت ایـن دور افتـادن از خـانواده        

  .ي شما کمرنگ شود باعث شود که بسیاري از محبتها را فراموش و رابطه
یتها و وظایف شـما را بـه دیگـران    همچنین ، وقتی در خانه حضور ندارید ، مسئول 

تر شده و میزان احترامی که به شما گذاشـته   محول کرده و دیگري بر شما ارجح    
  .شود کاهش خواهد یافت می
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هر چه شما بیشتر از مشکالتتان دور باشـید ، بـا انهـا فرصـت مـی دهیـد کـه                
  .تر خواهد شد تر شود و بنابراین حل شدن آنها سخت قدرتمندتر و پیچیده

مکن است در این مدت به فرد دیگري وابسته شده و دوباره احـساسات اشـتباه     م
ور شود و این احساسات باعث شود تا چیزهاي مهمتري را از دسـت       در شما شعله  

ي افـراد ،   بنابراین فرار از خانه و مشکالت آن ، به هر نحو ، بـراي همـه     . بدهید
  .یک اشتباه بزرگ است

  
  خواستـگاري

پس از بحثی کوتاه پیرامون برخی از اشتباهات دختـران و زنـان ، دوبـاره زمـان       
  .آن رسید تا به محیط دانشگاه و دانشجوئی بازگردیم

یکی از ایـن مزایـا آن اسـت    ! .... محیط مختلط دانشگاه داراي مزایایی نیز هست    
در اینکـه بـسیاري   . شوند مل با یکدیگر میکه دختر و پسر مجبور به رابطه و تعا   

مقابـل   هاي کودکی و در جهت کشف جـنس  از این روابط اشتباه و براساس عقده 
  !است ، شک نکنید

هاي شرعی، عرفی و انـسانی،   اما چه بسیارند افرادي که بخاطر این روابط و تعامل 
ـ .شـوند  متوجه یکی از نیازها و کمبودهاي اساسی خود در زندگی مـی     ازي کـه   نی

چند سالی است با او همراه است اما غرایز و حرکات جوانی باعـث آن شـده تـا        
   .روي آن پوشانده شده و یا تغییر چهره داده باشد

حس استقالل طلبی ، همان احـساس گمـشده بـراي افـراد اسـت کـه از دوران          
هـاي تربیتـی در سـال اول     دبیرستان با آنها بـوده و حتـی اولـین دروس کتـاب     

  .ان در مورد این موضوع بوده و آن را بررسی نموده استدبیرست



 !یکـ کتـاب زنـانـه  

 

١١٥

کم به فکر ازدواج و تشکیل خـانواده   در این دوران است که برخی از پسران کم    
بـسیاري از  . گردند به معناي واقعی افتاده و به دنبال شریک و یار زندگی خود می    

و دلـشان  دختران نیز هستند که هنوز در این سنین منتظر سوار سـفیدپوش بـوده         
خواهد تا زندگی مستقل داشته باشند و البته این احساس ، بیـشتر در دخترانـی       می

آید که دوستان متاهل بیـشتري در اطـراف خـود دارنـد لـیکن ایـن             بوجود می 
  .احساس در دختران از زمان دبیرستان وجود داشته و به همراهشان بوده است

 کوچک امـا واقعـی را در زنـدگی    ي قبل از ادامه دادن به این مبحث ، باید نکته     
  :زنان مطرح و بررسی کنیم

یکی از احساساتی که همیشه با زنان همراه است حسادت نـام دارد کـه بـسیاري     
مهم نیـست در چـه   . کنند همچشمی نام برده و یاد می و از افراد از آن بعنوان چشم    

 زن شما به هر حال بعنـوان یـک  !  حسادت قسمتی از فطرت شماست    . سنی باشید 
البته ممکن است بتوانیـد در برخـی از مـسائل خـود را کنتـرل          . ، حسود هستید  

نموده و این احساس را بروز ندهید اما در بـسیاري از مـسائل نیـز چنـان دچـار            
حسادت هستید که حتی خود از آن خبر نداشته و آن را به اخالق و تربیت خـود       

ی حسادت ، چنـان پاسـخ   نسبت داده و اگر کسی به شما بگوید که این عمل یعن    
تکرار حـرف خـود را   شکن و منطقی به او خواهید داد که او دیگر جرات      دندان

  !نخواهد داشت
به هر حال این حسادت ذاتی ، بر روي بـسیاري از مـسائل زنـدگی شـما تـاثیر        

چقدر خوب است که این احساس را به درسـتی شـناخته و از آن   . خواهد گذاشت 
  .دي باید بر اساس آن تصمیم بگیریدآگاه شوید که در چه موار
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یکی از بزرگترین دالیل تمایل دختران به ازدواج در سـنین پـائین ، حـسادت و     
خواهنـد ازدواج کننـد    بسیاري از آنها فقط به این دلیل می   . همچشمی است   و  چشم

  !که شبیه به یکی از دوستان متاهل خود و یا یکی از بازیگران فیلمها شوند
اي رسـیده و   که اشاره شد ، هستند افرادي که به احـساس گمـشده    البته همانطور   

  .نیاز خود را به داشتن زندگی مستقل یافته باشند
شما نیز ممکن است در این میان متوجه شوید که آقایی به شما عالقمنـد شـده و         

ي دختـران   بزرگتـرین دغدغـه  . به همین زودیها از شما خواستگاري خواهد کرد    
ت آن است که نیاز دارد تا مطمئن شود کـه آیـا ایـن رفتـار       جوان در این موقعی   

یک نوع بازي براي گول زدن اوست یا اینکه احساس این آقـاي جـوان واقعـی        
  !بوده و قصد سوءاستفاده ندارد؟

براي پاسخ به این سؤال ، این عالقمندي باید از چند زاویـه مـورد بررسـی قـرار      
ـ ابتدا باید دانست که عالقمنـديِ  . گیرد . اي قـرار دارد  ن فـرد در چـه مرحلـه    ای

  :عالقمند شدن به دیگري و ازدواج با او چهار مرحله دارد
  

  مجذوب شدن: ي اول  مرحله
همانطوري که قبالً ذکر شد ، عـشق  . نامند بسیاري از افراد این مرحله را عشق می     

مجذوب شدن ، واکـنش مثبـت   . یک احساس نیست بلکه یک نوع تکنیک است  
ي اول  مرحلـه . رد است که البته این مجذوبیت نیز دو مرحله داردنسبت به یک ف 

یعنی فرد با دیدن شخصی ، دچار تپش قلب شـده ، حـرارت   . جذب فیزیکی است 
ي  بدنش باال رفته ، کف دستهایش عرق کرده و احساس هیجان ، نـشاط و دلهـره   

  .گیرد خاصی وجودش را فرا می
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باشد ولی در عین حـال   ي عشق می مرحلهترین  ترین و ابتدائی این مرحله ، سطحی   
  .یکی از قدرتمندترین عوامل است

ي دوم در مجذوب شدن ، جذب شدن عاطفی اسـت کـه معمـوالً پـس از             مرحله
اما اگر قبل از جذب شدن فیزیکـی بوجـود بیایـد      . آید  جذب فیزیکی بوجود می   

 شـدن  یعنی عشقی که بـا جـذب  . تر باشد شود که این عالقه ، مستحکم       باعث می 
  .تر است عاطفی آغاز شود واقعی

ي سرگرمی ، طرز تفکـر و   مجذوب شدن عاطفی یعنی داشتن اشتراکاتی در زمینه  
هرچه این اشتراکات بیـشتر و نزدیکتـر   . ایدئولوژي ، شغل ، تحصیالت و عالیق   

  .باشد ، افراد درك بیشتر و بهتري از یکدیگر خواهند داشت
  

  یـائـدلرب: ي دوم  مرحله
رسد کـه فـرد مقابـل را نیـز محـک زده و در       جذب شدن ، زمان آن می   پس از   

 به همـین علـت اسـت    .ي خود را ابراز نماید ضمن خود را نیز نشان داده و عالقه    
توان با اهداي هـدایا و   دلربائی را می. کنیم که این مرحله را دلربائی نامگذاري می   

  :یز دو چهره و بعد داردیا انجام خدمات شناخت اما باید بدانید که دلربائی ن
تـرین روشـهاي دلربـائی در بـین آقایـان       یکی از شایع  : دلربائی خودخواهانه 

در ایـن شـیوه از دلربـائی ، دادن هدیـه بـراي تحـت تـاثیر قـرار دادن               . است
کند ، بخـاطر بوجـود    در حقیقت فردي که دلربائی می   . شود  مقابل انجام می    جنس

خواهـد بـه    او با ایـن عمـل مـی   . دهد ام میآوردن و جوش دادن یک معامله انج      
معموالً بسیاري از دختران ، با این شیوه بـه دام افتـاده و    . ي خودش برسد    خواسته

  .شوند استفاده می دچار سوء
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در . گوینـد   میدلربائی خالصانهنوع دیگري از دلربائی نیز وجود دارد که به آن      
ابل است و هـر اقـدامی کـه    این نوع از دلربائی ، هدف ، خوشحال کردن فرد مق    

  .پذیرد بخاطر خوشحال نمودن اوست صورت می
عشقی که با دلربائی خودخواهانه بوجود آید خیلی زود سرد خواهـد شـد امـا در            

  .دلربائی خالصانه ، این عشق همیشه تداوم خواهد داشت
ي بـین دختـر و پـسر ، دو چهـره خواهـد       پس از گذشتن از این مرحله ، رابطه    

اند و یـا اینکـه قـرار     آنان با یکدیگر دوست شده و رابطه برقرار کرده یا  . داشت
شـود   در این زمان است که مـی . گذارند خواستگاري ، ازدواج و آینده را باهم می      

به خوبی فهمید که آیا هدف ، ایجاد دوستی ، رابطه و سوءاستفاده بوده یـا اینکـه     
  واقعاً قرار است یک زندگی جدید آغاز شود؟

ي شما با جنس مقابل در این مراحل تا زمانی درسـت    داشته باشید که رابطه به یاد 
و صحیح است که از نظر دیگران ، عنوان دوست دختر و دوست پـسر بـه شـما        

  .اطالق نشود
دل  آخر یک دختر سـاده : ید بتوان به شما حق داد که اعتراض کنید و بگوئید       اش

ابطه بـا جـنس مقابـل نداشـته ،     ي ر اي در زمینه و چشم و گوش بسته که تجربه    
ي ازدواج ، مـورد   ي وعـده  هـا نـشود و بوسـیله    توانـد اسـیر ایـن دام     چگونه می 

  سوءاستفاده قرار نگیرد؟
نیـت و هـدف جـنس مقابـل از     یـافتن از  اما براي شـناخت    ! .... حق با شماست  

بـه او بگوئیـد تـا     .است تا اقدامی ساده به عمـل آوریـد  پیشنهاد ازدواج ، کافی    
  !ماً به خواستگاري شما بیایدرس

ي شـما   پسري که هدفش ازدواج باشد ، هیچ ترس و تردیدي از مقابله با خانواده        
نخواهد داشت زیرا او می داند که هدف مقدسی دارد و این هدف ، خطـا و گنـاه       
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اما اگر فردي قرار باشد تا شما را به بازي گرفته و مورد سوءاستفاده قـرار   . نیست
ي شـما قـرار    کند تا همیـشه گمنـام و دور از دسـترس خـانواده        دهد ، سعی می   

بنابراین سعی می کند به اصطالح دم به تلـه ندهـد و در دام خواسـتگاري       . بگیرد
 این افراد به محض شنیدن ایـن جملـه ، کمـی سـکوت کـرده و در       .آمدن نیفتد 

دودلـی  اي رفتار کرده تا شـما متوجـه تردیـد و     کنند تا به گونه  حالیکه سعی می  
اجازه بدهید قبل از اینکـه بخـواهم بـه خواسـتگاري     : دهند  آنها نشوید ، پاسخ می  

  !شما بیایم ، کمی بیشتر باهم آشنا شویم
ي شـما را خـراب کننـد و هـم      خواهنـد نقـشه   آنها با گفتن این جمله ، هم مـی       

  .ي خود را ادامه دهند خواهند نقشه می
ي خود را انجـام داده   ي دوم نقشه هلولی درست در همین زمان است که شما مرح      

از نظر من مـشکلی نـدارد امـا قبـل از هـر      : گوئید  ضمن تائید حرفهاي او ، می و
خواهم تا در این مـورد بـا والـدینم صـحبت کـنم و آنهـا را در          چیزي اجازه می  

  .جریان این رابطه قرار دهم و از آنها اجازه بگیرم
اج دارد بـا اینگونـه از پیـشنهادها    همانطور که گفته شد ، پسري کـه قـصد ازدو    

مشکلی نخواهد داشت اما اگر فردي با اینگونه از اطالع یافتن نیز مخالفـت کـرد      
  .در نیت و هدف او شک کنید و هدف او را چیزي به غیر از ازدواج بدانید

کنند آن اسـت کـه    ها می اما اشتباهی که بسیاري از خانمها در این نوع از آشنائی      
 مالقات اول ، شروع به رؤیـاپردازي کـرده و بنـابرالین بـه زودي     از همان قرار 
  .هاي فرد مقابل خواهند شد تسلیم خواسته

. یکی از نکات اساسی در این نوع از قرار مالقاتها ، رعایت حـدود شـرعی اسـت      
اي هستند که اگر جنس مقابـل ، دسـتان او را    ها دختران به گونه در این موقعیات 

اسات بـر او غالـب شـده و تـصمیم درسـتی و صـحیحی          در دست بگیرد ، احس    
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بنابراین رعایت نمودن حـدود شـرعی در ایـن مواقـع ، ضـامن       . تواند بگیرد   نمی
  .اشتباه نکردن او خواهد بود

طـه خبـردار   ابي خود را از این ر ي دیگر آن است که شما باید واقعاً خانواده    نکته
نمائید و در تمام قرارهاي مالقات ، فردي از خانواده کـه امـین و مـورد اعتمـاد         

  .شماست را نیز به همراه داشته باشید
 کـه از  همانطور که قبالً نیز اشاره شد ، این رابطه تا جائی درست و صحیح اسـت       

  .نظر افراد دیگر ، دوست دختر و دوست پسر نامیده نشوید
هـا و   از هـم بایـد تکـرار نمـود کـه اصـوالً ایـن خواسـتگاري           در این میان ، ب    

ها در مورد ازدواج ، در هر جائی به غیر از مراسم رسـمیِ خواسـتگاري         نظرسنجی
شـود ، اشـتباه و غلـط اسـت و خواسـتگاري و       ها برگزار می که از سوي خانواده  

اهـد  تقاضاي ازدواج صحیح ، همان رسمی است که از قدیم تا به حاال بـوده و خو      
  .بود و باید بر طبق همان آداب ، عمل شود

ها ذلخوش شـده و در مـورد    شما بعنوان یک زن ، نباید به اینگونه از خواستگاري        
پیشنهاد براي ازدواج بصورت خـصوصی و در جـاي خلـوت ، در     . آن فکر کنید  

حقیقت لطمه زدن به مقام ، جایگاه و شأن یـک زن اسـت و اگـر ایـن نـوع از              
ینی و تهمـت بـه   ـ محیطی همانند دانشگاه فاش شود سبب ایجاد بدبپیشنهادات در 

اي همیشه فکر خواهند کرد قبـل از آن نیـز شـما رابطـه         شود و عده    دختران می 
داشته و باعث آبروریزي و از دست رفتن فرصتهاي دیگـر ازدواج بـراي شـما            

  .خواهد شد
، شـود  می) مدرن(امروزي خصوصی و شما در پیشنهادهاي ازدواجی که بصورت      

از فـرد مقابـل فقـط    توانید بصورت قاطع جواب مثبت یا منفـی دهیـد زیـرا       نمی
شـود اعتمـاد     سطحی داشته و به چنین شناخت ظـاهري و مـوقتی ، نمـی      شناخت
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بهترین راه آن است که با چنین پیشنهاداتی برخورد محکم داشته و به فـرد    . کرد
 را بـا انجـام مراسـم خواسـتگاري     مقابل بفهمانید که از نظر شما پیـشنهاد ازدواج   

ي شـما تمـاس    کنند و اگر عالقمند به شماست ، بهتر است بـا خـانواده     اعالم می 
در صورت انجام چنین برخوردي ، هیچ نگران نباشـید کـه ممکـن اسـت       . بگیرد

زیـرا اگـر فـردي واقعـاً شـما را بـراي ازدواج       . خواستگارتان را از دست بدهید 
ام چنین رفتاري از سوي شما لـذت بـرده و بـه درسـت     انتخاب کرده باشد از انج   

  .بودن انتخاب خودش امیدوارتر خواهد شد
  

  گاري نمودن از پسرانـخواست
هاي جدیدي کـه خـود را بـه اسـم آزادي و روشـنفکري وارد           یکی از فرهنگ  

  دختـران در جهـت   نمـودن  این دیار نموده است ، اقدام مردمان رف  فرهنگ و ع
  .د ازدواج به پسران استخواستگاري و پیشنها

طرفانـه و   رت بی خود را دارد اما اگر بخواهیم بصوفانـقان و مخال  ـاین عمل مواف  
یم کسانی که بـا ایـن عمـل    ـیاب از روي عقل و منطق آن را بررسی نمائیم ، درمی 

 زیرا فرهنگ و مهمتـر  .مخالف هستند ، داراي منطق و استدالل بهتري نیز هستند      
و همـاهنگی  حانیت زن بـا انجـام چنـین عملـی همخـوانی      از آن، شخصیت و رو   
  .نداشته و سازگار نیست

اگـر  . یکی از مهمترین دالیل مخالفت با ایـن عمـل ، ذات و فطـرت زن اسـت       
دختر خانمی از مردي خواستگاري کرده ئو آن شخص جواب منفی به او بدهـد ،       

که اگر ایـن  آن خانم با بحران روحی و شکست عاطفی روبرو خواهد شد در حالی      
تواند با این جواب منفـی کنـار آمـده     اتفاق بصورت معکوس انجام شود ، مرد می  

  .و آن را درك و هضم نماید
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دومین علت مخالفت با خواستگاري نمودن دختران از پسران ، به ذات و فطـرت          
اگر پسري قصد ازدواج نداشته باشد و دختري به او پیـشنهاد     . گردد  مردان بازمی 
 ، این احتمال وجود دارد که پسر به ظاهر به این خواستگاري جواب       ازدواج دهد 

  .مثبت داده و سعی کند که از دختر سوءاستفاده نموده و به اهداف خود برسد
در برخی از مواقع نیز مشاهده شده که پسر ضمن رد کردن و پاسخ منفـی دادن ،      

آبروئـی و   این اتفاق را براي دوستانش تعریـف نمـوده و باعـث بـدنامی ، بـی             
  !زدن به خواستگارش شده است تهمت

بنابراین اگر خانمی از مردي خوشش آمد و او را الیق همـسري دانـست ، بایـد      
یعنی اینکه این عالقه و تصمیم خود را به فـردي  . تر درپیش گیرد حلی عاقالنه  راه

مصلح و بزرگتر اطالع داده و از او بخواهد تا نظـر آن مـرد را جویـا شـده و در         
  ورد او تحقیق نماید که آیا ایشان نیز قصد ازدواج دارد؟م

او ازدواج و زنـدگی بـراي   و اگر پاسخ مثبت بود ، جویا شود که آیا معیارهـاي      
  ؟اي هست که با خانمی مثل او ازدواج نماید به گونه

پس از آنکه تمام جوانب سنجیده و در مورد آن تحقیق شد ، آن شـخص بزرگتـر     
دختر خانم را پیشنهاد دهد و البته به گونه اي بیان نمایـد کـه   به آن آقاي جوان ،   

  .اطالع است انگار نظر و پیشنهاد خودش است و دختر خانم از این ماجرا بی
این نوع از خواستگاري در بین مردم هندوستان بـسیار رایـج و متـداول اسـت و          

زمـانی  . تالبته در این فرهنگ ، آن فرد مصلح کسی غیر از پدرِ دختر خانم نیـس      
کنـد کـه بـا دختـرش      یابد ، به او پیشنهاد مـی  که او مردي را الیق دخترش می 

اما به هر حال باز هم این پسر است که باید به خواسـتگاري آمـده      . ازدواج نماید 
 مؤلـف ، ایـن فرهنـگ    والبته از نظـر . ( و پیشنهاد ازدواج را به دختر خانم بدهد  

  )استعصب خشک عاقالنه ، خوب و به دور از هر نوع ت
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 ازدواج بـا   شما عاشق چه پسري شده و قصداي را باید در نظر داشت که       اما نکته 
  چه کسی را دارید؟

بسیاري از دختـران در قبـل از ازدواج ، آرزوي داشـتن مـردي هماننـد همـسر         
  !پرورانند دوستشان و یا پسري که با دوستشان رابطه دارد را در ذهن می

بـا اینکـه قـضاوت    . ایـد   ببینید عاشق چه کسی شـده    .چشمهاي خود را باز کنید    
اما گاهی وقتها آنقدر ظـاهر برخـی   کردن از روي ظاهر افراد کاري اشتباه است      

تـوان از روي   از افراد بیانگر خط فکري و روش زندگیشان است کـه حتـی مـی     
  !ظاهر آنها در موردشان تفکر و قضاوت نمود

ي  بـه فـردي بـسپارید کـه تمـام برنامـه      توانید خود را    بعنوان مثال ، چگونه می    
  باز است؟ اش ، رفت و آمد با دوستانش و به اصطالح رفیق زندگی

ي خود را با فردي ببینید که اسیر مد و مـدگرائی اسـت ،       توانید آینده   چگونه می 
شود که از هیچ مرد متاهـل و متعهـدي نبایـد     آرایش کرده و با ظاهري دیده می     

  چنین انتظاري داشت؟
  توانند به شما اطمینان قلبی دهند ؟ چنین مردانی در مورد تعهد و وفاداري میآیا 

شما باید بدنبال یک مرد واقعی باشید امـا متاسـفانه بـسیاري از دختـران جـذب            
نمـا   شوند که فقط عنوان مرد را یدك کشیده و در حقیقت مـردان زن        افرادي می 

  . جنسیت خود نیستندیعنی آنان داراي هویت مشخصی در مورد .... !هستند
دانید که در مورد کدام گروه از مردان صـحبت کـرده و هـشدار       حتماً خوب می  

همان مردانی که ابروهاي خود را آرایش کرده ، موهـاي خـود        ... آري  . دهم  می
انـد و از زیـور آالت    را بخاطر جلب توجه دیگران ، بصورت عجیبی حالـت داده      

  !کنند مختلفی استفاده می
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ی از افراد از این مردان خوشـشان آمـده و آن را فرهنـگ مـدرن و          شاید گروه 
همگـی  ، اوالً باید گفت کـه پیـروان مـد    . اي از اندیشه و نوع تفکر بدانند       نشانه

ي استعمار و بوجود آورندگان مد هستند و از خـود ایـده و تفکـر ندارنـد و          ردهب
 که هنوز بـراي ازدواج  کنند هشدار داد دوماً باید به دخترانی که اینگونه فکر می     

  .اند آمادگی نداشته و به رشد و بلوغ کامل نرسیده
تر بوده و این نکته را به یاد داشته باشید کـه   لطفاً براي انتخاب همسر بسیار دقیق     

وفـاداري و تعهـد از   تـدین ،  در انتخاب یک مرد ، . مبادا اسیر ظواهر و مد شوید   
  !تجوي یک مرد واقعی باشیدلطفاً در جس. مهمترین عوامل انتخاب است 

  
   اشتغال به کار

  !بخش از کتاب حذف شده و فقط در نسخه ي اصلی وجود دارد این 
  
  

  تباهات چه کنم؟ـخاطر انجام دادن این اشـب
بسیار خوشحالم که با من تا به اینجـاي همـراه بودیـد و ایـن کتـاب را مطالعـه           

تـوان   ایم باید اعتراف کنم که می حال که به این قسمت از کتاب رسیده   . کنید  می
. جو قـرار داد  بین و حقیقت  ، شما را در گروه انسانهاي حقیقت  با اطمینان بیشتري  

شما یک روشنفکر واقعی هستید که حتی نظرات مخالف را بـا صـبر و حوصـله            
کنیـد و ایـن باعـث     گوش کرده و در مورد آنها به عدالت اندیشه و قضاوت می     

کتـاب را افـرادي اینچنـین    افتخار و خرسندي من است که خداوند مخاطبان این    
  .قرار داده است
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دانم که چند درصد از مطالب ارائه شده در این کتاب را شخصاً تجربـه کـرده      نمی
  !فقط امیدوارم که کم بوده باشد. بودید

ي مـا انـسان    همـه . به هر حال هیچکس معصوم و به دور از اشتباه و گناه نیـست  
وردن و نا امیـد شـدن از زنـدگی    حسرت خ. بوده و امکان خطا و سستی را داریم        

بخاطر رفتارها و نگرش گذشته ، باعث بوجود آمدن هـیچ اتفـاق خوشـایندي در          
  .زندگی نخواهد شد

هـیچکس  . ایـن هنـوز یـک راز اسـت    : ز این کتاب گفـتم  اهمانگونه که در آغ  
ایـد و البتـه ایـن راز بخـاطر      داند که شما نیز چنین اشتباهاتی را تجربه کرده    نمی

  .محبت خداوند است که تا به حال پوشیده مانده استلطف و 
دانـم کـه    مـی . حاال زمان آن رسیده که مـسیر زنـدگی خـود را انتخـاب کنیـد           

خواهید تبدیل به همان زن آسمانی شـوید کـه جانـشین خداونـد در زمـین و             می
حاال دیگر با بسیاري از رفتنارهـاي اشـتباه   . باعث آرامش و امید در زندگی است     

 حـاال دیگـر بـه    .ت غلط آشنا هستید و نگرش شما تغییـر کـرده اسـت   و تفکرا 
امـا  . اعمال خود آگاه هستید و رفتارهاي شما برخاسـته از عقـل و تفکـر اسـت          

  !دانم که چیزي در این میان باعث آزار برخی از شماست می
  ام چه کنم؟ با گذشته: شاید بعضی از شما عزیزان بگوئید 

شـاید  . دانیـد اشـتباه بـوده    ایـد کـه حـاال مـی     ه داشتهشاید با بعضی از افراد رابط 
دانید گناه بوده و شاید نوع برداشت و نگرش شـما     اید که حاال می     کارهایی کرده 

شـاید  . ایـد  دانید گمـراه بـوده   اي بوده که حاال می هایش به گونه به جهان و اتفاق  
 خـود و  بسیاري از شما عزیزان بخـاطر تفکـرات و رفتارهایتـان در گذشـته ، از     

خداوند مهربان شرمنده باشـید و همـین امـر باعـث سـکون و تبـاه شـدن شـما            
  .است شده
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تـوانیم از دامـن     آلودگیها را چگونه میهاي سیاه و   این لکه ......... ! حق با شماست  
  !خود پاك کنیم؟

براي وارد شدن و گام برداشتن در مسیر صداقت و پاکی ، نیاز داریم تا خود نیـز      
  اما چگونه؟. ته و پاك باشیمآلودگی نداش
توانیم گذشته و گناهان خـود را محـو کـرده و آنهـا را تغییـر دهـیم        ما خود نمی 

تواند این کار را انجـام دهـد و او    بنابراین باید دست به دامان کسی شویم که می      
  .کسی غیر از خداي مهربان و بخشاینده نیست

هایمـان بـه او پاسـخگو باشـیم و     دانیم که باالخره باید بخـاطر رفتار  ي ما می  همه
  .است) جبران کننده ( زیرا او جبار . بخاطر اشتباهاتمان از خدا بترسیم

خداوند هر کاري را که بخاطر او یـا بخـاطر غیـر او انجـام داده باشـیم جبـران           
پاداش کارهاي نیکو ، چیزي جز نیکی و پـاداش  . دهد کند و به آن پاداش می       می

  .یر از بدي و عذاب نیسترفتارهاي گناه ، چیزي غ
مقصر خودمان هستیم که با اینکه از ایـن قـانون خداونـد      ! ...... تقصیر خدا نیست  

ي دردنـاك   و عـذابها ها خبر داشتیم اما باز هم رفتارهاي اشتباه انجام داده و پاداش   
  .را انتخاب کردیم

ـ بسیاري از مشکالتی را که در زندگی شـاهد هـستیم ، ث     ی ي اعمـال  ره و نتیجـه م
هـا و   هـا ، فقیـر شـدن    شـاید بـسیاري از مجـرد مانـدن    . ایـم  است که انجام داده   

بینیم ، بدلیل اشتباهات خود و چشم بـستن بـر    دلتنگیهایی که در اطراف خود می     
  ! معلوم استراه حل بسیار ساده و پاسخبنابراین . روي خداوند بوجود آمده است

یـر در زنـدگی ، بایـد خودمـان     براي رها شدن از تمام این مشکالت و ایجاد تغی      
باید رفتارهایی که چنین نتـایج بـدي در زنـدگی      . تغییر کنیم و تغییر مسیر دهیم     

  !به همین سادگی. آورند را کنار گذاشته و به سوي خداوند باز گردیم بوجود می
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. گوینـد  در دین اسالم ، به این تغییر رفتار و بازگشت به سوي خداوند ، توبه مـی    
  !اده اما بسیار شیرین و متفاوتعملی بظاهر س

ي  ي مـاجرا را بـه عهـده    بقیه. کافیست فقط توبه کرده و به سوي خدا بازگردیم    
گناهـان شـما را   . کنـد  ي شما را از اذهـان پـاك مـی     او گذشته . خداوند بگذارید 

. کنـد  بخشد و مسیر درست را به شما نشان داده و شما را بـه آن هـدایت مـی       می
ي آن هـستید ، پیـامی    مین جمالتی را کـه در حـال مطالعـه      شاید همین االن ، ه    

 تا به زنـدگی شـما و نجـات شـما     است که خداوند عمداً در مسیر شما قرار داده      
و شما را به سوي خویش دعـوت نمایـد بنـابراین فرصـتی اینچنـین      کمک کند   

  .گرامی را از دست نداده و تصمیم بگیرید که تغییر کرده و توبه نمائید
داب و رسوم خاصی ندارد و فقط ارتباط مـستقیم بـا نیـت ، اراده و قلـب     توبه ، آ 
هیچ معلوم نیست که فرصت توبه کردن براي افراد در آینـده بوجـود        . شما دارد 

بنابراین بهترین کار همین است که در زمان حال زنـدگی کـرده      ! .... آید یا خیر  
  .یمو همین حاال توبه کنیم و از رفتارهاي اشتباه دست بردار

تـر   تر و صحیح مسلماً هرچقدر درك و برداشت شما از اشتباهات گذشته ، درست     
هر چقـدر ایـن مـسائل    . باشد ، میزان پشیمانی و ندامت شما نیز بیشتر خواهد بود  

توانید خود را شناخته باشید و بخـاطر همـین درك    را درك کرده باشید ، بهتر می 
زیرا به تـاثیر  . ریزند ان اشک میکنندگ صحیح و درست است که بسیاري از توبه      

اشتباهات خود در زندگی و خطري که این رفتارها براي آنها داشته اسـت آگـاه           
شده اند و البته در این میان باید گفت که خداوند نیز این اشـکها را دوسـت دارد       
چون واقعی ، بدون ریا و از صمیم قلب است و به همین علت خداونـد اشـتباهات       

گنـاه ،   بـی ( بخشد  کند و به شما زندگی جدیدي می  یگران پاك می  را از اذهان د   
و همچنـین مـشکالت و   ) همانند کودکی که تـازه از مـادر متولـد شـده اسـت       
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خواهـد بـراي شـما     هاي شما را حل خواهد کرد زیرا خداوند نیـز مـی          گرفتاري
همانگونه که شما بخاطر رضایت خـدا و نزدیـک شـدن بـه او        . کاري انجام دهد  

  . از گناهان برداشتید و به سوي او بازگشتیددست
تردید دیگر جایز نیست زمان آن رسیده که دیگر دست از رفتارهاي غلـط خـود       

داند که متاسفانه براي بعضی از افراد ، این رفتارهـاي      بردارید ، خداوند خوب می    
  !است و دست کشیدن از آنها سخت گناه ، شیرین و لذتبخش شده

ي زیادي از افراد بخاطر ناامید شدن از خـود و   داند که عده  یهمچنین ، او خوب م    
شاید بـه همـین علـت اسـت کـه      . وضعیت زندگی خود ، دلیلی براي توبه ندارند 

کننـدگان دلـداري داده ، بـا آنهـا ابـراز       خداوند به صراحت در قرآن بـه توبـه       
 آنچنـان کـه  . دهد همدردي کرده و به آنها قول مساعد براي بخشش و کمک می   

  : از سوره زمـر به پیامبر فرموده53در آیه 
ایـد ، از رحمـت خـدا     بگو اي بندگان من که با گناهانتان بر خود ستم کـرده    (( 

ي  چـون کـه او آمرزنـده   . آمـرزد  ي گناهان را می   ناامید نشوید زیرا خداوند همه    
   )).مهربان است

ـ      222و یا اینکه خداوند در آیـه         سبت بـه   از سـوره بــقره ، محبـت خـود را ن
  ))کنندگان را دوست دارد  خداوند توبه:(( گوید کند و می کنندگان ابراز می توبه

  !آیا زمان آن نرسیده که باعث افتخار و خوشحالی خداوند شوي؟
  !آیا زمان آن نرسیده که اشتباهاتت را قبول کنی و دست از آنها برداري؟

ي احـساساتت نباشـی و از    ي خدا باشی و بنده  آیا زمان آن نرسیده که دیگر بنده      
  !آنها پیروي نکنی؟

  ! ........ کمی فکر کن
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شـاید خداونـد   . شاید در همین لحظه ، تمام کائنات منتظر بازگـشت تـو هـستند           
  .دست خود را به سوي تو دراز کرده است

  !خواهی خود را به دستان خداوند بسپاري؟ آیا نمی
  !چه کسی را بهتر از او سراغ داري؟

  !تصمیم با خودت ......................... انده است دیگر حرفی نم
  

  با شما کوتاه سخنی
اینجانـب قـصد دارد   . با توکل و یاري خداوند ، نگارش این کتاب به پایان رسـید  

ي تحریـر درآورده و مطالـب را    تا جلد دوم و سوم این کتاب را نیـز بـه رشـته        
جلد دوم را در مورد تفاوتهـاي  تر نمایم که امیدوارم در طی سالهاي آینده ،        کامل

زن و مرد نوشته و بعنوان راهنمـاي ازدواج منتـشر نمـایم ؛ زیـرا همـانطور کـه         
مالحظه فرمودید ، کتاب حاضر ، فقط به مسائل قبل از ازدواج پرداخـت و آنهـا       

  .را بیان داشت
همچنین کتاب سوم که در مورد مسائل و مشکالت مردهاست را نیـز در برنامـه        

  !ي اینها بستگی به اقبال و نظرات خوانندگان این کتاب دارد البته همهدارم که 
خواهم باز هم از حمایت و لطف عزیزان تشکر کرده و امیـدوارم تـا      در اینجا می  

ي خود یـاري کـرده و    مرا با اعالم نظرات و ارسال پیشنهادات و انتقادات سازنده    
  .راهنما باشید

سال ایمیل یا پیامک با من در ارتباط بوده و یـا  توانید با ار   شما دوستان گرامی می   
ماننـد  ( اینکه نظرات خود را در وبالگهاي شخصی خود نوشته و کلمات کلیـدي      

ي موتورهـاي   را در متن خـود جـاي دهیـد تـا بوسـیله     ) نام نویسنده یا نام کتاب  
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 جستجوگر قابل یافتن باشد و اینجانب بعنوان بازدیدکننـده آن را یافتـه ،  مطالعـه    
  .و رویت کنم

از تمام دوسـتان و عزیزانـی کـه مـرا محـرم اسـرار دانـسته و از مـشکالت و          
انـد سپاسـگزارم و از حمایـت و     احساسات خود با من حرف زده و درد دل نموده 

  .کنم راهنمائی آنان تشکر می
امیدوارم که این مکتوب باعث تغییر نمودن زندگی برخی از افـراد شـده و آنـان     

  .نصیب نگذارند ي خیر خود بینیز مرا از دعا
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