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   سيد عامر هاشمي:نوشته
  1394فروردين 

  
  !اضطراريستوضعيت 

  
 كـه از دو سـه مي كنـانيـ مطلب را آنقـدر مختـصر بميكني مي و سعميسينو ي و  فشرده معي سريلي مقاله را خنيا

ا  لـذچـد؛يپ يهـا را در هـم مـ  و توفـان طـالق دارد طومـار خـانوادهرود ي زمان از دست مـرايصفحه تجاوز نكند، ز
 ، اقدامات الزم را معمول دارند،امر ني اصحت صي كه در صورت تشخمي تقاضا دارزي نهي قوهٌ قضائي عالنيازمسئول

 ،هي و صدور احكام مهر،ي در خصوص اختالفات خانوادگي دادرستشكيل جلسات در رابطه با ي،و دستورات مقتض
 طالقهـا را ني ايريشگي و راه پ،يقدمه، علت اصل  پس بدون م.ندي صادر فرمايي به محاكم قضا راو مراتب مربوطه

  :افزاييم مي مقاله ي الزم را به انتهااتي مهم، جزئني روشنتر شدن اور و بمنظكنمي مانيب

  ™               با احترام                                                                                                                                  

  

  انيست كه طالب طالقند ، مرد شدن زن1390علت توفان طالق در دهه 

  
و  ؛انـد از نظر جنسي بدل به مـرد شـده )بي آنكه بدانند( زنها : يعني اينكه،»مرد شدنٍ زنان«: يميگو اينكه مي

اي پنهـان در ايـن  ، نكتـه)گفته شدهجز تمامي مواردي كه (، زيرا ست  فيلمهاي سكسي تماشاياين ابدال، بسبب
  .است) بويژه زنان(نندگان، يها هست كه همو موجب انحراف جنسي ب صحنه

  ترويجو ،ي جنسيولوژي در بيبدعت گذارعبارت ديگر، علت افزايش غير عادي طالق در ايران و جهان، بسبب ه ب
  :اين باور غلط است كه

  .شود Female ejaculation نزال يا و دچار اگرددزن نيز بايد مانند مرد ارضاء 
  

داراي ، )در تمـامي پـستانداران(دانند كه جنس مـاده  ها مي  طبيعي نيست، و همهٌ بيولوژيستيو اگرچه اين امر
درسـت ماننـد مـرد ( بيعـي، غير طبا تمرين و ممارستِ، اما  انزال شدن نيست، نيازمندر طبيعي و بطو استاووم

چون الزم نيست كـه ، )چنانكه عرض شد(لكن ! درس نيز ميانزال   درجهٌبه )واقعاً)(فاعلي كه بدل به مفعول گردد
 آلـت او چـونطبعاً و آلت او مناسب اين امر خلق نشده،  و به درجهٌ انزال برسد، به نهايت شهوت) مانند مرد(زن 

و  ؛مرد و دو مرد نيـست يك در توان و  امري بسيار دشوار است انزال، نيست، رساندن او به مرحلهٌمناسب انزال
، لذا هيچ راهي جز مانند در ميهر چند كه مردان از دارو و آالت و ابزار استفاده كنند، عاقبت از ارضاء چنين زناني 
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گيرند، طبعاً مجدداً ازدواج نخواهند كرد زيرا هيچ  و چنين زناني كه به اين سبب طالق مي. طالق باقي نخواهد ماند
بيننـد تـا بتواننـد بـا   آنان را ارضاء كند، پـس بهتـرين راه را در آزادي مـيبه تنهاييبتواند مردي بر زمين نيست تا 

  .سازند را ارضاء نتش آزادانه خوي و نامشروعراه ازو  ،مردان گوناگون باشند
  

  
  
  

  ؟ دارنديي همگان با پورنو آشناآيا■ 
  

 نيـ كرده و در اجاديا) ي سكسيلمهاي و فري تصاويعني (ي كه دولت در راه گسترش پورنوگرافي موانعيبا تمام
 تا بـدان حـد شود، يدست بدست م) پورنو (زي در روستاها ني است، امروزه در همه جا، حتدهي كوشيراه بس
  . دارنديي غالباً با پورنو آشنازي ني كودكان دبستانيكه حت

  

جا پيش رفتيم كه از جامعه اين امر تا آنو در يم، ش از سهم خود، نهي كردما نيز به سهم خود، و بلكه صدها بار بي
  .روند  ميآنانيم به همان سويي برويم كه ستخوا  زيرا نميكنار زده شديم

 زيرا جامعه مانند رود است و مردم چـون ! نيستيمآنانما چون : ، مباد كه گفته شودبستيمبكار را ) آنان(اينكه لفظ 
 رود  كسانيكه با آنپسد، د بگنتااي راكد بمانَد   در گوشه، بايددآبهاي آن رود؛ پس اگر كسي نخواهد با آن رود برو

  .پذيرند تا در بازي پذيرفته شوند گيرند و بلكه آن آاليش را مي  ميروند، خواه ناخواه، آاليش مي
  

نـد بـا ناچار مخالفان پورنو نيز زيرا، شناسند  و اثرات مخرب آنرا ميگفتيم كه تقريباً همگان با پورنو آشنايي دارند
آنـرا بـه   پورنو آشنا گردند تا بتوانند آنرا بشناسند و شرط نصيحت را بجاي آرند؛ بنـابراين، ذكـر جزئيـاتجزئيات

  .گوييم، ماواراي آن چيزيست كه پيداست مياكنون  كنيم و آنچه تعليقات موكول مي
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  دهد؟ ي در بدن چگونه رخ مكيولوژي بي بدعت گذاراي ينو آور■ 
  
  

  
  
  
 رييتغ جادِي ورزش كند، در بدن خود اي ساده تر از آنست كه پنداشته شود؛ مثالً اگر كساري در بدن، بسريي تغجاديا

 بـا نـد،يچ ي مـواريـ دي را كـه روي باشد، ناچار است هـر آجـريني كه كارش آجر چيي استاد بناايكرده است؛ و 
 جـه،يو سـفت خواهـد شـد و در نت قطـور سـتش خود مستقر گردد، پس به مرور ديمشت بكوبد تا آن آجر در جا

  .دي مثبتند و طبعاً مفيراتيي تغني خواهد كرد؛ اما چنرييتغ
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 ي جنسند و اندامهاكي مرد و زن از راي زرند،يگ ي ساده صورت ماري بسزين] ي جنسراتييمثل تغ[ ي منفراتييو تغ
مـثالً .  اسـتشانيـا ي هـست، بـسبب تفـاوت در هورمونهـاشانيـ اني بـي دارند، پس اگـر بظـاهر تفـاوتكساني

 هـست لكـن زيـ همان زهدان كه در بدن زن هـست، در بـدن مـرد ناي دارد، و زيهمچنانكه زن پستان دارد، مرد ن
  . است تا آخرني و همچنكند، يرشد نم

  
 سـتون فقـرات يهـا  مهـرهنياز آخـر)  زنايخواه مرد ( انسان، يٍ جنس اعصابِيها  شد، رشتهعرض آنچه بعالوهٌ

 مردِ كي اگر ن،يبنا برا. برسند) يعني دستگاه تناسلي( تا به زهار گذرند ي مقعد مي و از دو سودگردن يمنشعب م
  مـردِكيـ و بـه د خواهد كرريي او تغينس، محلٍ تحريكِ جگردد ي جنسكِي مقعد تحرقي از طريكامل و فاعل، مدت

  ) باالري به تصودينگاه كن. (مفعول بدل خواهد شد
  
  

  . درصد طالقها بسبب ناتواني جنسي مردان استشصتند كه ده تحقيقات نشان مي■ 
  

 آرنـد،  مـي ي مـوهن و دالئلـدارنـد  را پنهان ميكنند، غالباً حقايق محاكم مراجعه ميزوجهايي كه بمنظور طالق به 
كه مربوط به  مردان است،  )كاذب(  شصت درصد طالقها، بسبب ناتواني جنسي،لكن حقيقت اينست كه امروزه

نيز به پورنو گرافي ربـط دارد؛ و و بيست درصد نيز بسبب خيانت زنان و يا مردان است كه اين ست؛  فيپورنوگرا
هاست، مثالً آن يكي، استخر و جكوزي دارد، ولي اين يكي  پانزده درصد طالقها بسبب چشم هم چشمي خانواده

ب و تلويزيـون و مـاهواره ، كـه ايـن بيـشتر بـه پيـروي از فرهنـگ غـرندارد و همـين موجـب اخـتالف آنـان اسـت
  .واقعي باشند) ممكن است(گردد؛ و پنچ درصد باقي مانده،  برمي

اما در حال حاضر، كشور ما، همچنانكه در عمل دماغ مقام اول را داشت، در آمار طالق نيز رتبهٌ بااليي دارد، لكـن 
، ولي در كشورهايي مثل فرانـسه و شوند ، واقعي نيست زيرا در ايران تك تك ازدواجها و طالقها ثبت ميرتبهاين 

بسي بيش از كشور ما باشد؛ اما اين نيز دال بر  ،چنين كشورهاييطالق شوند؛ بنابراين بسا آمار  آمريكا ثبت نمي
  .سالمت ما نيست، زيرا گناهكارتر بودن ديگران، دال بر بيگناهي گناهكاران نيست

  

  
  

علـت «: با آنهمه كارشناس، باز بر اين باورند كه) ل بي بي سيمث(هاي غربي  و از همه عجيب تر اينكه تلويزيون
انگـشت  ،مدام بر همين امرگويا غرضي دارند كه ؛ و »ست نشدن آنان به جهت مسائل جنسيارضاء طالق زنان، 

اگر اين امر درست است كه زن : گوييم  و ميطلبيم هاي جهان را به چالش مي ولوژيستبي، بنابراين، ما گذارند مي
  ايد؟  كنيد تا ما شرمنده شويم؛ وگرنه، چرا ساكت نشستهاثباتيد ارضاء گردد، پس بياييد آنرا با

   چگونه جماع كنند؟تا بدانند كهآيا مادران و اجداد شما، فيلم پورنو ديده بودند 
  بردند، و چگونه اكنون شما وجود داريد؟ دانستند، چگونه با پدران شما بسر مي و اگر نمي

اگر چنين است، مورچگان چگونه بـدون الرجـر و : ا علم نداريد، آيا عقل نيز نداريد كه از خود بپرسيدگيريم كه شم
  ؟گيرند جفت ميكرم تأخيري و آالت و ابزار ديگر، 
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  . شده است، مرد شدن زنان آنهاست تعبير مرداني جنسي ناتوانبهآنچه ■ 
  

 دارند، و تفاوت اندامها و احساساتشان، بـسبب تفـاوت كساني زن و مرد اندام م،ي گفتنيشي پفپاراگراچنانكه در 
  . شوندلي تبدرگيكدي به توانند ي مني و تلقني با تمرن،ي آنهاست؛ بنابرايدر هورمونها

 ديـبا] ماننـد مردهـا [زيـانـد كـه زنهـا ن  كردهني به مردم تلقني چن، پورنويلمهايسازندگان ف ر،ي سال اخي سيط
 را در خـود بوجـود رييـ تغنيـ و ا رفتـهي اساس را باور كرده و پذي موضوع موهن و بنيارضاء شوند، و غالبِ زنان، ا

 نيـا[اند، و مقصود از   كرده و بدل به مرد شدهريي تغازنه:  است كهني و منظور ما از مرد شدن زنان، هماند؛ آورده
به درجهٌ انزال برسند؛ و چـون  شهوت، و تياند كه مانند مردها به نها آموخته و عادت كرده آنست كه زنها] رييتغ
 او مناسـب انـزال يس كه ماده به درجه انزال برسد، طبعاً ساختار انـدام جنـستيالزم ن) عتي طبني قوانيبر مبنا(

و بـه ؛  دشـوار اسـتاري بـسي شـهوت، امـرتي رساندن او به نهاست،يشدن ساخته نشده است؛ و چون مناسب ن
 چـه ان،يـ منيـ خواهـد آمـد؛ و در اشيپس طبعاً اختالف پـ!...ستيو نفر ن نفر ـ دكي ارضاء كردن زن، كار ،يعبارت
  .مردشك  بي...  خواهد بود؟ي جنسي متهم به ناتوانيكس

  
ا بـرّ كـه آن مـردان مُستيـ ننيچنـ ، لكـن شده است، مرد شدن زنان آنهاسـتريآنچه به عنن مردان تعب گرچه اما

هـا بپردازنـد تـا   آنـرا بچـشند، و جـور آن بكـشند، و سـكهدي بااند و اكنون  كه خود پختهست ي آشني ارايزباشند، 
  .انزال، مختص نران است كه رندي آن زنان بپذنكهي ااي صرف عشرت سازند؛ و شانيزنها

  
  

  . شده است، مرد شدن زنان آنهاستري مردان تعبي جنسيآنچه به ناتوان
  
ر است، موضوع باال را چند بار مؤكداً تكرار كـرديم يم كه فهم اين قضيه اندكي دشواستدان از آنجائيكه مي: توجه ●

  .بود ميوگرنه بيان آن فقط در چند سطر ميسر 
  
  :چيست راه حل ■

 ي كه اسرار جنـسستي زنان، مانند مردان ني خوراي ز،طاعون است از شي زنان، بارها بيعي طبريخطر ارضاء غ
. سـازد پوسانَد و تباه مي جامعه را از درون مي و گردد ي ميدمي بسرعت اپاي فتنه ني لذا چنند،ي نگوگريكديرا به 
 بداننـد نندينچني كه اي شود تا زنانده به جامعه فهمان، امر اينقتِي، حق)ها رسانه قياز طر( هرچه زودتر ديپس با

  .ستندي بدانند كه دچار عنن نزي زن چگونه است، و مردان نيٍعي و بدانند كه ارضاء طبستند،ي نسالمكه 
؛ اما چرخش زناني شد طالق، و آرامش جامعه، و كم شدن فحشاء خواهد زاني موجب كاهش مت،ي واقعني ااعالنٍ

  .خواهد بود مواجه با اين بالتا سالها اند به آساني ميسر نيست، و جامعه  كه به انزال عادت كرده

  
  
  
  

  حواشي و تعليقات
  
  

 چگونـهي بـه هازيـ ن،يعـي و بطـور طبستيـفاعل نه، در مجامع زن كه نستي بدانند اندگانآنچه الزم است بال■ 
 ني آنكه دانسته شود عني صد بار جماع دهد بي روزتواند ي منيندارد، بنابرا] ي لفظاي يخواه بدن [ فيزيكيچالش
 چي اسـت و نـشان هـزبـان فقط لقلقـهٌ زيگفتن ن]  شي ـ اوفشيآخ [ كه داند ي را مني اي و هر عاقلست؛ي نايهست 

  . باشديع تصنّتواند ي و مت،سي نيا واقعه
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 يزيـگر) تيشخـص(كـه او را از آن   خودش را داردتي شخصيهركس  ندارد وي، فرمت واحد]اتيدر جزئ[بشر ■ 
) قـتيدر حق( و گرنـدي مـردم، همگـان بازي باق،]كنند ي نمي را بازي نقشچيجز مردان و زنان كامل كه ه[.  ستين

 ي ولـدي همـدم باشـي بـا شخـصز درااني ممكـن اسـت سـالني بنـابراكننـد، ي مينقش مردان و زنان كامل را باز
 ي با آزمـونديتوان ي و شما مستي دشوار نزي افراد، چندان نتي اما شناخت شخصد،ي او را نشناسي واقعتيشخص

  .دي بشناسدي هستلي را كه مايساده، هركس
  

 انـسان در هنگـام خـشم، رايـز ديـ كنني كه او را بشدت خشمگستي هر فرد، كافي واقعتيبمنظور شناخت شخص
 ي بزند و هر كنش و واكنشي، و در آن حالت، هر حرفدهد مي را از دست شيكنترل خودآگاه را بر ناخودآگاه خو

 گـري گردد، دگين بشدت خشمكهي هنگام،اوست؛ انسان) ي واقعتي شخصيعني( ناخودآگاه مينشان دهد، با تصم
 كه لخت شـود، بـاطن او را ي را بروز خواهد داد، و مثل كسشي خوي واقعتي پس شخصست،ي نيگريقادر به باز
  .افتي دي خواهانيبرهنه و عر

  
 يتي شخصي نشود، او داراروني منطق برهٌي گفتار و كردار او از دازي در هنگام خشم ن،ي منطقتي شخصكياگر پس 

 كيـ( فـرد كيـ او ،يانـشناس و بزبـان روكند، ي نمي و نقش بازستيكي ظاهر و باطن او يعني  و كامل است،گانهي
 متفـاوت و متـضاد ي بكلـي در حالـت عـادي وار با گفتار و كـرداسي؛ اما اگر گفتار و كردار او در ق)ست يتيشخص

  . استتي چند شخصاي دو يباشد، او دارا
  

 دو گون خطاب كنند، مـثالً در اب،ي آنست كه نام دوستان را در حضور و در غ بودنيتي حالت دوشخصنيساده تر
 رايـ نگـردد زرفتـهي گفتـه پذني اما ممكن است ا؛»نيحس«: ندي او بگوابيلكن در غ»  آقانيحس«: نديضور او بگوح
 بـودن همگـان، دال بـر سـالمت كساني  كهديباش مد نظر داشته زي را نني اياند ول  گونهني كه همگان همدينيب يم

 كـه دوسـتان را در افـتي ديـرا خواه) يتي شخصكي(افراد )  بندرتيلي ـ خيليخ (د،ي بنگركيو اگر ن. ستيآنان ن
 مـن غـالم آنكـه يا«: ديـ نادرند چنانكه شـاعر گوي كسان، بسنگونهي اي ولخوانند؛ ي مكساني اب،يحضور و در غ
  .است) صداقت( داشتن ها، يتي شخصكي از صفات يكي راي ز،»ستيكيدلش با زبان 

  
 .هي و سوم از هر دو زاو،ي انسانهٌي و دوم از زاو،ي جنسهٌي زاو ازيكي: ستي نگرتوان ي مهي را از سه زاورينمودار ز

 آن مردان كامل قـرار كسريدر  آن زنان كامل، و كسري كه در مي كنهي تشبيري زنجاي مردم جهان را به طناب اگرو 
 آورند ي مدي نوع مردم را پدونهايلي از ميا  گستردهفي و طرنديگ ي مي دو جاني ااني آدمها در ميداشته باشند، باق

گانـهٌ زنـان كامـل، و مـردان ج پني اسـت، گروهـازي آنان قابل تمانيو آنچه در م. ستي نسري آنها ميكه دسته بند
 كه خواهان ها ستي و فمنگردند؛ ي كه خنثاست؛ و دگرباشان كه خود به چند گروه منشعب ميانيكامل، و گروه م

  .]ستي زنٍ كامل و مردِ كامل سازگار نعتي با طبزين نيكه ا[ با مردان و داشتن استقالل هستند، يبرابر
  

  
  

، )ترالنس% 20  قبولبا(؛ اما اگر جمعيت دنيا را هفت ميليارد نفر بدانيم، مري بعيد است مردم جهان ادسته بندي
، و حدود صد ميليون خنثا در جهان وجود دارند؛ لـذا ]مرد كامل[، و حدود صد ميليون ]زن كامل[حدود صد ميليون 

گيرند؛ و اگر تعداد مردان و زنان  در ميان مرد كامل و زن كامل جاي مي] مرد و زن[شش ميليارد و هفتصد ميليون 
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 سه ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون زن، در ميان زن كامل و خنثا جاي دارنـد؛ و سـه ميليـارد و ]1[را برابر بدانيم،
هـيچكس مثـل هـيچكس پس با اين وصف، تقريباً . ا قرار دارندسيصد و پنجاه ميليون مرد، در ميان مرد كامل و خنث

و به اين ترتيب، اگر هفت ميليـارد . هاي متفاوتي قرار دارند  زيرا همان مردان يا زنان كامل نيز، در جايگاهنيست،
ا جمعيت باشيم، هفت ميليارد خوي متفاوت خواهيم داشت، اما طبعاً آنهائيكه در يـك رده قـرار دارنـد، بيـشتر بـ

ن كامل با ا مردو يا؛ مثالً زنان فمنيست، با مردان گروه هفتاد درصدي سازش بيشتري دارند؛ دارنديكديگر تفاهم 
  .و همچنين تا آخر.. .زنان كامل، سازگارتر خواهند بود

  
 جـز زنـان [ هر كسي جايگـاه خـودش را دارد، وست كهايننمودار بگيريم، آن نتيجه ه از اين  فقط يك نتيجاگر پس 

را در اين باب ذيحق ) كاملها(و ما به اين دليل  ندارد؛  را حق تبليغ براي جايگاه خود، هيچكس]كامل و مردان كامل
 انـسانهاي  واضـح اسـت كـه سعي دارند نقش انسانهاي كامل را بازي كنند، پس آدمهاي ديگردانيم كه تمامي مي

گيريم كه نجابت بحق است،  نجيب است، طبعاً نتيجه ميكند كه  ، وانمود مييك نانجيب؛ مثالً وقتي بر حقند كامل
كنـد كـه  بينيم كه يك مرد بي غيرت، وانمود مي و اين نجابت نيز يكي از صفات آدمهاي كامل است؛ و يا وقتي مي

 آيـا بطور مثـال،. غرايز مرد كامل درست استرسيم كه  مانند مردان كامل، داراي غيرت است، به اين نتيجه مي
  ، آنرا دشنام بخود نداند؟»بي غيرت«: كه بي غيرت باشد، و اگر به او گفته شودمردي هست 

؛ اما بقيه حق تبليغ بـراي گـروه خـود را  دارد نيز حق تبليغ پس،ديگران است الگوي  كهانسانٍ كامل است پس اين
جز آنكه ( اواز سويي، ؛ و چنين كند، با دليل و برهان محكوم، و در جواب، درمانده خواهد شدكسي ندارند، و اگر 

نـه ؛ مثالً اگر يك دگرباش، مـردي را بـه گـروه خـود بخوانـد، او بردهيچ سود نخواهد )  را راديكاليزه كندانمخالف
؛ و برعكس، اگر مردي آن دگرباش را به مردانگي دعوت كند، پيوندد كند، و نه به آنان مي  را تصديق ميگرباشيد

پـس مـا فقـط در يـك امـر توافـق . مردان نخواهـد پيوسـتگروه به كند، اما  مردانگي را تصديق مي ،آن دگر باش
مثالً همگان قبول دارند كه دزدي بد است، زنـا .  را تبليغ كنيم]2 [خواهيم داشت، و آن اينست كه فقط امور بديهي

كـه [فمنيسم يك فمنيست براي اما اگر ... ي بديهيو اينطور چيزها...  بد استحيواناتبد است، آزار رساندن به 
كنند، و گروههاي ديگر، نه تنها او را تأييـد  هاي خودش  او را تأييد مي تبليغ كند، فقط همگروه] امري بديهي نيست

  ... خواهند كرداقدامكنند، بلكه اگر احساس خطر كنند، بر ضد او  نمي
   ]. زن11 مرد، 10 هر  به ازاييعني[ است؛ 11 به 10در حالت طبيعي، تعداد مردان نسبت به زنان مثل ] 1[
  .گردد بديهي يعني هر چيز كه مورد قبول همگان باشد و بدون انديشه تأييد و يا رد ] 2[
  
  
  : صفات مرد كامل و زن كامل■

  . ضد يكديگر است نيزواجدنددر بسياري موارد، فاقد برخي صفاتند، و اغلبِ صفاتي را كه زن و مرد كامل، 
، زن كامل را و اغراض غير طبيعي هستند؛ بنا براين... حسادت، لجاجت، نفرت و عشقمثالً مرد و زن كامل، فاقد 

جز (زيرا چنانكه گفتيم،  بعيد است يتوان بر كرسي قضاوت نشاند، اما ابتدا بايد او را يافت، و يافتن او امر نيز مي
 دشـوار اسـت، عاقـل از كنند، و چون تميز قارچ سمي و غير سـمي ، بقيه همه نقش بازي مي)زنان و مردان كامل

  .گذرد تا مسموم نگردد خير قارچ خوردن مي
كـارَد  مثالً كسي كه درختي را مي: كنيم  نيز عبارتي مبهم است، پس با مثالي آنرا روشن مي)طبيعياغراض غير (

انـد؛  ، و يا زيبندگي، و يا سايه، او مُغرض نيست زيرا چنين اغراضي بطور طبيعي در ذات موضوع نهفتـهثمربجهت 
اما اگر كسي در زميني، درختي بكارَد تا آن زمين را تصاحب كند، چون چنين غرضي طبيعي نيـست، آن شـخص، 

فاقد عشق و حسادت و لجاجت و نفرتند؛ يعني بي نهايت مودّت  كامل، همچنين گفتيم كه مرد و زنٍ. مُغرض است
هميشه با هـم هـستند رند، زيرا عشق و نفرت، شوند، لذا نفرت نيز ندا و واليت دارند، اما هرگز عاشق كسي نمي

كه با هم هستند؛ يعني كسي كه دزدي كنـد، حتمـاً هيـزي نيـز ) دزدي و هيزي(اند؛ مثل  چراكه دو روي يك سكه
  ].است) عشق(را بكار نبرديم زيرا بمعناي ) محبت(توضيحاً ما كلمهٌ [ .كند و همينطور بالعكس مي

تواننـد  مي) به تنهايي( از اينها يك، دشمنان عقلند، يعني هر)دت و لجاجتعشق و نفرت و حسا (:اين چهار صفت
، و به ، تمامي گفتار و كردار او بر اساس عقل است عقل انسان زايل سازند؛ پس چون كسي چنين صفاتي نداشت

  .كم است هست ولي فرصت ارو در اين باب، بسي گفت... انسان كامل: گوييم همين سبب است كه مي
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  :هستند) يعني ناتواني جنسي(كنند دچار عنن  ما براي مرداني كه فكر ميراهن ■
  .  در جدول زير، فرض بر اينست كه مردان از هيچ دارويي استفاده نكرده و در حالت طبيعي هستند●
  

  
  :تأثير دارند با توجه به جدول فوق، احتماالت زير نيز بر اين مقياس ●
 دقيقه است، كه اگر مرد را خوش آيد و حواس 15) در پنجمين بار(ت طبيعي  حد اكثر مدت زمان جماع در حال– 1

  .خود را پرت نكند، اين زمان ممكن است كمتر باشد؛ و اگر برعكس باشد، بيشتر
  .، مدت زمان جماع او كمتر خواهد بود و قدرتش بيشتر باشد ـ در هر حالتي، هرقدر مرد را خوشتر آيد2
  .ن استيكامل نگردد، يا به زن اعتماد ندارد، و يا عنهنگام جماع با همسر خود، مردي هيچوقت نعوظ  ـ اگر 3
  
  
  
  
  

  آن  و عوارضي پورنوگرافراموني پيمختصر
  
  

  :الف ـ تاريخچه پورنوگرافي
 در . نيـستگرافي از پورنـوآثار و سـوابق تـاريخي ، آسياي شرقي و غربي، و بخصوص خاورميانه، هيچ در آفريقا

ران با آنهمه نقشي كه تا به امروز باقيست، هيچ اثري از پورنو نيست، و مشخص است كـه مـردم آثار باستاني اي
  .اند  پايبند بوده و اخالقايران، به اصول
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 اثـري نيـست؛ مگـر از گرافيهايي نيمه عريان هست، لكن از پورنـو حتي در آثار باستاني مصر نيز اگرچه تراشه
تراشيدند، لكن پورنو گرافي در ميان  وميان نيز اگرچه تنديسها را عريان مي آثار اندكي باقيست؛ و ريونان باستان

  ).تا قرن پانزده ميالدي( و شرقي و همچنين است در اروپاي مركزي. آثار آنان نيست
 و يونان باستان سابقه داشـته، ولـي در تري از پورنوگرافيست كه در چين و ژاپن كارانه نيز نوع محافظه) اروتيك(

  . اروپاي مركزي و شرقي و خاورميانه سابقه نداشته استآفريقا،
دهـد كـه  ، نشان مـيتمدن مايااي بس طوالني دارد و آثار بجامانده از  اما پورنوگرافي در آمريكاي جنوبي، سابقه

ماياها در قرن شانزدهم منقرض شدند اما يك قـرن پـيش . اند منحرف بودهبشدت از نظر جنسي و اخالقي، آنان 
در آورند، لذا جز مقداري طال و سيب زميني و گوجـه فرنگـي،  ها توانسته بودند آنجا را به تصرف اسپانيايياز آن، 

 عـالوه بـر ،گرافيد به اروپا  آوردند كه پورنوگرافي بود، و ايـن پورنـوسوغات ديگري نيز از آمريكاي جنوبي با خو
رفتـه و پس از آن بود كه . يچ كجاي جهان باب نبوددر هتا آن هنگام، نيز بود كه ) ساك زدن( شامل تمام زشتيها،

  .ناميدند) هنر اروتيك( ولي آنرا  آوردندرويبه پورنو گرافي برخي نقاشان اروپايي رفته، 

-----------------------------------------------  
  

  :VHSVHSVHSVHSپيدايش ب ـ پورنوگرافي پس از 
در . شناخت و اين ويدئو بود كه آغازگر ترويج آن گرديـد چكس نميافي را تقريباً هيپيش از پيدايش ويدئو، پورنوگر

 اولين دستگاه ويدئوي خانگي را شركت سوني ژاپن به بازار عرضه كرد، لكن بـسبب بزرگـي حجـم و 1982سال 
)  دالرهـزارحـدود (قيمت گران، چندان مورد استقبال قرار نگرفت؛ لذا ويدئويي را با هجم كمتـر و قيمـت ارزانتـر 

 هاي كنوني ولي انـدكي VHS نواري مشابه  و نام داشتT7روانه بازار كرد كه مورد استقبال واقع شد؛ اين ويدئو 
ار داشت كه آن نوار را استاندارد كند لكن نتوانست زيرا ديري نگذشت كه ظ كارخانه سوني انت.خورد كوچكتر مي

  .شتتبعيت گ ببازار آمد و كارخانه سوني نيز ناچار از VHSنوار 
  

هاي اروپائي، وقتي ديدند كه تقريباً همه داراي ويدئو هستند، شـروع كردنـد بـه سـاختن فيلمهـاي پورنـو  جاكش
، حتي در شهرهاي كوچك نيـز ) و داشتن ويدئو ممنوع بود،با آنكه خريد و فروش(بطوريكه در اوائل انقالب ايران، 

پس  شركت پاناسونيك، دوربين فيلمبـرداري را ببـازار عرضـه س. پرداختند جوانان به تماشاي فيلمهاي پورنو مي
برخي به ساخت ) بطور انگشت شمار(حتي در شهرهاي كوچك نيز  1360دههٌ اواخر و مختصر اينكه در ... كرد

  .و انتشار فيلمهاي سكسي اقدام كردند
. سكس، و يا ضربه زدن بـه انقـالب بود و يا جنون جهت درآمددانيم كه ساخت اينگونه فيلمها   اين را دقيقاً نميما

  از رونق نيفتاديده شد ولي انتشار فيلمهاي پورنوي اروپايي  برچ1370 در دههٌدر هر صورت، بساط اينگونه افراد 
 يعني سـوپر وي سـي دي منتـشر SVCDببازار آمد كه فيلمهاي سكسي اغلب بصورت  SVCD و سپس VCDزيرا 
  .سوپر مشهورندشدند، و به همين سبب به فيلمهاي  مي

ربين عكاسي و فيلمبرداري ديجيتال به اين ابزارها افزون گشت و اينتـرت و تا كنون نيز ضمن آنكه د1380از سال 
و البته در مفيد بودن تكنولوژي بحثـي !... تبديل شدند به كامپيوتر همراههاي موبايل نيز  نيز همگاني شد، گوشي
  . آنهاستكاربراننيست و بحث ما بر سر 

-----------------------------------------------  
  شود؟ ساخت فيلمهاي پورنو در اروپا چگونه انجام ميپ ـ 

 وسـيع و صـرف يدر واقع يك كمپاني خيلي كوچـك هـستند كـه نيازمنـد مكـانهر يك سازندگان فيلمهاي پورنو، 
 نيـز نيـستند زيـرا شانروش فيلمهايـ هيچ ريسكي وجود ندارد و نگـران فـنهاي گزاف نيستند؛ در كار ايشا هزينه

  .گردندآنقدر احمق در جهان هست كه ايشان درمانده ن
تكنيك ساخت فيلمهاي پورنو، در سي سال اخير، چندان تغييري نكرده است و سبك ها و روش ها و سـوژه هـا، 

  .اند ر شدهكمي بروزتبرند،  هنوز همان است؛ اما استوديوهاي فيلمبرداري و ابزار و آالتي كه بكار مي
شوند كه چگونه عمـل  شوند و آموزش داده مي  انتخاب مي و اندازه آلت جنسيبازيگران بر حسب تكنيك و اندام

كنند، و هرگاه كارگردان تشخيص دهد كـه  ابتدا چند روز بر اساس سناريويي كه نوشته شده، تمرين مي... كنند 
   .شود شروع مينهايي لمبراري اند، بازيگري و في بازيگران كامالً آموخته و  آماده
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 زيـرا گيـرد وقت مـي دقيقه نيست، اما ساخت آن بيش از دو يا سه ماه 60در پورنوگرافي، يك فيلم بلند، بيش از 
توسـط (هـا و تعطيـل كـردن كـار   يكمـاه صـرف تكـرار صـحنه ازكمتر از يكماه وقت صرف تمرين ميگردد و بـيش

  .زيگران باجنسيمجدد براي آمادگي ) كارگردان
 دارو، كرم، و اسپري استفاده كنند، اغلب مردان بازيگر، در حين فيلمبـرداري همه نوع از ناچارندبا آنكه بازيگران 

 كار را به بعد موكول كند؛ امـا   شود و كارگردان ناچار است ادامهٌ گردند، و يا يكي از بازيگران خسته مي انزال مي
، لذا بازيگران اجـازه  استمي صحنه در يك زمان و يك مكان فيلمبرداري شدهبينندگان فيلم بايد فكر كنند كه تما

بـه سـفر و يـا كنـار دريـا برونـد زيـرا آرايش خود را تغيير دهند، و يا ندارند كه در طول دو يا سه ماه فيلمبرداري، 
تـاقي كـه در آن ممكن است رنگ پوستشان تغيير كند و بيننده متوجه تغيير صحنه گردد؛ همچنين تمامي وسـايل ا

  .شود، در تمام آن مدت نبايد جابجا شود و يا تغيير كند فيلمبرداري مي
  

  
  

هاي گرفته شده است كه بايد بـا تغييـر رنـگ زمينـه، يكـسان سـازي گردنـد، و بـه  و آخرين مرحله، مونتاژ كليپ
 دقيقه بوده و در يك زمان و 60) مثالً(تصور كند كه مدت زمان اين فيلم شكلي كنار يكديگر چيده شوند كه بيننده 

  .يك مكان فيلمبرداري شده است
ايم كسي عنوان كند،وجه تشابه فيلمهاي پورنو و ويدئوموزيكهاست، كه در فيلمهاي پورنـو، نگـاه زن  آنچه نشنده

ا  و همچنين در ويدئوموزيكها نيز، نگاه خواننـده، و يـ؛!]ست مد نظر اوبينندهيعني [، بيننده استبسوي ) هميشه(
  !].ست مد نظر اوبينندهيعني [، بيننده استانگشت اشارهٌ خواننده، بسوي 
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  :رقابت در ساخت فيلمهاي پورنواقتصاد و ت ـ  
 جمعيـتمردم جهان به جاكشي متمايل باشند، در ميان هفـت ميليـارد فقط يكهزارم ) امروزه(كه اگر فرض كنيم 

  .ادامهٌ مطلب، پس از توضيح... ، زياد نيستند)در قياس(د، ، كه اين تعدا وجود دارندجاكشميليون  جهان، هفت
  

  :توضيح پيرامون الفاض ركيك
ايـم و  بـردهبكار ) هر چند ركيك باشند( الفاظ واقعي را اً عمد، ايم ما در متن اين مقاله، تا آنجا كه مصلحت دانسته

ت، بلكـه معتقـديم كـه يكـي از راههـاي باز نيز بكار خواهيم برد، و اين بسبب رعايت نكردن نزاكت، يا نفرت نيس
مبارزه با فساد، استفاده از نام واقعي مَفسده است، مثالً كسي كه از طريق ساخت و انتشار فـيلم سكـسي نـان 

   .د، طبعاً جاكش است، و كار او محترمانه نيست تا ما آنرا محترمانه خطاب كنيمخورَ مي
  

هان به جاكشي متمايل باشند، در ميان هفـت ميليـارد جمعيـت فقط يكهزارم مردم ج) امروزه(اگر فرض كنيم كه 
 تكنولوژي بكمك ايـشان كنون، زياد نيستند، اما ا)در قياس( كه اين تعداد، ميليون جاكش وجود دارند، هفتجهان، 

آمده است، لذا زورشان زياد شده است؛ و هر قدر زور ايشان زيادتر شود، طبعاً تعدادشـان بيـشتر خواهـد شـد، 
، لـذا آمارشـان بـصورت به گروه آنان ملحق شوند ندناچاركنند و آن افراد،   پيوسته افراد بيشتري را فاسد ميزيرا

در تمـامي كـشورهاي ( جاكشان، بطوريكهبجاي باريك خواهد رسيد، تصاعدي بيشتر و بيشتر خواهد شد، و كار 
  ...، در معرض خطر جاني قرار خواهند گرفت)جهان

  

، آخـرين خـط سـرخ  و انتشار فيلمهاي پورنو، آنقدر نيست كه قابل توجه باشد، زيرا اينكارامروزه، رقابت ساخت
 حتـي وقتـي در ميـان ، بطوريكـهشت ترين شغلهاي جهان اسـتزنفرت انگيزترين راه ارتزاق، و و تمامي جوامع، 

  .كنند خطاب مي) يعني جاكش(Pimp   يكديگر را اي پيش آيد،   مشاجرهخودِ ايشان
 گـري دكردنـد، ي مـي برابـرودي هـالبـازيگران بـا ي پورنـو حتـبـازيگران ي كـه برخـ90 و 80بر خالف دهه ، اكنون
 شانيـ فـروش ازاني م،ي خانگينور پويوهايدي وگاني پخش را زيرا، ندارندچنداني سود ي پورنوگرافيها يكمپان

 800 تا 600 حدود كنند ي ميو باز پورنيها لمي كه در فسناريو زن بابت هر گرانيباز.  داده استكاهش داًيرا شد
  ايـن ازياريبـس؛ لـذا  تا دو برابر آن در آمد داشـته باشـندتوانند ي ميفروش  كه با تني در حال،رنديگ يدالر مزد م
  .كنند ي مدر فيلم پورنو بازي ، خودغي تبليفقط برابازيگران، 

 درآمـد  از ورنـديگ ي دالر مزد مـ150 تنها وسناري هر ي براآنان ؛ به مراتب بدتر است، مردبازيگران ي مالتيوضع
  .ندارند زي ني و بازنشستگي درمانمهي بني همچنگراني بازني اند؛ممحرو زي نيفروشتن  

-----------------------------------------------  
  :ي بازيگران فيلمهاي پورنوان و جسمانيث ـ وضعيت رو

البتـه چنـين كـساني، نـه فقـط ند؛ باني دست به گرنيز يمشكالت عاطف با ،ي پورنو عالوه بر مشكالت مالگرانيباز
اي   در بيچـارگي بـه درجـهنرمال نيستند، بلكه از پايه دچار مشكالت رواني هستند، زيرا يك فرد نرمال، حتي اگر

  .دهد برسد كه ناچار به تكدي باشد، تن به اينكار زشت نمي
 ي پورنـو، زنـدگيهـا لمي فـبيننـدگان نفـر از هـا ونيـلي مي بـراديشا«: ديگو ي پورنو، مبازيگران از يكي گان، يتام

 و يلمبـرداري نـور فريـ تحـت فرمـان كـارگردان و زي جنـسزشيـ آمنكـهيامـا ا؛  باشدييايؤ رها لمي فني ابازيگران
  .»...ستي نيكار هر كسباشد،   متعدد، و حاضران و ناظرانيها نيدورب

م صالح، بلكه يك فرد معمولي نيز در قبال هرگونه درآمد هنگفتي، تن به گويد، و نه فقط يك آد البته او درست مي
  .كسي قادر به چنين كاريست كه از شكم اهريمن زاييده شده باشدتنها دهد؛ و  چنين كار زشتي نمي

  .»دار شود  كه دلش بخواهد بچهيفداكار، مهربان و كسوفادار، «: ديگو ي م خود زن مورد عالقهٌطي شرابارهٌاو در
  .». كنمداي را پي كسني چنتوانم ي نميپورونوگرافمحدودهٌ راستش، در «: دهد و با خنده ادامه مي

  

 سـخن يو. يآ.  آچروسيـ خـود بـه ويهـا از ابـتال  بـار در برابـر رسـانهني نخـستي ساله، كه برا29 ،يكامرون بٍ
 را كـه از تـو يوختم كه اگر كار تجارت آمنيمن در ا«:  به خبرنگاران گفتخت،ير ي كه اشك مي در حالگفت، يم

  .».تر از تو هست كه انجامش دهد تر و جذاب  جوانيكي شهي هم،ياند انجام نده خواسته

-----------------------------------------------  
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  :دختران و پسران بر  فيلمهاي پورنو ديدن ـ عوارض ابتداييج
  .، اثرات مخرب اما متفاوت و گوناگوني دارد و زن،رد و م، و دختر،پسرروح و جسم فيلمهاي پورنو، روي 

خانه رفتـه باشـد؛ و  ما به شخصه معتقديم كه اگر پسري يكبار فيلم پورنو ببيند، مثل اينست كه صد بار به فاحشه
  .گوييم  ميعقالنيگوييم، بلكه با محاسبات  اين را از روي معتقدات ديني نمي

  .؛ پس چنين شخصي ديگر پسر نيستديده باشد ـ پسر يعني كسي كه هنوز زن بخود ن1
  .داند خدا مي... كند و طبعاً بايد آنرا در جايي خالي كند، و آنجا كجا خواهد بود؟  ـ وقتي ديد، ميل مي2
بينـد كـه  ايست ولي حاال مـي پنداشت كه زن، موجود پاكيزه كند زيرا او مي  ـ ديد او نسبت به جنس زن تغيير مي3

  .تا پايان زندگي، از چشيدن لذت واقعي در امر زناشويي محروم خواهد ماند او نيست؛ لذا  ازموجودي پليدتر
  .دهد  و ايمانش را بكلي از دست ميكند  ـ ديد او نسبت به دنيا نيز تغيير مي4
  .كند  را پشتوانه خود مي يا چيز ديگريبيند و طبعاً ماديات  را از دست داد، خود را بي پناه مي ـ چون ايمان5
  . ـ چون ماديات را پشتوانه قرار داد و از معنويات گريخت، به مفاسد اقتصادي خواهد پرداخت6
واتر بفـساد خواهنـد كـشيد؛ جامعـه را بطـور متـ) جوانان همچنان در مجموع(،  ـ چون بفساد اقتصادي پرداخت7

، زيـرا بياورند از مريخ  راپليسهاآنگاه براي كنترل جامعه، براي هر نفر، يك پليس الزم است، البته بشرطي كه آن 
  .مانند همان جماعت خواهند بود) در اخالق(، برگزيننداگر آن پليسها را از ميان همان جماعت 

  
ممكن كه گفتيم، فقط يكي از احتماالت بود، حال آنكه هر فرد، گرايشهاي گوناگوني دارد و )  اقتصاديفسدهٌم(اين 

  .اهنجاريهاي مختلفي در پيش خواهيم داشتسد ديگري روي آرَد، لذا نااست به مف
  

كافيست كه دريده گردد و ديگر بـدرد كلفتـي نيـز نخـورَد، ) ديدن(ببيند، فقط همان را ها  اين صحنهو اگر دختري 
  .يعني پلمب) دختر(داند؛ حال آنكه  تر است، و بيش از آنچه بايد بداند مي  از هر زن روسپي، روسپي ديگر زيرا او

   !، نه آنكه ختم روزگار باشداست) دوخته شده و بكر(در آريايي بمعناي ) دختر (والً كلمهٌصا
  ! باشند از كدام گروه مردم آنان، و اين برميگردد به اينكهالبته ممكن است برخي باشند كه با ما همنظر نباشند

؟ و آنـان خريـد  را مـيآكبنـد و دسـت دوم، كـدامپرسيم كه اگر بخواهيد جنسي را بخريد، بـين  پس ما از آنان مي
 خواهيـد، آكبنـد مـي هـزار تومـاني را چندوقتي شما يك جنس : ؛ پس ما ميگوييم»آكبند«: درنگ خواهند گفت بي

  ؟!دهيد نميخواهيد با او بسر بريد، اهميت  مي  رامونسي كه عزيز است و عمريبه آكبند بودنٍ چگونه 
د كه بـسي نكن  وانمود ميو دنده آوانس مي و به همين سبب دن كامل نيست، از مردانبرخي نشانهٌ آنست كه ها اين

خنـدد، و بـه دوسـتش   مـيايـشانبـه ريـش خـود،  در دل ند از اينكه همان زن غافلليد، ونمتمدن و با كالس هست
  .»...به راحتي خرش ميكنم من ...غيرت ندارد... شوهر من مرد نيست«: گويد مي

  
كنـد، يعنـي   آشـنا مـي با قيامت و چگونگي بهـشت و دوزخ) تا حدودي(ا ، انسان ر)واقعه(خدا در قران،در سوره 

تر از آيات ديگر است؛ اينست كه برخي مفسرين  گويد، واضح تر و روشن آنچه دربارهٌ قيامت و بهشت و دوزخ مي
  . مختص تعريف قيامت و بهشت و دوزخ استبر اين باورند كه سورهٌ واقعه،

همـان را   كه آنچه خواست باطني يك مرد است چيست، لذا داند  مينيكخدا : ملكن مقصود ما اين بود كه بگويي
  :گويد  چنين مي26 تا 17؛ چنانكه در آيات دهد وعده ميبه بهشتيان 

 وَفاَكِهَـةٍ �19 نزفـوُنَهَـا و ال يُ ال يُصَدَعُونَ عَن�18ن ييقَ وكأس مِنْ مَعِأَكْوَاب وَاَبارٍ ب17�ٍ مُخَلَدونَ يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وٍلدَان
 عمَلـوُن جَزَاءً بما كانو ي�23�َكَأَمْثَال اللُؤْلُؤِ الْمَكْنُون ) �22 نوَحُور عِي �21 ممّا يَشْتَهُونَ رٍيو لَحمُ طَ) 20 (رونيتَخّممّا يَ

  ...))26 إال قِيالً سَالماً سَالما ��25 يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَال تَأْثِيمًا ال24 (
هـا و  با قدح هـا و كـوزه) 17  (گردند يپيرامونشان م]  خدمتياز برا[اره و هميشه نوجوان، هميواناننوج :يعني

ها از  و ميوه) 19( گردند خوديب و  سر گيرند ، و نه مست دردكه از نوشيدنش نه) 18 (ني از شراب نوشيجام هاي
چـون ) 22(و حوريـان درشـت چـشم  )21( بخواهنـد ونـهو گوشـت پرنـده از هـر گ)  20(هر گون كه اختيار كنند 
 در دي شـنوينمـ) 24] (يكـياز ن[ديكرد ي و مدي شما به آنچه بودي براست ي پاداش)23(مرواريد پنهان در صدف 

يعني در بهشت، جـز حـرف  [ كه سالم است و سالميمگر حرف) 25 (نه چرند و هودهيبنه ]  در بهشتيعني[آنجا 
  )...26 (]شنويد ، چيزي نميپاكيزهسالم و درست و 
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، ]چنانكه در چند پـاراگراف بـاالتر گفتـيم[ نبود؛ زيرا ظه موعچنانكه در پاراگراف باال گفتيم، مقصود ما از اين بيان،
 لكـن ،ما قادر نيستيم كه فالن دگرباش را به جرگه مردان بيـاوريم؛ و جز خدا نيستآنكه بر هر امري قادر است، 

آرزوي يـك مـرد، دانـد كـه  خدا بهتر از همه مي: ود ما اين بود كه بگوييم  مقصپس او را محكوم سازيم؛ توانيم مي
.  چـون مرواريـد پنهـان در صـدف...و حوريـان : گويد لذا مي مهتاب، او را نديده باشند، وداشتن زنيست كه آفتاب 

  .خواهند داند كه مردان چه مي  مينيك خدا و؛  نديده استه هيچ نامحرامي او رايعني زني ك
  

 آوريـم تـا بداننـد كـه مـصداقٍ مـيديگـر ، مثالي و هيچ قيد و بندي ندارند» هفت دولت آزادند«راي آنانكه از حال ب
  :، در كيش ايشان نيز صادق است)مرواريد پنهان در صدف(

  :گويد هايش چنين مي ، در مطلع يكي از ترانهاهريمنان است جهان و همكيش آزادگانشهرام شبپره كه يكي از 
  .و الي آخر... ز پريا          تنها تو كوچه نريااي قشنگتر ا

خواهد و   اشتراكي نمي نيز زنبي قيدن پرسيم كه معناي اين نظم چيست؟ آيا نه اينست كه هما اكنون از شما مي
  ...كند؟ ف حق را تصديق مي، اما ناخودآگاه دارد حراگرچه خود هيچ  قيد و بندي ندارد

  

   ديگـريي جهان باشد و آنند كه يكي از آن زنان، ملكهٌ زيبايا پيش روي مردي بگذاردر مثالي ديگر، اگر دو زن رو 
 را نجابـت باشد، ملكه دانا اگر آن مرد،  پسو از آن مرد بخواهند كه يكي از آن زنان را به زني گيرد،، ملكهٌ نجابت

  . رازيبائي، ملكهٌ  باشدنادان، و اگر گزيند برمي
ملكـهٌ نجابـت بهتـر ( كـه برسـدبه اين نتيجه  ،بودبرگزيده رد نادانيكه ملكهٌ زيبايي را  آن م كهگذرد نمي ديري اما

  .درَ با سيرت او بسر بَب صورت زيبا گردد، ناچار استزيرا انسان، هرچند مجذو) است
در  و هر امتيـاز ديگـر،و دانش، ، وجاهتمحبت، و  زن، نجابت اوست، و سالمت، و معرفت، و اتِ امتيازظرفِپس 

  !باشدكه چيزي در آن ظرفي نيست  اگر نجابت نباشد، پس؛ گيرند مين ظرف جاي آ
  

  گر،ي دازي زن، نجابت اوست، و سالمت، و معرفت، و محبت، و وجاهت، و هر امتازاتِي امتظرفِ
  ! در آن باشديزيه چــــ كستي نير نجابت نباشد، ظرفـــ پس اگ  رند؛يگ ي مي آن ظرف جادر

  

مانند،   كه آنان بي شوي مينرودولي گمان !  پورنو ديده باشد، ديگر نجابت ندارد كه بكار آيدپس دختري كه فيلم
، و لذت رسيد مهر و محبت نخواهند به آسمانهرگز   ايشان، آنان را بزني گيرند، امااني كهمنامردچراكه هستند 

يكبـار كـه : ميـرَد ن، دو بار مي زونجابت چونان مرگ است كه بازيافت ندارد؛ زندگي را نخواهد چشيد، زيرا 
  .، و ديگر آنكه جان بجان آفرين تسليم سازَددگوهر عفّت را ببازَ

  

  . سازَدمي تسلني آنكه جان بجان آفرگري كه گوهر عفّت را ببازَد، و دكباري: رَديم يزن، دو بار م

  

-----------------------------------------------  
  

  :ي پورنو بر زنان و شوهرانچ ـ عوارض تماشاي فيلمها
 گفتيم، در مورد زنان  پورنو بر دختران و پسرانيلمهاي فتماشاي عوارضٍابتدا بگوييم كه تمامي آنچه كه در مورد 

  .كند و شوهران نيز صدق مي
ي اند، مجازند فيلمهاي پورنو را ببينند، حال آنكه ديـدن پورنـو، سـوا پندارند كه چون ازدواج كرده برخي مردم مي

؛ مثالً اگر كسي خوشحال باشد، خوشحالي او بر كساني كه بـا او در عوارض شخصي، عوارض اجتماعي نيز دارد
  .گذارد، و همينطور اگر به هر علتي عصباني باشد ارتباط هستند، تأثير مي

فـيلم  )بطور خصوصي(كند، پس اينكه شما  ، وقتي فيلم پورنو ببيند، ديگاهش نسبت به جامعه تغيير مي)هركس(
  .كند پورنو ببينيد، يك امر شخصي نيست، زيرا به بقيه نيز ربط پيدا مي

 ، نگـاه دانيم كه از نظر هر كدام از اديان ابراهيمي، بخـصوص اسـالم ما در امور مذهبي تخصص نداريم، لكن مي
رد و زن، خـواه بنابراين، تماشاي فيلمهـاي پورنـو، بـر مـ. منع است، تا چه رسد به بيگانه محارمعورت  به عادي

  .داراي همسر باشند يا نباشند، از نظر ديني حرام است و مراجع، همه در اين امر اتفاق نظر دارند
  



 ١�

كـسي را ) مَحـرم(مَحرم اگر در مورد همسر بكار برده شود، كنايه است زيرا  ):حرمحرم و نامَمَ (بارهٌتوضيح در
؛ و همسر از محارم خاله و عمه و غيره، و جمع آن مَحارم است كرد، مثل مادر و خواهر و نكاحگويند كه نتوان با او 

گرچه  و زني كه داراي شوي باشد، . با او منع نباشدنكاحكسي را گويند كه ) نامحرم(است؛ و ) حالل(نيست بلكه 
  . است، پس نامحرم استحالل با او نكاح، گردد جدا ي است، لكن وقتي از شوحرامبر مردان ديگر 

  
  !به قضيه بنگريم، باز تماشاگر فيلم پورنو مغبون استاي  از هر زاويه

خطري ندارد، باز اين بنقش آدمهاي پنجاه درصدي درآييم و فرض كنيم كه ديدن فيلمهاي پورنو، هيچ حتي اگر ما 
  :شود مسئله بسيار مهم مطرح مي

 او نيز بـا ديگـران متفـاوت  هركسي، همچنانكه صورت و تيپ و اندام متفاوتي دارد، شكل آالت و اندام تناسلي●
، در )اندام تناسلي آنان، به هر شكلي كـه باشـد( بخود نديده باشند، )ديگري(بنابراين، زن و شوهري كه . است

  . به آنچه كه هست، خرسندند) تا آخر (اند، پس پندارند كه همه به همين گونه تصور آنان طبيعيست، و مي
  

زيستند؛ و فرزند، جز پدر و مادر، هيچ زن و مردي نديـده بـود؛   كوهي ميرزندش دراند كه شباني با زن و ف آورده
تا روزي شبان به شهر رفت و فرزند خويش نيز بهمراه برد؛ چون به شهر درآمدند و فرزند، مردان ديگـر را بديـد، 

  »!!  پدر هستچه بسياراينجا « : روي به پدر كرد و با حيرت گفت
  

دارد، و  ي مـوزونبينـد كـه آن زن، انـدام  مي)در فيلم(مرد . بينند همين است ميو حكايتِ كساني كه فيلم پورنو 
 و . و انـدام او را بـا انـدام زن خـويشكنـد  است، پس آلت او را با آلت زن خويش قياس ميگونهفالن جايش، فالن 

ورده و چروكيده ترك خ) بسبب زاييدن(، و شكم او بموزوني او نيست شاندامگونه، و  بدانبيند كه آلت زنش  مي
 را آراسته، و هشتاد هت همين امر، خودزني كه در فيلم ديده است، كارش همين است، و بج داند و نمي... است

ها پرداخته تا چنـين   و آرايشگري، هزينه و بدنسازي استخر در، وساخته  صرف عملهاي زيبايي رادرصد از درآمد
 ريزان، و عرق تيمار كودكانرا به  ق به حلق آويزان است، و روزهاشَفَبيند كه از   را نمييشاما زن خو. گشته است

  !گذرانَد  مي و شوي، و رُفت و روبست، و شُخوراكِ همگان نٍ پختدر
گويد   نمي راي پس شوتر از شوي؛ نادان باشد؛ و زن نيز )آن زن كه ديده است( چونخواهد كه زنش   ميمردپس 

 بـه اسـتخر و بدنـسازي و لـذا كه از قافله عقب نمانَـد، كوشد تا مي پس .!.. آن زن باشمچونخواهم  من نمي: كه
ايـن زيـرا زنان، چنين و چنانند؛ حـال آنكـه مقـصر اصـلي، مرداننـد، : گويند و آنگاه مي... پردازد  ديگر ميكارهاي

  .آنانند خواستِتابعٍ  بطور طبيعيو زنان  قوام دهندهٌ زنانند، ند كهمردان
  

   جهان،ي امر آنست كه در هر جانيول است، و زن معذور؛ و نشان اه مسئ مرد است كنيا
  . را آماج مالمت گردانندي خطا كند، شوي خطا كند، زن را دعا كنند، لكن اگر زني مرداگر

  

   آن،يها  مردان چون موتور آن ساعتند و زنان چون عقربهم،ي كنلياگر زن و مرد را بساعت تمث
   آن است؟يها  از عقربهريتقص] حتماً  [ اي نشان ندهد، آيرستد  اگر آن ساعت، زمان را بهپس

  
 نرد عشق ببازنـد؛ چون آنان،سازند تا   ميميهمان، گرافي پورنو، زنانشان را در ديدنٍبتقليد از آن ناكسانو مردان 

  .پردازند ها كه مي سازند و چه هزينه ها كه ويران مي دانند كه با اين خطا، چه خانه و نمي
  

 و ؛ طويل بسي، و انزالي چون دستهٌ بيلبينند با آالت مي را ي پورنو بر زنان آنست كه مردان ديدنٍعوارضٍرين و بدت
 براي بيم از زود باشد كه نه دختري بياپس        ...تقليدكنند و  قياس ميپس ... سوارند مَركب وارونه برزناني كه 

اي،   گُلـي، سـبزهكاش خـاك بـودمي، تـا بلكـه از مـن، اي: مي بگويپس ،اننم براي دخترا ازان، و نه پسرينمپسرا
  ...! تا با اهريمن درآويزم، نه آنكه با او بياميزم از نزد خداي بيامدمزيرا مندميد؛  مي
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