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 میداند؟  جنسی ابزار را زن تفکر کدام

 
 آزاد؟  جوامع بر حاکم  تفکرات یا اسالم

 
 

  های  بازی  اسباب  زنان  از  غرب  میگویند  و  میکنند  زنان  از  ابزاری  استفاده  به  محکوم  را  غرب  معموال  اسالمگرایان
  مجبورشان   و  میکشاند  پورنو  فیلمهای  به   را   آنها  میبرد،  سود  تبلیغات  در  آنها  زیبایی  از   و   است  کرده  درست  جنسی
  کنند برقرار جنسی رابطه مرد چندین با میکند

 . کند بازی پورنو فیلم و برود نیست مجبور هیچکس غرب در که بگویم ایدب پاسخ در
 آنقدر  پورنو  فیلمهای  بازیگران  بیشتر  بپردازند  کاری  چنین  به  که  هستند  آزاد  دارند  کار  این  به  عالقه  که  اشخاصی  تنها
  میخواند   روحیاتشان  و   ها  توانایی  با  اینکه  دلیل  به  را  حرفه   این  اما  کنند  ارتزاق  دیگر  روشهای  از  بتوانند  که  دارند  پول
 . میگزینند بر
  این  اساسا  لذا  میکنند،  بازی  پورنو  فیلمهای  در  نیز  مردها  میکنند،  بازی  پورنو  فیلمهای  در  که  نیستند  زنان  تنها   این  و

 . هست نیز مردان از  ، باشد ای استفاده سوء اگر ندارد ربطی زنان  از استفاده سوء به چندان مسئله
 استفاده  تبلیغات  در   نیز  زیبا  مردان  میشوند،  استفاده  تبلیغات  در   که  نیستند  زیبا  زنان  تنها  باز   هم  لیغاتتب  مورد  در

  گهر   بد  اراذل   سایر  و مالعمر  ٬  مزاری   ٬ربانی  ٬مسعود  ٬سیاف  ٬گلبدین  از   که   دارند   انتظار  اسالمگرایان   آیا  میشوند،
  شود؟ استفاده وترم و  پتلون و کرتی و دندان کریم تبلیغات در چهره بد و

  شود؟ استفاده تبلیغات در زیبا افراد   از که  دارد اشکالی چه
  هست؟ زیبا مناظر از استفاده سوء معنی به این شود استفاده زیبا های منظره از تبلیغات در اگر آیا

 زن  مقام  به  وهینت  و  استفاده   سوء  به  اسالمگرایان  ادبیات  در  مردان  و  زنان  زیبایی  از   استفاده  که  است  چگونه  حال
  میشود؟ ترجمه
 ! باشد او زیبایی به زن ارزش است شده باعث این میگویند اسالمگرایان از برخی

 نکته  و  امتیاز  ارزش،  تنها  را  ظاهرش   و  زیبایی  باشد،  زیبا  مردی  یا  زنی  اگر  که  است   غلط  بسیار  تفسیر  این  البته
  در   متناسب  اندام  با  زیبا  مردان   و   زنان  تصاویر  از  شدن   استفاده  و  قضیه   این  بین  و  آوریم  بشمار  او  خوب  و  مثبت

ً   میرسد  نظر  به  اما  ندارد،   وجود  ربطی  هیچ  تبلیغات   ارزش   را   زشتی  و  دارند  مساله  و  مشکل  زیبایی  با  مسلمانان  اساسا
  از   و  دارد  تازه  و  تر  و خوشتیپ  فردی  از  باالتر  ارزشی  نامرتب،  های  ریش  با  ریخت بد  شخص  آنها  نظر  در  میدانند،

  را   خودشان  زشتی  چون  شاید  است،  بد  تبلیغات  در  زیبا  مردان  و  زنان  از  استفاده  میکنند  فکر  آنها  که  است  رو  همان
 . آورد می یادشان به
ً   نیز  شمالی   و  جنوبی  و  شرقی   آزاد   کشورهای  در   ندارد   غرب  با  ارتباطی  موضوع  این  حال  هر  به   ماجرا   همین  دقیقا

 . دارد وجود
  و   زنان   شدن   جنسی  ابزار   بر  دلیلی   نتوان   را  غرب  در   مساله   این   میشود  باعث  که  فاکتور  ترین  مهم  گذشته  این   از

 . ندارد وجود زمینه این  در اجباری که است  این دانست مردان
  دو  این  که  آنجا  از  هستند،  بد  حجابی  بی  آنها  در   که  است   اسالمی  اخالقیات  از  برخواسته  نیز  سخن  این   گذشته  این   از

 گیری   نتیجه  مشترکات  از  اینکه  دلیل  به  »استدالل«  این  اصوالً   نیست،  من  مانند  افرادی  تایید  مورد  اخالقی  قضیه
 .است ارزش بی لیاستدال نمیکند
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  در   را  بدنش  خصوصی  قسمتهای  ندارد  حق  شخصی  هیچ  دارد،  وجود  پورنوگرافی  برای  هایی  محدودیت  غرب  در
  تمام   مسلمانان  اما  میشود  محسوب  بدنشان   از  قسمت  دو  تنها  غرب   در   زنان   خصوصی  قسمتهای  کند،  آشکار  اجتماع

 . میدانند زن  عورت را صورتشان و دستها از غیر  به زنان بدن
 . باشند پوشانده کامالً  باید دلیل همین به و هستند جنسی آلت و عورت سرتاپا زنان اسالم نظر از این بنابر
  اسالم؟ یا غرب میداند جنسی  بازی اسباب را  زن دیدگاه کدام

 5  سالگی  18  تا  و  است  کرده  ازدواج  ابیطالب  بن  علی  با  سالگی  12  در  مسلمان،  زنان  الگوی  بعنوان  زهرا  فاطمه
  هر  یا زایش حال در یا  است بوده بچه دادن  شیر حال  در یا توقفی هیچگونه بدون یعنی است آورده بدنیا او  برای بچه
 . علی شمشیر از خون  کردن پاک حال در هم یا و دو

  ابزار   را  زن  تفکر  کدام  حال  است،  مثل  تولید  برای  جنسی  ابزار  و  کشی  چوچه  ماشین  یک  کامل  نمونه  زهرا  فاطمه
  میداند؟ جنسی
  آزاد؟ جوامع  بر حاکم تفکرات یا اسالم
  جنسی  ابزار به را  زنان که فاکتوری این بنابر است،  جبری ای مساله اسالمی جوامع  در حجاب از استفاده که میبینیم

 .دارد وجود اینجا در میکند تبدیل اسالمی جوامع در
  از  که است خانواده بنیان مساله میکنند دفاع حجاب از  آن بهانه به بنیادگرا اسالمگرایان از  گروهی که دیگری مساله
 . شد خواهد سست بنیان این باشد نداشته وجود حجاب اگر ایشان نظر
  با  دارد  آنچه   يمقایسه  است؛  مقایسه   حال  در  همواره  مردي،   و   زن   هر   است،  حاكم  آن   بر  برهنگي  كه   ايجامعه   در

ً   و  شوهر  و  زن   در   را   هوس  آتش  مقایسه  این  كه  است  این  دسوزانمي   را  خانوده  يریشه   آنچه  و  ندارد؛   آنچه   مخصوصا
 . زندمي  دامن شوهر وجود در

 شریك  او   شادي   و   غم در   و  جنگیده  زندگي  مشكالت  با   و  كرده  زندگي   خود   شوهر  كنار  در   سال   سي   یا  بیست  كه  زني
  در   گذارد.مي   خزان   در   روي   و  دهدمي   دست  از   را  خود  شكفتگي  اشچهره  بهار  اندك  اندك  كه  پیداست  است،  بوده
 و  رسدمي  راه  از  تريجوان  زن  ناگهان است،  خویش همسر  وفاداري  و مهرباني  و  عشق  محتاج سخت  كه  حالي  چنین

  اي مقدمه  این  و  دهد؛مي  ايمقایسه  فرصت  او  همسر  به  خود،  نامناسب  پوشش  با  مکتب،  و  اداره  بازار،  و  كوچه  در
  خواهران  يهمه  و  است؛  داده   باد   بر  نیز  را  خود  جواني  كه   َزني  امید  رفتن  باد  بر  و  وادهخان  اساس  ویراني  براي  شودمي

 با   و  جوان  آنان  امروز  اگر  كه  دانندمي  البد  و  نرسد  پیري  و  میانسالي  به  كه  نیست  جواني  هیچ  كه  دانندمي  جوان
  را خطري همان آنها، فرداي  يخانواده براي بتوانند كه  هستند جواناني هم باز آنان، طراوتيبي فرداي  در اندطراوت

 .كنندمي ایجاد هاخانواده  براي امروز آنان خود كه كنند ایجاد
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