
 



 

"مونولوگ خواني"  

"مونولوگ صيغه ديالوگ هم آغوشي"نقدها و گفتگوهاي پيرامون كتاب   

 

 

 

محسن "جناب اثر   "...مونولوگ"نمي دانم شده چيزي ذهنتان را مشغول كند يا نه؟؟ كتاب 
از همه جالب تر براي من بحث هاي رخ داده پاي كتاب بود كه از ديد ....براي من چنين بود "قهاري

و قشر كتابخوان جامعه ايراني را در بر  من جامعه شناسي وسيعي از افكار و برخوردهاي دوستان
اي مي دانم كه زمان زيادي از آپلود شدن اين كتاب ارزشمند مي گذرد  اما اين اثر بر ...مي گيرفت

ديدگاه شخص من از جامعه شناسي با بحث هاي ...من با ارزش تر از آن بود كه از كنارش بگذرم 
تصميم گرفتم مجموعه اي از نقدهاي اين كتاب را بي طرفانه بنابراين ...پاي اين كتاب وسيعتر شد 

به پاس زحمات بي  "محسن قهاري"اين مجموعه را تقديم مي كنم به جناب ....گردآوري كنم
.....دريغ و سعه صدرشان  

اميدوارم اين ديدگاهها بتواند از ديد فرهنگي و جامعه شناسي براي محققان امور فرهنگي ما راه 
 گشا باشد

 با اميد فردا و فرداهايي بهتر

 پاينده باشيد

(artemis_ ba1392) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نقدهاي داستان نويسي

 و

 جامعه شناسي

:كتاب  

!مونولوگ صيغه "  

"! ديالوگ همĤغوشي  
 



 
 

بايد عرض كنم از اخالق گذشته، در مرحله  "آيا صيغه موضوعي اخالقي است؟"در پاسخ به اين سئوال كه 
هم ... رضايت طرفين و . اول موضوعي جنايي است و دور نيست روزگاري كه در دادگاه قابل پيگرد باشد

.جنايت جنايت است. مطرح نيست . 

 

******************************  

 زيبا و منحصر به فرد بود
 .والبته تابو شكني جالب شكل گرفته در داستان قابل تفكر است

راوي تجلي اي از مردان امروزي و اروپايي ست و سيد تجلي بعضي مردان ديني ست كه براي هر امر حتي 
نيفتندخطا هم دنبال جوابي ميگردند تا به قول خودشان به گناه   

و اما عاطفه كه تجلي زناني ست كه در جامعه ي امروزي همه ي ما حداقل روزي يكي از اين عاطفه هارا در 
 كوچه پس كوچه هاي بي رحم شهر ميبينيم،

 .در انتها خوشحالم نويسنده به مسائل روز جامعه پرداخته

*************************  

وقتي تو باورهاي خود را رها كني به . باورهايش و ديگري از حقيقتيكي از : بشر از دو چيز ساخته شده
  .حقيقت بيشتري پي ميبري

  .بزرگترين افراد كساني بودند كه دل و جرات رها كردن باورهاي خود را داشتند و سراپا حقيقت شدند

********************************** 

با سالم به نويسنده گرامي    
اختن به معضالت اجتماعي آن هم به شكل رئال و آن هم با اين تكنيك تغيير زاويه اگرچه بنده با پرد

 دوربين و ايجاد غافلگيري ميانه اي ندارم، اما اين فقط سليقه من است و هيچ اهميتي ندارد
آنچه در اين داستان به خوبي به آن پرداخته مي شود و خواننده آن را در خودش هم درك مي كند و مي 

آن هم قضاوتي بر اساس ظواهر. ئله قضاوت استبيند مس  



ماسك هايي كه به چهره مي زنيم تا موجه به نظر برسيم. ظواهري دروغين   

توصيفات و نگاه اروتيك راوي . مثل هميشه محسن قهاري كلمات و توصيفاتش را با دقت انتخاب كرده است
ستان مي سازد و اين فضا تا پايان ما را همراهي اول به خوبي فضاي مورد نظر نويسنده را در روايت ابتدايي دا

و اگر به همراه موسيقي متن خوانده شود تاثيرش در بعضي جاها بيشتر هم مي شود. مي كند  

قرار دادن يك حاضر و ناظر به عنوان راوي اول در داستان باز به همان مسئله قضاوت از ديده ها و شنيده ها 
اشاره بجاي . اهي عينكش به چشمش نيست و خوب و درست نمي بينداما اين ناظر هم گ. اشاره مي كند
پست امپرسيونيسم"نويسنده به  " 

آن چه ما مي بينيم به واقع مانند يك . باز يكي ديگر از انتخابهاي زيركانه او است "امپرسيونيسم"و نه  
اما . د تا تابلو واضح شودتركيبي از سطوح رنگي كه بايد همه شان را با هم دي. تابلوي لكه گذاري شده است

 حس و عاطفه هم در ديده شدن آن دخيل است
با دو روايت ديگر خواننده دائم در معرض غافلگيري هاي پياپي قرار مي گيرد و دائم قضاوت خودش را اصالح 

همه . دفاعيات ديگر راويان را گوش مي دهد و دروغهاي آنها هم برايش توجيحاتي پيدا مي كند. مي كند
. . . ابري و خاكستري است و باران هم توان شستن اين شهر را نداردچيز   

صيغه شايد اخالقي نباشد ولي انگار همين صيغه هم مي تواند به همراه دروغ بشود دري از درهاي رحمت 
!خداوند متعال  

 كسي هم اگر هست كه مي خواهد باور كند، بازي مي خورد
يز اينجا مسير غير طبيعيش را طي ميكندراوي اول هم بايد دروغ بگويد چون همه چ  

شايد؛ چون ما روايت نازي (سرِ آخر اين نازي است كه قرباني مي شود چون مثل فكرش لباس پوشيده شايد
پدر"اگر چه او هم دروغ مي گويد به !). را نمي خوانيم "  

ي همه ميشودو نهايتا اين حجاب سياه و پرده پوشاننده عيوب و در واقع همان دروغ است كه منج .... 

....... 
هرچند با اين تكنيك روايت از سه نگاه مختلف، نويسنده موفق شده خواننده را غافلگير كند و با قضاوتهاي 

.خودش مواجه كند  

هميشه اين تكنيك . غافلگيري و غافلگيري تا پايان. اما به نظر من اين شيوه بيش از اين دستاوردي نداشته 
كه ابتكار عمل فوق العاده اش  -من خيلي دوست مي داشتم اگر نويسنده . ي كندسينمايي همينطور عمل م

و ) با فضايي مرموز و غليظ و ناشناخته كه با سوژه بسيار هماهنگ است(را در انتخاب چنين موسيقي اي 
.براي روايتش هم شيوه اي پيچيده و تامل برانگيز ارائه مي داد -الصاق آن به متن داستان نشان داده  



شايد اگر نشانه هايي در همان روايت اول قرار مي داد تا خواننده را در مورد قضاوتهايش راجع به سيد و  
عاطفه دچار شك و تامل كند داستان تبديل به روايتي بسيار پيچيده تر از اين مي شد كه قضاوتهايي به 

آنچه در اطرافمان مي بينيم اتفاق مي چيزي كه در واقع هر روز راجع به . تعداد خوانندگان را در پي داشت
و نيز وجه آگاهي دهنده آن . اما اكنون با داستاني سر وكار داريم كه نويسنده بسيار در آن دخيل است. افتد

گويي نويسنده هنرنمايي را قرباني هدف و رسالت آگاهي دادن كرده و تلنگرش . به وجه هنري آن مي چربد
 تبديل به يك كشيده جانانه شده

به هر حال نگاه محسن قهاري به مسئله اخالق و وجدان و قضاوت در اين اثر نگاه عميقي است ولي به نظر 
يا اگر . بشود "عالي"نباشد بلكه  "معمولي"بنده اين داستان مي توانست بسيار بهتر از اين نوشته شود و 

.بشود "متعالي"هست  "عالي"  

اي داستان، اشارات و نكات ظريف و توصيفات بديع كه ديگر دارد بازهم به خاطر ابتكار ارائه موسيقي متن بر
 به امضاي محسن قهاري تبديل مي شود، به نويسنده گرامي تبريك مي گويم

و در پايان با عذر خواهي از زياده گويي؛ به نظرم لزومي نداشت نويسنده در مقدمه اظهار خجالت و عذر 
ه چنين موضوعي رسالتش را به خوبي به انجام رسانده ديگر نويسنده با اثرش و پرداختن ب. خواهي بكند

 !شرمساري براي چه؟
 :و در پايانِ پايان مي خواهم بگويم

 ...خدايا شكرت كه افكار ما آدمها رو روي پيشونيمون نمي نويسي

 
 قلمتان مانا

*******************************  

شايد اولين بار توسط سنت آگوستين در كتاب ) جتماعيديني و ا(طرح و نگرشي نوين به تابو ها و سنت ها 
سنتي استفاده - شهر خدا مطرح شد و اگوستين مقدس به زيبايي از منطق و عقل براي دستاوردهاي ديني 

همين امر موجب شد من اين .و به حكم ماوراي زميني را واسه قبول و يا رد هر امري قناعت نكرد.كرد
بعد ها شاهد بوديم نويسندگان مختلفي در حركاتي متهورانه تر .خونمشصفحه ايي را بخرم و ب1120كتاب

يكي از كسايي كه من عاشقشم پازولينيه كه چه زيبا در دو .تابو ها را در هنر هاشون به نقد كشيدند
در لفافه ايي از طنز و اروتيك سنت هاي غلط و رايج را  )داستان هاي كانتربري( و ) رون دكام( شاهكارش 

اما از همه اينها كه بگذريم.به سخره گرفته  : 

1- 
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لي چون مبحثش طوالنيه اينجا ذكري ازش به ميون من با اين موضوع مخالفم و.ث دارهاين مورد جاي بح 
 .نميارم
رقص: ودر پايان   

chopin funeral march 

واقعا افرين داشت.در سلولهاي توانمند مغزيت غوغا كرده محسن جان  . 

صيغه متنفرم كه اگه اين داستان ، نوشته بزرگواري مثل تو نبود  باور كن محسن جان آنچنان از بحث:نكته
اما زيبايي نثر و هوشمندانه بودن طرح داستانت خوندن اونو واسه من لذت .حتي ميل نداشتم دانلودش كنم

البته وقتي نويسنده ايي اينچنين در نوشتن دقت .بخش كرد و خوندنش را به همه دوستان توصيه مي كنم
ميده انتظار ميره خوانندگان هم داستان را با دقت بخونندنظر به خرج  . 

... 

   

  نقل قول از

soheil100: 
 

  نقل قول از

sahareft:....... 
..... 

شايد اگر نشانه هايي در همان روايت اول قرار مي داد تا خواننده را در مورد قضاوتهايش راجع به سيد و  
به روايتي بسيار پيچيده تر از اين مي شد كه قضاوتهايي به عاطفه دچار شك و تامل كند داستان تبديل 
 .... .تعداد خوانندگان را در پي داشت

 
ميشه بيشتر توضيح بدي؟.پيشنهادي كه ارائه دادي خالف روال هستش يا من متوجه منظورت نشدم   

ظر بوده تا غافلگيري البته من گمان مي كنم هدف نويسنده از اين تثليث بيشتر رعايت عدالت در ارائه نقطه ن
 همچنان كه خود نويسنده ميگه.

 .......همچنين اين اثر بدون هيچ جانبداري از دو گروه مذهبي و غير مذهبي نوشته شدو:

 
 



 كامال باهاتون موافقم مسئله رعايت عدالت بوده
 اما مي شد اين قضاوت عادالنه به خود خواننده محول بشه

وايت وجود داشته باشه اما كدهايي در متن قرار داشته باشه كه خواننده منظور من اين بود كه مي شد يك ر
 دائم درمورد قضاوتهاش شك كنه و نهايتا به يه اعتدالي برسه توي نگاهش

مسلما براي هدف نويسنده ساختار كنوني انتخاب درستي بوده. منه "سليقه"در واقع اين  .. 

***********************************  

از قل قول  

 sahareft: 
 

  نقل قول از

soheil100 

 نقل قول از:

 sahareft:....... 
 
 

 كامال باهاتون موافقم مسئله رعايت عدالت بوده
 اما مي شد اين قضاوت عادالنه به خود خواننده محول بشه

اننده منظور من اين بود كه مي شد يك روايت وجود داشته باشه اما كدهايي در متن قرار داشته باشه كه خو
 دائم درمورد قضاوتهاش شك كنه و نهايتا به يه اعتدالي برسه توي نگاهش

مسلما براي هدف نويسنده ساختار كنوني انتخاب درستي بوده. منه "سليقه"در واقع اين  . 

 
بايد قبول كرد كه داستان داراي ظرايف بسياري هستش كه اگه بخواهيم در مورد همش صحبت كنيم از 

پيشنهاد شما هم .كه بهش اشاره هم كرديد)چادر سياه (به عنوان مثال همان .ني تر ميشه خود داستان طوال
به .مسلما خوبه اما به گمان من پيچيدگي بيش از حد داستان هم متناسب با موضوع اين داستان نيستش 

ننده نظر من نويسنده هدفش بيشتر تامل در درستي و يا نادرستي يك عقيده بوده تا در شوك كردن خوا
در ضمن مجدد بهتون تبريك مي گم واسه طرح جلد هاي عاليتون.توسط مهارت هاي داستان نويسي  



اين چند تا داستان محسن جان را كه خوندم ، منم هوس كردم برم يه جاي بلند و از اونجا مردم را ديد :نكته
 .بزنم

 دوستانم 
مذهبي هم سهمي در اين داستان دارند، تمام سعي من در روايت ،رعايت عدالت بوده چرا كه دوستان  . 

اگر داستان غافلگيريهاي پي در پي دارد اين مربوط به ارايه داستان و كشش روايي آن است كه باالخره براي 
 همراه كردن خواننده الزم و ضروري است

ز جذابيت اگر بنا به نظر خانم افتخار زاده گرامي بهتر بود اثر در يك روايت خالصه ميشد، آنگاه بشدت ا
داستان كاسته ميشد و احتمال داشت خواننده با همان چند صفحه اول دلزده شود و نويسنده هم به هدفش 

  .نرسد
اما در مورد اسم داستان، كه البته الزم به توضيح نيست كه حتي اسم داستان حرفهاي زيادي براي گفتن 

 ....دارد
 

 سپاس از دقت نظرتان

*************************  

در فقه شيعه مردان تحت هيچ عنوان نمي توانند با سيده ازدواج موقت داشته باشند چرا كه خون يكي از 
داشته ) صيغه(اما يك سيد مي تواند با زنان ايراني هم آغوشي شرعيِ كوتاه مدت ! امامان درش جاريست

ران در اين كشور كهن رواج دادند، به نظرتان اين شما را به ياد برده داري كه اعراب با حمله شان به اي! باشد
 نمي اندازد؟

********************  

 .....درود
شرم از همه كساني كه ميروند و پاكت ميگيرند و من . اين نوشته خاكستري را با خجالت نوشتم 

 .... فقط بغض ميكنم و مينويسم
 !صيغه تك گويي

  !هم آغوشي دو طرفه
 ! اسمش جنجال انگيز

و ما با محتواي داستان سر كار داريم! محتوا و فرمش چيه بايد ديد متن و  



 :كات قابل برداشت ازنوشته
1. 

دوستان به نكته ي ظريفي درباره ي نقاب هايي كه هرروزه به چهره مي زنيم اشاره كردند كه بسيار جاي 
ري ست و گاه بد همچنين افكار هريك از ما درباره ي يكديگرو پيش داوري ها، كه گاه ساده انگا.تامل دارد
 ...بيني

2. 

اينكه چه كسي به راوي اول بخاطر هم آغوشي با نازي راي ميدهد .نكته ي ديگر مباحث مذهبي نوشته است
؟؟...و چه كسي به سيد بخاطر صيغه !! 

حالل مي شود)به عنوان صيغه(آيا مسائل اين چنيني باچند چمله  > 

 !!!؟؟؟
 1400افراد مذهبي با سنت هايي كه مربوط به !!شتر است؟؟در جامعه ي امروزي ما تعداد كدام قشر بي

 .... سال پيش است و يا افرادي مانند راوي اول
آيا زنان پاكت به دست واقعا برايشان مذهبي يا غير مذهبي بودن فرد مهم است يا تنها به دنبال تامين 

ازسواالت اين چنيني و بسياري!!؟؟....معيشت هستند ... 

 
3. 

تارها به دور از هرگونه پيچيدگي ست و اين نكته به نظر من براي اين داستان بهترين حالت مونولوگ و گف
 .است چراكه در داستان هاي اجتماعي پيچيدگيِ زياد جايي ندارد

4. 

 داستان بسيار قابل لمس است مخصوصا براي نسل جديد كه هرروزه شاهدهم آغوشي هاي اين چنيني 

هستند)سبك سيد چه به سبك راوي اول و چه به( . 

5. 

داستان كامال بي طرفانه بيان شده و نتيجه گيري انتهايي به خواننده واگذار مي شود،چرا كه اثر پس از 
 ...نگارش و نشرمتعلق به خوانندگان است،چه مذهبي و چه غير مذهبي

6. 

يكي ديگراز ويژگي  تفاوت گفتاريِ راوي اول،سيد و عاطفه كامال زيركانه ساخته و پرداخته شده است و اين
 ...هاي اين داستان است



 دركل زيبا بود
 ...منتظر آثار ديگري از شما نويسنده ي محترم هستيم

 ...قلمتان سبز

*********************  

 از نظر من ازدواجهايي نظير

civil union 

و اقسام ديگر  de factoبراي دگرجنسگرايان،  civil marriageبراي همجنسگرايان،  
واج هاي مدني بهترين كاره چون نه دين و مذهب در اونها نقش داره و نه نيازي به دردسرهاي دادگاه ازد

 هاي خانواده هست

قاعداتاً اين نوع ازدواج ها در اماكن غير مذهبي و مدني نظير شهرداري توسط يك شخص غير روحاني مثل 
  شهردار يا معاونين مربوطه به اجرا در مي آد كه به اون

non-religious coupling 

 ...مي گن 

*****************  

  نقل قول از

tankamanee: 
 .....درود

شرم از همه كساني كه ميروند و پاكت ميگيرند و من فقط بغض . اين نوشته خاكستري را با خجالت نوشتم 
 .... ميكنم و مينويسم

................. 

 
 

برخي دوستان درباره اين جمله ممكن است ابهام داشته باشند پس مختصر بگويم اين حس همدردي و 
 انسان دوستانه ام نسبت به 
كساني كه به هر دليلي تن به مونولوگ جنسي ميدهند. كارگران جنسي است  . 

 
...... 



منتظر نظراتش هستم.و سپاس از محسن عزيز ، همنامم   ... 

.. 

***************************************  

  قل قول از

mohammadparsa: 
 قاعداتاً اين نوع ازدواج ها در اماكن غير مذهبي و مدني نظير شهرداري توسط يك شخص غير روحاني مثل 

  شهردار يا معاونين مربوطه به اجرا در مي آد كه به اون

non-religious coupling 

 مي گن 

 
 

رابطه بيشتر توضيح / عزيز از اطال عاتتون لطفا از مكان جغرافيايي و برتري اين نوع ازدواج ممنون محمد
 ...بفرماييد

*******************************  

 

چشم ولي از شما انتظار دارم كه همونطور در مورد امر سخيف صيغه روشن سازي كرديد، در مورد ازدواج 
ابي به تاليف برسونيد تا ما افتخار استفاده ي بيشتر از كتاب هاي هاي غير مذهبي هم زحمت كشيده و كت

 شما رو داشته باشيم

****************************  

 محمد عزيز
حقيقتا نظر شخصي ام را دخالت . حتما متوجه شديد كه من سعي كردم به موضوع خاكستري نگاه كنم

  .نداده ام و نميگويم
ولي چشم به موضوعي كه . ت است كه به بيان ناهنجاريهاي جامعه خود بپردازدالبته اين كار نويسنده رئاليس
 .فرموديد توجه خواهم كرد

شما و نظرتان بسيار محترم است و اميدوارم روزي جامعه اي سالم و در خور نام ايراني با فرهنگ و آزاد 
 .داشته باشيم



 
.***********************  

م و سپاسگزاري از تاليف واال حضرت عالي، من اما اينطور از فرمايش هاي دوست من، با وجود تمامي احترا
گوهربارتان برداشت مي كنم كه شما جانب احتياط را رعايت كرده و يحتمل از روي عاقبت انديشي از ورود 

تاب بقول نيچه نمي خواهم از كساني باشم كه از سايه به آف... به هرگونه فضاي محكم و عقالني احتراز كرديد
  و به گذر امور مي نگرد و تن خود را در گرماي اين تابش غوطه ور نمي سازند

*******************  

 نه دوست عزيزم
با توجه به اينكه من يك داستان نويسم و به تكنيكهاي مختلف عالقمندم و صد البته نميخواهم عقايدم را در 

اگر به فيلمهاي اصغر . ستاني حاكستري ايجاد كنمترجيح ميدهم دا نمالب شعار به خواننده ام منتقل كق
يا حد اقل براي من ( فرهادي توجه كرده باشيد ميبينيد بيننده پس از ديدن فيلم در فضا سير ميكند 

اين يعني احترام به شعور خواننده يا در سينما بيننده! ) اينچنين است . 

م دوست عزيزي چون شما اصال اينجا حضور اگر قرار بود همه نظراتم را يكجا بيان ميكردم مطمئن بود
علت حضور عزيزي چون شما . نميداشتيد و حتي از بيان يك مقاله و نه داستان توسط من متاثر هم ميشديد

 ...در اينجا تعليق داستان است
چرا كه بحثهايي از اين دست موجب تلنگري . با اين حال من جاي دوستان مذهبي را در اينجا خالي ميبينم 

ي خواهد شدقو ... 

 
 ممنون از حضورتان

**************************************  

  نقل قول از

mohammadparsa: 
اما از آن جهت كه ... نمي خواهم غر بزنم يا اظهار فضل كنم به دوست بزرگوار و دانشمندي چون شما كنم

ديگري قسمت كند، مي خواستم بپرسم گفته اند كسي از ميزان علم خويش آگاه نمي شود مگر انكه آنرا با 
نظير همين ازدواج هاي (كه چرا شما بجاي درونرفت يگانه به اتمسفر چنين بحثي، آنرا با نمونه هاي بهتر 

مقايسه ننموده و ايرادات آنرا بطور قياسي بازگو نكرده ايد؟) شهروندي مرسوم  

 
 



 دوست من 
الت جامعه اش را مينويسدهمچنانكه خدمتتان عرض كردم نويسنده رئاليست مشك .  

  ببينيد

و همچنانكه داستان را خوانديد هيچ ازدواجي ! الگويي كه معرفي فرموديد كه در جامعه ما مرسوم نيست !
 "حتي صيغه به نوعي رابطه است هر چند به آن . در اين اثر صورت نميگيرد و در داستان رابطه مهم است

 !!!! " ازدواج موقت بگويند
اينكه به مردم بگوييم چه . ست اول براي جامعه شك بوجود بيايد سپس راهكار پيشنهاد شودپس بهتر ا

مردم بايد به نقطه اي از فرهنگ برسند كه خودشان مطلوبشان را و . بكنند و چه نكنند ميشود ديكتاتوري
شك براي روش زندگي و. اين نقطه شك است. حقوقشان را پي گيري كنند  

 
 

...ايد توسط نويسنده باز شودهدف اين داستان نب  

شك در ديدن و كسب حقيقت. اما مجبورم بگويم كه يكي از اهداف اين داستان شك است  . 

 
.*************************  

 بهرحال از هر روشي كه بهر مي بريد اميدوارم در اين زمينه موفق باشيد

*******************************  

خوب ميشه  امثل صيغه بعضي وقته...بخونيشون درست در ميان همضي موضوعات هستند كه از هر طرف بع
وباالخره معلوم هم نيست خوبه يا بد...بعضي وقتها بد  ... 

***********************  

فعلن نميخوام راجع به محتواي كتاب چيزي بنويسم ولي . موضوع بكري نيست ولي هميشه تازگي داره 
 روزي جايي بحثي بود و من هم حاضر و از بد حادثه باز هم ناظر 

يكي موافق صيغه و ديگري مخالف آن ، يكي راه كار پيشنهاديش براي نيل به غريزه طبيعي را صيغه 
.دو طرف ، يكي معزالت بي تعهدي را يادآوري ميكرد و ديگري سخافت صيغه را  ميدانست و ديگري عالقه  

اين ميان ناگهان هردو مرا مخاطب قرار دادند كه چه ميگويي ؟؟  !!! 
پرسشي كردم از هردو كه ، تكليف مجردها اعم از بي تجربگان و زخم خوردگان به هر دليلي همسر از دست 



م ها كه از لحاظ طبيعي غريزه جنسي شان قوي تر است ؟ با اين داده چيست اين ميان ؟ بخصوص خان
شرايط اقتصادي و اجتماعي و بي اعتمادي متقابل مفرط چه بايد بكنند ؟ با نگاه خانوادگي و اجتماعي معلق 

 بين سنت و مدرنيته ؟ با اصطكاك بين واقعيت و باورهاي ذهني ؟
مورد به مشاجره پرداختند و ناگاه باز به سان دو پلنگ كه بر  هاج و واج مرا نگاه كردند و پس از لختي در اين

 سر طعمه توافق حاصل كرده باشند براق شدند كه ، خب ، خودت چه ميگويي ؟ 
 

تا شما دوسنگ آسياب مي گرديد بر له كردن اختيار و آزادي فردي ، هيچ : گفتم  ... 

راي اين درد ريشه دار جامعه مان نيافتم تاكنوندر دلم با خودم هم صادق نبودم گويا ، زيرا كه درماني ب   

. 
دختري تحصيل كرده را مي شناسم كه متاركه كرده ، از فشار و كنترل خانواده و بار مالمت ها خودكشي 

 كرد ،

اينك كه نجات يافته بيشتر به مرده اي متحرك مي ماند تا زنده اي بشاش و پراميد   ... 
و !!!! كه مادر تشويقش ميكرد به دوستي با دختران و پدر به صيغه  و پسري گذشته از سن طبيعي ازدواج

 .... اينك بي اعتماد به هر چه جنس مخالف

**************************************  

يه ادم مذهبي (بهتره بگيم .به نظر من اين اشتباه هستش كه فكر كنيم هر ادم مذهبي موافق صيغه هستش
در نوع عمل اون نيست چه اينچنين رابطه ايي در )صيغه(تهوع .افق صيغه هستمو)كه ريگي به كفشش داره

درست كنيم واسه هر )سپر مقدس(اين كه يه .بلكه در ايدئولوژي موجوده.همه جاي دنيا داره انجام ميشه
 .كثافت كاري كه خواستيم انجام بديم

شه ، اگرچه درخشش بيشتره اما مي دونيد كه هر ستاره ايي كه جرمي بيش از حد چاندراسكار داشته با
سياه چالهفرجامش ميشه يه  . 

انگار قدرتي خدا ، هر جامعه ايي تمدنش قدمت .گاهي اوقات فكر مي كنم جوامع هم همينطور هستند
لكه بيشتري داشته و دين و ايين هاي گسترده ايي داره در زمان خودش به شدت مي درخشه اما در نهايت 

اگه وقت كردم ببينم ميشه يه محاسبه ايي كرد و .وامعي با قدمتهاي كوتاه هستشاون بيشتر از ج هاي سياه
خدا را چه ديدي شايد ما هم جايزه فيزيك .نوشت)حد چاندرا سكار جامعه و لكه سياه(يه معادله ايي واسه 

را برديم)يا جامعه شناسي (نوبل  



***************  

 .با سالم به دوستان خوبم
انشاهللا كه .ام جناب قهاري ممنونم كه نوشته هاشون رو در اختيار ما قرار ميدهند اول از دوست گرامي 

 .هميشه قلمتان توانا و در اين راه هميشه صبور و موفق باشيد
 .دوم به برادر ارجمندم جناب قلندر گرامي

ممنون از شما.نوشته شما رو خوندم  . 

خيلي از مسائل حل نشده باقي مانده كه راه به اين .ممانده ايم با رفع نيازهاي بشر چگونه بايد برخورد كني
 .جور جاها كشيده شده

كه توان باز كردن . فقط ميدانم اين مشكالت اينقدر پيچيده است مثل كالف سر در گم.نميدانم....شايد هم 
 .آن نيست

كرده و اين كه خيلي ها حجب حيا .دليل كامنت من فقط يك چيز است كه شايد خيلي به ندرت بيان شده
 .عنوان نميكنند

 از مردي كه همسر از دست داده به هر دليلي

 .حال ميخواهد زن حضور داشته باشد ولي به داليل مختلف با هم نباشند صحبت فرموديد.
 از پسر و دختر مجرد فرموديد كه چه كار كنند براي رفع نيازشان

زنان را بشنويد بيان خواهند كردچيزي كه شايد اگر حرف دل بعضي از .اينجا چيزي از قلم افتاده . 

اين كه راه آنها براي .اسالم و يا حتي به قولي اخالقيات حكم كرده كه زنان بايد خيلي خوددار باشند
 .همبستري مختص به همسرشان ميشود
ولي چيزي اين وسط بيان نشده. اين درست و كسي هم منكر آن نيست . 

 زني كه همسرش همراهش نيست چه كند؟
ن براي جدايي به طور وحشتناكي بسته استراه زنا . 

 نه قانون همراه است
 نه خانواده
 نه مردم

 .هيچ كدام
معموال زنان اگر در همين شرايط قرار گيرند بايد خود را با هزار جور كار و زندگي سرگرم كنند كه البته 

 نيازشان برآورده نميشود و گاه ميبينيم كه 
 ..... پاي از خانه برون ميگذارند و



 .اين مشكل را چند سالي است كه از اين و آن ميشنوم
اين زن نميتواند طالق بگيرد به دليل اين كه .سال با همسر خود همخوابي نداشته اند 5زني را ميشناسم كه 

 .فرزندي اين ميان است
 هبيند كدل مادر طاقت دوري از جگر گوشه اش را ندارد ولي در عين حال باز هم كه خوب فكر ميكند مي

رفتن و طالق گرفتن در اين جامعه و دوره و زمانه خود مشكالت به مراتب وحشتناك تري را نسيبش 
پس ماندن و سوختن را ترجيح ميدهد.ميكند . 

متاسف شدم اين دست زنان بسيار ديدم و واقعااز  . 

ور كه نگاه ميكنيم باز ولي هر ط.چرا هميشه اين زنان باشند كه جلوي خواسته هاي واقعيشان را بايد بگيرند
 .براي مردان راه هايي عنوان شده

 
چون هنوز نميدانم بايد چه حرفي به اين .خودم نظر خاصي ندارم .من تنها انتقال دهنده اين سخنان بودم

 زنان زد جز اين كه بگويم
  .شايد روزي به خاطر اين همه تحمل كردن جايت در بهشت باشد

 .همين

**********************************  

  .سالم خواهرم
 !من تعجب ميكنم كه چطورعبارت زخم خوردگان به هردليلي همسرازدست داده را تعبيربه مردان نموديد؟

 .با اينكه تاكيدكرده ام برميل جنسي قوي تردرزنان و فشارخانواده وجامعه

بندي شده به آدمها براساس بگذريم كه من درجاي جاي شعرهايم بيصدا فريادكرده ام كه ازنگاه دسته  
 .جنسيت، نژاد وازاين قبيل متنفرم وهميشه دقت كرده ام

نميدانم،شايدچون لفظ همسربه غلط فقط براي زنان . هرجانامي ازمردبرده ام زن را نيز يادآوري كنم 
 .بكاررفته يا چون عادت كرده ايم ابتدابه جنسيت نظردهنده نگاه كنيم

نسان بودفارغ ازجنسيتش وبي ريا بگويم بيشترمعطوف به مشكالت زنان درهرصورت حرف من درباره ا 
 .بود

*****************  

 .سالم به همه دوستان
زير كتاب ها خانده ام ولي با پرسش آيا صيغه اخالقي ... گاهي ديدگاه هاي افراد را در مورد مسايل ازدواج و 



 .است؟ قدري فكر كردم
  .صيغه از چند نظر مورد بحث است

1- 

و صيغه امكاني براي مردان است كه . بايد بپذيريم كه در اسالم حقوق زن و مرد متناسب است نه مساوي 
 -! زنان ديگري نيز داشته باشند)  - در صورت وجود -و دوم و سوم و چهارم(مي توانند عالوه بر همسر اول 

اصل اين موضوع با  - . هستنديعني در زمينه مسايل جنسي زنان محدود و مردان داراي قواعد موسعي 
هركس كه باورهاي دنياي امروز را مي پسندد مي تواند به طرف همسر . تفكرات دنياي امروز سازگار نيست

ولي اسالم هم در همه موارد با دنياي امروز سازگار نيست. دوم نرود يا صيغه نكند .  

2- 

بلكه اگر زن شوهرمرده يا مطلقه اي در  يستنممكن است عده اي بگويند صيغه تنها امكاني براي مردان  
در آن موارد هم زن نمي تواند همزمان صيغه دو نفر باشد ولي مرد مي ... ميان باشد يا جوانان بي بضاعتي و 

كه همان مساله اول است... توان دو زن بي سرپرست را صيغه كند و  . 

3- 

با رضايت ازدواج كنند و شرع اين اجازه را  زن و مردي خاسته اند. آيا صيغه غير اخالقي است؟ منطقن نه 
اما اگر منجر به تضييع حقوق مادي يا غير مادي ديگران مثل زن يا زنان اصلي يا صيغه هاي . به آنان داده

  .ديگر يا حقوق فرزندان شود غير اخالقي است و مصداق ظلم است
4- 

اسالم ماست چرا كه سنت پيامبر است و  آيا صيغه نظر اسالم است يا تنها شيعه به آن معتقد است؟ نظر 
 -كتاب ازواج رسول اهللا . سنت پيامبر منبع احكام اسالم است و پيامبر زناني به شيوه هاي گوناگون داشت

يا سيرت رسول اهللا و زندگي نامه هاي پيامبر را مي توان ديد -روي سايت  .  

ر قانونگذار اسالم بود اما خليفه دوم قانونگذار پيامب. اهل سنت معتقدند كه خليفه دوم آن را نهي كرده است
اسالم نبود بلكه حد او و هر خليفه ديگري اجراي قوانين بود و او و خلفاي ديگر مجاز به نسخ سنت نبودند و 
اگر بر اساس تشخيص استحساني خود سنتي را محدود يا براي دوره خود مسدود مي كردند يا قانوني وضع 

و طبيعي است كه براي خلفاي  -ديني و اجتماعي اين موضوع بر عهده آنهاست مسووليت  -مي كردند، 
  .ديگر حكم جديد الزم االجرا نيست بلكه سنت الزم االجرا است

5- 

مي گويند ازدواج يك ساعته با همخابگي غيرمجاز . آيا صيغه اشاعه فحشاست؟ اين هم نظر اهل سنت است 
بنابراين صيغه به . طول ازدواج در اسالم شرط ازدواج نيست. ت دارديك ساعته چه تفاوتي دارد؟ البته تفاو



  .هر مدتي كه باشد مشمول ازدواج است و هر چقدر هم قواعد ان ناپايدار باشند با ازدواج نكردن يكي نيست
6- 

 -آيا صيغه مي تواند گشاينده بن بست هاي جنسي جامعه باشد؟ اگر به صورت سازمان يافته عمل شود  
امكاني در اختيار جامعه مي گذارد كه تا اندازه اي  -همان خانه هاي عفافي كه برخي به آن معتقد بودندمثل 

  .مسايل جنسي را كنترل كند
7- 

رم را مي ظبعد در مورد آن هم ن. ذر مي خاهمدرباره نوشته آقاي قهاري نظري ندادم كه از ايشان ع 
 .نويسم

********************************  

موضوع جذابي داشت و همان چند خط اول مخاطب رو وارد فضاي داستان مي كرد. المس ... 

كمي نارسايي ) سيد(اولين راوي خيلي خوب حسش را منتقل ميكرد راوي سوم هم خوب بود ولي راوي دوم
 .داشت

 . مشخص بود كه نويسنده احساسش به راوي اول نزديك تر است
اي پياپي مخاطب را راضي نمي كرد و به نوعي تصنعي بودبه نظر من استفاده سيد از پرسش ه ... 

خسته نباشيد به نويسنده ...زبان داستان ،نوع بيان همه به جا و مناسب بود...در كل توصيفات زيبايي داشت 
 .گرامي جناب محسن قهاري

***************************  

درضمن .ن موضوع خيلي زشت پيروي نكردهوپيامبرهم هرگزازاي.صيغه هيچ ربطي به اسالم ندارد.سالم
مامطيع قرآن مبين هستيم وخداونددرقرآن كريم كه همه چيزرافرموده به اين موضوع كريه هيچ اشاره ايي 

اين .حال اگر آقايان بخاطرتنوع طلبي و نداشتن نفس دنبال اين مسله هستندازقول خدادروغ نگويند.نكرده
درراه خداكمك بدون عوض كنيد تازني درمانده نشود كه مجبور به  اگر راست مي گويد...توهين است به زن

اين يك كذب محض است وخداوندراخوش نمي آيد كه ازقولش دين بسازيد.اين فاحشگي رسمي شود ..  

*****************  

 دوستان فرهيخته ام
كه گوياي ديدگاه  (به جد ميتوان گفت تقريبا هر كسي ناهنجاري را از ديد خود . نظرات شما را خواندم

ميبيند) مذهبي اش ميباشد  . 

 !اما من فكر ميكنم اگر مثال با صيغه مخالفم آيا راهي براي جايگزيني اش دارم ؟



 آيا اگر صيغه را پيشنهاد ميدهم ، نميتواند خود ترويج روسپيكري باشد؟
كه فرهنگ كهن آن من شخصا فكر ميكنم كه فقط دين غالب جامعه نيست كه تعيين كننده روابط است بل

با اينكه دين غالب اسالم است ولي در .مانند چند همسري در ايران.محيط هم نوع تماس را كنترل ميكند
از اين رو اين كار ،در ايران مگر در برخي نقاط شايع است. فرهنگ ايراني چند همسري نكوهيده است .  

***********************  

ه ام و با تلفيق مباني ديني و عقلي و تاريخي قضيه به نتايج زير من اندكي در خصوص صيغه تحقيق كرد
  : رسيده ام

 
1- 

  . مردي كه همسر دارد حق ورود به مبحث صيغه را ندارد 
 

2- 

مجردي كه نيروي جنسي او خيلي قوي بوده و قادر به كنترل خود به هيچ طريق ( فقط مردان مجردي  
 ( نيست

رد و مرد متاهلي كه همسرش بيمار است و به هيچ وجه امكان ازدواج دائم كه امكان ازدواج دائم را ندا 
 مجدد را ندارد مي تواند وارد اين مبحث شود 

 
3- 

البته اگر كسي هم وارد اين قصه شد ديگر خارج شدن از آن براي او خيلي سخت مي شود و از اين طرف  
 قصه مشكل دوچندان خواهد شد

 
4- 

وارد مي كند ورود و خروج مردان متعدد به زندگي او باعث ورود ضربات  صيغه ضربات مكرري به زن 
  ! روحي مكرر به زن شده و پس از مدتي او از مردان احساس تنفر مي كند

***************************  

 دوست عزيز چرا نميخواي بدياي دينتو ببيني
اش فرار ميكنيچرا هميشه فقط خوبياي ديني كه دوستش داريو ميبيني و از بدي  



تا زن داشت 40پيامبر اسالم   !!!!!!  

تا زن و راحت داشته باشه 4تو اسالمي كه بهش قبول داري ميگه مرد تا   

ساله ميتونه ازدواج كنه 9تو همين اسالم ميگه دختر   

  و همين اسالم عزيز به مردان اجازه ميده كه در صورتي كه همسرشون ازشون اطاعت نكرد ميتونن بزننش 

********************************  

دو تا جوون دوست بشن وبا وجود اين كه نامحرم هستن يه كارايي  به نظر من صيغه خيلي بهتر از اينه كه
اما صيغه اسالم معادل مطلع بودن خانواده هاي غربي از روابط بچه هاي !كه گناه هم محسوب بشه!بكنن

ا!كتابو بخونم باز هم نظر ميدم!جوونشون ه   

**********************************  

  .درباره صيغه چند كامنت قبل نظرم را گفته ام و االن در مورد داستان صحبت مي كنم
راوي . اما در واقع دو ديدگاه بيشتر ندارد. داستان از سه روايت درباره يك موضوع مركزي صحبت مي كند

دو . اين دو راوي مردند. اول در ستايش هم آغوشي آزاد و روايت دوم در ستايش صيغه صحبت مي كنند
يت مي پردازد ولي به روا -عاطفه -شخصيت زن وجود دارد كه يكي فرصت اظهار نظر نمي يابد و ديگري 

نظري در مورد صيغه بيان نمي كند با اينكه يك سوي واقعه هست ولي در مورد آن نظر نمي دهد بلكه 
ما از روايت او مي فهميم كه مرد دوم در . هن داردذهبي دوم در ذاو بيان سوء تفاهمي است كه مرد مروايت 

رد صيغه چه نظري دارد اگر چه به صورت كمرنگ مورد او اشتباه فكر مي كند ولي درنمي يابيم كه او در مو
مي گويد كه دوست دارد خانواده داشته باشد و از اين كار ناراضي است ولي نظرش در مورد محور داستان نا 

با رضايت پول را مي گيرد و. شايد او اين كار را در نبود موقعيت فقدان شوهر خوب بداند. مشخص است  

...  
نده موضوع را مردانه شمرده و به جنس دوم اجازه اظهار نظر نداده است نه در مورد تا اينجاي داستان نويس
  .صيغه و نه هم آغوشي

 
مرد هم خانه اش و هم تا اندازه اي زني را . از سخن راوي اول هم خود او را مي شناسيم و هم راوي دوم را

بيم كه در ذهن مرد دوم هست و ناتواني از روايت زن سوء تفاهمي را درمي يا. كه براي ازدواج موقت مي آيد
از روايت مرد دوم چه مي فهميم؟ همان چيزهايي را كه از . اش را در ارتباط جنسي علي رغم تصور مرد اول

حداقل راوي دوم مي . روايت دوم نقشي در داستان ندارد و تنها بازگويي است. روايت مرد اول مي دانستيم
غه هاي قبلي بگويد يا در مورد ناتواني اش حرف بزند يا در مورد عشق اش توانست ديدگاه اش را در مورد صي

 ..به زن هايي كه 



هايي كه  زن  يا نفرتش از .  

تنها نظرش را در مورد پوچ بودن عقايد مرد اول مي گويد كه خود او هم مي . ولي هيچ كار نمي كند... 
  .دانست مرد دوم باورهايش را پوچ مي داند

 
از اسم داستان دخالت او شروع . اهد در داستان بي طرف باشد و راوي روايت ها ولي نيستوخنويسنده مي 

مونولوگ كه گفتمان يك طرفه و نشانه تسلط و تحكم است و ناپسند شده سهم . ديالوگ/ مونولوگ. مي شود
. / صيغه و ديالوگ كه گفتماني مبتني بر تفاهم است شده سهم هم آغوشي  

هم آغوشي است در كالم خود نشان مي دهد كه كالهبرداري بيش نيست و زن را براي  راوي اول كه مدافع
 ... استثمار مي خاهد

... / راوي دوم هم زن را براي اسثمار مي خاهد با دخالت شرع  /   

و ) دستگيري نازي(نويسنده كه جزيي از جامعه است با كمك جبر جامعه راوي اول را شكست مي دهد   

ي كند با پناه بردن به چيزي كه باوري به ان ندارد او را مجبور م ( 

عاطفه كه در روايت خود گفته از راوي دوم تنفر ... / براي نجات چيزي بكوشد كه آن را دوست دارد) چادر
جز اين كه تصور كنيم دورنمايي از رابطه جنسي ديگري را در . دارد چه دليلي دارد كه به اشاره او برگردد

ي كند كه چند دقيقه پيش شكست خورده و بنابراين آيا به قولي كه براي نرفتن به سر ذهن خود تصور م
 قرار بعدي به خود داده وفادار نيست؟ 

 
اهموانندگان پوزش مي خوبه خاطر طوالني شدن بحث از آقاي قهاري و خ .  

*******************************  

 :نقل قول
دو تا جوون دوست بشن وبا وجود اين كه نامحرم هستن يه كارايي  به نظر من صيغه خيلي بهتر از اينه كه

اما صيغه اسالم معادل مطلع بودن خانواده هاي غربي از روابط بچه هاي !كه گناه هم محسوب بشه!بكنن
 !جوونشون ه

 
 من دقيقا به عكس اين جمله معتقدم

ميكنن،همديگه رو بهتر ميشناسن يه كاراييكه فرموديد،خاصيت جوونهاست،دوست ميشن، يه كاراييو اين   



قبل از ازدواج دائمي انجام نشه،اون دوتا جوون از كجا بدونن كه ميتونن نياز هاي همو برآورده  يه كارايياگه 
 كنن؟

سال پيشه 1400صيغه اسالم يك مجوز شرعي براي اعراب شهوت پرست   

4 

لمه براي صيغه كردن هستتابزارين دم دستتون،اگه خوشتون هم نيومد بيرون از خونه يه عا  ... 

ميكنن يه كارايياين دوتا محرم ميشن و )معادل اجي مجي خودمون(كافيه دو تا جمله بگي  

 !!!ظاهرا بحث صيغه خيلي پيچيده تر از حقوق هموسكشوالها و بحث همجنس گراييه
  و با جمله بسيار جالب جناب

amitab 

كامال موافقم كه فرمود حقوق زن و مرد نه يكسان بلكه متناسبه  .   

***********************  

 
در اعمال ) صيغه(در تاييد حرف دوستمون بگم مشكل اينجاست كه مكانيسم مزورانه موجود در واژه متعفن 

به عنوان ...).جنسي ، اقتصادي، اجتماعي و(ديگري هم مشاهده ميشه و دستاويزي شده واسه انواع استثمار 
،تنها با ذكر %)26تا  25و در عمل %22مثال(دارا بودن ركورد باالترين بهره وام مثال سيستم بانكداري كه با

را قبل از ميزان سود بانكي عنوان مي كنه ، نزول را واسه خودش حالل ) علي الحساب(اين عنوان كه جمله 
سپر ( و خون مردم را با%) 6حداكثر سود نزول پول (در كشوري مثل آلمان به صراحت اعالم مي كنه .كرده

تو شيشه نمي كنه) مقدس . 

 يعني اين 

 (اجي مجي)

  .كاربردهاي شريرانه گسترده ايي داره دوستان 

***************************  

 
 برادر گرامي ام

 .بايد عرض كنم خدمتتون بنده تقريبا به داليلي كه شما فرموديد به اشتباه افتادم و بايد از شما عذر بخوام
نتي رو كه من گذاشتم كمتر و شايد به ندرت شنيدم كه در موردش بحث بشه و شايد بعد اين كه اين كام



دليل نوشتن آن هم .هميشه زنان را به سكوت فرا خواندند.هميشه سرپوشي روي آن گذاشته اند كه بيان نشه
 .همين بود كه ميخواستم به طور واضح به آن پرداخته بشه

بايد همه چيز بازگو بشه تا .ر ها نميتوانند به درمان واقعي بپردازندبه قول معروف تا درد اصلي بيان نشه دكت
 .شايد كم كم مشكالت ريشه يابي و درمان بشوند

 .دليلم همين بود
 .باز هم از شما پوزش ميخواهم

  موفق باشيد

***********************  

 
 !دقيقا

كه چطور فقط چند كلمه ي عربي يك من متاسفم كه پابرهنه مي پرم وسط بحثتون اما خيلي برام جالبه 
 عمل غير اخالقي و عصر حجري رو به يك فعل درست و معقول تبديل مي كنه؟

دانشجوي دختر عمران كه من فكر مي ( ياد خاطره ي تلخي از زمان بحث كردن خودم افتادم كه كسي 
اينطور پاسخ من رو داد) كردم البد به عقل و شعوري رسيده طبق ظواهر  : 

اين كلمات نيرويي !!!!قرار داده كه باعث ميشه ميل جنسي اين دو نفر كنترل بشهچيزي اون كلمات  خدا در
 !!!!!!دارن كه بين اين دو نفر يك شور موقت و قابل كنترل ايجاد مي كنند

 اوضاع خراب تر از اون چيزيه كه به نظر مياد
و خفه كردن صداي عقل بيچارشون چي به كافيه بريد تو ذهن اينجور افراد و ببينيد براي توجيه وجدان 

 .خورد مغزشون ميدن و قويا هم باورش مي كنند
چون در .فاحشگي و صيغه به هيچ عنوان با هم مترادف نيستند بلكه صيغه حتي از فاحشگي هم پست تره

 .فاحشگي حداقل تقبيح عمل براي خود طرف و جامعه و هر عقل سليمي پذيرفته شده است
با قانون يك دين چند ميليون نفره پشتيباني ميشه و يك راه چاره به , لفظ پست عربي اين, اما صيغه 

 !حساب مياد
  .فروختن تن به مراتب از فروختن عقل خوشايند تر و قابل تحمل تره

*************************  

  از سر اتفاق امروز شبكه

BBC(لعنت اهللا عليهم اجمعين) 



قرباني شدن بك دختر بر سر يك رابطه در .به كارگرداني علي زماني عصمتي فيلمي گذاشت به نام اوريون 
البته ارتباطي به بحث صيغه نداشت ولي مظلوميت زنان در چنين جوامعي را به نحوي زيبا .يك جامعه سنتي

 .و تاثير گذار به نمايش مي گذاشت
دقيق و موشكافانه داريد بحث مي  دوستان خواهش مي كنم حاال كه اينچنين:اما با اجازه نويسنده محترم 

اين داستان با شكل روايتي خاصش مي تونه مورد استفاده .كنيد كمي هم در مورد ساختار داستان نظر بديد
  .نويسندگان تازه كاري مثل من باشه و نظرات شما در كمك به امثال من راهگشا

******************  

درست نيست و ايشون از خودشون گفتن انگار چونكه .....زن سيدهينكه يكي از دوستان گفته ازدواج مرد با ا
هيچ منع قانوني و شرعي براي اين ازدواج وجود نداره و ادامه سخنان ايشون كه در مورد جاري بودن خون 

  .امامان در رگ زن سيده غلط بودن سخن رو از نظر عقلي نشون ميده

************  

 قل قول از

 amitab: 
.............. 

از اسم داستان دخالت او شروع . نويسنده مي خواهد در داستان بي طرف باشد و راوي روايت ها ولي نيست
مونولوگ كه گفتمان يك طرفه و نشانه تسلط و تحكم . ديالوگ/ مونولوگ. مي شود

 .......................است

 
 

و در داستان ديده ميشود ارتباط ) غوشيديالوگ هم آ! منولوگ صيغه ( همچنانكه از نام داستان بر مي آيد
 .سيد و عاطفه كامال يك طرفه است

اين برداشت نامي را از . و حقيقتا قصد منحرف كردن ذهن خواننده را به سمت ارتباط يك طرفه نداشتم
ضمن اينكه در همان صيغه مذكور.داستان گرفتم  

واژه ديگري بهره ميبردم زاگر ارتباط سيد دو طرفه ميبود ا . 

بنابر اين همچنانكه درمقدمه و چندين پي نوشت كتاب گفته ام تمام سعيم در نوشتن، خاكستري بودن 
كه با توجه به نظر دوستان نويسنده ام.كتاب بوده   

  بنظر مي آيد به خواسته ام رسيده ام

***********************  



با هر (ني كه مخالف هر نو ع ارتباطي دوستا!! ين كامنت را در صفحه قبل دادم و متاسفانه جواب نگرفتما
 (نامي

 .هستند متاسفانه جايگزيني هم ارايه نميدهند 
 !!آيا ميشود غرايز را سركوب و همه را عارف وارسته تربيت كرد

.. 
.***********************  

 
به قانون  جناب قهاري اين كه شما راهكار ميخواهيد مربوط به اعمالي ميشه كه شايد خيلي از اون مربوط

 ..گذاران و دولت است و البته جايگاه خود خانواده هم اين ميان خيلي مهم است
اگر ازدواج امري راحت و آسان .به نظرم اولين مشكلي كه هست مشكالتي است كه در راه ازدواج وجود دارد

 . باشد شايد اينقدر نگاه ها براي رفع نياز جنسي به طرف صيغه نرود
گرچه اين وسط خانم ها متضرر .ق هم مشكلي است كه هر دو طرف درگير هستنددوم اين كه خود طال

ميشوند ولي اگر طالق هم آسان شود اين مهر و محبت است كه باعث كشش و ماندگاري آن ازدواج 
 .ميشود

شايد اگر طالق آسان مي بود زن و مرد براي اينكه همديگر را از دست ندهند دست به هر كاري ميزدند و 
شان به هر طرفي كشانده نميشدنگاه . 

 
به نظر من آموزش هايي براي ايجاد ارتباط سالم با همسر و همچنين مشاوره هايي در اين زمينه خيلي موثر 

 .خواهد بود
 

ما انسان ها انگار براي رفع نيازهامون هميشه .در زندگيهامون فرهنگ درست برخورد با مشكالت وجود ندارد
ب ميكنيم نه درست ترين راه راراحت ترين راه رو انتخا .  

اگر راه و روش بر خورد با نيازهامون رو به درستي چه از خانواده و چه از اجتماع دريافت كنيم كمتر دچار 
 .آسيب ميشويم

اين كه مدام در گوش فرزندان پسر بيان شود كه مردان حق ازدواج را در .سطح فرهنگ رو هم بايد باال برد
ر چقدر كه مايلند دارا هستند،خود مشكالتي را در آينده براي آنان به وجود مي آورد هر صورتي به ميزان ه

كه معموال اين طور افراد در بزرگي نگاه حق به جانبي در اين زمينه دارند و خود را مجاز به هر كاري 
اين نگاه بايد برداشته شود.ميداند . 

تا بدانند كه طرف مقابل هم يك انسان است با  بايد فرهنگ كاال بودن زن از فكر و ذهن مردان پاك شود



چه بسا زنان كه احساسي تر اند و نياز و ميلشون به محبت و حمايت .تمام احساسات و نيازهايي مانند خود
 .بيشتر است

به نظرم تفسيري كه .در آخر اگر بخواهيم از منظر دين هم به آن نگاه كنيم نبايد هر تفسيري را قبول كنيم
عالمانمان بايد بيشتر در اين راه تالش كنند و بهتر از اين ريشه .نه بيان شده قابل قبول نيستدر اين زمي

  .يابي كنند

*******************************************  

 
 

  .با سالم به همه دوستان
براي صحبت  من نظرم را در مورد اصل صيغه و داستان مورد نظر در دو كامنت جداگانه قبلن داده ام و االن

الب نقل شده از عمل غير اخالقي و عصر حجري و چند سطر طنويسنده م. حث ديگري وارد شده امدر مورد ب
يعني . فعلن بحثم بر سر زبان است. بعد از فاحشگي حرف زده اند كه من نظرم را در مورد انها قبلن گفته ام

اهرن گفته اند معادل ظكه چند نفر ... / بلتق+ معلوم  به صداقٍ... زوجتني نفسي / همان چند جمله عربي 
 .اجي مجي است

غير از تجاوز  -رابظه جنسي در هر شكلش   

 

عملي است مبتني بر خاست دو طرف - . 

را ما خودمون در فارسي داريم... يعني همان ضرب المثل زن راضي مرد راضي   . 

آن دو جمله كاري انجام نمي دهند تنها ) .البته مساله رابطه زن شوهر دار و با ديگري مورد نظر نيست ) 
در . در همه دين ها همين است. نشانه اي بر اين خاست و اراده اند يعني داراي ارزش نمادين هستند

اقرار . ارزش زبان نمادين است. / به نام خدا و روح القدس شما را زن و شوهر اعالم مي كنم: مسيحيت مثلن
و در هم آغوشي غير ديني هم همان اراده دخيل است تنها آشكارا اقرار  به خاسته اي است كه دو طرف دارند

برخي ... اشهد ان ال اله اهللا هم اقرار است . اين اقرار ارزش اساسي دارد -همه دينها  -در دين . نشده است
بر اديان ممكن است به جاي اقرار به زبان آن را با چيز ديگري نشان دهند مثلن هندي ها نقطه اي رنگي 

در هر حال در آن صورت به جاي بيان اقرار نمايش آن ... پيشاني بگذارند يا كسان ديگر آب مقدس بپاشند و 
  .مالك است

 



اگر با كلمات عربي مشكل داريم خوب پيامبر اسالم به زبان عربي تكلم مي كرد او كه نمي توانست جمله اي 
   ... .به زبان انگليسي را اساس اين اقرار قرار دهد

***************************  

 :قل قول از شيداي صحران
 

. 
جناب قهاري اين كه شما راهكار ميخواهيد مربوط به اعمالي ميشه كه شايد خيلي از اون مربوط به قانون 

 ..گذاران و دولت است و البته جايگاه خود خانواده هم اين ميان خيلي مهم است
. 

 
 

 شيداي گرانمايه
قوانين درستي را ارائه نكرده باشد جواناني كه نميتوانند ازدواج كنند ، آيا بايد منتظر تصويب اگر دولتي 

 قوانين باشند؟
 

  .ممنون خواهم شد نظرتان را بفرماييد

****************  

پيشنهاد مي كنم مجدد .در كمال احترام دوست عزيز موضوع اصال بر سر زبان و انهم عربي و غير عربي نبود 
رات دوستان را مطالعه كنيدنظ .  

***********************************  

آيا واقعاً به صيغه نيازمنديم؟ آيا براستي نمي شود بدون چند لغت و لفظ نامانوس عربي و : سوال اين است
از هر جنسي(باقي مراسم آييني دو انسان بالغ  ) 

 بصورت خودخواسته بدون دخالت والدين طرفين، مسئولين 

ديني، دولتي و غيره يك زندگي مشترك را براساس انديشه ي خودشان بنا نهند؟ آيا براستي نسل بشر  
هوشمند بدون اين قبيل الزامات قادر به توليدمثل و تكامل نيست؟ اگر كساني مي خواهند كه مراسم آيني 

حرفي نيست.. بصورت توافق دوطرفه برايشان اجرا شود ... 



آيا برخالف اين براي برخي كسان ديگر كه نمي خواهند هم مقدور است؟ بياييد ولي سوال اين است كه  
 اينرا نه از زاويه ي فلسفه و خرافات، بلكه از ديد زيستي و علمي ببينيم

  با تشكر 

*************************  

 
 شايد اين سئوال را هم بايد به فهرست 

اما واقعيتش اينه كه واسه حل كردنش نياز به .سئوال علمي بزرگ و بي پاسخ دنيا اضافه كرد10 
با اين روندي كه من ميبينم ،باورم دارم نسل بعدي .دانشمندان دانشگاه كلتك و يا معادالت پيچيده نيستش

  .ما خودش به صورت اتوماتيك اين مشكل را كامل حل ميكنه

**********************  

 
تكليف نسل امروز جامعه چي مي شه؟ كساني .. ضوع رو حل كنناگر قرار بر اين باشه كه نسل آينده اين مو

والديني چون تركه ي  -دولتي  - كه خودشون براي خودشون نمي تونن تصميم بگيرن و حتما نظارت ديني
  خشك بايد باالي سرشون باشه؟ آيا اين تنها مشكل اين دنياي ماديه؟

********************  

 دوست گرامي
ورهايي ياد گرفت كه به محض اين كه قانوني مطابق ميلشون نيست شروع به برخورد اين رو بايد از كش

 .ميكنند و تا اون قانون اصالح نشود آرام نمي نشينند
 . در ضمن مشكل ما تنها خود قانون نيست

اين كه هر چيزي رو با اسم دين قبول كرديم بي آنكه پيگير آن باشيم كه هدف و اصل .مشكل اول خودمانيم
براي چيست آن . 

 .اين كه هر كسي خودش رو عالم ميدونه و شروع به تفسير ميكنه هميني ميشه كه ميبينيم
 همين ها قانون ميگذارند و آخرش هم همين ميشود

 .وقتي خرافات وارد دين ميشود انتظاري نبايد بيش از اين داشت
ميشويم متاسفانه ما هم كه ميدانيم خرافات است با اين حال باز با آن همراه . 

 .اگر خود خانواده ها از خودشون شروع كنند مقداري از مشكالت آينده جوانانشون حل خواهد شد
 .شايد نصف مشكالت به قانون و صاحبان قدرت مربوط ميشه



 .ولي باقي اش خودمون مقصريم
اگر اينقدر زياده البته بگم كه باز قطعا مشكالتي براي ادامه هست ولي .بايد راه ازدواج هاي آسان هموار بشه

خواهي ،اينقدر چشم و هم چشمي و اينقدر بريز و به پاش ها نباشد شايد خيلي راحت دو جوان به هم 
وقتي دلگرم به زندگي باشند ديگر فكري براي كج رفتن نخواهند .باور كنيد اينقدر هم سخت نيست.برسند
 .كرد

ميشود كه چه مشكالت متعددي براشون پيش ولي وقتي كه آينده ايي براي خودشون نميبينند ،خب معلوم 
به همين راحتي.از راهش نشد از بيراهه ميرود.هر انساني نيازهايي دارد كه بايد مرتفع شود.مياد  . 

 .همه كه توان مقابله ندارند
يك چيزي اينجا مينويسم كه گرچه هيچ ميل نداشتم كه بيانش كنم ولي ميخوام بدانيدكه وقتي هم سطح 

اده پايين باشد و هم وقتي سطح خواسته ها در زمان ازدواج باال باشد اين مشكالت پيش خواهد فرهنگي خانو
 .آمد

متاسفانه چند مورد شنيده ام از منبع موثق كه خانواده ها وقتي راهي براي ازدواج فرزندانشون نميبينند و از 
اجازه رو به فرزندانشون دادند كه با  اين طرف ميترسند كه فرزندانشون با هر كسي رابطه ايي برقرار نكند اين

متاسفانه اين روند رو به رشد است و اين زنگ خطر جدي براي كشور است .هم همبستر شوند . 

اگر باز هم اين راه رو پيش ببريم روزي خواهد رسيد كه ديگر هيچ راه نجاتي نخواهد بود و ميبينم روزي رو 
آنها پاك تر زندگي ميكنند.ريكايي كه بگويم صد رحمت به كشور هاي اروپايي و آم .  

************************************  

طرف كور دو بنابر قانوني مذ...در كشور هلند سن ازدواج بر طبق مصوبه ي پارماني پانزده سال تعيين شد
باشند براي كه به اين سن رسيده ) چه دختر با دختر يا پسر با پسرفرقي نداره -حاال چه دختر با پسر(ازدواج 

اميد به روزي كه ايران چيزي براي گفتن داشته . ازدواج نيازي به رضايت والدين يا هيچ نهاد و ارگاني ندارند
  باشه

**********************  

 درود آقاي قهاري عزيز
مي توانم ) كه از عهده من بيرون است(به فرموده داستانتان را خواندم و بدون قصد تحليل فني داستان 

بگويم سه دريچه اي كه به يك موضوع خاص گشوده بوديد به داستان كششي بخشيده بود كه حتي خواننده 
تنها كاستي كه به چشم آمد پرداختن غير ضروري به برخي . كم حوصله اي چون مرا هم تا پايان كشانيد  

 حاشيه ها بود 



( شخصيت شان براي خواننده اين مساله در بخشي از درون گويي هاي شخصيت ها و سعي در تشريح 
بيشتر نمود داشت حال آن كه شخصا ترجيح مي دادم زواياي شخصيتي آنان را در البالي خطوط داستان 

  . (دريابم نه از زبان خودشان
در مورد دستمايه داستان نيز تنها مي توانم بگويم به تعداد ما آدميان عقيده ها و خوي ها و خلقيات گونه 

ساسا دنيا به همين چيزها دنياي ميانه حال كنوني ماست اگر نه يا اتوپياي افالطون بود يا گون وجود دارد و ا
 .دوزخ دانته

ما همه پرورده ي محيط . برخالف گذشته ها ديگر حتي امثال سيد هم بدمن هاي ذهن من نيستند 
زاده ايم همخانه سيد اگر در اين خانه زاده ايم سيد شده ايم ، اگر در خانه ي همسايه . گرداگرد خويشيم

  .شده ايم ، و در خانه اي ديگر يا عاطفه يا نازي و يا حتي سيد اسماعيل
تنها چيزي كه هنوز برايم قابل هضم نيست سعي در تحميل تفكر امثال سيد ها به امثال همخانه هايش به 

ن دور كه دستانِ در اسم عرف و دين و قانون است كه البته اين را هم غمي نيست كه در روزگاري نه چندا
  .گردنِ يار ما ، دسته ي كوزه دگران خواهد بود اثري از اين قضايا نخواهد بود

 : به قول قيصر ملك دل
 

 اين روزها كه مي گذرد
 شادم

 اين روزها كه مي گذرد
 شادم

 كه مي گذرد
 اين روزها

 شادم
 ...كه مي گذرد

 
با خانم افتخارزاده و آقاي دزفولي بابت طرح جلد  در پايان سپاس و شادباش مرا بابت داستان زيبايتان

  .نوستالژيك شان تقسيم كنيد

*********************************  

 :قل قول از شيداي صحران
متاسفانه اين روند رو به رشد است و اين زنگ خطر جدي براي كشور است ................



رسيد كه ديگر هيچ راه نجاتي نخواهد بود و ميبينم روزي رو اگر باز هم اين راه رو پيش ببريم روزي خواهد .
آنها پاك تر زندگي ميكنند.كه بگويم صد رحمت به كشور هاي اروپايي و آمريكايي  . 

 
 

من شخصيتهاي داستان را در گفتگو با افراد با تجربه. كامال حق با شماست  !!!! 

گرفته تا شخصي كه پس از همĤغوشي خانه را تمييز از دختر كتابخوان . همه شخصيتها واقعي اند. برگزيدم 
يا خود عاطفه و ديگران! ميكرد و غذا ميپخت ... 

صيتهاي داستان واقعي اند و اسمهاي مستعار خهمه ش....وشتن به سختي تحمل كردممن اين درد را وقت ن
  ....دارند

*************************************  

دام صيغه نبودندوبراساس دليل همبستگي همسرپيامبرشدندغيرازچندتن كه آتش گرامي زنان پيامبر هيچك
زن مي تواني بگيري درمقابلش قانوني گذاشته كه اين 4امادوست عزيز اگر اسالم فرموده تا.همسرش بودند

وخوب مي دانيم كه هرگزمردي !!!حركت راغيرممكن مي سازد وآن رعايت عدالت كامل مابين آنان است
خداوندعزيزم .پس يعني چون توانش راتداري فكرش رانكن.دعدالت رابه طوراحسن رعايت كندقادرنخواهدبو

زيرابخوبي ازاخالق انسان آگاه است درزماني كه مردان عرب .خيلي هوشمندانه اين موقعيت راقراردادساخت
مثل آب خوردن زن مي گرفتند وبه راحتي ولش مي كردند اين كالم ممانعت مي كندازهواسراني 

مثل !امازمانيكه جنگ است و مردان درميدان جنگ ازبين مي رونداين چندهمسري يعني برقراري.ردانم
به هرحال صيغه يك حركت زشت وكريه است كه دراسالم اصالموجودنيست مثل  2آلمان درجنگ جهاني 

پايداربادايران زمين.خيلي ازكارهايي كه به نام دين به خوردعوام مي رود .  

*********************  

آيا شرايط اكنون با شراط هزار و چهارصد سال پيش يكي مي باشد؟ آيا مولفه هاي اجتماعي و فاكتورهاي 
انسان از نظر . رفتاري آن دوران با عصر نوين همساز است؟ پاسخ را بعهده ي انسان هاي واقع بين مي گذارم

اگر ... ريك ديگر يا رقيب نمي باشدزيست شناسي موجود انحصار طلبي است و رفتار جنسي او پذيراي ش
مردي قادر به داشتن بيش از يك زن باشد و ما اين حق را براي او قائل باشيم، آيا در مقابل چنين حقي را 

  براي زن نيز مي پذيريم؟ آيا از منظر انساني او را چون يك انسان، چون يك مرد مي پنداريم؟

****************  



هيچكدام صيغه نبودندوبراساس دليل همبستگي آتش گرامي زنان پيامبر 
زن مي 4امادوست عزيز اگر اسالم فرموده تا.همسرپيامبرشدندغيرازچندتن كه همسرش بودند

تواني بگيري درمقابلش قانوني گذاشته كه اين حركت راغيرممكن مي سازد وآن رعايت عدالت 
هدبودعدالت رابه طوراحسن وخوب مي دانيم كه هرگزمردي قادرنخوا!!!كامل مابين آنان است

خداوندعزيزم خيلي هوشمندانه اين .پس يعني چون توانش راتداري فكرش رانكن.رعايت كند
زيرابخوبي ازاخالق انسان آگاه است درزماني كه مردان عرب مثل آب .موقعيت راقراردادساخت

ني خوردن زن مي گرفتند وبه راحتي ولش مي كردند اين كالم ممانعت مي كندازهواسرا
امازمانيكه جنگ است و مردان درميدان جنگ ازبين مي رونداين چندهمسري يعني .مردان

به هرحال صيغه يك حركت زشت وكريه است كه دراسالم  2مثل آلمان درجنگ جهاني !برقراري
پايداربادايران زمين.اصالموجودنيست مثل خيلي ازكارهايي كه به نام دين به خوردعوام مي رود . 

*********** **************************  

 دلكش عزيز 
تمام اين حرفا نشان دهنده ناقص بودن دين و تحقير شخصيت زن در اين دين هست، ياد اين حرف افتادم 

تا زن بگير كه بعدش بياد و يه  4براي چي بايد گفته بشه برو  چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني
  4قانون بذاره كه نتونن بگيرن كه صد البته هيچ فرقي در اصل ماجرا نكرده و مردان عزيز همچنان

تا ميگيرم4تازن و ميگيرن خيلي راحتم ميگن توانايي دارم خوب    

داشته يه سوال خيلي مهم دارم  تا زن 40بعدشم راجع به پيامبر، نگفتم صيغه كرده اما   

تا زن؟ اگه نه چرا اين همه زن گرفته اينجوري كه قانون  40آيا پيامبر ميتونسته اعتدال و برقرار كنه بين 
 اسالم خودشو زير پا گذاشته

 راجع به جنگ و از بين رفتن مردان
شته باشن، مگه نه؟تا شوهر دا4خب پس اگه يه زماني تعداد مردان زياد شد زنها هم بايد بتونن   

  موفق باشي دوست عزيز

********************  

 !!!!!آيا صيغه و هم آغوشي بارضايت دوطرف با هم متفاوت است؟
%80ما در عصر سرعت،تكنولوژي و تفكر زندگي ميكنيم با وجود اينكه من خودم به  

ني قرار گيرد از جمله وضو و غسل؛چرا اسالم اعتقاد دارم اما به نظرم بعضي از قوانين اسالم بايد مورد بازبي
كه اين دو به دليل رهايي اعراب از نجاسات و كثيفي ها بوده ويا مسئله ي حجاب و مهمترين آن مسئله 



 ....صيغه
اين موارد و چند مورد ديگر نياز شديد به بازنگري دارد و وضع قانوني مطابق زندگي روزمره ي سال 

سال پيش 1400نه پيروي از قوانين ) 2013(1392 ... 

 ...اعتدال در همه چيز يكي از اصول كامل درست است و حتي دين اسالم هم به آن اشاره كرده
اما روح انسان تجلي خداوند است آيا خداوندي كه به ما قدرت تفكر داده است از ما توقع اطاعت بي چون و 

 !!!!چرا از قوانيني منسوخ شده را دارد؟؟
ديني است چراكه تعصب راه تفكر را مي بندد و به شخص اجازه ي شك هم  تعصب بدترين معضل جوامع

  !!!...نمي دهد ،چه رسد به تفكر

***********************  

در جامعه ي امروزي سن ازدواج باال رفته و حتي خيلي افرادي كه ازدواج ميكنند بعد از يك يا دو سال 
 ...پشيمان مي شوند و راه طالق در پيش ميگيرند
و پسران  70امروزه و مخصوصا در دختران دهه... دوست بودن و داشتن رابطه بدون دخالت خانواده و 

به وفور يافت مي گردد؛اما متاسفانه چون نه دختر ونه پسر آموزشي براي آن نديده اند و هميشه از  60دهه
در اين بحث هم به آنان طرف خانواده نهي مي شوند وقتي اين وفور را ميبينند و چهارچوب هاي اخالقي 

 ....آموزش داده نشده است افسار شهوت از دست ميدهند و هر روز هم خوابي جديد پيدا مي كنند
حال ممكن است بعضي از دوستان بگويند اشكالي ندارد كه اينطور باشد اما شايد در ظاهر اين طور باشد اما 

به آن ها صدمات جدي و خطرناكي خواهد زد  روح بخش مهمي از احساسات و عواطف دارد كه با اين روابط
 ...كه اين صدمات در حال يا آينده بروز خواهد كرد

متاسفانه راه حلي خاص و عمومي براي اين مسئله نيست و هركس ميبايست خودش با چهارچوب هايي كه 
ل گفت جدي يا ديني ست و يا انساني به حل مسئله ي خود بپردازد؛تنها چيزي كه ميشود به عنوان راه ح

گرفتن و پرداختن نيازهاي جنسي مانند همه ي نيازهاي بدن است و آموزشي جامع از طرف خانواده و 
  ......جامعه

******************************  

به نظر من روايتي ساده و جاري در زمان حال با بياني عالي و جذاب بود كه خواننده را به خاطر خواندن 
ان به دنبال خود ميكشاندذهن شخصيت هاي داست .  

! آوردن دو شخصيت كامال در تضاد با يكديگر از نظر فكري و زندگي آن ها با هم تنها به دليل هم خانه بودن
گوياي پارادوكسي زيبا و نشانه ي وجود انسان هاي فهميده اي به دور از تعصب بود كه لزوما زندگي زير يك 

 .سقف را ،هم عقيده بودن نميدانستند



خصيت عاطفه با برداشتي كه سيد و دوستش از او داشتند و شخصيت واقعي او و چالشي كه در نهايت ش
يري يك شخص با خط فكري متفاوت و غير مذهبي از يك شخصيت ذه به آن دچار شد ، گوياي تاثير پعاطف

!!!!! مذهبي بود كه البته منظور من تاثير گذاشتن يك شخصيت مذهبي روي شخصيت غير مذهبي نيست
بلكه آنچه براي من جذابييت داشت انعطاف پذيري چنين شخصيتي در لحظه اي فكر كردن به آنچه كه 

 .ديگران به آن اعتقاد داشتند، بود
تم آهنگ و زير و بم شدن و اوج و فرود نت ها در نوشته شما كامال مشهود بود و نشان از تاثير پذيري عميق 

ت ها داشتشما و حساسيت باالي شما نسبت به ن . 

آرزو ميكنم نت زيباي آرامش و حس نوشتن در زندگي شما با فراز و فرودي زيبا و هيجان انگيز هميشه 
  .نواخته شود

*****************  

آيا كساني كه بقول شما هر شب با كسي مي خوابند حق آباء و اجدادي ما را خورده و حقوقمان را پايمال 
ميان دو انسان عاقل و بالغ بوده كه تنها به ) هر چند يك شبه(رابطه اي مي نمايند؟ يا آنكه اين تنها 

و مدرنيته نمي باشند خودشان ارتباط خواهد داشت؟ آيا شما و امثال شما همان مصداق دوگانگي ميان دين 
از سويي وانمود مي كنند كه از بنيادگرايي صيغه گريزانند ولي از ! يكي به ميخ و يكي به نعل فو بقول معرو

. سوي ديگر بخود حق دخالت در روابط انسان هاي ديگر را كه حتي از آنها شناختي ندارد را مي دهند
يد كرد؟ آيا بحث اگر دين نه پس سركار عليه اين كار را خواه. چهارچوب اخالقي را چه كسي تعيين مي كند

افسار شهوت همان آموزه هاي منسوخ دين در لباس مدرنيته نيست؟ آيا شهوت ديگران جز در اتاق خواب 
د كه پايبند يك سري از يخودشان به بيرون سرايت كرده و به ما ضرر مي زند؟ آيا چون شما مي خواه

ديكتاتوريست هر چند كه سعي داريد  كدهاي ديني باشيد سايرين نيز بايد از شما اطاعت كنند؟ ذهنيت شما
 .از آن خالص شويد

  با عرض پوزش بخاطر انتقادي كه كردم 

*********************  

شوربختانه موضوع همĤغوشي به هر شكل يا اسم ، توسط هيچ متوليِ قانونگذاري صريحا رد يا قبول نشده و 
هم اكنون هر كس اين . گمي در روابط شدهآنقدر در آن شك و شبهه و تبصره آورده اند كه كالف سردر 

حتي حقيقتا بين كساني كه به نوع ديني آن با قرائت شيعه . موضوع را با ديدگاه شخصي خود حل ميكند
يعني صيغه(  ) 



و اين ميشود كه جوانان كه اولين گروه متمايل به اين ....نيز اعتقاد دارند نوعي اختالف عميق ديده ميشود 
ر گمي و ناآگاهي روبرو ميشوند كه يا با ارتباطهاي پي در پي خود را تباه ميكنند و يا سمت هستند با سرد

 .آنقدر خودداري ميكنند كه آسيبهاي ديگري ميبينند
و . متاسفانه حتي باز كردن اين موضوع و آسيبهاي آن هم توسط يك متخصص دررسانه ها نيز تابو است

يا والدين آگاه از دوستان نزديك خود و سايتهاي اينترنتي تجربه جوانان بجاي مشاوره با افراد آموزش ديده 
 ....كسب ميكنند

  ....خالصه اينكه اين رشته سر دراز دارد و مثل هر معزل ديگر اجتماعي باري به هر جهت مانده

*****************  

 
 ...درود محمد پارساي عزيز

د؛احساس ميكنم سوء تفاهمي پيش آمده و برخود كاش چندبار ديگر نوشته ي مرا با حوصله و دقت بخواني
 ...ميدانم كه اين سوء تفاهم را برطرف سازم و به تك تك سواالتتان پاسخ دهم

 
آيا كساني كه بقول شما هر شب با كسي مي خوابند حق آباء و اجدادي ما را خورده و حقوقمان را پايمال 

ه هدفم از بيان اين موضوع مسائل تخريبي در خير،من هم صحبتي از حق خودمان نكردم بلكمي نمايند؟
 .ذهن اين افراد است كه در زماني ديگر بروز خواهد داد و اين يك مسئله روانشناسي و ثابت شده است

 
آيا شما و امثال شما همان مصداق دوگانگي ميان دين و مدرنيته نمي باشند و بقول معروق يكي به ميخ و 

كنند كه از بنيادگرايي صيغه گريزانند ولي از سوي ديگر بخود حق دخالت  از سويي وانمود مي! يكي به نعل
چهارچوب اخالقي را چه كسي . در روابط انسان هاي ديگر را كه حتي از آنها شناختي ندارد را مي دهند

اگر دين نه پس سركار عليه اين كار را خواهيد كرد؟. تعيين مي كند  

را كه در آن ها سعي شده راهي به انسان براي سعادت نشان داده راستش تمام اديان برايم مقدس هستند چ
شود و انسان بتواند مسير تكامل را بهتر بپيمايد اما در همه ي آن ها نقاطي وجود دارد كه نقاط تاريك و 

نقصان است و هركس به هر ديني كه اعتقاد دارد مي تواند بنابر تفكر و شرايط زندگي خويش اين نقاط را 
د روشن سازدبراي خو . 

مدرنيته و دين تناقضي با هم ندارد به شرط آنكه از هرگونه جانبداري بدون تفكر پرهيز شود؛اگر كسي 
من در مطلب قبل هم اشاره كردم كه دين بايد با شرايط امروزي (مدرنيته است دليل بر نداشتن دين نيست 

 (اديت شود ولي منظورم اين نبودكه دين بايد از بين برود
خصا به صيغه اعتقادي ندارم ولي اين دليلي بر نداشتن دين نيستمن ش . 



 
آيا شهوت ديگران جز در اتاق خواب خودشان به بيرون سرايت كرده و به ما ضرر مي زند؟ آيا چون شما مي 

 خواهد كه پايبند يك سري از كدهاي ديني باشيد سايرين نيز بايد از شما اطاعت كنند؟
از شخصي ترين مسائل است هيچ شكي نيست و هر كس بنا به شخصيت و در اينكه شهوت يكي . خير

چهارچوب هاي خود آن را تعريف ميكند وبه كسي هم ربطي ندارد؛در مورد ضرربه من فرموديد و من 
ميخواهم نظر شما را درباره ي مردهايي بدانم كه به دليل تعدد هم خوابي در زمان مجردي و تبديل شهوت 

حتي بعد از ازدواج هم نميتوانند از لحاظ روحي ارضا شوند و به دنبال تنوع طلبي به بيماري العالج 
اين در صورتي ست كه طرفين راضي به اين كار هستند.(هستند ) 

 !آيا اگر چنين مردي در زندگي من قرار گيرد من ضرر نخواهم كرد؟
ا آن دختر ضرر نخواهد كرد؟آيا اگر همان فرد بيمار دختري را بروبايد و از وي سوء استفاده كند آي ! 

 
من دين را دليلي بر درستي يا نادرستي ها نميدانم و اصال درباره ي كدهاي ديني صحبتي نكردم تمام حرف 

  ......من اين است كه همه ما به آموزش نياز داريم ؛آموزشي از سوي خانواده و جامعه و رسانه ها؛

************************************  

 
از شما مي پرسم كه براي مثال : شما در جايي در مورد تخريب ذهني و ضررهاي روانشاسي صحبت كرديد 

جامعه ي آمريكا با آن پيشرفت اساسي و مردمان آگاه از حقوق اجتماعي كه آزادي جنسي دارند بيشتر 
ل شما از اين دست ايوس كه بقومايران با ان جوانان بي اطالع و تخريب ذهني شده و عقب مانده اند يا 

 تخريب ذهني در جامعه ي آن مكاني ندارد؟
بنده مذهبي نيستم ولي به اعتقادات و عقايدبي ضرر افراد احترام مي : در جاي ديگر صحبت از دين كرديد

راه سعادت بشر لزوماً در : ولي در يك مورد با شما مخالفم ... گذارم چه يك دين باشد يا طرز تفكر شخصي
د بلكه در چهارچوب تجارب فردي از دنياي پيرامون و نحوه ي ارتباط با آن خالصه مي گردددين نمي باش . 

 
آيا قرون وسطي را بياد نمي آوريد؟ آيا : در قسمتي هم عنوان كرده ايد كه مدرنيته با دين تناقضي ندارد

نكشيده اند؟ آيا دين  سالها سردمداران ديني، دانشمندان و روشن فكران را بجرم ارتداد و جادوگري به آتش
توان پذيرش صداي مخالف را داشته است؟ براي مثال از همجنسگرايي نمونه مي آورم، با وجود اثبات 

 طبيعي بودن اين مساله از ديدگاه زيست شناختي آيا دين با آن مخالفت نمي ورزد؟
 

آيا كساني كه تعدد هم از شما مي پرسم كه : در آخر هم در مورد مردان و تعدد هم خوابي ها فرموديد 



خوابي نداشته اند كامالً مبرا از اين موضوع بوده اند؟ آيا كساني كه هم خوابي نداشته اند نياز تنوع طلبي 
شما نمي تواند ... ندارد؟ مشكل شما در اينجاست كه درك نمي كنيد تنوع طلبي يك مقوله ي انساني است

جوك تكراري بخنديد و براي يك موضوع هميشه در  به يك.. سالهاي سال يك غذاي يك جور را بخوريد
تنوع طلبي امري انساني است كه نبود ان باعث نابودي نوع بشر مي شود زيرا نوگرايي در ... حال گريه باشيد

كه تعدد همخوابي داشته اند ) بقول شما(از شما مي پرسم كه مرداني  ...بشر منجر به تكامل مي گردد
ا داراي آگاهي بيشتري در مورد سكس بوده اند يا مردان باكره اي كه حتي در جامعه اي مانند آمريك

كوچكترين اطالعي در مورد لذت از رابطه ي زنانشويي نداشته؟ آيا نمي دانيد ميزان طالق در جامعه ي 
نسب بيشتر از آمريكا است؟ه ايران ب  

سوء استفاده كند آيا آن دختر ضرر  آيا اگر همان فرد بيمار دختري را بروبايد و از وي: همچنين افزوديد
در اينجا از شما مي پرسم كه در جامعه ي ايران كه جوانان را از رابطه ي طبيعي نهي مي ! نخواهد كرد؟

كنند اين موضوع بيشتر است يا در جامعه ي غربي كه آزادي داشته و دو جنس مخالف از همان سنين 
شتوانه ي فرهنگي قوي والدين از آنان حمايت مي نمايد؟كودكي با هم رشد يافته و با آگاهي بيشتر و پ  

 
  با تشكر دوباره 

*******************  

 :نقل قول
متاسفانه چند مورد شنيده ام از منبع موثق كه خانواده ها وقتي راهي براي ازدواج فرزندانشون نميبينند و از 

نكند اين اجازه رو به فرزندانشون دادند كه با  اين طرف ميترسند كه فرزندانشون با هر كسي رابطه ايي برقرار
 .هم همبستر شوند

 
 ...واقعا نميدونم چي بگم،اين افتضاحه،ناراحت و متعجب شدم

 :نقل قول
بنابر قانوني مذكور دو دطرف ...در كشور هلند سن ازدواج بر طبق مصوبه ي پارماني پانزده سال تعيين شد

كه به اين سن رسيده باشند براي ) ر با دختر يا پسر با پسرفرقي ندارهچه دخت -حاال چه دختر با پسر(ازدواج 
اميد به روزي كه ايران چيزي براي گفتن داشته . ازدواج نيازي به رضايت والدين يا هيچ نهاد و ارگاني ندارند

 باشه

 
 ...شما دو قدم جلوتر رو نگاه ميكنيد،من چهار قدم



،االن ميگيم چه خوبه كه ازدواج آزاد بشه  

اين يك پروسه طوالني و دو يا سه نسليه (وقتي آزاد شد،بعد به فكر اين ميفتيم كه چرا اصال ازدواج كنيم؟؟؟
 (اما قطعا اتفاق ميفته

به نظر من ازدواج دست و پاي آدم رو ميبنده،آدم رو محدود ميكنه،و موقعي كه اطرافيان متاهل خودمو 
گرفتهميبينم،متوجه ميشم ازدواج جلوي پيشرفتشونو   

-شايد من اشتباه ميكنم،يا جامعه محدودي رو مشاهده ميكنم،اما با شرايط امروزي،چه اقتصادي،چه فرهنگي
 ديني،همون ازدواج نكنيم بهتره

************************** 

 :نقل قول
آتش گرامي زنان پيامبر هيچكدام صيغه نبودندوبراساس دليل همبستگي همسرپيامبرشدندغيرازچندتن كه 

زن مي تواني بگيري درمقابلش قانوني گذاشته كه اين 4امادوست عزيز اگر اسالم فرموده تا.مسرش بودنده
وخوب مي دانيم كه هرگزمردي !!!حركت راغيرممكن مي سازد وآن رعايت عدالت كامل مابين آنان است

خداوندعزيزم .نپس يعني چون توانش راتداري فكرش رانك.قادرنخواهدبودعدالت رابه طوراحسن رعايت كند
زيرابخوبي ازاخالق انسان آگاه است درزماني كه مردان عرب .خيلي هوشمندانه اين موقعيت راقراردادساخت

مثل آب خوردن زن مي گرفتند وبه راحتي ولش مي كردند اين كالم ممانعت مي كندازهواسراني 
مثل !مسري يعني برقراريامازمانيكه جنگ است و مردان درميدان جنگ ازبين مي رونداين چنده.مردان

به هرحال صيغه يك حركت زشت وكريه است كه دراسالم اصالموجودنيست مثل  2آلمان درجنگ جهاني 
پايداربادايران زمين.خيلي ازكارهايي كه به نام دين به خوردعوام مي رود . 

 
 خواهر گلم،تو كه با چند خطي كه نوشتي ايران زمينو به فنا دادي

پدر مملكتو در مياريم فك ميكنيم آبادش كرديم،اما يكم ميريم عقب تر بهش نگاه  مشكل ما هم همينه كه
 ...ميكنيم،بعله،افتضاحيه كه خودمون ببار آورديم،زديم داغونش كرديم

ور داشتم نه شما،خداييش ما توي زمان ضحرف نزنيم چون نه من اون زمان ح بياين راجع به پيامبر اسالم
د اونوقت بيايم سر تعداد زوجه هاي فالن شخص تفسير بنويسيمخودمون پدرمون داره در ميا ... 

************************ 

 :نقل قول
 در جامعه ي امروزي سن ازدواج باال رفته



 
و همونطور كه گفتم،سن ازدواج بتدريج باال تر ميره و مخصوص انسانهاي مسنتر ميشه كه بيشتر نياز هاي 

 ...عاطفي دارند تا جنسي
يه آزادي طلب جوونها اونها رو از ازدواج با اينهمه درد سر منع ميكنهچون روح  

مگه ديوونه ايم دست و پاي خودمونو ببنديم؟«:اين جمله رو از اطرافيان مجردم زياد شنيدم » 

 و به نظرم اين ويژگي مثبتيه
 و تصوير،خداييش هنرمندانه بود

  ممنون از دوستان 

****************************************  

قل قول ازن  

 Ein Reich: 
بنابر قانوني مذكور دو ...در كشور هلند سن ازدواج بر طبق مصوبه ي پارماني پانزده سال تعيين شد:نقل قول

ه كه به اين سن رسيد) چه دختر با دختر يا پسر با پسرفرقي نداره -حاال چه دختر با پسر(طرف ازدواج ود
اميد به روزي كه ايران چيزي براي . باشند براي ازدواج نيازي به رضايت والدين يا هيچ نهاد و ارگاني ندارند

 گفتن داشته باشه

االن ميگيم چه خوبه كه ازدواج آزاد بشه،وقتي آزاد ...شما دو قدم جلوتر رو نگاه ميكنيد،من چهار قدم
اين يك پروسه طوالني و دو يا سه نسليه اما قطعا (كنيم؟؟؟ شد،بعد به فكر اين ميفتيم كه چرا اصال ازدواج

به نظر من ازدواج دست و پاي آدم رو ميبنده،آدم رو محدود ميكنه،و موقعي كه اطرافيان متاهل )اتفاق ميفته
خودمو ميبينم،متوجه ميشم ازدواج جلوي پيشرفتشونو گرفتهشايد من اشتباه ميكنم،يا جامعه محدودي رو 

ديني،همون ازدواج نكنيم بهتره -م،اما با شرايط امروزي،چه اقتصادي،چه فرهنگيمشاهده ميكن  

   !خب اينجوري كه نسل بشر نابود ميشه

*******************  

قانوني .آتش عزيز متوجه يك اصل بايدباشيم وآن اينكه چيزي راكه خداوند عظيم مي داندمانمي دانيم.سالم
ره نمي شد آن رابه هم زداين كه همه چيزدرطبيعت رفته رفته شكل مي كه درآن زمانه وجودداشته به يكبا

به همين .پس خداوندم نمي خواست به يكباره سنتهاي غلط رافروبريزد.گيرد وساخته مي شوديك اصل است
شماانگارمتوجه نشديد كه اصل اين قانون رعايت .خاطربراي مسدودكردن اين چندزني يك قانون قرارداد

بنابراين اين مسله !وخب طبيعي است كه هيچ مردي قادرنيست عدالت رارعايت كند.است عدالت بين آنان



هموطنم مشكل دين نيست !!!حل مي شود ومردان نبايدچندهمسربشوندزيرا عدالت رارعايت نمي كنند
البته من .مشگل دست درازي مابه دين است وآن گونه كه خودمان مي خواهيم تغييرات بوجودمي آوريم

زيرا پادشاه .اماايمان دارم دين اسالم هيچ نقصي ندارد.چ بحثي ندارم وبه نظرتان هم كاري ندارمباشماهي
درضمن پيامبر زنان .دوست گرامي ما دردين اسالم صيغه نداريم واين ساخته حديث سازان است.عالمي دارد

ممنون.بايلبين ق.زيادي داشت بله،،اما اين زنان بنابرشكل گيري بودكه بايداتحادايجادمي شد   

******************  

سنت صيغه سنت محمد ابن عبداهللا  !ميشه دوباره حرفتون رو توضيح بديد؟ ما كه درست متوجه نشديم
در ضمن امر  !است، من غير مذهبي هستم ولي شما كه مذهبي هستيد مي گيد سنت پيامبرتون غلطه؟

يكي از اختالف هاي وهابيون و ... پيروي از قرآنهصيغه جزو نص قرآنه و اگه مي بيند در احاديث اومده به 
وهابيون صيغه رو قبول ندارن و شيعيان براي همين اونها رو متهم برعايت نكردن : شيعيان نيز سر همينه 
صيغه تو قرآن اومده: يعني چي... متن قرآن مي كنند . 

  با تشكر

*************************  

دونيم  خدا چيزاييرو مي دونه كه ما نمي ! 

از كجا پي برديم خدا مي دونه چيزاييرو كه ما نمي دونيم چي هست ؟ ,ما كه كال نمي دونيم   

در واقع ما با وجود اينكه نمي دونيم پي به وجود چيزايي مي بريم كه گرچه نمي دونيم چي هست ولي مي 
  .. دونيم كه خدا مي دونه چي هست

 
هم بر دوش بكشيم با وجود اين  "مسئوليت"قبول كنيم و بار  "بايد"يعني در اصل ما نوعي جهان بيني رو 

  ! كه بعضي از مفادش رو نمي دونيم ولي جاي شكرش باقي هست كه خدا مي دونه
 

ps: 

قبول كرد ؟ "اصل"آخه با كدوم مرجعيت و تكيه گاه فكري بايد همچين پيش فرضي رو به عنوان يه   !  

pps : 

ديگر چه صيغه ايست 4اين    ! 

 
.... 

  .. گويا زمان قديم تمامي راه هاي اتحاد بين قبايل از دروازه ي ازدواج عبور مي كرده



*******************  

ن.پ . 

سهيل جان عجيب است كه داستان چند وجهي من كه فقط يك قسمت آن مربوط به همĤغوشي است،  
عزيز ديده نشده يا كمتر بچشمشان توسط خوانندگان  ...وجوه ديگر آن از جمله قضاوت، دروغ، ريا و

 !!آمده
********************************. 

 
جناب قهاري كامال حق باشماست اما چون در جامعه ي ما هيچ گاه در اين باره سخن نمي گويند و 

 ... گفنگويي صورت نميگيرد؛ اينجا محفلي شده براي گفتگو و بيان عقايد مختلف
فرار ... كرديم درصد بااليي از انسان ها با پوششي پوشالي از ريا،دورويي،دروغ وهمان طور كه پيش تر اشاره 

 ...ميكنند
متاسفانه يا خوشبختانه نيت واقعي و انديشه ي افراد را نميشود در صورت آنان يافت و ما به ناچار از ظاهر 

ره ي شخصيت اشخاص افراد به قضاوت مينشينيم كه البته بايد بدانيم تكيه زدن بر مسند قضاوت دربا
مختلف كار خداوند است چراكه تنها اوست كه از همه چيز آگاه است ،اگر همه ي انسان ها به اين انديشه 

 .برسند مطمئنا همه از صدمات اين قضاوت هاي اشتباه در امان خواهند بود
ل هم هستند ؟مث) سيدوعاطفه(اما آيا هميشه مانند اين داستان افرادي كه در كنار هم قرار ميگيرند !!! 

اگر دروغگو هستند هردو دروغگويند؟ يا هردو رياكارند؟آيا ضرب المثل در و تخته هميشه صدق مي 
 كند؟؟؟؟؟؟

 ....اين سوالي ست كه مدت زيادي ست به آن فكر ميكنم
 ...و هربار جوابي ديگر مي يابم

جه گيري كلي برسمخوشحال ميشم از نظرات ارزشمند دوستان استفاده كنم تا بتوانم به نتي ....  

******************************  

 :قل قول
تكيه زدن بر مسند قضاوت درباره ي شخصيت اشخاص مختلف كار خداوند است چراكه تنها اوست كه از 
همه چيز آگاه است ،اگر همه ي انسان ها به اين انديشه برسند مطمئنا همه از صدمات اين قضاوت هاي 

واهند بوداشتباه در امان خ . 



 
 :صحبت از عقايد مختلف زديد،عقيده من رو هم بشنويد

« هيچكس نميتواند بر همه چيز .نيست هيچكستكيه زدن بر مسند قضاوت درباره ي اشخاص مختلف كار 
اگر خدايي هم وجود داشته باشد،تا االن بايستي خيلي گيج شده باشد.آگاه باشد !!!» 

كيه كنيم،ضعيفتر و خرافي تر ميشيمهر چقدر در زندگيمون بيشتر به خدا ت . 

 اگر همه چيز كار خداست،پس ما اينجا چه كاره ايم؟
 اگر خدا به ما نياز نداره،پس چرا مارو به بد ترين عذابها تهديد ميكنه؟

اگه خدا همه چيزو ميدونه،پس قبل از خلقت جهان هم ميدونسته من يه روزي بوجود ميام و همچين 
و چطوري توجيه ميكنه؟حرفايي ميزنم،خدا اينر  

 اگه روزي با خدايي رو در رو بشم،خيلي حرفا براي گفتن دارم
جدال من با خدا«:بعدش يه كتاب هم مينويسم »   

********************************  

قل قول ازن  

 judass: 
 !خدا چيزاييرو مي دونه كه ما نمي دونيم 

از كجا پي برديم خدا مي دونه چيزاييرو كه ما نمي دونيم چي هست ؟ ,ما كه كال نمي دونيم   

در واقع ما با وجود اينكه نمي دونيم پي به وجود چيزايي مي بريم كه گرچه نمي دونيم چي هست ولي مي 
  .. دونيم كه خدا مي دونه چي هست

 
هم بر دوش بكشيم با وجود اين  "مسئوليت"نيم و بار قبول ك "بايد"يعني در اصل ما نوعي جهان بيني رو 

  ! كه بعضي از مفادش رو نمي دونيم ولي جاي شكرش باقي هست كه خدا مي دونه
 

ps: 

قبول كرد ؟ "اصل"آخه با كدوم مرجعيت و تكيه گاه فكري بايد همچين پيش فرضي رو به عنوان يه   !  

pps : 

ديگر چه صيغه ايست 4اين    ! 

 
.... 

زمان قديم تمامي راه هاي اتحاد بين قبايل از دروازه ي ازدواج عبور مي كرده گويا  .. 



 
 :در يك كالم،دوست عزيزمون ميگه

1- 

 ما خيلي چيز ها رو نميفهميم
2- 

 قبول كنيم كه نميفهميم
3- 

 نبايد هم بفهميم
4- 

 هر چيو كه نفهميديم به خدا واگذار كنيم
5- 

فهميده)خدا(ديم اوني كه بايد بفهمهنگران هم نباشيم،هر چيو كه نفهمي   

*************************  

  نقل قول از

mahooooooor: 
...... 

مثل هم هستند ؟) سيدوعاطفه(اما آيا هميشه مانند اين داستان افرادي كه در كنار هم قرار ميگيرند !!! 

تخته هميشه صدق مي  اگر دروغگو هستند هردو دروغگويند؟ يا هردو رياكارند؟آيا ضرب المثل در و
 كند؟؟؟؟؟؟

 ....اين سوالي ست كه مدت زيادي ست به آن فكر ميكنم
 ...و هربار جوابي ديگر مي يابم

 ....خوشحال ميشم از نظرات ارزشمند دوستان استفاده كنم تا بتوانم به نتيجه گيري كلي برسم

 
 

. ميتوانند مسالمت آميز با هم باشندمن فكر ميكنم خير ، لزوما در و تخته با هم جور در نمي آيند ولي 
 .باالخره رنگي و بتونه اي هم الزم دارد

اما در داستان سيد و عاطفه دو نفر آدم با طرز تفكر مختلف هستند كه هر كدام ديگري را زوج مناسب خود 
اينكه بعد چه اتفاقي مي افتد مهم نيست...ميدانند ! 



وت استولي مهم قضا.ميشود يكي مثل اكثر ازدواجها   .... 

 ....قضاوت غلط كه در تمام داستان موج ميزند
************************************* 

براستي همĤغوشي با رضايت دو طرف بدون دريافت وجه ،در برابر صيغه با دريافت وجه چه قضاوتي ايجاد 
 ميكند؟

 
...  

*************************************  

و قوس ها و توضيحات اضافي براي بيان احساسات كساني كه با عقايد متفاوتي داستاني خوب، بدون كش 
 .كنار هم قرار مي گيرند

دقايقي از زندگي و پلي كشيده شده ازميان افكار مردي درخانه و پنجره ايي رو به خياباني كه آسمانش را 
 .ابرها پوشانده اند

ايي كه خود مي انديشند نه اينكه بايد به جاي  بيان شرح ماجرايي از زبان شخصيت هاي داستان به گونه
 .آنها انديشيد

 
داستان كوتاه شما اميدي در خواننده به وجود مي آورد كه مي شود به اينگونه ...آقاي محسن قهاري، تبريك

جريان ها و احساسات به گونه اي ديگر هم انديشيد و آن اينكه در هر شرايطي از هرفرهنگ وعقيده ايي كه 
مي توانيم بدون محكوم كردن ديگران با نگاه موشكاونه تري به وراي ظاهر آدمها برويم و آنچه در باشيم 

 .درون نهان دارند را درك كنيم
 *********************************** 

و ديالوگ هماغوشي! حال عقيده خودم راجع به موضوع بحث برانگيز مونولوگ صيغه ! 

 اول اينكه بگوييم  

جامعه بسيار سنتي و با باورهاي زندگي مي كنيم كه از اول به يك زن آموخته اند كه چگونه حرمت ما در :
ولي همين سنت و باورهاي .ذات خويش را نگه دارد،و قبل از هيچ ازدواجي وارد هيچگونه رابطه ايي نشود
 .ديني به كسي نياموخته كه در ازاي وجهي خود را به ديگري واگذار نكند

ج و بعديك ازدواج نافرجام وجود دارداتناقض عجيبي هميشه در قبل از ازدو براي همين . 

در جامعه كنوني ما ايران متاسفانه فاصله ايي كه بين دختران و پسران به وجود مي آورند، باعث شده كه دو 
رد و فقط درست مانند انسان كوري كه دركي از روشنايي را ندا.نفر تا حد يك راز براي همديگر باقي بمانند



 .در سايه توضيح از نور به وجود نور پي مي برد، ولي توضيح نور خود نور نيست
زن و مرددرحكم بال هاي يك پرنده هستند و هيچ پرنده ايي را با يك بال، پرواز ممكن نيست و : مي گويند

نيمي از بال يك اگر يك كبوتري بخواهد به پرواز در آيد نمي تواند بانيمي از بال خود و : من مي گوييم
 !!پروانه به پرواز در آيد

 .همين مثال در مورد انسان ها هم مي توان به كار برد 
خود به رضايت و آرامش نمي "نفس  "مي كنم، هيچ انساني فقط با عبور از... هيچگاه هيچ انساني تاكيد

ببيند، مشكل فقط در يافتن كسي ديگري براي ادامه زندگي نيست. رسد . 

صورت تمام متاهل هابايد تا آخر عمر را در بهشت با هم به سر مي بردند حال اينكه اينگونه  چون در اين
فاجعه ايي كه فقط اينگونه باهم بودن دارد وصله تن هم نبودن است، و نگاهي كه فقط،.نيست   

 .قواي خواهش ها او را به سمت جنس مخالف مي كشد
دوستي ها بانيت فقط و فقط دوستي شروع شود نه جنسيتي، ........اگر:: سخن به درازا كشيد ودر آخر بگوييم

من باور صد در صد دارم با گذر زمان پرنده به بال هايي خواهد رسيد كه او را به پرواز در آورد نه اينكه باعث 
   !!!!!!!سقوط او شود

********************  

 .جناب قهاري عزيز ممنون از نوشته خوبتون
خوندم و البته اين كه خيلي هم خوشم اومد راستش من كتاب رو . 

گرچه جاي كار دارد ولي در كل بايد به شما تبريك گفت كه جسارت به خرج داده و اين موضوع را در قالب 
 .داستان بيان كرديد

 روايتي چند جانبه 
 .از نگاه هاي متفاوت به مقوله صيغه

يلي مهم به نظرم اومد اين است كه دروغ در با توجه به موضوعات پرداخته در اين داستان چيزي كه خ
 .زندگي ما انسان هاي اين زمانه بيداد ميكند

 .فكرش را ميكنم ميبينم كه ديگر نه به ديگران ،بلكه به خودمان هم بيشتر از ديگران دروغ ميگوييم
ين روند رو باز براي پيشبرد خواسته هامون هم.ميدانيم كجاي كارمان اشتباه است ولي باز تكرار ميكنيم

 .ادامه ميدهيم
در اين داستان كسي مثل مرد پشت پنجره يا همان همخانه سيد در حقيقت با خود واقعي اش روبرو 

يك عشق واقعي.همين باعث شده كه بتواند عاشق شود.در هيچ قالبي خود را نگنجانده.است . 

جود معشوقه اش به آن ها سيگار شايد اينجا همان عالقمندي هاي زندگي مرد است كه نميخواهد بي و



 .بپردازد و تمام آن لذات را با او ميخواهد
 

 )در اين داستان سيد با اين كه در ذهنش ميداند مطابق دين راه درستي را ميرود

 البته از نظر خودش 

( 

ميبينيم خود را در پشت .اينجااست كه ميبينيم به خود دروغ ميگويد.ولي هنوز قلبش با او همراه نيست 
حال ميخواهد با دين باشد و البته براي هر كسي .همين دروغ ها پنهان كرده و سعي در آرام كردن خود دارد

مثل ثروت.ميتواند چيزي براي آرامش كاذب وجود داشته باشد  

مثال رفتارهاي انسان دوستانه پناه دادن يا. . 

دروغ بزرگان كشور زندگي را بر مردم حرام كرده و كار را به اينجا ميكشاند كه دختري به مانند عاطفه براي 
رفع نيازهاي زندگي اش تن به ذلت دهد و او نيز مجبور باشد دروغ هاي بيشماري براي ادامه زندگي اش 

 .بگويد
طفه آرزوي زندگي بسيار معمولي را دل خود بپروانند؟آيا اين زنان حق يك به راستي چرا زني به مانند عا

 زندگي كامال معمولي را هم ندارند؟
چيزي كه ميخواهد باشد و .و اما نازي هم به مانند مرد پشت پنجره خود واقعي را در معرض ديد قرار داده
بينيمتاوانش حبس است و زندان كه خيلي وقت است در هر جا كه مينگريم مي . 

 .در كل داستان چيزي كه بيشتر از همه جايش خالي نشان داده ميشود ،وجود حاميي قوي است
 .جاي خالي حمايت دولت از مردمش به شدت محسوس است

 .ممنون دوست گرامي ام
 .درد را ميشد از جاي جاي نوشته حس كرد ولي به دل نشست

  موفق باشيد

*********************  

دلكشنقل قول از  : 

قانوني .آتش عزيز متوجه يك اصل بايدباشيم وآن اينكه چيزي راكه خداوند عظيم مي داندمانمي دانيم.سالم
كه درآن زمانه وجودداشته به يكباره نمي شد آن رابه هم زداين كه همه چيزدرطبيعت رفته رفته شكل مي 

به همين .تهاي غلط رافروبريزدپس خداوندم نمي خواست به يكباره سن.گيرد وساخته مي شوديك اصل است



شماانگارمتوجه نشديد كه اصل اين قانون رعايت .خاطربراي مسدودكردن اين چندزني يك قانون قرارداد
بنابراين اين مسله !وخب طبيعي است كه هيچ مردي قادرنيست عدالت رارعايت كند.عدالت بين آنان است

عايت نمي كنندحل مي شود ومردان نبايدچندهمسربشوندزيرا عدالت رار !!! 

.................................... 

 
1) 

كيلو تري نيترو تولوئن بخورد 50من حكم مي دهم هر مردي يكجا   

پس حكم من عاقالنه هستش و =كيلو مايعات هورت بكشد  50اما چون هيچ مردي نمي تواند )2.
 TNTبا اطمينان در آينده هيچ مردي ازانفجار 

و بدون توجه به .؟مسلما شما بعد از ديدن حكم من به من خواهيد خنديدتركيد؟؟ در معده اش نخواهد
دوست گرامي استداللي كه شما در باال آورده ايد بسيار .من مسخره هستش)1(در هر حال حكم )2(قسمت 

شديدا تقاضا مي كنم اگر قرار است متعصبانه از نظريه اي دفاع كنيد سعي كنيد از . خنده دار تر است
خوانندگان نظرات شما ادم هاي پا منبري نيستند كه با شنيدن هر .تدالل هاي منطقي استفاده كنيداس

  .حرفي ، هاج و واج و بهت زده سرشان را تكان بدهند و حرف شما را هضم

*****************  

ت وحي دوست عزيز چطور در زمان حضرت ابراهيم به يك باره آن حضرت تمام بت ها را شكست؟به درخواس
 هيعني نابودي بت خانه ها ك.اين يعني نابودي و زير سوال بردن تمام زندگي پدرانشان.كه به ايشان شده بود

كساني كه با تمام قوا حتي به كشت و كشتار هم كه بود نميخواستند مردم .منبع درآمد روحاني هايشان بود
 از بت پرستي روي برگردانند 

گي آنان از بين ميرفتچون نذورات مردم قطعا قط و زند. . 

با تمام اينها باز چطور،شد كه همه اعتقادات زير سوال بره و كنار زده بشه ولي تعدد زوجات آن هم چندين 
سال بعد و در زمان حضرت پيامبر باز با احتياط مورد نكوهش قرار بگيره ، فقط بيان بشه كه شما نميتوانيد 

 عدالت را اجرا كنيد؟به طور غير مستتقيم؟
چطور حضرت پيامبر مستقيم به كعبه رفته و بت ها را شكستند ولي براي زنبارگي آنان آرام و با احتياط جلو 

 رفتند؟؟؟
 .نه دوست عزيز



من نميدانم مشكل كجاست ولي ميدانم اين گونه طرفداري شما اشكاالتي دارد كه خودتان هم ميدانيد ولي 
  .باز اصرار بر آن داريد

*****************************  

  قل قول ازن

siderella: 
....... 

 .براي همين تناقض عجيبي هميشه در قبل از ازدوج و بعديك ازدواج نافرجام وجود دارد
در جامعه كنوني ما ايران متاسفانه فاصله ايي كه بين دختران و پسران به وجود مي آورند، باعث شده كه دو 

درست مانند انسان كوري كه دركي از روشنايي را ندارد و فقط .انندنفر تا حد يك راز براي همديگر باقي بم
  .در سايه توضيح از نور به وجود نور پي مي برد، ولي توضيح نور خود نور نيست

 
 

من بجز تحقيقي كه براي داستان داشتم زمان نوشتن آن به ياد مي . وست عزيز كامال درست فرموديدد
و دقيقا حرف شما كه ! جامعه ما اصال با فيزيك يكديگر آشنا نيستند آوردم كه خيلي از پسران و دختران

 ...فرموديد دخترها و پسرهاي جامعه ما براي يكديگر يك رازند كامال درست است
و به .ايشان در زندگي شخصيش با همسرش دچار اختالف شده بود.با فرد متاهل جواني صحبت مي كردم 

 :صراحت به من گفت
رابطه اي ميداشت هرگز براي ازدواج عجله نميكرد اگرقبل از ازدواج .... 

با تاكيد ميگويم كه نظر اين شخص را تاييد يا تكذيب نميكنم ولي بشدت به آموزشهاي قبل از ازدواج توسط 
 .افراد متخصص معتقدم

.*******************  

شكالت اون رو مطرح مي كنيددر كمال احترام دوستان عزيز چرا در مساله صيغه فقط داريد بحث روابط و م  

بياييد به رسم پراگماتيست ها اسم موضوع مورد بحث را حذف كنيم و بهش بگيم.  

 A. 

( حاال مساله اينه چرا در برخي از سيستم )اين كار واسه حذف رواني عالقه و با تنفر از موضوع انجام ميشه
 هاي اجتماعي ، با ترفند هايي ايدئو لوژيك و يا مقدس مابانه ،

A 



Aواسه عد ه ايي مجاز و واسه عده ايي غير مجاز ميشه؟ از مبحث .مي تونه فنومني با طيف هاي گسترده باشه
 .........جلف صيغه گرفته تا نزول بانكي و تجسس و قتل و نسل كشي

به نظر من همان منطقي كه به استالين اين حق را داد كه در طي هولودومور ، ميليون ها كشاورز را نابود 
امثال سيد ترفندي را كشف كردند كه يك .نه ، در پشت مساله ساده ايي مثل صيغه هم نهفته هستشك

كيم ايل سونگ هم با همين .. واسه خودشون حالل كنند با همون شرايط و بدون هيچ تغييريحرام را 
) روش جشن ها بازي توده ) 

ازاي قحطي شديد در كره شمالي ماه پشت سر هم هستش واسه جشن تولد خودش و در 2را كه به مدت 
عقيده شخصي من اينه كه .برگزار مي كرد ودر همون موقع دهها كشاورز بدبخت را به حكم اصراف اعدام؟؟؟؟

  صيغه به دليل فوق نفرت انگيزه و نه تنها به دليل ماهيت اتفاقي كه در طي اون مي افته

******************  

  با جناب استاد

sohel100  

  . موافقم
و مرد ، يك طرف و انجام عمل صيغه و دليلش يك طرف ) دختر (نفس عمل صيغه و اون رابطه بين زن 

  . ديگه
ولي كه پره كه يه عده اي به خاطر قدرت و متاسفانه توي جامعه ما اعمالي بس پليدتر از صيغه هم وجود دا

  . دارن مي تونن هر غلطي دلشون بخواد ، بكنن
و دوره صفوي تحريفات زيادي در دين اسالم ) ع(ها مخصوصا در دوره امام جعفر صادق ضمنا در برخي زمان 

جا خوندم يك شيخي در دوره اما جعفر صادق نزديك به هفتاد هزار  هبه طوريكه ي. درست شده است 
جا گفته  هي درست كرده كه خود اون شيخ يمحديث جعلي در دين اسالم مخصوصا مذهب شيعه و شش اما

قدر حديث جعلي در دين اسالم وارد كردم كه خودم هم كم كم داشت اين حديث ها را باورم مي شدمن اين  

.  
متاسفانه در هر مقطعي هر كسي كه داراي نفوذ بوده پيچ دين را به هر طرفي كه دلش مي خواسته مي 

ب و كار و تجارت مردم خوشي زده بود زير دلشون و مردان كس) شاه عباس (مثال در دوره صفوي . پيچونده 
و امور مملكتي را كنار گذاشته و مثل زنان زير ابرو بر ميداشتند و آرايش مي كردند و خبر به شاه رسيد و 

دستور دادند از امروز به بعد هر .....) خدا ( ايشان هم با وزرا و زعما مشورت كرد و النهايه جناب شيخ بهايي 



و اين شد كه در دين اسالم .... و بايد مرد ها ريش بگذارند و كسي صورت خود را با تيغ بتراشد حرام است 
 . تيغ زدن حرام گرديد

  اهللا اكبر 

بنابر اين اينكه صيغه در شيعه حالله و عمر خليفه دوم اون را حرام كرده و در مذهب سني حرام هستش ، 
كه بنده نتوانستم جواب اين سوال را پيدا كنم. جاي سوال است   .  

 
ل در صورتى كه به هر دليلى انسان نتوانست ازدواج كند و مجبور شد تا زمان فراهم شدن شرايط در عين حا

و امكانات ازدواج مجرد بماند، براى كنترل اين غريزه سركش كه اگر رها شود دين و دنياى فرد را تباه مى 
سته شود و هم آبروىش كند، راهكارهاى عملى زير را مورد توجه قرار دهد تا هم از فشار غريزه جنسى كا

ان شاهللا. پيش خدا و بندگان صالحش محفوظ بماند   

1- 

اى يكى دو روز روزه مستحبى بگيرد هفته   . 

2- 

 .هر روز به منظور تخليه انرژى جسمانى خود به مقدار زياد ورزش كند 
3- 

كندپر ... ها و اوقات فراغت خود را با انجام كارهاى هنرى، فنى، و كمك به هم اطاقى  . 

4- 

به حداقل الزم اكتفا كند... مرغ و زا و محرك مثل، خرما، پياز، فلفل، تخم در خوردن مواد غذايى انرژى  . 

5- 

هاى تحريك كننده جدا خود دارى كند امام  هاى بدن ديگران و صحنه  از تماشاى رفتارها و برجستگى 
فرمود) ع(صادق : 

 « هاى زيادى در پى داشته باشد و چه بسا نگاهى اندوهنگاه به نامحرم تيرى از تيرهاى شيطان است  ». 

6- 

از اختالط و بگو و بخند با جنس مخالف جدا پرهيز كند وحتى االمكان از صحبت كردن و نگاه كردن  
 .عادى هم با آنها در داخل و خارج دانشگاه در حذر باشد

7- 



هيچ زمانى را بدون برنامه قبلى سپرى  اى منظم و تدوين كند و براى تمام اوقات شبانه روز خود برنامه 
كند  ريزى مى  نكند زيرا براى آن اوقات شيطان برنامه . 

لبته مي دونم خيلي از شما اساتيد گرانمايه با خوندن نظرات بنده حتما خواهيد گفت اي بابا اين يكي چقدر ا
 . ارتجاعي و سنتي فكر مي كنه

 
و بايد به اعتقاداتمان احترام بگذاريم ) اگه خدا قبول كنه ( يم به هر حال ما شناسنامتا مسلمان و شيعه هست

و اگر چيزي هم در اون شك كرديم و يا شبهه اي برايمان ايجاد گشت بايد تحقيق كنيم و اگر جواب 
  . مناسبي پيدا نكرديم الزم است از اون عمل پرهيز نماييم

 
ز نظر بنده نفرت انگيزه استازدواج موقت و اين جور موارد ا) متعه (بنابراين صيغه   .  

 
  .به هر حال از دوست عزيزم استاد گرانمايه آقاي قهاري به خاطر كتابشون كمال قدرداني و تشكر را دارم 

  . پاينده باشي دوست خوبم

********************  

 
 دوست عزيز گرچه موافق قسمت هايي از آن هستم از جمله ورزش اش 

ا ميفرماييد اين است كه كال قيد خودش را بزندبا اين حال ايني كه شم . 

 !!!!!بفرماييد زندگي را تعطيل كند
 چيزي شبيه مجسمه

 هر كسي توانست بسم اهللا
 اين گوي و اين ميدان

 
سالگي به شدت دچار  38كسي را ميشناسم كه تمام اين ها را رعايت كرده ولي با تمام اين ها در سن 

  .افسردگي شده

*************************  

.در اين واقعيت كه عفت پس از بلوغ امري غير طبيعي است بحثي نيست...  

زيرا به امراض و انحرافات گوناگون منجر مي شود و براي دوره ي انتقال از بلوغ به كمال كه نيازمند به  
 .سالمت و راحت عقل و جسم است خطر بزرگي است



اج قيام كند بي آنكه اسباب مقاومت و كف نفس را به دست دهد اگر عالم اخالقي بر ضد روابط پيش از ازدو
 .خود را مايه ي خنده و مسخره ي ديگران قرار مي دهد

ما در چنين دوره اي توقع عفت و كف نفس نمي توانيم داشته باشيم، مگر آنكه اوضاع و احوال دوره اي را  
 .كه اين امور در آن فضيلت محسوب مي شود از نو زنده كنيم

يا به دوره ي پيش از ازدواج بيشتر آزادي . اكنون وقت آن است كه يكي از دو راه را برگزينيم
 "...دهيم و يا كاري كنيم كه ازدواج زودتر يعني در سالهاي طبيعي انجام گيرد

-لذات فلسفه-ويل دورانت   

*******************  

 گاهي اونقدر دلم ميگيره 
 بر ميگردم به دوستم ميگم

ش شرقي نبودم يه شرقي افسرده پر از تضاداي كا ... 

 يه غربي بودم 
  ...بي خيال

******************  

 

قايآ   

hdamdmsh 

اما اي كاش بجاي . من به طرز تفكر شما احترام مي گذارم هر چند كه خود من به آن اعتقادي ندارم 
اگر نه جزو طبقه ي روشن فكران،  اكثر كساني كه در اين سايت عضو مي باشند،... ضمير ما مي گفتيد من

اما از قشر كتاب خوانده ها هستند و مطئناً از اينكه شما اينهمه كد و فرامين مذهبي را به آنها تعميم مي 
اگر نه غير مذهبي اما بيشتر آنها اشخاص ميانه رو و معقولي مي باشند . دهيد چون من خوشحال نمي شوند

شما از . ر اساس كتبي نظير گناهان كبيره يا غيره اداره نمي كنندكه بجاي اصول علمي زندگي خود را ب
صيغه بد مي گوييد ولي بجاي آن كلي روش هاي عجيب و غريب ديگري مي آوريد كه باعث خنده ي چند 

شما نمي تواند يك قسمت ... يكي از اشتباهات شما در مردود دانستن صيغه است. نفر انسان عاقل مي شود
اگر مذهبي هستيد پس بايد به تمام اصول آن بدون ... داشته ولي قسمت ديگر را رد كند از قرآن را قبول



اميدوارم منظورم را رسانده . بهانه هايي از قبيل جعليات احاديث باور داشته باشيد زيرا صيغه در قرآن آمده
  باشم 

**********************  

 :نقل قول
است كه كال قيد خودش را بزندبا اين حال ايني كه شما ميفرماييد اين  . 

 !!!!!بفرماييد زندگي را تعطيل كند

 
 !!!درسته،از اختالط با جنس مخالف پرهيز كنيم،يعني نصف آدماي اطرافمونو كات كنيم ديگه

من كه توي اين قضايا مشكلي ندارم،اما اون بنده خدايي كه معتقده،اگه خدايي نكرده خواست ازدواج 
 كنه،باالخره بايد

كلوم با طرفش اختالط كنه ديگهدو  !!! 

  من اگه قرار باشه توي دنيايي زندگي كنم كه مواردي كه دوستمون

hdamdmsh 

 ذكر كردن توش قانون باشه،با كمال ميل از زندگي صرف نظر ميكنم 
براي البته با بند ورزش مشكلي ندارم ها،اينو هم بگم كه اگه آدم تنوع طلبي هستي حتما يه روز در هفته رو 

 خودت برنامه نريز،بزار هرچي ميخواد بشه،خيلي حال ميده
 !!!در رابطه با داستان،به نظرم باحالترين آدم قصه همون حاجيه كه واسه سيد دختر جور ميكنه

 نويسنده ي گل،آدرسشو بصورت خصوصي بمن ميدي؟ 
  ..در كل،ناراحت كننده بود،خيلي از موقع ها بهتره افكار ديگران رو ندونيم

*********************************  

خب فقط با نازي بود نه اينكه مدام فردش رو ...از ديد من به شخصه دوست سيد از خودش پاك تر بود....
سيد چطور زن رو تشخيص نداد چيكاره ...اما خب يه چيزي برام جالب بود توي داستان شما....تغيير بده
ا رو به چشم جنس مي ديد و به شخصيت اونها كاري نداشت نمي فكر كنم از بس كه فقط زنه.....هست؟؟؟

به شما ...اما حقيقتا روانشناسي خوبي در داستان بكار رفته بود....تونست تشخيص بده كه كي چيكاره هست
رك بگم بعد مدتها داستان كوتاهي ....بابت نگارش داستان تبريك ميگم و منتظر كارهاي بعدي شما هستم

شديد بهم چسبيدبود كه خوندنش    

***********************  



اما درموردحرفي كه زدم .سهيال استدالل شمابه واقع خنده داراست كه خوب شدخودتان اقراركرديد.سالم
درضمن دوست .حال شمامي تونيدبگيدخنده داره ياروي آن بحث كنيد.حرف من نيست اين كالم قرآن است

كه به آن ايمان .اين تحقيقات خودم است ازقرآن.بزنم عزيز من ايران بزرگ نشدم كه منبري حرف
شمامي تونيدنداشته باشيد.دارم . 

*********************** 
شيداي صحراي عزيزشما حرفتان كامالمنطقي است امابانوشتن نمي شه بحث كردامايقين بدانيد كه جايي 

ايلي هست كه به يكباره نمي امادوست عزيزم مس.كه مخالف باشم اصالازنظريه ام عقب نشيني نمي كنم
امابت شكني درهردوره ايي دستوراكيد بوده وهست زيرا اين رويه آدمي راازدرون تهي مي كند .شدتغييركند

شادباشيد وپيروز.وشخصيت اش رادرهم مي ريزدمثل االن ايران كه همه شدندنوكرواليت ودستگاهش   

********************************  

  نقل قول از

sinohezag: 
"... زيرا به امراض و انحرافات . در اين واقعيت كه عفت پس از بلوغ امري غير طبيعي است بحثي نيست
گوناگون منجر مي شود و براي دوره ي انتقال از بلوغ به كمال كه نيازمند به سالمت و راحت عقل و جسم 

 .است خطر بزرگي است
م كند بي آنكه اسباب مقاومت و كف نفس را به دست دهد اگر عالم اخالقي بر ضد روابط پيش از ازدواج قيا

ما در چنين دوره اي توقع عفت و كف نفس نمي  .خود را مايه ي خنده و مسخره ي ديگران قرار مي دهد
توانيم داشته باشيم، مگر آنكه اوضاع و احوال دوره اي را كه اين امور در آن فضيلت محسوب مي شود از نو 

 .زنده كنيم
يا به دوره ي پيش از ازدواج بيشتر آزادي دهيم و يا . ت آن است كه يكي از دو راه را برگزينيماكنون وق

 "...كاري كنيم كه ازدواج زودتر يعني در سالهاي طبيعي انجام گيرد
95صفحه - لذات فلسفه-ويل دورانت  

 
 

دند اگر با وضع اقتصاد ايران اما راه دوم كه جناب ويل دورانت فرمو......با استدالل منطقي شما موافقم كامال
اما با وضعيت اقتصادي فعلي فكر كنم راه !!!!.....به قول معروف چرا كه نه...مقدور است كه شما بفرماييد بله

  دوم محال باشد

*************************  



اما نمي تواند پاسخي براي .انسان ممكن است راهي براي رسيدن به دورترين سياره پيدا كند 
خي از دروني ترين نيازهايش كشف كندبر . 

نه اين جمله ...انيشتين؟حضرت مسيح؟فاينمن؟اوپنهايمر؟افالطون؟:حتما مي خواهيد بدونيد اين جمله از كيه
 همين چند لحظه پيش به من الهام شد

 :از اين موضوع كه بگذريم من به چند دليل خوشحالم و ممنون از محسن قهاري عزيز
1- 

تا با هم بحث كنيم و دق نكنيممحيطي ايجاد شد   . 

2- 

در اين جمع با ......چه دوستان مومنين و مومنات ما ، چه الئيك ها ، آتئيست ها ،سكوالر ها، بيطرف ها و 
 .بحث چند همسري و صيغه مخالف هستند و همه در اينخصوص اتفاق نظر دارند

3- 

ه به شدت لگدكوپ ميشههمه قبول داريم حقوق زنان در سمت چب تاريكي افتاده و دار . 

4- 

برخي دوستان نظراتي دارند بر اسا س عقيده خودشون كه اگرچه من باهاش به شدت مخالفم اما به عنوان 
 .به عقيده قابل احترام هستش

5- 

به قول موالنا.دوستان قبول بفرماييد مكانيسم هاي سركوب گرانه نيازهايي غريزي بشري بي فايده هستش  

كي مرده است از غم بي آلتي افسرده است  نفس اژدر هاست او  

6- 

بي ارتباط با پيشنهاد برخي  آلدوس هاكسلينوشته  دنياي قشنگ نورمان بسيار زيبا و جامعه شناختي
در اين رمان از جامعه ايي اسم برده شده كه حتي نياز هاي جنسي بشر را به صورتي علمي .دوستان نيست

ه اند كه در نهايت كار به فاجعه ختم ميشهحذف و با مواد شيميايي جايگزين كرد . 

7- 

اما مي دونم در دانشگاه يه رشته درسي هستش كه .علي رغم ميلم نتونستم درس بخونم و سيكل هستم
انچنان دمار از ادم در مياره كه نه تنها روزي صد بار رب النوع خودتو ياد مياري كه ديگه صيغه كه هيچي ، 

اما پيشنهاد مي .واسه اينكه توهين نشه اسم اون رشته را نميارم.موش مي كنييه دونه زن داشتن را هم فرا



تحصيل زوري در رشته مورد نظر را  hdamdmsh كنم به روش هاي ضد صيغه ايي دوست عزيزمون
  .هم اضافه كنيم

*******************************  

بت داستان مرد پشت شيشه واقعا شخصيت مث.....راستش يك دور ديگه روي داستان تفكر كردم
مردي كه دوست دخترش بهش تكيه ميكنه و حتي از وزرا به اون زنگ ميزنه كه بياد و ...عاشق واقعي...هست
اما سيد داستان كاري كه براي زن انجام ميده .....خدايي چنين مردايي كم هستن اما وجود دارن.....ببرتش

پاكت رو ميذاره روي ميز: اينه !!!!  

در داستان اشاره اي نشده همخونه سيد قبل از دوست ...ر يك نفر رو مياره تا نيازش رو بر طرف كنهاون هر با
حتي ...اما مهم اينه كه االن همه زندگيش رو با اون قسمت ميكنه....دخترش دوست ديگري هم داشته يا نه

 ......سيگارش رو
اما كال نمي فهمه سيد يهو چه ...مي سوزه دلش براي عاطفه.....آخر داستان آدم دوست سيد رو باور ميكنه

يعني آدم جا مي خوره كه تو اين دختر چي ديد كه تو بقيه نديد؟؟؟؟ فكر كنم !!!!! باليي سرش اومد؟؟؟
بلكه حرفهاي اون حاج آقا كه براش دختر جور ميكرد رو مدام مرور مي كرد....دختر رو نديد !!!!!!  

*******************************  

ل قول ازق   

artemis_ba1392: 
... سيد چطور زن رو تشخيص نداد چيكاره ...اما خب يه چيزي برام جالب بود توي داستان شما

 .....هست؟؟؟

 
 با درود

است    "كما "دوست عزيزي دارم كه در . اوال دوستان پوزشم را بپذيرند كه حضورم در پاي كتاب كم شده
نيم نگاهي به همه ما  "مطلق  "اميدوارم ... م را مشوش كرده و و غم اينكه ديگر نباشد و دوري اش ذهن

 .... بيندازد
اما تشكر از دوست عزيزي كه اينگونه شخصيتها را خورد ميكند و با جراحي داستان نقاط ناديده اثر را 

 .شناسايي ميكند و اين خوانند گان براي من باعث افتخارند
ست هويت عاطفه را شناسايي كند ؟ ولي آيا واقعا بايد ميتوانست؟ و در مورد سيد پرسيده بوديد كه چرا نتوان

 . اصال چرا ؟ يادمان نرود كه عاطفه سن زيادي ندارد



يا! كارگر جنسي : هنوز نميتوان به او گفت ! روسپي جوان و تازه كاري است   

Sex worker ! 
از اين رو هنوز در قالب تغيير ناپذير با . چون دستان ظريفي دارد! عاطفه حتي زن خانه دار هم نيست 

را    "عاطفه قالب پذير "پس چرا سيد بايد بتواند. رفتارهاي هيستريك يك روسپي كهنه كار قرار نگرفته
 بشناسد؟

... بگذريم !.... حله جديدي رسيده سيد هم از روابط متعدد خسته شده كه فكر ميكند با آمدن عاطفه به مر
كمي به دوست خوبم كمك كرده باشم و اال سهيل عزيز و دوستان ديگر خوب    من فقط سعي كردم

 .ميدانند هيچوقت درمورد آثارم حرف نميزنم و اين فقط به عهده مخاطب است
اند سپاس از همه دوستاني كه با نقدهاي خود راه را براي يك آموزش همگاني باز كرده .... 

 
  ....براي دوست خوب من هم دعا كنيد

****************************  

 آقاي قهاري عزيز 
 .....ممنون از توضيح روانكاوانه شما

 واقعا اين ديد رو نتونسته بودم تشخيص بدم
خواهان بهبود هستم "نيكي مطلق"براي دوستتان از درگاه  ...... 

عه شناسانه شماسپاس از داستان زيبا و ديدگاه جام   

**************************  

مطمئناً اين جواناني كه صحبت از آن مي كنند موافق صيغه نيستند، بلكه موافق ... وست عزيزم آقاي قهاريد
رابطه با جنس مخالفشان مي باشند مطمئن هستم كه اگر كمي آزادي بيشتري وجود مي داشت اكثر آنها به 

  اين مطلب اذعان مي نمودند 

**********************  

 
وبدتر از اون آقاي ...سيد قبيح...!مرد پشت شيشه...!نازي!ستم بخوابم از فكر اين بحثديشبو تاصبح نتون

كي حرفش حقه؟؟؟؟....!تف به روي همچين حاجي اي!حاجي  

صيغه حقيقتش بد نيست و خدا اين رو به عنوان مانع فساد قرار داده برامون اما ما ايراني ها از اونجايي كه 
از خودمون يه حرفايي در آورديم وبه اشتباهاتمون هم !تي قوانين دينح!سنت شكن ومعموال ضد قانونيم

غرق افكارمون هستيم كه جوونا دارن بال بال مي زنن اما نميبينيم و خيلي بد تر از  رافتخار مي كنيم و انقد



دراز ما پاهامونو جلو بزرگترامون !اون جوونا رو هم مواخذه مي كنيم و گناهكار مي پنداريم ومي گيم ضعيفن
آقاي پشت شيشه ونازي رو پاك تر !در كل اگه به خودم وهمنوعان خودم ومنافعمون فكر كنم...!نمي كرديم و

به قول پسر پشت شيشه بايد به قول وقرار ها پايبند بود!مي بينم ! 

آقا ؟كسي دارويي برا كمك به هضم سراغ نداره؟مردم از بي خوابي!هنوز هم مسله برام حل نشده ....  

**************************  

دوست گرامي من، صيغه شايد از نظر شما خوب باشه و شما آزاديد كه با شخصي كه همفكر شماست آزادانه 
اما در مقابل شما هم ... صيغه كنيد و مطمئن باشيد هيچكدوم از ما غيرمذهبي ها جلوتون رو نمي گيرم

 )قبول مي كنيد كه ما صيغه رو مثل 

نداشته و براش داليل محكمي هم اقامه كنيم؟قبول ) مانع فساد  

  با تشكر 

*********************** 

 آيا شما حاضريد خواهري مثل نازي داشته باشيد؟؟؟

*****************  

ايشون نيازي ... نازي خانوم بعنوان يك دختر امروزي از گرايش، حقوق و خواسته هاي جنسي خوادش باخبره
دنياي خيلي پيچيده تر و خيلي ... آداب خنده دار از نظر خودشون پايبند باشننمي بينن تا به يك سري 

 ...ساده تر از اين بازي هاست

بله... اما شما پرسيديد كه من حاضرم كه نازي رو بعنوان خواهر خودم بدونم  ... 

از  در حقيقت من خيلي خوشحالم كه دختري چون نازي رو كه در عوض اينكه بعنوان ضبط صوتي مملو 
بر اساس ... دختري باشه كه دنيا رو از ديد خودش ببينه... عقايد و باورهاي چند هزار ساله معرفي شده باشه

مردابي از عقده ها و فروخوردگي هاي شخصي نباشه و بدون ... تجارب خودش محيط پيرامونشو بشناسه
واسته هاي خودش باشه نه اينكه بدنبال خ) همانند جادوگري در نقاط ديگر دنيا(تكيه به يك سري خرافات 

دختر دچار فقدان هاي ... در عوض شخصيت عاطفه رو ببينيد... كسان ديگه اي اونو بهش ديكته كنن
وقتي كه ... با عقايدي كه محيط پيرامونش اونو بهش تحميل كرده... اجتماعي با خواسته هايي خيلي ساده

پس مي بينيد چطور نقش خودش رو عوض مي .. اشهاين عقايد در اون اجتماع براي راهبردي ندالشته ب
در ضمن شما مي گيد بحث سر مذهبي يا غير مذهبي بودن نيست در صورتي كه بحث چيزي بجر ... كنه



و شما هم خوب از اين قضيه مطلع هستيد ... اين نمي تونه باشه  

ربا تشك   

********************  

من حتي در مورد اون قضاوت هم نمي ... كنه از نظر من بد نيستكاري كه عاطفه مي ... باز هم تذكر مي دم
عاطفه ... اما مشكل من بر سر از بايد و نبايد هاي اجتماعي كه سر آخر مسير اونو به اينجا سوق داده... كنم

اما شما از ... و در آخر كتاب از خدا يك زندگي ساده رو مي خواد... در اعماق ذهنش يك دختر مذهبيه
مي خونيم ) اكنون(نويسنده توضيح نداده كه چرا عاطفه به نقطه اي كه .. بل اين دختر آگاه نيستيدزندگي ق

آيا اين دختر اسير تفكرات جامعه يا والدينش بوده؟ آيا اونها رو مثل بره ... چنين نقشي رو داره بازي مي كنه
د طغياني از فروپاشي شخصيت اي پذيرفته و چون در دنياي بي رحم بيرون براش كار ساز نبوده ما شاه

ذهني اون هستيم؟ آيا عاطفه عادت داشته كه نماز بخونه و چون هزار دختره ديگه به نقش هاي اجباري 
  دنياي اطرافش انفعال نشون بده؟ نويسنده از اين سخن نمي گه

********************  

ل نازي بوده و چون اسير يه اعتماد نابجا چه بسا عاطفه از اول مث!ولي ديد جامعه به نازي بدتراز عاطفه اس
  !شده ،حاالتو تور آدمايي مثل حاجي وسيد افتاده

*****************  

  قل قول ازن

mahi_mooli: 
چه بسا عاطفه از اول مثل نازي بوده و چون اسير يه اعتماد نابجا !ولي ديد جامعه به نازي بدتراز عاطفه اس

جي وسيد افتادهشده ،حاالتو تور آدمايي مثل حا ! 

يعني چي مثل نازي بوده؟ شما منظورتون اينه كه نازي چون به خواسته هاي ... حرف شما خنده داره
خودش احترام مي ذاره و در مقابل عقايد جامعه اي متحجر دوال راست نميشه يك بدكارست؟ آيا ان چون به 

تفكرات اخالقي منسوخ ابراز عالقه مي كنه در پسر مورد عالقه اش بدون نياز به هيچ نوع آداب ديني و رها از 
  !نظر شما با عاطفه يكيه؟ شما واضح صحبت نمي كنيد

*********************  

  نقل قول از



mahi_mooli: 
چه بسا عاطفه از اول مثل نازي بوده و چون اسير يه اعتماد نابجا !ولي ديد جامعه به نازي بدتراز عاطفه اس

يي مثل حاجي وسيد افتادهشده ،حاالتو تور آدما ! 

 
 

از سويي بدتر و بهتر ......واقعا متاسفم اگه داريم در جامعه اي زندگي ميكنيم كه نازي بدتر از عاطفه باشه
اما بي زحمت بفرماييد ببينم ....اختيار خودش رو داره...نازي زندگي خودش رو داره.....معنا و مفهومي نداره

رو داشته باشه؟؟؟ مي تونه يا نه؟؟؟ به طبع اگه مي رفت تو خونه اي كه عاطفه هم مي تونه اختيار خودش 
گيرم هم با اين .....اما نازي با عشق با كسي هست...هر نوع رفتاري رو از اون مي خواستند هم بايد تن مي داد

  فرد به ازدواج ختم نشد اما مي دونه كه با اختيار و انتخاب خودش بوده

************************  

 :نقل قول
شما كه قبول !ماها عوض كرديم قوانينو!محمد پارسا جان اصال بجث سر مذهبي وغير مذهبي بودن نيست
 نداري دين و مذهب ما رو راضي ميشي جاي برادر نازي باشي؟؟؟؟

 
 ...پام رو از اين هم فراتر ميذارم و ميگم با كمال كيل حاظرم پدر نازي باشم

 :نقل قول
اول مثل نازي بوده و چون اسير يه اعتماد نابجا شده ،حاالتو تور آدمايي مثل حاجي وسيد  چه بسا عاطفه از

 !افتاده

 
 ماست چه ربطي داره به دروازه؟

 !عاطفه يك روسپي قانونيه
 ...تنها چيزي كه براي بدست آوردن عاطفه نياز داري،يه پاكت پوله و دو تا حمله عربي

اشي،وفا دار باشي،با شنيدن صداي نگرانش توي تلفن هر كاري از براي بدست آوردن نازي بايد عاشق ب
 ...دستت بر مياد براش بكني

از اين مفهوم داستان خيلي خوشم اومد،ممنون (كسيكه سيگارتو،هر چند هم خيس باشه،باهاش قسمت كني
 (از ظرافت نويسنده

ت،اما به حتم يك دروغگوئهعاطفه هيچوقت نميتونه مثل نازي باشه،عاطفه دروغي توي اين داستان نگف  



 ...و عاطفه هم از سيد زياد بدش نيومد،توي دلش مسخرش كرد،اما بازم بدش نيومد
 آخر داستان زد تو ذوقم،و يه عالمت سوال بزرگ برام ايجاد شد

قضيه چادر(چرا امثال نازي ها براي خالص شدن از مخمصه هاشون به امثال عاطفه ها نياز پيدا ميكنن؟ )  

سيد اصال برام قابل درك نيست،ذهن مخشوشي داره،از افكارش حالم بهم ميخوره،صحبتاش رو  و شخصيت
 نميتونم تحمل كنم،و اگه جاي همخونه ي سيد باشم،

 خودم رو از پنجره اي كه جلوش ايستاده بودم مينداختم پايين 
ي سيد عينكشو زده و از داستان اين نكته رو آموختم كه هميشه عينكم رو بزنم،خداييش اگه همخونه 

 بود،نازي به قرارش ميرسيد 

********************************  

  قل قول از

mahi_mooli: 
شما كه قبول !ماها عوض كرديم قوانينو!محمد پارسا جان اصال بجث سر مذهبي وغير مذهبي بودن نيست
 نداري دين و مذهب ما رو راضي ميشي جاي برادر نازي باشي؟؟؟؟

 
ي جان در دنياي مدرن براي يك انسان بالغ و عاقل و كامل به برادرش چه مربوط هست كه راستي ماه

چيكار ميكند؟؟؟ ببينم شما حاضريد جاي خواهر مرد پشت پنجره باشيد؟؟؟ يا خواهر سيد؟؟؟؟ من اگه مرد 
برادري مثل  اما خدايي حاضر نيستم...يك زن انتخابگر...بودم با كمال ميل دوست داشتم خواهرم نازي باشه

  سيد داشته باشم

*******************  

من اگه برادر نازي بودم بهش افتخار مي كردم كه استقالل خودش رو بعنوان يك انسان بدست آورده و هر 
 ... خودشوقت كه 

و براش آرزو مي كردم كه به مراد دلش ... ازم كمك مي خواست در كنارش بودم... خودش : دقت كنيد  
رزو كنه كه من هم بخواسته ام برسم برسه و آ   

********************  

 ...ا حرف هاي شما بيش از كامالً موافقم 



ولي شما تنها برادرش رو مثال زديد و من مي گم به هيچ كس از اطرافيانش مربوط نيست اال اينكه  
ديم كه كاسه ي داغ تر از كالً ما عادت كر... خودش از اونها كمك و مشورت بخواد كه اون هم بحث جداييه

  آش باشيم

*****************  

  قل قول ازن

mohammadparsa: 
ما نگهبان ... اگه اون داره اين كار رو مي كنه بخودش مربوطه... ولي شما عزيزان به عاطفه هم سخت نگيريد

عاطفه هم دختر عاقل و بالغيه و هر چند مي دونم رابطه اي با دوز و كلك شروع كرده ... اين و اون نيستيم
با دختر آزاده و روشن فكري مثل نازي ولي با اين همه نميشه اونو .. اما باز اين هم بخودش مربوط مي شه

 مقايسه كرد 

 
 

از همه مهمتر در .....در دنياي مدرن كارگران جنسي هم حقوق خودشون رو دارند.......با تفسير شما موافقم
امروزي حتي ايجاد مزاحمت براي يك كارگر جنسي هم ممكن نيست و اونم حق انتخاب دنياي مدرن 

حتي انتخاب .....ه تو اون راه افتاده اما بازهم هر انتخابي تو دنيا انتخاب هستحاال به هر دليلي اگ...داره
  !!!نكردن

********************  

من متنفرم وقتي كه مجبور مي شم از اين قشر از افراد جامعه با اسامي نظير بدكاره يا غيره اسم ... ممنون
ولي با اين وجود هنوز منو قانع ... كارگر جنسي: خوشبختانه شما اسم مناسب تري رو انتخاب كرديد .. ببرم

 ...نمي كنه

) بخاطر مسائل زيستي يا شخصي(اين كار هم براي خودش شغليه كه بعضي ها از روي اجبار يا عالقه  
اگه از اين زاويه بخوايم ببينيم حتي پزشكي يا ... انجامش مي دن و ما نبايد بچشم بدي به اون نگاه كنيم

الزم ... از همه خواهشمندم كه اينقدر در مورد ديگران حكم نديم... مي تونه چيز بدي باشهشغل قضاوت هم 
فقط بايد اين رو بدونيد كه اين افراد حق و حقوق ما رو ... نيست حتما از كاري خوشمون بياد تا دركش كنيم
  پايمال نمي كنن پس بقيه اش به ما ارتباطي نداره

************************  



يبه كه منم وقتي مينوشتم حال خوبي نداشتم وعج  ...  

جايي كه مرد كنار پنجره از ورود . شايد بدترين قسمت كه نوشتنش برايم خيلي سخت بود در راوي اول بود
آن هم با موزيك...عاطفه و خاطرات زنهاي مختلف ميگويد  :  

chopin funeral march 
و اسمها تغيير كرده ...حتي دختر كتابخوان...ستان واقعي اندهمچنانكه قبال هم گفتم تمام شخصيتهاي دا )

 (اند
 

اي كاش از دوستاني كه طرفدار صيغه و اين نوع ارتباط هستند كسي براي دفاع مي آمد تا بحثها يك طرفه 
بنظر مي آيد كفه در نكوهش صيغه سنگين تر است! نشود !!!  

***********************  

 چه قصه دردناكي
بده كه ما اسم جامعه اسالمي رو يدك مي كشيم تاجايي كه مي دونم بعد از هر عقدي حتي موقت چه قدر   

بايد عده نگه داشت اما اون جور كه در داستان ذكر شده بود كار هر روز عاطفه اين عقد دروغينه من هيچ 
 كدوم اين روابط رو تاييد نمي كنم 

به ظاهر مذهبي تامين بشه صيغه قانوني و راه صواب و چرا بايد به صرف اينكه تنوع طلبي يك سري آدم 
 ثواب معرفي بشه؟؟؟

اين كه ميخوان به گناه نيافتن خوب يه نفر رو براي مدتي طوالني تر صيغه كنن نه اينكه هرروز و هر ماه 
وامع وجود داره كه به صرف احساس عشق پديد مي يادجيك نفر جديد ؟؟؟ كار نازي در داستان تو همه   

كساني كه از اين راه امرار معاش مي كنن آدمهايي اما  ... 

اما بايد به ياد داشت آدمها در شرايط مختلف رفتارهاي متفاوتي نشون مي دن شايد اگه ما هم در شرايط 
 مشابه عاطفه يا نازي قرار بگيريم

 دست كمي از اونا نداشته باشيم حاال دور از گود نشستيم و قضاوت مي كنيم 
اين قصه تلخ حالم رو بد كرددر هر حال   

  چقدر از سيد قصه بدم اومد كه هر روز از زنان مختلف كامياب مي شه و خوشحاله كه گناه نمي كنه

************************  

...ا شما موافقم اونم كاملب  



ديدگاه آدم رو به ...بخونيدبراي اين منظور پيشنهاد ميدم اگه نخوندين كتاب يازده دقيقه پايولو كوئليو رو ....
  مقوله كارگران جنسي عوض ميكنه و نيز كتاب روسپيان سودا زده من از گابريل گارسيا ماركز رو

****************************  

فقط در مورد زندگي يك دختر پرتغالي بود كه با ... ولي چندان روشنگري نمي كرد... بله اون كتاب رو خوندم
يك مرد فرانسوي به فرانسه مي ره و مي بينه كه همه وعده وعيد هاي اون مرد الكي بود و دروغ هاي توسط 

  ...مجبور مي شه تو يك بار كار كنه

***********************  

جناب قهاري فكر كنم كفه نكوهش صيغه نيست كه سنگين است كفه نكوهش خود را گول زدن سنگين 
مشكلش اينست كه خودش را گول ميزند و هر بار با كسي ...ستحاجي داستان مشكلش صيغه ني.....است

ولي اگر مثال يك صيغه ........همخواب مي شود و مي گويد گناه نكردم و از تنوع طلبي هم گويا بدش نمي آيد
اي مي خواند و يكي را مثل نازي او هم براي خودش داشت كه باهاش آرامش بگيره و هربار با همان فرد 

در .....آخر كار نمي خواست مزدش رو تو پاكت بذاره رو ميز انقدر عمل صيغه سنگين نمي شدبخصوص بود و 
هر چند اصال با اين ...واقع حتي هستند خانواده هايي كه مثال به جاي نامزدي ميگن صيغه محرميت بخونين

اما بحث اينكه به .....نوع افكار زياد ميونه اي ندارم اما خب خواست و عقايد خودشان است و احترامشان واجب
گلي چيد و رفت بحثي ديگر استيغه و گناه نكردن هربار از باغي عنوان ص ..  

*********************  

آقاي پارسا در كتاب يازده دقيقه بخش مهم كه من اشاره دارم قسمتي بود كه شايد به چشم 
اب داشتند و حتي حق انتخاب در بين مشتري ها حق انتخ...كارگران جنسي قوانيني داشتند...نيومده
اگر كتاب رو داريد يكبار ...چيزي كه مهم هست در اون كتاب دختر مجبور نبود در اون بار كار كنه.....شدن

دختر انتخاب ميكنه كه توي اون بار كار كنه......ديگه بخونيد   

*****************  

چون اونو بعنوان يك قانون همه شمول در : اگه كسي ازم بپرسه كه چرا پس با صيغه مخالفم جواب من اينه
 .آوردن نه يك انتخاب شخصي

  باز هم با تشكر 

*****************************  



سيد ...اما خدايي به نكته جالبي اشاره شد....تنوع طلبي بحثي هست كه هنوز هم توي اكثر جوامع جا نيفتاده
چرا از اين ديد راجع به اين .....كاري به كار سيد نداشتهمخونه هم ...واقعا كاري به كار همخونه اش نداشت

داستان بحث نكنيم؟؟؟ يا بهتره بگم گفتمان نكنيم؟؟؟ دنياي زندگي سيد و مرد پشت پنجره يك زندگي 
اون بيرون عاطفه رو چون چادر داشت نگرفتن و نازي رو .......دمكراتيك رو نشون ميداد و دنياي بيرون نه

اما سيد و همخانه اش .....خالت در عقايد و رفتارهاي شخصي كه به كسي زيان نمي رسانديعني د......گرفتن
حاال ...اين را مي شود كوچك شده يك جامعه دمكراتيك ديد...بعنوان دو فرد مدرن زندگي آرامي را دارند 

درد كه  اينكه هر كدام چه تعارضاتي دارند به خودشان مربوط است اما نه سيد شكم همخانه اش را مي
خدايي اين نمونه جامعه ...نه همخانه اش كاري با نماز و روزه و صيغه هاي او دارد...مرتيكه چرا گناه ميكني

  اي ايده آل است

*********************  

 تيز بيني شما رو ستايش ميكنم،كامال درسته
ت وارد زندگيم بشهتنوع طلبي،مسئله اي شخصيه و من به شخصه حوصله ندارم هر روز يه آدم متفاو  

در محصوالت الكترونيكي هميشه تنوع طلب باشيد:اما بهتون توصيه اي برادرانه ميكنم  

اگه نباشيد براتون مشكل ساز ميشه،مدام ويندوز رو تعويض و كامپيوتر رو آپديت كنيد،كار با نرم افزار هاي 
 مختلف رو تجربه كنيد

 تنوع طلبي تو همه زمينه ها بد نيست
مون قدر كه با تنوع طلبي مخالفم،با ازدواج هم مخالفماما خب،ه  

 يعني رابطه ي ايده آل من،رابطه ي نازي با پسر سيگار بدسته
 نياز هاي همديگه رو ارضا ميكن،و در قبال هم هيچ مسئوليتي ندارن

اگه هم روزي اوضاع بينشون شكراب شد،ديگه بحث طالق و مالق و مهريه و فالن و فالن پيش كشيده 
 ميشهن

 !!!و سيد و عاطفه هردو تنوع طلبند،در و تخته با هم جور در ميان
يه مسئله اي ذهنمو مشغول كرده،اون حاجي تو مسجد كه براي سيد صيغه اي جور ميكنه،براي اين كارش 

 پول هم ميگيره؟
  اون وسط اين يارو ميشه داللشون،خيلي بايد از فروش دختر ها به امثال سيد ها سود كنه 

**************************  

تا اونجايي كه من مي دونم وقتي صيغه عقد جاري ميشه به سبب اين كلمات يكسري محرميت هاي ديگه 
 هم بوجود مياد 



 ... مثال مادر زن و پدر شوهر
 حاال اين سيد كه هروز با يكي محرم ميشه به اين مسايل هم فكر كرده؟

قايي كه به فكر به گناه نيافتادن سيد هست چه جوري اين زنها چه مرد خداشناس و خيرخواهيه اون حاج آ
 و دختراي عفيفه رو جور ميكنه؟

چند نفر رو اين جوري از عذاب جهنم حفظ مي كنه؟ خوبه كه تو بساط اين حاج آقا زنان محجبه آماده 
اين سيد حاضره خواهر خودش در ازاي يه پاكت پول دست به دست بشه ؟. صيغه فراون هستند   

اينكه هم سيد راضيه هم عاطفه هم نازي و هم مرد پشت پنجره كافيه ؟؟؟ تبعات اين رضايت مندي در يك 
 جمع كوچك در جامعه امروز و فردا چيه؟

ايمان داشته باشه ؟ هضم اين تنوع ... فردا روز كي ميتونه به پاكدامني همسر ، دختر ، خواهر ، شوهر و 
برام مهم نيست ديگرون چي فكر مي كنن من به .... دارم چنين مردي رو طلبي برام مشكله كما اينكه سراغ 

چراي رفتارشون كار ندارم اما به هوسبازي رنگ دينداري دادن درست نيست حاال اگه كساني هستند كه با 
 اين صيغه و روابط آزاد مشكلي ندارن جاي تامل داره كه چقدر امروزي و آزاد فكر مي كنن

 دلم مي خواد بپرسم
اگه نازي روابطش با مرد پشت پنجره بهم بخوره و بخواد با كس ديگري ازدواج كنه اون مرد با روابط گذشته 

 نازي مشكلي نخواهد داشت؟؟؟
 سيددلش نيومد به عاطفه دست بزنه چون واقعا باور كرده بود كه عاطفه خيلي زن پاكدامنيه ؟

روابطش با نازي غير قانوني و غير شرعيه اماوجدانش  روسپيگري با نماي قانوني اينه مرد پشت پنجره اگر چه
 از سيد راحت تره 

من نمي گم سيد چرا صيغه ميكنه مي گم چرا هر روز يكي ؟؟؟چرا در برخورد با عاطفه عذاب وجدان 
 داشت؟ 

 مطمئنم اين نقاب مقدس مابانه فقط براي سوء استفاده بيشتره
خودشو دست اون حاج آقا بده تا هم يه جوان از گناه مصون دلم مي خواد بدونم اين سيد حاضره خواهر 

 بمونه هم خواهرش از لحاظ مالي تامين بشه؟؟
 چرا سيد با يكي مثل خودش همخونه نشد؟

بيشتر از هم مسلك هاي ديگه اش اعتماد ) ا ز نظر سيد(شايد به مرد پشت پنجره با رفتار گناهكارانه اش
 داره 

ني كه هفته پيش با خودش قرار داشته روز ديگر با رفقاي هم هيئتي اش تو شايدم خوش نداره ببينه كه ز
  همون اتاق قرار دارن؟

********************************  



اينكه بگيم اگه رابطه نازي با مرد پشت شيشه بهم بخوره شوهر آينده اش مشكلي داره يا نه بر مي گرده به 
وما با چه سطح فرهنگي ازدواج مي خواد بكنه؟؟؟ اگه با يكي كه زن رو اينكه اوال نازي مي خواد ازدواج كنه د

خب صد البته كه شوهر آينده مي خواد ايشون رو چك كنه و ببره پزشك ...مثل جنس و كاال مي بينه 
اگر اما مي خواد براي خودش بعنوان انسان زندگي كنه نه اينكه جنسي كه بايد به ...قانوني و اين حرفها

اين بحثي كه سارا خانم شما ....لش بدن خب كاري رو كه كرده عواقبش رو هم خودش مي پذيرهشوهر تحوي
اينكه باور كنيم زن جنسي هست كه بايد دست اول ...مطرح كرديد واقعا بحث جامعه شناسي عميقي هست

و اگر تحويل شوهر داده بشه يا انساني كه خودش در مورد زندگيش و آينده اش و روابطش تصميم بگيره 
بحث پاكدامني يك چيز قلبي هست از ديد خيلي ها ....خطايي هم ميكنه خودش عواقب اون رو گردن بگيره
در ضمن روابط آزاد هم خودشان قوانيني دارند مثال ...و ارتباطي به اينكه شما با چه كسي رابطه داريد نداره
نها امشب با يكي فردا با فردي ديگر اگر بخواهند آ....نازي داستان و مرد پشت شيشيه فقط باهم هستند
جامعه  اما بازهم در يك...دقت كنيد انگ اخالقي بزند...باشند اونجا هست كه كسي مي تواند انگ اخالقي

جايي كه سيد و عاطفه و نازي و مرد پشت شيشه به ديگران آسيبي نمي رسانند بايد در صلح و  دمكراتيك تا
  مسالمت زندگي كنند

****************************  

راستي اين مشكل همسر آينده نازي هست كه با گذشته اون مشكل خواهد داشت يا نه و مشكل نازي 
!!!! اگر امروز هر يك از ما از عرض خيابان رد بشيم و ماشين به ما بزند چي؟؟؟؟...اوال شما مي گيد اگر...نيست

 !!!!!!خب از خانه خارج نشويم امن تر است
اين حال هر كسي هست كه بايد مالك باشد و ديگر .....هر كسي به خودش مربوط است از طرفي گذشته

چرا شما نمي پرسيد اگر رابطه بهم بخورد ...اينكه دو نفر از زماني كه باهم تعهدي مي بندند به هم مسئولند
اينكه يك  همسر آينده مرد پشت پنجره با فهميدن اينكه نازي اي زماني وجود داشته ناراحت نمي شود؟؟؟

  زن باشيد و از ديد مرد ساالرانه بنگريد كمي غير قابل هضم است

**********************  

  .دادا محسن، روايت زيبات رو خوندم
 .اما اگر اجازه بدي چندتا مطلب بگم

 :در مورد قسمت اول
 از اونجايي كه من ازت شناخت نسبي دارم و با عقايدت تا حد زيادي آشنا هستم،

1- 



  .خوب و روان نوشتي 
2- 

 ميشد محسن رو توي شخصيت احساس كرد 
 :در مورد قسمت دوم

بازهم با توجه به شناختي كه ازت داشتم احساس مي كنم بايد بيشتر با همچين افرادي صحبت ميكردي تا 
تر تمام سعيت رو كردي كه يك شخصيت مذهبي رو به تصوير بكشي اما بيش.بتوني دقيقتر به ماجرا بپردازي

 .از نگاه خودت و نه واقعيت اشخاص مذهبي
( كه نقش يك نابينا رو بازي مي كرد، به مدت  "عطر خوش زن"آل پاچينو براي بازي در فيلم : يك مثال

يكسال در يك مركز نگهداري نابينايان با آنها زندگي كرد تا بتونه در مورد خصوصيت اونها اطالعات به دست 
يدا شدن آل براي جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد بودنتيجه اون فيلم كاند. بياره ). 

 :در مورد قيمت سوم
شناخت اخالقيات يك زن روسپي، معادل دريافت مدرك دكتري است: روانشناس زندان قصر مي گفت  

 
 :اما در پايان

1- 

 .در كل داستان يك عجله و شتاب روايي وجود داشت كه دليل اون رو پيش خودم ميتونم حدس بزنم 
2- 

در قسمت آخر اين شتاب شبيه هرچه . هرچه به پايان داستان نزديك مي شديم شتاب بيشتر مي شد 
 .سريعتر جمع كردن كار بود

 
 :اما

اميدوارم كه ادامه داشته باشه و كارهاي بيشتر ازت . بسيار لذت بردم از اينكه داستان زيبايت رو خوندم
  .بخونم

*********************  

 :نقل قول
اگه نازي روابطش با مرد پشت پنجره بهم بخوره و بخواد با كس ديگري ازدواج كنه اون مرد با روابط گذشته 

 نازي مشكلي نخواهد داشت؟؟؟



 
اگه شخص مورد نظر من باشم،هيچ مشكلي نخواهم داشت،اين حق طبيعي هر شخصه،من حق ندارم براي 

 ديگري تعيين تكليف كنم
 

**************************  

 
 : درود رضا جان و ممنون از نظراتت و اما دفاع

اينكه من رو در اونجا ديدي شايد داليل زيادي از جمله نزديكي اعتقادي من به راوي : در مورد قسمت اول 
 ...اول بود

حيات و شايد ندوني ولي من با افراد مذهبي بزرگ شدم و خيلي خوب با رو: در مورد قسمت دوم
و البته نميتونم نگم كه خيليهاشون مثل سيد فكر نميكنن و...توجيهاتشون آشنا هستم  .... 

همچنانكه قبال هم گفتم تمام مواردي كه افرادي كه با سيد نزديكي كردند مثالهاي : در مورد قسمت سوم 
بي ثابت قرار نگرفته هنوز و البته همچنانكه قبال هم گفتم عاطفه روسپي جواني است كه در قال. واقعي بودن

 ....به شخصيتي هيستريك و تغيير ناپذير يك با تجربه تبديل نشده
 

در مورد سرعت داستان؛ همچنانكه ميداني اين يك داستان كوتاه است نه يك نوول كه در آن تزيينات، 
 ....توضيحات و حديث نفسي طوالني داشته باشيم

س از لطفتبا اين حال نظرت برايم محترم است و سپا ...  

*************************  

 درود جناب قهاري
داستانهايي كه بصورت گفتگوي دروني نوشته ميشوند بسيار جالب هستند انگار مستقيم با وجدان خواننده 

  سر و كار دارند؛

 
*************************  

 !!!بدون شرح
 

 آمار دقيقي از تعداد ازدواجهاي موقت در دست نيست
 

ما آمار دقيقي از ازدوا جهاي موقت نداريم به همين جهت : رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت



ازجمله مواد قانون حمايت از : وي افزود ……بايد سازوكاري مهيا شود تا آمار ما در اين زمينه تكميل شود
است كه شرايط جديدي را حاكم كرده و ما اميدواريم با تصويب آيين نامه بسياري از  21خانواده ماده 

به هر حال بناي قانونگذار براين بود تا : تويسركاني تصريح كرد ...... مشكالت در اين زمينه حل شود و 
مرتكب خالف شرع تسهيالتي را قائل شود كه ما موانع را كمتر كنيم تا مردم به لحاظ برخي از موانع قانوني 

وي خاطرنشان كرد. نشوند  : 

در قانون قبلي الزام به ثبت واقعه ازدواج بود اما در قانون جديد حمايت از خانواده تنها در سه شرط الزام به  
بارداربودن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق : وي با اشاره به اين سه شرط بيان كرد. ثبت ازدواج موقت است

ثبت ازدواج استطرفين ازجمله شروط  ………  
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**********************  

مثل ضبط صوتي مي مونم كه انگار براي آموزش سر كالس بچه هاي اول .. از تكرار مكررات خسته شدم
هر چند كه از تصحيح عقايد خطرناك خسته شدم ولي انگار بقيه نمي خوان ... ابتدايي آورده باشنم

منبفه ... 

1- 

در ضمن ! خب اگه محرم بشه مگه چه اتفاقي ميافته؟ شما جوري صحبت مي كنيد كه انگار آدم كشته 
بشما چه ارتباطي داره كه محرم مي شه يا نمي شه؟ مگه شما ضامن محرم بودن يا نبودن ساير افراد جامعه 

 هستين ؟
2- 

... اجي بزور كه دختري رو جور نمي كنهمگه اون حاجي مال والد محترم شما رو باال مي كشه؟ اون ح 
شما چرا . دخترايي كه ميان خودشون مودونن واسه چيه و راضي هستن و در اسالم هم اين يه عمل شرعيه

ناراحت مي شيد؟ اگه خيلي باعث تاسفتونه خب شما با كسي صيغه نكنيد ولي براي ديگران هم بند و تبصره 
 .نذاريد
3- 

) با رضايت خودش(براي صيغه به مردي كه ) با رضايت خود خواهرش(ودش رو اگه اين حاج آقا خواهر خ 
با اون زن مي خواد صيغه كنه معرفي كنه چه ارتباطي بشما داره؟ از كي تا بحال شما براي مردم تعيين 

د اين كاريه كه در نظر هر سه ي اين افراد درسته و شما هم بايد به عقايدشون احترام بذاري. تكليف مي كنيد



 .و تو كار اونها دخالت نكنيد
4- 

راضي بودن يا نبودنشون رو شما تعيين مي كنيد؟ چه دخلي به شما داره؟ تبعات جامعه رو شما مشخص  
مي كنيد و رضايتمندي هر شخص رو بايد شما تاييد كنيد؟ آيا شما بنا بر مدارك روانشانسيتون اين حرف 

شخص براي رضايتمندي از رابطه ي متقابل شخصي اش بايد رو مي زنيد يا اينكه احساس مي كنيد كه هر 
  از شما اجازه بگيره؟

*********************  

اگه رابطه ي نازي و اون شخص پشت پنجره بهم بخوره و اون دختر بره با شخص تازه اي ازدواج كنه  -
ثل شما داره بهتره بياد اون شخص تازه حق كنكاش در گذشته ي اون دختر رو نداره وگرنه اگه اعتقاداتي م

همونطور كه گفتم صحبت رابطه و زندگي صحبت حال و آينده .... با شما ازدواج كنه چون عقايدتون مشتركه
گذشته تموم شده و هر چي كه بود و هر كاري كه كردن ديگه به دو طرف .. ي دو نفره نه گذشته شون

دونه بايد با ميل خودش باشه و چون خودش مربوط نميشه و اگه كسي از اين دو نفر بخواد كس ديگه ب
نه چون شخص ديگه اونو مجبور كرده و اگر هم مطلع بشه حق نداره بعنوان يك آتو و ابزاري كه هر .. ميخواد

وقت بتونه از اون بر عليه شخص ديگه، استفاده كنه چون اگه بدونه و ازدواج كنه يعني مشكلي نداره و اگه 
رخ طرف بكشه خب بهتره از هم طالق بگيرن چون همچين آدمايي لياقت زندگي ازدواج كنه و بعد بخواد ب

بهتره بياد با شما ازدواج كنه چون شما عابد و زاهد تو خونه نشستين(مشترك رو ندارن  )...  

8- 

اما باز هم خاطر نشون .. هر چند كه عاطفه سيد رو گول زده و دروغ هيچ جايي در روابط دو طرف نداره 
ه اون مسائل مربوط به گذشته ي عاطفه مي شه و سيد مي تونه با عاطفه ازدواج نكنه و اگه كرد مي كنم ك

بخاطر گذشته ي سختي كه داشته و مسائلي كه باعث شد اون بهش دروغ بگه يا (طالق بگيره يا دركش كنه 
حتي براي من  بياد با شما ازدواج كنه چون شما هيچ اشتباهي در گذشته مرتكب نشديد، هر چند كه اين

و همچنين اضافه كنم كه باز هم بشما ارتباطي نداره كه دو انسان بالغ به چه ) اشتباه هم محسوب نمي شه
 .نحو مي خوان رابطه شون رو شروع كنن

9 – 

شما ! روسپي گري با نماي قانوني؟ پس ازدواج هم بايد همينطور حساب بشه حاال كمي طوالني مدت تر 
ن مياد خب عابد و زاهد بشين خونه ات و ديگه مثل راهبه ها اصال ازدواج نكن چون اين اگه از اين كار بدتو

حداقل خوشبحال اونها كه روسپي گري قانوني شون .. هم يه جور روسپي گري طوالني مدت حساب ميشه



  ...كوتاه مدته
10- 

ي بخواد زندگي خودش اگه كسي به قانون و شرع شما اعتقادي نداشته باشه باز حرف شما چيه؟ اگه كس 
11رو بر اساس عقايد خودش بنا كنه چي؟ حتماً مي كشيش؟ تو نمي گي سيد چرا صيغه مي كنه؟ تو  -

 كه تو صحبت هاي قبليت همينو مي گفتي؟ مثل اينكه روسپيگري قانوني رو يادت رفته؟
12- 

ضايت طرف مقابلشه به سيد دلش مي خواد هر روز با يكي صيغه كنه چون مي تونه و اين كارش چون با ر 
در ضمن بشما چه كه مي خواد هر روز با يكي صيغه كنه؟ در ضمن سيد .. هيچ احدي ضرر نمي رسونه

عذاب وجدان نداشت بلكه عاشق عاطفه شده بود اگر هم وجدانش ناراحجت بود وجدان دردش به شما چه 
 ارتباطي داشت؟

13- 

هستن اونوقت چه جور سوء استفاده اي اين وسط اتفاق سوء استفاده؟ دو طرف موافق همخوابي با هم  
 افتاده؟
14- 

اگه اون خواهرش موافقت باشه ديگه حتي نيازي به اجازه ي اون سيد نيست چون خواهرش خانوم عاقل،  
 .بالغ، مستقل و فهميده اييه و نيازي به اجازه ي هيچ بني بشري نداره

15- 

 ...شما غصه ي همخوابه هاي سيد رو نخور 
 .در ادامه ديگه بحثي ندارم

  با تشكر دوباره و دوباره و دوبار

*********************  

ديد من به ازدواج بدون .....ازدواج همون واگذاري خود است اما طوالني مدت........آقاي پارسا عالي فرموديد
 ....عشق سالهاست همين است ممنونم كسي حرف دل من را گفت

تان در آخر گفتمان همه به اين نتيجه برسيم كه جامعه دموكراتيك بهترين نوع واقعا كاش از اين داس
حاال بهر دليل ......واقعا هر چي بيشتر فكر ميكنم بيشتر از رابطه بين سيد و دوستش لذت مي برم........است

عمرش بدهد كه  خدا.....سيد كاري ندارد او چه ميكند تازه براي رستگار شدنش دعا هم ميكند......همخانه اند
در مورد صيغه هاي متعدد هم مشكل يا اگر كاري هست به !!!! اقال كاري ندارد بدحجاب بگيرد ببرد وزرا 



جسارتا گيرم ايشون هستند كه بيماريهاي آميزشي ممكنه بگيرند نه ....خودش مربوط است
 ......ديگران

 هر چه بيشتر بحث پيش مي رود جالب تر مي شود
ي قهاري كه با داستانتان جامعه شناسي كوچكي را از عقايد و برخوردهاي ايران به تصوير واقعا ممنون آقا

  كشيديد

*************************  

دوست عزيز چرا فكر مي كنين همه بايد از زاويه فكري شما به اين مسئله نگاه كنن؟ شما مردا از اين قضيه 
 دفاع 

ده  مي كنين چون قانون اين حق رو به شما مي  

ضربه شالق و تمام 70اگر يك زن رو به جرم روابط نامشروع بگيرن حكم سنگسار داره اما مردا چي ؟   

اگه زني به شوهرش خيانت كنه ميشه بدكاره اما مردي كه خيانت مي كنه حتما يه مشكلي در زندگي 
 زناشوييش بوده 

مي دن كه به طرف زن ديگري متمايل شده؟ مردا همه اين حق رو به خودشون  

اگر شما به اين روابط آزاد اعتقاد داريد خوش به حال شما اگر اين مسايل براي شما حل شده است براتون 
 خوشحالم اما 

 دوست عزيز من نه قصد دارم تارك دنيا باشم و نه عابد و زاهدم 
وشحال خودت استفاده كني و راضي باشي و خ... شما مي توني مثل سيد از اين حق قانوني و شرعي و   

اما به عنوان يك خانم عقيده دارم درسته كه ازدواج و روابط آزاد يه مسئله شخصيه اما تاثيرش تو كل جامعه 
 نمودار ميشه 

خوشبحال شما كه اينقدر مدرن فكر مي كنين من به عقيده شما احترام مي ذارم شما هم به عقيده هر كس 
 .كه مثل شما فكر نمي كنه احترام بذارين لطفا

ا در آخر ام  
مطمئن باشيم هر كاري كه مي كنيم نتيجه اش يه روزي به خودمون بر ميگرده خوب اگر هر روشي تو 

 زندگي داريم و وجدانمون راضيه جاي هيچ نگراني نيست 
  به شرطي كه وجدان راحتي داشته باشيم

************************  

يس و آقاي محمد پارسا عزيز و همه دوستاني كه به درود خدمت دوستان خوش فكرم، خانمها ، سارا و آرتم
نوعي بجز جنبه ديني جنبه اجتماعي و جامعه شناسانه روابط جنسي را چه در كتاب ، يا كلي بررسي 



 .ميكنند
آنقدر بعضي نظرات درست و دقيقند كه حيرتزده ميشوم از اين تغييرات فكري و اعتقادي كه در . ابتدا بگويم

شده و مايه دلگرمي است كه حداقل به اين اميدوار باشيم كه در آينده جامعه اي بين جوانان ايجاد 
 .دموكراتيك و بدون چالش عقيدتي داشته باشيم و همه به عقايد و روش زندگي هم احترام بگذارند

اما خوشحالم كه در پاي اين كتاب كار ناظران زياد سخت نيست و دوستان خوبم همه اهل ادب و انصافند و 
آفرين به اين خوانندگان محترم كه در اوج . عقيده مخالف خود نميتازند و با منطق و آرامش مينويسند به

 .تعليق كتاب ، فكرهايشان را با ديگران تقسيم و از نظرات يكديگر استفاده ميكنند
گفتمان انصاف و قضاوت عادالنه "حقيقتا هدف نهايي من از نوشتن اين كتاب   " 

و جالب اينكه رقتار سيد را نيز سعي ميكنند از ديد او . وستان كامال با يكديگر منصفندو ميبينم د. بود 
 .ببينند و گاهي هم او را خاكستري و محق ميدانند

 !مگر نه اينكه ما در يك جامعه باز ، آزادي فردي و امنيت و احترام ميخواهيم؟ 

آفرين....بسيار ادب نگه ميدارند يعني همينو اين كاري كه دوستان در تقابل نظر ديگر انجام ميدهند و   . 

 ....باز هم من معتقدم دوستان ديگري كه نظراتي حتي غير معمول دارند ، 

بنويسند تا از اين برخورد آرا پيش آمده نتايجي در جهت ارتقاء فضاي دموكراتيك و باال بردن سطح تحمل 
 .جامعه داشته باشيم

 
  ...شاد باشيد و آزاد

*******************  

سارا جان منهم مثل شما زنم و راستش در اين اجتماع به خاطر نوع كاري ام همه جور برخورد و ديدگاهي 
ار داشته باشيم دو دستي ظاما گلم ما نبايد حق رو انت...نممنم مثل شما قوانين رو نامنصفانه مي دو....رو ديدم

مثال نازي داستان حق خودش مي دونه با مردي ....حق يه جورايي گرفتني هست....بيان و بهمون تقديم كنن
من اصال ...يه طرف ديگه اش سيد هست كه حق خودش مي دونه صيغه كنه.....كه مي خواد رابطه برقرار كنه

اما يه چيزي كه هست سيد كسي رو به زور نمياره تو ....ماقال براي خود...كار تنوع طلبي رو تاييد نمي كنم
من ....پولش رو ميگيره و ميره...رابطه اش رو برقرار ميكنه...طرف مياد.....رفتار غير انساني هم نداره.....خونه

بازهم عرض ميكنم بخاطر نوع كاري ام كه در حوزه اجتماعي هست شنيدم مرداني هستند كه زني رو كه 
يا در روزنامه ها خوانده مي شود ....بوده بردن و آزار و اذيت كردن و به قتل هم رسوندن كارگر جنسي

حتي انقدر انصاف داشته حاال ...خب سيد همچين مردي كه نيست....دختران را براي عمل جنسي مي دزدند 



يد رو براي راستش نميگم من مردي مثل س.....به هر دليلي فكر كرده دختر پاكه حتي نتونسته دست بزنه
باور كنيد ....اما اگر همه مقدس مأب ها اينطور بودند خدايي شكر خدا رو به جا مي آوردم...خودم مي پسندم

سيد داستان ...مثال چرا بايد يكي به خودش حق بده تو زندگي شخصي كسي دخالت كنه؟؟؟....جدي ميگم
اين نهايت روشنفكري ....كنه حتي به خودش اجازه نميده به دوستش يا دوست دختر اون بي حرمتي

اصال ...يكي بودايي...يكي مسلمان...يكي يهودي...ببينيد در جامعه اي مثال فرض بگيريد يكي مسيحي.....هست
چقدر زيبا ميشد همه در حد احترام با هم رفتار مي كردند.....هر چي فكر كنيد....يكي چه ميدونم    

كرنش ....و....خداي گانوش...ه خدايان خود مثال خداي شيواببينيد مثال در هندوستان هندوها جلوي مجسم
حاال شما اگر سفري به هند داشته باشيد خدايي آيا ميزني اون خداي اونها رو بشكني؟؟؟ حتي اگر ...ميكنند

ولي چقدر ...خب شايد اونجا آدم چون توريست هست اون كار رو از ترس انجام نده...برات مسخره باشه؟؟؟
من دو شبه دارم مدام به رابطه سيد و دوستش فكر ميكنم و ...احترام متقابل رو ياد بگيرندخوبه كه همه 

با خودم فكر ميكردم ....خدايي اين تقابل در داستان عالي بود....ون گشت ارشاد كه نازي رو گرفتامتقابال به 
اون ...ا عينك خودتشم...چرا همه دنيا آدمها مي خوان بگن حق با من هست؟؟؟ من عينك خودم رو دارم

همه مي خوان همديگر رو ....دنيا گلستان ميشد اگر هر كسي سرش به كار خودش بود.....يكي عينك خودش
راه دوري .....ارشاد كنن اما حقيقت اينه كه هر كسي در فضاي خودش و حتي تا حدودي اجتماع هم مجازه

كنار ساحلش هم ...ره راه ميرهمحجبه هم داطرف ....همين تركيه...يكي از كشورهاي همسايه خودمون....نه
البته اين ....كليسا هم بري ناقوس ميزنه....اذانش هم داره از مسجد پخش ميشه....حمام آفتاب ميگيره ويار

اما گاها پذيرفتن نظرات ديگران هر ....شايد بقيه موافق نباشند....ديد منه كه اين حالت رو جالب مي بينم 
اگر من شخص مذهبي رو درك .....نقطه نظر اونها ديدگاه خود آدم رو باز ميكنه چند سخته اما ديدن از

خدايي دنيا گلستان ميشه...مذهبي من رو درك كنه...كنم   

اما يك قسمت داستان از ...در واقع ما همه عاطفه داستان را مقصر جلوه داده ايم.....و چيزي از همه جالب تر
پس بالهايي سرش (جايي نگران اينست كه گير لمپن ها بيفتد ...يدهعاطفه درد زياد كش...ياد رفته است

خدايا يعني ميشه بدست اين سيد آل پيامبر  ": او معتقد به اصولي هست در جايي كه مي گويد ).....آورده اند
يعني به هر دليلي كه ما نمي دانيم مجبور ....اون راضي نيست به وضع موجود....."منم زندگي ام عوض بشه

ميدانيد ياد ........و داشتن بچه و يك خانه كوچك است) سايه سر(و آرزويش يك شوهر ...ت به اين زندگياس
كه مردي براي مقتولين رفت و ديد پدري ...داستاني كه چند سال پيش در حوالي مشهد اتفاق افتاد افتادم 

ي گفت دختر ما نان آورمان و پدر كورش م داز گرسنگي دارد كاغذ پاره مي جو كور دارد و برادر كوچكش
 .......بوده و در كارگاهي كار مي كرده يك هفته اي هست گم شده و جز آب نداريم



خدايي كدامين زن هست كه از سر رضايت و كيف هر روز جانش را كف دستش بگذارد و بوي عرق و كثافت 
اگر زيادي ايده آليستي نگويم ولي .....هر نامردي را تحمل كند و هر نوع رفتار ناشايستي را به جان بخرد؟؟؟؟

و بهتر است اين معضل زيباتر از اين موشكافي ...حقيقت اينست كه اينها محكوم نيستند قرباني اند
واقعا كاش سيدي انقدر مرد بود كه زندگي عاطفه نامي را نجات ميداد.....شود   

******************  

خالت تو امور ديگران؟ زاويه ي فكري من يك زاويه زاويه ي فكري من؟ زاويه ي فكري شما چيه؟ د -
من مي گم به من ربطي نداره كه دو نفر چطور مي ... منطقي كه بايد همگاني بشه چون بر طبق توافق جمعه

خوان زندگي شون رو شروع كنن ولي شما مي گيد كه همه خاله خانباجي بشيم و تو كار اين و اون سرك 
يلي زشتهخب اين خ.. بكشيم دوست عزيز . 

2- 

وجدان من مي گه كه چيزي رو كه براي خودم نمي پسندم براي بقيه هم ... من كاري به قانون ندارم 
اگه قانون هم ... شما هم دوست نداريد... من دوس ندارم كس ديگه تو رابطه ي من دخالتي كنه... نپسندم

كسي مختاره كه زندگي خودش رو  اينو تصويب بكنه خب اين بر اساس توافق همه هست كه نشون ميده هر
 .داشته باشه و اونو خودش اداره كنه نه كس ديگه اي

3- 

ضربه  70اگر يك زن رو به جرم روابط نامشروع بگيرن حكم سنگسار داره اما مردا چي ؟ : شما مي گيد 
خب من نمي دونم اين چه ربطي به بحث فوق داره دقيقا ولي جوابتون رو مي دم! شالق و تمام :  

اقالً يه كم مطالعه كنيد خواهر ... حكم سنگسار خيلي وقته از قانون مجازات هاي اسالمي حذف شده: اوالً 
 .گل من

بر طبق قانون كيفر اسالمي اگر زني مجرد در حين همخوابگي با مردي غريبه ديده شود در صورت : دوماً 
باشد پس از گذراندن حكم كيفري اگر با موافقت زن  -اجبار زن، مرد مشمول حكم اعدام خواهد بود 

متكلف به عقد شده و پيش از مويد دو سال اجازه ي ترك يكديگر را ) هتك آبرو در مال عام(مشخص 
 –نخواهد داشت 

در صورت متاهل بودن زن، مجازات اعدام براي وي لحاظ مي گردد و در صورت متاهل بودن مرد نيز  
 .بهمين صورت

اگه عوض شده يك كتاب به ما معرفي كنيد بريم بخونيم بلكه .. از كجا آوردينما نمي فهميم اون مجازات رو 
 از بي سوادي در بيايم 

3- 



اگه زني به شوهرش خيانت بكنه خب اون ديگه ديد جامعه اس و من خودم رو بخاطر اون مسئول نمي  
من مي گم اون زن ولي اگه نظر شخصي من رو مي خواين .. دونم چون در ديد من هيچ ربطي به من نداره

در رابطه ي ميون دو نفر ... هيچ تقصيري نداره و اوندو مي تونن از هم جدا بشن و هر كي بره براه خودش
اگه يكي از اين دو به ديگري خيانت كرد خب مي تونن متمدنانه از ... هيچ اجباري نيست حتي پس از ازدواج

در ضمن اين مسئله بين تموم انسان ... ا كننهم جدا بشن و هر كدون جفت جديدي رو براي خودشون پيد
 .ها هست نه تنها مذهبي ها يا غير مذهبي ها

   

!  

***********************************  

- 

البته ببخشيدا اين مثل اين مي مونه كه من تو كار خودم ... شما به جامعه كار نداشته باش... باز هم مي گم 
شما فكر خودت باش نياز نيست دايه ي مهربان تر از ... ه تعيين تكليف كنممونده باشم حاال برم واسه جامع

 .مادر باشي
5- 

من حتي به عقيده ي شيطان پرست ها هم احترام مي ذارم و اونها رو در انتخاب روش فكر و زندگي آزاد  
 .مي زارم چون اعتقاد اونهاهيچ دخلي به من نداره

6- 

كاري مي كنيد يه روزي بهتون بر مي گرده كه اين برگرفته از فلسفه ي در اخر هم اضافه كرديد كه هر  
دارند كه مبني بر اينه كه هر حرفي يا كاري مي كنيد يه روزي به خودتون ) كارما(بوداست كه قانوني باسم 

 .بر مي گرده كه البته اين نظريه در عام فيزيك رد شده و جز يك اعتقاد فكري نيست
  با تشكر

**********************  

اگر آن كسي كه در مشهد روسپيان را .... به شكل باور نكردني حرفهاي آرتميس بر روح و روانم نشست
فقط يك كتاب ، حتي قرآن خودش را ميخواند ! ميكشت و به خيالش جامعه اش را پاك ميكرد يك كتاب

 .اين كار متحجرانه را انجام نميداد
 .....جامعه ما نياز به گفتگو دارد

احترام به عقايد ....سيد و راوي اول داستان در جامعه كوچك دونفريشان به اين گفتگو و تحمل رسيدند



هر چند در ذهنشان جور ديگر بينديشند...يكديگر ... 

 
 ...دوستانم ،با تمام وجود به خوانندگاني به اين اندازه مطلع ، با فرهنگ و آزاد انديش مي بالم

*********************  

و آقاي پارسا انقدر از ...اقعا آقاي قهاري ممنونم از اين كتاب كه چنين فضايي رو پديد آورد براي گفتمانو
واقعا اگر دو نفر در زندگي باهم بازهم به اين نتيجه برسند كه بدرد هم نمي خورند و ...حرف شما خوشم اومد

اين ...چه بهتر دوستانه از هم جدا شوند با كس ديگري يكي از طرفين رابطه برقرار كند يا عالقمند شود خب
جايي ....واي نمي دانم چرا باز ياد داستان يازده دقيقه كوييلو افتادم....موضوع آن زن و شوهر هست نه جامعه

كه دختر تن فروش داستان از مشتري هاي مردي ميگفت كه متاهل بودند و مثال ماهي يكبار يا دو ماهي 
شخص بودند تا كمبودهايي را كه در خانواده داشتند جبران كنند و بسيار هم متيكبار به سراغ او مي آمدند 

در جامعه ...هي زندگي عاطفه رو با ماريا در آن داستان مقايسه ميكنم و تفاوتهايشاننمي دانم چرا ...غالبا
كسي نمي تواند همان تن فروش را هم اجبار ....آزادي مثل سوئد حتي تن فروش هم حرمت دارد

 ......كند
و نيز كتاب ...از دوستان ديگر تقاضا مندم تهيه كنند و بخوانند...آقاي پارسا كه آن كتاب را خوانده اند

شايد عاطفه داستان كمي هم به تن فروش داستان ماركز .....از گابريل گارسيا ماركز "روسپيان سودا زده من"
عاطفه با ...م نه به تن كه به روح عاطفه اطالق مي شوداينجا معصو.....معصوم...تازه كار...البته كمي...شبيه باشد

مي (عاطفه به اجبار تن به تن فروشي مي دهد ...عاطفه دلش زندگي مي خواهد...خدايش راز و نياز دارد
روان است و هرگز اين زنان روح و روانشان را واگزار نكرده اند +روح+نويسم تن فروشي چرا كه خود جسم 

شايد واژه تن فروش زيباتر از )...زاي پول واگذار كرده اندتنها تن خود را در ا
و غيره باشد.....ه...د....ن..ج...روسپي...خودفروش   

**********************************  

و البته بايد هم همينطور .اين اولين باره داستاني از دوستان عزيز كتابناكي شد داستان برتر هفته 
عزيز اي ول به محسن قهاري.ميشد . 

 :اما
مسلما هيچ چيز مثل هنر نمي تونه در انتقال تفكر .دوستان عزيزي كه به اين زيبايي بحث و نقد مي كنيد

را ميشه در فرم داستان ، فيلم ، شعر ...عميق ترين مسائل و دغده هاي فلسفي ، جامعه شناختي و.موثر باشه
ت به كار بشيد و مشغول نوشتن همين دغدغه هايي پيشنهاد مي كنم شما ها هم دس.به بقيه انتقال داد......و

 كه لمسش ميكنيد ولي كسي نيست باهاش در ميون بگذاريد و شما را درك كنه



متاسفانه من نه سوادشو دارم نه استعدادشو و اال اول از .اونها را آپ كنيد تا بقيه هم از اونها استفاده كنند.
نو هم بكشيدپس شما ها جور م.همه خودم دست به كار ميشدم .  

******************************  

 سپاس سهيل عزيز 
جامعه اي كه . البته گاهي دوستان به رئاليسم من كه برگرفته از جامعه كنوني خودمان است ايراد گرفته اند

را ، پارك وي را، والبته حاال به دليل گستردگي فقر و در نتيجه !! پارك دانشجويش   

را ميشناسم...  . 

در جامعه و در خانواده تابو باشد اما بايد با ! شايد هم اكنون صحبت از همĤغوشي با هر اسم و ديدگاهي 
 .احتياط و احترام به اين خطوط قرمز وارد شد

اما اشاره هاي غير مستقيم ِ . اين داستان كامال از اروتيك نوشتن به صورت مستقيم اجتناب كردم رد 
.درست بوده كه فكر ميكنم...زيادي داشتم  

تا خواننده چه بخواهد و چه بخواند(  ! ) 
  اما همچنانكه در مقدمه نيز آوردم من از تمام

sex worker 

نه قانوني و نه بيمه و يا پشتيباني ...يشان داشته باشماهاي كشورم خجالت ميكشم چون نميتوانم كمكي بر 
فروشي ميكنندكساني كه نه از روي هوس بلكه از روي نياز تن ...بهداشتي ...  

***********************  

مثالً اگه از روي هوي و هوس باشه ! اومدي ابرو رو برداري زدي چشم رو كور كردي... آقا محسن نداشتيم ها
چه مشكلي پيش مياد؟ اگه شخصي از نظر جنسي پركار باشه و ديدگاهش از دنيا اين باشه كه تا مي تونه با 

چه ضرري واسه شما داره؟بقيه رابطه داشته باشه    

***************************  

.......... 
كار . ..كسي كه پر كاري جنسي دارد و يا از روي هوس اين كار را ميكند كارگر جنسي نيست...نه محمد عزيز

.گران جنسي براي امرار معاش رابطه جنسي دارند  

و واقعا بايد حمايت شوند  ... 



گفتم و البته كه با افرادي كه تو درباره شان گفتي هم مشكلي ندارممن درباره كارگران جنسي   ...   

****************  

مطمئن باشيد هيچ انساني حاضر نيست بخاطر پول بدنش رو بفروشه.اين كارگران جنسي اكثرشون بيمارن .  

*************************  

روي مشكل مالي بلكه از روي عالقه ي خودش  اگه كسي نه از.. نگر از اجبار شخصهاواژه ي تن فروش نش
كمك گرفته و ) البته ببخشيدا(دست به اين كار بزنه من ترجيح مي دم از رشته ي خودم زيست شناسي 

  واژه ي

nymphomaniac 

  .يعني شخصي كه داراي عالقه ي زياد براي رابطه ي جنسي متعدده رو استفاده كنم 

****************************  

متاسفانه براي شناخت اليه هاي پنهان جامعه هيچ پيشنهادي براي شما ...وست عزيز و نوجوان من د
فقط اگر به درسهاي شما لطمه نمي خورد صفحه حوادث روزنامه ها را بخوانيد....ندارم .  

**********************  

. لي اين قصه را تمامي نيست محسن جان داستانت توي ذهنم لول ميخوره ، هرچه الزم بوده گفته شده و
من حرف دارم . ورق پاره هايي مانده از گذشته و خاطراتي از نقل ديگران حاصل گفتگوهايي با زنان و مردان 

 ، فراوان و پراكنده ، يا خواهمش نوشتشان يا خواهيم نوشت 
 

حجر نديدهبه حاج اسمال هاي دو ايكس الرج آدم نديده ، از آدم هاي ريزه ميزه ي دل گنده و   : 

 
و شكست... به جهنم كه سرت خورد به جدول ،  

زده دست... به درك شيشه تمام دهنت را  

 به فالنم پدري پشت بساط تو نشست
 به جهنم كه سر سفره ي تو نان شب فاحشگيست

 كودكانت نسب از پشت فالكت ببرند
 و ببافند از امروز طنابي به جواني گلو

ستبه جهنم كليه قيمت يك قبر تهي  



 به چپش دختركانت سر بازار كنيزي چپه اند
 چرخ پورشه كه بچرخد همه عالم يه ورش

 يك نفر پشت چراغ سر آفريقا گفت
 دو قدم آن ورتر، گاندي خوابزده هم بشنفت

 به موازات تهيگاه سوار پاجرو
 خط فرضيست به سوي دهن و چشم رنو

 نام اين خط همانا ،خط فقر است وغنا
وان دگري باد هوا يكي از ديگ خورد ،  

92/06/06 

***************************** 

 !!يك خاطره
دوستي نقل ميكرد كه شبي با يكي از همين كارگران جنسي گفتگو ميكرد و اين زن در اوج استيصال گفته 

 !!!بود دو روز است فقط نان خورده و امشب فقط براي يك شام ميخوابد
 

نيازي به تعريف نيست. محمد عزيز !!  

*************************  

 
 آقاي قهاري عزيز

 .....در كشور ما اگر بخواهيم آنها را تعريف كنيم بيچاره ترين افراد روزگارند 

نه حتي تأمين جاني....نه سنديكايي.....نه پيشتيباني اي ..... 

توضيح ....شده بودراستش مقاله اي مي خواندم كه راجع به وضعيت كارگران جنسي در خارج از كشور نوشته 
يا هر جاي ديگر گير ...ديسكو....حاال بار...داده بود اگر به همين كارگران جنسي كسي در خارج از محل كار

يعني اينكه در محل كارش تن فروش است نه در خارج محل ...بدهد آن زن مي تواند شكايت كند
اگر دارد به يك خانم تن فروش توهين دوستي در مورد تايلند ميگفت در همان تايلند مردي جرأت ....كار

چنان دماري از روزگارش در مي آورند كه هفت جدش جلوي چشمانش مي آيد...كند يا صدمه اي بزند   

**************************  



 
نيمفومانيك ها غالبا در ازاي پول كار ...آقاي پارساي گرامي يك توضيح كوچولو بدهم البته با پوزش

يا در ازاي پول تن به هر نوع كاري نمي ....اقال در ازاي پول كنار خيابان نمي ايستند...نميكنند
دست به كارهايي بزنند  چون بسياري از اونها ممكنه...نيمفومانيكها در ضمن قابل درمان هم هستند....دهند

اما در مورد اونها بحث مادي صدق نميكنه ...كه براي خودشان خطرناك هست ..... 

  نميفومانيا يه جورايي مشكل روانپزشكي محسوب ميشه چون غير قابل كنترل هست

*********************  

اما... كسل كنم نمي خوام دوستان رو با بحث هاي دو نفر تحصيل كرده در علوم طبيعي خسته و  

nymphomania 

بلكه مربوط به پركاري تيروئيد و تبعات آن در ) از نظر تغييرات فيزيولوژيك(يه مشكل روانپزشكي نيست  
قشر سورآدرنال است كه باعث تحريك گيرنده هاي آندروژنيك در مغز يك زن ميشه كه در پي آن پركاري 

البته از اون... جنسي رو بهمراه داره   

overactived sexual syndrome 

 .هم نام مي برن 
  با تشكر

**********************  

؟ و يا اصال لزومي به كنترل دارهيا اين پر كاري جنسي قابل كنترله  آ 

****************  

  ...سوال خوبيه براي درمان هم معموال هورمون درماني مي كنن

***********************  

شده بگذريم فكر ميكنم اكثر كارگران جنسي كساني اند كه ابتدا از طرف خانواده خود اگر از موضوع مطرح 
  ...آسيب ديده اند و بعد به جامعه پناه برده اند

**********************  



بلكه داليل عديده اي مي تونه در اين موضوع نقش داشته باشه كه از حوصله ي ... همه لزوماً اينطور نيستند
اصوال يك نفر مددكار اجتماعي يا متخصص در علوم اجتماعي يا جامعه شناسي بايد اين .. مجلس خارجه

  جور مشكالت رو ريشه يابي كنه

*************************  

و اون كودكان هستند... اما همه ي ما نكته اي رو از مد نظر خارج كرديم ... 

روشي كودكانه و انسان هاي منحرف براي بهربرداري براي مثال در تايلند يكي از جاذبه هاي توريستي تن ف 
از اين امر ساليانه به اونجا سفر مي كنن تا از اين كودكان بي گناه كه اكثرا خرج خانواده يا بزور مجبور به 

واقعا حالم بهم مي خوره... اين كار ميشن سوء استفاده كنن   

***************************  

نامه ي فريدون فرخزاد را به خاطر مي آورمدر اين باره تنها شعر و  ::: 

خيلي زيبا -نامه فريدون فرخزاد به يك فاحشه   

 
 !انديشيدن به تو رسم، و گفتن از تو ننگ است

 
 اما ميخواهم برايت بنويسم

 
 !شنيده ام، تن مي فروشي، براي لقمه نان

 
 !…چه گناه كبيره اي …

 
 ميدانم كه ميداني همه ترا پليد مي دانند،

 
 من هم مانند همه ام

 
 !راستي روسپي

 
 از خودت پرسيدي چرا اگر در سرزمين من و تو،

 
 !! زني زنانگي اش را بفروشد كه نان در بيارد رگ غيرت اربابان بيرون مي زند

 



 اما اگر همان زن كليه اش را بفروشد تا ناني بخرد
 

است» ايثار«و يا شوهر زنداني اش آزادشود اين   ! 

 
ز يك تن نيست؟مگر هردوا  

 
 مگر هر دو جسم فروشي نيست؟

 
 …تن در برابر نان ننگ است

 
تنت را حراج كن! بفروش  … 

 
 من در ديارم كساني را ديدم

 
 كه دين خدا را چوب ميزنند به قيمت دنيايشان

 
 شرفت را شكر كه اگر ميفروشي از تن مي فروشي

 
 . نه از دين

 
 شنيده ام روزه ميگيري،

 
 غسل ميكني،

 
از ميخواني،نم  

 
 چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داري،

 
 رمضان بعد از افطار كار مي كني،

 
 .محرم تعطيلي

 
 من از آن ميترسم كه روزي با ظاهري عالمانه،



 
 جمعه بازار دين خدا را براه كنم، زهد را بساط كنم،

 
 غسل هم نكنم،

 
 چهارشنبه هم به حرم امامزاده صالح نروم،

 
طار و پس از افطار مشغول باشم،پيش از اف  

 
 !محرم هم تعطيل نكنم

 
 !! فاحشه

 
  دعايم كن

********************************  

دهد فارس گزارش مي  

 ازدواج موقت و اما و اگرهاي آن
متعه يا نكاح منقطع يا ازدواج موقت كه به صيغه نيز معروف است نوعي از ازدواج در مذهب شيعه است كه 

طرفين قصد تشكيل زندگي دائم را ندارند و براي مدت زمان مشخص و محدود و با مهريه معلوم در آن 
گيرند زندگي موقتي را تشكيل دهند تصميم مي . 

فرمايد از سوره نساء مي 24به گزارش خبرنگار جامعه فارس، خداوند در آيه   

: ... هورنَّ أُجتُوهĤَنَّ فنْهم تُم بِهتَعتَما اسنَّ فَرِيضَةًفَم  

عالمه سيد محمد . كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد مي) ازدواج موقت(يعني و زماني را كه متعه ... 
، 5سيد محمدباقر موسوي همداني، ج: ترجمه - سوره نساء  24حسين طباطبائي، تفسير الميزان، ذيل آيه 

هـ 1346انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين، طبع  . 

متعه يا نكاح منقطع يا ازدواج موقت كه به صيغه نيز معروف است نوعي از ازدواج در مذهب شيعه است،متعه 
در لغت از تمتع به معناي لذت و نفع بردن است و ازدواج موقت يا متعه ازدواجي است كه در آن طرفين 

گيرند  هريه معلوم تصميم ميقصد تشكيل زندگي دائم را ندارند و براي مدت زمان مشخص و محدود و با م
 .زندگي موقتي را تشكيل دهند

گرفت كه به موجب  اي انجام مي ازدواج موقت در زمان جاهليت چنين بود كه عقد ميان مرد و زن غيرباكره



شد و چنين ازدواجي با سرآمدن زمانش  آن تا زمان معيني در مقابل بهره از زن پول معيني پرداخت مي
يافت پايان مي . 

و بعد از رحلت ايشان در زمان خليفه اول نيز وجود داشت) ص(نوع ازدواج در زمان پيامبراكرم اين .  

**************************  

 با سالم
 .داستان رو خودنم

 .اول از همه خسته نباشيد
 .دوم اينكه نظر شخصيم رو بگم كه با عقايد اوني كه پاي پنجره سيگار نمي كشيد موافقم

اي روايت نازي خالي بودسوم اينكه ج . 

اين اثر بدون هيچ جانبداري از دو گروه مذهبي و غير مذهبي نوشته "چهارم اينكه با توجه به اين جمله شما 
به نظر من جانبداري از همون اول و از عنوان داستان مي اومد "شد . 

رفه كه اين رابطه رو منظورم اينه كه اين ورد مرد و دعاها و همه ي اين حرفا هيچه، فقط رضايت دو ط
پس چرا مونولوگ صيغه؟ و براي .)اگر عاطفه راضي نبود پا توي اين آپارتمان نمي پذاشت(مشروع مي كنه 

 هماغوشي ديالوگ؟
 .پنجم اينكه داستان جالبي بود

  .موفق باشيد

*********************** 

  نقل قول از

mohammad_ebrahimian: 
 با سالم

......... 
اين اثر بدون هيچ جانبداري از دو گروه مذهبي و غير مذهبي نوشته "اينكه با توجه به اين جمله شما چهارم 
به نظر من جانبداري از همون اول و از عنوان داستان مي اومد "شد . 

منظورم اينه كه اين ورد مرد و دعاها و همه ي اين حرفا هيچه، فقط رضايت دو طرفه كه اين رابطه رو 
پس چرا مونولوگ صيغه؟ و براي .)اگر عاطفه راضي نبود پا توي اين آپارتمان نمي پذاشت(نه مشروع مي ك

 هماغوشي ديالوگ؟
 .پنجم اينكه داستان جالبي بود

 .موفق باشيد



 
در نهايت اين مسلمه كه هر نويسنده ايي در نوشته اش هدف مشخصي را دنبال :با كسب اجازه از نويسنده

ان با استفاده از زوايه ديد هاي مختلف ، سعي شده ديدگاههاي مختلف مطرح بشه اما در اين داست.مي كنه 
 .و تعادلي در ارائه ديدگاههاي متضاد ايجاد كنه و به نظرم نويسنده در اين كارش موفق بوده

اش ميگه)راز نوشتن داستان كوتاه(مارگارت لوك در   : 

هاست بهترين راه يادگيري داستان كوتاه، خواندن خود داستان . 

)به دوستاني كه عالقه به نوشتن داستان كوتاه دارند پيشنهاد مي كنم  را به عنوان بك نمونه .....)مونولوگ
البته اميدوارم نتيجه معكوس نده به .بعد از هر وعده غذا يك بار قبل از خواب دو بار.(خوب چند بار بخونند

تحقيقات ميداني نداره همون خوندن كافيهيعني اين كار نياز به .هوس بيفتيد امتحانكي بكنيد   

*****************  

 سهيل عزيز و محمد گرانقدر
 

 :پيش درآمد 
  !!دوست عزيزي دارم كه ميدانم هر گاه نيست مشغول نوشتن يا تفكر است

 
 : آغازين

سهيل شانه ساز"ضمن سپاس بي كران از دوست عزيز ِ نويسنده   " 

ود نيز ميداند ، بايد بگويم جاي همه كه قوت فلب است و آنچنانكه خ  " 

خالي ميبينم....را براي ديدن و نظارت "فالنيها   . 

 البته اقرار ميكنم 

و همچنانكه به همان دوست نويسنده ام كه ذكر شد گفته ام (  فاش !! و قتي داستان يا راز داستاني (
: ميشود   

همه چيز به پايان ميرسد  " " 

چيزيست كه تنهايي ِ تحميلي را خرد ميكندبا اين حال حضور  .... .... 

رند يوالبته عاطفه ها همچنان يا پاكت ميگ..... شايد ديدن اين داستان در چند روز آينده به پايان برسد ولي 
 .... و يا تراول چك و يا

يا شكر كه در كنار اختراع حروف و جمعشان كلمات ، نقاطي قرار گرفت تا آنچه نميخواهم را در سه  )



چند نقطه عزيز خالصه كنم و خوب به تمام حرفهاي نگفته ام در همين چند نقطه و در تنهايي 
 ( !!!....بيانديشم

 
 : پاياني

! مونولوگ صيغه "است و به شكر اندرش مزيد داستان !!! منت تنهايي را عز و جل كه بودنش موجب غربت 
 " ! ديالوگ همĤغوشي

 
 پي نوشت

 : 
سنده همان است كه هنوز ننوشته استبهترين اثر هر نوي !  

 ...منتظر بهترين اثرم باشيد ، همچنانكه منتظر بهترين آثارتان هستم
...  

*******************  

هت زيادي داشتند پس نيازي به ديدن ديدگاه نازي در افكر ميكنم روايت نازي و مرد پاي پنجره باهم شب
روايت هر دو در !! كنار شيشه هم آغوش مي شود و او هم با نازي نازي با عشق با مرد.....داستان حس نميشد

نازي اگر با مرد پشت شيشه يكدل نبود مي توانست از وزرا زنگ بزند ...آخر داستان معلوم است كه يكي است
اما قبل از همه و در واقع در استيصال ياد مرد پشت شيشه مي ...كسي بيايد و او را ببرد...مادري پدري

پس روايت نازي هم چيزي مشابه مرد پشت پنجره مي شود....افتد   

آنچه بيش از همه اين داستان را براي من ماندگار كرد در ذهنم و براي دوستان زيادي هم توصيه كردم كه 
آنچنان زيبا جامعه اي دموكراتيك ترسيم ...بخوانند حقيقتا زندگي دموكراتيك سيد و مرد پشت شيشه بود

آقاي قهاري بازهم ......هيچ نويسنده اي نمي توانست به آن زيبايي آن را به قلم بكشدشده بود كه واقعا 
  سپاس

**************  

 درود آرتميس گرانمايه
آنچه مسلم است در خرد كردن يك داستان جوانب و روزنه هايي كه نويسنده نبايد به روشني به آن اشاره 

كه شما خواننده محترم اين نكات را واكاوي كرديد كند توسط خواننده بدست مي آيد و بيان ميشود ... 

كه باعث افتخار من هستيد... سپاس از خواننده هايي مثل شما ، سهيل، محمد و  ...  

*****************  



حاال كه ترافيك نظردوني كتاب دوست عزيز ما خلوت تر شده مي خواستم يه سئوالي از نويسنده 
داستان تيپ هستش و يا شخصيت و ايا اگه تيپه ، اين موضوع به داستان  در اين) سيد (كاراكتر :بپرسم

  لطمه مي زنه يا نه؟

*****************************  

 :قل قول
متاسفانه براي شناخت اليه هاي پنهان جامعه هيچ پيشنهادي براي شما ...دوست عزيز و نوجوان من 

د صفحه حوادث روزنامه ها را بخوانيدفقط اگر به درسهاي شما لطمه نمي خور....ندارم . 

 
ايران متاسفانه انقدر همه چيز .خارج از ايران رو ميگم.تو ايران رو نگفتم.داداش،من يك چيز كلي رو گفتم

  .قاطي پاتيه اصال نميشه در موردش نظر داد

*********************************  

م فكر كنم خوب باشهانگار كمي هم درباره داستان نويسي صحبت كني! خوب . 

آيا سيد تيپ است يا شخصيت؟: ابتدا جواب سوال اول   

ما در اين داستان با سه روايت حاضر و يك روايت غايب روبرو هستيم  ! ببين  

 .1 - 

وروايت غايب يا داستان نازي   .عاطفه -3سيد  - 2مرد پشت پنجره   ... 

سيد در هر سه داستان است  ! خير: آيا سيد فقط در يك قسمت معرفي ميشود؟ و جواب   :  1سوال  . 

آيا اين يك نوول است؟ مسلما نه:  2سوال  . 

آيا در حديث نفس خود ِ سيد و معرفي توسط افراد شكل و صداي سيد قابل شناسايي است؟ :  3سوال 
 .صددر صد بله

لزوما هر شخص مذهبي داراي ريشي، ...كه از تيپ ميگذرد ار اين سه سوال در ميابيم كه سيد فردي است
اهل صيغه هاي متعدد نيست و همچنين اگر اينگونه مذهبي سخت معتقد است اهل مصالحه و فضاي 

كه . سيد شخصيت منحصر بفردي دارد... دموكراتيك و زندگي در خانه اي كه داراي مشروب است هم نيست
بته هر يك از دوستان از منظر خود به او پرداخته اندو ال...در داستان مشخصا تعريف شده . 

 
آيا اگر سيد در داستان تيپ بود ايرادي داشت؟: اما سوال دوم سهيل عزيز   

حتي اگر با اين مقدار ديالوگ و حديث نفس كسي نپذيرد كه سيد شخصيت نيست و .صراحتا ميگويم خير



چه اينكه بلندي داستان ، تعداد كم . مه نميزندبه داستان لط  تيپ است، بايد بگويم كه اين تيپ هم، 
 ...ديالوگها و موضوع محوري داستان بيش از اين نميطليد كه در شخصيت ريز تر بشويم

  
اين سوال آموزشي را براي دوستاني پرسيد كه قصد   ) مثل يك خبرنگار حرفه اي ( البته ميدانم سهيل عزيز
 .بيشتر آموختن دارند

فضا رو به سمت آموزش هدايت ميكنيممنون سهيل جان كه  ...  

**********************************  

گاهي اوقات برخي از قوانين و اصول .حقيقتش مي خواستم به همين نكته برسم.مرسي از توضبح دقيقت
يكي از اين موارد مد شدن اين نقد هستش كه كاراكتر داستان تبپ هستو شخصيت .خودشون افت ميشند

به عنوان مثال اكثر كاراكتر هاي فيلم هاي .واقعيت نميشه واسه هيچ هنري خط كش گذاشت ولي .نيست
همانطور كه گفتيد .و البته مواردي عكسش را هم داريم.مرحوم حاتمي تيپ هستند اما كارهاش شاهكار شده

ان داستان در يك داسنان كوتاه نه تنها گاهي اوقات ايجاد تيپ اجتناب ناپذيره كه حتي به پيشبرد جري
  . كمك هم ميكنه

**************************************  

ولي با اينكه پيرامون سيد در هر سه روايت صحبت شده سايه كاريزماي مرد عينكي بر سر داستان سنگيني 
. ضمن اينكه تيپ بودن عاطفه و نازي شايد براي خوانندگان تازه كارتر ايجاد خطكشي ذهني كنه . ميكنه 

وه شخصن خيلي دلم ميخواست اين حديث نفس ها در جايي به يك گفتگوي ذهني دوطرفه تبديل بعال
ميشد هرچند حدس ميزنم نويسنده خواسته كه حضور خودش در نوشته كمتر حس شود پس روايت ها را 

كه  كساني. عالوه بر اينها كساني هم هستند دقيقن برعكس كاراكترهاي اين داستان . جداگانه نقل كرده 
با هم ازدواج موقت ...) ازجمله آسوده بودن از دست(عاشق همند ولي فاقد شرايط ازدواج و بنا به هر علتي

ميكنند و در مقابل كسان ديگري كه فلسفه شان به هر چمن رسيدي گلي بچين و برو است بي هيچ تعهد 
  . عاطفي و اخالقي اي

***************************  

يك جايي نويسنده در همين ديدگاه ها مطرح كرد كه عاطفه به لحاظ . عاطفه تيپ باشهبه نظر نمياد 
يعني شايد بشه . به نظرم اين تعريف به لحاظ فني هم جور در مياد. شخصيتي هنوز قالب مشخصي نپذيرفته

ده كامل يه كاراكتر بالقوه است كه توي ذهن خوانن. گفت عاطفه هنوز نه كاراكتر شده نه تيپ باقي مونده
 .ميشه

 



البته خب اونوقت اون يه . شايد جالب ميشد. از تصور اين گفتگوي ذهني دوطرفه خوشم اومد جناب قلندر
  داستان ديگه مي شد 

*********************************  

موجودي كه انتظار داريم ماشين وار ماموريت اروتيكش را .به نظر من عاطفه در دو روايت اول تيپ هستش
اما در روايت سوم و در جايي كه مونولوگ هاشو مي خونيم از جمله.نجام بده و بره ا : 

انگار بيرون بارون اومده....در خروجي را باز مي كنم ..... 

را نشون ميده) اروتيك ماشين(تبديل به شخصيت ميشه چون داره جنبه هايي غير از  .  

***************************  

ر سيد است و وجهي از نماد يك زن در ذهن يك مرد همانطور كه آن زن ديگر كه عاطفه برشي از روزگا
خانه را مرتب ميكند وجهي ديگر است و براي همين مي بينيم كه در ابتدا سيد حتا اسم عاطفه را نمي 

عاطفه انتخاب نويسنده است از ميان يكي از زنان آمده و رفته زندگي سيد و از ديد سيد تعريف . پرسد 
بله ، اين توان بالقوه . كما اينكه آرزوي آخر عاطفه واكنشي درونيست به رفتار سيد . شود نه بطور مستقل مي

از ديد من . در وي وجود دارد كه كاراكتر شود مثل تمام سوژه هاي ذهني نويسنده ولي خب ، نميشود 
في شدن را بالقوه دارندبعنوان يك خواننده ،عاطفه يك پرسناژ است براي توصيف روابطي كه توان عاط  .  

 
بقول معروف اگه ميشد چي ميشد . راستش اين ديالوگ ذهني ذهن منو هم بخودش مشغول كرده   

 
نكته ديگر اينكه من برخالف ساير دوستان از شنيدن نام صيغه و در مقابلش رابطه آزاد خارج از ازدواج اصلن 

خواننده كم تجربه ي از پيش ،سمت و سو گرفته را آنتريك نميشوم و اين ضعف را در داستان مي بينم كه 
 .به اشتباه مي اندازد 

من بيشتر به رضايت قلبي طرفين نگاه ميكنم با لحاظ كردن جبرهاي اجتماعي كه در تضاد با نيازهاي  
و همه ميدانيم كه كاله !!! اسمش هر چي ميخواد باشه مهم نيست حتا قرمه سبزي . بشري قرار ميگيرند 

حال چرا ؟؟؟ توضيح ميدهم. يد با شرايط ازدواج موقت تفاوت دارد شرعي س  . 

 
براي خالصي از همه چيز و همه . سكس مفري است براي گريز از دغدغه ها و مشغوليات ذهني روزمره 

چه كسي است كه منكر باشد در سكس و هم آغوشي هر فكر مزاحمي ميتواند مخل . تحقيرها و حرمان ها 
مانع ارگاسم ؟لذت باشد و حتا  ! 



سيد براي رهايي از خوره اي بنام فكر گناه و احساس گناهكاري برطبق تربيت خانوادگي و محيطي اش 
 . صيغه ميكند و مرد عينكي به تعهد يك عشق پناه مي آورد

در واقع هر دو اسير يك فشار ناخوشايند بيروني هستند و هردو فاقد شرايط ازدواج و حتا خانه را به  
چيزي كه آندو را زير !) سيد ميپرسد اگربروي من چطور اجاره خانه را تنهايي بدهم ؟(گرفته اند  اشتراك

يك سقف با تمام اختالف ديدگاه ها و عقايد جمع كرده درد مشترك و احساس قرباني بودن است و البته 
مرد در نقطه اي باالتر چگونگي برآوردن نياز فرع قضيه است و باتوجه به اين خودآگاهي هردو . نياز مشترك 

 .از افراد عوام قرار ميگيرند حتا اگر بيسواد باشند
 

 اما گناه چيست 

 ؟ 

 !!!!!تصور كنيد سيد با يك خانم غير محرم از تيپ نازي دستگير شود 

پس به !!!!خب سيد در واقع اسير محيط پيراموني خويش است نه خداترسي .... رفقاي هيات و خانواده و  
ميبرد ولي وجه عشق را لمس نميكند و حسرت هم خانه اش را ميخوردصيغه پناه   . 

گشت ارشاد فقط نماد جبر است (در نقطه مقابل مرد عينكي و نازي اسير نوع نگاه اجتماع و خانواده هستند 
و درآخر مرد عينكي به چادر عاطفه متوسل ميشود و سيد به خود ) و دهان گويه ها و غيبت ها و پچ پچ ها 

من اين بخش را به لحاظ محوريت شخصيت زن در حل مشكالت دوست دارم! فه عاط  . 

 
و جامعه كيست مگر . و كماكان در مقابل افراد فاقد شرايط ازدواج ، جامعه پاسخي جز سكوت و اجبار ندارد 

ن بدتر از آن بدتر شرايط الينحل مردان و زنان متاهل به اجبار است و اين ميان وضع زنا. من و شما و او 
براستي زني كه مدتهاي مديد از لمس و عشق محروم بوده و شرايط طالقش هم مهيا نيست چه بايد . است 

  بكند ؟ مگر انسان يك بار بيشتر در اين جهان زندگي ميكند ؟؟؟

**********************  

  نقل قول از

sagaro: 
ث نفس ها در جايي به يك گفتگوي ذهني دوطرفه بعالوه شخصن خيلي دلم ميخواست اين حدي................. و

 . ............. تبديل ميشد



 
 

 ضمن سپاس از دوست عزيزم قلندر گرانقدر
متذكر ميشوم ، اگر حديث نفس ِ هم زمان و روبرو ميداشتم شكل داستان به داناي كل تغيير ميكرد و كال 

در همان دو سه صفحه اول توسط خواننده در  و البته اين باعث ميشد دستان. تعليق داستان از بين ميرفت
حتي در . من معتقدم كشش داستاني نبايد فداي پيام آن گردد!! آرشيو داستانهاي نخوانده قرار ميگرفت 

  .الگوي هنر براي هنر هم زيبايي در نقطه آغازين قرار ميگيرد
ساده باز كرده اندسپاس از دوستان عزيز كه با بحثهاي داستان نويسي راه را براي آموزشي  ...  

********************************  

اين غافلگيريهاي پياپي دقيقا به ...نكته اي كه سهيل عزيز به درستي اشاره فرمودن قسمت تعليق داستانه
يكي از داليل متفاوت بودن نظر خواننده ها در باره سه چهره اصلي داستان ...شخصيت پردازي كمك كرده

چه اينكه وجود تيپ در اكثر مواقع منتج به پيام داستاني يكسان خواهد ...ت و نه تيپهاوجود شخصيتهاس
كه در اينجا از اين يكساني خبري نيست.... شد ... 

.************************  

 
بدون كشش و ساختار دراماتيك ، داستان تبديل به نوشته بر از شعاري ميشه كه دل .اعتقاد كامال درستيه

يكي از مشكالت اساسي داستان .را زود زده و پيام موردنظر چسبيده به كاغذ ، فراموش خواهد شدخواننده 
 .هاي برخي دوستان ما از جمله چند مورد داستان اپ شده در كتابناك ، عدم توحه به اين نكته هستش

هاي تخيلي و يا  حقيقتش تنها از داستان.بخونم....خود من اصال حاضر نبودم داستاني را در مورد صيغه و 
اما جادوي قلم نويسنده سبب شد اين داستان واسه من خاطره انگيز بشه.فانتزي خوشم مياد / 

در داستان هاي تاريخي ايشون ، انتقاد وارده دستكاري هاي .بزاريد دوباره مثالي از مرحوم حاتمي بزنم
لمي دارم ميسازم كه تاريخ يكي من في.من فيلم تاريخي نميسازم:حاتمي در جواب گفت .تاريخي ايشون بود

  .از عناصرشه

**************************  

ه نظر من صيغه يعني رضايت طرفين هيچ فرقي نداره اين رضايت عربي باشه يا فارسي،به زبون بياد يا تو ب
اگه حرام باشه واسه همه هست اين كار دور زدنه اگه هم نباشه خوب بازم.دل باشه ... 

طرز بيان و صحنه پردازي قشنگي داره ولي هر سه نفرو از اين لحاظ سست و بي قيد دونسته حاال اين كتاب 



ولي با اين عقيدش كه هركه بيشتر ميگه از موضوع دورتر ميشه .زياد نميشه به جامعه تعمييمش داد.تقريبا
 ..موافقم تو جامعه ي ما صيغه فقط واسه ي عده هست

واسه الپوشاني .ر ما حكومت كنندو مارا از همه چي زده كنندصيغه ي اصطالحه واسه اينكه ي عده س
سيد ...صيغه يعني رضايت طرفين الزم ني عربي باشه يا فارسي به زبان جاري شه يا نه.گندكارياي خوشونه

دختره ) حاال عقد باشه يا نه(ادم باايمان فقط زن مياره رفيقش بي اعتقاد ولي جز نامزدش كسي نداشت
ض كنن نه خيليا واسه كمك ميتونن كمك بالعو... و بعدش حاجي منكرات كي و ميگيرهچادري چطور بود 

خر سر هم خدا بزرگه هر كي اين كارو ميكنه اخرش چي ميشه زنش كي آ.هر كثافتي و بار بيارن
  .....شد

***************  

الي بود آقا محسن عزيزع  
باخوندن كار ملموس تر ميشه هب مخاطب كاولين قدم واسه جذ{عجب عنوان برانگيزنده اي داره كار } 

 ...يك داستان با سه راوي
نظرم گوياتره هالبته نفهميدن دين ب{قضاوت از روي ظاهر و فهم سطحي دين:تم داستان  } 

نظرم واسه عاطفه باز جاي كار بود هشخصيت پردازيو دوست داشتم اما ب ... 

از گناه دوري كرده بود و شش دنگ يه خونه ي دوبلكسو توي بهشت  صيغهخيال خودش با  هب هسيد ك
بنظر اون راه خودشه بياد هراه راست ك ههمخونه ش ب هتازه آرزو هم ميكنه ك.واسه خودش سند زده بود . 

و } بدون ازدواج با اون{ه و از اون ورم ميخواد با نازي باشهخالقتوهم زده طرفدار ا ههمخونه ي سيد هم ك
درواقع همون كار سيدو انجام ميده بدون بافتن كاله {يي هم باحقارت رفتار سيدو توضيح ميدهيه جورا
 {شرعي

نرسيده و  بيتفاوتي هداره توش غوطه ميخوره باخبر نشده چون ب ههنوز انگار از بدبختي اي ك هعاطفه هم ك
داشته باشه زندگي معمولييه  هباز ته دلش اميدواره ك . 

همه چيز در جاي .نمايش گذاشته و با كلمات مخاطبو حسابي درگير ميكنه هزيشو بنويسنده هنر تصويرسا
 .خودش بود

پاسس...لذت بردم  

  قلمتون سبز

**********************  



شراب با تو حالل است و آب بي تو حرام**من آن نيم ك حالل از حرام نشناسم .... 

 
 درود خانم مريم گرانمايه

بله قضاوت ، قضاوت و قضاوت. خوشحالم كه داستان رو پسنديديدسپاس از دقت نظرتون و  . .. 

اين داوري حتي در دين . همه ما نسبت به يكديگر قضاوت ميكنيم. آفتي كه در جامعه ما بيداد ميكند .
  ....هم قراءت ايجاد ميكند

 .... اگر كرامت انساني در نگاه قانونگذار باشد قضاوت به عدالت نزديك ميشود و
پيچيده است و دل پر بحث !!  

  ...سپاس از شما و شاد باشيد

*******************  

سيد كاري رو كرد كه بنظر خودش درست بود همونطور كه شما كاري رو مي كنيد كه از نظر خودتون  -
من به اگه سيد اعتقاد داره كه با صيغه مي تونه از گناه پرهيز كنه . درسته و ممكنه از نظر من خنده دار بياد

 .اعتقادش احترام مي زارم و اميدوارم بقول شما به خونه ي دوبلكس اش تو بهشت موعودش برسه
2- 

همانند ميليون ها انسان ديگه كه امروز در سراسر دنيا بدون (اگه كسي به ازدواج اعتقاد نداشته باشه  
كساني كه ازدواج كردن دارن ازدواج با هم يه جفت رو تشكيل مي دن و بمراتب زندگي موفق تري نسبت به 

چون ترس هزينه هاي طالق،ازدواج و شرعيات و سنت رو ندارن پس اكثرا زندگي شون برپايه ي عشق بنا 
شده و در غير اين صورت براحتي از هم جدا مي شن و مجبور نيستن تا هم رو بزور تحمل كنن مثل اكثر 

حق شما ) تونن جدا شن كه خودتون خوب مي دونيدزوج هايي كه با هم ازدواج كردن و بخاطر داليلي نمي 
رو ضايع مي كنن؟ اگه شما طرفدار پروپا قرص ازدواج كردن هستيد بفرماييد اصال بريد هشتصد بار ازدواج 

در ضمن شما اخالقيات رو چطور تعريف مي كنيد؟ تعريف شما با من . كنيد هيچكس جلوتون رو نمي گيره
 يكيه؟
3- 

همونطور كه شما سبك زندگي ديگري رو نمي پسندين من هم .. دشون مربوطهروش زندگي مردم بخو 
اگه كسي مي خواد كاله شرعي بزاره سرش يا نزاره خب اگه اينكار بهش . سبك زندگي شما رو قبول ندارم

احساس بهتري مي ده من حرفي ندارم ولي از طرفي قبول نمي كنم كه كسي برام تصميم بگيره كه آيا من 
ام كاله شرعي بزارم سرم يا نزارمهم مي خو . 

4- 



تو بدبختي كه توش غوطه وره؟ من نمي گم عاطفه خيلي خوشبخته اما اگه كسي با رضايت خودش اينكار  
ممكنه كسي واقعا از اين كار خوشش بياد و من بهيچ وجه در ... رو بكنه با تعريف من از بدبختي فرق مي كنه

ي كنم كه مراقب خودشون باشنموردش قضاوت نمي كنم و فقط آرزو م .  

  چوخ ممنون

*****************  

در ....حس حقارت دست ب دست شدنو درك كنين هشما يه زن نيستين ك...بهتون حق ميدم دوست من
 هروحش خيلي شكننده است و درضمن بهتون قول ميدم ك...همزمان با ده نفر باشه هذات يه زن نيست ك

االن يه جور كاله  هصيغه هم ك.ه وسيله واسه رفع نياز جنسي يه آقا باشههيچ زني دوست نداره صرفا ي
 .شرعي واسه رفع نياز جنسيه

عرض  هرفتار سيد همون بود ك هعقيدم راجع ب.صرفا نظرمو بيان كردم.....روش زندگي كسي كار ندارم همن ب
 .كردم

ميخواست انجام بده  هكاريو كميگم همخونه ي سيدم درواقع رفتار سيدو داشت چون نميخواد مسئوليت 
اخالق حكم  درحاليكه....سيد ميگه خيال ازدواج نداره هدر داستان ميبينيم ب هبرعهده بگيره و همونجور ك

كردي مردومردونه بايستي هميكنه پاي كاري ك . 

 .فكر ميكنم اخالق واسه همه كس اينجور تعريف بشه
عقيده ي شخصي هركس برميگرده هاين ب...اسارتهنميخوام بحث كنم ازدواج خوبه يا يه جور  ... 

راضيه صيغه ي اين و اون بشه؟؟؟؟؟؟ هشما از كجا ميدوني ك...و اما عاطفه  

اگه مجبور نبود .... }نميخوام اشاره كنم هاين اجبار داليل مختلفي داره ك{من ميگم راضي نيست و مجبوره
هر  ههمونجور ك.آرزوشو داشت هميشد همونجور ك ميرفت يه زندگي معموليو شروع ميكرد و بچه دار هك

  .دختري آرزوشو داره

**************************  

 من زن نيستم ولي انسانم و با شما از يه گونه زيستي به اسم -

 (homo sapiens) 

 .هستم پس فكر كنم تا اينجا يه چيز مشترك داشته باشيم 
2- 



لي انسان هايي هم هستن كه از داشتن شريك هاي متعدد و... حس حقارت دست بدست شدن براي شما 
يا به داشتن روابط جنسي  (polycopula) در يك رابطه ي جنسي در يك زمان لذت مي برن

-short) يا (S.T.R.P)متعدد دونفره در طي زمان طوالني با اشخاص زياد تمايل دارن 
term relationship philia)  لحظه از چشمت در رو براي يك ) من(پس شما عينك

  .بيار
3- 

  در مورد روحيه ي زن بايد بگم كه روحيه ي زن از تائثرات هورمون پروژسترون در 

(INAH-3) 

اما زناني هم هستن كه . سرچشمه مي گيره كه باعث ايجاد حاالت روان جنسي خاصي تو زن ها ميشه 
 بخاطر فزوني ترشح 

)2 h.T) 

زن ها دارن و شما نمي توني براي تمام زن ها يه نسخه بپيچيرفتارهاي خشن تري هم نسبت به ساير   . 

4- 

زنان و مرداني در جامعه وجود دارند كه داراي گرايش هاي مازوخيستيك پرسوناليته هستند كه اين افراد  
از اينكه مورد سوءاستفاده يا چون يه وسيله ي دفع نياز جنسي ديگري به اونها نگاه كرده بشه احساس لذت 

باز هم زود قضاوت كرديد. مي كننجنسي  . 

5- 

اگه صيغه كاله شرعيه شما اين كاله رو سرت نذار ولي اگه دو نفر ديگه مي خوان اين كاله رو چنان بكشن  
 .كه تا روي چشمشون پايين بياد باز به خودشون ارتباط داره و شما سليقه ي خودت رو دخيل ندون

6- 

ازدواج بكنيد يه نسخه ) حاال از هر جنسي كه هست(جفت آينده تون اگه شما مي خوايد با .. تكرار ميكنم 
ي مشابه واسه اونهايي كه نمي خوان نپيچين اونوقت حرف شما مسخره مي شه چون خود شما از صيغه و 
اجبارش بد مي گيد اما باز بقيه رو مجبور به ازدواج مي كنيد در حالي كه ممكنه به اين امر اعتقاد نداشته 

 .باشن
7- 

من شخصاً به ... بستگي داره كه چه كسي از چه زاويه اي بهش نگاه كنه.. ازدواج نه خوبه نه يه جور اسارته 
اگه قرار بر اجبار باشه ... ازدواج اعتقادي ندارم چون دلم نمي خواد جفت من با من زندگي كنه چون مجبوره



 .دلم مي خواد بقيه عمرم رو تنها باشم
8- 

نيد كه در واقع ناراضيه؟ حرف شما مثل اين مي مونه كه من يه چيز رو حس كنم و از و شما از كجا مي دو 
بيا اينجوري در نظر بگيريم كه من نمي خوام برم ازدواج . روي همين احساسات در مورد كسي قضاوت كنم

براي اين هم بايد به شما جواب پس بدم؟... كنم و نمي خوام يچه دار بشم  

بحث شديد و من رو از نظراتتون آگاه كرديدباز هم ممنون كه وارد    

***************************  

 ..... درود و ببخشيد وارد بحثتون شدم اما
البته تمايل ندارم نزديكي يا دوري عقايدم رو به ايشون . ميدونم!! من محمد پارسا رو يه روشنكر فرا آوانگارد 

كه البته مهم هم نيست -نشون بدم يا ندم   - 

ي با اليك نكردن نظريات دوستان سعي كردم خاكستري بمونم ولي من هم با توجه به ديدن نظريات حت
 : محمد و شجاعت بيان ايشان چند سوال رو مطرح ميكنم

 .....دوست دارم بدونم در جهان بيني محمد عزيز و آزادي در روابط و 

حال خود را از دست ميدهد و  آيا كال اين صفات شكل . آيا برخي صفات چه شكلي خواهند داشت 
 .متاخر ميشود

 .صفاتي مثل پاك دامن و يا كلمات مشابه چگونه تعريف ميشود
  .مثال آيا باكره كلمه اي مختص كودكان نابالغ خواهد شد

 مرز آزادي در روابط جنسي كجاست؟
 خيانت را چگونه توضيح ميدهيد؟

 .محمد عزيز ممنون ميشم توضيح بفرماييد
ز حضور شجاعانه ات تشكر ميكنمو پيشاپيش ا .  

******************************  

با سالم خدمت دوست خاكستري رنگمون و باميد روزي كه بقول نيچه از سايه به جريان امور ننگرند و در 
 .آفتاب حقيقت غوطه ور بشن

برهم زدن ارزش باز هم بقول نيچه رستگاري جز آفرينش نيست و آفرينش جز خلق ارزشهاي جديد و حتي 
از كهنگي و پوسيدگي بي زارم و تمام سنت ها رو به چالش مي . هاي جديد و ايجاد ارزش هاي جديد تر

ولي باز هم اون تازه تر رو به . و هميشه به تازه تر نگاه مي كنم. حتي اگه اين سنت ها جديد باشن. گيرم



 .چالش مي كشم
ي من از شما مي پرسم پاك دامني چيه؟ و باكره كيه؟ شما پرسيديد پاك دامني چطور تعريف مي شود ول

 مرز آزادي چه مرزيه؟
 و در مورد خيانت پرسيديد؟

اگر ... و اگه راستش رو بخواين من به چيزي باسم خيانت اعتقادي ندارم... در حقيقت من زيست شناسم
ي عرضگي خودم مي جفت من به من بقول شما خيانت بكنه بعنوان يك جنس نر اين رو ناشي از ضعف و ب

دونم نه خطاي اون براي همين سعي مي كنم تا باز هم با زيركي نظرش رو جلب كنم و با ثابت كردن 
جتي )جسارتم قلبش رو بدست بيارم بهش نشون بدم كه من بهترين جفتي هستم كه مي تونه داشته باشه 

باشن احترام مي ذارم ولي از سالخي  و تو اين راه به رقيب هام اگه از من بهتر) اگه اين حرف درست نباشه
به . سعي مي كنم كه قدرت مند ترين باشم. كردنشون هم عبايي ندارم چون دين من قانون طبيعت و تكامله

و . جفتم ثابت مي كنم كه از تموم نرهاي ديگه براش بهترم حتي اگه اون هزار نفر ديگه رو داشته باشه
حتي . مي گذرم تا به جفتم نشون بدم كه من لياقتش رو دارم آخرسر اگه الزم باشه از روي جسد همشون

حداقل اين رو بخودم ثابت مي كنم دوست من. اگه باز هم منو قبول نكنه  .  

***********************  

حتي آوانگارد هم (البته محسن جان شما لطف دارين ولي اميدوارم ملتفت باشين كه من نه يه فراآوانگاردم 
ه روشنگر، نه يه روشنفكر، نه ي)نيستم   انقالبي هم نيستم و اونقدر هم كه فكر مي كنيد شجاع نيستم .

*****************************  

بسياري از رفتارهايي كه بعنوان نرمال براي زن يا مرد تعريف ...يك موضوعي رو اجازه بديد من عرض كنم
نرمال تعريف ميشه و ممكنه در يك جامعه ديگه تعريف ميشه در واقع در اون جامعه هست كه نرمال يا غير 

يك دختر در ايران اگر از دوست پسرش جدا بشه ) كه همينطور هم هست(ممكنه ....ديگري داشته باشه
اما در يك كشور غربي ...خودش رو مقصر بدونه و سرزنش كنه و خودش رو بد يا دستمالي شده فرض كنه

ه بلكه حس كنه كه از رابطه اي كه ديگه مناسب نبوده بيرون اون دختر خودش رو لطمه ديده ندون
پس بنابراين ...اين بستگي به ديدگاه فرد داره و صد البته ديدگاهي كه اون از جامعه دريافت ميكنه...اومده

من نوعي اگر در جامعه اي ديگه با فرهنگي ديگه بزرگ ميشدم طرز فكر ديگه اي داشتم و اين ربطي به 
تر دارهجنسيت من كم   

***************************  



جايي ...چون نيازي داره...ببينيد در ايران سيد صيغه مي خونه....جامعه خواه ناخواه تأثيرات خودش رو ميذاره
خب شايد سيد اگر در اروپا يا چه ميدونم تايلند يا كشوري ديگر بود ميرفت ....هم براي تأمين نيازش نداره
زنان يك شب به يك محلي كه  

 SEX WORKER 

 .....در آنجا هستند و خدمات مورد نياز رو ميگرفت و برميگشت 
آدمهايي مثل مرد پشت شيشه و نازي همه جاي دنيا ....اما برخي برخوردها همه جاي دنيا يكسان هستند

هم  اما بخش سومي.....اما حداقل ديگه گشت ارشادي نبود كه نازي رو بگيره...همين رفتار را ميكردند 
سيد اگر در جايي مثل افغانستان يا مثال عربستان سعودي زندگي ميكرد مطمعنا امثال عاطفه يا ....هست

در ....پس اين مسأله ديدگاه اجتماعي تيغه دو سويه هست...دختران ديگر را براي صيغه در دسترس نداشت
پس اجتماع خواه ناخواه ....همين دو كشور رابطه اي امثال نازي و دوست پسرش هم وجود خارجي ندارد

چه بخواهيم و چه نخواهيم.........روي زندگي من و شما و همه...تأثير خودش را روي زندگي همه مي گذارد   

************************  

يا حداقل از اون چيزي كه من ( لبته من همچنان محمد عزيز و نظراتش رو كامال متفاوت از جامعه فعلي ا
من سعي كردم مثل يك خبرنگار بي . و صد البته من جواب سوالهام رو از ايشون نگرفتم. ميبينم) ميشناسم 

و نميدونم سواالت .ز آشنا بشمبا نظرات محمد عزي!!! ) كه البته خبرنگاري آرزوي كودكيم هم بوده ( طرف 
م و سر حرفم ربا اين حال هنوز منتظ. ن فكر شدهچقدر ديده شده يا به او من در دايره ديدگاههاي ايشون 

 ....هستم كه محمد در بيان ديدگاههايش بي پرواست
  سپاس

**************************  

 
 آرتميس عزيز

اههاي ديگري دارندالبته جوامع ديگه در بيان رفتار جنسيشون ر ... 

 

 masturbationمن مقاله اي خوندم در همين روزنامه هاي وطني درباره 

 

 



كه در تمام كامنتهاي خواننده ها حتي يك مورد هم درباره اين !! ( در يكي از مدارس ديني افغانستان 
اره فهميدم كه برايم باور من آمارهايي رو دراين ب...كه براي من باور نكردني بود!! موضوع حتي اشاره هم نشد

 (...نكردني بود و البته قدرت بيانش را هم ندارم
 

دوست دارم نظر شما رو هم با توجه به اينكه شما هم ديدگاههايي پيشرو داريد و البته يك زن هستيد رو 
 .درباره همون سواالتي كه از محمد عزيز پرسيدم ، بدونم

 

گونه تعريف ميشودصفاتي مثل پاك دامن و يا كلمات مشابه چ . 

 .مثال آيا باكره كلمه اي مختص كودكان نابالغ خواهد شد
 مرز آزادي در روابط جنسي كجاست؟

 خيانت را چگونه توضيح ميدهيد؟
 

  ممنون از شم

******************************  

ولي من به شخصه ... دوست عزيز خوشحالم كه مي بينم شما من رو فردي شجاع در بيان افكارم مي دونيد
 خودم رو به آدم وراج نزديكتر مي بينم تا يه آدم شجاع 

شايد نظر من متفاوت باشه اما آرزو مي كردم كه اي كاش اينطور نبود چون كسي هم منو نمي فهمه، حتي 
و تكرار مي كنم نظر من . بنده آدم متفاوتي نيستم و هيچ وقت هم نخواستم باشمو همينطور هم . خود من

از من سواالتي رو پرسيديد كه من هم . نظر همه نيست براي همين هم از طرف همه صحبت نمي كنم
جوابش رو نمي دونم ولي با اين حال چون شما نظر من رو خواستيد پس من هم نظرم رو گفتم نه جواب 

اميدوارم متوجه ي منظور من باشيد. سواالت شما   

**************************  

آقاي قهاري عزيز با سپاس از لطفي كه به بنده داريد به سواالت شما با كمال ميل از ديد شخصي خودم 
 پاسخ خواهم داد

1- 

طه جنسي قبل مثال در كشور ما به زني كه راب...صفاتي چون پاكدامن در حال حاضر بيشتر قرار دادي هستند
بطور كامل چشم و گوش ...ازدواج نداشته و دوست پسر هم نداشته و شايد خيلي مسائل رو هم نمي دونه

اما نظر من به شخصه اينست كه پاكدامني يعني اوال فرد با خودش روراست ....بسته هست ميگن پاكدامن



دروغ در پاكدامني جايي نداره ....اشهدوما با طرف مقابل هم حقيقتا رو راست ب...باشه و احساس راحتي بكنه
براي همين نظر شخصي من اينست كه فرد پاكدامن پاي اعتقاد و عقيده اي داره مي ايسته و اگر .....اصال

 اشتباهي كرده به گردن ميگيره و اون رو با دروغ الپوشاني نميكنه
2- 

نده اينست كه فرد بايد زماني پا به اما نظر شخص ب...اينكه باكره مختص كودكان خواهد شد يا نه نمي دانم
عرصه روابط جنسي بگذارد كه ذهن و جسم و روح همگي آمادگي آنرا داشته باشند و قبل آن تمام مسائل را 

يعني رابطه جنسي را در مورد فردي كه چيزي از رابطه جنسي ...بداند و عواقب كاري را كه ميكند بپذيرد
اما از نظر شخص من بكارت و حفظ آن يك امر شخصي ...ل ندارمنمي داند حتي اگر كودك هم نباشد قبو

كسي هم مي خواهد باكره ...كسي در كمال صحت عقل و دانايي مي خواهد ارتباط جنسي برقرار كند ...است
هر كدام مختارند....يائسه شود  

3- 

آگاهي هاي كامل در مرز آزادي در روابط جنسي از ديدگاه شخص بنده اوال از زماني تعريف مي شود كه فرد 
اما ...بالغ و كامال آگاه باشد و از همه مهمتر عواقب كار خود را بپذيرد...عاقل....آن زمينه را كسب كرده باشد

اما نظر خودم اينست كه اوال مرز قرار دادي با پارتنر تعريف مي ...اينكه كجاست راستش من قانونگذار نيستم 
من خيلي آزاديهايي را كه عده اي عادي مي دانند به شخصه نمي  اما خب....شود و ديگر آنكه در جامعه

و خيلي چيزها را بعنوان آزادي قبول ....روابط ضربدري....مثال من هرگز روابط سادومازوخيست...پذيرم
مرده (يا مسائلي مثل نكروفيليا...چون آنرا از شأن انسان دور مي دانم....نه چون خودم نمي پذيرم .....ندارم
اما در .....ييد نميكنم ولي دليل نمي شود كسي سراغش نرودأالبته من ت).....حيوان دوستي(ليازئوفي)...يدوست

 يك كالم مرز آزادي را تا جايي ميدانم كه فرد به سالمت جسم و روح خود و ديگري صدمه نزند 
4- 

مشغول  خيانت حقيقتا موضوعي است كه ذهن خودم را هم مدتي است در مورد حدودش به خود 
از....خيانت عدول از آنچيزي است كه قرار داد شده بين طرفين.....كرده  

اين ديدگاه من ....اگر كسي با پارتنرش مي خوابد و جنيفر لوپز را تصور ميكند خيانت كرده.... 
خيانت متأسفانه فقط جسمي تعريف مي ...خيانت يعني كنار كسي باشي و ذهنت با ديگري باشد.....هست
اما اينكه هر كسي متأهل هست با جنس مخالف خودش ارتباطش رو قطع كنه چون همسرش .....شود

  ناراحت ميشه رو رد ميكنم

 
************************* 



 

در زندگي شخصي ام هم .....من به شخصه پاكدامني رو با صداقت معنا ميكنم و اين برام حرف اول رو ميزنه
هر كسي حدودي در زندگي شخصي اش داره ...رو با بالهت بايد جدا كرد اما صداقت.....همين برام مهم بوده

اين حق هر انساني ...عشقي اش قسمت كنه نيازي هم نيست اونها رو با شريك كه براي خودش هست و
اگر كسي مثال ازدواج گذشته اي .....اما اين فرق داره با دروغگويي...هست و اصال هم نبايد همه چيز رو گفت

حاال حتما لزومي نداره بياد ...اما اگه مثال اگه آقايي تو محل كار با همكار خانمش ناهار خورد....يد بگهداشته با
اما بازهم بستگي به ظرفيت افراد .......خونه و تعريف كنه تا همسرش هم روي اون خانم حساس بشه

 .......داره
ايي كه چشم و گوش بسته بودن رو دليل من به شخصه اصال آدمه...اما يك مسأله در مورد عقيده شخصي ام

چون ناداني رو قبول ....اينكه عرض ميكنم هم دليل دارم...پاكدامني يا نجابت ميدونند رو قبول ندارم
هر چه سر بشر مياد از ناداني هست...ندارم  

اشتن اصال تعريف من از پاكدامني هيچ كجايش با رابطه جنسي داشتن يا ند...و يك نظر كه يادم رفت بگم
دليلم هم عشقي ...من اگر كسي ازم بپرسه نازي و پسر پشت پنجره رو پاكدامن مي دونم....ارتباط ندارد

چيزي كه اونها رو پيوند داده نياز جنسي نيست عشق هست...هست كه بين اون دو نفر هست  

ط جنسي خالي از هر نوع ارتبا.....يك نظريه هم دارم كه شايد زيادي جنجالي باشد اما نظر شخصي من هست
ببينيد جايي هم در ....حتي اگر زن و شوهر شرعي و رسمي باشند...عشق و عالقه از ديد من مطرود هست 

نوشته هاي قديمي ام نوشته بودم هر كسي از سر دليلي غير از عشق در آغوش كسي مي خوابد چه زن چه 
روش نه خود فروش چون خود ما فقط مي نويسم تن ف(مرد از ديد بنده كاري جز تن فروشي انجام نداده 

و اينكه عده اي بگويند ....اما اينكه تن فروشي كاري صحيح است يا نه بحث ديگري است).....جسممان نيست
نازي و مرد عينكي كه شرعا زن و شوهر نبودند بنده نظرم اينست كه تا عشق در روابط آنها حكم فرماست 

 ....رابطه آنها پاك است و مقدس

 

********************** 

اينكه اخالق حكم ميكنه هر رابطه اي به ازدواج ختم .......ه توضيح كوچولو هم بدم در جواب خانم مري بال
اگر كسي قول ازدواج داده ...بشه رو قبول ندارم ... 

من جايي .....اما در صورتي كه قول رو اعالم كرده باشه....يا طرفش رو راضي كنه....خب بايد به قولش وفا كنه
اما متأسفانه اين در ما خانمها رسم شده كه فكر ميكنيم هر آقايي طرف ما ...براي سو استفاده باز نميكنم



در صورتي كه شايد اون بنده خدا قصدش اصال و ...اومد قصدش ازدواج هست و بعد ميگيم ما رو بازيچه كرد
بهترين گزينه از ديد بنده اين هست .....ن شده ايم پس يه جورايي ما اسير توهم خودمو....ابدا ازدواج نبوده

ببينيد در همين داستان عاطفه .....كه نه در ذهن رابطه اي ساخته شود و نه در موردش خيال پردازي شود
اما ما ذهنيت .....هر چند در مورد هر دو اينها كمي همخواني داشت....در ذهنش چيزي ساخت و سيد چيزي

كه ....گر نازي كامل بداند كه فعال ازدواجي در كار نيست اينجا ديگر نامردي اي نشدها...نازي را نمي دانيم
اينكه فكر كنيم ....فكر ميكنم با عشقي كه پسر عينكي به نازي داشت حتما هر دو از شرايط هم اطالع دارند

ن زن يك مرد مسئول كاري است كه زني در صحت و سالمت عقلي انجام داده كمي رده دوم قرار داد
شرمنده اينطور ميگويم چون خودم خانم هستم اما .....نازي مسئول رفتار و اعمال خودش هست....هست

اگر دختري با علم و اگاهي و بدون شرط اينكه حتما .....ميدانم همجنس هاي من قبول ندارند اين حرف رو
اين از ديد ....سئول خودش هستازدواجي صورت بگيرد با كسي ارتباط برقرار كند و آزاري هم در كار نباشدم

من توهين به خود زن هست كه بخواهد از حربه بكارت براي اينكه بعدا مرد را مجبور به ازدواج كند بهره 
خب اين فرق ميكند و مي شود سواستفاده از اعتماد.....اما زماني هست قول ازدواج داده شده.....برداري كند   

************************  

جايي ديدم در بحث هاي زير ....حي بدم كه ربطي به اينجا نداره اما خب چون بحث باز شده ميگمك توضيي
سال دوست و ملعبه ژان پل سارتر  50سيمون دوبوار "يكي نوشته بود ...."سيون دوبوار"كتاب 
راستش به قول فيلم معروف........"!بود  " 

بخندم يا گريه كنممانده بودم كه از اين طرز فكر ..."ليلي با من است  !!! 

اينكه فكر كنيم خوشبختي در ازدواج خالصه شده و همه بايد ازدواج كنند واقعا امري از ديد ....... 
سال با  50و برايم جاي سوال است كه خدايي زندگي ژان پل سارتر و سيمون دوبوار كه .....من مردود است

حاال فرض بگيريد مثال نازي و مرد عينكي هم اين ........عشق باهم دوست و همدم بودند چه ايرادي داشت؟؟؟
حتما .....شايد مرد عينكي كاري را كه كرده پذيرفته.....چه ايرادي دارد؟؟؟؟....نوع زندگي را سالها ادامه دهند

من بعنوان يك زن حس .....بايد گل و شيريني بگيرد و برود دم در خونه نازي اينها كه نشان بدهد مرد هست
چون اولين كسي كه نازي در شرايط ...د عينكي عشق را براي نازي تمام و كمال اجرا كردهميكنم مر

  استيصال به فكرش ميرسد ازش كمك بخواهد همان مرد عينكي است

*******************************  

تو تكيه  غيرت يعني زن مورد عالقه ات هرگز احساس تنهايي و بي پناهي نكنه و هميشه بتونه به شونه هاي
اين به نظر من چيزي هست كه مردها بايد مد نظر قرار بدن.......كنه   



****************************  

اختالف آدميان و عدم توافق برسر اعتقاداتشان در صورتي كه هردو طرف صادق باشند ظاهراً به 
اگر صادق نباشند داليل بسيار ديگري مي تواند دخيل باشد(داليل زير است  ): 

1) 

الفاظي كه براي بيان مفاهيم به كار مي برند ممكن است از نظر هردو طرف معناي يكساني  
داشته باشد يعني بر سر تعريف به توافق رسيده باشند اما در تعيين مصاديق آن با هم اختالف 

در صورتي كه تعريف با مثال انجام (مثالً ممكن است دو شخص بر سر تعريف زنا . داشته باشند
به توافق برسند اما در مورد اين ) گيرد وگرنه از همان ابتدا اختالف بر سر مصاديق پيش مي آيدن

اين مورد به نظر من بسيار مشكل است چون . كه چه عملي مصداق زنا است با هم توافق نكنند
ر تعاريفي كه اشخاص به كار مي برند از اعتقادات آن ها نشأت مي گيرد و فقط كساني مي توانند د

اين جا به توافق برسند كه مباني اعتقادي مشتركي داشته باشند كه در مورد سيد و شخص 
پس در مورد آن ها شق دوم . عينكي آن طور كه داستان مي گويد آن ها مباني مشتركي ندارند

 :صادق است
2) 

ممكن است دو شخص حتي در مورد مفاهيمي هم كه به كار مي برند با هم توافق نداشته باشند  
بلكه هردو صرفاً يك لفظ مشترك را به كار مي برند اما هركدام تعريف خاص خودش را از آن 

در اين داستان سيد و شخص عينكي به نظر من در جهان هاي ذهني متفاوت از هم . مفهوم دارد
در ذيل كتاب جنس دوم كه توصيه مي كنم مراجعه كرده و سخن مرا نقد كنيد (نند زندگي مي ك

تا به بهبود بحث كمك شود توضيح دادم كه برخي فيلسوفان كه در اصل منظورم ويتگنشتاين 
»دوم بود اصطالح  را براي اين دو شخص به كار مي برند اما مي توان به » بازي زباني متفاوت

و چون جهان هاي اين .) را هم البته با كمي تسامح به كار برد» متفاوتجهان هاي ذهني «جايش 
. دو از هم متفاوت است پس تا زماني كه در اين وضعيت هستند هيچ گاه به توافق نخواهند رسيد

در اين جا ممكن . تنها راهش هم اين است كه اصول موضوعه و مباني اعتقاديشان يكسان شود
ل عقلي قانع كند تا زماني كه به سرچشمه هاي اعتقاداتش حمله است يكي ديگري را با استدال

كند اكنون اگر شخص با استدالل قانع شود و از آن ها دست بكشد كه مراد حاصل است اگر نه 
بايد در اين جا به روان كاوي متوسل شد و ديد كه چرا شخص با وجود بي پايه بودن اصولش باز 

 .هم از آن ها دست نمي كشد



ما نيز در جهان ذهني خودمان به سر : ر مورد ما كه قضاوت كنندگان اين رابطه ها هستيمواما د
مي بريم كه ممكن است همسو با سيد و يا همسو با شخص عينكي باشد و يا جهان سومي باشد 

جهان ذهني خود . چون علي االصول به تعداد آدميان مي توان جهان هاي ذهني متفاوت داشت
. نزديك است و من اعتقاد و رفتار وي را بيشتر مي پسندم و معقول مي دانممن به شخص عينكي 
آيا مي توان كاري كرد كه جهان هاي ذهني همه ي مردم جهان به هم : اينك سؤال اين است

نزديك تر شود؟ تاكنون كه نشده است و به نظر بسيار بعيد است كه بتوان در آينده هم چنين 
و پراگماتيستي امكان پذير است و در كشورهايي كه به معني واقعي اما يك كار عملي . كاري كرد

كلمه به آزادي هاي فردي احترام مي گذارند اين اتفاق تا حدي افتاده است و آن اين كه بايد به 
  .مردم ياد كه حتي با وجود اختالف در عقايد با تسامح در كنار هم زندگي كنند

************************  

من شنيدم .نگي پيچيدگي هاي عجيب خودشو داره و در بين اقوام و ملل مختلف بسيار متفاوتهمسائل فره
در برخي كشور هاي امريكاي جنوبي، مثل كوبا، هر چه مرد دوست دختر بيشتر دشته باشه و زن هاي 

رم منو استداللش اينه كه با اين همه طرفدار شوه.بيشتري دنبالش باشند ، همسرش بيشتر افتخار مي كنه 
خانم فيدل كاسترو واسه باال بردن كالس شوهرش هميشه پزش اين بوده كه شوهر من .بيشتر دوست داره

در برزيل هم مرد ها به اين كه همسرشون قبال !!!صد ها دوست دختر داره و همه زن ها واسش ميميرند
  .صدها دوست پسر داشته پز مي دند

*****************  

اين كتاب خوب مبحثي به .....افغانستان در باب خودارضايي فرموديد در دسترس بوده جناب قهاري آماري از
 ......آن موضوع ندارد به همين جهت در كامنت ها مطرح نشده

  اما شايد سوآلي عده اي با اين بحث مطرح كنند كه فردي مثل سيد يا مرد عينكي چرا از

Masturbation 

سيد و مرد عينكي در يك مبحثي هم ....د نياز عاطفي هم مصداق دارددر هر دو مور....استفاده نميكنند 
بندهاي اجتماعي......گرفتارند كه ما آنرا ناديد ميگيريم !!!! 

اما ...شايد هر كدام خوشتر مي داشتند با خانم مورد عالقه خود همخانه باشند تا يك همجنس آنهم متضاد
و نازي و عاطفه و مرد عينكي همه درگير و دار اجبارهايي از  سيد.....در جامعه مورد زندگي آنها مقدور نيست

اينرا من يك نماد ...مثال عاطفه براي پنهان كردن حرفه خود به چادر سياه متوسل مي شود....اجتماع اسيرند



را اينكه چه چيزي او .....و به اجتماع...ببينيد عاطفه پيش از دروغ به سيد به خود دروغ گفته....در نظر ميگيرم
حقيقتا داستان شما را بر آن شدم مجدد بخوانم.....به آنجا كشانده اجتماع است  

ياد گفته يكي از روانشناسان ايراني افتادم كه در جمعي از روانشناسان و پزشكان با آماري اعالم كردند عمر 
 !!!!مفيد ازدواجهاي دوام آورده دو تا سه سال است

مشكل دارند يا ديدگاهها يا اينكه هر دو؟؟حال بحث بر اين است كه آيا ارزشها    

************************  

ميدونم ربطي به بحث نداره اما چون جناب قهاري نظر خواهي كردند منم يه نظر خواهي رو از 
متن زير رو از گفتگوي فروم تاالر پزشكان اينجا كپي .......دوستان خواهم داشت  

پيشاپيش سپاس...دهي كنند در مورد بحثميكنم و استدعا دارم دوستان نظر   

 
 با احترام

گرفتن گواهي سالمت بكارت نه تنها رسم پسنديده اي نيست بلكه رسمي زشت و خوار كردن زن 
است.....مردي كه هر نوع عمل را انجام مي دهد و بعد دنبال دختر باكره مي گردد اين رسم را ساخته تا از 

همان اول به زن بگويد از من پايين تر هستي...زندگي مشترك بايد بر پايه عشق و عالقه و تفاهم بنا شود نه 
 يك نامه كه به آن مي گويند گواهي بكارت

 
خانم دكتر چرا رسم پسنديده اي نباشه؟؟؟ كسي كه ميخواد بگه تو از من پايين تري در كمال احترام نمي 

خواستگاري هم يه نوع طلبه يه !!!! نميخواد آد خواستگاري كنه آدم چيزي رو كه پايين تر از خودشه رو كه
خواستگاري و ازدواج سالم ارزش آفرينه اما تو جامعه اي كه دختر و پسر دوست ميشن به ...نوع خواهشه

خاطر خوابوندن هوسشون نه شناخت بيشتر بهتره اين قبيل رسم و رسومات با جديت بيشتري پيگيري بشه 
كنن براي "خواهش"هم براي پسره تا شان دختر حفظ بشه تا ازشزمايش براي دختره خواستگاري  اگه آ

اي كاش يه ليبلي چيزي هم براي مردها بود تا اين تبعيض از بين بره و باكره بودن ...... شروع يه زندگي 
براي مردها هم مطرح بود حداقل اينطوري ميشد كه دختري كه باكره نيست با مردي كه روابط نامشروع 

نه اين به اون در ولي مني كه همچين خبطي نكردم گناهم چيه چرا منو هم بايد به چشمي داشته ازدواج ك
مرد و زني كه عقبه ي سالمي ندارن زندگي سالمي هم نخواهن داشت ميگيد ... ببينن كه رابطه داشتم؟؟؟

بلده عالقه بايد باشه اما آدمي كه ريشه دار نيست عالقشم بي ريشست آدمي كه نقش بازي كرده دروغ 
مردي كه دنبال اينجور روابطه از سگ كمتره واقعا داريم كجا ميريم... عالقشم دروغه  !!!! 

 
من عذر ميخوام كه بد حرف زدم اما نتونستم جلوي خودمو بگيرم غيرت تو جووناي ما مرده پسراي امروزي 



بحث مرد نيستن پسراي امروزي عين گرگ به كمين نشستن و دختراي جامعمون هم ديگه جاي 
  ....ندارن

*****************  

 آرتميس عزيز
ازدواج ختم بشه چون اخالق  ههر رابطه اي ب همنظورم اين نيست ك...فكر ميكنم منظورمو خوب بيان نكردم

منم ميخوام .كامال با نظرت موافقم.گفتي مردونه بايستي هاخالق حكم ميكنه پاي حرفي ك...اينو حكم ميكنه
با يه دختر ازدواج كنه اينو همون اول براش روشن كنه و واسش جاي ترديد بگم اگه كسي نميخواد 

نيت ازدواج  هبهمون نزديك ميشه بايد ب هدرسته متاسفانه ما خانمهاي ايراني انتظار داريم هر آقايي ك.نذاره
دختر بگه باشه چون فرهنگ حاكم بر جامعه ايجاب ميكنه و نميگم اين خوبه يا بد اما اگه يه آقا پسر به يه 
متاسفانه .ميخوام باهات يه رابطه ي جنسي داشته باشم و باهات ازدواج نميكنم خيليا اين اجازه رو نميدن

ميزنه تا پسرو پابند خودش }متاسفم دوستان{اين خريت  ههيچ نوع بلوغي نرسيده دست ب هب هدخترخانم ك
همون صحبت شما{.خوادكنه غافل از اينكه پسر شرايط ازدواجو نداره يا اصال دخترو نمي } 

با سوئ استفاده از دينه و .سيد و امثال اون دارن هك!!! با روش خداپسندانه ايه ...مشكل من با صيغه است
صيغه داده هتن ب هخانمي داره ك ههمينطور با سوء استفاده از مشكلي ك .  

****************************  

 مري بال جان
كه يك آقايي بگه به دختر باهات ازدواج ميكنم و بعد اينكارو نكنه آخر ببينيد اين...موافقم% 100منهم 

 نامردي هست
اما ديدم خانمهايي هم اون راه رو براي امرار معاش انتخاب ...در مورد صيغه اما خودم نمي پسندم 

گم زن صيغه نمي...اينجا ديگه خود زن هم تقصير كاره...ببينيد تقاضا از مرد بوده زن هم عرضه كرده.....كردن
مثال ...اما هستند زناني هم كه محتاج هستند اما از طريق جنسي امرار معاش نميكنند....اي محتاج نيست

پس برگرداندن همه ....اما خدمتكار جنسي نشن...ممكن هست خدمتكاري منزل يا بيماري رو انجام بدن 
كسي كه قدرت و توان ...داستان بود مثال اون دختر كتابخون كه تو....گناهها به سمت سيد هم صحيح نيست

در بسياري از .....كتابخواندن دارد احتمال زياد راه حلي هر چند اندك مي تواند پيدا كند كه تن فروشي نكند
كشورها تن فروشها رو جزو تنبل ترين زنان جامعه به حساب ميارن كه از ساده ترين راهها قصد ارتزاق 

من منظورم تن ...ن و زنان رو اصال مد نظرم نيست كه جنايت بشري هستالبته من بحث قاچاق انسا...دارند
  فروشاني هست كه انتخابي به اين شغل تن ميدن



*************************  

من دقيقا به همين نيت خواستم بحث بكارت ...ما در مورد موضوعي كه فرموديد مردها حقيقت را نميگويند ا
خودش زن باكره مي خواست...ببينيد سيدي كه باكره نبود.....در زير اين كتاب مطرح شود ..... 

 .......... اين فرهنگ چرا جاري است؟؟؟ چرا اجتماع اين حق را به مرد داده اما زن
 بكارت چه تضميني به زندگي فرد مي دهد؟؟؟؟

امنيتي مي از اينها گذشته اصال اينكه كسي به خودش حق بدهد چنين چيزي طلب كند چه امنيت يا عدم 
 آورد؟؟؟؟

دوستاني پرسيده بودند اگر رابطه نازي با مرد پشت شيشه بهم خورد چي .....از همه مهمتر
چرا چنين نگراني اي براي اون مرد وجود نداره؟؟؟؟ اين نگراني ها همه به همون بكارت ............ميشه؟؟؟؟
ين موضوع بي ربط نيستخب پس ادامه اين گفتمان در مورد ا........بر ميگرده) هايمن( !!!!  

********************************  

 :soheil100 قل قول از
 ........:artemis_ba1392 نقل قول از

غيرت تو جووناي ما مرده پسراي امروزي مرد نيستن پسراي امروزي عين گرگ به كمين نشستن و دختراي 
 جامعمون هم ديگه جاي بحث ندارن

كلي شما كامال نادرسته مسلما نتيجه گيري.... . 

 

 !!!!اين نتيجه گيري من نبود سهيل جان
خواستم بحث بكارت رو پيش بكشم..........نقل قول از تاالر پزشكان بود   

***************************  

  نقل قول از

mohsen ghahari: 
 نقل قول از

 artemis_ba1392:ا 
... اميدوارم دوستان نظرات خود را ...!!! است افتادهجوامع عقب بحث بكارت تابويي بزرگ در همه 

 ...مطرح كنند



 

و اداب و رسومي .مسئله دقيقا بر عكسه بدوي منظورتون از جوامع عقب افتاده چيه؟چون در خيلي از قبايل
 .دارند كه اين حرفتو نقض مي كنه

***************************  

 :نقل قول
سم پسنديده اي نيست بلكه رسمي زشت و خوار كردن زن گرفتن گواهي سالمت بكارت نه تنها ر

مردي كه هر نوع عمل را انجام مي دهد و بعد دنبال دختر باكره مي گردد اين رسم را ساخته تا از .....است
زندگي مشترك بايد بر پايه عشق و عالقه و تفاهم بنا شود نه ...همان اول به زن بگويد از من پايين تر هستي

ه آن مي گويند گواهي بكارتيك نامه كه ب  

 

 .كامالً موافقم

 :نقل قول
خانم دكتر چرا رسم پسنديده اي نباشه؟؟؟ كسي كه ميخواد بگه تو از من پايين تري در كمال احترام نمي 

خواستگاري هم يه نوع طلبه يه !!!! آد خواستگاري كنه آدم چيزي رو كه پايين تر از خودشه رو كه نميخواد
استگاري و ازدواج سالم ارزش آفرينه اما تو جامعه اي كه دختر و پسر دوست ميشن به خو...نوع خواهشه

خاطر خوابوندن هوسشون نه شناخت بيشتر بهتره اين قبيل رسم و رسومات با جديت بيشتري پيگيري بشه 
كنن براي "خواهش"زمايش براي دختره خواستگاري هم براي پسره تا شان دختر حفظ بشه تا ازش اگه آ

روع يه زندگيش  .. 

 

آدمي خيلي چيزها را مي خواهد و شديداً به آن ها عالقه دارد در حالي كه خودش . كامالً مخالفم
حال اگر مردي به شريك جنسي اش صرفاً ... . را از آن ها برتر مي داند مثل ماشين و خانه و باغ و

. ودش را از او برتر مي داندبه عنوان كااليي براي ارضاي نياز جنسي خودش نگاه كند البته كه خ
همانطور كه اكثر مرداني كه صيغه مي كنند و يا به فاحشه خانه ها مي روند خود را از شريك 

حتي در جوامع مردساالر كه زن دهنده و مرد گيرنده تلقي مي شود يا . جنسي شان برتر مي دانند
مي شمارند اما به تن زن مفعول و مرد فاعل به حساب مي آيد مردم تن فروشي زن را پست 

اگر كمي دقت كنيد تمام زواياي . فروشي و فاحشه پرستي مرد به ديده ي اغماض مي نگرند
دردناك ترين بخش . زندگي و فرهنگ ما پر از اصطالحات و مفاهيم و رفتارهاي مردساالرانه است



ي اين روند سهيم و  موضوع اين است كه بسياري از زنان جامعه ي ما آگاهانه يا ناآگاهانه در ادامه
علتش به نظر من اين است كه آن ها از آزادي و استقالل وفعاليت مي ترسند . بلكه شديداً فعالند

از نظر فيلسوفان اگزيستانس بزرگ ترين دغدغه ي بشر . و بندگي و انفعال را بيشتر دوست دارند
. ست به گريبان استاست كه انسان در تمام طول زندگيش همواره با آن د» دغدغه ي انتخاب«

اين دغدغه ي مداوم انتخاب بسيار طاقت فرساست به همين جهت بسياري از زنان جامعه ي ما با 
دختران نسل جديد كه مادران آينده اند بايد آن را پس . رغبت آن را به مردان واگذار كرده اند

 .بگيرند

****************************************  

 سهيل عزيز
بهم حق بديد كه كمي ناوارد باشم...راستش تازه وارد اين گفتمانها شدممن   

پروفايل من در حال حاضر ......اما در مورد پروفايل بسته كه فرموديد تجارب گذشته كمي من رو محتاط كرده
 ....فقط نام فاميل من رو نداره و دوستان تمام اطالعات من رو مي تونند در اون ببيننند

راستش براي زيبايي هم گاهي ! اما در مورد عالمت....يوايي پاسخهاي شما رو خوشم مياداما خدايي ش
  استفاده ميكنم

********************  

 آرتميس عزيز
من كامال با اين موضوع موافقم كه بكارت جسمي نشون دهنده ي دوام و بقا و حتي ارزشمند بودن يك 

ختران دم بختي ميدونم كه از گواهي بكارت براي باال بردمن و در ضمن گناه رو بر گردن د. ازدواج نيست
در واقع به نظر من رابطه ي جنسي چيزي نيست به جر شريك شدن . قيمت خودشون استفاده ميكنند

بنابراين . شخصي ترين قسمت وجودت يعني تنت با آدمي كه از لحاظ روحي بهش احساس نزديكي ميكني
وي پايه ي بكارت بنا ميكنند به نظر من سنگ بناي محكمي رو انتخاب وقتي زن يا مردي رايظه شون رو ر

 .نكردند
نه قرباني مرد بلكه قرباني جامعه و فقر . و درباره ي گارگران جنسي نظر من اينه كه اينها فقط قرباني هستند

ور به تن البته بايد مد نظر داشته باشيم كه مقصود از كارگر جنسي زنيه كه به خاظر شرايط مجب. جامعه
حساب زنهاي ديگه اي كه بخاظر عالقه به اين حرفه واردش ميشن جداست و البته باز هم . فروشي ميشه

چون به هر هدف توي هر حرفه اي پول در آوردنه و به . اين حق قضاوت روي شخصيت اونها رو به ما نميده
  .بركت جامعه ي سرمايه داري هدف وسيله رو توجيه ميكنه



***************************  

اما حاال غيب شده؟يعني من .كه فكر كنم ارتميس عزيز هم خوندش.ور كنيد ديشب اينجا كامنت گذاشتمبا
خواب ديدم؟يا توسط بيگانه هاي فضايي دزديده شده؟يا توسط ماموران محترم امنيتي كتابناك به زباله داني 

 كتابناك پيوسته؟
ش كه در مورد تابوي بكارت و جوامع عقب مونده بيشتر توضيح بگذريم سئوال من از محسن جان اين بود

اگرچه به نظرم هدف اصلي بحث سوءاستفادههاي .ممنون..و اينكه ايران در كدوم تقسيم بندي هستش.بده
  .ايدئولوي بود كه به اينجا كشيد

*************************  

ع باشهنظرات من كامال شخصيه و فقط احساس من نسبت به اين موضو  

زني كه خارج از چارچوب زندگي مشترك خودش رو در اختيار مرد ديگري قرار مي ده به نوعي رنجي رو به 
دوش مي كشه كه ممكنه تا آخر عمر رهاش نكنه شايد روي به روي خودش نياره شايد به هزارو يك دليل 

ايد هر زني دوس داره مجبور باشه اما هيچ زني در عمق وجود خودش دوست نداره دست به دست بشه ش
مردي رو براي زندگي داشته باشه كه براي مابقي عمرش با اون باشه بهش عشق بده و ازش توقع عشق 

داشته باشه زنان زيادي رو ديدم كه بعد از طالق يا فوت همسرانشون مجبور به صيغه مي شن چرا مجبور ؟ 
ظن به زنان بي سرپرست داره غير از اينه  چون همين جامعه اي كه توش زندگي مي كنيم نگاهي پر از سوء

كه اكثر مردها با ولع بهشون نگاه مي كنن؟ يا زنان دوست و آشنا و فاميل به اين زنها با ترس نگاه مي كنن 
؟و به نوعي اين زنها طرد مي شن پس ترجيح مي دن زير چتر حمايت مردي قرار بگيرن و خيال جماعتي 

ث صيغه جايزه؟ اين كه مردي براي دوري از گناه هر چند روز يكبار زني راحت بشه اما چرا در اسالم مبح
جديد رو صيغه مي كنهديگه پرهيز از گناه نيست تنوع طلبي است اين كه زني براي گذران زندگي تن به 
صيغه مي ده بايك نفر فرق مي كنه تا اينكه هر روز در آغوش كسي باشي و ادعاي پاكدامني و تقوي كني 

روابط خصوصي آدمها به هيچكسي جز خودشون ربطي نداشته باشه اما آيا واقعا اينجوريه؟ واقعا خب شايد 
اگر همسايه ما شغلش خود فروشي باشه ما سكوت مي كنيم يا به دنبال راهي مي گرديم كه حاشيه امن ما 

ميشه روابط بي  رو تامين كنه؟ اين نگاه در همه جوامع وجود داره در فيلمها و كتابهاي خارجي هم ديده
قيدانه اگر چه وجود داره اما وقتي اينقدر راحت همه چيز رو توجيح مي كنيم مفاهيم مهمي زير سوال مي 

ره جايي كه كمك به همنوع وسيله مي شه براي ارضاء تنوع طلبي نگران دختراني هستم كه هنوز بالغ نشده 
اسب دختران و پسران در تاكسي و كوچه پس بدنبال روابط جنسي هستند بارها و بارها شاهد رفتار نامن

كوچه ها شهر بوديم دختري كه يكبار روابط جنسي رو تجربه مي كنه قبح عمل ناشايستش از بين مي ره 
ديگر خيلي راحت تن به فحشا مي دهاگر بار اول از روي عشق بوده دفعات بعد از روي عادت خواهد بود 



 روزي مي رسه كه ديگر 
قط در كتابها پيدا مي شه و چه واژه غريبي خواهد بودمفهوم پاكدامني ف   

*********************  

 سارا خانم
 هر كسي يكبار رابطه جنسي خارج از ازدواج رو تجربه كرد تن به فحشا ميده؟؟؟ درست فهميدم؟؟؟؟

ارضاي  هر كسي تن به رابطه جنسي بدهد و در: بنده تعريف بين المللي فحشا رو خدمت شما گوشزد ميكنم
 آن پول يا امكانات يا معادل مالي دريافت دارد

با طريقي كه شما مي فرماييد پس بگيد هر كسي مجرد هست و ازدواج نكرده به نوعي تن فروش هست 
 ديگه؟؟؟؟

هر زني اگر نگران زنهاي مجرد هست كه شوهرش رو از چنگش در نيارن يا زنهاي بيوه جسارتا از بي 
سي به خودش مطمئن باشه كه همسر خوبي هست اوال نگران نيست كه تا اگر ك...عرضگي خودش هست

در ثاني اگر شوهرش انقدر هوسران بود كه با يك ناز و ....شوهرش يه زن خوشگل مجرد ديد از راه به در بشه
رفتي در رو هم پشت سرت ببند...قميش از راه به در شد خيلي راحت ميگه راه باز و جاده دراز !!! 

مسايه تن فروشي داشته باشم چرا بايد نگران بشم؟؟؟ اگر همسر من دنبال هر ماده اي راه بيفته بنده اگر ه
 !!!!كه اي واي بر من و بر انتخاب من

و خوشحالم نظر شما مخالف بود چون اگه در گفتماني همه ........البته بنده نظرات خودم رو عرض كردم
بازهم سپاس كه نظرتون .......اصال گفتماني در كار نيست موافق باشند كه خب همه از هم تعريف ميكنند و

هر چند مخالف نظر بنده...رو عنوان فرموديد   

*******************************  

ازدواج مقوله اي است كه در آن، طرفين بر سر چند موضوع بسيار . جسارتتان را ارج مي نهم
دو اين توافق و تعهد را زير پا بگذارند به رايطه اگر يكي از طرفين و يا هر . اساسي توافق مي كنند

اگر قابل ترميم است بايد آن را ترميم كرد و گرنه بهتر است ادامه . ي آن ها خدشه وارد شده است
البته به نظر من دايره ي اين توافق مي تواند در بين زوج هاي مختلف و در جوامع مختلف . نيابد

خودشان بستگي دارد كه سر چه چيزهايي با هم توافق  پس هر زوجي به. بسيار گسترده باشد
البته سايه ي جبر نهادهاي اجتماعي آن قدر سنگين است كه ممكن است آن ها را به خيلي . كنند

چيزها وادارد و از خيلي چيزها منع كند هر چند كه آن دو نخواهند و يا حتي خواسته ي اجتماع 
  .معقول هم نباشد



**************************  

 درود سهيل عزيز
و البته در همه . هچنانكه ميدوني تابوي بكارت رابطه مستقيم با سطح پيشرفت فرهنگي هر جامعه داره

كه با توجه به . شهر پيشرو ، تابو شكن يا تغييردهنده فرهنگي آن كشور بوده –كشورها معموال يك منطقه 
تهران به نوعي تابو شكن ... تضارب آراي فرهنگي، سطح دسترسي به اطالعات آزاد ، سطح تحصيالت و 

از اين روست كه جو امنيتي تهران با همه شهرها متفاوت است و براي هر . خيلي از امور فرهنگي كشور است
به يكباره شهر به هم ميريزد) در تابستان و پاييز! حتي پوشيدن چكمه در زمستان يا ساپورت( غييري ت . 

اما خيلي از امور هم مانند پوشيدن چكمه براي همه مشهود نيست و البته فقط آمارهاي خاص نشان دهنده 
و چون من ) بكارت دختراناز جمله . ( اين است كه چه چيزي در اليه هاي پنهان زندگي مردم جريان دارد

 .و شما به اين آمارها دسترسي نداريم ، فقط ميتوانيم به شنيده ها اكتفا كرده يا قضاوت كنيم
  به تازگي با پزشكي گفتگو ميكردم و ايشان از ازدياد مراجعه براي ترميم

. متعجب بود ...  

ن كه اين مسئله برايشان اينقدر مهم اما در همين تهرا) و همينجا بگويم كه پزشك مذكور همه را رد ميكرد
دست به جنايت ختنه !! است نميتوان انتظاري از فالن شهرستان يا دهي داشت كه براي محافظت عفت

 .دختران ميزنند
نه ) در رابطه با سوالي كه مطرح كرديد ( همه اينها را گفتم تا به اين نتيجه برسم كه به نظر من ما در ايران 

هم نيستيم بلكه جزء جوامع بشدت عقب افتاده هستيم تنها در مرحله گذر !  

*******************************  

اين به خود يك زن بر ميگرده كه ديگران چطور ...ي بدهمصچولو هم البته باز بعنوان نظر شخيك توضيح كو
همون هم خب ...اگر زن خودش رو موجودي ببينه كه نياز به حامي و سايه سر داره...نگاهش ميكنند

اما اينكه يك زن فكر كنه حتما بايد مردي باالي سرش ...البته تكيه گاه عاطفي بحث ديگري هست...ميشه
 باشه بحث ديگه

افسانه سيندرال ذهن همه دخترها رو ....در ضمن تمام زنان فكر ميكنند كه عشق رو در ازدواج دريافت ميكنن
سفيد با لباس سفيد عروس اونها رو به كاخ آرزوها مي  شاهزاده اي سوار بر ماشيني گل زده و...پر كرده

افراد ازدواج كرده اند چون مي ....اما مسأله اينه كه خبري از عشق در درصد بااليي از ازدواجها نيست...بره
اما حقيقتا شناختها ....يا حتي عاشقها هم ازدواج ميكنن كه از هم كام بگيرن...خواهند از قافله عقب نمونن



و اين باعث شده تازه ...همين مرز بندي بين دو جنس زن و مرد رو نا آشنا از هم نگه داشته...تمختل هس
  بعد ازدواج مي فهمن اونچيزي كه مي خواستند با چيزي كه نصيبشون شده زمين تا آسمون متفاوت هست

************************  

مي شم نظر من كامال شخصيه بله منهم  دوست عزيز خانم آرتميس ممنون كه نظرتون رو گفتين خوشحال
معتقدم اگر مردي دنبال زن ديگري بود راه باز و جاده دراز اما هميشه بي بند وباري مردها دليل بي عرضگي 
زنها نيست از نظر من وقتي قبح رفتاري غير از چاچوب قانوني و اجتماعي شكسته شد تكرار اون راحتتر مي 

مي ده گاهي براي پول و گاهي براي هوسي زودگذر حاال هر اسمي داشته شه تا جايي كه تن به هر كاري 
باشه بله منهم معتقدم درصد بااليي از ازدواجها بدون عشق و حتي عالقه است و خيلي ها ازدواج مي كنند 

 چون فكر مي كنند بايد ازدواج كنند خوب 
به گفتن نيست كه اقشار مختلف جامعه من در خيلي جاها همچين نگاههايي رو به زنان بيوه ديدم و نيازي 

  ديدگاههاي متفاوتي دارند چقدر خوب مي شد اگر همه نگاهي اينچنين شجاعانه مثل شما مي داشتند

******************  

به نظرم زنها هستن كه بايد تغييرات اساسي درباره وضعيت خودشان در جامعه بدهند و آن هم از دست 
به اميد آن وقتي كه زنان صاحبان .لي بانگرشي نو به انسان نه به جنسيت نسل جديد بر خواهد آمد نس

  .واقعي وجودشان باشند نه كااليي براي عرضه به جنس مخالف

***********************  

بله اين زنها هسند كه بايد تغييرات اساسي در ديدگاهها و و رفتارهاي فردي و اجتماعي خودشون بدهند 
تغييرات مثبت باشه و اين معني نباشه كه هرگونه تغييري رو در راستاي روابط آزاد بپذيره  اميد دارم كه اين

 از نظر من اين زنها هستند كه نبايد اجازه بدهند مردها ازشون سوءاستفاده كنند
اما در مورد مبحث هايمن بله مراجعه دختران جوان به مطب هاي مامايي و متخصصين براي ترميم اينقدر 

ده كه تعجب انگيز و تاسف آورهزياد ش  

در اين بين مردهايي هم هستند كه خودشون زنهاشون رو به مطبهاي مذكور مي برن و اين يك حقيقته كه 
گاهي چون خود اين مردان روابط جنسي رو تجربه كرده اند مي خواهند از باكره بودن همسر آينده اشون 

براي نداشتن تجربه جنسي نيست حاالشما حاشيه هاي  مطمئن باشن در حالي كه باكره بودن لزوما دليلي
شهر تهران را در نظر بگيرين كه زني تنها اتاقي رو كه براي سكونت دارند با چند فرزند و دختري نوجوان با 

 ...همسر صيغه اي شوهرش تقسيم مي كند يا زني
ره تابه تركيه بره واونجا زندگي مرد جواني كه همسر جوان و بسار زيبايش را با طفلي چند روزه تنها مي گذا



 آزاد رو تجربه كنه 
زني كه بعد ده سال زندگي هنوز نتوانسته بي بند وباري همسرش رو تحمل كنه اما نمي تونه طالق بگيره 

 چون پدرش بهش اجازه نمي ده برگرده
فلگير مي كنه معلم جواني كه هر بار به خونه بر مي گرده دختران جوان و بعضا نوجوان رو با همسرش غا

ساله كه بايد به فكر درس و مدرسه باشند در آغوش مردان زن دار چه مي كنند؟ من از  16،  15دختران 
اين مثال ها زياد دارم كه همه موثق هستند چه مي شود اگر همه ما پاكدامن باشيم چه كسي گفته 

 پاكدامني با مدرن بودن منافات دارد؟
ابعاد گسترده اي داره كه جاي بحث فراواني دارد نظر همه دوستان رو مي داستان كوتاه جناب آقاي قهاري 

  خونم و البته چيزهاي زيادي هم ياد مي گيرم از همه ممنونم

************************** 

 ساراي عزيز
 ......تمام آنچه رو كه از غمهاي اجتماع گفتيد ديدم و درك ميكنم

بله ....پاكدامني حيف كه فقط با داشتن هايمن تعريف شده.....وسيعخيلي .....پاكدامني معناي وسيعي داره
خود من هم به جهت كاري نمونه هاي فراوان از رفتارهايي رو ديدم كه به معناي واقعي كلمه مفهوم فساد 

شايد چيزي كه من ميگم و هميشه هم ....اينكه مردي از زني سو استفاده كنه براي منهم قابل دركه.....داره
رداشت شده سالهاست اينه كه ميگم تنها راه اينكه كسي مورد سو استفاده واقع نشه و بهش ظلم نشه سو ب

نه اينكه بگم واي نه چشم و ..مثال من بعنوان مادر بايد به فرزندم آگاهي هاي الزم رو بدم....آگاهي هست
دختري كه كامال با ....و الي آخر......من بعنوان معلم بايد به شاگردانم اطالعات الزم رو بدم....گوشش باز ميشه

امكان اينكه توي دام ...و نيز مرد رو كامل با روحياتش ميشناسه...جسم و روحيات زنانه خودش آشنا هست
زنهاي از تحصيل بازداشته ....هر چند من ظلم هاي متعدد رو كه به زنان ميشه نفي نميكنم....بيفته كمتره

اما هر ........و هزاران مورد ديگه....دختران نوجوان بزور شوهر داده شده  زنان و.....زنان كتك خورده...شده
كسي سهم كوچكي داره و اگه همه اون سهم رو به نحو احسن و در حد خودشون انجام بدن جامعه به سمت 

 ....بهبود ميره
  مثال جناب قهاري در اين داستان سهم خودشون رو ادا كردند كه بازهم ازشون سپاسگزارم

***********************  

دوست دارم نظر شما و دوستان ديگر رو هم بدونم...سارا جان فقط هميشه برام يك سوال بوده  

 ..........شما نوشتيد زماني كه قبح عملي جز در چهارچوب قانون و قوانين اجتماعي بشكنه
زبيني يا حتي منسوخ شدن ندارند؟؟؟اوال مي خواستم بدونم آيا قوانين همواره درست هستند و آيا نياز به با  



سوالم بطور عام بود.....قبيح است؟؟؟ ) رابطه با جنس مخالف(و ديگر آنكه آيا اصال اين عمل   

  .......سپاس پيشاپيش از همه

********************  

عملي دوست عزيز باتعليماتي كه در جامعه و فرهنگ ما به دختران داده مي شود به نظرم رابطه جنسي 
قبيح براي دختران مي نمايد و از همان آغاز زندگي زناشويي بيشتر زنان در يك تناقض الينحل باقي مي 
مانند كه انچه كه تا كنون اجازه و جرات حتي فكر كردن به آن را نداشتند به يكباره از آنها خواسته مي 

ان نخواهد بود چون تفكر هاي سنتي و تغيير در نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف براي ما زنان آس.شود
  .سخت در زندگي ما ريشه دوانده است

*********************  

نه ) در رابطه با سوالي كه مطرح كرديد ( همه اينها را گفتم تا به اين نتيجه برسم كه به نظر من ما در ايران 
 !تنها در مرحله گذر هم نيستيم بلكه جزء جوامع بشدت عقب افتاده هستيم

 
محسن جان حقيقتش اونچه كه گفتي منو تو فكر برده و هنوز اماده نيستم تا جواب مناسبي واسش 

اما با توجه به توانايي و استعدادت در داستان نويسي ، پيشنهاد مي كنم همين موضوع را دستاويز .بنويسم
 .داستان بعديت قرار بدي

مثال همين .ار عجيب تر و وحشتناكتر هستيمدر ضمن در برخي كشور هاي ديگه هم شاهد اتفاقاتي بسي
حاال ايا تركيه هم به شدت عقب .كه شايد داراي تضاد شديد فرهنگي در شهر هاي مختلفش باشه.تركيه

 افتاده هستش؟
را كه ) اكين(اثر هنرمند نوگراي تركيه ايي )شاخ به شاخ(البته به فيلم دوستان پيشنهاد مي كنم فيلم 

بحث ما داره ببينند موضوع مشابهي در زمينه .  

**************  

از نظر من قوانين رو چون انسانهانوشته اند امكان داره اشتباه باشن اما قوانين جامعه در مورد مردم قضاوت 
مي كنه منهم معتقدم آگاهي نقشي بسيار مهم داره دختري كه آگاهي داشته باشه دختري كه در خانواده 

گاه عاشق نمي شه و يا براي فرار از جو خانواده تن به ازدواجي نا معقول و يا امنيت داشته باشه با اولين ن
روابط نامشروع نمي ده حاال اين زن اگر در زندگي مشترك دچار مشكل بشه و طالق بگيره مجبوره به همون 

و يا خونه پدري برگرده و دوباره همون جو و همون شرايط وسيكل معيوب ادامه پيدا ميكنه توي هر رابطه 
ازدواج نميشه همه گناه رو به گردن زن يا مرد يا جامعه انداخت بلكه عوامل مختلفي تاثير مي ذاره مثل يك 



شبكه عليت مي مونه و شايد خيلي ها ندانسته در انحراف دختران و زنان جوان تاثير مي ذارن كساني كه 
... رابطه جنسي به صورت صيغه و يا بضاعتي دارند و يا مقامي به هنگام كمك به اين زنان شرط كمك رو 

  مي ذارن خب زنها چرا تسليم اين مردها مي شن بازهم علتهاي گوناگوني داره

**********************  

منهم با دوست عزيزم ايزد بانو موافقم در جامعه ما اطالعات دختران و زنان اينقدر در رابطه با مسايل جنسي 
 كمه كه قابل باور نيست 

آمار غير رسمي بيشتر طالقها و اختالفات زن و شوهرها ، خيانت ها ،عدم اطالع زوج هاي از روابط  طبق يك
 صحيح جنسيه و چون نمي تونن نيازهاي هم رو برطرف كنن 

متاسفانه در جامعه ما صحبت از مسايل جنسي و روابط صحيح جنسي امري ناپسند به شمار مي ياد به 
گي هيچ اطالعي از مسايل زناشويي ندارن و مي دونيد بدتر از اون نقش طوري كه زوجين در ابتداي زند

الي  10ارگانهاي دولتيه كه مشاوره قبل از ازدواج ارائه مي دن اما فقط پيشگيري از بارداري اونهم به مدت 
 دقيقه و گاهي دختران جوان فكر مي كنن بعضي گمان مي كنن اين بي اطالعي نشانه پاكدامنيه اما اين 20

جهل و ناداني خودش مسبب مشكالت بعدي مي شه دختران و پسران جوان يوشكي و در گوشي مسايل 
  جنسي رو به طور ناصحيح ياد مي گيرن

******************  

 سهيل عزيز
نه اينكه حتي اواسط آن باشد بلكه ابتداي . من تركيه رو به طور متوسط جزء كشورهاي درحال گذار ميدونم

 ...گذر است
ركيه هم برعكس آن رنگ و لعاب ظاهري كه نشان داده ميشود ، روستاهاي بسيار محروم هم زياد دارد ت

  .مخصوصا قسمتهاي كرد نشين
...... 

************************  

ن نمي دونم داستان از چه قراره و در آينده كتاب رو مي خونم ولي از نگاشته ها حدس زدم كه داستان م
 چيه 

من با نظر خانم مري بال كامال موافقم مرداني كه فكر مي كنند زنها خوششون مياد هي صيغه اين و اون 
بشن جنس زن رو درست نشناختن هيچ زني از دست به دست شدن خوشش نمياد و معموال حس بسيار 

بد نيست كه بدي داره كه اينجور باشه بنابراين خواهش مي كنم واقع بين باشين ضمنا ازدواج كردن هم 



مسخره مي كنين ميگين برو هشتصد بار ازدواج كن هركسي اعتقادي داره خود من ازدواج هاي ايران رو 
 قبول ندارم ولي اين باعث نميشه اصل ازدواج رو زير سوال ببرم

**********************  

تان را تحت الشعاع قرار به نظر من زيست شناسي بر تمام امور زندگي شما تاثير گذاشته و حتي انسان بودن
داده دوست عزيز ما انسان هستيم وراي طبيعت و غريزه وجدان و عقل و فكر هم داريم اگر قرار باشد مثل 
يك حيوان و فقط ار روي غريزه و طبيعت عمل كنيم چه تفاوتي با ديگر حيوانات داريم به نظر من خيانت 

ندند روي كاغذ باشد يا نباشد اين يك پيمان هست وجود داره وقتي دو نفر با هم پيمان وفاداري مي ب
بنابراين خيانت وجود داره و انسان به جاي جسد كردن رقيبان بايد در انديشه اين باشد كه چرا روابط به 

  خيانت منجر شده ايا راه حلي داره اگر نداره بايد بكشه كنار و بذاره شريكش زندگيشو بكنه

********************  

تص به تن فروشي هرزگي مخ  

 نيست 
 ربطي به 

 جنسيت هم نداره 
هرزه  …همين كه از اعتماد كسي سوء استفاده كني  

 اي 
 همين كه به 

 دروغ بگي و همين كه 
هرزه  …رفاقتت به خاطر پول باشه  

 اي 
 اگه ميخواي 

 تن فروشي بكني، صاحب اختيار 
 بدنتي 

 اما 
د مايه بذاريهرزگي نكن چون از احساس و آبروي ديگران باي  …  

************************  



 درود بر شما
 هرچند در حد نقد نوشتتون نيستم ولي ميخوام چند مورد كه نظر شخصيم هست رو باهاتون درميون بذارم

 اول اينكه بهتون تبريك ميگم بابت داستان خيلي خوبي كه نوشتين
سيد كه چون شباهت خيلي زيادي  شخصيت ها خيلي خوب و ملموس ساخته شده بودن مخصوصا دوست

 به خودم داشت منو بيشتر درگير داستان كرد
همچنين موضوع داستان كه شخصه خيلي درگيرش بودم ازونجايي كه خيلي شديد مخالف صيغه ام و 

معتقدم همخوابي با عشق گناهش خيلي كمتر از صيغست برام خيلي جالب بود كه تونستين بي طرفانه 
رو بنويسين داستانتون  

اما روايت سوم داستان كه يه جورايي زد تو ذوق خودم،يعني حس كردم اون سنگيني و ابهت داستان رو اورد 
 پايين و خيلي دوست داشتم داستان بعد از روايت سيد تموم بشه

  خيلي ممنونم كه نوشتتون رو با ما درميون گذاشتين

*************************  

گمونم موقع نوشتن روايت دوم مخصوصا روايت .داستان خيلي خوبي بود. كردم داستانتونو همين االن تموم
  سوم موسيقي

chopin funeral march 

  خاموش كردين و يه چيز ديگه گوش دادين 

***********************  

جالب بود من كه به شخصه حس زيبايي داشتم با تصويرسازي هاي نويسنده آهنگي هم كه با كتاب بود 
ر جو عالي ميداد االن كه داشتم ميخوندمش هوا باروني بود واي چي بود عاليبسيا   

*****************************  

هر بار حس خاصي از خواندن آن به من ...........ين داستان را هر چند وقت يكبار دوست دارم مجدد بخوانما
 دست مي دهد

درگير خودش كرده استواقعا داستاني است كه در اين سالهاي اخير من را   

 سپاس محسن گرامي
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