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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 یز(احدّ عواطف)خطر اختالط عواطف با غر

حریم  ها، آن نکته یکی از ختم کنیم. را در رابطه با عواطف را هم بگوییم و بحث ی دیگریکی دو نکته

ی ی همهد، ریشهو مرز اعمال شو حدّ بی اگر در مورد غرایز گفتیم که که گونه عواطف است. همان

 معواطف هگرچه  هم:، در مورد عواطف کندرا از جامعه دور می چیز همه ت وعفّ ،پاکدامنی ،هافضیلت

بار خواهند  خسارت ،و مرز اعمال شوند ا اگر بدون حدّامّ ،بسیار حیاتی هستند برای یک زندگی انسانی،

 از توانایی دانش و ،تعیین مرز مجاز برای اعمال عاطفه حریمی قائل شد. برای عواطف همباید  لذابود. 

ها خواستند با عقل و علم انسان وقتی خود ؛ی بشری خارج است. دلیلش هم این استاندیشه

 به همین خاطر به افراط کشیده شده یا به تفریط.مرز عواطف را ترسیم کنند، یا کارشان  ،خودشان

در اختیار  و هل ترسیم آن مرز شده است. اسالم این مرزها را ترسیم کردمتکفّ ،است که دین و وحی

 .است عقل قرار داده

باید تحت  ،در عین توانمندی ،عواطفکه  است و گفته ،به عقل سپردهت وجود انسان را مدیریّ ،اسالم

یک مثالً  .کندو مرز اعمال شود، خسارت ایجاد می حدّ یب ،عواطفاگر  ت انسان باشد.کنترل عقالنیّ

 شود؟چه می ،ت کندمحبّفرزندش بیش از حد به  یمادر راگ این است: اش ی خیلی سادهجلوه

باید در اختیار  ،لذا اسالم گفت که کنترل عواطف د.آیمی هرزه بارادب و یلوس، ب یهبچّ فرزندش یک

 .ت خارج شوندا نباید از مهار عقالنیّامّ ،قوی باشد هم خیلی عواطف باید در عین اینکه و .عقل باشد



 

 

 

 

2 

 در قرآن کرد.تشویق به تقویت عقل  چه کرد؟ بخشد،قدرت  برای این استیال برای اینکه عقل راحال 

ی آموزی و تغذیهس بخشیدن به علمهمه تقدّ این .1داریم لتعقّ و ردعوت به تفکّبرای همه آیات  این

اعمال کردن همه  ت درون انسان است. اینخاطر قدرت بخشیدن به عقالنیّ هعقل از راه دانش، ب

ها درخواست ها،هوس بر تمرین استیال ینوع ،روزه گرفتن. روزهمانند  ریم؛دای عقالنی های اراده تمرین

 .است احساساتو 

در عین  بخشد که عواطفبچنان اقتداری  عقلبه  تا ،تمهیداتی است که اسالم اندیشیده اینهاتمام 

اگر عواطف از کنترل  .ت او خارج نشوندقدرتی که در وجود یک انسان مسلمان دارند، از کنترل عقالنیّ

 یموجود احساساتی هم موجود شود.می دیلتب به یک موجود احساساتی انسان ت خارج شوند،عقالنیّ

کاری به هر تا او کافی است احساسات او را تحریک کنیاست، و موجودی با اراده نیست.  منفعل

 ،بندددل می یچیز م بهچون هر دَ ؛قدرت تمرکز فکر و رشد ندارد اصالً ،احساساتیفرد کشیده شود. 

ر به اراده و تفکّ که بتواندرا قدرتی  دیگر واشود. کشیده می سمتیبه  ک احساسی،و با یک محرّ

احساساتی وقتی یک کار خوب هم فرد دهد. از دست می دهد،ش را رشد ز ببخشد و خودخودش تمرک

آفرین ا برای او رشدامّ ،دهدیعنی عمل خیری انجام می ؛آفرین نیستدهد، خیلی برایش رشد انجام می

انجام تصمیم قوی یک  و با به قصد قرب خدا کند، و اعمال نمی چرا؟ چون آن را با اراده !نیست

با فالن  د:گویمی فرداوقات  گاهیمثالً شود. های بیرونی به آن کار کشیده می کبا محرّاو  دهد. نمی

رفت  ناخواسته دستم در جیبم ،عنان اختیار از کف دادم !خودم نفهمیدم اصالً ،صحنه که مواجه شدم

 انجام داده است. ناخواسته و ،که بدون اختیار گویدخودش میاو  !پول دادم مقدار نو به آن فقیر فال

 آفرین است که بتوانیوقتی این انفاق تو رشد !آفرین نیستعمل ناخواسته و بدون اختیار که رشد خب

فاق وقت این ان آن .بدهی ، پولخاطر رضایت الهی و نیل به قرب خدا هتصمیم بگیری ب و ،ندهی پول
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 کشانده شدی،به سمتش  ناخواسته و با تحریک بیرون ،آفرین است. انفاقی که تو منفعلرشد

 .رشدآفرین نیست

ضروری است. منتها در  ،مردهم برای برای زن و هم ت داشتن عواطف، ی تحت کنترل عقالنیّمقوله

آن هم ناشی از  است؛ که قرار دادهاو  که خدا در آفرینش ییدلیل عواطف بسیار قوی وجود زن، به

این عواطف قوی  ،ی نقش مادریالزمه یعنی نقش مادری. است که تکوین به زن سپرده است، ینقش

آید. از مرد برنمی ،آیداین عواطف قوی را به مرد نداده است. لذا کاری که از زن برمیخدا است. 

هم تو  کمی گویندو می ،دهندخواره را به دست پدرش میشیر یهها مادرها بچّوقت ید بعضیا هدید

 مدام !ساکت جان هبچّ :گویدمی، کندگریه می که هبچّ ؛دارده را نگه میرده بچّخ یک پدر .ه را نگه داربچّ

و  کندمادرش پرت می سمت به و او را شودساکت نشد، عصبانی می بیندو وقتی می ،دهدتکانش می

چقدر با صبوری، لطافت و نرمی، شب  که نگاه کنیدرا ا مادر امّ! ام سر رفتحوصله! وید بگیر ببینمگ می

 ایعاطفه ،اینجابنابراین  کند.را نوازش می او و نشیند د، میکنه که گریه میکنار این بچّهم تا صبح 

 .چیز ارزشمندی است ،که خدا به زن داده است

ی عالم  پاره کردن پرده یالزمه ین عاطفه خیلی چیز ارزشمندی است.ا ،و سلوک عرفانی هم در سیر

شکسته  ییجز تدیوار خشک عقالنیّ لم ملکوت و جبروت، این است کهو پرواز به عا ،طبیعت و ناسوت

 پرواز کند. بتواند به فضاهای باالترانسان  ، باید شکسته شود تاپیشهنگر تاجر عقل جزئی شود.

 گفت: 

لآزمووو عقل دووونلعش راووو   ل رلل لللللللللللللللللللل

لر نلع  راهلسوززقلوو   ل رللبع لرزلل
ل

  .دهمعقل الهی، نجات مینه  ی،یعقل جز ،خودم را از اسارت این عقل

 گفت:
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لفکووووهال نووووزل وووونل ز وووودز لللللللللللللللللللل

ل راووووهل وووو  ع  راووووهل وووو لعل
ل

ی این دیوارهتوان چگونه میوقت  آن ی نجات بده.یعنی خودت را از اسارت این عقل جزی ؛یعنی همین

لذا زن  است. از مرد تردر زن بسیار قوی این نیرو که .به نیروی عشق و احساس شکست؟ ت راعقالنیّ

نعمت بزرگی است که  ل شود. اینئعرفانی نا پروازهای و به ،تواند این پوسته را بشکندخیلی زودتر می

الماس آفرین هم هست. شما اگر یک منتها مثل هر چیز گرانبها، داشتن آن خطر. خدا به زن داده است

دزدی  هم وجود دارد که ا این خطردر عین اینکه چیز گران قیمتی دارید، امّ ،گرانبها همراهتان باشد

خاطر آن به شما صدمه  هب یک گوشه گیرتان بیاورد و بتواند به شما حمله کند و این را از شما برباید و

؟ خطر این ستخطر چی . آندارد هم ا خطرزند. عواطف هم همین است. یک گوهر گرانبهاست امّب

و بعد دیگران با تحریک این  ،ت زن خارج شوداز قید عقالنیّ دلیل قدرت این عواطف، است که به

 داند، بکشاند. اینت زن هم آن را درست نمیی که خود عقالنیّیعواطف و احساسات، زن را به مسیرها

د اعتما ،عاشقانه و ی لطیفلهاستفاده از احساسات لطیف زن. با چهار جمیعنی سوء ؛خطر بزرگی است

 به سود او نیست. که قطعاً کشاندن به مسیریزن را جلب کردن و زن را 

خانم دختر مثالًر اتفاق افتاده که دهم، این خاطره مکرّمن در این چند سالی که در دانشگاه درس می

 هچ !شده؟ هچ گویمیم او به زده است؛ زیر گریهآمده و  اتاقمبه  ،دانشجویی آمده از من وقت گرفته

ی جملهتا با چهار  ،فالن پسر دانشجو که کندتعریف می !کنی؟گریه می چرا !؟است فاقی افتادهاتّ

شریک  عنوان به چنان اعتماد من را جلب کرد که یقین کردم او من را ی عاشقانه،نامهتا لطیف، با دو 

 اعتماد، خودم را در اختیار او گذاشتم.ثیر این أت و تحت ،است انتخاب کرده شهمیشگی برای زندگی

 آن بینیش را باانسان امروز مثل یک دستمال کاغذی که  ش را با من ارضاء کرد،ولی وقتی او هوس

کاری به کار  ردیگ من را یک طرف پرت کرده و گونه این ،اندازدکند و داخل سطل زباله میپاک می

ی همین است که احساسات اینها نتیجه .بیندمی انسانهای تلخی است که این صحنه خب !من ندارد
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، ولی دوهر ،لذا مرد و زنو. است کننده نبوده او تعیین وجود ت درعقالنیّ ،حاکم بوده در وجود آن دختر

 ی انجام دهد.ت درآوردن احساساتش، کار جدّباید بیشتر در جهت تحت کنترل عقالنیّ زن بیشتر،

 ایرابطهعواطف خیلی لطیف هستند. و  ،غرایز خیلی توانمند هستند ،مای هکه اشاره کرد گونه همان

 ؛ت وجود داردشدّ رانی دخالت غرایز در آن روابط بهشود، اما نگهای عاطفی آغاز با انگیزه صرفاًتواند  می

آورند دست می هاین رابطه برای خودشان بدر آیند یک جای پای کوچک یعنی بعد از چندی، غرایز می

 شود و اصالً می یغریز رابطه، کلّ یانگیزه ت،مدّ دهند و بعد از یکاین جای پا را توسعه می ،و بعد

 ای قلعه اح دمبّصحسن  .دیگر احبّصگاو حسن پوست داستان  شود. مثلذف میحهای عاطفی جنبه

دند دی اینها هم. بخوابم آنجا ی یک پوست گاو به من جا بدهید، شب بیایمآمد و گفت امشب به اندازه

قلعه  او به پوست گاو به او جا دادند.یک ی به اندازه ،گفتند بیا !که یک پوست گاو که چیزی نیست

و  یدار شدب وا ،آمد و شب پوست گاو را پهن کرد و روی پوست گاوش خوابید. مردم که خوابشان برد

بعد . قلعه کشید کلّ رشته رشته کرد و به هم گره زد و دورو نازک نازک  ،این پوست گاو را مثل نخ

 ش هم داخل ریختند و کلّیی قلعه را باز کرد و سربازهاکلون در را کشید و دروازه ،های شبنصفه

به ما گفتی تو  !فالن فالن شده: اح گفتندبّصبه حسن  که از خواب پریدند، مردم ف کردند.قلعه را تصرّ

من بیش از  :اح گفتصبّحسن  !قلعه را گرفتی؟ ولی کلّ !یک پوست گاو به من جا دهید یاندازه به

من همانی که گفتم عمل ! قلعه است ببینید دور کلّ !این پوست گاو !نگاه کنید !پوست گاو نگرفتم

 !کردم

کنند و بعد ی یک پوست گاو جا پیدا میاندازه به و آیندل میاوّ غرایز است. گونه این بنابراین داستان

فرض کنید دو  ؟همثل چ شود.های عاطفی حذف میکنند و تمام جنبهال میرابطه را اشغ یقلعه کلّ

 ییهای اخالقیخاطر شایستگی به ، یعنیمند هستند ههای عاطفی به هم عالقدوست که فقط در جنبه

ت روند و از ارتباط با هم لذّمیهمدیگر  به دیدن .ندا هصمیمی شد ند، با هم دوستا هدید یکدیگرکه در 
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شرکتی دایر  هم یک کار اقتصادی مشترک راه بیندازند و گیرند باا یک روز تصمیم میامّ .برند می

ارتباط بین این دو نفر،  ی انگیزه دیگر از امروز به بعد .کنندمی کار اقتصادی کردن بهکنند. شروع 

 آیدمی دست هب شراکتکه از این  یی سود اقتصادی ی رابطه را درصدی از انگیزه عاطفی نیست. صرفاً

 و شودهای عاطفی کاسته میاز جنبه مدام ،ت که گذشتیک مدّ دهد. این آغاز راه است.شکل می

های هیچ اثری از جنبه اصالً کهروز  شود. تا یکتر میمشریک اقتصادی بودن طرف مقابل، مهی جنبه

باشد. این خطر وجود  انشیهای نفع اقتصادانگیزه ی ارتباطات این دو،عاطفی نگذارد و فقط انگیزه

 دارد.

 !است بسیار قوی و ناپذیر ای سیریغریزه است. تروفندهتی غرایز جنسی از همه یغریزه در بین غرایز،

 ؛آوردی طعام به شما فشار میشما وقتی گرسنه هستید، غریزه یعنی پذیر هستند.سیری ،دیگر غرایز

 گونه نی جنسی ایا غریزهامّ دارد.دست از سر شما برمیدیگر ، غذا خوردید ی کافیاندازه به ولی وقتی

 نعمت الهی ،ه این غریزه هم چیز خوبی استر نیست. البتّفی برایش قابل تصوّتوقّ هیچ حدّ ،نیست

که دو  گونه همان ا این خطر وجود دارد.بقای نسل بشر با همین غریزه تضمین شده است. امّ است.

عاطفی دوست هم  صرفاً توانندبینند، میمی یکدیگرکه در  ییقیهای مثبت اخالاز روی ارزش مرد،

چ مانعی شوند، هیسراغ دارند با هم رفیق و دوست  یکدیگرر هایی که دشوند، یا دو زن به دلیل فضیلت

با هم دوست  ،بینندمی یکدیگرکه در  ییهای مثبت اخالقیدلیل خصلت ندارد یک زن و یک مرد به

عاطفی بین یک زن و مرد برقرار شود. از نظر تئوری و عقلی  ی صرفاًرابطه که محال نیست شوند. عقالً

به  زهرای هحضرت فاطمی  مثالً عالقه ی یک برادر و خواهر یا مثل رابطه؛ محال نیست

عاطفی بین یک  یپس محال نیست که رابطه معنوی است. های صرفاًاینها رابطه؛ منینؤامیرالم

در این  زودی ناپذیر جنسی، احتمال اینکه به وفنده و سیریتی غریزه دلیل ها بشود. امّغاز زن و مرد آ
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وتاهی تمامی فضای این ت کورد و در مدّآدست  هجنسی برای خودش ب یغریزه ییک جای پا ،رابطه

 ت وجود دارد.شدّ هب ،جنسی اشغال کند های انگیزهرابطه را 

 زن و است که ت کنترل و محدود کرد. یعنی گفتهشدّ نامحرم را بهی بین زن و مرد لذا اسالم رابطه

 ،شودمتر بیشتر  میلی یک رابطهاگر ندارند. یعنی ط ارتبا حقّبا هم ضرورت،  جز در حدّ مرد نامحرم،

در بیابان گیر  که انسانیهمین مثال معروف  :این استضرورت هم از نظر فقه  حدّمعنی  است. حرام

این تنها  .ی یک حیوان مرده استالشه ،تنها چیز قابل خوردن هم ؛میرد دارد میکرده و از گرسنگی 

 .میرد نخورد میچیزی  این فرد گوید اگر چیز قابل خوردن است که آنجا وجود دارد. اینجا اسالم می

منتها به . بخورد ،است و خوردنش حرام نجس ،یجایز است از گوشت این مردار که در شرایط عاد پس

در  ! فقطقدر بخورد که سیر شود نه این .ی که فقط نمیردضرورت. در حدّ ای بخورد؟ در حدّازهچه اند

در  ،زن و مرد نامحرم هم ی رابطه حاال حرام خورده است.، خوردگرم بیشتر  ی که نمیرد. اگر یکحدّ

دیگر  شود، از آن به بعدشیک سر سوزن بیشتر یا متر  میلی ط جایز است. یکضرورت فق همین حدّ

 است. ی قید زدهکلّ ،ضرورت هم در همین حدّ .گونه است این میزانش حرام و خالف شرع است. پس

یک مرد و یک زن که  این حرام است. ؛2در یک اتاق در بسته تنها نباشند اینکه زن و مرد نامحرم مثالً

العظمی فالن باشد و اهللمرد آیتاگر ی حتّ .دنتنها باش حق ندارند در یک اتاق به هم نامحرم هستند،

لو نشستند با هم بحث شستند، واگر در یک اتاق در بسته نِ ؛فالن باشد یسهاین خانم هم خانم مقدّ

-حرام است. لذا می شستنشان در یک اتاقنِ با هم ال دینی کردند، حرام است. اینؤعلمی کردند و س

                                            

نهج الفصاحة) و پاینده، ابوالقاسم،  214، ص 2االسالم، ج  حیون، دعائم ؛ این222، ص 18الوسائل، ج  مستدرک ،ینور محدّث .2

 .بِاَمَرَأةِ   َرُجل    ال َيْخُلَونَ  :242  ، صمجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله(
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جایی باشد که در مسیر عبور ، در با هم صحبت کنند وکند که این دگویند اگر ضرورت ایجاب می

 حرام است. ،اگر مراعات نشود. اینها احکام فقه ماست .دیگران و منظر دیگران باشد

هم مال زن است و هم مال  ،حجاب را مراعات کنند. حجاب ،دو باید در پوششیا اینکه زن و مرد، هر

 ن. ایباشدر و متین موقّ م بایدمرد هپوشش ها باید حجاب داشته باشند. . فکر نکنید که فقط زنمرد

را تا باالی  اشی یقهدکمه مثالً بپوشند و یلباس گونهحجاب داشته باشند و مردها هر هاکه فقط زن

باید حجاب داشته باشد. مرد هم باید در زن فقط  دفکر نکنی !جایز نیست !ام استحر !دننافش باز بگذار

در پیکر جسمانی ، با حکمتش، چون خدای متعال کند. مراعات وزانت و سنگینی پوشش را ،پوشش

با زن بیشتر  یخطر در رابطهاین  در واقع است، قرار دادهرا هایی ها و زیباییتابیّجذّ، هاظرافت ،زن

 .آیدمی پیکر سراغ عمدتاً اتهشود، توجّعرضه  است که اگر این پیکر در جامعه

خود ما آن روح انسانی  .سوارش هستیم پیکر ما االغی است که که ما هگفت و ماهزد برایتان مثالی

، خود زن، روح زنو  ،پیکری دارد که مرکبش است ن زنای است. گونه ناین زن هم همی هستیم.

خود  است. شت علم و دانششخصیّ و ات متعالیشروحیّ ،اشاخالق برجسته ،های بلندشاندیشه

بنا  است. منتها این االغشده ، االغی است که زن سوارش پیکر زن است. شی انسانیجنبه حقیقت زن،

در جامعه  اب آفریده شده که اگر این االغ را بدون پوششقدر زیبا و جذّ نهایی در آفرینش، آبه حکمت

 خدایی را که سوار االغ است یبنده آنرود و دیگر کسی می سمت االغ بهها ی حواس، همهشود عرضه

ط فق کنند، یعنی همه به این زن که نگاه می !شودگم می ،کسی که سوار این االغ بود ،کندنگاه نمی را

ات زیبای این زن ، اخالقیّسترات این زن چیبه اینکه تفکّد! کننش نگاه مییو باال و چشم و ابرو به قدّ

فقط  یعنی !فقط به ترکیب اندامش کار دارند !دنکاری ندار ، اصالًستچی اووح های رزیبایی ، وستچی

حجابی  ،این بدن !شودزن دیده نمیخود  !شودپشت این االغ گم می خودش و شوداالغش دیده می

-که نمی را لذا اسالم گفت این حجابی دیده شود. هدر جامع ت انسانی زنگذارد شخصیّاست که نمی
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راهی برای دیده شدن  ، حجاباز نظر اسالم بنابراین 3.تا خودت دیده شوی بینند، بپوشگذارد تو را ب

 .او ناست نه برای دیده نشد زن در جامعه،

نباشد که ای  گونه به، آندوخت و  رنگ لباس ،در پوشش گونه است که این مراعات حجاب دستور بر

باید لباس  ،مرد برای زن و چه ؛ چه برایبیاورد های جنسیرا روی جنبه تهابرانگیز باشد و توجّ هتوجّ

 تو یک کنتراس بیاورمباال م را تا باالی کمرم یشد. این هنر نیست که ساسون مانتوار بسنگین و موقّ

 !ترکیب اندامم دیده شود یتا باالی کمرم همه ،روم اه که میم، رشلوار و مانتو برقرار کن رنگ هم بین

 زیبا و ،ابچیز جذّ کند، هیچزنی که این کار را میدهد این نشان می یعنی! ین افتخار نیستا

دید دیگران  ی نصهمبه اینها را دارد که  ،در خودش پیدا نکرده اینهاباسن و  ،کمر ارزشمندتر از این پا،

 خدا زنی که ،ترین چیز است. زنی که شاهکار خلقت استکند این مهمیعنی فکر می گذارد.می

 االغ !کرده را گم خویشتن خویش خدا یاین بنده ،قرار داده او در وجود ات آفرینش رایبزرگترین تجلّ

واقعاً  !دهدگذارد و به مردم نشان میدر ویترین می را آن االغ !داندرا مهمترین و گرانبهاترین چیز می

ا حرف زدنت، وزانت و سنگینی ر و گوید این کار را نکن. در رفتاراسالم می !افتخار است؟ برای زناین 

بگذار، کنار ناز و ادا را  و و غمزه میشقهای با نفروشانه، حرف زد رفتارهای جلف و جلوه .مراعات کن

این  ،زن عنوان و بهرانی. برای ت عنوان یک عروسک ملوس شهوت عنوان انسان نگاه کنند، نه به تا به تو به

فروش،  جلوه برانگیزِ ههای توجّزدنبا حرف ها وحرکت ها و باپوششبا  ،هاافتخار نیست که با آرایش

تبدیل کنی. دیگر کسی به تو  باز ران و شهوتبرای مردهای هوس بخش تکاالی لذّخودت را به یک 

 گوید نکن. لذا اسالم می !کنیبه خودت میکه نیست  این خدمت !کندانسان نگاه نمی یکه به دیده

                                            

 . َأْن يـُْعَرْفنَ   ِلَك َأْدنىٰ ذٰ : 95ی  ی احزاب، آیه سوره. 3
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 اسالم لذا حرام است. ، برای هر دوهمدیگرزن به  مرد و نگاه متمرکز ،طور. در نگاه کردن مرد هم همین

که نیروی  ،است بحث تقوی ،ی اینهافوق همه. 4 گوید به طرف مقابلت خیره نشوبه زن و به مرد می

ی اینها تمهیدی است  همه بیاورد.تواند غرایز را در کنترل خودش درتقوا را در خودت قوی کن که ب

 ،شوداین مراعات  اگر ی.شهو حیوانی و ینه رابطه انسانی باشد، یرابطه ،برای اینکه روابط در جامعه

اگر زن ما هنر خودش را بیشتر آرایش  و اگر مراعات نشود، .انسانی خواهیم داشتو ه ی منزّیک جامعه

در این  عظمت شخصیت خودش راو  افتخار و ،بداند دید گذاشتن ی به منصهخود را  کردن و بیشتر

لین کسی که در جلب کند، اوّسمت خودش  بهرا  یبیشتر رانهای مردان شهوتچشم توانستبداند که 

عنوان  کند. همه بهنگاه نمی عنوان یک انسان به او کسی به ردیگربانی شده است، خود زن است. ق اینجا

دیگر  مانند اینها ات وخلقیّ ،اتروحیّ ،راتت انسانی او، تفکّکنند. شخصیّمرکبش و بدنش به او نگاه می

در  مرد است. هم و قربانی دوم ،است خود زن ،ماجرانی این لین قربانظر جامعه نخواهد بود. لذا اوّمدّ

خری کشیده  مردها هم به جلوه طبیعتاً ،کنند فروشی می جلوه گونه ها اینزن در آن ای کهجامعه

تعالی  سمت به یی کهبا حرکت منطقی ر وصالبت و با تفکّبا ،یو آنها هم دیگر مردهای جدّ .شوند می

  .بیند جامعه آسیب می لذا کلّ .د بودهننخوا ،حرکت کنند
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