
   بخش دوم –ن در اسالم و ايران ز
  

 و برابر گذاري آن با خوارشماري زن در ؛آماج من از بررسي و شناخت پايگاه واالي زن در فرهنگ ايران 
دينها ي ابراهيمي اين است كه گوشه هايي از فر و فروغ فرهنگ ايرانزمين را فرا روي هم ميهنان ؛ بويژه 

  . شان آشنا سازم نياكان با دارشهاي كالن فرهنگ جوانان خوب ميهنم  بگذارم و آنان را
جا دارد پرسيده شود كه اگر سخن از فرهنگ ايران در ميان است ؛ پس چرا به سراغ تورات و ديگر بنمايه 

   .  در آنجا به  كند و كاو پرداخته ايم  هاي دينهاي ابراهيمي رفته و 
 اينكه  نخست داريم    ؛ روپيش دريزي ؛  دو راه  هر چيدرونمايه و   سرشتپاسخ اين است كه براي شناخت

يكراست به سراغ آن چيز برويم و زير وبمش را به بر رسي بنشينيم  ؛ و دوم اينكه  نخست به سراغ  وارون  
 اگر مي خواهيم روشنايي روز و دستاوردهاي براي نمونه   . آغاز كنيمز آنجا آن چيز برويم و كار پژوهش را ا

 در يك روز آفتابي ؛   فراشد خورشيد را از سپيده دم تا راه نخست  اين است كه ناسيم ؛   آنرا بشواالي
 راه ؛  وشماريم ر در پهنه ي آسمان پي بگيريم و دهشهاي شادي بخشش را يك بيك ب گام به گام پسين  ؛

  .  م كار پژوهش را از آنجا آغاز كنيدوم آن است كه نخست به  ژرفاي يك شب تيره فرو رويم و 
:                                          فردوسي بزرگ در سر آغاز داستان بيژن و منيژه يكي از اين شبهاي تيره را چنين گزارش مي كند 

  شبي چون شبه  روي شسته   بقير                  نه  بهرام  پيدا  نه  كيوان   نه   تير
    آرايشي   كرد      ماه                   بسيج    گذر    كرد    بر    پيشگاه                         دگر   گونه  

   ميان كرده باريك؛  دل كرده تنگ                         شب   تيره   اندر    سراي    درنگ                 
   چو   مار    سيه   باز   كرده    دهن                         نمودم   ز  هر  سو   بچشم  اهرمن                 

  اندرون     تو  گفتي  شدستي بخواب                        زمين   زير  آن چادر        قير گون               
   نگهبان     پاس    جرس   بر  گرفته                        جهانرا  دل  از خويشتن  پر هراس                

  و بد      زمانه   زبان   بست   از  نيك                  نه  آواي   مرغ   و  نه    هراي   دد                      
   درنگ    دراز    دلم  تنگ  شد  زان                        نبد   هيچ   پيدا   نشيب     از فراز                

اس آور ؛  و دلتنگيهاي بر آمده از يك شب قيرگون را فرا روي فردوسي با  اين شيوايي سخن ؛ خموشيهاي هر
تاريكي آشنا مي سازد  ؛ ما اگر بتوانيم  خود را در چنين شب  آزار دهنده ي ما مي گذارد و ما را با ژرفاي 

چشمانمان با نخستين تابش شادي بخش ني كه به سپيده دم مي رسيم و ؛  زما  بينگاريم آوريهراس 
  . آن كدامند  زندگي بخش  بهتر مي توانيم دريابيم  كه خورشيد چيست و دهشهايي شوند خورشيد باز م

 ژرفاهاي و م ي دينهاي ابراهيمي بزنبيخ و بن نخست سري به   در اين پژوهشتا  از اين رو منهم بر آن شدم 
  فرهنگ ايران مي  سپيده دم  كه به زماني تا استخوان خود بيازماييم پوست و هراس آور آنرا با گوشت و 

  .خورشيد ما چه گذشتبر ما و بر  كه بدانيم و با نخستين تابش انديشه هاي نياكان مان آشنا مي شويم  رسيم
خورشيد زندگي بخش فرهنگ ايران كه جشن و سرور و سروري براي ما به  چه شد كه ما از روشنايي آن 

   .   و بندگي و تيره روزگاري پرتاب شديم  تاريكهياي اندوه و اسارت به ژرفاي ارمغان مي آورد   
ده و باليده از كه پايگاه آدمي در هر فرهنگي بر آمم به اينه اي داشتجستار اشاردر سر آغاز بخش يكم اين  

      بدست مي دهد ؛» جهان هستی  و آدمی وخدا « صويري است كه آن فرهنگ از نخستين نگاره يا ت
 ؛از همين نخستين نگاره ي يك دين و يا يك فرهنگ مايه مي گيرد  مان واالمندي يا بي ارجي مردهمه ي 
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  ي ما هاكوششهمه ي  آن بر آمده از   ارزشهاي و دگرگون كردن اين نخستين نگاره بم  وزير بدون شناخت 
و جستارهايي  زن و مرد   و برابريهوده هاي مردمي   - كشور داري –ساالري  مردم - آراييشهردر راستاي 

نخست بايد شالوده هاي بنيادين    .دويدن خواهد بود در پي باد بيهوده و و همه  گر از اين دست ؛ همه دي
ي بسوي آرمانها ي  راه آيينببينيم كه آيا مي توان با باور به آن  و كه به آن باور داريم بشناسيم  را آييني 

 ش راه دستيابي به چنين آرمانهاي وااليي را پيشاپيآن دين  يا اينكه شالوده هاي بنيادين بلند خود گشود ؟
آرمانشهر  جهش و جنبش ما براي دستيابي به  و كار و كوشش اگر چنين باشد  ؛  همه ي.   بسته اند بروي ما

  .  خواهد بود در گذرگاه باد   چراغ افروخته اي  خود 
 آيت اهللا  مي دهند ناگزير  و يا رهبري شيخ و مال و كاهن و كشيش ومردمي كه تن به حكومت هاي ديني 

شاخ و برگهاي  و سپس در گذرگاه زمان نگاره ي نخستين  بنگارش در آمده بايد همه ي آنچه را كه در اين 
 انديشه و روان مردمان ريشه دوانيده است  وان  ج و همانند  درخت تناوري در دل وفراوان  پيدا كرده 

 آنها ز خيابانها به خانه ها بكشانند هند و مي خواهند دين را ابپذيرند ؛ و مردمي كه تن بحكومت ديني نمي د
 دين باور باشند  نا گزير خواهند بود كه پيوند هاي خانوادگي و پايگاه زن و مرد و  در ژرفاي دلشان نيز اگر

 مي براي نمونه يك مرد مسيحي كه. ماندهي كنند زپسر و دختر خود را بر بنياد همين نگاره ي نخستين  سا
 و هر يك دركار خودباشند و  غانونهاي دادگستري و ماليات و بازرگاني و خواهد دين و دولت از هم جدا 

 ؛  با همه ي كوشش شالوده ريزي شوند كشورداري بيرون از گستره ي آموزه هاي ديني و دستيازيهاي كليسا 
ن  بيرون بكشد ؛ چرا كه او  باور خود هر گز نخواهد توانست خانه ي خود را از زير هنايش آن نگاره ي نخستي

اهان او از ملكوت  خدايي  كه براي آمرزش گن  !!عيسای مسيح خداوند استكرده و پذيرفته  است كه 
    .  جاودانه  را از روي زمين برداشت و نفرين خون خود گناه را از روي زمين شست و با آسمان بزير آمد

 را كه در داستان آدم و حوا آمده است رد كند و آنرا ياوه  » تين گناه نخس« چنين كسي  نمي تواند  داستان
  را نيز رد كرده است ؛  » شستن گناه نخستين« داستان خداوندي عيسا و  ؛ چرا كه اگر چنين كند بيانگارد

پس هنگامي كه اين داستان را پذيرفت  و به آن بها بخشيد ؛ خواه ناخواه اين را نيز پذيرفته است كه  
زمين را زيد و به آن دست ياحوا است كه  »گناه نخستين « مه ي اين روزگار بد هنجار همان سرچش

 بنا براين مبارزه   مطيع و فرمانبردار مرد ساخت  از اين رو خداوند زن را بزير لعنت خداوند فرو برد
پي باد دويدن كه  با مردان كاري است يكسره بيهوده و در ی و برابرینگهمسزنان براي رسيدن به پايگاه 

ن را  نه تنها از خانه و  مگر اينكه آن نگاره ي  نخستي بهروزگاري آنان نخواهد انجاميد هرگز به خان پيروزي و
 و دست و پاي خود را از بندهاي هزار  خود نيز بكنند و  دور بيندازند  بلكه از مغز و روان وانديشه يخيابان 

 شبانان بيابانگرد هزاره ي سوم پيش از عيسا تراويده و پندار بيمار ژرفاي توي اين داستان دل آزار كه از 
  .باليده  است رها  سازند 

 و  باشد  هم آزاده  و نمي شود كه يك زن ايراني هم دين باور باشد و پياپي سفره بيندازد و سجاده بگستراند
    . بكوشد ان براي رسيدن به پايگاه برابري با مرد

مان و پيرو مذهب شيعه كه پايبند به آموزه هاي اسالمي است  هر اندازه كه آزاده و   همچنين يك مرد مسل
نا درست   مي داند  » سرور آزادگان جهان«  كه او را  نمي تواند سخنان امام يكم خود  باشد  بلند نگر

ان ناقص العقل ای مردم اين بدانيد که زن :  نهج البالغه مي فرمايد هفتاد و نهم بپنگارد كه  در خطبه ي 
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و ناقص االبخت و ناقص االيمان هستند  ؛ نقصان عقلشان از اين است که شهادت دو زن برابر 
يک مرد است ؛ و نقصان بختشان در اين است که زنان نيمی از مردان ارث می برند ؛ و نقصان 

اين ايمانشان در بازنشستگی ايشان از نماز و روزه در روزهای حيضشان می باشد ؛  بنابر
و اگر شما را بکار نيکی هم   و از خوبان آنها نيز برحذر باشيدبکوشيد از زنان بپرهيزيد 

  .  فرابخوانند  از آنان اطاعت مکنيد  تا مبادا طمع ورزيده و بکارهای زشت وادارتان کنند 
كه كدام  در اينجا چنانكه مي بينيم سخن از شايستگي زن و مرد در ميان نيست ؛ سخن بر سر اين نيست 

كرانه هاي آسايش و ه بدر يك درياي توفنده  يك از آنها بهتر از ديگري مي توانند تخته پاره ي زندگاني را 
رامش  برسانند  ؛ سخن بر سراين  است كه زن در هر پايگاهي از دانش و بينش و  فرزانگي كه  باشد  بي نگر 

وفرزانگي است   بايد از او فرمانبرداري كند  و خود را به اينكه شوهرش تا چه اندازه بي بهره از دانش و بينش 
  .  بشمارد تر از اوفرو 

بانو اينديرا گاندي اگر مسلمان يا يهودي يا مسيحي بود هرگز نمي توانست نخست وزير هند باشد و بر سدها 
لدا ماير كه در دو ميليون مرد در آن سرزمين پهناور فرمان براند ؛ و بانوان ارجمندي  مانند مارگرت تاچر و گ

كشور مسيحي و يهودي به چنين پايگاه وااليي رسيدند  نه براي اين بود كه دين آنها چنين پروانه اي به آنها 
 را پاره كرده  و بيرون از    »نگاره ی نخستين « مي داد  ؛ براي اين بود كه آنان و پيروانشان  پيشاپيش آن

كاخ يهوديت و مسيحيت بر   كه »آدم و حوا رد ستيز خو داستان «  گستره ي يهوديت و مسيحيت 
   . خود و كشورشان بود  بدست آورند توانستند آنچه را كه شايسته  شالوده ي آن استوار است 

تصوير نخستين در ژرفاي روان برابري و همسنگي پاره كردن آن مردم ساالري و راه رسيدن به آزادي و  
    . رستيدن آن  است  نه باوركردن و دل سپردن و  پ

سفره بيندازد  تا ژرفاي اينچنين خواري فرو كشانده اند  بنام كساني كه او را  دم بدم  هم زن ايراني نمي تواند
  . هم خواهان برابري زن و مرد باشد و سجاده بگستراند  و 

  آنبرچيدن  گي  راه رسيدن به آزادي و همسنرابري از پشت سجاده و سفره نيست ؛ راه رسيدن به آزادي و ب
  . انديشه است  شستن آن تصوير از مغز و روان و و    هاسفره

  واالاگر زنان بزرگي مانند گلدا ماير  و اينديرا گاندي و مارگرت تاچر و بس بسياران ديگر به آن پايگاه
دست رسيدند و توانستند با كارآيي و هوش و دانش خود به مردمشان خدمت كنند ؛  پيشاپيش آن بند هاي 

  .     بگيرند راه فراپويي پيش  آنگاه توانستند وو پا گير را از جان و روان و انديشه ي خود پاره كردند
 كه بنيانگزار كليساي مارگرت تاچر و ديگر بانوان پيشرو جهان آزاد نمي توانستند سخنان پولوس رسول  را

ای زنان ؛ شوهران خود را :   :  يسد  بها دهند كه در رساله به افسسيان مي نومسيح شناخته مي شود  
ليکن * اطاعت کنيد چنانکه خداوند را  زيرا شوهر سر زن است چنانکه مسيح نيز سر کليسا    

  . خود را در هر امری اطاعت کنند همچنانکه کليسا مطيع مسيح است همچنين زنان نيز شوهران
  

 سکوت خود بکمال اطاعت تعليم گيرد ؛ زن زن با: و در باب دوم رساله ي اول به تيموتاوس مي نويسد 
که آدم زيرا *  مسلط شود  بلکه در سکوت بماند خودرا اجازت نمی دهم که تعليم دهد يا بر شوهر

    ...آمدآدم فريب نخورد بلکه زن فريب خورده و در تقصير گرفتار و  * اول ساخته شد و بعد حوا
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زنان شما در کليسا خاموش باشند ؛  : قرنتس مي نويسد و باز درباب چهاردهم رساله ي خود به كليساي ُ
زيرا که ايشان را حرف زدن جايز نيست  بلکه اطاعت نمودن  چنانکه تورات نيز می گويد ؛ اما 

   ...اگر می خواهند چيزی بياموزند  در خانه از شوهران خود بپرسند 
ر آمده و تراويده از همان نگاره ي اين سخنان پولوس رسول  و انديشه هاي زن ستيزانه ي او  همگي ب

زيرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا :   آنجا كه مي گويد اي داردنخستين است كه خود نيز به آن اشاره 
   ...آمدو آدم فريب نخورد بلکه زن فريب خورده و در تقصير گرفتار * 

و ناگهان از كاخ نخست   يردبا سکوت خود بکمال اطاعت تعليم گخاموش باشد و  مي تواند  چگونه زن
   . در آورد ؟؟سر و هند و اسراييل  وزيري كشوري مانند انگلستان

رد در سرزمين خودش فرمان  و هم بر ميليونها ممرد خود اطاعت کنداين كدام زن است كه هم بايد از 
  براند؟؟

و آدم فريب *  حوا آدم اول ساخته شد و بعدكدام زن مي تواند اين داستان خرد ستيز را بباورد كه 
 همه ي زنان جهان هر   شدچون چنين پس   ...آمدنخورد بلکه زن فريب خورده و در تقصير گرفتار 

   !! از شوهران خود اطاعت کنند  بايدباشند و پرورش يافته اندازه كه فرهيخته و دانش آموخته 
 مرد در زمينه هاي گوناگون زندگاني با خواهان برابر و همسنگي  مي توانچگونه با چنين باوري و چنين ديني

   .در ستيزند  و چنان خواستي از بيخ و بن با هم يچنين باور هر كودكي مي داند كه  ؟؟ بود 
 پندارهاي بيمار ه از  است كيسرچشمه ي همه ي تيره روزگاريها و بد فرجامي هاي ما همان نگاره ي نخستين

 و پس از  سازماندهي شدو در اورشليم  تراويد  فلسطين و كنعان  در بيابانها ي گرم  تورات داستان پردازان 
 امپراتوري روم كه اسراييل را  آهن پوش از برابر سپاهيان در سده ي يكم ترسايي فرار بزرگ بني اسراييل

  پولوس رسول   و بدستياري  رسيدبه مدينه و ديگر سرزمينهاي  خاورميانه ؛ بخاك و خون كشيده بودند 
 مكادونيه -ي  فيليپ-يه غالت:  مانند  يي  به شهرهاي بزرگ  آسياي باختري  و اروپاكليساي مسيحر بنيانگذا

  وريشه دوانيد در سراسر اروپا و اندك اندك فرا برده شد  افسس  و چند شهر ديگر - ُقرنتس– انطاكيه -
 در بخشهاي بزرگي از جهان  بنام اسالم وآورد  سر بدر  در مکه غار حرا با اندكي دگرگوني از سرانجام 

  .  و آنچه را كه از ارزش زن بجاي مانده بود يكسره در برابر گرد باد گذاشت سايه افكن شد 
در اينجا پيش از اينكه به ارزشيابي پايگاه زن  در اسالم بپردازيم نخست شايسته است كه پرده از روي برخي 

  . ناراستي ها بر داريم از 
زنان در عربستان  پيش از اسالم  از هيچگونه پايگاه مردمی برخوردار   : ه ايم  كهبسيار گفته اند و شنيد

نبودند و عربها دختران  نوزاد خود را زنده بگور می کردند ؛ و اسالم اين آيين زن ستيز را از ميان برداشت و به 
  .زن پايگاه اجتماعی بخشيد 

د مسلمانان در مي يابيم كه اين سخن بنياد درستي ندارد      اما با نگاهي به داده هاي تاريخ  و نوشته هاي خو
 عرب از پايگاه بسيار واالتري همبودگاه بسياري از  اسالم شناسان بزرگ جهان بر اين باورند كه زنان در 

 برخوردار بودند ؛ البته شك نيست كه در برخي از قبيله هاي  دور افتاده و چادر نسشين  كه آب و نان بسنده
 اما رويهمرفته پايگاه زن در عربستان بسيار باالتر از آن بود كه  به چنين كارننگيني دست مي زدند ند نداشت

  . شد  بردهپس از اسالم فرو 
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بنمايه هاي بسياري را  »باز شناسی قران « ارجمندي بنام بسيار  استاد پرفسور مسعود انصاري در نسك 
سيدند و ستان پيش از اسالم چندين بار زنان به فرمانروايي ردهند در عرب است كه نشان ميگرد آوري كرده 

  . داند  زنان را شايسته داوري و فرمانروايي  نمي اسالم  و ما مي دانيم كه  پرداختند  ؛بسا كه به  كار دادوري 
ه هر كار و پيش گزينشپيش از اسالم در  بانو خديجه همسر پيامبر اسالم خود نمونه ي گويايي است كه زنان

و زناني را هم مي   بود چيره دستبانو خديجه پيش از اينكه همسر پيامبر شود ؛ يك بازرگان  ؛ بودنداي آزاد 
در گرماگرم  شناسيم كه نه تنها پا بپاي مردان در بازارها سخن مي راندند و چامه سرايي مي كردند  بلكه 

چامه .   و پيروان بسيار هم  در پي آوردند خيزش پيامبران ريز و درشت  در عربستان  ادعاي پيغمبري كردند
هاي فراواني كه از عرب پيش از اسالم بجاي مانده اند همگي نشان دهنده ي پايگاه واالتر زن در دوره ي 

   .  اندپيش از اسالم 
 ؛ باز هم نمونه اش بانو خديجهدر زمينه ي همسر گزيني هم زنان  از  آزادي گزينش همسر برخوردار بودند 

 چنانچه بسياري از  گرفتزنولي اسالم اين آزادي را از   او بود كه محمد را به همسري برگزيد  ؛ است
 سوره ي احزاب در باره ي شان 36گزارشگران قران مانند مهدي الهي قمشه اي در گزارش يا تفسير آيه ي 

د پسر خوانده ي خود در   زي به همسري دختر عمه ي خود زينب را  پيامبر مي خواست: آن نوشته اند نزول 
  سوره ي احزاب او را به اين كار واداشت 36 اما پيامبر با آوردن آيه آورد  زينب خواهان اين زناشويي نبود 

 هيچ زن و مرد مومنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند اراده و  « :اين آيه مي گويد  
   » ..گمراهی سخت افتاده است اختياری نيست ؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند به 

  . او را به شبستان خود برد  مي دانيم كه سر انجام  خود پيامبر دلباخته ي زينب شد  و
پيوند زناشويي پيامبر اسالم در سن باالي پنجاه سالگي با دختري در سن شش سالگي نشان دهنده ي نا 

 ادامه دارد تا آنجا  تا به امروز  ستم همچنانرفته است و اين مسلمان  و ستم بزرگي است كه بر زناني برابر
با   »رسول اهللا« سيرت كه بارها ديده و شنيده ايم كه مردان هوسران در باالي پنجاه سالگي  با تكيه بر

  .  دختراني كه كوچكتر از نوه ي آنها بوده اند زناشويي كرده اند   
از    چاپ بيروت وشنه ي هفتم كتاب طبقات الكبير  پاز در رويه چهل و دوم   در ابو عبداهللا محمد ابن سعد 

 عروسکهايم را روی متکايی چيده و پرده ای روی روزی هنگام بازی«  : زبان عايشه  مي نويسد
آنها کشيده بودم ؛ اتفاقا در آن هنگام بادی وزيده و پرده را از روی اسباب بازيهايم کنار زد ؛ 

آنها عروسکها ی من : آنها چه هستند ؟ گفتم : ديد پرسيد هنگامی که پيغمبر اسباب بازيهايم را 
اند ؛ پيغمبر به يکی از اسباب بازيهايم که بشکل اسبی بود که دو بال در طرفين داشت اشاره کرد 

و آن اشکال در طرفين او چه هستند ؟ : آن يکی چيست ؟ گفتم آن اسب است ؛ فرمود :و پرسيد 
؟ گفتم آيا نشنيده ای که سليمان اسبهای ؟آيا اسب بال دارد : يد گفتم آنها بالهای او هستند ؛ پرس

با شنيدن اين پاسخ پيامبر آنچنان بخنده افتاد که تمام دندانهايش پديدار !! بالدار در اختيار داشت 
  . و اين آغاز كار بود براي رفتن عايشه به شبستان پيامبر . !! شدند 

سياهيهاي تو در توي دينهاي ابراهيمي بيرون كشيده  را از اشيشه مرد ايراني كه خرد و اندآن از ديدگاه 
  : باشد  زن در پنج پايگاه جا مي گيرد 

  .دارمش دوست ا هستم و هست  همه هستي من زهستي او است ؛ پس تكه  در پايگاه مادري  - نخست
  . نيست   در پايكاه خواهري  كه در زير آسمان هيچ كسي به اندازه ي او غمخوار من -دوم 
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    .براي فراپويي بسوي واالترين جايگاه زندگاني است  در پايگاه همسري كه بال پرواز من -سوم 
  . او جاودانه مي مانم  پس از در پايگاه فرزندي كه در او و زادمانها ي–چهارم 

ا می کسی را که دوست می داريم خدای زمينی م:  بگفته ي ويكتور هوگو كه در پايگاه دلبري –و پنجم 
شود ؛ شک نيست که خدا هم به اين خدای زمينی رشک می ورزيد اگر خود بی چون و چرا 

  .  و عشق را برای خود نيافريده بود – جان را برای عشق –جهان را برای جان 
 خويشكاري ما مردان ايراني اين است كه امروز كه زمان رستاخيز فرهنگ ايران فرارسيده است ؛ واالترين 

 سرچشمه اينهمه خوار بيرون بياوريم و از اين گرداب بد نامي خود راخواهران و همسران و دختران مادران و 
ما بايد . پس نخستين بايستگي پيدا كردن آن سر چشمه ها است .  را از بيخ و بن بخشكانيم آنانشماري 
ه و دفتر ادب ايران شرم آوري كه بر زبان و كلك سخنسرايان و فرزانگان ايراني جاري شدسخنان بدانيم 

  ؟؟  از كجا مايه مي گيرند اندزمين را بننگ آلوده 
  : ملك الشعراء بهار دريكي از سروده ها ي خود زن را چنين مي ستايد 

   پروردن    و    است   زادن    كردن             غايتش  قلم بزك  سد                                خويش را
   است            انساني      نتاج      ثاني است             كارگاهي طبيعت طبيعت            در                     

   چون طبيعت عنود و كور و كر است             است   به معنا طبيعتي دگر                                 زن
   ايجاد است   و    تزاج       شغل   او   ام        و زاد است  ه                   هنرش جلب   ماي             

   كاهي   خويشتن   عمر    سبب   بي   زن خواهي              اصالح كار                                 اي كه
     ننمود چنين كه بيني  بود               هيچ   تدبير    چاره اش  را اول   ز                                 زن

؛ آيا  اشاره مي كند  »اول «   بكدام   !!چنين که بينی  بودزن  ز اول : اين آخرين بند كه مي گويد   در
   ؟؟ مي گوييمنه به آن نگاره ي نخستين كه ما از آن سخن 

مي بينيم كه استاد ملك الشعراي بهار با همه ي بينش و فرزانگي كه دارد نتوانسته است پاي خود را از 
  . ستره ي آن تصوير نخستين  برون بگذارد گ

   .  » اعرابی درويش و ماجرای زن او«  مولوي بلخي در مثنوي معنوي داستاني دارد بنام
   ... بكن بتنگ آمده و شوي را بر مي انگيزد كه بر خيز و كاري   و گرسنگي در اين داستان زن از تنگدستي

   اشك  آبمان از ديده نه ؛    و رشك         كوزه مان  شمان درد خور ني    نانمان                           
   برداشته       آسمان    سوي   دست   پنداشته            نان   قرص  را  قرص مه                             

   انديشي ما   يز رو  از    و شب    روز     ما           زدرويشي    درويشي                                ننگ
  : شوي گفتش 

   سيلي بگذرد   همچو  هر دو   زانك  ننگرد             نقصان  و  بيش                             عاقل اندر
   زبر     و   زير   بي  خوش    مي زيد   جانور              ارانعالم        هز                               اندرين

   نبرد    هر كه تن را مي پرستد جان    او تلخ مرد                               هركه او شيرين مي زيد    
   مي روي   شناعت   سوي  چرا    تو   دل قوي              قناعت   سوي  روم  من                           

 مايه ي سرفرازي ؛ و تالش براي بهسازي  يعني زشتي و بدي ؛ مرد درويش قناعت و تنگدستي راشناعت 
                            !! .  و زشتي مي شمارد شناعتزندگاني را 

   بيش  خورد  نخواهم    من فسون تو  كيش           ناموس  كاي  بانگ زد   زن برو                          
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   مگو   نخوت  از   از كبر و   رو سخن     مگو          دعوت     و   دعوي  از    ترهات                         
   آنگه جامه تر  ؛  و  برف روز سرد و    زشت  تر            گدايان  از  و    زشت    كبر                         
  تست    هاي رگ   در   آنچه  تا نگويم           سوي من منگر بخواري سست سست                          

   ديده اي   چون عقل   را  سرمن كم     ديده اي        از من افزون    را  خود  عقل                          
    آن نه عقلست آن مار و كژدم است        است     مردم عقل تو عقيله ي  چونكه                           

عقلش مي نامي تنها پيش مردم كم تو ردرويش  مي گويد آنكه عقيله بچم يك چيز گرامي است ؛ زن به شوه
   بيندازي  ي خالي ما برو كاري بكن تا مگر تكه ناني بر سر سفره. خرد بها دارد ؛ و براي ما نان و آب نمي شود 

  : مي گويد  شوي 
  بر سر مزن     و مرا  فخر است   فقر             بوالحزن        يا      اي زن ؛ تو زني                          

   : يا مايه ي اندوه ؛ مي گويد ؛ فقر براي من افتخار است – يعني اندوهيگن بوالحزن
  ز كله سازد پناه ه   ك    او  بود   كل          مال و زر سر را بود همچون كاله                                 

   نظر      به  كه پوشيده  برهنه پس   بصر               بمانند    باشد   حق     مرد                             
     سوي درويشي بمنگر سست سست     تست           فهم  وراي  كار درويشي                             
   از ذوالجالل     رف ژ   دارند  روزيي       زانك درويشان وراي ملك و مال                                    

  : در اينجا زن از در فريب در مي آيد و گريه كنان از شوي پوزشخواهي مي كند كه 
   تاختم     مركب    تو گستاخ   پيش  ترا نشناختم                   شاهانه ي                              خوي

   گردن رابزن      پيش تو   مي كشم                                            مي نهم پيش تو شمشير و كفن 
   : در اينجا داستان پرداز خوش پرداز ما به پند و اندرز مي پردازد كه   .  رام مي كند  راشوي   بدين ترتيب 

    غالب آيد سخت بر صاحب دالن       بر عاقالن               كه زن پيغمبر    گفت                          
   بند حيوانستكاندر ايشان خوي       غالب شوند              جاهالن   بر زن  باز                            
   غالب بر نهاد  حيوانست   زآنك          كم بودشان رقت و لطف و وداد                                       

   خشم و شهوت وصف حيوانی بود          بود            ساني                              مهر و رقت وصف ان
 سرشت حيوانیزن  را داراي   با چه گشاده دستي اين بزرگمرد تاريخ ادب و فرزانگي ايرانزمينمي بينيم كه 

    . تش  سرشت حيوانی استچونکه سرشو دادگري بيگانه است  مي شمارد و مي گويد زن با مهر 
 خشم و شهوت «   است   و  » انسان«  تنها مرد » وصف انسانی بود مهر ورقت و نازکدلی« 

   . اين سرشتي زنانه است كه  » وصف حيوانی بود 
 كه  مي شناساند » نفس اماره «  يا زن را نماينده ي روان فرمايندهبروشني پيدا است كه مولوي  در اينجا 

 و مي مي داند  خرد و بينشوری مرد درويش را نماد  و شيطان اين هماني داده شده است  ؛ ودر اسالم با مار 
  : گويد 

    روز و شب در جنگ و اندر ماجرا         اين دو بايسته در اين خاكي سرا                                    
                                   :     يعني روان فرماينده و خرد زنهار دهنده شب و روز در جنگ و ستيزند ؛  زن كه نماد نفس اماره است 

   و خوان و جاه  و نان آبرو   يعني      خانقاه                  حويج   خواهد  همي
  . مايحتاج است كوتاه شده ي حوائج  يا جيمي )  ح (  حطي يا  ي »حا « حويج با  
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  . همواره در پي نان و آب و ديگر بايستگيهاي زندگي است مي گويد زن 
   سروري     جويد  گاه  خاكي  گاه            چاره گری پی   نفس همچون زن                    
   نيست  اهللا غم جز   دماغش  دريست             ن   آگاه  فكرها  زين خود   عقل                            

تنها چيزي كه در انديشه ي او !! ست  ني و نان رد نماد عقل است كه در انديشه ي خور و خواب و آباما م
  .  است   »غم اهللا« است 

  ؛كرد خواهيم يدا ي را در آن  بروشني آدم و حوا داستان جاي پايبنگريم  بژرفيرا  اين داستان زير و بماگر 
  با اين دگر گوني كه  از همان داستان آدم و حوا است دگرگون شده ايبه سخن ديگر اين داستان چهره ي 

 و دراينجا يخت گ بر انميوه ی معرفتخوردن  آدم را به فزون خواهي و   و ناز  كرشمه  با هزار  حواآنجادر 
 شويش را بها نمي دهد و اورا به كارو كوشش براي بدست آوردن  خوردن هاي   » غم اهللا«  ودرويشي  زن 

   . بر مي انگيزد نان و خرما 
نگاره ي ادامه ي همان  درست  »  و ماجرای زن اواعرابی درويش«  داستان  برداشت مولوي از

 در جهان اسالم و ديگر دينهاي ابراهيمي نخستين است كه ما آنرا سرچشمه همه ي تيره روزگاريهاي زن 
  . بشمار مي آوريم 

تا بدين اندازه     داستان پردازي است خوش پردازو ي همتا  كه بينشوري است باگر بزرگمردي مانند مولوي 
ما  روشن است كه   يرد گجا بي نخستين كه بر آمده از دينهاي ابراهيمي است نگاره زير هنايش آن واند مي ت

  . اين شب تيره فرو خواهيم رفت  تا كجاي مردمان كم دانش 
  دلباختگان مولوي را فراهم نياورده باشيم مايه ي رنجش تا بيش از اين  را مي بنديم در اينجا مثنوي معنوي 

سرآمد  كه مي رويم »شيرازیصدر المتالهين « يا مال صدرا  يعني اغ بزرگترين فيلسوف مسلمان و به سر
  .  استجهان   » اهللا شناسان «  همه ي

      كه زننمي تواند بباورد  كهجا گرفته است آن نگاره ي نخستين چنان زير هنايش ؛ اين فيلسوف مسلمان 
گروه بندي مي كند و  »حيوانات «  همين رو زنان را در رديف داشته باشد ؛ از   »روح انسانی و الهی« 

خداوند تبارك و تعالي گروهي از حيوانات را براي  : در بر شمردن گروههاي گوناگون جانوران مي نويسد 
حيوانات لبعض ا«  براي جابجا كردن كاال و را برخي–خوردن آفريد ؛ برخي را براي ركوب و زينت 

و فراموش مي كند كه خود ش با همه ي آن يال .  !!ضي از حيوانات را براي نكاح كردن يع يعني  »!! نکاحلل
   بدر آمده است  » حيوانی «و كوپال مردانه از زهدان چنين 

فيلسوف بزرگوار اين .   است  »حاج مال هادی سبزواری «    نامي جهان اسالم يكي ديگر از دانشمندان
 »ته المتعاليه فی االسفار االربعه  مالحک«   در پوشنه سوم  ؛  صدرامال  ان گوهر بار در ادامه ي سخن

 ؛ ايما ء لطيفی است ؛ که نداشمرده  حيواناتاين که زن را در رديف « :  چاپ بيروت  مي نويسد 
زنان به واسطه ی سستی عقل  وجودشان در ادراک جزييات و نيز گرايش آنان به زخارف دنيوی 

 حيواناتسيرت و منش اغلب زنان مثل .    زبان بسته ملخق شوند اتحيواننزديک است که به 
به آنها صورت انسانی پوشانده است تا مردان از دوستی زنان و نکاح با آنان است  اما خداوند 

   .متنفر نباشند 
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 و الهين شيرازي صدرالمت–تا اينجا از زبان سه تن از بزرگترين بينشوران جهان اسالم ؛ يعني مولوي بلخي 
حيوانی  بشمار آوردند ؛  »حيوانات«حاج مال هادي سبزواري شنيديم كه هر يك بگونه اي زن را در رديف 

  . را تباه  مي كند و مايه ي تيره بختي او مي شود خرد و روان مرد که 
 و خوي حيوانش چگونه »شناعت «  ؛ زن را براي اينهمه »تبارک و تعالی « اينك ببينيم كه خداوند

  .مي كند عقوبت 
 و 269 رويه هاي  دركه يكي از بزرگترين فيلسوفان و شريعتمداران جهان اساالم است محمد غزالي امام  

   : مي نويسد بكوشش استاد جالل همايي چاپ انتشارات انجمن آثار ملي  نصيخت الملوك  272
 هشت ده چيز عقوبت فرمود از آن درخت گندم خورد ؛ حق تعالي زنان را. چون حوا در بهشت نا فرماني كرد 

     .كردن 
  حيض :   اول 
   زادن  :  دوم

   جدا شدن از مادر و پدر و مرد بيگانه را به شوهر کردن:  سوم 
  »  نفاس خوني است كه پس از زاييدن از زنان بيرون مي شود «   . به نفاس آلوده شدن: چهارم 
   .آنکه مالک تن خويشتن نباشد  :پنجم 
   .  اثکمی مير:  ششم 
 دچار بيماري رواني زني شايان ياد آوري است كه در اسالم اگر  « .طالق که بدست ايشان نگردد : هفتم 
 نمي تواند از  زنش  مي تواند بيدرنگ او را از خود جدا كند ؛ اما اگر مردي دچار چنين بيماري شدشوهرشود 

  . طالق هميشه در دست مرد است  .  جدا شود او
   .رد را چهار زن حالل کرد و زن را يک شوی آنکه م: هشتم 

   .آنکه در خانه معتکف بايد بودن : نهم  
   ...آنکه در خانه سر پوشيده دارد : دهم 

   ...آنکه گواهی دوتن را  برابر يک مرد نهاده اند : يازدهم 
   .آنکه از خانه بيرون نيارد آمدن مگر با کسی محرم : دوازدهم 

يعني جنگ و غارت «  ازه بود و غزا کنند نماز عيد و نماز آدينه و نماز جنراآنکه مردان : سيزدهم  
   .و زنان را اينها نباشد   »كنند 

نه در كار داوري توانند بود و نه در  .آنکه اميری را نشايند و نه نيز قضا را و نه حکم را :  چهاردهم 
  كار كشورداري

يک بهره از آن زنان راست و  »نش هزار بخش است يعني دا«  آنکه فضل هزار بهره است: پانزدهم 
    ...ديگر مردان را

بيچاره  .  آنکه در قيامت چندان که جمله امت را عذاب بود يک نيمه را از آن زنان بود: شانزدهم
   . سيمين بهبهانيفروغ فرخزاد و 

  .    چون شويش بميرد چهار ماه و ده روزش عدت ببايد داشتن: هفدهم 
   که چون شويش طالق دهد سه ماه و يا سه حيض عدت ببايد داشتنآن: هجدهم 
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 زنان بر ده گونه است و خوی هر يک به صفت )خوی ( بدان که جملگی ... « : و ادامه مي دهد 
 چهارم – سگ ديگر چون –  بوزينه دوم چون– خوکيکی چون .  ماننده است حيواناتچيزی از 

 نهم – کبوتر هشتم چون – وشم هفتم چون – ژدمک ششم چون – استر پنجم چون – مارچون 
  ... گوسپند  دهم چون – روباهچون 

پندی است گرامی سل آشوب اين خوی دهم را که خوی گوو در ادامه ی اين دانش پراکنی های د 
وزنی که خوی گوسفند دارد ؛ مبارک بود همچون گوسفند که اندر ... « :  دارد و می گويد تر می
زن نيک همچنين با منفعت بود و بر شوهر خويش و بر اهل و . منفعت يابی چيزهای وی  همه

همسايگان خويش رحيم بود و بر خان و مان و فرزندان خويش مشفق و مهربان بود و اطاعت 
  . دارد خدای جل جالله را 

ه بر و هيهات هيهات ک. نعمتهای خداوند يی و مستوری نعمتی است مرد را از و بدان که پارسا
   . پارسا کم کس قادر شود زن

   است ؟؟ هآيا زن ايراني كه دم بدم سفره مي اندازد و دخيل مي بندد و سجاده مي گستراند ؛ اينها را خواند
 بار مي آورد ؛ مي داند كه با خود و با دختر خود چه مي كه دختر خود را باورمند به اسالمآيا آن مادر ايراني 

  ؟؟ كند 
ش سايه خرد و انديشه ي مردد با چنين انديشه هاي زن ستيزانه اي كه بر مغز و روان و آيا زن ايراني مي توان

  افكنده است  از پشت سفره ي حضرت عباس  بسوي آزادگي خيز بردارد ؟؟  
تا اينجا آنچه كه باز نگري كرديم سخن فرزانگان و بينشوران ايراني بود ؛ جادارد كه نگاهي هم به چهان بيني 

  مامه داران بيندازيم فقيهان و  ع
بود در يكي از نوشته هاي خود خميني حضرت آيت اهللا دستغيب كه فقيهي عاليقدر و از ياران  نزديك امام 

روايت است از امير المومنين که فرمود يکروز من و فاطمه زهرا وارد شديم بر :  مي نويسد 
 حضرت فرمود متذکر ا پرسيد اطمه از پدرش علت گريه رحبيب خدا و رسول را گريان ديديم ؛ ف

شدم آنچه را که در ليله المعراج از عذاب زنها نشانم دادند ؛ حضرت زهرا به پدر عرض کرد 
زنی را : ؟ خالصه ی روايت شريفه آنکه حضرت فرمود ؟مگر راجع به عذاب زنها چه ديديد 

ا که به زبانش  و ديدم زنی ر؛رده اند در حاليکه مغزش می جوشد ديدم که بمويش آويزانش ک
آويزان شده و در حلقش حميم جهنم می ريزند ؛ و ديدم زنی را که دست و پايش را بسته و مارها 

 حضرت زهرا منقلب !!شکل االغ است  بدان می پيچند ؛ و ديدم زنی را که سرش خوک و بدنش
ويش آن زنی که بم: شده و عرض کرد مگر چکار کرده اند که چنين می شوند ؟؟ حضرت فرمود 

 اين سخن برآمده از«  زنی است که مويش را نا محرم ببيند؛ آويزان کرده اند و مغزش می جوشد 
ای پيغمبر به زنان و دختران خود و به زنان مومنان :  كه مي فرمايد است زابح از سوره ي ا59آيه 

  . بگو که خويشتن را با چادر بپوشانند 
ند و در گلوی او حميم جهنم می ريختند زنی است که و آن زنی را که به زبانش آويزان کرده بود

به شوهرش جسارت و بی ادب کند ؛ و فرمود آنکه به پستانش آويزان کرده بودند زنی است که 
  .بدون علت شوهرش را از همبستری خود مانع شود و بهانه بياورد 

از خانه برون و اما آن زن که بپاهايش آويزان شده بود زنی است که بدون اجازه ی شوهرش 
می چيدند و مجبورش می کردند که ) قيچی ( و زنی را ديدم که بدنش را  با مقراض .. رود 

زنی را ديدم که سر تا .... بخورد و اين زنی است که برای بيرون رفتن از خانه آرايش کرده بود 
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وان پايش شکل سگ بود و آتش از مقعدش داخل و از حلقش خارج  می شد و اين زن آوازه خ
   .!!بيچاره زنان آوازه خوان ايرانی ... بود  

  
 سروده هاي ؛ با نگاهي به آن مردم است  ي آرمانها وورها  هر مردمي آيينه ي تمام نماي بار فلكلو از آنجا كه 

فراخدامن آن نگاره ي گستره ي مي توانيم  هاي ايراني  »ضرب المثل « زبانزدها يا  و  چامه سرايان
  . دريابيم مرد ايراني  در انديشه و گفتار و كردار  راشه هاي زن ستيزانه ي  و اندينخستين

      درون سو خبث  و بيرون سو جمالند    سفالند                و    ريحان   مانند         زنان                
  زن   شمشير و در  و در  اسب در ا    وف  برزن                   هيچ  در    يافتن     نشايد                   

  ديد    كه    غداري   و    مكاري     غير          كه ديد       داري  وفا  زن از جهان                      در 
   دو ناپاك به  هر اين   از   پاك جهان       به              در خاك دو  هر    اژدها   و    زن                  

  مباد  خود   جهان  زن در  دگر گفت  مباد                     بد     زن كس را  كي گفت                ي     
   عالم چنين   در  نيست   ناقص    هيچ          ناقصي در عقل و دين                             زن چه باشد

   نامند   زشت  و   كام خويش يرا  ا    از   م اند             تما    نا     آفرينش    در    زنان                   
  گزينند    آنان      ره    مردان      چرا        ناقصان عقل و دين اند             چون   زنان                    
   انگار        مرده     تواني  تا را      زنان     كار                مكن     هر گز    زنان    بگفتار               
  ند بر آي رآريشان ب  چون هر خو   به                رايند      سست  و دلند    نازك زنان                     

   است   پايان بين تر  كه مرد  بود    زان             فضل مردان بر زن اي حالي پرست                        
   كن  خاكش   به    برد   مي  رخ     آب    كن                هالكش    سركشي  كند  ور-                    

   بزند   بد   كه  زن    نيك  سرش     بر          ند          بز زن چو مار است زخم خود-                   
   اختر    بد   هست  شاهست چه  گر               پسر      جاي  است    دختر  را    آنكه                

   نام    خرد   نجويند از آيد  كام    چو                دو كيهان گم كنند از بهر يك كام                     
  به از صد زن پارساي   سگ   يك كه             را ستاي       سگان     ستايي   را                    زنان

چنين مردي براستي آيا !!  هم  فراموش كرده است كه از زهدان چنان سگي زاييده شده است  زادهاين سگ
  ود چه مي كند ؟؟ مي داند كه با خ

 – راز نگهدار – اميدوار – هنردوست – بينشور – پايان نگر -پيماندار هميشه مردان در ادب و فلكلور ايراني 
  .    !!!اندجوينده ي دانش و   – ج  سن  سخن-  سخنور– راستكردار -استگو ر
  - تنبل – سست راي – نازك دل – ناقص العقل – پيمان شكن –جاهل  - احمق  – نادان و زنان هميشه  

 تاي هم –همپرسي  نا شايست براي – ناتوان در راي زني – كج فهم – فريبكار – مكار –جوياي خور و خواب 
  !! .  اسرار افشا كننده ي و – بد اختر –مار و كژدم 

 و مادران و خواهران و دختران و دلبران خود همسران  كه اينهمه  خوار شماري  و دشنام و ناسزا را به اينك
  بر ما است كه سرچشمه ي  ؛ درد و رنج آنها را با پوست و گوشت و استخوان خود دريافتيم و  ؛ ديديم 

  .  يخ و بن بخشكانيم اينهمه بد آموزيهاي خرد ستيز را بيابيم و آنها را ازب
ما پيشتر به تورات و انجيل نگاه كرديم ؛ اينك به قران و نهج البالغه و ديگر بنمايه هاي اسالمي نگاه مي 

  : كنيم 
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  آفريده است كه جفت مردان باشند ؛ اهللا زنان را براي اينآيه ي يازدهم سوره ي شوري نشان مي دهد كه 
نها برای شما از نوع خودتان و برای چهارپايان نيز جفت هايی خلق کرد تا اهللا خالق زمين و آسما« : مي گويد 

  !!  از اينرو تنها كار زنان اين است كه بزايند »...بدينوسيله شما زياد شويد 
و زنان را بر شوهران حقوق ... « :  سوره ي بقره برتري مردان را به زنان نشان مي دهد 228در آيه  ي

ران را بر زنان ؛ ليمن مردان را بر زنان بر تری خواهد بود و اهللا بر همه چيز توانا مشروعی است چنانکه شوه
   .» و بر همه ی امور دانا است 

 سوره ي بقره آزادي جنسي را يكسره از زنان مي گيرد و آنان را كشتزار شوهران برا ي تخم 223در آيه ي 
  .» ت به آنها نزديک شويد زنان کشتزار شمايند برای کش« :  ريزي بشمار مي آورد  

ای پيغمبر به زنان  دختران خود  « : از سوره ي احزاب زنان را خانه نشين و پوشيده رو مي كند  59در آيه ي 
   .» .... و زنان مومنان بگو که خويشتن را با چادر بپوشانند 

و دوتن از مردان گواه .... «   :  سوره ي بقره گواهي يك مرد را برابر گواهي دو زن مي شمارد282در آيه ي 
  . »  .... بياوريد و اگر دو مرد نيابيد يک مرد و دو زن 

  :در آيه سوم سوره ي نساء به مردان پروانه ي مي دهد كه تا چهار زن عقدي و بيشمار زن متعه داشته باشند 
  .»  ... پس نکاح کنيد آنچه که خوش آيد شما را از زنان دو  سه  و چهار .. « 

و يا کنيزانی ....« :   سوره ي مومنون  دست مردان را در دستيازي به كنيزان  خود باز مي گذارد6يه ي در آ
  .» . ملکی متصرفی آنها که هيچ نوع مالمتی در مباشرت اين زنا برای مردان نيست 

حکم اهللا در .. « :  سوره ي نسا ء بهره ي دختران را از ماندمان پدر نيم بهره ي پسران مي داند 11 در آيه  
   .» . حق فرزندان شما آنست که پسران دو برابر دختران ارث ببرند 

زنانيکه  ... « :  دست مردان تبهكار را در كتك زدن زنان خود باز مي گذارد    از سوره ي نساء 34در آيه ي 
 دوری کنيد ؛ و در صورت از مخالفت و نافرمانی آنها بيمناکيد ؛ بايد نخست آنها را پند دهيد و از خوابگاهشان

   . » ...نافرمانی آنها را بزدن تنبيه کنيد 
برخي براي پوشاندن اين همه ستمي كه در اسالم بر زنان رفته است مي گويند كه در قران آيات ديگري هم 

و براي نشان دادن راستينگي اين سخن به آيه هايي مانند هست كه نشان دهنده ي برابري زن و مرد است 
ای مردم بترسيد از پروردگار خود ؛ آن  خدايی که « : كم از سوره ي نساء اشاره مي كنند كه مي گويد آيه ي

همه ی شمارا از يک تن آفريد و هم از آن جفت  او را خلق کرد ؛ و از آن دو تن خلقی بسيار در عالم از زن و 
  . » ... و در خواست می کنيد مرد بر انگيخت ؛ و بترسيد از آن خدايی که بنام او از يکدگی مسئلت 

چنانچه در اينجا بروشني ديده مي شود سخن از ترس از خدا در دل زن و مرد درميان است نه از همسري و 
   . زن و مرد همسنگي 

 خدا از جنس خودتان برای شما جفت آفريد« : ل اشاره مي كنند كه مي گويد  از سوره ي نح72يا به آيه ي و 
و  .)زنان را براي آسايش و آرامش مردان آفريد :  (  در پي اين سخن بيدرنگ مي افزايد مهدي الهي قمشه اي.

   .از آن جفتها پسران و دختران و دامادان و نوادگان برای شما خلق فرمود 
 براي داشتن هوده هاي در اينجا نيز  چنانكه ديده مي شود سخن از جفت ساختن  زن براي زاد و زه است نه

  . مردمي  
ای مردم ما همه شما را نخست « :  سوره ي حجرات است كه مي گويد 13 آخرين نمونه در اين زمينه آيه ي و

ين شما راز مرد و زنی آفريديم و آنگاه شعبه های بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يکدگر را بشناسند  بزرگوارت
ن از ترس و تقوا و برابري در اطاعت از خدا  سخ كه در اينجا هم ديده مي شود».نزد خدا با تقواترين مردمند 

  .    و هم سنگي و همسري - داوري – سپاهيگري -نه برابري در كارهاي كشورداري در ميان است 
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 مي نامند ؛ »سرور آزادگان جهان « اينك نگاهي هم به فرموده هاي امام يكم شيعيان مي اندازيم كه  او را 
 ای مردم اين بدانيد که زنان  «:ه ي هفتاد و نهم  نهج البالغه مي فرمايد    در خطب»سرور آزادگان « اين 

ناقص العقل و ناقص االبخت و ناقص االيمان هستند  نقصان عقلشان از اين است که شهادت دو زن برابر يک 
در مرد است ؛ و نقصان بختشان در اين است که زنان نيمی از مردان ارث می برند ؛ و نقصان ايمانشان 

بازنشستگی ايشان از نماز و روزه در روزهای حيضشان می باشد ؛  بنابراين بکوشيد از زنان بپرهيزيد و از 
خوبان آنها نيز برحذر باشيد  و اگر شما را بکار نيکی هم  فرابخوانند  از آنان اطاعت مکنيد  تا مبادا طمع 

  .» . ورزيده و بکارهای زشت وادارتان کنند 
  
زنهار در هيچ :  پسر بزرگش را اندرز مي دهد كه   نهج البالغه برگردان محسن فارسي 385در رويه ي و 

کاری با زنان مشورت مکن  چه رای آنان نا درست و عزم و اراده ی آنها سست است  با پوشيده داشتن ايشان 
و کس ديگری را چه بهتر اگر بتوانی کاری کنی که آنان جز ت... رخسارشان را از چشم نامحرم دورنگهدار 

    .در عزيز داشتن زن افراط مکن ... نشناسند 
  

براي پيامبر اسالم پياپي از برتري اسالم نسبت به دينهاي ديگر سخن مي گويد و آنرا  آخرين و بهترين دين 
 كه در بسياري از كشورهاي جهان ناديده مي گيرد يا نمي داندبه شمارد مي آورد  اما اين نكته را  جهانيان 

  و باالترين پايگاههاي - و پادشاهي - به فرماندهي سپاه انند ايران ؛ هزاران سال پيش از او  زنانم
آنچه كه زمينه ي جهش و جبش زنان و فراپويي آنان را تا باالترين رده .  كشورداري و دادوري مي رسيدند 

  هاي كشورداري و سروري  فراهم كرده بود فرهنگ ايران بود نه دين اسالم 
 و اسالم هاي دروغين  بتكاپو افتاده اند تا با فرنود گريها و برهان سازندگان اسالم هاي راستين امروز 

آوريهاي گوناگون  سخنان امام يكم خود را پذيرفتني سازند كه زنان را ناقص العقل و ناقص البخت ناميده 
  . است  

 اکتسابی است نه کمبود قوه ی عقل و اين بدان منظور از نقصان عقل کاستی تعقل تجربی و«   برخي گفتند كه 
خاطر است که زنان بخصوص در جامعه قديم اعراب بيشتر در خانه بودند و کمتر در اجتماع حضور می يافتند و 

     ».کمتر از مردان دارای تجربه بودند و اگر مردان هم در اين شرايط قرار گيرند همين گونه می شوند 
ج ه نخست اينكه آيا اين كمبود از قران و از ن :  دستكم سه خرده مي توان گرفتبرهان بي مايه بر اين 

  . ؟؟ البالغه مايه نمي گيرد كه نمونه هايي از آنها را در اين پژوهش آورديم 
   ؟؟مي توان خرد پذير ساخت را با كدام برهان   »شان  نقصان ايمان«  و » نقصان بخت« دوم اينكه

 اگر زنان ريگزار هاي گرم   » !! در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگریگنه کرد «  سوم اينكه 
چرا بايد خواري آنها دامن آزاده  زن  شمرده نمي شدند   »آدم« عربستان در هزار و چهارسد سال پيش 

  .ايراني را بگيرد 
اس سنگين تر است  در مردان کفه ی عقل و سنجش و در زنان کفه ی عشق و احس « :گروه ديگري مي گويند 

  .» ادر بودن آنان در نظام هستی است و سنگينی اين کفه در زنان الزمه ی همسر بودن و م
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پس ) كفه ي  مهر ورزي در زنان سنگين تر است (  گوينده ي اين سخن مي خواهد به ما بباوراند كه چون 
  .   !!عقل و ايمان و بخت شان کمتر است

 ذاتی زن مانع از ظهور و تی زن و مرد با هم برابر است ؛ اما خصوصياتظرف هويت ذا« :  سومي مي گويد 
    .  »ل اين قوه ی خدا دادی می شودبروز ک

خداوند تبارك و تعالي نيروي خرد و تعقل را در زنان آفريد اما گوينده ي اين سخن مي خواهد به ما بگويد كه 
  . سي نداشته باشند  تا هرگز بدان دسترپرده اي به كلفتي خرافات رويش كشيد

كه اين بار جامه ي سياه (  كه در چنگ ديو سپيد مي خواهند كيكاوس خود را سازندگان اسالمهاي راستين 
 اما نكته اينجا است كه نه اسالم آنها كيكاوس است و نه آنها راه و رسم رستمي .برهانند ) آخوندي بتن كرده  

  . دانند 
   هومر آبراميان –پاينده ايران 
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