
 زنان و خشونت!

  نادره افشاري     

   

ي دين اسالم به جهان پيرامون است، نگرش اين مكتب  جويانهيكي از رفتارهايي كه ناشي از ديدگاه استثماري و تملك         
ي نامهاي كه به نوعي وصيتي رسميالوداع يعني آخرين خطبهاست. محمد در حجه زني به موضوع جنسيت و پديده

شناخته شده و شامل سفارشاتي براي زندگي و رفتار مسلمانان است در رابطه با موضوع زن تئوري ?عجيبي? و ا سياسي
  دارد:

ايها الناس، فان لكم علي نسائكم حقا، و لهن عليكم حقا لكم عليهن ان ال يوطئن فرشكم احدا تكرهونه، و عليهن ان         
لكم ان تهجروهن [في المضاجيع] و تضربوهن ضربا غير مبرح فان انتهين د اذن هللا ق الياتين بفاحشه مبينه، فان فعلن فان 

فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خيرا، فانهن عندكم عوان اليملكن النفسهن شيئا، و انكم انما 
ت، و قد تركت فكم ما ان اعتصتم قد بلغفاني  اخذتموهن بامانه هللا، و استحللتم فروجهن بكلمات هللا، فاعفلوا ايهالناس قولي،

  )٧٨? (?به فلم تضلوا ابدا

  الوداع در رابطه با زنان چنين است: ي حجهي بخشي از خطبهترجمه         

ها اين است كه نگذارند شخصي وارد بستر شما ي آنوظيفه ?كنمهاي شما صحبت مي?اي مردم، من اينك راجع به زن         
ها به اين وظايف عمل نكردند، خداوند كساني را كه مورد محبت شما نيستند به خانه راه ندهند. اگر آنما] و خود ش شود [جز

ي ها در خانهچون آن ?ها را كتك بزنيد، ولي نه به شدتبه شما اجازه داده است كه در بستري جداگانه استراحت كنيد، و آن
? ?ك محبوس كه از خود اختياري ندارد، بايد با محبت[!] رفتار كردو با يدارند شما يك محبوس هستند و از خود اختياري ن

)٧٩ (  

اما  ?نويسد: ?الوداع] در جلد چهارم تاريخ طبري، از قول محمد مي ي همين خطبه [حجهابوالقاسم پاينده در ترجمه         
بر زنانتان چنان است كه كسي را كه از او  ق شما رند. حها نيز بر شما حقي دابعد، اي مردم شما بر زنانتان حقي داريد و آن

ها بيزاريد بر فرش شما ننشانند و مرتكب كار زشت نشوند و اگر مرتكب شدند خدا به شما اجازه داده كه در خوابگاه از آن
تعارف طور م ها را بهها را نه چندان سخت بزنيد؛ اگر دست برداشتند روزي و پوشش [غذا و لباس] آندوري كنيد و آن

  ) ٨٠بدهيد. با زنان به نيكي [!] رفتار كنيد كه به دست شما اسيرند و اختياري از خويش ندارند.? (

البالغه ?پس از پايان نبرد جمل در نهج ٨٠ي طالب] هم در خطبهتئوريسين رديف دوم مذهب شيعه [علي ابن ابي          
?معاشر الناس ان النساء نواقص االيمان الحظوظ نواقض  دارد: ايريهنكوهش زنان? و براي توجيه سركوب زنان چنين نظ

العقول. فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصاله و الصيام في ايام حضيهن. و اما نقصان حظوظهن فمواريثهن علي االنصاف 
ونوا من خيارهن ء. و كالنسا من مواريث الرجال. و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتين كشهاده الرجل الواحد. فاتقو شرار

  علي حذر و ال تطيعوهن في المعروف حتي اليطمعن في المنكر.

ي ناتمامي ايمان، معذور بودنشان از نماز ي آنان ناتمام، خرد ايشان ناتمام. نشانه?مردم! ايماِن زنان ناتمام است، بهره        
نان از ميراث است نسبت به سهم مردان؛ و  سهم آ ف بودني ايشان، نصو روزه است به هنگام عادتشان و نقصان بهره

ي ناتمامي خرد آنان اين بود كه گواهي دو زن چون گواهي يك مرد به حساب رود. پس از زناِن بد بپرهيزيد و خود را نشانه
  ) ٨١( اييد!?عت ننماز نيكانشان واپاييد [مواظب خودتان باشيد] و تا در كار زشت طمع نكنند، در كار نيك [هم] از آنان اطا

ي سياسي او به پسرش حسن و رهنمودهايي براي امامت نامهخود كه در واقع وصيت ٣١ي ي شمارههمو در نامه         
      نويسد:اوست، در رابطه با زنان مي

ن فان ك اياهبحجاب و اياك و مشاوره النساء فان رايهن الي افن و عزمهن الهي وهن. و اكفف عليهن من ابصارهن ??         
شده الحجاب ابقي عليهن، و ليس خروجهن باشد من ادخالك و اليوثق به عليهن، و ان استطعت ان ال يعرفن غيرك فافعل. و ال 

تملك المراه من امراها ما جاوز نفسها فان امراه ريحانه و ليست بقهرمانه و التعد بكرامتها نفسها، و ال تطمعها في ان تشفع 
  ?بغيرها



شان به دار تا ديدهشان نگه?بپرهيز از راي زدن با زنان كه زنان سست رايند، و در تصميم گرفتن ناتوان، و در پرده         
دارد، و برون رفتنشان از خانه بدتر نيست از بيگانه نامحرمان نگريستن نيارد كه سخت در پرده بودن آنان را بهتر نگه مي 

ري. و اگر تواني چنان كني كه جز تو را نشناسند، روا دار؛ و كاري كه برون از ن در آزد آناكه بدو اطمينان نداري و او را ن
توانايي زن است به دستش مسپار، كه زن گل بهاري است لطيف و آسيب پذير، نه پهلواني است كارفرما و در هر كار دلير، 

  ) ٨٢ي ديگري وادار گرداني.? (ميانج ي و بهو مبادا گرامي داشت [او را] از حد بگذراني و يا او را به طمع افكن

ترين خوي مردان است: به خود فرمايد: ?نيكوترين خوي زنان، زشتمي ٢٣۴ي و همو بازهم در كلمات قصار شماره     
نازيدن و ترس و بخل ورزيدن. پس چون زن نازد، رخصت ندهد كه كسي بدو دست يازد و چون بخل آرد، مال خود و مال 

  ) ٨٣چون ترسان بود، از هرچه بدو روي آرد هراسان بود.? (ارد و نگاه دشويش را 

ي قصار را هم از پيامبر نقل الذهب، در ?ذكر سخناني? از محمد، اين دو جملهمسعودي نيز در جلد اول مروج         
  )٨۴( و زنان را بي لباس بگذاريد تا در خانه بمانند!? ?ي شمشيرهاستكندكه: ?بهشت زير سايهمي 

   

ي نكاح ثانوي با احدي زن از وي باقي ماند كه اجازه ٩اند: ?بعد از وفات پيغمبر در رابطه با تعداد زنان محمد نوشته         
  ) ٨۵[را] نداشتند.? (

? ?زن گرفت؛ به استثناي كنيزان ١۴زن داشت و بر روي هم در مدت حيات  ٩?وي [پيامبر] در سال مرگ خويش          
)٨۶(   

  قدر بگويم كه: در رابطه با كنيزان بازهم صحبت خواهيم كرد. همين         

ها برخوردار نيست. براي ?در مورد زنان نيز پيامبر امتيازات منحصر به فردي دارد كه هيچ مسلمان ديگري از آن         
عقب بيندازد و يا هركدام از  بخواهد[كه]  مثال در مورد همخوابگي از اين امتياز برخوردار است كه نوبت هريك از زنان را

  ?آنان را كه بخواهد از خود براند يا به خود بخواند

ها از آن جهت كه زنان برتر و آن ?)۶ي آيه ٣٣ي زنان او [محمد] به فرمان خدا با زنان ديگر متفاوتند. (سوره ??         
هاشان بمانند، آرايش نكنند و پس از بيشتر در خانههر چه ند كه ي اسالمي هستند، بايد بكوشممتاز و مورد احترام جامعه

  ) ٨٧)? (۵٣و  ٣٣هاي آيه ٣٣ي پيامبر نيز از ازدواج بايد خودداري ورزند! (سوره

  نويسد كه پيامبر در بستر مرگ، خطاب به زنانش گفت: ابن هشام مي          

العقل باشند و وغ گفتيد؛ يعني خاموش باشيد كه زنان ناقصوي در د و بر?شما از آن زنانيد كه يوسف را از راه ببردي         
  ) ٨٨نرسند.? (  در غوِر هيچ كار

النساء بما هايي شبيه به همين تئوري بازتاب يافته است: ?الرجال قوامون عليهمين ديدگاه در تازينامه هم با واژه         
هللا والتي تخافون نشوزهن نتت فان حفظت للغيب بما حفظصلحت ق هم فالهللا بعضهم علي بعض و بما انفقو من اموالفضل

  فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فالتبغوا عليهن سبيال. ان هللا عليا كبيرا. 

شته قرر داي آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي م?يعني: ?مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه          
هايند كه در غياب مردان، حافظ و مطيع آن كه مردان، از مال خود به زن نفقه دهند. پس، زناِن شايستهي آنبه واسطه و 

ها دارند. و زناني را كه از مخالفت و نافرماني آنحقوق شوهران باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگه
ها را بزنيد. . اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنان دوري گزينيد. اگر مطيع نشدند آنه كنيدا موعظها ربيمناكيد، بايد نخست آن

  ) ٨٩ها ستم نكنيد كه همانا خداوند باالمقام و بزرگوار است.? (كه اطاعت كردند ديگر به آنچنان

ني را كه مورد محبت  كه كساباشد  تواند اينچنين تاكيدهايي بر خشونت، در رابطه با زناني كه اتهامشان مي         
هايي از همين دست هاي در دسترس اين مكتب هم، با واژهاند? در ديگر كتاباند ?به خانه راه داده?زندانبانانشان? نبوده

 چنين از سوي علماي اين مكتب، به نوعي مورد تفسير و تبيين و اجتهاد قرار گرفته است. بنابراين چندانتاكيد شده است، هم
هاي اسالمي [مثال حكومت اسالمي  ها به قانون اساسي حكومتت كه چنين تعريفي از زنان محبوس در خانهيب نيسهم عج

  فعلي حاكم بر ايران] هم راه يافته باشد! 



كه  ه نقديكنيم بي خود پيامبر ـ نگاهي مي ديدگاه و در همين راستا رفتار با زنان ـ حتا با نوه براي شناخت بيشتر اين         
ي ?پر? چاپ امريكا ـ بر كتاب ?زن در دولت خيال? نوشته است: ?سكينه،  ي سجادي ـ از مديران مسئول ماهنامه عل

كه بخش بزرگي از كتاب معتبر ?االغاني? اختصاص به دحترحسين بن علي، از زيباترين و هنرمندترين زنان عرب بود؛ چنان
رهاي وابسته در جهان عرب. اين كتاب توسط مشايخ فريدني به ي و هنموسيق يوي دارد. [االغاني كتابي است در باره

ي چاپ نيافته. درحالي كه متن عربي آن تا كنون چندبار فارسي ترجمه شده؛ ولي آن قسمت كه به سكينه پرداخته است، اجازه
  در ?قم? به چاپ رسيده است!] 

زني بوده است هنرمند و آراسته. در شعر و ادب و سكينه وجود، هاي معتبر م?براساس متون بازمانده و روايت         
ترين و مشهورترين مجالس ادب كرده، در زمان خودش از مهمخوانندگي و رقص مقامي داشته است. مجالسي كه برگزار مي 
رانش بار همسر اختيار كرد. در هنگام ازدواج با همس ۴و موسيقي و رقص و شعر بوده است. سكينه در طول عمرش 

طرفه با او خواهد بود. وي ها حق ازدواج ديگري نداشته باشند و اگر چنين كنند، حق طالق يككرد كه آنرط مي ميشه شه
  بار از اين حق استفاده كرد. الاقل يك

كر ?اما واكنش جهان اسالم و شريعتمداران، در قبال چنين زني چه بوده و چه هست؟! خيلي روشن و ساده اصال من         
نويسند كه سكينه در كودكي درگذشت؛ زيرا زني كه آراسته به هنرهاي متفاوت زني هستند و در متون ديني مي د چنينوجو

تواند داشته باشد؛ گونه جايي در مراتب شريعت نميباشد و استقالل داشته باشد و براي خودش شان انساني قائل باشد، هيچ
اند كه تاريخ، فقط زناني را مورد احترام و بزرگداشت قرار داده در طولداران ي پيامبر باشد. شريعتمحتا اگر نواده

  ) ٩٠اند.? (خور بودهتوسري

ي ديگري هم زندانبان، الزامات ويژه  ها و مرداناين برداشت از موضوع زن و بخصوص زنان محبوس در خانه         
دار آفريند كه گاه از فرط خشونت، مسخره و خندهمي فجايعيزي ما ي مثال مدرن و امرودارد؛ در همين راستا در متن جامعه 

ساله به جنس زن، فجايعي است كه خيلي از ما ـ اگر كوري را به خاطر آرامش تحمل نكنيم   ١۴٠٠ نمايد. بازتاب نگرشيمي 
  ايم. شاهد آن بوده  ـ در پيرامونمان بارها

كنند، مردان و همان تعريف از سلطه با ديگر زنان برخورد مي هماننقش اي كه گاه خود در زنان، در چنين جامعه         
اي سالهي هفتدهند. براي نمونه در رابطه با زني ـ حتا مثال دختربچهاي از ?زن محبوس در خانه? را ارائه مي تعريف ويژه

  پراند. متمدن مي سان ر انهايي در دست است كه برق از سر هكه ?سنت زن محبوس? را شكسته است ـ اسناد و نمونه

ي پايدار از انگلستان چاپ شده است كه زمينه مطلبي از الله ١٣٨٠آواي زن، بهار  ۴٢ /۴١ي ي شمارهدر نشريه         
گذارد. الله، در رابطه با يك دختر اين نگرش استثماري را، حتا در ديدگاه زنان مسلمان امروزين به روشني به نمايش مي 

بينم كه با كنم. پسران و دختران را مينويسد: ?يكي از روزهاي گرم تابستان [است] در كوچه بازي ميمي سالهي هفتبچه
ها تصميم گرفتند كه سر بردم. بچهها لذت ميكنم از بازي با آنپيوندم. فكر ميها مي هلهله، سرگرم بازي خود هستند. به آن

  ) ٩١? (?اد از خانه دور نبودم. زيزنندكوچه بروند. و سري به شير آب نزديك محل ب

گردد: ?واي خداي من حاال چه در انتظارم است؟ مادر موهاي مرا در دست بعد كه اين دخترك شاداب به خانه برمي         
المذهب، به حرفم گوش  ?خب ?ايستاد:خود پيچاند و كشان كشان به طرف خانه برد. يك لحظه از فحش دادن [باز] نمي

    )٩٢اي? از آب در بيايي.? (داند چه ?جندهفته بودم كه از جلو در خانه دور نشو! خدا ميهت گي؟ بدهنمي 

كند. و پاي رفتن اين دختر كند. سيخ كباب را روي آن داغ مي بعد هم اين مادر ?بيچاره? چراغ خوراك پزي را آماده مي         
  سوزاند. ي هفت ساله را ميبچه

ي كار من مربوط گويم؛ چرا كه به حيطهگذارد، سخني نميي ?تربيتي? روي اين كودك ميشيوهاين كه  از اثري         
پردازم كه چگونه، با اين كه خود به نوعي قرباني همين زده از موضوع زن مي نيست. تنها به نگرش استثماري اين مادر فلك

ها را، با چنين فضاحت و گونه خودسريه، اينكرد عمل نگرش ديني از موضوع انسان و زن است، به عنوان عامل حاكم
  كند. ?شجاعت?ي در نطفه خفه مي

اي از كار دهد، در نهايت ?معلوم نيست چه جندهي تربيتي، زني است كه اگر خودش كاري انجام ميي اين شيوهترجمه         
هاي تربيتي، آموزشي، فرهنگي و ارسايياز ناشي اي اجتماعي و نآيد!? در تعريف اين مكتب، فحشا اساسا مقولهدر مي

شود. و اين سيخ داغ كباب ـ در تعريف اقتصادي جامعه نيست؛ بلكه تنها از عدم اطاعت و فرمانبرداري ?زنان? ناشي مي 
  سوزاند. زن ـ امكان فاسد شدن اين دخترك را همراه با پاهاي ظريف و لطيف او مي      اين



تواند از موضوع فاحشگي داشته باشد، و اين كه در ايران ما، در آن محيط اله چه تصويري ميسفتتر هكه يك دخاين         
كه تمام ساله ـ وجود دارد، و اين ٧كم براي يك كودك ها ـ دستاي بين انسانهاي سادهبسته، اساسا امكان يادگرفتن ارتباط

كه اين  گذارد؛ جز ايناند، حرفي نمي ها بسيج شدهنزديكيونه گينابزارهاي ارتباطي، قضايي، قانوني و ديني براي قطع ا
اي براي پيشگيري كه اين زن مسلمان، براي جلوگيري از تواند به يك پيشگيري وحشيانه تعبير شود؛ شيوهرفتارها تنها مي

  نافرماني زنان آموخته و در ذهنش رسوب داده است. 

ي ذهِن مردساالر آخوندهاي مدعي جانشيني كه ساخته و پرداختهان، قبل از اينا زنار بي رفتاهميت تربيتي اين شيوه         
  پيامبر باشد، الگويي است كه خود رهبر به ميراث در تاريخ اسالم باقي گذاشته است: 

تا  ٢۴ ، صصالتواريخِ? حاج محمد هاشم خراسانيعلي ميرفطروس با استناد به اسناد تاريخي معتبري چون ?منتخب         
و ?قصص ١١۵٠ي ، ?تاريخ گزيدِه? حمدهللا مستوفي، صفحه١٢٩ي صفحه ۵، ?آفرينش و تاريخِ? مقدسي، جلد ٢۵

نويسد: ?عثمان به زودي با دختر محمد [رقيه] ازدواج كرد؛ اما پس از چندي به علت خشونت مي ?و  ۴۵٩انبياِء? ص 
حال موقعيت اجتماعي و اقتصادي عثمان چيزي ا كشت؛ با اينمد رر محاخالقي و عدم سازش با رقيه، به ضرب تازيانه دخت

نبود كه حضرت محمد با اين جنايت، آن را ناديده بگيرد و از آن بگذرد؛ لذا [محمد] دومين دختر خود [ام كلثوم] را [هم] به 
ف است كه پيغمبر، عثمان را  معرويد. چنان حفظ نماازدواج عثمان درآورد تا بدين وسيله پيوند خود را با اشراف بني اميه هم 

داشتم، او را هم به ازدواج  گفت: اگر دختر سومي نيز مي?ذوالنورين? يعني صاحب دو نور [رقيه + ام كلثوم] ناميد و مي
  ) ٩٣آوردم.? (عثمان درمي

ست. اين زن، ته اساخ ي عجيبيچنين نگرشي به زن در فرهنگ سنتي ايران، از زن مسلمان ساكن اين كشور پديده         
شهروند دست چندمي است كه در رابطه با يك موضوع اساسي ـ مثال از دست رفتن يك حكومت ملي ـ هيچ ادعايي ندارد؛ اما 

گيرد. آنچه براي چنين زناني اهميت درجه اول را به راحتي و باصطالح براي حفظ ناموسش در كنار كودتاچيان قرار مي
            مسلمان ايراني در اين ?بازي?هاي سياسي است.مرد وس? دارد، از دست نرفتن ?نام

ها? كه جز در راستاي فراهم آوردن اسباب راحتي و البته نبايد از نظر دور داشت كه از ?زنان محبوس در خانه         
  رود؟! شود، انتظاري هم بيشتر از اين نميآسايش مردهاشان، كار ديگري به ايشان محول نمي 

در تالش  ?نويسد: ?روحانيونمردادي مي ٢٨ي نكته سنجي در رابطه با يكي از علل پيروزي كودتاچيان نويسنده         
ناموس و زنان را اشتراكي خواهند كرد. دين را برخواهند ها مردها را بيدادند كه كمونيست فراوان بودند و هشدار مي

مرداد]  ٢٨ها ـ چند روز پس از كودتا [ي االسالميكي از حجت همسرد ـ انداخت. من خود از بانوي محترمي از بستگان خو
ي رهبري شيعه از دولت ملي دكتر محمد مصدق] نتوانستند بيايند. اگر ها [ترجمهگفت: ?چه خوب شد كه روسشنيدم كه مي 

  ) ٩۴كردند.? (سيرت مي ي ما را بيآمدند همه مي 

هاي ديگري هم امكان هرگونه نطفه بستِن ها از جهل مردم در سرفصلفاده]استگونه [سوءتوجه بكنيم كه اين         
ي ?رندان سياست و ديانت? براي هاي رذيالنههاي ملي و عرفي را از اساس سوزانده و در حقيقت يكي از شيوهحكومت

  هاي ارتجاعي، ضدترقي و وابسته به بيگانگان بوده است. استمرار حكومت 

گرفت و در كوچه و بازار، اي در دست ميضا شاه كشف حجاب شده بود، پدر آقاي حيدري تركهان رر زم?وقتي د         
گفت: كويبد و مياش ?حيدر حيدر? گويان بر سر آن زن ميديد، با تركهحجاب يا با چادر و بدون مقنعه ميهرجا زني را بي

رت يافته بود در مشهد بسيار معروف و در محافل ي شهحيدري خال را بينداز!? به همين خاطر آن خانواده كه به ?پرده
  ) ٩۵مذهبي بسيار گرامي بود.? (

اند: ?از جمله نظرات ديگر گونه تئوريزه كردهنگرش به زنان را اين اي ديگر ?قهرمانان آزادي!? ايندر نمونه         
ها قرار نداده گفت: خداوند قابليت در اينيان مد زني حق انتخاب زنان بود. او در مورهللا سيد حسن] مدرس، مساله[آيت

  )٩۶است كه لياقت انتخاب را داشته باشند.? (

الساعه است و نه تنها از مغز بيان كنم، نشان دادن تداوم ديدگاهي است كه نه خلق كوشم در اين نوشتهآنچه من مي          
ي تاريخي دارد؛ با اين توجه كه در سال پيشينه ١۴٠٠ه ست كني اي مشتي آخوند ضد زن تراويده است. داستاماندهعقب 

 در كنار حكومت هم، چنين تحقيري ـ دست كم با اين كيفيت ـ بر زنان نرفته است؛ در حالي  ِايران باستان، حتا در ديدگاه مذهب
ي ، بلكه به زمينهشده ريزهي مسلمانان عرب [يا اعراب مسلمان] به ايران، چنين نگرشي نه تنها تئوكه از زمان حمله

فرهنگي ايرانيان هم راه يافته است. بنابراين ادعايي گزاف نيست اگر گفته شود كه اين نگرش به زن در تاريخ ايران، دقيقا 
كم ـ به آن كيفيتي كه به قول برخي از متوليان اسالم در ميان اعراب بدوي حاكميت داشته ـ يك ديدگاه وارداتي است و دست



ي تاريخي ملتي را سوزانده، بعد هم اين كه يك دين وارداتي چگونه توانسته است حافظهان ديده نشده است. اينباستران در اي
نگرش را جانشين ديدگاه قديمي ايرانيان كند، و در تداوم همين نگرش، با شيعيگري ابعادي تصاعدي به آن ببخشد، از آن 

  رود و بس!ظار ميانت كتبي?معجزاتي? است كه تنها از متوليان چنين م

   

اي، ناب، ?هاي راستين، واقعي، حقيقي، سرچشمههاي اسالمي، بخصوص متوليان ?اسالمبسياري از تئوريسين         
حتا باصطالح مدرن، دليل فشارهاي وارده بر زنان را در صدر اسالم، هم چنين تئوريزه شدن اين انواع  ?محمدي، علوي و 
اند. اما ?متاسفانه? تاريخ زبان در برابر زنده بگور كردن زنان در ميان اعراب بدوي تبيين كرده رفتيپيش فشارها را ـ خود ـ

  گوياي ديگري دارد. 

تميم بن مر? به چنين كار زشتي دست ي ?بني?زنده به گور كردن دختران در ميان اعراب معمول نبود. فقط افراد قبيله        
  ) ٩٧زد.? (مي 

نويسد: ?از ن ابراهيم حسن? در كتاب ?تاريخ سياسي اسالم? زير عنوان ?زن در روزگار جاهليت? مي?حس دكتر         
شود كه در آن عصر، زن از آزادي نصيب داشته و ي اشعاري كه از روزگار جاهليت بجا مانده، بخوبي معلوم مي مطالعه

طوركلي مناسبات اجتماعي ا مرد شركت داشته است. بهها بكار گرفته و بلكه در بسياريكارهاي مهم به مشورت او انجام مي 
كنيم؛ زيرا مردان نسبت به مادر خويش نيز مانند پدر افتخار مرد با همسر خود خيلي بهتر از آن بوده [است] كه ما تصور مي

 نيز خواستند قصايدي در ذكر فضايل قوم خويش بسازند، از زناناند و هنگامي كه سخنوران مي كردهمي 
     )٩٨اند.? (آوردهمي         سخن

ي ها، دقيقا يك پديدهتوان گفت كه زنداني كردن زنان در خانهبا اين تعابير از سوي محققين اسالمي و مسلمان، مي          
ج راي اسالمي است و درست از زماني آغاز شده است كه اسالم در ميان اعراب، و البته با فاكتور مشخِص خشونت و كشتار

كه: اگر بپذيريم كه اعراب دخترانشان را زنده تواند در اين ميان به ذهن برسد و آن اينه است. البته پرسش ديگري هم مي شد
اند، چرا زني ـ دست كم به اين كيفيت ـ بوده       هاي ديگر كه عاري از چنين فرهنگ ضداند، زنان سرزمينكردهبه گور مي 

  گونه به زنجير كشيده شوند؟! اينه و ر شدبايست اين چنين تحقيمي 

كه اسالم، زنان را به خانه نشيني ترغيب نويسد: ?با ايني زنان عرب ميمرتضي راوندي در رابطه با روحيه         
ي رساند كه در صدر اسالم، هنوز زنان عرب روحيهكرده، اين جريان [داستان شركت عايشه در جنگ جمل] به خوبي ميمي 

هاي رزمي و سياسي كمابيش ت? را از دست نداده بودند و نه تنها در كارهاي اجتماعي، بلكه در فعاليتاهليان ج?زم
    )٩٩جستند.? (مي          شركت

همو در رابطه با موقعيت اجتماعي زنان ايران قبل از اسالم، بررسي جالبي دارد: ?به طوري كه از نقوش و الواح و          
هاي بيشتري ي عرب از حقوق و آزاديآيد: زنان ايران قبل از حملهتان به دست ما رسيده برميباس عهد آثاري كه از

هاي اقتصادي دوش به دوش مردان كار برخوردار بودند. زنان وابسته به طبقات دوم و سوم اجتماع تقريبا در تمام فعاليت
هاي توليدي و بافندگي قابل توجه باني و ساير فعاليتگلهزي، كردند؛ مخصوصا همكاري زنان با مردان در كارهاي كشاورمي 

  ) ١٠٠است.? (

نويسد: ?به طوري كه از نقوش باقي مانده از ي اعراب به ايران مي ي نوع پوشش زنان قبل از حملهراوندي در باره         
؛ يعني نه تنها سر و صورت و گردن ودنداب بحجآيد، زنان ايران عموما بيعهد باستان [حدود قرن هفتم قبل از ميالد] برمي

شد. زنان عهد هخامنشي به طوري كه از صورت ها بدون حاجب و مانعي ديده ميها، بلكه قسمتي از دست و پاي آنآن
شود. گيسوان بلندشان را به پشت سر شان كامال ديده ميآيد، چهرهمنقوش بر فرش پازيريك و ساير آثار آن دوره برمي

هاي گوناگوني كه از عصر اشكاني به يراهنشان مانند پيراهِن پرچيِن مرداِن پارسي بود. از آثار و مجسمه و پ ختندآويمي 
پوشانيدند؛ معموال پيراهن بلند بر تن يادگار مانده، بخوبي پيداست كه زنان سر و صورت و گردن و بازوان خود را نمي

اسانيان وضع عمومي زنان مانند قرون پيش بود؛ يعني غير از زنان ي سدورهپوشاند. در كردند كه غالبا تا زانو را ميمي 
كردند و كمابيش در شدند، ساير زنان بدون پرده و حجاب زندگي ميوابسته به طبقات اشراف كه كمتر در بين مردم ظاهر مي

طالعات بارتلمه در مورد به موجه كردند. ?كريستن سن? ايران شناس نامدار دانماركي، با تهاي اقتصادي شركت ميفعاليت
اي بوده است. در زمان ساسانيان، احكام اي حقوق مسلمه [عهد ساسانيان] دار              نويسد: زن در اين زمانزنان مي

عتيق در جنب قوانين جديد باقي بود و اين تضاد ظاهري از آنجاست كه پيش از آن كه اعراب مسلمان ايران را فتح كنند، 
  ) ١٠١محققا زنان ايران در شرف تحصيل حقوق و استقالل خود بودند.? (



ري از ماليان باصطالح متجدد قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در سير تكامل قهقرايي توجه بكنيم كه مالهادي سبزوا      
فرمايد كه: ??كساهن صوره االنسان ليرغب في نكاحهن? (خداوند، صورت انسان به اين نگاه اسالم به زنان، افاضه مي

  ) ١٠٢حيوانات [زنان] پوشانده است تا مردها به نكاح ايشان رغبت كنند.)? (

  اند. به عنوان نمونه: ها كم كار نكردهمحققين و مورخين در اين زمينه         

ي جاهليت] با ?جرجي زيدان مانند بعضي از شرقشناسان اروپايي معتقد است كه زِن عرب قبل از اسالم [در دوره         
از  او بعد از نهضت اسالمي به تدريج به نظر ?كرد و از حقوق و اختيارات فراواني برخوردار بودعفت و شرافت زندگي مي 

  ?حقوق و اختيارات زنان كاسته شد

نويسد: ?در آن دوره [قبل از ظهور اسالم] زنان مقام مهمي داشتند چنين جرجي زيدان در جلد پنجم تاريخ خود ميهم         
با استقالل و آزادي خو گرفته، تحمل ننگ طلبي آن روِز عرب بود. زيرا زني كه خواهي و استقاللي آزاديها ثمرهو عفٍت آن
تواند و برعكس، زني كه در ذلت و اسيري به سر برده و به قيد حجاب و پرده مقيد گشته، زودتر تن به خواري و عار نمي

ي هاعرب ?شماردنمايد. زِن بدبختي كه در قيد اسارت است، آن را عار نميدهد؛ كاري كه براي زن آزاد و مستقل ننگ ميمي 
كردند؛ به ويژه كه زن بدوي كمك ي خود را ستايش ميبدوي كه استطاعت كنيز گرفتن و همسِر متعدد نداشتند، همسر يگانه

  ) ١٠٣دسٍت مرد و شريٍك رنج و راحت او در سفر و حضر بود.? (

ت: ?ابودجانه [كه با شمشير اي يافته اسي پيامبر چنين بازتاب كمدياين ديدگاه ضٍد زِن اسالمي در عملكرد صحابه         
ام كه مسلمانان بسيار كشته است. و چون هند درآمد، گفت: من از كافران يكي را به چشم كرده ?جنگيد]اهدايي پيامبر مي 

پنداشتم كه وي است و شمشير به وي راندم. و چون بدانستم كه زني است، شمشير باِز خود گرفتم و گفتم: شمشير پيغمبر 
  ) ١٠۴السالم از آن عزيزتر است كه به خون زني آلوده شود.? (ريغ بود به زني زدن كه شمشير پيغمبر عليهالسالم دعليه

ي اسالم تا جايي است كه به عنوان نمونه  دگرديسي فرهنگ مردم خاورميانه و سرنوشت زناِن اين منطقه تحت سلطه         
اين مكتب در همين    اي از آتش جهنمي را كهگذارند تا ذرهرا به حراج مي ي ايراني ساله ۵هاي زن ايراني ـ يا مثال دختر بچه

تر از سرنوشتي كه ايشان كنند كه آتشي سوزانها خيال ميجهان به جان مردم ريخته است، در جهان ديگر بكاهند. بيچاره
   ?گير شدن داشته باشدتواند امكان دامن گرفتارش هستند ـ هم ـ مي

ي آشفته و جاني مشهدي? قلم معاصر ايران، در مطلبي با عنوان ?جامعهپور، رمان نويس خوشارسيشهرنوش پ         
  نويسد: مي 

سالگي [بله  ۵خواني در سن شود كه روضهوگو ميي جعفر شهري از زني گفت?در كتاب قلم سرنوشت، نوشته         
گويد: اگر اين داند، مي. و در پاسخ مادر كه دخترش را بچه مي كندسالگي] از او خواستگاري مي ۵ايد در سن اشتباه نكرده

گذارند تا دختر را در سن راست به بهشت خواهد رفت. عاقبت قرار مي دختر زن من بشود ـ چون سيد هستم ـ پس از مرگ يك
پس و پيشش يكي درد كه سالگي به آقا بدهند و نوراني شوند. جناب آقا هم در شب زفاف، چنان دختر را از هم مي ۶

  فرمايد. آمده دختر را طالق ميشود. آقا [هم] چند ماهي بعد، از آنجايي كه از زن پاره خوشش نمي مي 

كرده كه هيچ كار آبرومندي براي زنان در نظر نگرفته بوده اي زندگي مي?از آن پس [اين] دختر بدبخت كه در جامعه         
اند؛ به دادهشوهر كند. و شوهران هم پس از كشف وضعيت جسماني او طالقش ميشود [كه] مرتب جز ازدواج، مجبور مي

  ) ١٠۵اي شود.? (آنكه موفق به تشكيل خانوادهكند، بيبار ازدواج مي  ٢۶اين ترتيب [اين دخترك] 

? بمالد، يكسره به در رابطه با سيد بودن و حرام بودن آتش جهنم بر تن زناني كه اگر تنشان به اين ?اعراب مسلمان         
  هاي عجيب و دست اولي دارد.بهشت خواهند رفت، تاريخ روايت

ابن  كرد، به طوري كه پدرش عليي پيامبر، در زن گرفتن و طالق دادن افراط ميامام دوم شيعيان، فرزند علي و نوه         
كند. اما زنان از ترس آتش طالق زنان افراط ميگويد: به پسر من زن ندهيد. او در ابيطالب بر باالي منبر رفته، علنا مي

كه حتا يكبار هم تنشان به تن مقدس امام حسن جهنمي كه در تئوريِ پدر بزرگ همين امام حسن تشريح شده است، براي اين
ن چناماليده شود و آتش بر ايشان حرام، باكي از افراط كردن در طالق حضرتش ـ با تمام اخطارهاي پدرش ـ نكرده، هم

  اند!!كردهي تنشان را تقديم امام دوم شيعيان ميسفره



نويسد: ?مثال امام پطروشفسكي در همين رابطه، با استناد به روايات مستند تاريخي در كتاب ?اسالم در ايران? مي          
داد؛ ان پس طالقشان ميكرد و زحسن (ع) فرزند ارشد علي (ع) و امام دوم شيعيان از عهد جواني دائما با زنان ازدواج مي 

  ) ١٠۶زن گرفت.? ( ٧٠به طوري كه [امام حسن] بر روي هم 

  زن امام حسن تاكيد شده است! ٣۵٠و البته در اسناد ديگري بر ميزان          

سالگيِ عايشه،  ١٨سالگي با او زفاف كرد. محمد در سن  ٧خود پيامبر نيز عايشه را در شش سالگي خواست و در          
م از جهان فروبست؛ اما وصيت كرد كه نه عايشه و نه ديگر همسرانش اجازه ندارند با مرد ديگري ازدواج كنند. توجه چش

اي سپري كرد. البته اش را بدون داشتن خانوادهسال از زندگي ۵٢داشته باشيم كه عايشه تا هفتاد سالگي زنده بود. يعني 
  اش در هنگام زفاف تاكيد كرده است. سالگياند. اما خود او بر هفتهم گفتهسن عايشه را هنگام ازدواج با محمد نه سال 

?گويند هنگام ازدواج عايشه شش سال داشت و هفت ماه پس از هجرت در مدينه با او عروسي كرد. از عايشه نقل          
يشه به سال پنجاه و هشتم از هجرت در هللا عليه و سلم وي هجده سال داشته است. عااند كه هنگام وفات پيمبر خدا صليكرده

  ) ١٠٧حدود هفتاد سالگي در مدينه وفات يافت.? (

چندي پيش زني در كشور سوئد از همسرش جدا شد. چهار ماه بعد از اين جدايي رسمي هم تصميم گرفت با مرد          
رود، و البد پس از بگومگوهاي بقش ميديگري زندگي كند: اما مرد اول؛ يعني همان همسر ايراني مسلمان به سراغ زن سا

كند؛ به ي كارد همسر سابقش را ـ كه جرات كرده بود زندگي جديدي را آغاز كند ـ مجروح ميضربه ٢۶فراوان، با بيش از 
ي همكف كشد و در طبقههاي چند طبقه آپارتمانش تا پايين و جلو در مي اش، خود را از پلهطوري كه زن با همان تن زخمي

ي فارسي زبان هم بازتاب يافت و خبرش تا هاي سوئدي و يكي/دو نشريهسپارد. اين مطلب در همان روزها در نشريهن ميجا
  خورد. ها جان و تن مرا ميمدت

ي مسلمان كه بتواند به وحشيگري اين نوع مردان و در همين رابطه زنان تغيير هويت يافتهاين رفتار، قبل از اين         
سال قبل، در مانيفست رهبران اين دين بازتاب داشته  ١۴٠٠همان   اي مذهبي است و ازشود، ناشي از پيش زمينهتعبير 

هاي مدرن و مد روزي كه به راحتي، اين رفتارهاي ضد زِن اسالمي را توجيه نسبيت است. البته هستند متوليان و تئوريسين
هاي جنايي غرب هم، با استناد به همين منشور كه بسياري از دادگاهگذرند؛ كما اينفرهنگي كرده، براحتي از كنارش مي 

هاي عرفي جاري در غرب مبرا گري اين مردان مسلمان را توجيه كرده، اين جنايتكاران را از برخي مجازاتخشونت، وحشي
  شناسند! مي 

شرقي، بخصوص دختران مسلمان دارد. كنم دبيري است كه لطف زيادي به دانش آموزان در شهركي كه من زندگي مي         
اش شكايت داشت. و چون تازه به كرد كه چند سال پيش، دانش آموز تركي داشته است كه هميشه از خانوادهاخيرا تعريف مي

گيرد شخصا به اين دخترك دوازده ساله زبان دانست، ?كرستين? تصميم ميآلمان آمده بود و زبان آلماني را هم به خوبي نمي 
كرد؛ تا جايي بود كه ?كرستين? با ناراحتي و نگراني اش تعريف مي هايي كه اين دخترك از خانوادهاني ياد بدهد. ناراحتيآلم

توانم تو را به فرزند خواندگي قبول كنم؛ در حالي كه پدر و گويد: ?من كه نمياش، براي حل معضل دخترك مياز ناتواني
  مادر داري!? 

اي بيروني اين فرهنگ اسالمي، تعقيب و مراقبت پسران اين خانواده از اين دخترك دوازده ساله بود. از يكي از نموده         
قدر كه ?كرستين? هنوز هم خودش را در اين نويسم؛ همينفشارهايي كه بر اين بچه وارد شده است، بيش از اين چيزي نمي 

اي نزديك محل اقامت ما رفته، هنرمندانه، به زمين نيمه ساختهشناسد؛ چرا كه دخترك ساده، در يك گريز جريان گناهكار مي
اش هم البد خوش و خندان، از اين كه اي پالستيكي بر سرش، به زندگي رنجبارش پايان داده بود. خانوادهبا كشيدن كيسه

  ?اندانرژي بيشتري براي اين دخترك معترض صرف نخواهند كرد، به پروار كردن پسرهاشان ادامه داده

شوم ـ و اند؛ اما هر بار كه من از آنجا رد ميالبته بعدها به جاي آن زمين نيمه ساخته، ساختمان آبي قشتگي ساخته         
  لرزاند.افتد ـ تصوير اين دخترك معصوم تنم را مياين داستان دست كم دو بار در روز اتفاق مي

ن ابراهيم حسن تئوري جالبي دارد: ?از جمله عادات زشت عرب به در مورد اسير گرفتن زنان در جنگ نيز دكتر حس         
ها پيماني وجود نداشت، ي او نبود و ميان آنخورد و از قبيلهروزگار جاهليت اين بود كه وقتي مردي به مرد ديگري برمي

شد، زنش ت مغلوب مي داد، و اگر كسي كه زن همراه داشاگر آن مرد زني به همراه داشت و بر سر آن جنگ و نزاع رخ مي 
گونه قيد و شرطي دانست و او را بدون هيچرفت. و آن كه غالب شده بود، زن اسير را براي خود حالل ميبه اسيري مي 

كردند و از او ها] از اين عادت متنفر بودند، زيرا وقتي زن اسير را تصرف ميها [دقت كنيد بعضيكرد. ولي بعضيتصرف مي



شد؛ از اين رو در انتخاب همسر خويش دقت كامل ي ذلت و خواري فرزندان ايشان ميسارت مادر مايهآوردند، افرزندي مي
    )١٠٨گزيدند كه آزاد و صاحب نسب عالي باشند.? (داشتند و زناني را به همسري برمي 

ها? نبودند كه بجز زنان يكرد. ايشان نه تنها در شمار آن ?بعضاما در رابطه با رهبران اسالم وضع خيلي فرق مي         
اند. الزم به يادآوري است كه رسم صيغه گرفتن تا زمان اي، زناني هم به نام كنيز داشتهعقدي متعدد، و زنان متعدد صيغه

چنان بر راه و رسم صيغه عمر ابن خطاب رواج داشت و اين رسم را او [عمر] برانداخت؛ اما شيعيان به فتواي امامانشان هم
ي علماي اسالمي و شيعي رواجي  اند و اين رسم برافتاده، هم اكنون هم در ايراِن زير سلطهج موقت پاي فشردهيا ازدوا

  فراوان و پر درآمد[!] دارد. 

كشتند و ايشان را ي اعراب تازينامه به دست، مردانشان را ميهاي كشورگشايانهاند كه در جنگكنيزان، زناني بوده         
هاشان هم از روستاييان هاي اصيل و محترم و خيليبردند. بسياري از اين كنيزان زيباروي، از خانوادهيزي ميبه اسارت و كن

اند كه به دليل زيبايي و خردشان ?بازار? بسيار خوبي ميان اعراب و به ويژه علي ايران و ديگر كشورهاي تصرف شده بوده
اند، به عنوان انداختهكه براي تسخير ايران و ديگر كشورها به راه مي  هايياند. اين زنان را در جنگو فرزندانش داشته

برده        اند. مجاهدين هم مازاد بر نيازشان را در بازارهاي مدينه و ديگر بازارهايكردهغنيمت بين ?مجاهدين? تقسيم مي 
دسيه بخشي از فرش معروف بهارستان را گونه كه براي علي از جنگ قااند. گاه هم همانگذاشتهفروشي اسالمي به حراج مي 

اند كه اين رهبران، آوردهگونه زنان نيز به عنوان سهم امام و يا خمس مي اند، از اينبه عنوان سهمي از غنيمت جنگي آورده
از فاطمه نفر ايشان  ۴اند كه فقط نفر نوشته ۴٨تا  ٣٢اند. تعداد فرزندان علي را بين كردهبا طيب خاطر ايشان را تصرف مي 

  اند. دختر پيغمبر است و بيشترين ايشان از همين كنيزان بوده

اند و اند؛ حتا چند امام شيعي اساسا ازدواج رسمي نكردهداشتهخود پيامبر و امامان شيعه هم از اين زنان بسيار مي         
زنان مسلمان عقدي و حتا صيغه نيز محروم  يشان را با همين كنيزكان ـ كه حتا از همان حقوق ابتدايي و نصفهتمام زندگي

  اند. اند ـ سر كردهبوده

  فرمايد: ام ـ ميها را تاكنون كشف نكردهاش در رابطه با همخوابگان كنيزش ـ كه تعداد آننامهعلي در وصيت         

ي او حساب ، كنيز را به فرزند دهند و بهرهام، اگر فرزندي بود يا باردار باشدو هر يك از كنيزانم را كه با او بوده ??         
    )١٠٩كنند. اگر فرزندش بميرد و كنيز زنده باشد، كنيز آزاد است.? (

نامه اين است كه كنيز، پس از مرگ همسرش، به عنوان ملك به فرزند به دنيا تفسير حقوقي اين بخش از وصيت         
فرزند [كه حضرت، هم از تعداد ايشان و هم موضوع بارداري د مرده يا بيشود و كنيِز فرزناش بخشيده و منتقل مينيامده

اند. توجه بكنيم كه علماي اسالم و تشيع شدهخبر بوده است] بدون در نظر گرفتن هيچ گونه حق و حقوقي رها ميايشان بي
وير كنند. بد نيست به عنوان معترضه ي چهارم و امام اولشان را بسيار ساده و فقيرانه تصاند كه زندگي خليفهبسيار كوشيده

اند؟ آيا كردهنفر] كجا زندگي مي  ۴٨تا  ٣٢از اين متوليان اسالمي بپرسيم كه: اين همه كنيز و اين تعداد فرزندان علي [
نه ي پرجمعيت چگواند؟ اساسا اين خانوادهدرست نيست كه اينان به جايي براي زندگي و تكه زميني براي خوابيدن نياز داشته

  فرمايند، مستقيم نيست!ادبي? كه به هيچ صراطي كه حضرات مي آموز بيربط دانشاند؟يا ديگر سواالت ?بيشدهتغذيه مي 

?مره بن شراحيل، صاحب السليحين، كنيزكي [البد يعني زن اسيِر كم و سن و سالي] را نزد علي (ر.ض) فرستاد. علي         
ي تو? داراي ت: آري. علي وي را بازگردانيد و به مره نوشت: من پي بردم كه ?هديهاز كنيزك پرسيد: آيا شوهر داري؟ گف

شوهر است. پس مره، كابين وي را از شوهرش به پانصد درهم خريد [يعني كنيز را از شوهر و صاحبش خريد] و او را 
  ) ١١٠روانه ساخت؛ و علي نيز او را پذيرفت.? (

ها توجيهاتشان را گونه تئوريهاي مدرن اسالمي بايد تشريف بياورند و در رابطه با ايناين جا ديگر متوليان تئوري         
گونه ابواب شرعي اسالمي سكوت  اند كه در رابطه با اينبفرمايند. خوشبختانه مالياني از طيف خميني اين ظرافت را نداشته

ِت اين جماعات هم بازتاب يافته كه حتا خواندنش، برق از ها و افاضااختيار فرمايند؛ اين است كه اين گونه سفارشات در كتاب
                                       پراند.سر هر انسان متمدن مي 

اند و با اند و به دليل همان گناه اوليه مادر بزرگشان حوا، سفيه شدهزنان هم البته تنها براي آرامش مردان آفريده شده         
ها ماند كه سخت بزايند و در خانهخردمند آفريده شده بودند، اما عقل از ايشان زايل شده است و تنها اين ميكه در ابتدا اين

شان كه همانا علم كالم و شريعت و تفسير كتاب آسماني است، و محبوس باشند تا آدميان [يعني مردان] به كارهاي اساسي
    ه جهان متمدن بپردازند.ها بالبته تدارك حكومت اسالمي و تعميم اين آموزش 



و زنانند كه بايد دستاس كنند و گندم آرد كنند و بچه را با سختي بزايند و هر ماه با سختي خون ببينند و زادگان مردان          
  اي كه از زنان دريغ شده است، مشغول باشند.و مردان، تنها به كارهاي خردمندانه ?را بپايند

چون خدا برهنگي آدم و حوا را بديد، بفرمود تا يك گوسفند از هشت جفتي كه  ?اند كهروايت كرده?از ابن عباس نيز         
از بهشت فرود آورده بود، بكشند و او گوسفندي بگرفت و بكشت و پشم آن را بگرفت و برشت و با حوا ببافتند. آدم براي 

  ) ١١١? (?و  اي كرد و حوا يك پيراهن و روسري كرد و آن را بپوشيدندخويش جبه

اش به سود مردان، زنان را ـ حتا در شرايطي كه گونه پيداست كه ?خداونٍد اينان? هم در سمتگيرياز اين تفاسير اين         
اند ـ به حبس دائم در حجاب و بيگاري براي مردان و سخت زاييدن محكوم كرده است؛ هنوز مردان ديگري هم آفريده نشده

  ندي را از ايشان دريغ داشته و سفيهشان گردانيده است!!در حالي كه خود، خردم

اند كه شيطان حوا را وسوسه كرد و پيش درخت آورد و آن را به چشم وي زيبا نمود، آنگاه ?از ابن وهب [هم] آورده         
  آدم او را به حاجت خويش خواست. 

  شود مگر اين جا بيايي؟! ?گفت: نمي         

  شود مگر از اين درخت بخوري؟! يامد، گفت: نمي?و چون ب         

?گويد: و از آن بخوردند و عورتشان نمايان شد و آدم گريزان در بهشت همي رفت و خدايش بانگ زد: آدم از من          
  گريزي؟ مي 

  ?گفت: نه پروردگارا! ولي از تو شرم دارم.          

  ?گفت: اي آدم، از كجا فريب خوردي؟          

  ?گفت: از حوا پروردگار من.          

كه اين درخت را خونين كردم، وي را خردمند آفريده بودم، اما ?گفت: پس بايد هر ماه يكبار او را خونين كنم چنان         
  سفيهش كنم، بنا بود آسان آبستن شود و آسان بزايد اما بسختي خواهد زاييد.

شدند و آسان شدند، عاقل بودند و آسان حامله مي وا نبود، زنان اين دنيا قاعده نميي ح?ابن زيد گويد: اگر بليه         
  ) ١١٢زاييدند.? (مي 

ي اسنادي كه در اين اي است از درياي گستردهبه هر صورت رديف كردن اين همه اسناد تاريخي كه تازه قطره         
ي مي حاكم بر ايران هم به چاپ رسيده است؛ همينطور مقايسهها در دست است و اتفاقا در جمهوري ?خردمند? اسالرابطه

دهد كه ها ـ نشان ميگرايان امروز ـ چه حاكم و چه در حسرت حكومت و چه حاكمان خانهتطبيقي اين اسناد با رفتار اسالم
اسالميون راستين در تر از شعارهايي است كه بعضي از سياسيون و داستان زنان در كشورهاي اسالمي، بسيار بسيار پيچيده

شوند. داستاني است پر از اشك چشم كه تنها نوشتن و گفتن و كنكاش و كاوش و كندوكاو رابطه با زنان مسلمان مرتكب مي
تواند ما را ـ شان نسبت به اربابان و آقايان و شوهرانشان? ميهر چه بيشتِر سرنوشت زنان، حقوقشان و ?تكاليف الهي

توان به جاي آويختن به ايمان به فكر و مطالعه وادارد. اتفاقا اين روزها درست زماني است كه مي مان را ـ كمي هم همگي 
  مطلق، و بدون وحشت از متوليان ديني، كمي هم به كندوكاو در چگونگي سرنوشٍت عجيب و غريبمان بپردازيم. 

هايي ها و جريانآيد. هيئتي يك تِن تنها برمي هي كار است و نه كاري به اين گستردگي از عهداين كوشش هم نه همه          
ها و طلبد كه با نگاهي انتقادي، با شك در اصول و مباني اعتقادي و بديهيِ اين مكتب، اين راه را بپمايند و از زخم زبانرا مي 

خ درست آن همين امروز هم هراسي به دل راه ندهند؛ كه اگر قرار است اسالم در كليتش به نقد كشيده شود، تاري ?تهديدها و
  شود!مان هر روزه تجربه مي ي فضاحت بار حاكمان اسالمي با جسم و جان همهاست؛ زماني كه كارنامه 

تواند روندگان بسياري اي است كه مي راه باز است و كار بسيار زياد. اين بررسي كوتاه تنها عالمت سبزي در جاده         
هاشان هم اند و خيليهاست كوبيدهها و قرنرو و پيرو كوشندگاني هستم كه اين راه را سالداشته باشد كه من ـ خود ـ نيز ره

هايي كه ممكن است  ي ايشان ـ با تمام كاستياند. كالهم را به احترام همه ها فديه دادهسر و جان را در راه اين جهل زدايي
    دارم!باشند ـ از سر برمي  داشته



   

   

  هاپانويس

   

  ١٠۶٣تا  ١٠۶٢ره ابن هشام، نصف دوم، ص ـ سي ٧٨

  ۴١٨هللا منصوري، ص ـ محمد پيامبري كه از نو بايد شناخت، كنستان ويرژيل گئورگيو، ذبيح ٧٩

  ١٢٧٨تا  ١٢٧٧ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، صص ـ تاريخ طبري، محمد جرير طبري، جلد چهارم، ترجمه ٨٠

ي ، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، برنده١٣٨٠سيد جعفر شهيدي، چاپ بيستم،  ي دكترالبالغه، ترجمهـ نهج ٨١
  ۵٨تا  ۵٧، صص ١٣۶٩ي كتاب سال بهمن جايزه

  ٣٠٧البالغه، ص ـ نهج ٨٢

  ۴٠١البالغه، ص ـ نهج ٨٣

انتشارات علمي و  ي ابولقاسم پاينده، شركتالذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمهـ مروج ٨۴
  ۶۵١، جلد اول، ص ١٣٧٨فرهنگي، چاپ ششم، 

  ، انتشارات سپهر، تهران١٣۵۴، چاپ دوم، سال ٣۶ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، ص  ٨۵

  ٢۶ي كريم كشاورز، چاپ يكم خارج از كشور، نشر نيما آلمان، ص ـ اسالم در ايران، پطروشفسكي، ترجمه  ٨۶

  ۴۵، ص ١٣٧٨، مهر و آبان ٧٢ي ت در تازينامه، باقر مومني، آرش شمارهـ حاكمي ٨٧

الدين بن محمد همداني، قاضي ابرقو، با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوي، چاپ ي ابن هشام، ترجمه و انشاي رفيعـ سيره ٨٨
  ١١٠۶نصف دوم، ص ، ليتوگرافي، چاپ و صحافي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ١٣٧٧سوم 

  ١٠۵و  ١٠۴غيب، سراي ديگر، صص هللا شهيد سيد عبدالحسين دستـ تفسير تازينامه، آيت  ٨٩

ي پر، چاپ ـ نقد و بررسي كتاِب ?زن در دولت خيال ـ افشاري (تبديل تجربه به شعور اجتماعي)? علي سجادي، ماهنامه ٩٠
  ١٣٨٠، خردادماه ١٨۵ي امريكا، شماره

  ١٣٨٠، بهار ۴٢/۴١ي مينيستي آواي زن، شمارهي ف ـ نشريه ٩١

  ـ همانجا ٩٢

  ٩۵تا  ٩۴شناسي، جلد دوم، علي ميرفطروس، چاپ سوم، نشر نيما آلمان، صص اي بر اسالمـ مقدمه  ٩٣

  ۴٩، نشر فروغ، آلمان، ص١٣٨٠احمد، بهروز خرم، چاپ اول، سال ـ جالل و آل ٩۴

) چاپ اول، نشر ١٣۵۴تا  ١٣۴۶، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق (ـ برفراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني ٩۵
  ١٧، ص ١٣٧٩ني، تهران، 

، به نقل از اسالم ايراني، باقر مومني، چاپ اول، ٧٠٧و  ۶٧۴، ۶٧٣ـ مدرس، قهرمان آزادي، حسين مكي، صص  ٩۶
  ١٩٩ص



  ۶١٨ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد سوم، ص  ٩٧

، سازمان انتشارات ١٣٧۶ي ابوالقاسم پاينده، چاپ نهم، سال اسالم، دكتر حسن ابراهيم حسن، ترجمهـ تاريخ سياسي  ٩٨
  ٣۵جاويدان، جلد اول، ص 

ي سپهر تهران، ص شاهنشاهي، چاپخانه ٢۵٣۶ـ تاريخ اجتماعي ايران، جلد سوم، مرتضي راوندي، چاپ دوم، سال  ٩٩
۶١٧  

  ۶٢٢ـ همانجا، ص  ١٠٠

  ـ همانجا ١٠١

  ١۵قبض و بسط تئوريك شريعت، عبدالكريم سروش، ص  ـ ١٠٢

  ٣و جلد پنج ص  ۴٩ـ تاريخ تمدن اسالم، جرجي زيدان، جلد يك ص  ١٠٣

  ۶۵۶ي ابن هشام، نصف دوم، ص ـ سيره ١٠۴

  ٢٠٠١اوت  ٢٨ي ?شهروند? چاپ كانادا، پور، نقل از نشريهي آشفته و جاني مشهدي، شهرنوش پارسيـ جامعه ١٠۵

، ١٩٩٨ي كريم كشاورز، چاپ يكم خارج، انتشارات نيما آلمان، سال م در ايران، اي. پ. پطروشفسكي، ترجمهـ اسال ١٠۶
  ٩٣ص 

ي ابولقاسم پاينده، شركت انتشارات علمي الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمهـ مروج ١٠٧
  ۶۴٣، جلد اول، ص ١٣٧٨و فرهنگي، چاپ ششم، 

، سازمان انتشارات ١٣٧۶ي ابوالقاسم پاينده، چاپ نهم، يخ سياسي اسالم، دكتر حسن ابراهيم حسن، ترجمهـ تار ١٠٨
  ٣۶جاويدان، جلد اول، ص 

  ٢٨۵ص ٢۴ي ي شمارهالبالغه، نامهـ نهج ١٠٩

ي دكتر ، ترجمههللاهاي سياسي حضرت محمد، و اسناد صدر اسالم، تحقيق و گردآوري دكتر محمد حميدها و پيمانـ نامه١١٠
، انتشارات سروش، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، چاپ دوم، سال ١٣٧۵سيد محمد حسيني، كتاب سال 

ي خريدن كنيزي كه داراي شوهر بود? سنن سعيد بن طالب (ع) در بارهي علي بن ابي، ?نامه٣٧۴ي ، سند شماره١٣٧٧
  ۶١٩، ص ١٩۵٠مسعود، بخش دوم، ش 

  ١٧۵تاريخ طبري، جلد اول، ص ـ  ١١١

  ۶٩تا  ۶٨ـ تاريخ طبري، جلد اول، صص  ١١٢

   

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the  


