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  بايد از بينش مردم پاک شودستيزی زن
  

ستيزی های زنمايهاين درست است که مردان ستايشگر، دلباخته و نوازشگر زنان هستند ولی بينش بيشترآنها با بن
 .است شده آلوده

  

که  کندپيشرفت هر اجتماعی به رشد فرهنگی زنان آن اجتماع بستگی داشته و دارد. يعنی فرهنگ مردمی پيشرفت می
انديشی داشته باشند. به زبانی ديگر پيشرفت فرهنگی بدون مردان هم های اجتماعی بازنان در پرورش پديده

انديشی زنان بسيار آهسته و دشوار است. با اين وجود مردان، که فرمانروايی را در جامعه از آن خود هم
 . اندو کشورآرايی پيشگيری کردهانديشی و همياری زنان در خانمان، شهر ، پيوسته از هم اندهدانستمی

  

در  .انداحکام دينی را بر اين پندارها بنيان گذاردهاند و بوده هافرمانروايان سازندگان و پرورندگان احکام مذهب
کند. مردمان بر اساس تصور خود، سترش و پرواز پيدا میی بانوان کمتر از مردان توان گ انديشههای مذهبی جامعه

مرد خلق  مند شدنبرای بهره های ابراهيمی زناز آنجا که در دين اند.ان، اجتماع خود را برپا کردهاز آفرينش انس
  کنند که خالق آنها امر کرده است. مردان با ايمان در مورد زنان به همانگونه رفتار میشود اين است که می

 . است در اسالم، هللا، مردان را بر زنان سرور گماشته

  

  :)٣۴ی ساء(آيهنی السوره 

ه کنند، هللا به مردان بزرگی و نيرومندی دادند، آنها از دارايی خود خرج میامردان به سروری بر زنان گماشته شده
زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد. چنانچه نافرمانی کند  دهد.اين است که هللا برخی را بر برخی برتری می ،است

تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره  آنگاه او را بزنيدو را از خوابگاه دور کنيد و پساو را بترسانيد و سپس از ا
  جويی نکنيد که هللا باالتر و بزرگ است. 

  
  :)٢٢٣ی (آيهی البقرهسوره 

  زنان شما کشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه که خواهيد و با هر روشی که خواهيد.

  

تر از مردان  هللا پست یزنان به ارادهبينيم که ی مردان هستند. میی هللا و زنان بندهمردان بندهدر اجتماع مسلمانان 
  شوند.زنان گماشته می یبانیه ديد آزار رسانی و مردان به گردند، به حکم او همسرکوب میهللا به امر  ،دناخلق شده

، به کنندبانوان هستند و به گفتار هم آنها را ستايش می یدر اين روش مردان، که از سرشت خود نيازمند و دلباخته
پندارند و برآن هستند که آنها را به  مردان با ايمان زنان را از آن خود می شوند.ستيزه جويی با زنان برانگيخته می

ه در درونشان تخم و به کردار با دوستانی ک کنندزنان به ناچار مردان را همياری و پشتيبانی می امر هللا تربيت کنند.
 شوند.دشمنی با آنها کاشته شده است همبستر و همگام می 

  

از پيشرفت مردان در اين  ترتر و دشواردارند بسيار سنگينگامهايی که بانوان ايران در راه آزاد شدن اجتماع برمی
و از سويی ديگر گرفتار بينش ستيز گرفتارند زيرا از يک سو آنها با انبوه مردم در زير فشار حکومت مردم راه است. 

  . کندزنان جلوگيری می فرهنگی پيشرفت از فشار حکومت از اين گرفتاری بيشتر .ی مردان اجتماع هستندآلوده

. يعنی اندسازمان دادهی مردساالری را مردان با آن معيارها جامعه اند کهدر بينش زنان همان معيارهايی جای گرفته
يدگاه مردان به معيارهای مردساالری آلوده و نادرست است. از ديدگاهی که آلوده باشد ديدگاه زنان هم همسان د

های اين است که بانوان بيشتر خواستهبررسی کرد.  ،های اجتماعیرا در پديده راستی و درستی ،توان به روشنینمی
 ی خودهای خواستهمايهر به درون و کمت اندکنند که در جامعه مردساالری آموختهآشگار می پوششیخود را با همان 

اند امکان آن وجود دارد که پديدار شدهی مردساالری با نيرنگ در جامعه هااز آنجا که اين پوشش. پردازندمی
 ها، برای زنان، سود بخش نباشند.های اين خواستهمايهدرون
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از اين روی زنان خواستار آن معه است. مردان جاجوالنگاه تر از در حکومت اسالمی ميدان جنبش زنان بسيار تنگ
ی آزادی مردان باشد ولی مردان هم در اين جامعه گرفتار ستم ورزان حکومت اندازههستند که مرزهای آزادی آنها هم

 ، او پيش از هر چيز بايد در بينش خودی واليت فقيه باشدکنم: وکيلی که بايد سرسپردهای اشاره میهستند. به نمونه 
ان را اانکار کند، چنين وکيلی چه زن باشد و چه مرد، بينش او تاريک و خرد او در ايمانش سوخته است.  خرد انس

سخن از اين است که مردم بايد بتواند آزادانه، نيک و بد را شناسايی کند، کسانی را به نمايندگی برگزيند نه اينکه  
 را انتخاب کنند. زنان بايد اجازه داشته باشند، که به فرمان فقيه، مسلمانی 

  

پنداشتند و با همين که مردان خود را سرپرست زنان می است اين بوده روندی که در مردساالری به کار برده شده
ساختار پيدا کرده است. اجاز داشتن همکاری و همياری بانوان در  ی مردساالریپندار قانونهای مدنی در جامعه

توليدی نشان بازنگری در اين پندار نادرست نيست. زنان پيشتاز  هایهسازمانهای کشوری و کارکردن آنها در هست
ستيزی در برخورد نيستند بلکه بيشتر با بنياد بينشی روبرو هستند که ديدگاه معيارهای زن ی احکام وتنها با پوسته

امکان  ی کهنههازنان را هم آلوده کرده است. بدون بازنگری در معيارهای مردساالری و گسستن بندهای عقيده
با سخنی کوتاه: آنچه را که مردان در اجتماع ايران  های فرهنگی بسيار ناچيز است.ارزش ینوزايی و نوآفرينی

   .جای دادهای بانوان در آرمان نيستند که بتوان آنها را باشکوهی ایهنمونه  توانند داشته باشنددارند يا می

  

کنم. آزادی در روند آميزش زن با مرد تنها به احکام اسالمی يا می ای اشارهبرای روشن شدن گفتار به نمونه
يا به آشفتگی بينش مردان و زنان اجتماع پيوند دارد و اين های اجتماعی بستگی ندارد بلکه بيشتر به سامان قانون

باشند که در سرشت  های انسانبايست از ويژگان و خودمانیآميزش زن با مرد میتوان ديد يا سنجيد. پيوندها را نمی
مردمان با  هزاران سال هم و است شدهسال پيش از اسالم بدون " نکاح" انجام می هاو ميليون انداو نهفته شده

انبوه مردم با ی ند. ولی در اجتماع دينداران اين پيوند نسبت به عقيدهاکردهاين زيبايی و شادی را ستايش می فرهنگ
 توانشود. در اجتماع ايران، که بينش مردم با معيار اسالمی آلوده است نمیری میهای گوناگون ارزش گذاآلودگی

در عقد " نکاح" زن را، با مبلغی معلوم و مدتی معلوم، به تصرف مردی  .سايی کردها را به آسانی شنااين ارزش
 شونداين ننگ شرمسار نمیبيشترين روشنفکران هم از خواند و اين پيمان را آخوندی به عربی می کنند.واگذار می

از همين ديدگاه مرد با سرفرازی در  ی ذهن آنها آميزش زن و مرد يک سوداگری است.چون هنوز هم در نهانخانه
پيمان "نکاح"  ستيزی درسپارد. بنا براين از ماهيت زنتن می خود شود و زن به تصرف شدنتصرف زنی پيروز می

ورزی در اين کردار بايد در  شود بلکه ستمدخترانی آزاده کاسته نمی  ینديشی بانوانی يا نوانديشیاتنها با روشن
شادی  برآنست که گزيند وبينش انبوه مردم شناسايی و از ديدگاه آنها پاک شود. دختری که يار خود را آزادانه برمی

آنگاه به و . اپس بگيرد اند بازردم به ستم از او بريدهرا در آميزش با او بيآفريند. او بايد نخست اين حق را که م خود
را، که با او زاده شده است، گرامی بدارند. آزادگی و آزاد بودن زنان، در  حقاين مردم  انبوه رسد کهاين راستی می

 در بينش همگان جای گرفته باشد. های اين آزادیکه ارزش شودپيوند آنها با مردان، زمانی بارآور می

  

 آن به ی ايرانآموزد که جامعه هر روی مبارزه بانوان در راه پاره کردن بندهای بردگی به آنها و به مردان می  به
کرده باشد. اين نوزايی و بازسازی بدون  وشاتر مردم ای آزادهنگی نياز دارد که از انديشه ی و بازسازی فرزاينو

 کمتر امکان پذير است.  ماندههای پسروشنفکران از زندان عقيدهی رها ساختن انديشه

  

حکومت اسالمی در ايران از بينش مردم ايران سرشته نشده است، او تنها برای پايداری اسالم در تالش است، او  
ايران و مردم ايران را برای پرورش و گسترش اين شريعت کهنه به گروگان گرفته است. حکومت اسالمی هر گامی 

م است، او از هيچ گونه فريب و دروغی روی گردان نيست که بتواند از مرگ اين  را که بگذارد برای نگهداری اسال
کند بلکه آماده است که سيمای هللا و شريعت جلوگيری کند، او نه تنها ايران و مردم ايران را در اين راه خرج می

حکومت اسالمی نمايان  او را بپوشاند تا مردم را در مهار اسالم نگهدارد. ستمکاری و مردم ستيزی که در ريعتش
ها از ديدن اين زشتی آزاده به ويژه بانوان . اين است که آزادگانکنداست سيمای هللا و شريعت اسالم را آشگار می

 بيزارند.
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 ، خواه ناخواه، بر ضد اوامر هللا و احکام شريعت هستند. کنندتراوش می بانوان پيشرو که از درون یيهاخواسته
تر از و سنگين تر، سختهای آزاديخواهی زنانستمکاری حکومت اسالمی هم، در برابر جنبشازاين روی خشم و 

 .  دهدهمگانی انجام می هایکرداری است که او در برابر جنبش

  

کاهد که به از فشار چنگالی می گذارندهر گامی که آزادانديشان پيروزمندانه در برابر حکومت اسالمی به پيش می
آوران، تنها خشم اين از زير ستم و ايرانی، ايران . البته آزاد شدنرودبرگلوی مردم فرو می دست اين حکومت

. اگر در ايران شمشير شريعت از دست واليان حکومت اسالمی آيدشکست حکومت اسالمی در ايران به شمار می
اسالم   اندی فکر مردمان کاشتهزمينهزهری را که در  نه اسالم را، چون با ،دهندگرفته شود آنها ايران را از دست می
 در ذهن مردم جريان خواهند داشت.  

  

  ی که زنان را به بسيار ترسناک و کشنده است زيرا هر گام ،برای واليان خالفت هللا ،های زنانولی برآيند پيروزی
سيمای شريعت و احکام را توان با آزادی زنان نمی کند.نزديک کند گامی است که اسالم را به گريز وادار می  پيروزی

اوامر او را به   هللا و ناپختگی پيروزمندی زنان، ناتوانی .و از رهايی مردم از احکام شريعت جلوگيری کردبزک 
، کندمی  های واليان خالفت و سازندگان اسالمهای راستين را رسواها و نيرنگی دروغ، همه گذاردنمايش می
است که بارها  تربرای حکومت اسالمی  بهتر و آسان .سازدر همگان آشگار میستيزی را بی نهادهای زنپوسيدگی

 .سر فرود آورد های زناندر برابر مردان شکست بخورد تا يکبار در برابر خواسته

  

ارزش شمردن ندارند  ،شوندبرای بيعت فراخوانده می به فرمان واليت فقيه درست است که رای زنان مسلمانی، که
که حتا زنان مسلمان هم بر ضد آنها  اندکه احکام شريعت تا آن اندازه کهنه شده دهددار هم نشان میولی همين کر

اند بايد کسانی که هزار و چهارسد سال با سخنان رسول هللا زنان را به کنارگيری از جامعه مجبور کرده اند.برخاسته
 رسودگی شريعت را بر همگان بپوشانند.تا ف سخنان هللا و رسول او را به دروغ تعبير و تفسير کنند

  

ی مردساالری باشد ها و پندارهای جامعهای که برضد پسماندگی عقيدهمبارزه ،ی ديگری که بايد اشاره کنمنکته
انديشان و آزاديخواهان همسو و همآهنگ  روشن هایبرضد مردان آن جامعه نيست چون پيروزی بانوان با آرمان

. زيرا آنها ناآگاهانه خود را برتر و پذيرندوشنفکران ايران اين همسويی و همآهنگی را نمیاست. اگر چه برخی از ر
ببخشند. اينگونه  شناسند،خواهند، به زنان آزادی را، که خود آن را نمیپندارند و براين پندار میداناتر از زنان می

آزادی زنان را در جامعه نشان دهند. معنای اين مرزهای  توانند، تنها آنها هستند، که می کنندروشنفکران گمان می
ريف عت ، که داناتر هستند،ولی اين برابری را بايد آن مردان ناميدبا مردان برابر  زنان را توانپندار اين است: می

 . کنند

  

ه در  آرمانی است باشکوه که هميش نهفته شده، مردم بينش در ستيزی کههای زنمايهآزادی زنان، بدون بررسی بن
 نوچشود . در اجتماعی که زنان همگام با مردان نباشند از نيروی پيشرفت اجتماع کاسته میسراب پندار خواهد ماند

پيکار کند و هم زمان آزادی را آزادی  برای رسيدن به تواندمی کسی بکشند. چگونه خود زنان به همراه بايد مردان
 از ياران و بستگان خودش جدا سازد. 

  

برابر و همتای مردان بشوند، نيازی به سنجش ارزش زن با مرد بانوان انبوه مردم،  یکه، در انديشه هر آنگاه
  در گروگان واليان اسالم باشند.  ی مردمنيست، در آن زمان زنان در بينش مردم آزاد خواهند بود حتا اگر همه 

ه بسا زنان و مردانی که به نازندگی، در دل چ ی خود نيست.زندگی در کشوری آزاد نشان آزاد بودن انسان از عقيده
 .دنشوی خود گرفتارند که آزادی و آزادگان از آنها شرمسار میدر زندان عقيده آنچنان اند ولیکشورهای آزاد، زنده

  

  



  4/4  ٢٠٠۶ژون   رش: آناهيد نگا

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de      دريافت باز تاب از ديدگاه خوانند گان: 

  

 

 

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

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

 

   


