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  شودزن ستيزی، به ناحق، حق شمرده می
  

مفهوم تجاوز و ستم را  ما ولی اگر.  نه يک سرشکستگی يک کاستی استاين  ما مفهوم آزادی را نشناسيم اگر
 زاز تجاو ،تاريخ وراند بيشتر  در ،که ايرانيان ما تنها يک کاستی نيست، بلکه يک شرمندگی است.  اين ديگر ،ندانيم

 بيزار باشيم کرداراين  از دستکم ايم، بايد-هشناختتلخ تجاوز را  ی- ، تا کنون مزهايم-رنج برده انکشورمبه  بيگانگان
    بر خود نپذيريم.و آنرا 

  

ی ستمکاری را زشت ترسيم. ولی پديدهآيند آن میو از پی بريمرنج میاز ستمی که بر خود ما وارد شود  بيشتر ما
کردار خود از جويی، بدون آن که برای سود برخی  . اين است کهننگ داريمر از ماهيت اين کردا کمتر دانيم ونمی

نيست بلکه از  ايرانيان از فرهنگ ستيزیانسانيا  ی. البته اين کژ کنندبر ديگران ستم وارد می شرمنده بشوند،
چگونه ، اند-نديده را ی آزادی- که پديده ايرانيان، است. زيرادر آن گرفتار شده ی ايران -جامعه  است که های-آلودگی

  .شناسايی کنندمرزهای آزادی  توانندمی

  

کنند. مرزهای آزادی را مردمان آزاد، در همپرسی و همياری، برای سامان شهرآرايی و کشورآرايی نشانه گذاری می
زيرا  .دارندآزردن ديگران پرهيز از  آزادگان و کنده میآزرد اجتماع را ،که شکستن مرزهای آزادی ،بديهی است

  .بردسر میرا  یآزاد دروغ و شودزاييده می ستمکاری دروغدر ست و ا ستمکاریشکستن مرزهای آزادی 

  

از انديشه و فرهنگ مردم تراوش  آنها شوند.ی مردم به کار گرفته می-برای سرکوب آزادی االهی بيشتر احکام
 برای به بندکشيدن مردم از سوی هللا، ،آنها .برای همآهنگ ساختن سامان کشور نيستند و اوامر احکام .اند-نکرده

  . بکشند به دوش راحکومت  بار سنگين پيوسته انمردم تا ؛اند-شده لناز

  

 ی-کنندهنمايان  . چنين کرداری پسنديده واست  سرکشی و گستاخی در برابر اوامر ،احکام شکستن ،از اين روی
يافتن راه برای  ،ستم در زندان ايمان گرفتار شده است  ، که بهانسان ی-انديشه آزادی است. زيرا درهای ورود به

  .دندارباز می او را از پيشرفت که دارد یبه شکستن ديوارهای احکام نياز آزادی رسيدن

  

انسان، جانستانی، تصرف و خريد و فروش زنان از  تن، آزردن هستيزی: بسان بريدن دست، زدن تازيانانسانحکام ا
  است. اجتماعیها پذيرفتن بلکه نشکستن آنها ننگ که نه تن هايی هستندسنت

  

که اين مردم  بستگی دارد ای-عقيدهبه بيشتر  شوند،آشگار می از کسان ، که در کردار برخیآزاری-سختی و جاندل
سرشت انسان آميخته  در  هاو ديگر ويژگی هايی بسان خشم، تجاوز، مهر، دوستیپديده. يعنی کننداز آن پيروی می

  .کندهم میها را فرااين پديده ميزان ُرشد و کاربرد خود، بينشبراساس  ،. ولی انساندان-شده

  

 های گوناگوناز ديدگاه دين ، اکنون که آنهاهستندی فرهنگی -يک گذشته دارای بيشتر مردم هندوستان برای نمونه :
کردار  ولی .آميز است-ونتران خشبا جانو حتا مسلمانان هندوستان بينيم که رفتارمی ،نگرندمی به جهان هستی

  کنند.از آزردن جانوران پرهيز میدهد که آنها نشان می هندوها

  

 واژگون کرده در بينش مردمان، ميزان سنجش دادگری را، پرورده شده،های ابراهيمی در دين بيشتر ، کهزن ستيزی
آيند. به چشم نمی چندان  رنگ گرفته است، ايرانيان، که از احکام شريعت اسالم نگرشهای اين پديده در زشتی است.

شود. حتا برخی از زنان از شمرده می شهروندانبخشی از حقوق  ، در ذهن آگاه و ناخودآگاه اجتماع،ستيزیزيرا زن
  ايمان خود بر ضد حقوق بشر پافشاری دارند. ديدگاه
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به مشتريان گرامی   ارزانتر سال به سالبراه خواستگار هستند و شمچدگی ابيشتر دختران در ايران در بازار خانو
در جايگاه  به ارزش آنها ،آشگار کرده در اجتماع توانايی آنها را ،ی بانوان- پيشآهنگی و همکاری .شوندواگذار می

    .است ستيزی آلودهبه معيارهای زن هنوز بيشتر آنها ولی بينشاست.  افزوده و بازار فروش کاربرد

  

با مبلغی معلوم برای مدتی معلوم به تصرف   او يا ،مردان خلق شده است برآوردن نيازهایزن برای  ،در احکام اسالم
شود. با زبانی ساده: در اسالم تجاوز به زنان، اگر می بردگی گرفتاربه در جهاد ا يآيد (عقد اسالمی)، مردی در می

(اال حيا فی شوندنمیاری شرمنده از اين زشتک مسلمان است پسنديده که مردان و زنان ، کرداریانجام شودشرعی 
  .الذّين)

  

در جهاد که  ،را ی کافران-دزدی است و مجازات دزد بريدن دست اوست. دارايی ،ی ديگران-به دارايی ،دست درازی
، که به غنيمت  هم یدر مورد زنانحکم پنجم غارت هم سهم رسول هللا است. -د و يکنامند، غنيمت میبرنغارت میبه 

        .  ن استيهم د،شونمی گرفته

  

  <<.....ايدبر شما حرام شدند زنان شوهر دار مگر آنانکه مالک آنها شده>>   )٢۴ی ی النسآء (آيهسوره

 روند،کسان، که خود به جهاد نمی ديگر ه. البتشوندگرفته به غنيمت يا در جهاد در غزوات رسول هللا  ی کهزنان مانند
  .و مالک آنها بشوند اين زنان را بخرند توانندمی

  

شود بلکه تجاوز به امالک مسلمانان جرم شناخته در اسالم تجاوز کردن به زنان و خريد و فروش آنان نکوهش نمی
 مصرف در چون آنهاو  توان آنها را به ارث بردشوند. حتا میزنان مانند ديگر کاالها با پول ارزشيابی می. شده است

بينيد کمبودی می تانکند که اگر در زنان خوداز خود دور ساخت. رسول هللا پيشنهاد می توان آنها رافرسوده شدند می
  ی ديگر در آنها پيدا کند.-آنها را دور نيندازيد شايد هللا خوبی

  

رها  و ای مومنان بر شما حالل نيست که زنان را، برخالف ميلشان به ارث ببريد>>   ):١٩ی ی النسآء (آيهسوره
رفتار کنيد،  ا ترحمب خودتان با زنان .مگر آنکه آشگارا دچار گناه شوند .ايد به دست آوريد-چه را که دادهنکنيد تا آن

  <<اگر از آنها چيزی ناپسند است، شايد هللا در آن چيز خوبی پيدا کند.

  

اين    ده است.ميزان عدالت هم، در اين مورد، به دست مردان سپرده ش و زنان به مردان واگذار زير کاردر احکام 
 حقوق که در اسالم ،کنند تا نشان دهندبرگ تفسير می فروشان آنها را با شاخ و-که اسالم ،گونه اوامر آياتی هستند

  .  شده استن فراموشزنان 

  

به  از اين  که پيش اگر بخواهيد زنی را به جای زنی ديگر تبديل کنيد، پس چيزي >>  :)٢٠ی ی النسآء (آيهسوره 
   <<يد، با دروغ و ستم باز نستانيد.ااو داده

  

 زنانی است کام گرفتن از تر،زشت  از اين .شوددر خواهش همخوابی با آنها سنجيده می تنها ارزش زنان در اسالم
  شود. با پرداخت اندک مبلغی شرعی می تجاوز به آنها باشند، سرور بدون ،که

   

هريه* را ببخشند، آن بخش نان را بپردازيد، اگر زنان بخشی از مَ ی* زهريه با ميل مَ >>  ):۴ی ی النسآء (آيهسوره 
  <<را با خوشی نوش جان کنيد.
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  چيزی همسنگ با اجرت يا صدقه است.  َمهرپيوندی ندارد،   Mehrِمهر = ی با واژه  Mahrهر = *) مَ 

  

توان ن آيات می همي ازا اين وجود . بگويندمیکه از ترحم در مورد زنان سخن  اشاره شد نوشتار تنها به آياتی اين در
  ريزی شده است. ی مسلمانان پ در نهاد ها به ويژهستيزی چگونه در ذهن پيروان دينکه زن برداشت کرد

  

 انمرد ،دانندکسان، که خود را مسلمان نمینه تنها مسلمانان بلکه بيشتر  که،  ی بينش ايرانيان است- سخن از آلودگی
  لگدمال، که را کسانی حتا است، آنها از اين ترپست برخینگرش پندارند. یم انرا سرور و حتا صاحب زن

   .کنندو از اجتماع دور میرا از خود  ستمديدگانشمارند و اين خوار و پليد می، اند-کاری شدهتجاوز

  

ی را دور ا-هسختی ستمديد. آنها با دلنهاده شده است مردمی اين -روند زندگانیستمگری به کردار در ی -پديدهيعنی 
سرپرست يا ، است  ، که بر زن گذشتهستمی، نگرشدر اين  . زيراتا زهد و غيرت خود را نشان دهند اندازندمی

(صاحب زن: شوهر،  .آشگار سازندآن زن او بيزاری خود را از مگر اين که  ؛سازدسرافکنده میآن زن را  صاحب
  )قصاص و ديه آشگار است . اين پيوند در احکامپدر، برادر يا بستگان او هستند

  

ی - فتخار مرد حتا سرفرازی برای قبيله و خانوادهی کسانی است که آنها تجاوز به زن را ا-تر هم عقيدهاز اين پست 
اين   آلوده شده است، چندان اندک هم نيست. ننگينش آنها به اين بپندارند. شمار کسانی، که می تجاوز کننده

اين  تواند ميزان هرکس می يا پنهان، در بينش بسياری از ايرانيان فرو رفته است. کم و بيش، ناخودآگاه هاآلودگی
  شناسايی کند.  انهروز در برخوردهای را آلودگی

  

نگاه اگر به ژرفی بينيم، نگريم آنها را نمیچون ما نيز از همين ديدگاه به زن میولی آشگارند،  اين پليدی های-نشانه
 کهپدر و مادر  گفتاردر  ،تاريخ در پندهای بزرگان ها،ها، در داستاندر شوخی جا هستند:همه در ها -اين نشانه مکني

در  ،دهندهشدار می  را خود دختران کهآنها  هایاندرز ، درانگيزندچينی از دختران برمی خود را برای ميوه پسران
های يک -ويژگی کردن در ارزشيابی با زنان و به ويژه آنها برخورد در ودر کردار مردان  خواستگاری، معيارهای

  .شودمی شنيده از زبان اين گونه روشنفکران که زن

  

اين  هستند. بانوان ی-آزادی های مردان نيست بلکه زنان با ايمان دشمن سرسختاز ويژگی تنها ستيزیالبته زن
آنها را  بندهای ايمان زيرا .برندنج میر از آزاد بودن بانوان ،پندارندمی و پست که خود را سخت گناهکار ،زنان

ايمان و  .کندپيکار می آنها ی- ر ضد آزادیبرند و برشک می آزادگان هاز اين رنج ب ساخته است. آنها گرفتار سخت
  .ورزدکينه میآزادی و دانايی  به  برد که اونادانی فرو میمنجالب در   انسان را به آن گونه ترس

  

شده است. در شريعت  واگذار انمردکاشتن و خرمن کردن آن به  که تزار،، مانند کشدر شريعت اسالم زن پديده ايست
از گناه و مجازات زنان سخن رانده تنها تجاوز کار اين است که در  اند.-ی زنان گماشته-به سروریرا مردان 

    .ه استشدشناخته  حقوق مردانزنان بخشی از  دادن آزاردر اين احکام  شود.می

  

پرسشی پيش نيامده است که   کجای قرآن چيهدر دارد.  و ناچيزی پست بسيار ان در شريعت اسالم جایاحساسات زن
در هنگام حج هم که گوسپندان را  البته . )هم بيشتر تجاوزی است شرعی(امر نکاح گذرد؟بر زنان چه می "تجاوز"در 

   گذرد.که بر گوسپندان چه می پرسيدمیکسی ن ،برندسرمی

  

تجاوز به شاهزادگان را  آنهابلکه  ندا-بردهغنيمت می به  را ،کافران، هایو دختر هاجهاد نه تنها زن درمجاهدين  
ی کافران -و سرافکندگی ی خود-مجاهدين اين زشتکاری را برای خشنودی .ندا-دهشمرافتخار خود میو  پيروزی

  دادند.انجام می
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ايمان آنها، بر جای مانده است. اين کردار    ميزان ، نسبت بهاندينداری -نهاد انديشه-معيارهای اين سنت هنوز در بُن
اردون، عربستان، پاکستان، مردم  در کردار اگر .است ايمان آنها به اسالم پايدارزند که زشت بيشتر از مردمی سرمی

ندارد  تگیبه مليت و فرهنگ آنها بس ،کردار اين ،شودستيزی ديده میکاری و زن-بنگالدژ، افغانستان بيشتر زشت
   يمان آنها ست.ا معيارهای بخشی از تجاوز به زنان بلکه

  

  از ايمان شکند.د ايمان او در هم میبيناگر کسی بتواند آن زشتی را ب .بيندنمی را کس در ايمان خود زشتیهيچ 
ميزان زهد و  مسلمانان هم  است که اين  .دنبرمیبا شوق و شادمانی برای هللا سر کافران را  ين،مجاهد که  ،ستا

        .دسنجنمیهای آنها جنايت نشان دادن ايمان پيشوايان خود را با

       

که در انديشه و کردار   است های زشتکاری-ی سخن تنها در نقد اسالم نيست بلکه بيشتر کاوشی در بُنمايه-شيره 
  د.نشونمايان می مسلمان شهروندان کشورهایبرخی از 

  

 شايد ستيزی را، برای افتخار خود وی" به يک دختر "ايرانی" تجاوز کرده و اين انسان"افغان جوان چند :گويندمی
 فروختهابر را برخی از ايرانيان خشم ،زشت کردار اين آيندپی. اند-گذارده، به نمايش ايرانيانی -سرافکندگی برای هم
  است.  آوردهديگر شهروندان افغانی فرود سر بر  آتش آن را و

  

 بوده به دور يتداد و انسان از همگی کردار بينيم کهمی ؛بررسی کنيم به ژرفی اين شهروندان را ،واُکنشُکنش و  ،اگر
که دزديدن آن  مصرفی است ای-پديده ،در آن نگرش ،زن اند که-ی به جان آزاری دست برده-ديدگاه . آنها ازاست

ولگرد آزاد،  بانوان يعنی بی سرپرست، نانز(در اين بينش  . افتخار و تجاوز به آن پديده ننگ ولينعمت او است
   شوند)می شناخته

  

 به ناجوانمری توزی، دختری از ايرانيان را-اند، از راه کينه-هايی که از رفتار ايرانيان آزرده بودهافغانی -١
(البته  .ندمامی خاموش ،اند-ساختهتر از مرگ -تلخ یکسای بررا زندگی  اين ستمکاری، که در وجدان آنها .آزارندمی

  ) ، آنها تقوا دارند نه وجداناست شده وجدان دينداران در ايمان آنها سوخته

  

  .اند-دانستهمی اند بلکه تجاوز به زن را سرافرازی-نداشته شرمیآزاری -اين جوانان نه تنها از زن -٢

  

 است خشم آنها از سرافکندگی ند بلکها-هبرآشفته نشد  است، از ستمی که بر انسانی وارد آمده ،شهروندان ايرانی -٣
  .است کردهی آنها تجاوز -سراپرده به ای-بيگانه که

  

  شد؟  اين کردار کاسته می ی-زشتیفغانی بود از اآيا اگر آن دختر 

  شود؟ زيبا می زشتکاران برای مجازاتِ  است؛ همان کردار زشت ی کهآيا کردار

  کند؟مسار نمیما را شر دارندن پيوندیچرا تجاوز به زنانی که با ما 

  ند که بر فقيه بخروشند؟ا-هخشمگين نشد ،زندان ايرانی در به دختران ،ناچرا ايرانيان از تجاوز پاسدار

  دانند. شناسند چون مفهوم آزادی را نمیمفهوم تجاوز را نمی اين سرزمينودان مببينيم که بيشتر همی

    .سنجيد، ی خود-هديد نجرخويشان ا ا، بم رفتار از را جوانمردیميزان توان می ،های زيردر پرسش

  ؟  کرده استبرخورد  مهربانی اب شده است، لگدمال تن و جانش به ستم ، کهآيا کسی هم با اين دختر

  پردازد؟ ی اين دختر می-شکسته-به نوازش و مداوای روان درهم دستکم خويشاوندانآيا 

  دهد؟ دلداری شده است، ده به گورزن را، که دختر اين بستگان شته است کهوجود دا آيا کسی
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دست از تجاوز و ستم بر همين  ،که از تجاوز به يکی از دخترانش برآشفته و خشمگين شده است ما، آيا اجتماع
  ؟ گرداندبازمی گیبه زندبا مهربانی را اين انسان آزرده  دارد ودختر برمی

  

  نه و نه و نه و نه خواهد بود. چرا؟  بيشتر هاسشپر  به اينپاسخ ، ، درميان مردم مسلمان ايران،از شور بختی

 یدر خور همزيست توانندبلکه آنها می همسان و برابر با مردان نيستندزنان  ،از مردم برخی ،در ذهن ناخودآگاهزيرا 
اين    . البتهبخش استشادی  آنها کاربرد و ندنکمی فراهم  در خانواده آسودگی زنانکه  دانندمیمردم . شوندبا مردان ب
آنها  توانمی ،شوندمی کهنهفرسوده و کاربرد  در زنان ،از اين ديدگاه. است خريدنی ها-شادی ديگر مانندشادی هم 

ی شيرين، -يک ميوه خود را بيش از ،زنان بيشترکه  ،جايگزين کرد. بدبختی افزون براين است ای-تازه همتایبا  را
  .کنندمفتـــــخر وبل نی -جايزه به را نهاآ حتا اگر ؛دانندنمی شود،که زود پالسيده می

  

پندارند. در پندار بيشتر زن را بخشی از دارايی خانواده يا شوهر او می ( نه به گفتار)مردمان به کردار گونه اين
پليد تجاوز هنگام حتا بلکه هر زنی در  کنندخوردگی و کاستی پيدا می ايرانيان نه تنها بانوان در آميزش با مردان

آلودگی به مردان  ،اين زشتکاری، در ی اين کساندهد. ولی برای همه خود را از دست می  "کاربرد" گردد و ارزشمی
  چسپد. نمی

  

در بينش اين  .شودکاسته نمی ايرانيان ی بينشهاآلودگیاز  ،ی زنان- در مورد برابری و آزادی پردازی، با سخن 
اش -کهنه يا از جلوه جامه آنچون  ،شودو در پوشيدن چرکين می پوشندمی  مردمای است که -کسان زن مانند جامه

از  ، که ورزی-ستم ز ومردان زشتی را در تجاو اين زنان و توان آنرا به مصرف ديگری رسانيد.، می کاسته شد
براساس احکام شرعی انجام شود.  هر کرداریکه خواهان آن هستند  آنها .شناسندنمی ،ی آنها برخاسته است-عقيده

  . باشدنامشروع است که  زشتیبرای آنها کرداری 

  

. در اجتماع آنها تجاوز به زنان، خريد و فروش يا خدرچی میتجاوزکار ی-بر پايه چنين مردمی بينش اين است که 
 . آنهاکنندجلوه میدر پوشش نامهايی مانند نکاح، َمهريه يا صيغه ای هستند، -گنديده هایسنت که ،اجاره کردن زنان

زنان و  های خود-سرودهکه در  ،ُکهن سرايان-بيشتر سخن .سازندبا جشن و سرور پنهان می را هااين سنت ننگ
  اند.-ستيزی را نشکستهزن کردار سنتِ  به ،اند-مادران را ستايش کرده

  

  هکه ب است ی زنان-شناسند. يکی خريد و تصرف شرعیمی گسترهدر دو  آميزش مرد با زن را تنها بيشترين کسان
فروشی با  بند و باری، تن نيرنگ، بیبا  زور يا به بهره گيری. ديگری تجاوز، انجامدمی انبر زن حکومت مردان

جای از اجتماع  برون زنان اين ولی دنگرايمردان و زنان به بيهودگی می در اين گستره که ی ارزان يا گران استيبها
  .گيرندمی

  

. نيازها و شوندبه کار گرفته می های درون مردانيازها و خواهشبرآوردن نبرای  ان،زن گستره،در هر دو 
ی انسان در آن -هايی که راز هستیانگيزه ،اين مورد . درناچيز هستندهای اجتماعی بررسی درهای بانوان خواهش

 زنان هم از شرم بر روی .شوندزشت شمرده می  د،نهايی که در سرشت هر زن وجود دارخواسته  ،نهفته است
  .کنندنفرين می راستکاری و سرشت زنانگی راو  گذارنديازهای خود سرپوش مین

  

کنند، از که پيوند زناشويی آنها را واليان دينی مرزبندی میبه ويژه کسانی بيشتر زنان و مردان،  اين دوراندر  
گيرند و زنان در پناه ره میای گرم و نرم به-خبرند. مردان از زنان بسان پديدهمهرپروران بیشکوه آميزش در جهان 

گرايند، به جان آفريدن می که در آميزش دو جان ،ی آن شادمانی را-سازند. آنها هرگز مزهمی ای-مردان آشيانه
  شود. دانند که اين شادمانی تنها در ميان دو پيکر، که در جان يگانه و همسر باشند، آفريده میاند. آنها نمی-نچشيده

آنها  ،سازندزنانی که در اين کار تنها مردی را خشنود می، کنندابگی تنها خود را سبک میمردانی که در همخو
جستجو  را ای-تازه . اين است که چنين کسانی پيوسته همخواباند-نچشيده آميزش ی-باده شکوه مستی را از
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   .برندرنچ می و ناکامی تنهايی از  هميشهآنها  ،رسندنمی يگانگی ی-زيرا آنها در اين سراب به چشمه ،کنندمی

برگشت به دو   شود.جانی تازه و يگانه آفريده می ی يگانگی دو جان در يکديگر آميخته، از آن دو جان،در چشمه
    جان پيشين امکان پذير نيست.

  

  مردو آناهيد 

    MarduAnahid@yahoo.de      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 
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