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» مادران و خواهران ما   « كه مهنامه پيمان آغاز يافت از همان شماره نخست دري در آن زير عنوان                   ١٣١٢در سال   

سپس نيز گفتارهاي بسياري در همان باره چه در پيمان و چه در ديگر جاها نوشته               . گشاده ميبود كه از بانوان سخن ميراند      
 .يكرشته از ارجدارترين سخنان ما در زمينه بانوان ميبوده: د گفتميباي. گرديد

از جمله پارسال   . ولي چون آن گفته ها و گفتارها پراكنده بوده بارها گفته ميشد كه در كتابي گرد آورده شود                      
ست داشته اند و    زمستان كه آقاي محمد كريم فرهنگ در شيراز ميبود با آقاي ابراهيم آگاه و ديگران، با بودن بانواني نش                  

آقاي فرهنگ بما نوشت و پولي نيز كه خود او با آقايان آگاه نبوي، براي                  . در آنجا بانوان درخواست كتابي كرده اند       
 .كمك بچنان كتابي داده بودند بما فرستاد

گر جاها  از آنسو در سالهاي اخير بسياري از بانوان بافهم و دانش براه ما گرويده اند و چه در تهران و چه در دي                            
پيداست كه جنبش در ميانه     . گاهي نامه هايي از اين بانوان ميرسد كه مايه خشنودي بسيار ميگردد           . بكوششهايي ميپردازند 
 .در آبادان نشستهاي بانوان آغاز گرديده است و در ديگر شهرها نيز آغاز خواهد گرديد. بانوان نيز پديد آمده

دختر شانزده ساله   . يز و مراغه رخداد، گزند آنها ببانوان هم رسيد           گذشته از آنكه پارسال كه وحشيگريهاي تبر        
 .آقاي ضياء مقدم و همچنين همسر ايشان از مردان وحشي پست نهاد مراغه گزند و آزار بسيار ديدند

پ در آن باره نوشته بچا    ) بلكه كتابهايي (ميداشت كه بداستان بانوان پرواي بيشتر كنيم و كتابي            اينها همه ما را وا    
 .ارمغان ميگردد» بانوان پاكدين«در نتيجه آنها بنوشتن و چاپ كردن اين كتاب پرداخته شد كه اينك به . رسانيم

 كه پيمان آغاز يافت، هنوز زنها در چادر           ١٣١٢چيزي را كه ميبايد در اينجا يادآوري كنيم آنست كه در سال                 
مان سخن خود را پنهان نداشته، در بيهوده بودن چادر و روبند و             با اينحال پي  . ميبودند و هواداران روگيري  نيرو ميداشتند      

.  كه دولت چادر و پيچه را برانداخت اين بار داستان وارونه گرديد             ١٣١٥سپس در سال    . زيانداشتن آنها گفتارها نوشت   
در اين هنگام   . اختندباينمعني كه زنان بتندروي برخاستند و در خودنمايي و آراستگي و يا در آميزش با مردان اندازه نشن                  

اينرا مينويسيم تا دانسته شود كه هميشه آزادي سخن خود را               . نيز پيمان گفتارهايي در نكوهش اين تندرويها نوشت          
 .                                                                                           نگهداشته باكي از حال و زمان نداشته ايم
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مايند سخنان بسيار   » خواهران و دختران  «تاكنون درباره زنان كه      
و چون آنها پراكنده بود اينك در اين دفتر همه گفته ها            . نوشته ايم

 :گفتني هاي خود را مي نويسيم  و

 كسروي                                                         

 

 

 درباره رو گرفتن
 

 .ـ گفتگويي كه چهل سالست هست و هنوز پايان نپذيرفته١
پيدا شده و هنوز پايان نپذيرفته      ) و همچنين در جاهايي ديگر    (يكي از سخنانيكه از سي و چند سال پيش در ايران              

 .گفتگو از رو گرفتن زنهاست

مه مي دانيم كه زنهاي شهرنشين مسلمان، چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر، تا چند سال پيش رو مي گرفتند                     ه
باين معني كه چون مي خواستند از خانه بيرون         . پوشيده مي داشتند ) نامحرم: يا بگفته خودشان  (و خود را از مردان بيگانه        

د را با چادري سياه يا با رنگ ديگر مي پوشانيدند و روبندي يا پيچه اي                آيند و يا بنزد مرد بيگانه اي روند سر تا پاي خو            
 .برو انداخته روي خود را با آن مي نهفتند

در ايران تا بيست و سي سال پيش يك گونه جورابهاي بسيار بلند هم رواج مي داشت كه از پارچه مي دوختند و                         
 .مي ناميدند» چاقچور«آن را 

چه مردان و چه خود زنان باين عادت چندان ارج           .  دراز در اين كشور رواج مي داشت      اين عادتي بوده كه قرنهاي    
گزاردندي و دلبستگي نشان دادندي كه اگر زني اندك سستي در رو گرفتن و تن خود پوشانيدن نشان دادي او را بزبانها              

كار كردندي بر سر آنكه يكي بزن         بارها دو همسايه يا دو برادر با هم پي            . شناختندي» نانجيب و بيحيا   «انداختندي و    
 .دخترها را از نه سالگي برو گرفتن وا داشتندي. آنديگري نگاه كرده و رويش را ديده

پافشاري ايرانيان در اين زمينه تا آنجا مي بود كه چون در ايران جنبش مشروطه برخاست و ماليان و درباريان با آن                      
اين «: اينان براي آنكه مردم را بتكان آورند و برآغاالنند چنين مي گفتند            دشمني مي نمودند و ايستادگي نشان مي دادند،        

اين سخن كار خود را ميكرد      . »المذهبها امروز مي گويند مشروطه شويد، فردا هم خواهند گفت روهاي زنهاتان باز كنيد            
 . و گروهي از مردم تنها بهمين شوند با مشروطه دشمني مي نمودند
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وطه در تبريز ميرزا سيد حسينخان عدالت كه از پيشاهنگان آزاديخواهي بشمار مي رفت،               در سال يكم يا دوم مشر      
دنده (» كج قابرقا«در يكي از شماره هاي آن گفتاري زير عنوان . مي نوشت» صحبت«روزنامه كوچكي با زبان تركي، بنام      

ريده، و در ميان سخن فهمانده بود كه ما         از دنده كج آدم آف    ) حوا را (نوشته بشوخيهايي پرداخته بود كه خدا زن را         ) كج
از همين چند جمله    . نيز بايد بزنهاي خود ارج گزاريم و آنها را در زندگاني همراه گردانيده بانجمنها و نشستها بياوريم                   

رون انجمن ايالتي ناچار شد سيد حسين خان را از تبريز بي           . مردم بازار را بستند و بهايهوي برخاستند       . آشوبي برپا گرديد  
 .اين بود اندازه رميدگي مردم از شنيدن نام آزادي و روبازي زنان. گرداند

مشروطه طلبان كه بيشترشان نيكخواه اين       . با اينحال از همان سالهاي نخست مشروطه اين گفتگو در ميان مي بود              
اهي در روزنامه ها در ميان     گ. كشور مي بودند زيان آن چادر و چاقچور را دريافته آرزوي برداشته شدن آن را مي داشتند               

چيزيكه هست برخي از آنان دلداده       . سخن جمله هايي در آن زمينه مي گنجانيدند و در بزمها آشكاره گفتگو مي كردند             
 .جز تندروي نمي بود: اروپا بوده، بيش از همه، پيروي از زنهاي اروپايي را مي خواستند كه مي بايد گفت

در آنميان دبستانهاي دخترانه    . ها پر مي شد و رميدگي مردم كمتر مي گرديد        سالها گفتگو مي رفت و كم كم گوش      
در روزنامه ها سخنان آشكار    . برپا گرديد و بسياري از دختران درس خواندند و اينان خودشان هوادار روبازي گرديدند               

 .ران، پديد آمدجنبشي بهمين نام، بويژه در ته: بلكه بايد گفت. نوشته شد و رميدگي بيكبار از ميان رفت

. روبند جاي خود را به پيچه داد        . چاقچور از ميان رفت    . در نتيجه اين گفتگوها روگيري از سختي خود كاست          
. ديگران پيروي كرده نيمي را پوشانيده نيمي را بگشادند        . بسياري از زنان با داشتن چادر و پيچه روي خود را نپوشانيدند            

 آخرين گام را برداشته دستور داد از چادر و پيچه جلو              ١٣١٥ا رضاشاه در سال      از هر باره جنبش در پيشرفت مي بود ت        
اگرچه اين كار بي دردسر نگذشت و ماليان و پيروانشان آخرين ايستادگي خود را نشان دادند و در مشهد آشوبي                . گيرند

 .نيز پديد آمد ولي رضاشاه باك نداشت و آن ايستادگيها را نيز از ميان برد

بسياري از آرمانهاي نيكخواهان ايران را از بنياد گزاردن بانك ملي، برانداختن                     : اشاه بايد گفت   درباره رض 
كاپيتوالسيون، يكسان گردانيدن رختها، كشيدن راه آهن و مانند اينها ـ  بانجام رسانيد و يكي از آنها نيز رو باز شدن زنها                       

 .بود

ران پس از هزارها سال چادر و روبند را بكنار گزاردند            هرچه هست اين يك كار بزرگ تاريخي بود كه زنهاي اي           
راستست كه اين كار با ناستودگيهايي همراه بود، و بسياري از زنها و                 . و با روهاي باز بكوچه ها و خيابان ها درآمدند         

رفته پيشآمد ارجدار   دخترها اين بار از آنسو تند مي رفتند و از هر باره پيروي از زنهاي اروپا مي نمودند، با اينحال رويهم                     
 .بزرگي مي بود كه بايستي ارجش شناسند و نگاهش دارند

در كار است و گروهي از وزيران و ديگران كه دسته بزرگ و                  » سياست بدخواهانه «ولي چون در ايران يك        
دگي كه  نيرومندي مي باشند بآن مي كوشند كه اين توده را از هر پيشرفتي باز داشته و در همين حال آشفتگي و آلو                          
از جمله  . گرفتارست پايدار گردانند، اينست پس از برافتادن رضاشاه بيشتر كارهاي نيك او را بهم زدند و پس گردانيدند                 

اين كار را نيز بهم زدند كه از يكسو چادر و روبند را آزاد گزاردند و از يكسو با دست ماليان زنها را برو گرفتن و چادر                          
ينكار يكي از مجتهدان را كه در زمان رضاشاه، در همان پيشآمد برداشتن چادر و روبند، از                 براي ا . بسر كردن برانگيختند  
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سپس براي ماليان   . ايران بيرون رانده شده بود، با پذيراييهاي نيمه رسمي بايران آوردند و او در اين باره كوششهايي كرد                 
 .زنها را بتوي چادر و چاقچور كشانندروزنامه اي برپا گردانيدند كه پياپي گفتار نويسند و بنام اسالم 

زيرا يكدسته بانوان بافهم و دلير ايستادگي        . راستست كه از اين كوششها نتيجه اي كه گمان مي رفت بدست نيامد            
آنچه ما در تهران ميبينيم بيش از اين نتيجه پيدا نشده كه برخي پيره زالهاي               . برخي روزنامه ها نيز بزبان آمدند    . نشان دادند 

ولي يك نتيجه بد ديگري پيدا      . جهان برگشته و برخي از زنهاي بيسواد و نافهم چادر بسر مي كنند بي آنكه رو گيرند                از  
از . شده و آن اينكه از دو تيرگي و دو رنگي كه در ميانه پديد آمده هر تيره اي بآن يكي ريشخند مي كند و بد مي گويد                         

ن ـ فرصت پيدا كرده زبان بدگويي بزنان درسخوانده و نوانديش باز               آنسو برخي كهنه پرستان ـ از آخوندها و ديگرا           
 .اين خود نتيجه بديست و مي توان گفت كه خواست بدخواهان نيز بيش از همه اين بوده است. كرده اند

اينست ما مي خواهيم در اينجا در اين باره آنچه گفتنيست            . بهرحال گفتگو پس از چهل سال هنوز پايان نپذيرفته          
 .ييم و زمينه را نيك روشن گردانيم كه جاي بهانه براي كسي باز نماندبگو

 
 .ـ رو گرفتن يك شيوه باستان ايراني بوده٢

بايد دانست كه رو گرفتن يك شيوه باستان ايراني بوده و تا آنجا كه               : نخست از تاريخچه رو گرفتن سخن مي رانم      
 .رواج مي داشته) در شهرها(ايران ما آگاه شده ايم از زمان هخامنشيان اين شيوه در 

در اين باره از كتابهاي باستان روم و يونان تكه هايي بدست مي آيد و ما اينك يكي از آنها را كه روشنتر و رساتر                          
 .مي باشد در پايين مي آوريم

يران با آتن و    در زمان هخامنشيان كه جنگهايي در ميانه دولت ا         . باشد كه خوانندگان نام ثميستوكليس را شنيده اند      
اسپارت و ديگر شهرهاي يونان رفت و از جمله خشايارشا پادشاه هخامنشي با دسته هاي سپاه بسياري از داردانيل گذشته                     
بآتن تاخت و يكرشته جنگهاي بزرگي كه در تاريخ بنامست رخداد ـ در آن پيشآمدها سردسته آتنيان، بلكه راهبر همه                       

مرد با هوش و انديشه توانست با جانفشانيها و زيركيهاي خود آتن، بلكه همه يونانرا، در                 اين. يونانيان ثميستوكليس مي بود  
ولي چون جنگ پايان پذيرفت و چند سال گذشت           . برابر سپاه انبوه ايران نگه دارد و نيكيهايي بهمشهريان خود كرد             

سپس نيز نام بدخواهي با يونان باو بسته            . يونانيان برخي ايرادها به ثميستوكليس گرفتند و او را از آتن بيرون راندند                 
ثميستوكليس بجان خود ترسيده ناچار شد بگريزد و بدربار هخامنشي پناهد، و با آنكه از دشمنان بنام                 . بداوريش خواندند 

 پلوتارخ. گرديد» ضرب المثل «ايران شمرده مي شد، دربار هخامنشي او را پذيرفته چندان نوازيد كه داستان پذيرايي ازو                
 :كه يكي از تاريخنويسان بنام يونانست داستان گريختن او را از يونان بدينسان مينويسد

تدبيري بدينسان انديشيد كه چون مردم آسيا بويژه ايرانيان غيرت             ) ميزبانش(براي روانه ساختن او نيكو گنيس         «
را نيز سخت   ) همسران ناقانوني (گان  زنان را سخت نگه مي دارند، نه تنها همسران خود بلكه كنيزان زرخريد يا برگزيد                

مي پايند، و چنان نگاهشان مي دارند كه بايد هميشه درون خانه باشند و از در بيرون نيايند و هرگاه كه سفر كنند آنانرا در                        
براي ثميستوكليس نيز يكچنان    . چادرهاي دربسته كه از هر سوي آنانرا فرا مي گيرد جا داده بروي گردونه ها مي نشانند                
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چادر و گردونه اي آماده كردند كه روانه سفر گردد، و چنين نهادند كه اگر كسي در نيمه راه بايشان برخورده پرسش                        
 .»نمايد بگويند دختر جواني را از ايونا براي يكي از بزرگان ايران كه بزني گرفته مي برند

  :اكنون اين نوشته پلوتارخ تكه ارجداريست و ما از آن چند چيز مي فهميم

زيرا گذشته از آنكه پلوتارخ . نخست آنكه رو گرفتن زنان يا نهان داشتن آنان خود را، در ايران از باستان زمان بوده
كه تا امروز در ميان ما مانده است و به             » چادره«و  » چادر«يك نويسنده راستگو بوده و سخنانش استوار است، واژه             

 .راستي گفته او مي باشدپوشاك آنچناني زنها گفته مي شود دليل ديگر ب

پس براي چيست كه باين پوشاك زنها        . زيرا چادر آن خانه پارچه ايست كه در سفرها و بيابان نشيني ها بكار رود              
پلو تارخ مي نويسد نخست براي پوشانيدن زنان آنانرا بروي گردونه اي           پيداست كه چنانكه     ..چادر يا چادره گفته ميشود؟    

 .برويشان مي افراشته اند١ندي يا چادر كوچكينشانده چادر مان) عرابه(

سپس زنان  . چنين پيداست كه نخست چنان چادري بروي گردونه اي مي افراشته اند و اين ويژه توانگران مي بوده                 
ديگر كه بگردونه دسترسي نمي داشته اند آن چادر مانند يا چادر كوچك را خود بسر گرفته راه ميرفته اند، و كم كم                          

 .ولي نام چادر يا چادره همچنان بازمانده. يگر گردانيده اند و از مانندگي بچادر بيرون برده اندشكل آنرا د

دوم اين نهان داشتن زنان بنيادي خردمندانه نداشته و از آنجا برخاسته كه پادشاهان و زورمندان و پولداران                             
بهرحال از  .  جز غيرت خشك و بيخردانه نداشته      شوندي: روشنتر گويم . نمي خواسته اند نگاه كسي بروي زنان ايشان بيفتد      

با اينحال  . سخن پلوتارخ هم پيداست كه اين شيوه نخست ويژه پولداران مي بوده و سپس از آنان بديگران رسيده                         
بلكه ميتوان پنداشت كه پيش از زمان اسالم در          . بيگفتگوست كه زنان روستايي و ايل نشين از آن رفتار دور ميبوده اند             

 .نيز روگيري زنان همگاني نبودهشهرها 
 

 . ـ روگيري از اسالم نيست٣
چنين مي دانند كه اسالم دستور      . يكي از دانسته هاي غلط در ايران آنست كه روگيري زنان را از اسالم ميشمارند                

 زمان رو گشاده    زنان مسلمان در زمان خود پيغمبر، و تا ديرگاهي پس از آن           . در حاليكه چنين نيست   . داده زنها رو گيرند   
 .مي بودند

در كتابهاي  فقهي نه تنها      . شما از همه  كتابهاي فقهي  يكي را  پيدا نخواهيد كرد كه نوشته باشد  زنها  رو گيرند                       
 .»باز بودن رو و دستهاي زن جائز است«رو گرفتن را ننوشته اند، آشكاره نوشته اند كه 

او را  » مكاسب«و  » رسائل«رگ قرن گذشته بوده و كتابهاي        شيخ مرتضي انصاري كه يكي از مجتهدان بنام و بز           
در آنجا دليلها ياد كرده كه در زمان          . همه طلبه ها درس مي خوانند، رساله اي در اين باب نوشته كه بچاپ هم رسيده                

 . پيغمبر اسالم زنها رو گشاده ميبودند

                                                           
كه نخست  (آخر واژه هاي فارسي    از آنسوي در فارسي هاء در       . و راستش نيز همانست   ) نه چادر (مي گويند  » چادره«  اين واژه را در آذربايجان و برخي جاهاي ديگر            -١

: مثالً. بوده» كوچكي«ديگري از آنها     . دهانه، زبانه، تيغه، چشمه ، و بسيار مانند اينها           : بوده، مثالً   » مانندگي«معني هاي بسيار داشته كه يكي از آنها           ) كاف مي بوده 
 .پس واژه چادره نيز بيكي از اين دو معني تواند بود. دخترك، پسرك، شهرك 
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از جمله  . ولي سخنانش را بياد مي دارم    . ستمن اين رساله را سي و چند سال پيش ديده ام و اكنون در دسترسم ني                
 :مي نويسد

بترك خود  ) فضل(روايتي هست كه پيغمبر در حجه الوداع بشتري سوار شده و يكي از پسران عمويش عباس را                     
پيغمبر شتر را نگهداشت و     . يكي از زنان عرب بسر راه آمده و خواست چيزهايي را از پيغمبر بپرسد             . سوار گردانيده بوده  

يكزن جوان با   «:  فضل با آنزن بهمديگر نگاه مي كردند، پيغمبر روي فضل بسوي ديگر برگردانيده چنين فرمود                   چون
 .١»يكمرد جوان مي ترسم شيطان بميانشان درآيد

در حالي كه اين روايت وارونه      . كساني اينرا دليل گرفته اند كه زنها بايد رو گيرند        : شادروان شيخ انصاري مي گويد   
. زيرا از اين روايت پيداست كه آنزن رويش باز مي بوده، وگرنه رفتار پيغمبر شوندي پيدا نمي كرد                        . ساندآنرا مي ر 

پس اين  . باينمعني اگر آنزن رويش باز نمي بوده جهت نداشت پيغمبر روي پسر عباس را برگرداند و آن سخن را فرمايد                   
 . اندروايت دليل ديگر است كه زنها در زمان پيغمبر رو نمي گرفته

 .. از كي آغاز شده؟.. پس روگيري بميان زنهاي مسلمان از كجا آمده؟: ميدانم كساني خواهند پرسيد

در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه مسلمانان چون كشور ايران را بگشادند و با ايرانيان آميزش پيدا كردند بسياري                     
. ره درآمده و ايرانيان زيردست ايشان گرديده بودند         راست است كه عربها چي     . از عادتهاي ايراني را از ايشان گرفتند        

چون با ايرانيان روبرو شدند     . ليكن عربها مردمان بياباني مي بودند و از زندگاني جز شكل بسيار ساده آن را نمي شناختند                
ش پيدا كرده و    زندگاني آراسته ايرانيان را ديدند خيره ماندند و خواه ناخواه باين زندگاني گراي               : تمدن يا بهتر گوييم   

 .خود را بدامن آن انداختند

تمدن با آن زندگاني آراسته شهري كه عربها در سايه اسالم پيدا كردند بيش از هر چيز  رنگ زندگاني ايرانيان                          
بويژه در زمان خالفت عباسيان كه از يكسو چون پايتخت خود را ببغداد آورده بميان ايرانيان درآمدند و از                      . مي داشت
تر وزيران و پيرامونيان خود را از ايرانيان گرفتند ـ اينها نتيجه اش آن بود كه عربها بسياري از عادتهاي ايرانيان                       يكسو بيش 

 .را كه يكي از آنها چادر بسر كردن و رو پوشانيدن زنان مي بوده ياد گرفتند

آنها گذشته از زنهاي عقدي كه      بويژه كه تا آنزمان زندگاني اين عربها از سادگي بيرون آمده و از جمله هريكي از                 
تا چهار توانستندي گرفت، داراي كنيزان خوبروي بسيار مي بودند كه از تركستان و گرجستان و بلغار و ديگر جا برايشان                    

 .آورده شده بودند

 اينزنان كه در حرمخانه بيكار زيسته خوش مي خوردند و خوش مي خوابيدند و كاري جز خودآرايي نمي داشتند                   
ديگر آنزنهاي ساده  زمانهاي پيش  كه        .   بجا مي بود كه خود  را از  مردان بيگانه  نهان دارند و  رويشان  بپوشانند                     بسيار

 .رو گرفتن و نگرفتنشان چندان جدايي نداشتي نمانده بودند
 
 
 

                                                           
ان امراه خثعميه جائت الي رسول اهللا في حجه الوداع نستفيه و كان الفضل بن العباس رديف رسول اهللا فاخذ ينظر اليها و تنظر اليه فضرب رسول اهللا وجه الفضل عنها   -١

 .و قال رجل شاب و امراه شابه اخاف ان يدخل الشيطان بينهما
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 )بكربال ميرود(زن ايراني كه با چادر و روبند بسفر ميرود 
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 بزودي در ميان عربها نيز رواج گرفت و كم كم مسلمانان ديگر نيز پيروي                  از اينرو بود كه عادت روگيري زنان        
بلكه ميتوان گفت چون عربها آنرا از ايرانيان گرفته رواج دادند و بدينسان رنگ دين بخود پذيرفت، دامنه آن در                    . كردند

ندي اين بار به رو گرفتن        ايران نيز پهناورتر گرديد و بسياري از خاندانهاي كمچيز شهري كه پيش از آن رو نگرفت                      
 .برخاستند

با آنحال اين عادت، همگاني نتوانست شد و چون جز نتيجه خوشگذراني و مفتخوري نمي بود، زنان ساده روستايي                  
 .اينان نه نياز به نهفتن خودشان داشتند، و نه زندگانيشان راه بچنان كاري مي داد. و زنان رنجبر ايلها آنرا نپذيرفتند

در ديه ها و در ميان ايلها كسي نشاني از آن            . انكه مي دانيم تا اينزمان ما رو گرفتن ويژه شهرها مي بود           از اينرو چن  
 .نمي توانست يافت

 ..آيا در قرآن دستوري دربارة رو گرفتن زنان نيست؟: كساني مي گويند

ه اگر اين دليل رو گرفتن       در قرآن اين هست كه زنان بمردان و مردان بزنان نگاه نكنند، ك              . هيچ نيست : مي گويم
اين هم هست كه    . اين هم هست كه زنان آرايشهاي خود را جز بشوهران خود نشان ندهند            . باشد بايد مردها نيز رو گيرند     

 .مردان بيگانه سرزده باطاق زنان درنيايند، در قرآن اينها هست و رو گرفتن هيچ نيست

 !..ادگي را چرا مي كنند؟پس اين ايست!.. پس ماليان چه مي گويند؟: مي گويند

آنان دسته اي هستند كه در اين كشور مفت مي خورند و كاريكه از               !.. مگر شما ماليان را نمي شناسيد؟     : مي گويم
هر گامي كه مردم بسوي بهتري بردارند اينان با آن دشمنند كه            . دستشان بر مي آيد ايستادگي در برابر پيشرفت توده است        

مگر با مشروطه همين رفتار را نكردند و آن    . هند كرد و سپس رها كرده فراموش خواهند گردانيد        تا توانند ايستادگي خوا   
مگر با ثبت اسناد و      !.. مگر با دبستانها كه برپا شده بود ساليان دراز دشمني ننمودند؟              !.. خونريزيها را بميان نياوردند؟    

 !..ه اين رفتار را ننمودند و مايه خونريزي نگرديدند؟مگر با يكساني رخت و كال!.. دفترهاي رسمي بكشاكش نپرداختند؟

ولي اكنون خودشان    . مي كردند» تكفير«اين ماليان ساليان دراز با دبستانها دشمني نشان مي دادند و بچه ها را                    
تادگي درباره رو گرفتن نيز در حالي كه آن ايس         . دختران و پسران خود را بدبستان مي فرستند و بيكبار فراموش كرده اند           

آن مجتهد  . بلكه بسياري از آنها بي جوراب نيز مي باشند        . را مي نمايند، زنها و دخترهاي خودشان روباز و بي چادرند           
بزرگ را كه از آذربايجان بتهران آمده همه مي شناسند كه دختران و نوادگانش از شيكترين زنان روباز تهران مي باشند و                   

 .جوراب نيز بپا نمي كنند

نه بافنده اند، نه   . در زندگاني توده اي نمي دارند   » مشروعي«آزاري ماليان از آنجا برخاسته كه يك كار           اين مردم   
قانونها . هيچكاره اند: يك جمله بگويم  . ريسنده اند، نه سازنده اند، نه كارنده اند، نه دوزنده اند، نه مي خرند و نه مي فروشند           

پيشوايان دينيم و بمردم دين      «: خودشان مي گويند . ده و كاري بآنان نداده     نيز جايي براي ايشان در ميان توده باز نكر           
اينست چون  . زيرا چيزهايي را كه آنان مي آموزند مردم خودشان از پيش مي دانستند           . ولي اينهم دروغست  . »مي آموزيم

 !..كاري نمي دارند و بيكار هم نمي توانند نشست بمردم آزاري مي پردازند
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نامست كه چون پير و ناتوان شده بود،           » نايب حسين «ا توده بدبخت ايران داستان آنمرد بي چيز          داستان ماليان ب  
ولي هر چند روز يكبار كتكش مي زد و دشنامش             . بزنش نان و رخت نمي توانست داد و مهرباني نمي توانست كرد             

 .زاردهاين كار را مي كرد تا نگويند بيكبار زنش را فراموش كرده و بخود واگ. مي داد

قرآن و اسالم نيز     . ماليان نيز اين مردم آزاريها را مي كنند تا دانسته شود كه هستند و بيكبار فراموش نگردند                       
شگفت از شماست كه آنانرا تاكنون نشناخته ايد و بسخنانشان ارج مي گزاريد و دنبال               . دستاويزي در دست ايشان است    

 .مي كنيد

عقيله كبري  «ن روزنامه ماليان، آخوندي گفتار نوشته و دليل آورده كه             شنيدنيست كه چندي پيش مي بينم در آ       
در مجلس يزيد خطبه خوانده بيزيد پرخاش كرده كه ما را از پرده بيرون آوردي و زنان                     » جناب زينب سالم اهللا عليها     

 .اين را دليل آورده كه زنان ايران بايد رو گيرند. خودت در پرده مي باشند

تندنويس همراه داشته كه آن خطبه بسيار دراز او را واژه بواژه برشته                » عقيله كبري «ك مگر   آخوند: يكي بپرسد 
 !..نوشتن كشيده و براي هزار سال ديگر نگه داشته؟

نمي داند ما اگر بخواهيم    . آخوندك نمي داند كه اين چيزها كه در كتابهاي روضه خوانيست ده يكش راست نيست            
ته هاي آنها را راست شماريم بايد باور كنيم كه سري بريده در باالي نيزه با آواز بلند قرآن                   بآن كتابها ارج گزاريم و نوش     

فضه «بايد باور كنيم كه     . مي خوانده ـ  قرآن مي خوانده و مردم نيز شنيده و بچنان كار شگفتي هيچ پروايي نمي كرده اند                 
در آنجا از پيغمبر    . آورده است » جنازه  شهدا  « نگهداري   معجزه داشته كه رفته آن شير را براي        » خواتون سالم اهللا عليها   

من يكتن آدمي همچون شمايم و       «: اسالم معجزه مي طلبيده اند و با آن جايگاه برانگيختگي ناتواني مي نموده و مي گفته             
 .دانيهااينست نمونه نا. در اينجا كنيز دختر دخترش معجزه مي نمود و بشير درنده دستور مي داد. »فرستاده خدايم

مگر يزيد دستور داده بوده كه او رو           !.. را گرفته بوده؟  » عقيله كبري «گذشته از اينها مگر كسي جلو روگيري           
 .١را جز بمعني رو گرفتن نمي شناسد» پرده داري«نادان بيچاره !.. نگيرد؟

 
 .. ـ روگيري چرا بايد نباشد؟٤

اگر زني خواست روي خود را از مردان بيگانه            !.. د؟رو گرفتن زنان چه زيان دار       : شايد كساني خواهند گفت    
 !..اين چه پافشاريست كه كساني در اين باره مي كنند؟!.. بپوشاند چه نكوهش باو هست؟

گفتگو بر سر   . گفتگو نيز بر سر آن نمي باشد     . تنها رو گرفتن يا پوشانيدن رو در خور ارج چندان نيست           : مي گويم
تن و خود را پوشانيدن، زنان از توده بيرون افتاده بودند، بدستاويز همان رو گرفتن                    آنست كه بدستاويز همان رو گرف      

در اين  . بانجمنها نمي آمدند، از پيشآمدهاي كشور و توده بيكبار ناآگاه مي ماندند، از دانستنيها پاك بي بهره مي بودند                   
كوشش . آنچه در ايران مي بود اينها مي بود     . كشور مي زيستند و كمترين دلبستگي بآن نمي داشتند و نمي توانستند داشت          

 .اگر تنها روگرفتن بودي جاي چندان اندوه نبودي. ما نيز در برداشتن اينها بوده است و مي باشد

                                                           
» بمب آتشزاي فوالد در رد ورجاوند بنياد«خود را دشمن ما گردانيده، همانست كه آگاهي پراكنده كه كتابي بنام  اين آخوندك همانست كه با اين بيمايگي و ناداني -١

 .خواهد نوشت
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در خانه مي نشينند و پس از كارهاي بچه داري و خانه داري ) كه هنوز نمونه هاي آنها فراوانست (زنهاي روگير ايران    
 و اين مال ميرفتند و مغزهاي خود را با گفته هاي پوچ آنان مي آگندند، و يا در روضه خوانيها نشسته                       يا بپاي منبر آن مال    

بسرگذشت سكينه و ربابه دل مي سوزانيدند و سينه مي كوفتند، و يا بخانه فالن جادوگر و دعانويس رفته گره هاي                            
. د و بهر دردي شناخته ناشناخته دارويي ياد مي كردند         پيره زنان نيز پزشك مي بودن   . زندگاني را با دست آنان مي گشادند     

گفتگوي ما از   . شناخته بسيار بي ارج ميشماردند    ) ناقص العقل (» كوتاه خرد «مردان نيز آنان را      . اين مي بود حال زنان    
 .اينهاست نه تنها از رو گرفتن و نگرفتن

بايد معني زندگي و    . يك نيم مردم زنهايند   . ننددر اين كشور زندگي مي ك    . زنان از مردم اين كشورند    : ما مي گوييم 
در . در راه نگهداري كشور و آبادي توده با مردان همگامي نمايند          . از جهان و پيشآمدهاي آن آگاه باشند      . راه آنرا بدانند  

 .روزهاي سخت بكار خورند

و بلژيك و هلند و ديگر      ما ديديم در اين چند سال كه در ميانه دولتها جنگ مي رفت براي توده روس و انگليس                    
در انگلستان زنها بسياري از     . توده ها روزهاي سخت پيش آمد، و در همه جا زنان با مردان همگام و همدوش گرديدند                 

در روسستان زنها و دخترها رخت سربازي         . كارها را بگردن گرفتند كه مردان فرصت داشته بميدانهاي جنگ شتابند             
 .هوانوردي و ديگر كارهاي جنگي از مردان پس نماندنددر . پوشيده بميدان جنگ شتافتند

. راستست كه زنها براي سربازي و هوانوردي و جنگجويي آفريده نشده اند و ما در اين باره سخن خواهيم راند                        
 .ليكن در روزهاي سخت زنها هم بايد بهرگونه كوشش و جانفشاني آماده باشند و از سربازي و جنگجويي نيز بازنايستند

آيا از زنان روگير و خانه نشين ـ يا بهتر گوييم از زنان بيكاره و ناآگاه ـ كه اكنون نيز در ايران                              : مي پرسممن  
زنهاييكه هيچ نمي دانند كشور چيست، توده چه مي باشد، جنگ از كجا             !.. فراوانند چنين كارهايي را چشم توانداشت؟      

 !.. جز نذر حضرت عباس و نماز فاطمه زهرا نمي شناسند؟زنهاييكه براي ايمني از گزند و آسيب راهي. پيدا شده

آيا از آن زنان، با آن چادر و چاقچور و روبند و با آن رميدگي از مردان، در پيشآمدهاي ناگهاني                         : باز مي پرسم 
ست نه آن !.. نه آنست كه تا چاقچور و چادر پوشيدندي و روبند زدندي، شدني شده بودي؟             !.. كاري ساخته توانستي بود؟   

 !..كه با آن بند و بست هيچ كاري نتوانستندي؟

بيگفتگوست كه  . در زمينه روگيري بهتر است شما زنان روگير شهري را با زنهاي روباز روستايي بسنجش گزاريد                
ليكن درباره زنان وارونه اين بوده و        . شهر هميشه به ده برتري دارد و شهريان بايد بهتر و ارجدارتر از روستاييان باشند                 

زيرا زنهاي روستايي با مردان خود همدست مي باشند و از          . بيگمان زنهاي روستايي بهتر و برتر از زنهاي شهري مي بودند         
ليكن زنان روگير شهر از     . سود و زيان و از چگونگي كار شوهران خود آگاه بوده دلسوزي و دلبستگي نشان مي دهند                  

 .اين اندازه شايستگي نيز بي بهره مي بودند

زني كه  . ن كه اين سطرها را مي نويسم كتاب توردومند در جلو رويم باز و در آن تصوير زني پديدار است                      اكنو
شناخته شده و در كتابها جا      » قره فاطمه «اين زن كه بنام     . باسبي سوار است و چند تن تفنگچي را پشت سر خود انداخته            

در آن زمان جنگهايي     .  يك تيره از كردان مي بوده      براي خود باز كرده صد سال پيش در كردستان مي زيسته و رييس             
در يكي از آنها كه روسها ارضروم را بمحاصره گرفته بودند اين شيره زن نيز با سه                   . ميانه دولت روس با عثماني مي رفته     

 



١٣ ......................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  خواهران و دختران ما   

ه دسته اي  شبي روسها نيرنگ بكار برد    . چهار تن از پيروان خود آمده بعثمانيان ياري مي كرد و در جنگ دليريها مي نمود              
اين پيشآمد بقره فاطمه گران افتاده فردا بشهر رفته         . از كردان و تركان را كشته سنگري را از دست آنان بيرون مي آورند             

گروه انبوهي از مردان و زنان را با خود همدست گردانيده و همه ايشان تفنگ نمي داشتند، بسياري تبر يا شمشير يا ساتور      
ه جلو افتاده بروسها مي تازند و در سايه جنگ بسيار خونيني دوباره سنگر را بدست                         بدست مي گيرند و قرا فاطم       

 .مي آورند

در نتيجه اين مردانگي و جانفشاني نام قرا فاطمه بزبانها مي افتد كه سلطان عثماني او را باستامبول خواسته نوازشها                      
 .مي نمايد

آيا زناني با چادر و چاقچور بچنان       !.. ان روگير توانستي بود؟   شما بينديشيد آيا ماننده چنين دليري و جانفشاني از زن         
 !..كاري توانستندي برخاست؟

فسوسا در ايران مشروطه برخاست و سراسر كشور را بتكان آورد و از زنان كمترين جنبشي پديدار نگرديد و خود                     
 هيچ نمي خواستند بدانند ـ چه        زنهايي كه هيچ نمي دانستند كشور چيست، مشروطه چه مي باشد، و             . نتوانستي گرديد 

بيچاره آزاديخواهان بسيار آرزومند مي بودند كه در آن تكان از زنان نيز نامي در                 . جنبشي از آنان پديدار توانستي بود      
 !.. ولي از آنها چه سودي خواستي بود؟. ميان باشد و يكي دوبار نمايشهاي زوركي و ساختگي پديد آوردند

زنهاي روگير ايران از توده بيرون ميبودند و اين بسيار بيجا مي بود كه ما آنها را از مردم                  جاي هيچ گفتگو نيست كه      
بگفته رضاشاه تنها در هنگام      . اين كشور شماريم و براي روزهاي دشواري و گرفتاري به كمكي از آنان اميد بنديم                    

 .مي بود كه ما مي بايست زنها را نيز بشمار آوريم» بسيج خواربار«

شما چسودي از آن چشم       .. روگيري زنان براي چيست؟    : همه اينها ما از هواداران روگيري مي پرسيم         پس از    
اگر اين براي   !.. چرا بايد رو بگيرند؟    : ما نيز مي پرسيم  . »!..چرا بايد زنها رو نگيرند؟     «: شما از ما مي پرسيد    .. مي داريد؟

چادر و چاقچور و روبند     . ايمن باشند، اين نتيجه از آن نتواند بود       آنست كه مردان بيگانه بزنان راه نيابند و آنها از لغزش             
 .چنين سودي نتواند داد

. ما فراموش نكرده ايم كه پيش از آنكه در ايران چادر و پيچه برافتد، بدكاري در ميان زنان و مردان كمتر نمي بود                      
ولي در شهرها كه زنها روبسته       .  نتوانستي بود  فراموش نكرده ايم كه در روستاها كه زنها روگشاده مي بودند چنين بديها            

 . ميبودند با فراواني توانستي بود

زيرا بسياري از آنان كسان و       . آنگاه در ايران چون چادر و پيچه برافتاد ديده شد كه زنان بدكاره كمتر گرديدند                 
اينها چيزهاييست كه همه    . ي كرد خويشان مي داشتند كه آنچه را كه در زير چادر توانستندي كرد، در روبازي نتوانستند              

 .مي دانند و جاي گفتگو نيست
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 قره فاطمه

 )مند برداشته شدهو از توردهپيكر(
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 . ـ پرده داري  كه زنان را بايد بود٥
. مي گويم زنها بيكبار آزاد نتوانند بود  !.. آيا زنها بايد بيكبار آزاد باشند؟     !.. پس چه بايد كرد؟   : كساني خواهند گفت  

 .بيكبار آزاد بودن زنها بزيان خود آنهاست، بزيان مردهاست، بزيان توده است

 :زنها بايستي بدو چيز پابستگي نمايند

آرايش و خودنمايي را بخانه و  . يكي آنكه بكوچه و خيابان، و همچنين بانجمنها و بزمها، بي آرايش و ساده درآيند              
 .براي شوهران خود نگه دارند

 .دان بيگانه آزادانه در نياميزند و به بزمها جز همراه شوهران و خويشان نزديك خود نروندديگري آنكه با مر

اينهاست كه زنان را از لغزش و از فريب و نيرنگ مردان نگاه تواند                 . آن پرده داري كه زنان را بايد بود اينهاست        
 .داشت

اگر اين نيست پس    .  بسوي خود كشيدنست   زني كه بكوچه و خيابان با آرايش مي آيد، آن معنايش نگاه مردان را              
 !..چنين زني چه شگفتست كه خود بلغزد و ديگران را نيز بلغزاند؟!.. چيست؟

زنيكه آزادانه با مردان در مي آميزد  بدشواري خواهد توانست خود را نگه دارد، بدشواري خواهد توانست فريب                     
آميزش آزادانه زنرا    . زش آزادانه سرمايه باخته بيرون آيد       زن از بازار آمي    : چيزيست بسيار آزموده   . مردان را نخورد   

 .لغزشگاهيست كه خود بلغزد و ديگران را نيز بلغزاند

يكي آراسته بميان مردان درآمدن و شيكترين رختهاي خود را            : زنهاي ايران دو چيز بد را از اروپا ياد مي گيرند           
هر . اينها هر دو غلطست   . انه درآميختن و ببزمها خودسرانه رفتن     براي كوچه و  خيابان نگاه داشتن، ديگري با مردان آزاد          

 .دو بزيان خود زنهاست

بايد فريب آن سخنانيكه در     . اروپاييان زنرا گرامي نمي دارند   . بانوان ايران بايد بدانند كه زن در اروپا ارجمند نيست         
بيشتر اروپاييان زنها را افزاري      . تان زنهاست اروپاييان در بسيار چيزها گمراهند و يكي هم داس          . روزنامه هاست نخورند 

اينست آنها را ببزمها مي كشانند،     . براي خوشگذراني و كامگزاري مردان شناخته اند و بيش از اين معنايي بزنان نمي دهند             
 .پرده هاشان مي درند، از جايگاه خود پايين مي آورند

ما داستانهايي مي خوانيم كه فالن جوان      . بي نگهبان درمانده اند مليونها دختران   . در همان اروپا مليونها زنها بيشوهرند     
اينها نمونه هاييست كه   . روماني سيصد دختر را فريب داده، بهمان آدمكش فرانسه اي دويست زن را بزني گرفته و كشته                 

 .چگونه زن در اروپا بي ارج و زير پا ريخته مي باشد

جوانان درس خوانده اين چيزها را از اروپاييان نيك ياد گرفته اند           . داريدشما نمونه زندگاني اروپايي را در ايران مي        
شما مي بينيد كه كمتر يكي از ايشان در پي آنست كه دختري را بگيرد و او را ارجمند و                    . و در اين بديها پيرو اروپاييانند     

و دلدادگي بدام اندازند و پس از       » شقع«نود درصد ايشان در پي آنند كه دخترانرا فريب دهند و بنام              . گرامي نگاه دارد  
آنهمه رمان نويسيها و پيش نويسيها و گفتارنويسيها و هواداري از زنها نشاندادنها جز براي اين                 . كامگزاريها رهاشان كنند  

 .نيست
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را ياد گرفته معنايي برايش نشناخته بودند، اينجوانان و مردان معناي آنرا نيك                    » عشق«شاعران ايران كه واژه       
 .ناخته اند و نيك بكار مي بندندش

 آنهنگام خواهي ديد    ،»..پس چرا زن نمي گيري؟   «: اينهمه هواداريها كه با زبان از زنها مي كنند شما از يكي بپرسيد            
تا من زندگانيم را مرتب نكنم و خانه اي از خود نداشته           . .!مگر زن گرفتن آسانست؟   «: آقا فيلسوف شد و چنين پاسخ داد      

 .خواهي ديد بگفته تهرانيها چيزي هم طلبكار درآمد. »!..يد دختر مردم را بياورم و بدبخت گردانمباشم چرا با

اگر عشقبازي با دختران دبيرستانها و رقص با زنان در كافه ها نبودي آنگاه دانسته شدي كه پا بستگي آقا بفلسفه                         
ه آقا در پي زنيست كه بگيرد و بخانه آورد و             آنگاه ديده شدي كه همه اينها فراموش گرديد        . خود تا چه اندازه است     

 .نگاهدارد

بانوان بايد بدانند كه آزادي زنان و آميزشهاي خودسرانه آنان با مردان كه شيوه زندگاني اروپاييست، پيش از همه                    
. يها ببيننداين خود زيان ايشانست كه مردان زن نگيرند و زنان بي شوهر مانند و سخت    . و بيش از همه، زيانش بخود زنانست      

 .چنانكه زنهاي اروپا مي بينند

يكزن اگر در پي هوسبازي و كامگزاري باشد            . آري در آن شيوه اروپايي راه هوسبازي بروي زنها باز است               
زندگاني به  . تنها  با هوسبازي  بجايي  نتوان رسيد           . ولي زندگاني  همه اش  هوسبازي  نيست          . ميدانش گشاده است  
از . در زندگاني خوشيهاي بسياري هست كه جز از راه رفتار خردمندانه بدست نتواند آمد                .  است خانواده داري نيازمند  

خوشيهاي زندگانيست كه زن داراي بچگاني باشد و بپروردن آنها پردازد، و چون بزرگ شدند دختران را بشوهر دهد و                    
خوشيهاست كه زن نيكنام زيد و چون بهنگام اين يكي از بهترين     . براي پسران زن گيرد و داراي دامادها و عروسها گردد         

زني كه در پي هوسها باشد از اين خوشيها          . سالخوردگي رسيد از همه فرزندان و خويشان پاسداري و ارجشناسي ببيند            
 .بي بهره خواهد گرديد و چه بسا كه يك نيم بيشتر زندگي را با پشيماني و شرمندگي بسر خواهد برد

ه نوانديشان كه مي خواهند زنان را بزندگاني اروپايي كشانند و برايشان بزمهاي بال و                 ايندست: سخن كوتاه مي كنم  
رقص پديد ميآورند و دختران ساده دل را دنبال كرده آنها را براه عشقبازي مي كشانند، در دشمني و بدخواهي با زنان، از       

ودند، چندان كمي نمي دارند، بلكه گاهي با        آن آخوندهاي تيره مغز كه هواداري از روگيري و خانه نشيني زنان مي نم               
 .ايشان در يك پايه اند

اين داستان نيك روشن خواهد شد هنگاميكه ما بخواهيم زنان سيه روز بدكاره را كه از توده رانده شده اند دنبال                        
يرزا كاظمها و   كنيم و بداستان  هريكي رسيدگي نماييم كه  بيگمان خواهيم ديد كه  چنانكه  يكدسته از آنان بگير م                          

سرمايه شان از دستشان گرفته و رها كرده اند و آن بدبختان           » صيغه ده روزه  «ميرزا عنايتها و شيخ حسينها افتاده اند كه بنام          
از چشم بستگي و درماندگي راه بجايي نداشته و بآن كار سياه افتاده اند، يكدسته نيز قرباني آميزشهاي آزادانه و                               

 .ديده اند و انجام كارشان بسياهي كشيدهعشقبازي ساده دالنه گر

 



 
 زنان و مردان

 
 .ـ زنان اگر نيكند از مايند و اگر بدند از مايند١

از سالها در ايران كساني خود را هوادار زنان نشان داده بستايشها از آنان برمي خيزند و جايگاه واالي زنان را بما                          
ان دسته جدايي ميباشند و ما مردان بآنان ستم مي كنيم و آن هواداري ايشان               اينان چنين وا مي نمايند كه زن     . نشان ميدهند 

از آنسو يكدسته نيز در برابر ايشان از زنان بد مي گويند و گفتارها مي نويسند و نكوهشها                   . براي بازگردانيدن ستم است   
 .مي كنند

زنان اگر نيكند از مايند،      . يا بديشان رود  زنان دسته جدايي نيستند تا سخن از نيكي          . بهرحال اينها جز ناداني نيست    
 .زنان از ما زاده اند و ما از زنان زاده ايم. اگر بدند از مايند

ما همه در يكجا مي زييم، در پيش بردن            . زنان مادران و خواهران و همسران و دختران مايند            .. زنان كيستند؟ 
خوشيهاي ما بيش از همه از رهگذر        . اي زنان بهر ما   كوششهاي ما بهر زنانست و كوششه      . زندگاني دست بهم داده ايم   

 !..پس چه جدايي ميانه ما و آنهاست؟. زنانست

هست كه ما جلو آنها را      » حقوقي«چنين وا مي نمايند كه زنان را        . زنان مي كنند » حقوق«گاهي نيز اينان گفتگو از       
رلمان نماينده باشند، همچون آنان در عدليه بداوري         زنان بايد پاي بپاي مردان راه روند و همچون آنان در پا             . گرفته ايم

 .آنهاست كه ما جلو گرفته ايم» حقوق«اينها . گزيده شوند، همچون آنان وزير گردند و رييس اداره شوند

زنان بايد بكشور و توده دل بندند و از پيشآمدها          . زنها نيست و ما در اين باره سخن خواهيم راند         » حقوق«ولي اينها   
خدا زنان را براي كارهايي     . ولي نماينده شدن و داور بودن كارهاي آنها نيست         . شند و در كارها همدستي نمايند     آگاه با 

 . آفريده و مردان را براي كارهايي

ولي نه از آنكه آنان دسته جدايي هستند، بلكه از اينكه آميغها شناخته نمي باشد     . آري امروز بزنان سختيهايي مي رود    
 .ه براي زندگاني در ميان نيستو يكراه بخردان

اين حق بيچون و چراي      . يك حق زنان كه امروز پايمال مي گردد حق شوهر پيدا كردن و فرزندان داشتن است                  
 .زنهاست

خدا زنان را براي مردان و مردان را براي زنان آفريده كه هيچيكي جدا از ديگري نتواند زيست، و از اينجاست كه                       
 . گردانيده) يا نزديك بهم(در همه جا و در همه زمانها يكسان شماره زنان و مردان را 

هر آينه حق او را پايمال      . اينست مردي كه بسال زناشويي رسيده و زن نمي گيرد هر آينه زني را بدبخت مي گرداند              
 . مي سازد
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. با اين ستمگران در افتند    اين ستم را باز گردانند،      . اگر كساني در پي هواداري از زنهايند بايد همين را بديده گيرند           
 .بايد زناشويي ناچاري باشد كه مردي كه بسال زناشويي رسيده زن گيرد، وگرنه بزهكار شناخته گردد و كيفر بيند

يك ستم ديگر بزنان كه بايد آنرا نيز يادآوري كنيم آنست كه كار ناسزايي كه زني با مردي داشته، زن لكه دار                          
اين بسيار  . ولي مرد لكه نمي پذيرد و كسي او را بي آزرم نمي شمارد               . مي شناسند» بي آزرم «مي گردد و همه او را        

 .يك كاري كه بد بوده بايد هر دو كننده اش بد شمرده شوند. بي خردانه و خود ستم بزنانست

ختراني را  اكنون در همين توده هستند نامردان روسياهي كه د         . ببينيد بدي قانونها و ناداني اينمردم تا چه پايه است          
هستند آن شياداني كه بنام       . گرفته اند و سرمايه شان را نابود ساخته ببدبختي انداخته اند           » صيغه ده روزه   «بنام صيغه       

عشقبازي، زناني را برسوايي كشانيده بدنام و درمانده شان گردانيده اند كه نه قانونها آن را بزهكار مي شناسد و دنبال                         
 .آزرم و گناهكار مي شمارندمي كند و نه مردم آنرا بي 

ولي . بيزاري براي مردان، بي هيچ بندي آزاد است         . است) طالق(» بيزاري«يك ستم ديگر درباره زنان در زمينه          
 .ما در اين باره نيز سخن خواهيم راند. زنان را چنان حقي نيست

از اينست كه آييني بخردانه در      . ندولي نه از آنست كه زنان از ما جداي         . اينها ستمهاييست كه درباره زنان روانست     
 .زنان از مردانند و مردان از زنان مي باشند: دوباره مي گويم. ميان نمي باشد

 
 .ـ خدا زنانرا براي كارهايي آفريده و مردان را براي كارهايي٢

 كارهاشان در   چيزي ديگر كه بايد دانسته شود آنست كه زنان چنانكه در ساختمان تني و مغزي از مردان جدايند،                   
زنان براي خانه آراستن و       . خدا زنانرا براي كارهايي آفريده و مردان را براي كارهايي            . زندگاني توده اي نيز جداست    

 .بچه پروردن و دوختن و پختن و اينگونه كارهايند

ي در كابينه و    چنانكه گفتم از سالها كساني براي زنان ايران نمايندگي در پارلمان و داوري در دادگاهها و وزير                    
برخي از زنها نيز با آنان هم آوازي نموده چنين مي پندارند كه           . اينگونه كارها را آرزومندند و گاهي آوازي در مي آورند        

ايشانست، و اينكه نمايندگي پارلمان يا وزيري بآنها داده نمي شود از خوار داشتن ايشان                  » حقوق«داشتن آن كارها از      
رسيدن بنمايندگي پارلمان بزرگترين آرمان برخي از       . ايا مي شمارند كه بكوشند و بآنها برسند      مي باشد و بهرحال بخود ب    

 .آنهاست

بوزارت هم  . در اروپا در برخي از كشورها زنان نماينده توانند بود         . اين هم از چيزهاييست كه از اروپا ياد گرفته اند        
. آن كارها مي باشند و در آن باره دسته بنديها مي دارند            در برخي از كشورهاي ديگر نيز زنان خواهاي             . توانند رسيد 

 .پنداشته  مي شود كه يكي از نشانه هاي پيشرفت يك توده رسيدن زنان باين كارهاست

نمايندگي در  . خدا زنانرا براي كارهايي آفريده و مردانرا براي كارهايي         : دوباره مي گويم . ولي اينها همه خامست   
 :اه و وزيري و فرماندهي سپاه و اينگونه چيزها كار زنها نيست، بدو شوندپارلمان و داوري در دادگ

. يكي آنكه اينها بدورانديشي و رازداري و خونسردي و تاب و شكيب بسيار نيازمند است و اينها در زنها كمست                      
 .زنها چنانكه از ساختمان تني نازك و زود رنجند، در سهشها نيز چنان مي باشند
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 با چادر و چاقچور و روبنديكزن ايراني 

 )مند برداشته شده درباره هشتاد سال پيش استو از توردهپيكر(
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زنيكه هر دو سال و سه      . ديگري آنكه اينها با خانه داري و بچه پروري كه باياهاي ارجدارتر زنهاست نتواند ساخت              
 !..يا نماينده پارلمان يا وزير كابينه باشد؟سال يكبار بارور خواهد شد و بچه خواهد آورد چه سازش داردكه داور دادگاه 

آنگاه درآمدن در سياست و كوشش در راه نمايندگي از زنان آنانرا بآميزشها خواهد كشانيد و چه بسا ناستودگيها                     
رويهمرفته كاري ناپسنديده   . اگر اين در را باز نماييم زنان خودآرا و خودنما ميدان خواهند يافت              . كه رخ خواهد نمود   

 .پاي ايشان از كارهاي كشورداري هرچه دورتر بهتر. زنان زود توانند فريفت و زود توانند فريفته گردند. است

نمايندگي زنان در پارلمان و بودن ايشان در سياست در انگلستان هست و ناستودگيها              : ميدانم كساني خواهند گفت   
آنگاه در انگلستان نيز     .  خونسردتر از ديگران مي باشند      انگليسها. همه توده ها يكي نيستند    : مي گويم. نيز پديد نيامده   

 .بهرحال چيزي ستوده و در خور پيروي نمي باشد. نمايندگان زن انگشت شمارند

آن خانه داري و   . گذشته از همه اينها، نمايندگي  در پارلمان و  وزيري در كابينه  بارجمندي زنان نخواهد افزود                     
اگر پاي هوسبازي در ميان نيست همان بهتر كه بانوان           . ت كمتر از اين كارها نمي باشد     بچه پروري كه از باياهاي ايشانس     
 .به باياهاي طبيعي خود پردازند

زنان بايد از حال كشور و توده آگاه باشند، پيشآمدها را بدانند، بانجمنها درآيند، روزنامه ها                      : دوباره مي گويم 
اينها . نانكه سپس خواهيم نوشت برخي كارها و پيشه ها نيز توانند داشت   چ. بخوانند، در برگزيدن نمايندگان شركت كنند     

 .ولي نمايندگي و وزيري و داوري و اينگونه چيزها با باياي ايشان ناسازگار است. همه سزاست

جنگ هم تا هست و جهان گرفتار آن مي باشد زنها بايد همچون مردها آگاهيها در آن باره فرا گيرند و                                   
اكنون كه جنگ اين رويه هراس انگيز را بخود گرفته كه هواپيماها بر سر شهرها ميآيند و بمبها                   . يدا كنند ورزندگيهايي پ 

مي ريزند و گازهاي زهردار مي فرستند، چه زن و چه مرد، بايد دستورهايي در زمينه نگهداري خودشان و فرزندانشان ياد                   
 .اينها همه نيكست. بكارهاي زخم بندي و مانند اينها پردازندبلكه يكدسته از زنها . گيرند و آزموده و ورزيده باشند

زنان براي اينكارها آفريده نشده اند و هنرنماييها نيز در آن            . ولي سربازي و جنگجويي كار دختران و زنان نيست          
 .مرداگر گاهي زني يا دختري در جنگ و يا در هوانوردي هنري مي نمايد آنرا دليل نتوان ش. زمينه نتوانند كرد

در روزهاي دشواري كه گاهي پيش تواند آمد پابستگي باين سامانها نتوان . پيداست كه اينها همه در زمان عاديست   
. در چنان روزهايي، چه زنان و چه مردان، چه پيران و چه جوانان بايد بكوشش پردازند و جانفشاني دريغ نگويند                     . نمود

 .در چنان روزهايي زنان جنگ هم توانند كرد

چيزي كه بايد در اينجا در پايان گفتار بگويم آنست كه در يك توده بايد انديشه ها و همچنين روش زندگاني                       يك
در ايران يكي از گرفتاريهاي بزرگ پستي و بلندي بي اندازه انديشه ها و ناسازگاري                . در يكپايه و يا بهم نزديك باشد       

ه از يكسو  گروه انبوهي هنوز دست از چادر و روبند                  در همين زمينه زنان ديده مي شود ك         . روشهاي زندگانيست 
برنمي دارند و بار ديگر بآن بازگشته اند و آخوندها دست از گريبان ايشان برنداشته زنان روباز را بآتش دوزخ بيم                             

زيان اين  شگفتر آنست كه برخي از آزاديخواهان       . مي دهند، و از يكسو دسته اي از زنان بآرزوي وكالت پارلمان افتاده اند          
پستي و بلندي بي اندازه را نمي دانند و بجاي نبرد با آن ماليان و كوفتن سر ايشان كه بسيار ارجدار است ترانه بيجاي                            

 .نمايندگي بانوان را بميان مي آورند
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 . ـ زنان كوتاهخرد نمي باشند ولي بايد بكارهاي خود پردازند٣

زنان گيسوانشان دراز و خردهاشان      «. ناميده اند» كوتاه خرد «ته و آنانرا    از باستان زمان مردان زنان را بي ارج شناخ         
 :اين دروغ از دو چيز برخاسته. ولي اين نه راستست. »كوتاهست

چون زنانرا در پشت پرده جا داده از همه جا ناآگاه گزارده بودند، آن ناآگاهي و نافهمي آنانرا از طبيعت                      : نخست
 .نددانسته كوتاهخردشان مي شمارد

اينرا كه زنان براي كارهاي ديگري آفريده شده اند درنيافته و كوتاهي و درماندگي آنانرا در كارهاي مردانه                   : دوم
 .ديده، همان را دليل كوتاهخردي آنان مي شناختند

ر خدا زنانرا براي كارهاي ديگر و مردانرا براي كارهاي ديگر آفريده و به              : در اين باره راستي همانست كه گفتيم       
مثال براي زنان كه كارهاشان آراستن خانه و پروردن بچه ها و مانند اينهاست، هوش بيشتر و                    . كدام آنچه ميبايسته داده   

از آنسو بمردان دورانديشي و رازداري و        . سهشهاي تندتر و دريافتهاي تيزتر داده و باريك بيني آنانرا بيشتر گردانيده              
 .تاب و شكيب بيشتر داده

آنست كه زنان اگر بهمان كارهاي طبيعي خود پردازند هيچ كمي در ايشان پديدار نخواهد گرديد                اكنون سخن در    
ولي اگر بكارهاي ديگر برخيزند ـ مثال بسياست درآيند، بداوري پردازند،               . و آنها را با نيكي بانجام خواهند رسانيد          

اين نه تنها در زنانست، مردان نيز        . هد گرديد فرماندهي سپاه را بگردن گيرند ـ در آنجاهاست كه كميهايي پديدار خوا             
اگر بكار زنانه برخيزند ـ مثال بچه داري كنند، بخانه آرايي پردازند ـ كميها نمودار خواهد بود و درماندگيشان دانسته                         

 .خواهد گرديد

نه سازي  است كار خود را گزارده، مثال برخت دوزي يا خا          ) نقاش(اينها درست ماننده آنست كه كسيكه نگارگر         
 . پردازد كه هر آينه ناشيگريش بيرون خواهد افتاد

 .ولي بايد جز بكارهاي خود نپردازند. زنان كوتاهخرد نمي باشند: يك جمله بگوييم

آنان چون معني خرد را نمي دانستند هرگونه كمي يا نافهمي را كه               . است» خرد«يك ايراد نيز در اينجا در واژه          
را نيك روشن گردانيده اين نيز باز نموده ايم كه نيروهاي مغزي             » خرد«در حاليكه ما    . ده اندنامي» كوتاهخردي«ديده اند  

اين نيز باز نموده ايم كه دريافت      . آدمي بسيار است و خرد آن نيروييست كه نيك را از بد و سود را از زيان باز شناسد                     
چه ما مي آزماييم و مي بينيم در شناختن آميغها و از           درباره زنان نيز آن   . خرد و داوري آن در همه آدميان يكسان ميباشد         

درباره بانوان بيكبار   » كوتاهخرد«هم جدا كردن راست و كج و نيك و بد از مردان پس مانده نمي باشند، اينست واژه                      
 .بيجا و بيپاست

» ناقص العقل «و  » فهضعي«از اين پس يكي از كارهاييكه بايد بود آنست كه اينگونه نامهاي بيجا و خواري آور ـ  از                     
 .از ميان رود) »عورت«بويژه واژه بسيار زشت (و مانند اينها ـ كه بزنان گزارده شده بوده 

 
 
 

 



 
 درس و پيشه
 

 .ـ هر دختري يا زني بايد درس خواند و آميغهاي زندگي آموزد١
 :نخست از درس سخن رانيم. .اكنون بياييم كه زنها چه درسها خوانند و آيا بكاري يا پيشه اي پردازند يا نه؟

بيگفتگوست كه دختران بايد همچون پسران درس خوانند تا از دژآگاهي بيرون آيند و بجهان و زندگاني بينا                         
. »بزنان نوشتن ياد ندهيد تا عشقبازي نتوانند كرد       «: امامشان فرموده . ماليان زماني هم بر سر اين گفتگو مي داشتند       . گردند

سالها در ايران دبستان دخترانه برپا گردانيدن يكي از          .  و بازار مردم آزاري را گرم مي گردانيدند        اين را عنوان مي كردند   
ولي اكنون همان ماليان نيز دختران خود را         . در هر شهري كه برپا شدي تا چند ماه غوغا بودي           . كارهاي دشوار مي بود  

 .بدرس خواندن مي فرستند و آنچه بوده فراموش گرديده

در ايران يكي از گرفتاريها داستان       . گفتگو در آنست كه دختران يا زنان چه خوانند           . ره گفتگو نيست  در اين با  
دستگاهيست براي  . اين دستگاه بزرگي بنام فرهنگ كه بهمه جاي كشور دست انداخته تباهكاريست           . درس و فرهنگست  

 دستگاه سپارند كه نيروهاي مغزي آنها را          مردم بايد پسران و دختران خود را باين         . گيج گردانيدن جوانان و نورسان     
اينست بآن دلگرمي . فرسوده و بيكاره سازد و مغزهاشان پر از بدآموزيهاي گيج كننده زمان مغول گرداند و بيرون فرستد     

 .بايد خودمان پرواي پسران و دختران كنيم. ما بايد خودمان در انديشه فرهنگي باشيم. نتوان داشت

اينست فرهنگ را بچند    .  و چه دختر بايد چيزهايي را خوانند كه در زندگاني سودمند افتد            بيگفتگوست كه چه پسر   
 :درجه توان گردانيد

اين درجه  . درجه نخست ياد گرفتن خواندن و نوشتن و فرا گرفتن اندكي از تاريخ و جغرافي و دانشهاي ديگر                       
ي بيند كمي آشنا گردد و در زندگاني چشم بسته و           براي آنست كه پسر يا دختر از دژآگاهي بيرون آيد و آنچه را كه م               

دستورهاي خانه داري  . پيداست كه بايد بدختران دوختن و بافتن و پختن و اينگونه هنرها نيز ياد دهند                   . درمانده نباشد 
 .بياموزند

اين درجه براي آنست كه خود را و جهان را نيك شناسد و در                     . درجه دوم فرا گرفتن آميغهاي زندگانيست       
 .فرهنگ در معني واالترش همينست. براي آنست كه روانش نيرومند گردد. ندگاني بينا باشدز

چه دختران و چه پسران بايد جهان را بشناسند، از گوهر آدميگري و از جدايي كه ميانه آن با ديگر جانورانست                          
زندگاني توده اي بگردن مي دارد     باياهايي را كه هركسي در        . معني توده و زندگاني توده اي را بفهمند        . آگاه گردند 

معني راست سررشته داري و قانون و رفتاري را كه هركسي بايد در برابر آنها دارد               . نيك و بد را از هم باز دانند       . بشناسند
در . كشاورزي و بازرگاني و زناشويي و ديگر چيزها را بمعني راست خود دانسته بمعني راست خود بكار بندند                  . دريابند
 .از تندرستي و نبرد با بيماريها چيزهايي سودمند آموزند. ه بايد از قانونهاي همگاني نيز درسهايي دهنداين دور
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پاكيزگي و پاكي را باو نيك . بايد براي دختران دستورهايي درباره بچه پروردن و زخم بستن و اينگونه چيزها دهند          
 .رگرام نيست و تنها بيادآوري بس مي كنممن خواستم نوشتن پ. از موسيقي چيزهايي ياد دهند. بياموزند

در اين دوره از چيزهايي كه بايد بدختران ياد داد آنست كه فالگير و دعانويس و جادوگر و غيبگو همه فريبكارند،                
اين كارها  . بايد ياد داد كه اين جهان از روي آيين استواري مي گردد و آن آيين هيچگاه ديگر نگردد                 . همه دروغگويند 

 . كاراني بخود مي بندند همه بيرون از آيين جهانست و همه دروغ و بيپاستكه فريب

 .هر دختري و هر پسري بايد آنرا بپايان رساند. اين دو درجه فرهنگ براي همه است

دانشهايي كه امروز در جهانست ما از يكسو بآنها نيازمنديم كه اگر نشناسيم و                  . درجه سوم پرداختن بدانشهاست    
يمان درست نخواهد بود و از يكسو آنها مايه پيشرفت جهانست كه پرداختن بآنها نيكخواهي با جهان                         ندانيم زندگان 

بدينسان كه درس خوانند و سپس نيز خود بكوشند و هريكي            . اينست در هر توده اي بايد كساني بآنها پردازند        . مي باشد
 .د دانشكده ها باشد و دانشمنداني پديد آينددر هر كشوري باي. در يكرشته پيش رود و چيزهاي تازه اي بدست آورد

چيزيكه هست در اين باره نيز      . در اين زمينه زنها نيز پا در ميان توانند داشت، بايد كساني از آنان نيز بدانشها پردازند                
 مثالً  قابلگي و .زنها بايد بيش از همه بدانشهايي پردازند كه با باياهاي آنان بسازد        . جدايي ميانه زنان و مردان پديدار است      

. پزشگي و جراحي و دندانسازي و كحالي و داروسازي و ميكروبشناسي و اينگونه دانشها با باياهاي ايشان سازنده تر است              
 .ولي از آنسو بزن مهندس و حقوقدان نيازي نيست. در يك توده بزنان دانشمندي از اينگونه نياز بسيار هست

رهنگي كه فروغيها و حكمتها براي بيچاره گردانيدن اين توده بنياد                  شنيدنيست كه در اين فرهنگ ايران ـ ف            
 .اينست نمونه اي از نتيجه هاي آن فرهنگ. گزارده اند ـ  زنها دكتر در ادبيات و دكتر در فلسفه مي شوند

زن جواني را   . چندي پيش شبي در كافه شهرداري ميهمان مي بوديم        : اين داستان چون بجاست در اينجا مي آورم       
زن . بيايند: گفتم. دكتر در فلسفه  : گفتند!.. چه دكتري؟ : پرسيدم. گفتند دكتر است و مي خواهد با شما گفتگو كند           

مي خواهم . من شنيده ام شما از خدا سخن مي رانيد        «: جواني با چشمان سياه درشت پيش آمده چنين بسخن پرداخت             
در اين كشور در يكسو جادوگران و فالگيران        .  شدم ، من از اين سخن در شگفت      »آن خدا مخلوق فكر شماست    : بگويم

و دعانويسان دستگاهي پهناور درچيده اند و آگهيهاي سيد خراساني همه ديوارهاي تهران را سياه گردانيده و انبوه زنان و                   
ي در برابر   مردان در آن باورند كه با دعا و جادو كارهايي پيش توان برد و آيين طبيعت را بهم توان زد و از يكسو دختر                        

آنچه بيشتر مايه افسوس من شد آن بود كه          . من قد افراشته چنين سخن مي گويد و بآفريدگار جهان بي باوري مي نمايد             
مي دانستم همان دختر كه خدا را نمي پذيرد و اين طبيعت و دستگاه او را جداسر و سرخود مي شناسد، در درون دل او                          

 خوابيده كه اگر من ناگه گيرش گردانم و سخن را پيچانيده بگفتگو از بيپايي                  باورهايي بجادوگر و فالگير و دعانويس      
ميدانستم همان دختر در همان      . جادو و فال درآيم، بي اختيار بپاسخ خواهد برخاست و هواداري از آنها خواهد نمود                  

فظ و سعدي و مولوي نيز       دبيرستان و دانشكده كه درس فلسفه خوانده و بيدين گرديده، در كتابها معجزه هايي از حا                   
 .خوانده است و بآنها ايراد نگرفته بلكه باور كرده و در مغزش جا داده

بدخواهاني كه اين كشور را بنابودي مي برند يكي از خواستهاي ايشان اينست كه در مغزهاي جوانان، كهنه و تازه                     
اينست از يكسو مي كوشند كه       . شنددر هم آميزد و باورهاي آخشيج هم جا گيرد كه بدينسان گيج و درمانده با                       
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ياوه گوييهاي سعدي، و بافندگيهاي مولوي، و بدآموزيهاي زهرآلود خيام و            . بدآموزيهاي پوچ دوره مغول از ميان نرود      
حافظ بجوانان درس گفته شود و ماليان و روضه خوانان و فالگيران و جادوگران از ميان نرفته ريشه گمراهيها كنده                          

 فلسفه مادي را در دانشكده ها به پسران و دختران درس مي دهند و پندارهاي تند و بيپاي شوپنهاور و                      نشود، و از يكسو   
 .نيتچه و ديگرانرا در مغزهاي آنان جا مي دهند

 .نخوانده ام: گفت!.. شما نوشته هاي ما را خوانده ايد؟: بهرحال بآن خانم پاسخ داده گفتم

 !..يي را مي شناسانيم و چه سخناني مي گوييم كه بدينسان بما مي تازيد؟پس از كجا دانستي كه ما چه خدا: گفتم

سخنان ما درباره خدا چنين      . اين خود از خرد و دانش دور است كه سخني را ناخوانده و نادانسته بايراد پردازيد                   
 .نيست كه شما پنداشته ايد

 . »بهرحال من مي دانم كه خدا مخلوق فكر بشر است«: گفت

اينسخن را گفته اند ولي نه     . اين را شنيده ايد و خوش داشته ايد     . دوم است كه اين سخن را بزبان ميآوريد        بار  : گفتم
آنان خدايي را كه با هوس و دلخواهشان         . اينسخن را در برابر كشيشان و ماليان و همكاران ايشان گفته اند            . در برابر ما  

 دراز خوشش مي آمد، خداييكه فرزند مي داشت، دربار            خداييكه از ريش دراز و رخت        . بسازد پديد آورده بودند     
 .مي داشت، صد هزارها درباري نگه مي داشت

. همان دانشها كه شما درس خوانده ايد كشانيده       . ما را بسوي خدا دليل كشانيده      . سخن ما از خدا از اينگونه نيست       
نسخن شما در برابر ما ماننده آنست كه كسي باسحاق          اي. آنچه را كه دليل نشان داده پذيرفته ايم و ناچار بوده ايم بپذيريم            

زيرا سخن ما از خدا ماننده همان سخنيست كه         . »من آنرا نمي پذيرم  . نيروي كشش زاييده انديشه شماست    «: نيوتن بگويد 
باره اسحاق نيوتن ديده سيب از درخت بروي زمين فرو مي افتد و در           .  رانده) يا قوه جاذبه  (اسحاق نيوتن از نيروي كشش      

ديده كاريست انجام مي گيرد ولي سرچشمه اش پيدا نيست و چون جستجو كرده بيك نيروي نهاني                . آن بانديشه پرداخته  
ما نيز مي بينيم جهانيست و كارهايي در آن انجام مي گيرد، و چون سرچشمه آنها              . ناميده» نيروي كشش «پي برده كه آنرا     

 !..نمي دانم شما باين چه ايرادي مي داريد؟. مي ناميم» خدا« مي بريم كه را مي جوييم به يك چيز نهان و ناپيدا راه

اين داستان را ياد    . چون سرپا ايستاده بوديم بيش از اين سخن نرفت و من يادآوري كردم كه كتابهاي ما را بخواند                  
دختر كجا، درس   . ندكردم تا دانسته شود كه بدختران بجاي صدها چيزهاي آموختني چه چيزهاي ناسزنده را مي آموز                 

 !..دختر كجا ياوه بافيهاي شاعران را ياد گرفتن كجا؟!.. فلسفه كجا؟

يكسو هنوز زنان از چادر و روبند بيرون           . بد نيست : با خود گفتم   . مي گفتند همان دختر بآمريكا خواهد رفت       
 .تيجه هاي فرهنگستاينها نمونه هايي از ن. نمي آيند و يكسو دختري تنها بسرخود روانه آمريكا مي گردد

 
 .ـ زنان بهر كار و پيشه اي نتوانند برخاست٢

اين را هم از     . يكي از هوسهايي كه در ايران در ميان زنها پيدا شده باداره رفتن و بكارهاي مردانه برخاستنست                      
آنرا بسود خود   .  كشانند يكدسته از مردان نيز دوست مي دارند كه زنها را باداره ها و مغازه ها                . اروپاييان ياد گرفته اند  

 .بهرحال از اين زمينه هم بايد بسخن پردازيم. مي دانند
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 زني از عربهاي آفريقا با روبند

 )مند برداشته شدهو از توردهپيكر(
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اين . چنانكه گفتيم كاري كه طبيعت يا آفريدگار براي زنها برگزيده خانه داري و بچه پروري و اينگونه چيزهاست                 
ما در زندگاني چنانكه بكشاورزي و پارچه بافي و افزارسازي و مانند اينها             . ارج نيست و بسيار ارجدار است     كارها هم بي   

نيازمنديم، چنانكه خواربار مي خواهيم كه گرسنه نمانيم و پارچه مي خواهيم كه رخت دوزيم، خانه اي آراسته و پاكيزه                    
زنان . پرورنده اي مي خواهند كه آنها را بپرورد و بزرگ گرداند        بچگان ما   . مي خواهيم كه در آن بياساييم و خوش باشيم       
 .ما از اين باره بزنان ايران ايراد نمي داريم. خانه دار و بچه پرور،  بيكار يا مفتخور نيستند

 :با اينحال گاهي تواند بود كه زنها جز اينها بكاري يا پيشه اي پردازند و اين از چند راه تواند بود

مثالً پزشگي، دندانسازي، كحالي، جراحي،     . رها و پيشه ها هست كه ما بزنانه آنها نيز نياز ميداريم           نخست برخي كا  
 .قابلگي جز زنانه اش نتواند بود. دوزندگي، آموزگاري، گرمابه داري و مانند اينها

.  باين پيشه ها پردازند   دوم كارها يا پيشه هايي كه مردان مي دارند و همسران و دخترانشان توانند بآنها ياوري كنند و                
مردان كشاورز زنان و    . مثال مرد بازرگان زنش باو ياوري كرده حسابش نگاه دارد يا كار خريد و فروش را انجام دهد                    

 .اكنون در روستاها بسياري از كارهاي كشاورزي را آنها مي كنند و بسيار نيكست. دخترانشان با آنها همدستي نمايند

ارد و يا از خانواده بيچيزيست كه سختي مي بينند، اگر بكاري يا پيشه اي پردازد ناسزا                     سوم زني كه نانده نمي د     
 .نخواهد بود

چهارم در هنگام جنگ يا مانند آن كه نياز بهمدستي زنان با مردان افتاده زنان توانند كه بكارها و پيشه هاي مردانه                       
 ). ن چند سال مي كردندچنانكه همين كار را در كشورهاي جنگ كننده در اي. (پردازند

نكوهش و ايراد بآنست كه كساني بكارهاي مردانه          .  از اينها هم زياني نيست و جاي نكوهش و ايراد نمي باشد             
پرداختن زنانرا نشان پيشرفت توده و مايه سرفرازي كشور مي شمارند، يا زناني بهوسبازي كارهاي خانگي را رها كرده                      

ها كار مي گيرند، يا مردان بدخواهي براي آنكه دختران و زنان را بميان خود كشانند، بآتش                رو باداره ها مي آورند و در آن     
اينها همه بد و نكوهش آور است ، از اينها بدتر و نكوهش آورتر رفتار آن كسانيست كه دختران                   . هوس آنها باد مي زنند   

چنين كساني . اه بفزوني سود و درآمد خود مي كوشندو زنان خوشرو را در مغازه ها و يا در رستورانها مي گمارند و از آنر       
 .را بايد بسيار پست و بي ارج شناخت

هركسي نتواند هرچه دلش خواست آن      . يك چيز را بايد دانست و آن اينكه زندگاني توده اي با هوس نتواند بود               
يش همه را در بر دارد و بايد همه         در زندگاني توده اي بايد آييني خردمندانه باشد كه پيشرفت كارهاي توده و آسا             . كند

پيروي از آن آيين كنند، در يك توده اگر چنين باشد كه هركس پيروي از هوس يا دلخواه خود كند، كارها از سامان                          
 .افتاده نتيجه جز بدبختي نتواند بود

ته ساعت هشت   اينكه دختران دوست مي دارند كه در اداره ها كار كنند و هر روز برخاسته و كيف خود را برداش                    
 .راه مي افتند و در اتوبوسها و خيابانها همچون مردان شتابزدگي نشان ميدهند جز هوس نيست

آيا در  !.. چشده كه شما از باياهاي خود چشم پوشيده رو بكارهاي مردانه آورده ايد؟           : مي بايد از اين دختران پرسيد    
!..  در خانه بيكاريد و نمي خواهيد زمان خود را بيهوده بسر بريد؟           آيا!.. اداره ها كار فزونتر است و بكمك شما نياز افتاده؟        

 .پيداست كه هيچيكي نيست و تنها هوسبازيست كه آنها را به پشت ميزها مي كشاند!.. آيا كداميك از اينهاست؟
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تي فزونيند در اداره هاي ايران براي مردان كار نيست و اگر بازرسيم و بسنجيم خواهيم ديد دو سوم از كارمندان دول               
 !..و نيازي ببودن آنها نيست، با اينحال چه جاي آنست كه زناني را نيز بآنها بيفزايند؟

اين هست كه زني    . در خانه پختن و دوختن و شستن و روفتن و بافتن هست             . از آنسوي در خانه ها كار كم نيست       
اين هست كه   . و شوهرش را بدوزد    اين هست كه رختهاي خود       . اگر هنرمند باشد خوراكهاي خوشمزه و نيك بپزد         

 .ژاكت و ديگر چيزها ببافد

زنهاي تهران همه اينها را فراموش مي كنند، يك كلفت روستايي پيدا كرده و خوراك پزي و ديگر چيزها را باو                       
 .سپرده خود باداره مي شتابند و يا در خيابانها بيهوده مي گردند

ال باز رواج گرفته گذشته از آنكه زنها و دخترها را از خانه داري               اين هوِس كارهاي اداره كه در ايران از چند س           
 : بازميدارد، زيانهاي ديگر نيز پديد تواند آورد

زيرا نه خودشان مي خواهند شوهر كنند و نه مردان              . نخست اين دختران و زنان بيشترشان بي شوهر مي مانند            
ي آنكه از اداره باز نمانند از بارور شدن و بچه آوردن جلو                   آنهاييكه بشوهر مي روند برا    . مي خواهند از آنها بگيرند    

 .پيداست كه بايد يا از اداره چشم پوشند و يا از بچه داشتن و آن را پروردن. مي گيرند

همان آميزشست كه مايه لغزش زنها و مردها        . دوم بودن اينان در ميان مردان همان آميزشست كه گفتيم بايد نباشد            
 .هر دو تواند بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 زناشويي وبيزاري

 
 . ساله بايد گرفت٢٥ ساله زن تواند گرفت و ١٦ـ هر پسري ١

شماره . خدا مردان را براي زنان آفريده و زنان را براي مردان           . يكي از زمينه هاي گفتگو در اين كتاب زناشوييست       
 .گردانيده) يا نزديك بهم(آنانرا نيز در همه جا و در هر زمان يكسان 

از اين  . اين آيين سپهر است كه هر مردي يا زني باهم زيند و فرزندان آورند              . زنان بمردان و مردان بزنان نيازمندند     
 . آيين سر نتوان پيچيد

در آيين ما هر پسري     . اينست زناشويي يا پيوستن زني با مردي و زيستن آنان در يكجا يكي از باياهاي بزرگست                  
 .زن گرفت و چون بيست و پنج ساله بود بايد زن گرفتچون شانزده ساله بود تواند 

بيشتر جوانان زن نمي گيرند و از كامراني       . زن نگرفتن مردانست  ) بلكه همه جهان  (امروز يكي از گرفتاريهاي ايران      
 كه دنبال   دختران را مي خواهند  . خانواده پديد نمي آورند و بخانواده ها آزار دريغ نمي گويند        . با زنان هم باز نمي ايستند     

 .كنند و بدام عشقبازي اندازند، و نمي خواهند كه با يكي زناشويي كنند و از راه سزا زندگي بسر برند

اين رفتار زشت ايشانست و شگفتر آنكه همانان خود را هوادار زنان ميشمارند وچنانكه گفتيم با رمان بافتن و گفتار                    
 .در پارلمان ميطلبند» نمايندگي«زي بزنان ميدارند كه براي آنان برخي از بس دلسو. نوشتن ميكوشند آنها را بفريبند

، زبان باز كرده    »!..چشده كه شما زن نمي گيريد؟    «: از اين بدتر آنكه همه فيلسوفند و چنانكه گفتيم شما اگر بپرسيد           
اي هوسبازيهاي پست   اينان از درس خواندن همين را ياد گرفته اند كه بر           . فلسفه ها براي زن نگرفتن خود خواهند بافت       
 .خود بهانه هايي تراشند و رخت فلسفه پوشانند

اينان شاگردان خواجه حافظ شيرازيند ـ آنمرديكه هميشه باده مي خورد و ياوه مي سرود و پي كاري و پيشه اي                        
ما را گذر   در كوي نيكنامي    «: نميرفت و صد پستي را بهم در مي آميخت، و آنگاه فيلسوفانه بهانه مي آورد و مي سرود                 

 .»گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را. ندادند

. از دانستنيها جز اندكي نميدانند    . اينان از نيكيها بهره كم مي دارند     . امروز يكي از دردها حال اينجوانان و مردانست       
زنامه ها، نوشته هاي اينان   از بي ارجترين نوشته ها در رو    . با اينحال بميان افتاده اند و زبان و خامه خود را بيكار نمي گزارند             

 .درباره بانوان و در زمينه زناشوييست كه بگفته تهرانيان دل آدم را بهم مي زند

. شماره زنان و مردان يكسان و در برابر هر مردي يك زنست               . درباره زناشويي حساب روشني در دست است        
ا شمرده شود، و يا راه بدكاري براي زنها باز           سز) تعدد زوجات (اكنون يا بايد زناشويي ناچاري باشد يا چند زن گيري             
 ..گزارده گردد ـ  آيا كداميك از اين سه را بايد گرفت؟
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درباره چند زن گيري سخن دراز است و ما در اينجا همين اندازه مي گوييم كه مايه تلخي زندگاني زن وشوهر، و                       
 .ذيرفتبهرحال آنرا بي بند و آزاد نتوان پ. شوند دشمني ميانه فرزندانست

ليكن گاهي ديده ميشود برخي جوانان آنرا بد نمي شمارند و براي آن نيز               . درباره بدكاري بسخن نياز نبايستي بود      
 .بتازگي يكي از روزنامه هاي تهران در آن باره گفتاري نوشته. »الزمه تمدنست«: فلسفه درست كرده مي گويند

تمدن ). چنانكه تاكنون نشنيده ايم  . (پاسخ درستي نخواهيم شنيد   ،  »..تمدن چيست؟ «: ما اگر از همان نويسنده بپرسيم     
 .ولي كمتر كسي معني آنرا مي داند. يكي از واژه هاي پا در هواييست كه بزبانها افتاده و دستاويز سخنان بسياري گرديده

ينست كه  تمدن در نزد ايشان هم     . تمدن در پيش اين نويسندگان آن زندگاني غلطيست كه خود پديد آورده اند              
شانه از زير بار زن داري و خانه داري تهي گردانند، و دختران و زنان بي شوهر و راهبر مانده، بلغزشگاهها افتند و بدبخت                       

 .همينست كه بسياري از مردان راه كامراني با زنانرا جز بدكاري نشناسند. گردند

) بلكه در همه جهان   (امروز در ايران    . تبدكاري يكي از ننگهاي جهان آدميگريس     . بهرحال اينها سخنان پوچيست   
اين . بايد يكي از كوششها جلوگيري از اين ننگ و رهانيدن زنان بدبختي باشد كه پايشان لغزيده و بآن گودال افتاده اند                     

 .كوششيست كه بايد زنان و مردان در آن همدستي نمايند

خور پذيرفتن نيست و يگانه راه همانست كه        نه چند زن گيري و نه بدكاري هيچيك در          : بسخن خود باز مي گرديم   
 .چنانكه گفتيم زناشويي ناچاري باشد و اين چيزيست كه ما پذيرفته ايم
 

 .ـ بايد زناشويي دختر با پرگ از پدر باشد٢
در اين باره نخست بايد دانست       .. در زمينه زناشويي يك گفتگو هم اينست كه زن كه باشد و شوهر كه باشد؟                   

زيرا اين زناشويي گذشته از زيانهاي      . ويشان نزديك را كه اسالم و دينهاي ديگر سزا نشمارده اند بجا بوده            زناشويي با خ  
زيرا اين نتيجه اش آنست كه     . نژادي كه پزشكان مي گويند و بايد پذيرفت، زياني نيز از راه زندگاني توده اي تواند داشت              

 .زيان ديگري هم مي دارد كه اينجا جاي گفتگويش نيست. ردندخانواده ها با هم بستگي پيدا نكنند و از هم جدا گ

ايرانيان پيش از اسالم با خويشان نزديك ـ از خواهر و دختر و خاله و عمه ـ  زناشويي مي كرده اند و كساني اينرا از                         
ار از هوسبازيهاي   اين رفت . در اين باره دليلها در دستست كه در دين زردشت وارونه آن مي بوده             . دين زردشت دانسته اند  

 .برخي پادشاهان هخامنشي كه با خواهر يا دختر خود آميزش پيدا كرده بودند سرچشمه گرفته نه از دين زردشت

. از ديده زناشويي در اين باره جلوگيري نيست         . از اين خويشان گذشته، هركسي هركه را خواست تواند گرفت           
يا (تنها شرطيكه هست آنست كه دختر پسر را و پسر دختر را               . زاشتبجدايي نژادها و بدارا بودن و نبودن ارج نتوان گ          

 .بخواهد و دوست دارد و آنگاه چنان باشد كه سازش توانند داشت) زن مرد را و مرد زن را

پيداست كه  . امروز دخترها و زنها در بيرونند و بيشتر آنها رو نمي گيرند           . درباره خواستن بسخن بسياري نياز نيست     
امروز همچون  . دختر نيز تا پسر را نبيند و نپسندد خرسندي نخواهد داد          . تري را دوست ندارد نخواهد گرفت     تا پسري دخ  

سازش را  . گفتگوي بيشتر درباره سازش است     . زمانهاي پيش نيست كه دخترانرا ناديده گيرند و ناديده بشوهر دهند              
 ..چگونه بايد آنرا بديده گرفت؟.. چگونه توان پيش بيني كرد؟
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 يكدختر ايراني با روبند و چادر و چاقچور

 )اين دختر چون از خانواده بابي ميبود مادام ديوالفوا پيكر او را برداشته.  از توردومند برداشته شدههپيكر(

 
بايد دانست پسري يا مردي كه دختري يا زني را مي بيند و مي پسندد و در پي گرفتن او مي باشد، اين ديدن و                              

. خرد و دورانديشي كمتر در ميانست      . بلكه گاهي از روي هوس مي باشد      . ز همه از روي سهش است      پسنديدن بيش ا  
 .اينست بآن بس نتوان كرد. بلكه هيچ در ميان نيست

ولي اين شيوه   . شيوه پيش ايراني كه دختر پسر را و پسر دختر را نمي ديد و زناشويي انجام مي گرفت بد مي بود                      
 .نيك نيست
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ولي اين هم بيهوده    .  در ميانه آميزش باشد تا دختر و پسر و زن و مرد همديگر را بشناسند و بيازمايند                 بايد: مي گويند
براي يك پسر يا    . بيهوده است براي آنكه در چند بار ديدن آن آگاهي كه بايد، بدست نخواهد آمد               . است و هم زيانمند   

زيانمنداست براي آنكه چه بسا نتيجه ناستوده اي       . هددختر چه آسانست كه در چنان برخوردهايي خود را ستوده نشان د            
 .كه از آن برخيزد

اگر اين در باز شود بسياري از جوانان و مردان هميشه در پي اين آزمايشها خواهند بود و هيچگاه پا بزناشويي                            
مينست كه در    امروز يكي از بهانه هايي كه برخي مردان براي آميزشهاي خود با زنان مي دارند ه                    . نخواهند گزاشت 

برخي مردان چهل و   . جستجويند و مي خواهند يك دختري يا زني كه پسنديده باشد پيدا كنند، افسوس كه پيدا نمي كنند               
 .پنجاه ساله را توان يافت كه هنوز اين بهانه را مي آورند

ه زن و مرد يكسان با هم       در آمريكا چنين نهاده اند ك    «: بدتر از اين آنست كه گاهي ديده ام در روزنامه اي مي نويسد          
. »آميزش كنند، و چون همديگر را نيك شناختند و بيگمان بودند كه باهم خواهند ساخت آنگاه بزناشويي برخيزند                        

برخي نامردان براي كامگزاريهاي خود چه       : ببينيد. چه سخنان سبكمغزانه بيمعنايي در روزنامه ها پراكنده مي شود        : ببينيد
 .نقشه هايي مي كشند

در اين باره راه آنست كه يك پسري كه مي خواهد بزناشويي برخيزد، آن كار را با                       . ها همه بيخردانه است    اين
تنها بآن سهشي كه در     . آگاهي پدر و مادر و خويشان خود كند كه آنها نيز انديشه بكار برند و پيرامون كار را بسنجند                     

با پدر و مادر و خويشان ميباشد، و از يكسو بسود خود                اين رفتار از يكسو پاسداري       . دل خود پديد آمده بس نكنيد      
 .اوست و پايه زناشويي را استوار تواند گردانيد

همچنان دختر يا زن بايد بشوهر رفتن او با آگاهي از پدر و مادر و با خرسندي آنان باشد كه از يكسو پاس آنها                             
 در خانه شوهر هميشه به پشتيباني پدر و مادر و               آنگاه زن . داشته شود و از يكسو پيرامون كار نيك انديشيده گردد             

 .خويشان ديگر نيازمند است و اين بسيار نابجاست كه تنها بپسند خود بس كند و بآگاهي و خرسندي آنان ارج نگزارد

اين در اسالم   . اين شرطست كه شوهر كردن او با خشنودي پدر و با پرگ او باشد                 ) دوشيزه(بلكه درباره دختر     
اين براي آنست كه دختران ساده دل فريب جوانان و مردان فريبكار را نخورند و خود               . از اين پس هم بايد بود     مي بوده و   

 . را بدامن هركسي نيندازند

اين ناسازگاريها شوندهايي   . از آنسو ناسازگاريها كه امروز در خانواده هاست، نود درصد آنها چاره پذير است                 
 .شودميدارد كه بايد از ميان برداشته 

هر آدمي داراي   . نياز دارد ) به تربيت : يا بزبان مردم بگويم   (چنانكه گفتيم آدمي چه زن و چه مرد بفرهنگ          : نخست
سرشت جان و سرشت روان، كه اگر بحال خود بماند و فرهنگي نبيند، سرشت جاني او چيره درآمده                   . دو سرشت است  

ي و مانند اينها نيرو خواهد گرفت و سازش با او دشوار            خويهاي پست رشگ و كينه و خشم و خودخواهي و برتريفروش          
آن . اينست فرهنگي مي بايد كه سرشت رواني او را نيرومند و خردش را توانا گرداند و او را براه آورد                         . خواهد بود 

ي چنانكه گفتيم چه پسر و چه دختر بايد چند سالي را بآموختن آميغها                . كه گفته مي شود اينست    ) يا تربيت (فرهنگ  
 .زندگاني و شناختن جهان پردازند

 



٣٢ ......................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  خواهران و دختران ما   

اين دستگاهي كه بنام فرهنگ برپا گرديده وارونه اينست و نتيجه اش هم وارونه              . امروز چنين چيزي در ميان نيست     
باينمعني كه اين فرهنگ روانها و خردهاي نورسان را تا مي تواند ناتوانتر مي گرداند و بخودخواهي و                          . در مي آيد 

اينست امروز، اگر رويهمرفته بسنجيم پسران و دختران درس ناخوانده ارجدارترند تا آنان               . رو ميدهد بدخوييهاي آنان ني  
 . كه درس خوانده اند

بويژه كه اين فرهنگ وارونه هم در ميان        . يكي از شوندهاي ناسازگاري در خاندانها نبودن فرهنگست       : كوتاه سخن 
 .مي باشد

 تا مردم را راه برد و از رفتارهاي زيانمندي كه مردم نادانسته پيش                      در هر كشوري بايد قانونهايي باشد        : دوم
امروز در ايران بيشتر ناسازگاري در      . چنان قانونهايي نيست  ) بلكه در بيشتر كشورها   (امروز در ايران    . مي گيرند جلو گيرد  

ي رقص و بال و بباشگاههاي         خانواده هاي توانگران و پولداران، از خوشگذرانيها و بيكار زيستنها و از رفتن ببزمها                   
. ناستوده، و در خانواده هاي كمچيزان و بي پوالن، از سختي زندگاني و از نداشتن رخت و جوراب و كفش شيك است                     

 .اينها چيزهاييست كه بايد قانون چاره كند و چنان قانوني نيست

 برداشته شود، ناسازگاري در      اگر اين شوندها كه هست نباشد و اين كميها كه در زندگاني توده اي در ميانست                   
 .خانواده ها بسيار كم خواهد بود، كه درباره آن نيز سخن خواهيم راند

 
 .ـ زن يا مرد با بيماري گذرا بايد از زناشويي باز ايستد٣

زني يا مردي كه بيماري     . يكي از چيزهاييكه بايد در هنگام زناشويي بديده گرفته شود تندرستي زن و مرد مي باشد              
مي دارد و آن يكي را نيز بيمار خواهد گردانيد، و يا خونش پاك نيست و بفرزنداني كه پيدا شود بيم                         ) مسري(را  گذ

زناشويي چنين كسي جز اين نتيجه نخواهد داشت كه زني يا مردي را دچار                 . گزند مي رود، بايد از زناشويي باز ايستد       
آنكه خودشان بدانند و بفهمند بيمار و گرفتار باشند و چه بسا كه              درد و شكنجه گرداند و يا فرزنداني پديد آورد كه بي            
 .دچار كوري يا كري يا ديوانگي يا ماننده اينها گردند

همين اكنون چه فراوانند آنهاييكه دختري پاك مي بوده اند و از زناشويي با چنان كسي دچار بيماريهاي ناپاكي از                    
ه فراوانند فرزنداني كه خونهاشان ناپاكست و هميشه رنجور و ناتوان                چ. سفليس و سوزاك و مانند آنها گرديده اند         

 .ميباشند و گاهي نيز ناگهان اين يكي كور مي گردد و آن يكي كر مي شود، و سومي ديوانه مي باشد

بايد در هنگام زناشويي يكي از كارها اين باشد كه چه زن و چه مرد                  . اينها همه نتيجه نبودن آيين و قانون است         
 .د را به پزشگ بنمايند و از او نوشته درباره تندرستي و بي عيبي خود بگيرندخو

مردان يا زناني كه بيماري گذرا مي دارند تا بهبودي نيافته اند، زناشويي نتوانند و بايد نخست بچاره و درمان                             
ا ماننده خود و با بودن راهيكه از         مگر ب (اما كسانيكه خونهاشان ناپاكست بايد بيكبار از زناشويي بي بهره باشند             . پردازند

 ). پديد آوردن فرزند جلوگيري شود

يكي از كارهاي نيك در ايران آنست كه از ساليان دراز براي جذاميان زيستگاهي جداگانه پديد آورده اند و دولت                 
ي نيكتر آنست كه از     ول. اين كار نيكيست  ). بابا باغي در دو فرسخي تبريز نشيمنگاه ايشانست        . (دررفت آنها را ميرساند   
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زنان و مردان كه با هم زناشويي مي كنند و بچه هايي مي زايند، چنانكه شنيده ام             . فرزند پديد آوردن ايشان جلوگيري شود     
ولي پس از آن ناگهان بيماري خود را نشان         . بچه ها تا پانزده شانزده سالگي تندرستند و برخي هم خوشرو و خوشنمايند            

 .اين ستم دلگدازي بآن بيگناهانست. يه پدران و مادرانشان مي اندازدمي دهد و آنانرا برو

گذشته از آنكه از اينراه نژاد خود را پايدار مي گردانند، كه هم جذاميان هستند و باري بدوش دولت مي باشند و هم                     
 .جذام هست و مايه گزندي بمردم مي باشد

لوگيري شود بكنند، و اگر نيست بايد زنانرا از مردان            اگر راهي هست كه از فرزند پديد آمدن ج          : مي بايد گفت 
 .جدا گردانند تا زناشويي نتوانند

از آنسو مردي يا زني كه همسر خود        . در آيين ما زناشويي بي گواهي پزشك نتواند بود       : بسخن خود باز مي گرديم   
همچنان اين  . يده تاوان تواند طلبيد   را آلوده بيماري گرداند بايد باو كيفري سخت داد و آن  زن يا مرد كه آلوده گرد                     

) و يا سپس پيدا كرده    (زن يا شوهري كه دانسته شده بيماري گذرا مي داشته           . يكي از شوندهاي بيزاري جستن تواند بود      
همينست حال در ناپاك بودن     ). بدانسان كه خواهيم آورد   . (همسرش همانرا عنوان گرفته بيزاري و جدايي تواند خواست        

 .باز همينست حال در ديوانگي و بيماريهاي آنچناني. ه فرزندان رفتنو بيم گزند ب
 

 .باشد» عقد«ـ زناشويي بايد با ٤
باينمعني كه زن و مرد يا پسر و دختر با هم           . پيوند زناشويي بايد با عقد باشد     . برانيم» عقد«مي بايد چند سخني هم از      

خشنودي زن و   !.. ديگر عقد چيست؟  «: گاهي كساني مي گويند  . رندعقد بندند و پيوند زناشويي را در ميان خود پديد آو          
زن و مرد كه همديگر را پسنديده اند و بزناشويي با يكديگر خشنود مي باشند              . ولي اين سخن راست نيست    . »مرد بسست 

 .خود را با جمله هايي باز نمايد) تصميم(بايد آخرين گزيرش 

ولي نگزيريم و پس از چندي انجام نداده        .  در انديشه كردنش باشيم    بسيار چيزهاييست كه ما بآن خشنود گرديم و       
 .اينست بايد گزيرش باشد و آن با جمله هايي باز نموده شود. پشيمان گرديم

دستينه همان  . داستان عقد چه در زناشويي و چه در ديگر جاها، داستان دستينه ايست كه ما بنوشته ها مي گزاريم                    
از اينجاست كه يك نوشته بي دستينه، اگرچه با خط كسي          . نه ديگر آنرا پس نتوان گرفت     پس از دستي  . نشان گزيرشست 

 .باشد، در خور ارج نيست و آنرا دليل چيزي نتوان شمرد

. بايد عقد باشد و كساني نيز گواه آن باشند           . بهرحال بايد عقد باشد و آغاز زناشويي از همان تاريخ عقد است               
بايد بزمي نيز براي اينكار برپا كنند و چنانكه رسم است شيريني و ميوه                . ي نيز نوشته گردد   عقدنامه باشد و در دفتر دولت     

 . شاديها كنند و خوش باشند. گزارند و چايي و شربت خورانند

اينها همه نيكست و تنها چيزيكه بد است و بايد نباشد، آن روز برگزيدن و ساعت برگزيدنست كه بايد بروند و از                        
فالن روز تحت الشعاع است، بهمان روز قمر در          «: بنگرد و روزي را و ساعتي را برگزيند        » تقويم«او نيز به    مال بپرسند و    

در حاليكه نه در آسمان كژدمي       . اينها كاالهاي دغل ستاره شمارانست كه با دست ماليان بفروش مي رسانند           . »عقربست
 .هم بما زياني نتواند بود)  بودن ماه در زير خورشيديا(» تحت الشعاع«از . هست و نه ماه در كژدم جا تواند گرفت
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 .براي زناشويي هر روز نيكست و براي شادي و خوشي هر ساعت خجسته مي باشد. بايد يكباره اينها را رها كرد

همچنان بايد از شيوه هاي جادوگرانه و دستورهاي كلثوم ننه اي كه پيرزنهاي پندارپرست مي شناسند بيكبار دوري                  
سفيدبختي و سياه بختي جز      . كار جهان با طلسم و جادو و دعا و كارهاي بيخردانه پيره زنانه نمي گذرد                  . شودگزيده  

وگرنه با بديها و بيخرديها     . ما اگر نيك باشيم و زندگاني را از راه خرد پيش بريم سفيدبخت خواهيم بود               . پنداري نيست 
 .مان نيستبخت جز نتيجه كارهاي خود. جز سياه بختي نخواهيم ديد

اين جشن و پذيرايي بنام عقد براي آنست كه بداستان ارج گزارده شود و چه عروس و چه داماد ارجمندي آن را                        
دو تن بهم مي پيوندند كه پس از آن با هم زيند و            . زناشويي پيوند ورجاونديست كه زن و مرد با هم پيدا ميكنند          . دريابند

بايد . بهم ميپيوندند كه فرزنداني پديد آورند و نژادي باز گزارند          . ه باشند در شادي و اندوه و در خوشي و سختي همرا          
از طلسم  . آنچه بايد بود و سود خواهد داشت اينهاست         . اينها بآنها فهمانيده شود و تكاني در آنان پديد آورده گردد             

 .زبان بندي و مانند آنها سودي نتواند بود

. باني تواند بود و همان بهتر كه داماد و عروس خود بزبان آورند              چيز ديگري كه بايد گفت آنست كه عقد بهر ز          
ماليان براي خود بازاري    . و آنرا هم آخوندها خوانند چيزيست بسيار بيپا        » ...انكحت و زوجت  «: اينكه بايد بعربي باشد   

ا  مي خوانند به     آنچه  آخونده  . عقد بايد بزبان خود هركسي باشد كه بفهمد چه مي گويد و چه مي خواهد                . ساخته اند
 .خواني مارگيران و افسون گران ماننده تر است تا بعقد» منتر«

 :اگر كساني آيين ما را بخواهند ما چنين مي گوييم

اتاقي باشد پاكيزه با چراغهاي رنگارنگ، گل باشد و بوي خوش باشد، دو تن يا بيشتر از خويشان نزديك براي                         
نخست يكي از خويشان سالمند سخناني در معني        . كيزه و رختهاي پاكيزه باشند    گواهي باشند، داماد و عروس با تنهاي پا       

سپس همه باهم، داماد و عروس در ميانه، رو به خورآيان ايستند و با                . زناشويي و ارجمندي آن گويد و اندرزها سرايد        
داماد رو  . بان آورند پس از آن داماد و عروس دست بهم دهند و هريكي جمله هاي عقد را بز                    . خدا بنيايش پردازند  

 :بعروس گويد 

من ترا بزني خود پذيرفتم و خدا را گواه مي گيرم كه پاكدالنه رفتار خواهم كرد و تا توانم بآسايش تو خواهم                          «
 .»كوشيد

 :عروس رو به داماد گويد

 تا توانم    من نيز تو را بشوهري خود پذيرفتم و خدا را گواه مي گيرم كه با تو پاكدالنه رفتار خواهم كرد و                             «
 .»خشنودي تو را نگاه خواهم داشت

. پس از آن جشن و شادي آغاز گردد       . پس از آن بعقدنامه دستينه گزارند كه سپس بايد بدفتر دولتي برده بنويسانند            
 .اگر سالمنداني نخواهند جشن و شادي باشد باكي نيست
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  ـ زناشويي نه كابين ميخواهد نه جهاز٥
اگر زناشويي  : مي گويم. خواهند پرسيد ) يا پوليكه مرد براي زن بگردن گيرد        (اره كابين،   ميدانم كساني هم درب    

شگفتر !.. پول در آنميانه چكار مي كند؟     !.. آنست كه زني و مردي بهم پيوندند و باهم زيند ديگر بپول چه نياز است؟                  
ان ايلها و در برخي روستاها اگر كسي را          در مي . طلبند» شيربها«آنكه گاهي برخي پدران و مادران پول ديگري هم بنام             

راستست كه در   . اينها يادگار زمانهاي دختر فروشيست    . دختري زيباست، تا پول بسياري بنام شيربها نگيرند بشوهر ندهند         
 .چيزيكه هست زمان اسالم جدا بوده و زمان ما جداست. اسالم نيز كابين مي بوده

نست كه مردي اگر خواست زني را رها كند، تهيدست نماند و تا پيدا                كابين براي آ  : ميدانم كساني خواهند گفت   
همين ميبوده كه مردان نتوانند     . اين راستست و انديشه اسالم نيز همين مي بوده       : ميگويم. كردن شوهر ديگر بسختي نيفتد    

ستم بزرگي براي آنان     بويژه درباره دختران كه اين        . زنهايي بگيرند و هر زمان خواستند بي هيچ تاواني رهاشان كنند            
يا رها كردن زن براي جلوگيري از اين، راه بهترش را نشان خواهيم             » بيزاري«ميبودي ولي شما خواهيد ديد كه ما درباره         

 .داد

اين چيز بدي نيست كه پدر      . است ـ كاچالهايي كه زن همراه خود بخانه شوهر برد         » جهيز«يك سخن ديگر درباره     
چيزيكه هست جهيز   . كسي از چنين دهشي جلو نتواند گرفت        . و رختهايي بدختر خود دهد     يا مادر بدلخواه كاچالها      

 .امروز باينمعني نيست

پدري يا مادري كه . جهيز امروز ناچاريست و از آنسو يكي از افزارهاي خودنمايي و خودفروشي توانگران مي باشد           
پدري كه چند   . اين يكي از چيزهاي باياست     . دانددختر شوهر مي دهد اگر هم ندارد بايد وام گيرد و جهيز آماده گر                

از شوندهايي كه در     . دختر مي دارد اين اندوهي براي اوست كه جهيز براي آنان بسيج كند و يكايك راه اندازد                        
 .خانواده ها دختر را نخواهند و از زاييده شدن او پدر و مادر ناخشنودي نمايند همين مي باشد

سي جهيز را كه رختخواب و تختخواب و ميز و صندلي و سيمينه افزار و مانند                       از آنسو بايد در روزهاي عرو       
. اينهاست بروي طبقهايي چينند و طبق كشها بسر گيرند و پشت سر هم قطار شوند و در كوچه ها و خيابان ها نمايش دهند                     

 . بودپيداست كه اگر كم بود و يا چيزهايي پربها نبود مايه سرافكندگي داماد و ديگران خواهد

مردي را مي شناسم   . بسياري از مردها بيش از همه در پي جهاز باشند و اينست زني را خواهند كه جهاز بيشتر آورد                   
مرد را نسزاست   : من چون پندش مي دادم و مي گفتم     . كه با زنش بدرفتاري مي كرد تنها بدين عنوان كه جهاز كم آورده            

. اسالم پيش نرفت مگر با دارايي خديجه      !.. چه مي گوييد آقا؟  «:  داد كه چشمش بجهاز زن باشد، با يك تندي بمن پاسخ         
از خانواده دارا زن گرفتم كه خانه آراسته داشته            . من مي خواهم در اين كشور ببزرگي رسم، وكيل شوم، وزير شوم              

 .در شگفت شدم كه چه انديشه هايي برسر مي دارد و ببدي خود چه بهانه مي آورد.  »...باشم

هزارها . هزارها دختران در خانه مانده اند چرا كه پدرهاشان دارا نيستند و جهيز نمي دارند              . هيز دراز است  داستان ج 
 .زنان هميشه سركوفت و نكوهش مي شوند، چرا كه جهيز كم آورده اند

ر در ه . بايد زنرا بپاس نيكي و ستودگي خودش گرفت نه بهر جهيز آوردنش              . اينست بايد اينهم از ميان برخيزد      
اينست من دوست مي دارم جوانان و مردان رو بدختران و            . كاري بايد خشنودي خدا را خواست و نيكي از خود نمود            
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اگر بدي يا جلوگير  ديگري در ميان نيست          . زناني آورند كه بي جهيزند واز بي جهيزي، ديگران بآنها رو نخواهند آورد           
 .رد و در جستجوي آن بودنداشتن جهيز را بايد نه تنها بد نشمرد، نيك هم شم

 
 يكزن ايراني با چادر و چاقچور و روبند

 )پيكر از كتاب مستر شوستر برداشته شده درباره چهل سال پيش است(

 
نكته ارجدارتر و باريكتر آنست كه زناشويي كه براي پديد آوردن خانواده و باهم خوش زيستنست و چه پدرها و                     

د بيش از همه اين را بديده گيرند و از هر راهيكه توانند زمينه آنرا آماده تر گردانند،                 مادرها و چه خود زنها و شوهرها باي       
خانواده دختر فزوني كابين    . همه اينها فراموش مي شود و از آغاز گفتگو انديشه ها بيش از همه بكابين و جهاز مي پردازد                

هد كه از همانجا تخم رنجش و كينه در دلهاي هر دو            بارها رخ مي د  . را مي خواهد و خانواده پسر فزوني جهاز را مي طلبد        
 .كاشته مي شود
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 .ـ بيزاري از روي دلخواه نتواند بود٦
چنانكه گفتم نود درصد ناسازگاريهاي امروزي زنان با مردان نتيجه بي فرهنگي و                : اكنون بر سر بيزاري مي آييم     

بسيار باشند  . مي يا بدخواهي يكي از زن و شوهر تواند بود         ليكن ده درصد هم نتيجه بدخي     . نبودن قانونهاي بخردانه است   
در اين هنگامهاست كه به بيزاري جستن         . زنها يا مردهاييكه بدي را در نهاد خود دارند و زيستن با آنان دشوار باشد                   

 .نياز افتد) طالق(

 . نياز هستولي چنانكه گفتيم گاهي بآن. بيگمان بيزاري كار ناستوده ايست، بويژه با بودن بچگان

. ولي اين دور از خرد مي باشد  . در كيش مسيحي هم ناسزاست    . بوده اند كساني كه بيزاري را بيكبار ناسزا شمارده اند       
 .جلوگيري از بيزاري و راه ندادن بآن مردم را در فشار گزاردنست و گاهي نيز زيانهاي بسيار پديد تواند آورد

بلكه بيزاري چنانكه مرد را سزاست، زن را        . نونها جا براي آن باز كرد     بيگفتگوست كه بيزاري سزاست و بايد در قا       
بهر عنواني كه مرد بيزاري تواند جست، زن نيز تواند             . در اين باره جدايي ميانه زن و مرد نتوان گزاشت            . هم سزاست 

 .جست

 خود بيزاري   چيزيكه هست در آيين ما چه مرد و چه زن، آزاد نيست كه هر زمان كه خواست از زن يا شوهر                           
 .بيزاري از روي دلخواه نتواند بود. جويد

زن و مرد كه با هم نمي سازند و در ميانشان دشمني پيدا شده و كار به بيزاري خواستن رسيده بايد دو تن از                                 
كه اگر نياز بود خود آنان ديگري را برگزيده         (خويشان نزديك، يكي از اينسو و يكي از آنسو، بداوري برگزيده شوند              

آيا تنها از رنجيدگيست كه پيش آمده و يا شوندي در كار                .. و اينان بازرسند كه گله از چيست؟        ) ه تن توانند بود    س
رويهمرفته بايد نيك بجويند و     .. بازرسند كه آيا توان با پند دادن و نكوهيدن و يا از راه ديگري چاره كرد يا نه؟                 .. است؟

براي زندگاني آنان بگزارند و ناسازگاري را از ميان بردارند، و اگر                بازرسند و نخست بآن كوشند كه ترتيب بهتري            
ديدند كه از اين كوششها سودي نبود و يا نخواهد بود، گواهي بچگونگي دهند و در آن هنگام است كه بيزاري انجام                         

 .تواند گرفت

د داوران از روي حال و سال زن        اكنون اگر بيزاري جوينده مرد است بايد پولي بزن پردازد، و اندازه اين پول را باي               
همچنين بايد دوشيزه بودن و نبودن زن در هنگام زناشويي             . و توانايي مرد، و اينكه شوند بيزاري چه بوده تعيين كنند             

 .بايد چنان باشد كه زن درمانده و نيازمند نباشد و بسختي نيفتد. بديده گرفته شود

هستند كه دوشيزه اي را گيرند     ) نامرداني: يا بهتر گويم  (خي مرداني   چيزيكه مي بايد در اينجا ياد كنيم آنست كه بر        
است » شرعي«برخي اينرا شيوه خود گردانيده اند و بدستاويز آنكه           . تنها براي آنكه زمان كمي نگاهدارند و رها كنند          

يافته بچنين كامگزاريهاي   از بدي قانونها و از درهم بودن كارهاي توده فرصت           . پياپي دختران را مي گيرند و رها مي كنند      
 .نامردانه مي پردازند

امام حسن مجتبي سالم اهللا عليه . ما تأسي بامام خود مي كنيم   «: در تبريز يكي مالست و با صد بيشرمي چنين مي گفته         
ي من مي گيرم و بهر كدام مبلغ     . اينها دختران فقرا هستند   «: ديگري در تهران مي گفته   . »دويست دختر گرفت و طالق داد     

 .»مي دهم كه جهيز تهيه كند و بشوهر خوبي رود

 



٣٨ ......................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  خواهران و دختران ما   

اين كسان بزه كاران پستي هستند و دختران چشم بسته بينوا را با پول كمي مي فريبند و سرمايه آبروشان از دستشان                      
مي گيرند و رها مي كنند، كه چنانكه گفتيم بيشتري از آنان، پس از رهايي از دست آن جانوران بدنهاد، راه بجاي                              

 .ري نبرده خود را بدامن بدكاري مي اندازندديگ

در آيين ما كسي كه با دختري درآميخته، چه او را فريب داده و چه زور بكار برده، بايد با عقد بزنيش گيرد و                              
نگاهش دارد و از چنين كسي بيزاري را بآساني نتوان پذيرفت، و اگر نگيرد و يا چون زني دارد كه نتواند گرفت، بايد او                   

 .همچنان پولي باندازه شاينده گرفت و بآن دختر پرداخت. زهكار شناخت و كيفر سختي دادرا ب

همان داوران يا از    (دراينجا هم بايد دو تن گواه باشند        : ما مي گوييم .. آمديم بيزاري چگونه باشد و راهش چيست؟      
اييكه از راز درونها آگاهست ـ  و سپس         بيزاري جوينده بايد رو به خورآيان ايستد و نخست ياد خدا كند ـ  خد              ). ديگران

، »بيزاري جستم و پيمان زناشويي را كه بسته بودم بگسيختم         ) يا از شوهرم  (من از زنم    «: جمله هاي بيزاري را بر زبان آورد     
 .سپس اين بايد در عقد نامه نوشته شود و در دفتر دولتي نويسانده گردد. يا هرچه اينمعني را برساند

 .بسيار بيپا و بسيار بيجاست» امرأتي طالق، هي طالق«: يان كشيدن و جمله هاي عربي سرودنپاي ماليي را بم

گردانيدن » سه طالقه «آنچه مي بايد گفت اينست كه داستان        . در اينجا بسخني نياز نيست    » عده«درباره بازگشت و    
رود ) محلل(كه زن در ميانه بشوهر ديگري       دادن باو و اينكه در آنحال بازگشت نتواند بود مگر آن          » طالق«زن و يا سه بار      

بهرحال در  . گيرد كه مايه ريشخندي باسالم شده، نخست باين رويه زشتي نبوده و معناي ديگري مي داشته                  » طالق«و  
باينمعني زن و شوهري كه دوبار بيزاري و جدايي در ميان آنان رخ داده و باز بزناشويي                            . آيين ما وارونه آنست     

يا ديوانگي  ) مسري(مگر آنكه انگيزه بيزاري جستن، بيماري گذرا        . بار سوم بيزاري از آنان نتوان پذيرفت      بازگشته اند در   
 .يا مانند اين باشد كه تازه پديد آمده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 خانه داري و بچه پروري

 
 .ـ زنرا در خانه شوهر باياهايي هست١

 :در اينجا يكايك ياد كنيمزنرا در خانه شوهر باياهايي هست كه ميبايد 

است و بايد بآراستن و پيراستن خانه و شستن و پاكيزه گردانيدن رخت و پختن و آماده                        » كدبانو«زن  : نخست
 .اينها كارهاي بانوانست. در زندگاني هركسي بايد بكاري يا پيشه اي پردازد. گردانيدن خوراك پردازد

هستند بانواني كه چنين     . ناسند و يا آنرا شاينده خود نمي دانند        هستند زناني كه كار كردن را باياي خود نمي ش            
ميدانند كه بايد بنشينند و بياسايند و بگردش روند و روز خود را با بيكاري بسر برند و كارهاي خانه را كلفت و نوكر                             

. آنها خواهد برخورد  » انميخ«چنين مي دانند كه پرداختن بكار خانه به        . بيشتر زنهاي تهران چنينند و چنين مي دانند      . كند
 .اينها درس از خانه هاي اعيانهاي مفتخور گرفته اند. اينها مفتخواران زنهايند

باين معني كلفت از    . در داستان كلفت، درد تنبلي و مفتخوري با خيم پست خودنمايي و برتريفروشي بهم آميخته                
روز گزارد، و از يكسو براي آنست كه گفته شود فالن           يكسو براي آنست كه كار كند و خانم تن پرور و تنبل بياسايد و               

 .همراه خانم باشد كه صدا كند و فرماندهد و بخود بالد» فاطمه سلطان«خانم كلفت دارد و در ميهمانيها 

برخي از زنها تنبلي و خود فروشي را بجايي رسانيده اند كه بغل كردن بچه خود را ننگ مي شمارند، و در كوچه ها                      
 .ا آن نيز بايد در بغل كلفت يا نوكر باشدو ميهمانيه

كار كردن نه تنها ببانوان نخواهد برخورد مايه سرفرازي ايشان تواند            . كاِر خانه باياي زنهاست   . اينها همه نافهميست  
 .يك بانو در پرداختن بكار خانه، شايستگي و ارزش خود را نشان تواند داد. بود و ارج ايشانرا بيشتر تواند گردانيد

انه اي كه كدبانويي با فهم و هوش و سليقه خود بيارايد و راه برد، جز از خانه ايست كه با دست كلفتهاي بيگانه                         خ
 .دل نابسته راه برده شود

از بديهاي زندگاني ماست كه يكي آقا باشد و يكي نوكر،           . زندگاني ماست  داستان كلفت و نوكر يكي از بديهاي      
 .ن خود سخنيست كه بايد در جايش گفته شوداي. و يكي خانم گردد و يكي كلفت

آري اگر زني در خانه اي تنهاست و از فزوني كار در رنج ميباشد، تواند يكي را از خويشان و همسايگان و يا از                           
 .ديگران كمك خود گيرد

دان نيز  به بزمهايي كه مر   . زن بايد فرمانبرداري از شوهر كند و در رفتن بگردش و ميهماني پرگ ازو خواهد                : دوم
اين از يكسو مايه نيكنامي اوست و از يكسو جلو            . نرود) يا يكي از پدر و برادرش      (خواهند بود جز بهمراهي شوهرش       
 .بدگمانيهاي شوهر را تواند گرفت

 .زن كه در سر راهش دامها تواند بود بسيار بجاست كه خود را بنگهداري شوهر سپارد
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 .آرايش زن در خانه و براي شوهرش بايد بود.ا و بميان مردها ساده درآيدآنگاه چنانكه گفته ايم زن بايد بخيابانه

آرايش . يكي از عادتهايي كه از اروپاييها گرفته شده همينست كه زنها چون مي خواهند بيرون روند خود را بيارايند            
دها در پيش نباشند، اين كار را       زنيكه مي خواهد مر  !.. من نمي دانم باين چه معنايي دهم؟     . را تنها براي بيرون رفتن شناسند     

با اين عادت آيا شگفتست كه مردان در دنبال زنهاي بيگانه باشند و در خانواده ها هميشه بدگمانيها و                        .. چرا مي كند؟ 
 ..رنجيدگي ها فرمانراند؟

. تولي پاكيزگي جز خودآراييس    . مي گزارند» پاكيزگي«كساني باين خودآرايي زنان در هنگام بيرون آمدن نام             
 .»پيراستن جز آراستنست«

زن بايد خود را همراه مرد و همباز زندگاني او شناخته اگر او را تنگدستي پيش آمد شكيبايي نمايد و با كم                        : سوم
 .و بيش بسازد، و اگر او را گرفتاري پيش آمد خود را بكنار نكشد و از كوشش و دلسوزي باز نايستد

زندگي درچيند و بآسايش زن بكوشد و از خريدن رخت و ديگر چيزها باز                مرد بايد باندازه توانايي خود دستگاه        
 .زن هم بايد بهمان اندازه خرسندي نمايد و مرد را در فشار نگزارد. اين باياي اوست. نايستد

زنهاي درسخوانده  . يكي از گرفتاريهاي بزرگ در زندگاني امروزي همين داستان رخت و كفش و كاله زنهاست               
فالن «. ما چيزيرا كه ياد گرفته اند، رختهاي تازه بتازه پوشيدن و با يكديگر همچشمي كردن است                 ) جددمت(و نوانديش   

اينهاست جمله هايي كه   . »فالن خانم فالن رخت را پوشيده بود من هم بايد بپوشم          «،  »رخت مود شده من بايد داشته باشم      
 . نمي نمايند اندازه توانايي مرد و درآمد اوستآنچه نمي فهمند و پروايي. زنهاي نوانديش ما از بر مي دارند

اين . بي بهره است، اينهاست  » فرهنگ«اين توده از    : آنچه مي گوييم . اين جز بيچارگي نيست، جز بي فرهنگي نيست      
 خوشيهاي جهان تنها رختهاي شيك پوشيدن و       . معني زندگانيرا ندانستن و خود را بتوي رنج و بدبختي انداختن است             

 .خودنمايي جز هوس پستي نمي باشد و همچشمي. ن نيستفروخت خود

رخت براي آنست كه بپوشيم و      . يكزن بافهم و فرهنگ چرا اين نداند كه رخت براي ماست، ما براي رخت نيستيم               
 .آسوده باشيم، نه براي اينكه خود را گرفتار آن گردانيم و هميشه اندوهش خوريم

 
 

 . خود كوشدـ هركسي بايد بجلوگيري از بديهاي٢
اين نتيجه ديگري از نبودن        . يكي از گرفتاريها در خانواده ها نساختن عروس با مادر و خواهر شوهر است                      

 .فرهنگست

آدمي از سرشت جاني خود داراي خيم هاي پست خشم و رشگ و خودنمايي و برتريفروشي و مانند اينهاست، و                      
هركسي، چه زن و چه مرد، بايد هوشيار اين بديهاي خود           . دهركسي بايد بكوشد و جلو اين خيمهاي پست خود را بگير          

 .اينست يك معني فرهنگ و آنچه امروز بسيار كمست اينست. باشد و تا تواند جلو آنها را بگيرد

عروس كه بخانه آورده مي شود، مادر شوهر ميدان پيدا مي كند كه اسب خودنمايي و برتريفروشي را بتك و تاز                       
عروس نيز كه پاي كم از آنها نمي دارد و جلو خشم و             . بهر چيز آن رشگ ميبرد و كينه مي توزد        آورد، و خواهر شوهر     

 .اينست خانه هميشه پر از رنجش و گفتگو مي باشد. كينه را نمي گيرد
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» تربيت«بسياري از مادر شوهران بهر كار و بهر سخن عروس ايراد گيرند و بهانه شان آنست كه مي خواهيم اينرا                        
خودنمايي و چيرگي فروشي    . كند» تربيت«هر بزرگي بايد كوچكتر را       . در ايران يكي از گرفتاريهاست    » تربيت«. كنيم

مرد زنش را كتك مي زند و      . »من بايد ترا تربيت كنم    «: خواهر بزرگ كوچكتر را مي زند و مي گويد      . نامش تربيت است  
بايد ترا  «:  خود دشنام ميدهد و سيلي مي زند و مي گويد           سلماني بشاگرد . »من بايد اينرا تربيت كنم     «: بهانه اش اينست 

 .»تربيت كنم

يا فرهنگست بايد   » تربيت«اگر كسي در پي     . اينها چيرگي فروشي است   : دوباره مي گويم . نيست» تربيت«ولي اينها   
 .نخست بخود پردازد، و بيش از همه بجلوگيري از بديهاي خود كوشد

ولي اينها بايد   . ي عروس نگهباني نمايد و چيزهايي را كه نمي داند باو بياموزد           بسيار بجاست كه مادر شوهر بكارها     
 .عروس هم بايد با او  پاسدارانه راه رود و به پندهايش گوش دهد. با مهرباني و پاكدلي باشد

گفتن . رداين باياي هر مرديست كه ميانه مادر و زن خود بايستد و آنانرا از چيرگي بيكديگر و از بدرفتاري باز دا                       
از زن هم   . اين نشان ناتواني و كار ندانيست     . بيجاست» از زن دست توان كشيد ولي از مادر يا خواهر نتوان كشيد            «اينكه  

 .بآساني دست نتوان كشيد

بزرگ و كوچك و زن و مرد گرفتار اين زشتي مي باشند و باندك                . است» دشنام«يك گرفتاري بدي در ايران       
دشنام معنايي را در بر ندارد و بيش از همه و پيش از همه، پستي و                    . روي يكديگر ريزند  خشمي دشنامهاي زشت را ب     

ولي چون دلسوز و خشم انگيز است، چه بسا زد و خوردهايي كه از آن برخيزد و چه                   . بي فرهنگي دشنام دهنده را رساند    
 .تلخا نتيجه هايي كه از آن پديد آيد

ياري از مردان آنرا افزار زندگاني، بلكه افزار تربيت مي شناسند و بارها                رواج دشنام در ايران تا بجاييست كه بس         
ديده شده كه يكي كه دشنامگوست و بزنش دشنامها مي شمارد و شما او را نكوهش ميكنيد برگشته با خشم چنين پاسخ                      

من مي خواهم اينرا    «:يا مي گويد . »!..آخر با رفتاريكه اين نافهم دارد آدم فحش هم ندهد پس چكار كند؟                «: مي دهد
 .اينها نمونه هايي از بيچارگي هاي اين توده است. »!..سر هر چيزي بزنمش؟!.. تربيت كنم پس فحش ندهم چكار كنم؟

بايد يكي از كوششهايي كه در ايران رود،         . يكي از چيزهايي كه بايد در ميان زن و شوهر نباشد اين زشتگوييست             
 .يد هركسي چه زن چه مرد زبان خود را از اين آلودگيها پاك نگه  داردبا. در برانداختن اين پتياره باشد

آمد «بفال و جادو و خواب و       ) بلكه بيشتر مردها نيز   (يكي ديگر از گرفتاريها در خانواده ها آن باورهاييست كه زنها           
 .يكي از چيزهاييكه هميشه مايه ناآسودگيست اينهاست. و مانند اينها مي دارند» و نيامد

سي كه بيك خانه درآمده آگر آنسال كار شوهر خوب نباشد و يا زياني از يكجا باو رسد يا يكي از                                  عرو
) طالقها(چه بسا بيزاريها    . او شمرده خواهد شد   » بدقدمي«خويشانش بميرد، اين گناه بگردن عروس خواهد افتاد ـ اينها از            

 شده، مرد هر زمان كه زياني باو رسيده و يا از پيشرفتي              بروي زن گزارده  » بدقدمي«چون نام   . كه از همين پندار برخاسته    
 .كه اميد مي داشته بازمانده، آنرا نيز از زن دانسته و بدرفتاريها كرده و سرانجام بجدايي و بيزاري انجاميده

: مردي را مي شناسم با زنش راه نمي رفت و مي خواست او را رها كند و پس از شمردن عيبهايي چنين مي گفت                         
 .…» اين بد قدمستاصالً«
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 يكزن ايراني با چادر و چاقچور و روبند

 )اين پيكر از كتاب فردريك روزن آلماني برداشته شده و درباره چهل و پنجاه سال پيش است(
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از آنسو بيشتر زنها از ناداني و نافهمي كه از آميغهاي زندگاني ناآگاهند، چون بي مهري يا بي پروايي از شوهر خود                     
بجاي آنكه بينديشند كه انگيزه آن بي مهري يا بي پروايي چيست و از راهش                 . ره آنرا از فال و جادو خواهند        بينند چا 

 .بجلوگيري كوشند، دست بدامن فالگير و جادوگر يازند

نتيجه ناتواني روانها و خردها در توده يكي همينست كه كسي بخود گمان بد بودن نبرد و كمي در خود نشناسد و                       
شيطان بيش از همه براي      . از اينجا رواج گرفته   » شيطان«افسانه  . ها بكوشد كه گناه را بگردن ديگران اندازد         در پيشآمد 

دو تن با هم پيكار كنند و بسر و كله يكديگر كوبند، و چون خشمشان                     . آنست كه هر گناهي را بگردن او اندازند          
يا پي هوسبازيها را گيرند و بكارهاي ناسزا           . »..!ديديد شيطان چه كار كرد      «: فرونشست و پشيمان گرديدند بگويند      

 .»شيطان گولم زد«: پردازند و آنگاه بگويند

اينست گناه را بگردن    . زنها كمتر توانند گناهي را بگردن گيرند       . بهرحال اين ناتواني در زنها بيشتر از مردهاست         
ولي زنها براي آنها انگيزه هاي      . ي از ايشانست  ناسازگاري زن با مرد بيگمان نتيجه بدرفتاري يك        . چيزهاي ديگر اندازند  

 .ديگري پندارند و چاره را نيز جادو شناسند

فالگيري و جادوگري در اين توده بدبخت يكي از پيشه هاست كه در هر شهري دسته اي از آن نان مي خورند، بلكه                    
 .كاران بدنهادنديكي از چيزهاييكه بايد ريشه اش كنده شود اين فريب. برخي دارايي مي اندوزند

اينان نه تنها دروغ مي گويند و فالهاشان راست نيست و از جادوهاشان سودي يا زياني نتواند بود، زيانهاي ديگري                     
اين يكي از شيوه هاي ايشانست كه چون زني بنزدشان رفت و سرگذشتي گفت پاسخ داده                      . نيز بخاندانها مي رسانند   

و آن زن كه اينرا شنود يكي از مادر         » ن باال بلندي يا باال كوتاهي دشمن شماست       براي شما جادو كرده اند، يكز    «: بگويند
 .اينها داستانهاي روزانه خانواده هاست. يا خواهر شوهر خود را بديده گيرد و با او دشمن گردد و اين نيز باو جادو كند

در اينجا همين .  آنها را بخوانند و بدانند سخنان بسيار رانده ايم كه بايد بانوان١ما درباره فال و جادو در جاي ديگري       
 .اندازه مي گوييم كه يكي از گرفتاريها در خانواده ها همينهاست و اينها بايد از ميان رود

 
 .ـ بايد داور در ميان زن و شوهر خويشان باشند٣

هاي نخست زناشويي   بويژه در سال  . زن و شوهر كه با هم مي زيند ناچاريست كه در ميانشان رنجشهايي پديد آيد                
ولي بايد تا توانند بآشكار     . كه در نتيجه جواني و ناآزمودگي و ناآشنايي بخوي و خيم يكديگر رنجش بيشتر تواند بود                 

 .نيندازند و خودشان با چشم پوشي و يا با گفتگو بپايان رسانند

و بازرسند و گناه را از هر         اگر رنجش بآشكار افتاد در آنهنگام بگردن خويشان نزديكست كه پا بميان گزارند                  
چيزي بسيار بد است كه پدران و مادران بدختران و پسران خود هوادار درآيند و                 . كدام كه ديدند بنكوهند و پند دهند       

بايد پدران و مادران بيش از همه در انديشه نيكي زندگاني دختران يا پسران خود باشند و                      . بيدادگرانه پشتيباني نمايند  
. رسند اگر بدرفتاري را از سوي پسر يا دختر خود ديدند بجاي هواداري، نكوهش باو كنند و پندش دهند                   اينست بايد باز  

 .از هواداري بيدادگرانه جز فزوني رنجش و ناسازگاري نتيجه نتواند بود

                                                           
 » پندارها«  كتاب -١
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كه اين گذشته از آن   . از چيزهاي نيك ميهمان خواندن دختر و داماد و يا پسر و عروسست كه پدران و مادران كنند                  
 .ميهمانيست و خوشيها را در برخواهد داشت، مايه سرفرازي دختران و پسران تواند بود و بمهر آنان بيكديگر تواند افزود

. اين بسيار بجاست كه چون ميانه پسري و دختري عروسي رخ داده، خويشان از دو سوي آنان را ميهمان خوانند                       
 .نايستندخويشان بايد از اينگونه پذيراييها و پرواها باز 

از چيزهاي بد كه گاهي ديده شده آنست كه پدران و مادران در پي سودجويي از داماد باشند و چشم بدست او                          
گاهي نيز وارونه آن    . اين دختر خود را سرافكنده و خوار گردانيدنست و چه بسا كه رنجشها تواند پديد آورد                  . دوزند

 .شد كه آن هم ناستوده استديده شود و داماد در انديشه سودجويي از پدرزن با

اگر رنجش ميانه زن و شوهر رويه ديگري گيرد كه پند و نكوهش سودي ندهد و نياز بدادخواهي افتد ـ  مثالً                             
مردي زن خود را از خانه بيرون راند و يا از خريدن رخت و كفش باز ايستد و يا زني پيروي از دستورهاي شوهر نكند و                          

در آيين ما چنين است كه بايد زن و مرد             . اين هنگامها نيز بايد داوران از خويشان باشند         يا بكار خانه برنخيزد ـ  در          
برگزيند كه اينان بازرسي    ) از آنانكه بي يكسوست و در رنجش و كشاكش پا در ميان نداشته           (هريكي داوري از خويشان     

 .و راستي داوري كنندكنند و اگر نياز بداور سومي افتاد خود آنان برگزينند و آنگاه از روي داد 

پيداست كه اگر يكسو به برگزيدن داور برنخاست و يا بداوري آنان گردن نگزاشت بايد كار را با دست دادگاه                        
بهرحال . بايد از دادگاه خواست كه او را به برگزيدن داور وا دارد و يا رأي داوران را روان گرداند                              . انجام داد 

 .يد كشانيدگفتگوهاي خانواده اي را بدادگاه نبا

امروز يكي از گرفتاريها همانست كه براي اينگونه رنجيدگيها و دادخواهيها داوراني نيست و اگر به عدليه روند                       
 .بايد سالها بروند و بيايند و نتيجه اي نبينند

 
 .ـ ميوه زناشويي فرزندان بايد بود٤

. وستن و با هم زيستن پديد آوردن فرزندان باشد         زن و مردي كه بهم مي پيوندند و با هم مي زيند بايد ميوه اين پي                
بهر اين بوده كه    . آفريدگار كه زن و مرد را نيازمند هم گردانيده بيش از همه بهر اين بوده كه فرزندان از آنان پديد آيد                     

 گزارده و   پدران و مادران، ما را پديد آورده و در جاي خود           . نژاد آدمي پايدار ماند و روي زمين از آدميان تهي نگردد           
يا بهر نامي كه    (اين راهيست كه آفريدگار يا طبيعت       . ما هم بايد فرزنداني پديد آوريم و در جاي خود گزاريم           . رفته اند
 .بروي ما باز كرده) خوانند

داشتن فرزند و پرداختن به پرورش آنها پر از              . از آنسو داشتن فرزند يكي از خواهشهاي طبيعي هركسيست             
مردان و زناني كه فرزند نمي دارند تو گويي چيزيرا كم مي دارند           . ي هم دارد خوشيش بيشتر است     اگر رنج . خوشيهاست

 .يا چيزي را گم كرده اند

ولي اينها  . هستند زناني كه از زاييدن جلو مي گيرند      . آري هستند مرداني كه زن نمي گيرند كه داراي فرزند نباشند          
 كه به تن پروري بيش از هر چيزي دلبستگي ميدارند و يا چون در پي                  كمند و شما اگر نيك سنجيد كساني تن آسايند         

 .كامگزاريها مي باشند بچه داشتن را سنگ راه خود مي شمارند
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برخي از ايشان بخود هستي ايراد مي دارند و        . كساني از اينان سخناني هم بزبان مي دارند و فلسفه هايي ياد گرفته اند           
اگر پدر و مادران ما ستم كرده ما را باين جهان آورده اند ما نبايد ستم                «:  چنين مي گويند  را شنيده اند ١چون سخن ابوالعال  

هم مي خورند و هم از     «پيروان اين فلسفه كسانيند كه بگفته عامي        . ولي اين فلسفه كم ژرفاست    . »كرده ديگران را بياوريم   
ود دلبستگي بسيار مي دارند و اگر كسي در پي           در حال آنكه اين سخن را مي گويند، بهستي خ          . »منت بيرون مي آورند  

داستان اينان  . نابود كردن يكي از آنها بود بيگمان او را دشمن خواهد داشت و تا مي تواند بنگهداري خواهد كوشيد                       
مي نامند، در حاليكه خودشان در آرزو و جستجوي آنند         ) جيفه(» مردار«داستان صوفيانست كه جهان را مينكوهند و آنرا         

 .در راه آن بگدايي كردن و آبروي خود ريختن هم تن در مي دهندو 

. برخي هم چنين وا مي نمايند كه روي زمين تنگ شده و يا خواهد شد و اينست بايد از فزوني آدميان جلو گرفت                       
ه امروز روي زمين تنگ نيست و در آينده روزي اگر تنگ گرديد در آن هنگامست كه بايد چار                    . ولي اين نيز بيپاست   

در اين كشور كه خواهد توانست بسيصد مليون مردم نشيمن و . اين سخن كه خود بيپاست در ايران بيپاتر مي باشد        . جويند
خواربار دهد و اكنون بيش از بيست مليون در آن نيست، زن نگرفتن و سخن از تنگي جا و كمي خواربار راندن بسيار                           

 .نابجاست

هستند كساني كه جدايي ميانه پسر و دختر گزارند          .  بايد ناخشنودي ننمود   .بهرحال بايد از داشتن بچه جلو نگرفت      
آنگاه آيا همه   !.. زيرا چه جدايي ميانه پسر و دختر است؟        . اين هم ناسزاست  . و از زاييده شدن دختر ناخشنودي نمايند       

 !..زنها توانند پسر زايند؟

يك بچه يا يك عروس نه        . ز نتيجه ناداني نيست    اينها ج : چنانكه گفتيم . شناسند» بدقدم«گاهي نيز بچه اي را       
آمدن عروس يا زاييده شدن بچه اي      . بايد در پيشآمدها ريشه آنها را جست و بدست آورد         . »بدقدم«باشد و نه    » خوشقدم«

 .مايه خوشبختي و بدبختي نتواند بود
 

 . ـ نازايي خود شوندي براي بيزاري تواند بود٥
باشد و بچه نزايد مرد را سزاست كه بهمان شوند او را رها كند و يا نگه داشته                     ) نازا(در آيين ما اگر زني سترون        

اگر خرسندي نداد سزاست كه      ) زن نازاي پيش  (چيزيكه هست آن زن      . در اينجا دو زني سزاست     . زني ديگر بگيرد  
 خوشي بسر برد و چون از        اين بدلخواه اوست كه بنشيند و بشكيبد و با آرامش و            . بهمين شوند بيزاري و رهايي خواهد      

زن نو فرزنداني بود آنها را فرزندان خود شمارد و در پروردن و نگه داشتن بياوري و دستياري پردازد، و يا اگر اينها را                           
 .نخواست و يا نتوانست، بيزاري جسته خود را بكنار كشد

نشكيبد و بهمان دستاويز بيزاري و       همچنين اگر مردي سترون بود و بچه ازو پديد نيامد، زن تواند به بي فرزندي                   
 .اينها چيزهاييست كه چه زن و چه مرد با پيشاني باز توانند كرد و جاي ايراد و نكوهش نتواند بود. رهايي خواهد

براي زنان و مرداني كه فرزند نمي دارند و نمي توانند داشت بسيار بجاست كه بچگاني را از ديگران ـ  از خويشان و                      
كسانيكه بچگان بسيار ميدارند كه نگهداري و        .  بگيرند و بفرزندي بپذيرند و بپرورند و بزرگ گردانند           از بيگانگان ـ    

                                                           
 ).و من بكسي ستم نكردماين ستم را بمن پدرم كرده ( » هذا جناه  ابي علي و ما جنيت علي احد «:  ابوالعال شعري گفته بوده كه بروي سنگ گورش نوشته شود -١
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هيچ باكي  . پرورش آنها سختست هيچ باكي نخواهد داشت اگر يكي از آن بچه ها را بيك مرد يا زن بچه نداري سپارند                     
 خرد ناسازگار است و نه از بزرگي كسي خواهد             چنين كاري نه با    . نخواهد داشت اگر بچه اي را بفرزندي آنها دهند         

. شايد كه بكساني گران افتد و تن بآن ندهند         . كاست و باو خواهد برخورد، و نه زياني به بچه يا بديگران خواهد داشت              
 ..!چه بدي از آن تواند برخاست؟!.. شوندش چيست؟: بايد پرسيد

بچه بيك خانه آسوده تري افتاده     .  آن زن و مرد نيكست      اين كار چه براي بچه و چه براي پدر و مادر و چه براي               
اما آن زن و مرد     . پدر و مادر بارشان سبكتر شده بپرورش بچگان ديگر بهتر خواهند رسيد             . پرورش بهتري خواهد ديد   

 .داراي فرزند گرديده، آن كمي كه در زندگانيشان مي بود از ميان خواهد برخاست

چه كمي در ميان تواند     !.. چرا نشود؟ : ما مي گوييم . »نه براي آدم فرزند نمي شود    بچه بيگا «: گاهي كساني مي گويند  
اگر خواستتان آنست كه يكمرد يا زن به بچه ديگري دلگرم نتواند            . بهتر است سخن را بشكافيد و روشنتر بگوييد       !.. بود؟

وي جانورانست كه هريكي زاده خود را        آنخ. بود و آنرا فرزند خود نتواند شناخت، اين پايه اي از فهم و خرد نمي دارد               
گربه كه بچه هاي خود را بدانسان دوست  دارد،          . دوست دارد و بپروردن پردازد و بزاده هاي ديگران دشمني نشاندهد            

آدمي كه داراي فهم و خرد است بايد اين سهشهاي جانوري را             . بچه هاي ديگران را بيازارد و چه بسا كه آنها را بخورد           
نتيجه اي كه از داشتن بچه     . گرداند و جدايي ميانه زاده خود و زاده ديگري كه او بفرزندي پذيرفته نگزارد               از خود دور    

ديگري او را   . يكي سرگرم بودن با آنان و لذت بردن از رفتار و گفتار بچگانه و ساده او                   : بايد خواست دو چيز است     
ه، جدايي ميانه آنكه فرزند زاده آدمي باشد و يا زاده               در زمينه اين دو نتيج      . پروردن و يادگار خود گردانيدن است       
 .ديگري نتوان گزاشت و بايد نگزاشت

اگر خواستتان آنست كه آن فرزند همچون زاده خود آدمي دلبسته و مهربان نتواند بود ـ اين بسته بآنست كه چه                         
زندگي بي بهره نباشد، جدايي ميانه       اگر بچه با فهم و خرد باشد و از آميغهاي                 . آميغهايي بآن فرزند ياد داده شود        

گذشته از آنكه بسياري از بچگان بپدر و مادر راست خود نيز              . پرورندگان خود با پدر و مادر راستي نخواهد گزاشت          
 .نيكي ناشناس درآيند و پاسداري ننمايند، و اين تنها درباره پرورندگان نيست

پرورش  او آنچه ارجدار است و در انديشه بايد بود، كشيدن              در پذيرفتن فرزند و برخاستن ب      : گذشته از همه اينها   
ميباشد، و اين   ) واميكه هركسي بتوده مي دارد و بايد او نيز يكي را بپرورد           (رنج پرورش يك آدمي و پرداختن وام خود          

 .نتيجه خواهد بود چه آن فرزند نيك درآيد و ارجشناسي نمايد و چه بد درآيد و نمك ناشناسي نشان دهد

اين يك كار كرفدار نيكست و اگر كسي بسراغ بچگان خانواده هاي بيچيز رود و از آنها پسري يا                      : تاه سخن كو
 .دختري بفرزندي پذيرد، ديگر بهتر و كرفدارتر خواهد بود
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 .ـ بدختران نامهاي نغزي بايد داد٦
زشگيست كه از گفتگوي ما بيرونست       ولي چون بيشتر از ديده پ      . درباره بچه پروردن بسخنان بسياري نياز هست        

 .بآنها در نيامده در پايان كتاب بيك يادآوري درباره نامهاي دختران مي پردازيم

ما اگر بخواهيم در اين زمينه        . جاي افسوسست كه در ايران نامگزاري بكودكان نيز از روي فهم و خرد نيست                  
 . بسخن درآييم بايد چند سات را پر كنيم

م كه نامها در ايران كمست و از اينرو شما در هر شهري صدها و هزارها كسان را با يكنام توانيد                      بكوتاهي مي نويسي 
از اين گذشته نامها در ايران بيشتر آنها معنايي نمي دارد و اگر مي دارد                . يافت و پيداست كه اين زيانهايي تواند داشت         

رستم، برزو، اسفنديار، افراسياب، يعقوب،      : مثالً  . يشهاستهمچنان بيشتر آنها يادگار افسانه ها و ك       . فهميده مردم نيست  
يوسف، عيسي، موسي، كيخسرو، جمشيد، جعفر، باقر، مجتبي، مرتضي، زينب، خير النساء، كلثوم، سكينه، رباب، ليلي،                  

ضا، عبدالحسين، عبدالعلي، عبدالصاحب، غالمر   : يك رشته ديگر خواري آور است همچون       . عذري، و بسيار مانند اينها    
 .غالمحسن، غالمعلي، شاهقلي، وليقلي، جعفرقلي، امامقلي و مانند اينها

: همچون. بي پروايي ايرانيان در اين زمينه چندان بوده كه نامهاي دشمنان تاريخي خود را بفرزندانشان گزارده اند                  
 .تيمور، چنگيز، هالكو، ارغون، اسكندر، و مانند اينها

گي ايرانيانست كه چنگيز و تيمور را با آن بديها كه بتوده و كشورشان كرده اند بد                  اين نمونه اي از نافهمي و بيچار     
ولي يزيد و ابن ملجم را كه كار بدي كه كرده اند برخوردي بايران و                  . نمي شناسند و كتابها نيز پر از ستايش آنهاست        

و » عمر«و  » يزيد«بلكه واژه هاي   . يد يافت تاريخ ايران نداشته، بد مي شناسند و شما در سراسر ايران يزيد نام كسي نخواه              
 .نيز در ايران دشنامست» عايشه«نام . عايشه كه زن پيغمبرشان بوده بد مي شناسند. در ميان ايرانيان دشنامست» ابوبكر«

 پس از پيدايش مشروطه، به پيروي از اروپاييان، گامي در اين زمينه برداشته شده، و آن اينكه قانون نام خانواده در                      
يكي آنكه بودن هركسي از      : اين براي دو خواست بوده     . اين يكي از يادگارهاي مشروطه است      . ايران روان گردانيده  

مثالً در فالن شهر كه صد تن محمد        . ديگري اينكه از تكرار نامها و از زيان آن كاسته گردد          . كدام خانواده شناخته باشد   
 .از ديگران جدا گرددنام هست هركدام نام خانواده ديگري پيدا كند و 

گذشته از اينكه همان نام     . چنانكه گفتيم عيب در نامها تنها از يكراه نيست         . ولي اين يك گام به تنهايي بس نبوده        
زيرا از يكسو در آنجا هم واژه كم بوده و چه بسا             . خانواده از راه ناستوده اي روان گرديده و آن نيز عيبهايي پيدا كرده             

بسياري از كسان لقب    . آنگاه در آنجا نيز واژه هاي بيمعنايي بكار برده شده         . بيشتر تكرار يافته است   كه يك نام ده بار و        
از يكسو نيز در يكخانواده هركسي بهوس و دلخواه نام خانوادگي             . پيش خود را كوتاه گردانيده نام خانواده ساخته اند        

رويهمرفته از  . بودن خانواده ها مي بود از ميان رفته است       اينست يكي از نتيجه ها كه شناخته       . ديگري براي خود برگزيده   
 .اين كار نيز سودي كه مي بايست بدست نيامده

نامهاي : در اينجا درباره دختران سخن مي رانم     . باري اين يكي از چيزهاييست كه بايد ديگر شود و براه نيكتري افتد            
بلقيس، فرنگيس، توران، زليخا، فضه، مريم، بگمجان،        : همچون. دختران نيز بيمعنيست و يا معنيش فهميده مردم نيست          
 .خواتونجان، عشرت، ملوك، فاطمه و بسيار مانند اينها
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راستست كه نام براي آنست كه دارنده نام را نشان دهد و بتوانند او را بآن نام بخوانند، و اين معني از آن واژه ها                             
بايد واژه اي باشد كه    . ليكن در نام بايد معني واژه را نيز بديده گرفت          . برمي آيد و اين كار بدستياري آنها انجام مي گيرد       

 . بويژه در دختران كه بسيار بجاست كه نامهاي معني دار نغزي برگزيده شود. معناي خوشآيندي هم از آن درآيد

دانم كه در   چون بارها رخ مي دهد كه كسيكه فرزندي پيدا كرده درباره نامش به پرسش برمي خيزد اينست بجا مي                  
 .اينجا نامهايي را كه براي دخترها شاياست براي يادآوري بشمارم

 :ما بهتر مي دانيم نامهاي دختران از چند رشته پايين برگزيده شود

 .خورشيد، ماه، ستاره، اختر، پروين، ناهيد، كيوان: از نامهاي ستاره ها) ١

 .، بهرامن، فيروزه، گوهر)ياقوت(ياكند زبرجد، زمرد، مرواريد، ): جواهرات(از نامهاي گوهرها ) ٢

، ١شكوفه، الله، سوسن، سمن، ياسمن، سنبل، نسرين، نسترن، بنفشه، نرگس، الدن، نيلوفر، ورد              : از نامهاي گلها  ) ٣
 .چمن، بهار

 .آهو، گوزن، كبك، فاخته، تيهو، كبوتر، تذرو: از چيزهاي قشنگ از هر گونه) ٤

 آراسته، پيراسته، سيمتن، سيمبر، سنمبر، گلرخ، گلفام، گل اندام، گلچهر،              ستوده، خجسته، ): صفات(از زابها   ) ٥
 .مهرانگيز، زيبا، برازا، فروزا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
با الف بوده است اگر     » وارد«چون رويه نخست  واژه      . چنانكه ارمنيها و گرجيها نيز گرفته اند     . عربها آنرا از فارسي گرفته اند    . بمعني گل سرخ واژه فارسيست    » ورد  «-١

كته ديگر اينست كه اين واژه را بايد در زبان نيز روان گردانيده و بجاي گل                  ن. نامند زياني نخواهد داشت   » وارد«كساني آنرا با همان رويه نخست بگيرند و دختري را            
 .گفت» وارد«يا » ورد«سرخ 
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