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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  

 



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

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     
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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
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