
 
 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؟



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

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
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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
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