
 
 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 
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