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 1۵/۰1/2۰21               اسحاق نگارگر
 

 ـم عرایضی مختصر خدمت جناب رفعت حسینیباز ه
 

اگرچه جناب حسینی فرموده اند که درپاُسخ من سکوت اختیار خواهند کرد که من میتوانم به خود ُمژده بدهم که 
که خوشبختانه از من جهالتی سرنزده است که ایشان بدان استناد  جاهل نیست زیرا ربراب سکوت شان سکوت عاقل در

 ادامه بدهم که یاجناب شان آغاز فرموده اند پس ضرور است که من آنرا تابدانجا بحث را بفرمایند.ایشان چون خود
یچاره فرمایند تا ما بب دالیل قانع کننده عرضه یا و بشناسند را خود وحد   پروازی های بَچگانه دست بردارند یا از بلند

 «دبختانهب»کرده ایم بدانیم وفکر نانی بکنیم که  بیدل بیهوده صرف مطالعهٔ موالنا؛سعدی؛حافظ و ر راد که عمرخود ها
 به همین دلیل است که من یک بار  دیگر مزاحم وقت  ایشان می شوم. این خربوزه آب بوده است.

 
 ادبیات سه در زن ستیزی؛زن گریزی وزن ستایی هر»ام کهآشکارا نوشته  من درنگارش قبلی خود عرض  نخست:

 هر دارد جود وقتی من خود پذیرفته باشم که پدیده های زن ستیزی؛ زن گریزی وزن ستایی و« فارسی وجود دارد.
از  تنها برای گریز و همان تحصیل حاصل است که چیزی برمقصود نمی افزاید که جناب رفعت بیاورند مثال ها قدر

 موضوع مفید است.
 
همه فرهنگ ها وجود  به عنوان یک پدیدهٔ جهانی در زن ستیزی پدیدهٔ مختص به ادبیات  فارسی نیست و ـرض دوم:ـع

 ازحق رای برخودار1۹2۰نمیرویم درهمین امریکای متمدن زنان تاسال  دور ادبیات انعکاس کرده است. در داشته و
ها عامل اشاره میکنم. جنگ  صد مده ازعامل  ع به دو من تنها نبودند. زن ستیزی عوامل مشخص وعینی داشت و

 برای فروش عرضه شوند. بازارها برای در و بردگی بیفتند جوانان در سبب آن میشد که زنان؛ دختران؛پسران و
 و میبود لیالم بردگان صورت میگرفت وغالباً این بردگان را برهنه میکردند زیاد اسیران جنگی بسیار وقتی که تعداد  

زنان   صورت میگرفت. دختران و قیمت  شان چانه زنی ها در ان میکشیدند وش پهلوی خریداران دست بر پُشت و
وش تاجران  برده فر دیگران میخریدند و از بیشتر به قیمت بسیار خانه های فساد برای تحصیل مفاد روی را زیبا

یش وکه بسوی بهای بیشتر میالن کنند.رشیدالدین فضل هللا صاحب جـــوامع التواریخ در جلد دوم کتاب خ طبیعی بود
 این ماجرا بدین گونه پرده برمیدارد. از
 
 نیز و خانه های هرکس می نشاندند  خانقاهات و و پهلوی مساجد در های بزرگ زنان  فاحشه را ـرشهــ همواره در»

 در تجار اکثر که از اطراف می آوردند چون جماعت  خراباتیان به بهای موافق تر از دیگران میخرند؛ کنیزکان را
 نفس  خود بعضی از کنیزکان که حمیتی وقوتی داشتند در و میکردند عاملهٔ آن جماعتفروختن ایشان میل به م

لَد خَ  به کار  بد می نشاندند. پادشاه  اسالم اکراه می فروختند و و به اجبار نمیخواستند که ایشان به خرابات فروشند و
ع ورفع آن ازواجبات دف و مذموم است و کار محظور زنان  فاحشه نشاندن اصالً  ملکه فرمود که خرابات نهادن و

گشته دفعة واحدة  آن قاعده مستمر و آن باب اهمال نموده اند ولوازم؛ لیکــــــن چون ازقدیم االیام بازجهت  مصالح در
 باشدن تا به تأنی مرتفع گردد.حال عورتانی که ایشان را میل به آن کار باید نمود به تدریج سعی منع  آن متمشی نگردد

تا ناقص را کامل گردانند.آنرا که به خصلتی  کرد باید طه خالص باید داد چه جهد  بسیارآن ور از فرمایند؛ به الـزام و
 است.بدان سبب یرلیغ)فرمان(اصدار وعظیم بد وناالیق اکراه برآن داشتن ظلمی صریح باشد با را بد میل نبود؛ او

هرکدام که  اند؛ خرابات وآنچه در آن جماعت نفروشند با را که هرکنیزک که اورامیل به خرابات نباشد؛ او افتاد
 بخرند ار ایشان بدان بها تا جنس قیمتی معین فرمود هر پایه و هر در ایشانرا و مانع نشوند را او بیرون آیند بخواهند

 (111۳ص2جامع التواریخ ج«)آرند وبه شوهری که اختیارکنند بدهند. خرابات بیرون از و
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امنیت زنان  آزاده را به  وفقـدان  این وضع تعدد زوجات را به وجود آوردند.عامل جنگ  دنیای قدیم برای مقابله با
 تراینکه همسرشان دخ به همین دلیل شوهران از و عرضه وتقاضا میکرد فروش و گرفتار خرید و بردگی می افگند و

   فرهنگ ها دخترکان  معصوم را زنده به گور میکردند. برخی در می آورد ناراض میشدند و بَدنیا
 
نتیجه این میشد که مرد  میخواست دختران  زیباروی را بخرد وخریدار  اما دشمن دوم زنان جمال  شان نیز بود.هر و

 ت ومیگرف نیرنگ کار حیله و جاذبهٔ زنانـــگی از قدرت  خود میشد ولی زن به افسون زیبـــــایی و و متوسل به زور
 یساخت.م حیله انگشت نما و به مکر زنان را میگذاشت و نویسنده نیزاثر شاعـــــــــر و بالطبع این وضع اجتماعی بر

غالب اندیشه های زن  ادبیات  دری اثرگذاشته و بر یادآوری است که فـــــرهنگ هنــدی نیز خــور در ین نیزا اما
 جناب رفعت حسینی روی بهاردانش ریشه گرفته است.حاال دمنه؛ چهل طوطی و ستیزانه از کتاب های نظیر کلیله و

جامعه ای میزیست که جنگ وفقدان  صادقانه پاُسخ بدهد که اگر او هم در و پشت به سوی ما سوی خدا)ج( بکند و
همین  به مدح  زن قصاید  غّرامیسرود و او در می آورد فرو حیثیت  کنیز را تا این پدیده زنان و امنیت پدیدهٔ مداوم بود

که  است تابع عرض  زن ستیزی میکرد.این اشتباه ها جنبه خوب شعر فارسی را انصاف دور میشد که صد اندازه از
که موضوع عاطفی است تابع  این صورت شعر در ذهنی به سراغ شعر برویم زیرا معیارهای خود ساخته و ما با

موده اند که مرحوم میرزادهٔ عشقی را به دلیل اینکه  نفر معیار های فکری میشود.راستی هنوز جناب رفعت به من
 گفته است:

 یتیلــکهٔ نـنـگ است انــدر صفحـهٔ گ ـکیبشر »
 «یجانور گرد دهیُدم بر نیز نیزم یپاک ا َسَزد

 
 محکوم به بشرستیزی می فرمایند یانه؟ 

 .کرده اند یدتأ نخست ناخواسته ادعای مرا حضرت موالنا آورده اند مثال های که از اما در و
 

 میان هست از شومی زن اندر جهان بینی عیان که در بال هر
 

 معرفی میکند: واما کدام زن؟ این زن را موالنا دربیت  دوم 
 

 نفس ُکل  بشر زان که زن جزو است و  زان بتر را زن شناس و نفس  خود
 

نفس هم از  و وسوسه میکند را زیبایی مرد اینکه زن باجمال و به خاطر زن میخواند موالنا نفس را چــــــــــرا حاال
میکنی نفس مشوره مکن واگر مشوره  این با بنابر وجه شبه همان وسوسه است و و میگیرد سوسه کار سالح و

 اما درمثال  برخالف  آن عمل کن. و
 

 دالن برصاحب غالب آید سخت و  گفت پیغمبر که زن بر عاقالن
 خیره سرند زان که ایشان تند وبس  باز بر زن جاهالن چیره شوند

 
ه بیان این خبرک در موالنا نوشته است« عاقالن» را «جاهالن» جناب رفعت به اشتباه گفته است اما« جاهالن»موالنا
الن غالب د صاحب و پیغمبر گفت زن بر عاقالن میگوید که «انهن یغلبن العاقل ویغلبهن الجاهل» اکرم گفتپیامبر

پیکار را نمیکند ولی جاهالن که خوی حیوانی  معقولیت ایجاب جنگ و که عاقل صاحب معقولیت است و میشود زیرا
یر ز خود تفسیر   در را ها تنیکلسن همین بی زن ستیزی دارد؟ ها کجای این بیت میشوند.حاال زن غالب بر دارند

این بیت ها نشان  زن ستیزی را در بزند و نقل میکند حاال جناب رفعت دامن همت بر کمر« عشق به زن»عنوان 
 ادبیات  جهانی ما در و ـانی داردبدهد. نتیجه ای که من از این بحث  خود میگیرم این است که زن ستیزی جنبهٔ جهـ

ست تا همین اوایل قرن بی پیچیدهٔ دوران بردگی است و حصول  شرایط بغرنج وکه م آن پیدامیکنیم زیرا نشانه های از
ار ولی هیچکس مانند جناب رفعت گرفت سفر کنند ولی خود یا اجازه نداشتند بدون موافقهٔ کتبی شوهر اروپا زنــان در

 آتش بیفگند. به خاطر کیَک زن ستیزی در تعمیم نا قص نگردیده است که پوستین ادبیات را
 وارادت . با عرض حرمت
 اسحاق نگارگر
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