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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ون  ج٩١
  

  »تعدد زوجات در اسالم«باز ھم به ارتباط غير علمی بودن  

١  
  . محترم داکتر صاحب ، احترامات تقديم است

 که در ادامۀ بحث از خود نشانداده ايد، امتنانم را بپذيريد، در دياری که ما زندگانی می نمائيم نخست به خاطر تحملی

معدود است که انسان می تواند ادعای دامه داد آنقدر ا چنين بحث ھائی را ايشان آنھائی که می توانند با دباور کنيد تعدا

چند روزی تأخير رخ داد، ھم پوزش می خواھم، مطمئن باشيد ادامۀ بحث در ضمناً از اين که . نادر بودن آن را بنمايد

است، بلکه دليل آن ھمان اصطالح  جنابعالی نبوده ۀعلت چنين تأخيری به ھيچ وجه بی اعتنائی و يا عدم توجه به نوشت

  . است که به ارتباط لپ تاپ ما صدق می نمايد» يک کشمش و چھل قلندر«

 ٣ و ٢، عده ای ھم ھستند که دارای ھر فردی يک کمپيوتر دارد از آن که گذشتهخالف ملکھای غرب که می گويند 

 اگر شنيدگی ھای ما راست باشد، به اجازه نمی خواھم در اين بحث داخل شوم، زيرا می - کمپيوتر برای خود ھستند

ارتباط نياز ھای ، نتوانم آن طوری که بايسته است، حق مطلب را به ترسم با فھم محدودی که من از علم اقتصاد دارم

 سر می گرديم، صرف يک ٧ در اين جا ما توانسته ايم برای تمام فاميل ما که جمعاً -اصيل و نياز ھای کاذب اداء نمايم

 درسھای شان به اين دبرای پيشبرلپ تاپ تھيه نموده و مصارف ماھوار آن را تمويل نمائيم، در نتيجه وقتی جوانان 

بالفاصله بايد . ، بزرگتر ھا می بايد صبر پيشه نمايند تا دسترسی به کمپيوتر پيدا نمايند جادو نيازداشته باشندۀوقچدصن

ھستند کسانی که از توانائی ما نيز ما بيفزايم که من از اين وضع شاکی نيستم، زيرا ھنوز در بين دوستان و ھمسايه ھای 

  .برخوردار نيستند

  !محترم داکتر صاحب

 ايد، از يک جانب خواسته ايد درب بحث را ببنديد، اما از طرف ديگر باز ھم خودامکان شما در جوابی که ارائه داشته

  :ادامۀ بحث را به وجود آورده ايد، مثالً آنجائی که می نويسيد

در جواب بايد گفت . عکس چرا برای يک زن در شرع اسالمی اجازه داده نشده است که چھار شوھر داشته باشد ه ب «

برايش ) ن وسنت رسول هللاأقرآن عظيم الش(م وکتاب مقدس مسلمانان  واصول اساسی دين اسالم که دين مقدس  اسال

يک را ناروا وحرام اعالم نموده است ، وبرای  فرموده که يک زن  دريک وقت چھار شوھر داشته باشد وآناجازه ن

  :و يا» .باشد   نبوی اساس ، محترم ومعتبر میفرد مسلمان  حکم قرآن واحاديث

  ». شرع به نقل است نه به عقل«
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دوم طبيعت و خلقت  «خود نيز با طرح مسألۀ »  سيد سابقاستاد«استناد به استدالل آقای گذشته از  عکس آن و ھم چنين

ش با اين را طبيعتاً نمی پذيرد که زن) مرد به مفھوم واقعی کلمه(چنين است که مرد  انسان ولو غير مسلمان ھم باشد ،

می خواھيد جھت درست بودن اين عمل نادرست استدالل نمائيد، در نتيجه ھرگاه من  ».  داشته باشدچھار شخص رابطه

 لجوج و يک دنده است و به اشاره نمی ،باز ھم می خواھم در رابطه مزاحم شما بگردم، نبايد فکر نمائيد که اين آدم

  .فھمد

  !محترم داکتر صاحب

يد که مسلمان ھستيم و آنچه را ديانت ما به ما اجازه داده است، به آن عمل می ھرگاه شما به ھمين اندازه اکتفاء می نمود

، باشدنمائيم و اصوالً در شرع نبايد دنبال معقوليت احکام رفت، بلکه دساتير نقلی اصيل، تعيين کنندۀ اعتقاد و عمل می 

اس دين را نيز زير سؤال ببرم، چه در آن  نقد نکته نظرات شما، اسباباور کنيد من به خود ھيچ گاھی اجازه نمی دادم تا 

اين حق را می دھد که صورت اين حق شماست که به ھر چه خود می خواھيد معتقد باشيد و ھمين آزادی عقيده، به شما 

 تان چشمباالی : بند باشيد و ھيچ کسی من جمله من لنگ نيز حق ندارم بنويسميا مند و پر باونبه باور ھا وا عتقادات تا

  .تابروس

مسيحی ھا، يھودی ھا ، ھندو ھا، زردشتی شما حق داريد به ھر چه کتب دينی تان می گويد باورمند باشيد، به ھمان سان 

ھا، بودائی ھا و ده ھا و صد ھا دين خرد و بزرگ ديگر، تمام پيروان آنھا حق دارند تا با آزادی کامل ديانت مورد نظر 

يعنی . ، بايد به بی دينھا ھم حق داد تا دين نداشته باشند»موسوی« گفتۀ آقای بنمايند، به ھمين سان بهانتخاب خود را 

  . نۀ دين، ھمين حق بايد در نداشتن دين نيز مورد شناسائی قرار بگيرداگذشته از حق انتخاب آزاد

 قلمداد میمشکل من با شما زمانی عرض اندام می نمايد که شما آنچه را ديانت تان مجاز دانسته، معقول، درست و عل

در چنين صورتيست که من بدون آن که قصد . نموده در واقع به نفع يک عمل غير عادالنه و ضد انسانی تبليغ بداريد

آن حکم پايگی استدالل تان را آشکار ساخته، بی اھانت به شخص شما را داشته باشم، به خود حق می دھم تا ضعف و 

  .مذھبی تان را نقد نمايم

   !محترم داکتر صاحب

به اين به اجازۀ تان  نخست توجه تان را . شما فرموده ايد، که چھار زن داشتن در اسالم، واجب نيست بلکه مباح است

   »َمْثنَی َوثاُلََث َوُربَاعَ  «قسمت آيتی که خود نقل نموده بوديد جلب می نمايم

ديد شما را تخطئه نمايم، اما اجازه ، نمی خواھم در مورد چه برداشتی می نمائيد» دو و سه و چھار« از اين که شما

بدھيد بنويسم که چنين تسلسلی از ديد دستور زبان، می تواند تا بی نھايت نيز تعبير بگردد که خوشبختانه حيات شخص 

 سال اخير عمرش، خود بيانگر آن است که عدد چھار ختم نيست، بلکه ھمان و غيره را ١٢محمد و تعداد زنھايش ظرف 

آيا می توانيد بنويسيد که » مباح است«و » واجب نيست«ين تذکر مختصر که بگذريم شما نوشته ايد، از ا. می رساند

ديگر اعتبار اجرائی ندارد؟ آيا می توانيد بنويسيد » سنت است«آيا می توانيد بنويسيد که وقتی چيزی ؟ »سنت ھم نيست«

تمام اعمال و کرداری را بگوئيد  رفت؟ آيا می توانيد »وتر واجب«و » سنت«که در نماز ھای پنجگانه، ديگر نبايد دنبال 

، می تواند از آن عدول نمايد؟ نه ريش بگذارد، نه به کسی سالم دھد، نه انجام می دھد» سنت«که يک مسلمان بر مبنای 

  ...ظاھر متشرع داشته باشد و نه 

  !محترم داکتر صاحب

ھا، شيخ محسنی ھا، محقق ھا و صد ھا مفت خوار ديگر وقتی مگر نه اين است که تمام آنھائی که مانند مولوی خالص 

  است؟» سنت«آغاز نمودند و من بعد آغاز می نمايند، دليل شان ھمان » به معرکه گيری سر پيری«به اصطالح 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و از » مباح دانستن« وقتی دينی می خواھد به ارتباط يک موضوع  با اھميت اجتماعی چون به زعم شما از آن گذشته

جھت تعدد زوجات و يا ھم داشتن کنيز و غالم صادر نمايد، اگر اين دين آسمانی است و احکام » صدور مجوز«ا ديد م

آن نبايد بر مبنای ترس و خوف از دست دادن پيروانش صادر گردد، چرا شف شف، چرا يکباره شفتالو نمی گويد؟ اگر 

؟ چرا با يک دست پيش »شما حق نداريد«، »ه نداريدشما اجاز«، »بر شما حرام گردانيدم«مخالف است چرا نمی گويد 

می کشد و با دست ديگر پس می زند؟ ھر گاه در يک قانونی که توسط انسانھا به وجود می آيد، چنين حالتی وجود داشته 

باشد، حالتی که در غل و زنجير کشيدن يک انسان ديگر را مباح دانسته باشد، يا به تعبير امروزی، برای متجاوز و 

  زور گوی چراغ سبز نشان داده باشد، می توانيم چنان قانونی را قابل احترام بدانيم؟

  !محترم داکتر صاحب

چيزی نمی کاھد، مگر از ديد من وقتی در آزادی عقيده  تان حقاين که شما چگونه می انديشيد، از احترام من نسبت به 

 در غل و زنجير کشيدن مرد و زن آنھا و استفادۀ جنسی قانونی برای ظلم، تعدی، جنايت، سلب آزادی انسانھای ديگر،

بداند من » مباح«به گفتۀ شما » خدا يکه و يگانه است و محمد رسولش است«بپذيرنداز زنانی را که حاضر نيستند، 

 »ياسای«چنان قانونی را به حکم عقل و وجدان، ظالمانه، ضد انسانی و ضد علمی اعالم داشته، ارزش آن را بيشتر از 

من جمله خلق دربند خودم بر مبنای آن خون خلقھای جھان که نامه ھائی قطع . و قطعنامه ھای پنتاگون نمی دانمچنگيز

  .زھم می ريزدريخته و با

  !محترم داکتر صاحب

 دومين نکته ای که به اجازه می خواھم بر آن انگشت گذاشته، بطالن آن را به اثبات برسانم، تذکر شماست مبنی بر اين

اين ) مرد به مفھوم واقعی کلمه(چنين است که مرد  دوم طبيعت و خلقت انسان ولو غير مسلمان ھم باشد، «  گوياکه

عی اتکای نورمال پاک و يبه صورت طبنورمال زن . ش با چھار شخص رابطه داشته باشدرا طبيعتاً نمی پذيرد که زن

  ».تواند خواھد واين با يک مرد درعقد نکاح تأمين شده می انسانی می

 گستاخی تلقی نگردد، جنابعالی اندکی خيز دوری برداشته ايد، خيزی که به جای رسيدن به مقصود در اين قسمت بحث

نه ھای زيرا از شما به مثابۀ يک داکتر، داکتری که ھمين اکنون در يکی از شفاخا. شما را از ھدف دورتر می سازد

ال بر داشتن سند علمی از جانب شما باشد که حد اقل به ارتباط و اين می تواند دد المان مصروف وظيفه می باش

طبيعت و خلقت «  می تواند معتبر تلقی گردد، کامالً بعيد به نظر می رسد که بنويسداتفزيولوژی انسان و ساير حيوان

  . چنين است» ...انسان

، با جرأت می توانم تذکر دھم که شمخجالتی بک مخودفھم  در ز اعتراف خود به عدم اطالع کاستی ھامن بدون آن که ا

مطالعات من چه در زمان تحصيالت رسمی فاکولتۀ ساينس و قبل از آن و چه ھم بعد از آن، اين امکان را برايم فراھم 

 روا داشته است، ی راعم از مسلمان و غير مسلمان چنين ظلما به مرد »طبيعت و خلقت«نساخته است تا بدانم که چگونه 

 خود را پست تر و بی ارزش تر از خود ببيند، حال اگر شما ضمن مطالعات و تحقيقات  و دختر ھمسر،ھرکه مادر، خوا

در غير آن تا . تان در زمينۀ علوم به چنين نتايجی دست يافته باشيد، خوشحال می شوم آن منابع را از شما دريافت دارم

سرآغاز آن را » انسان نيندرتال«ه بسازيم که فقط از ، آنقدر کوتاجائی که من می دانم ھر گاه عمر انسان کنونی را

 ٧ آن، يعنی کمتر از يک دھم ھزار سال، شما حتماً اين را می دانيد که از اين مجموع صرف ٧٠بدانيم، يعنی حدود 

ر مرد ساالری و دھزار سال آن، با بسيار دست و دلبازی می تواند زمان پيدايش طبقات، ختم دوران مادر تباری، آغاز 

  . باشدنتيجه شروع تعدد زوجات به نفع مرد و به ضرر زن بوده 

ده را به مفھوم کالسيک آن از زمان حيات انسان نيندرتال در نظر بگيريم، ابه عبارت ديگر، ھرگاه ما عمر تشکيل خانو

ه چند  ھزار سال را در حالی زيسته ک۶٣بيش از » طبيعت و خلقت« ھزار سال، انسان بر مبنای ٧٠يعنی ھمان 
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 ۶٣حال وقتی شما آن . شوھری در جوامع نه تنھا حاکم بوده است، بلکه يگانه شکل مناسبات بين مرد و زن بوده است

نمی بيند و حکم تان را تنھا بر قسمت اخير استوار می سازيد، من به جز » طبيعت و خلقت«ھزار سال را به مثابۀ سند 

  .چارۀ ديگری ندارمآن که بگويم چنين طرز تفکری غير علمی است، 

  !محترم داکتر صاحب

، می توانيم صرف نظر نموده بحث خود را از در اينجا از تعيين وقت و زمان که کالً به ضرر بحث شما تمام می شود

دو جھت ديگر ادامه دھيم، از جھات نقش اجتماع در تعيين اخالق و کرکتر افراد و استمداد از تاريخ جھت تثبيت بطالن 

  .عالیادعای جناب

 شما در بحث تان با کمال تأسف امتناع مرد کنونی را از نپذيرفتن شرکت در داشتن :نخست به ارتباط روابط اجتماعی

 ھزار سال بدينسو، در تحت سيطره و ٧رقيب، به جای آن که ناشی از طرز تربيت بشر کنونی که در کل از حدود 

ھمين حاکميت نای  نکات مثبت روابط انسانی را بر مبشھای اجتماعی وزحاکميت فرھنگ مرد ساالر زيسته، تمام ار

معرفی می داريد، در حالی که شما حين » طبيعت و خلقت انسان«جنسی، ارجگزاری نموده است، بدانيد؛ بخشی از 

 آنھا و که تمام برخورد ھای اجتماعیاجرای وظايف و ھمکاری با بيماران جھت عالج آنھا به نيکوئی متوجه شده ايد 

ارزشگزاری ھای شان به اين روابط که بيشتر به اخالق اجتماعی تعبير می گردد، منبعث از روابط بين انسانھا بوده، 

   .ندارد  کوچکترين نقشی در آن نداشته و»خلقت«حين » طبيعت«

  :م بنويسم سازم می تواننضمن ارائۀ مثالی روشاگر خواسته باشيم اين نکته را با اجازه 

 به اصطالح روشنفکر باشد و يا مرتجع و تاريک فکر، سکوالر باشد و يا اخوان، لعۀ ما حال می خواھد فاميدر جام

طفلی که در چنين جامعه ای در پيوند با مردم پرورش می يابد ارزش اجتماعی خاصی را قبول می نمايد و آن ارزش ھا 

  :باز ھم در مثال، مثال. وده و نمی تواند باشدبخشی از کرکتر و منش وی می گردد، که در جوامع غربی چنان نب

وقتی يک پسر بچه از در و ديوار به وی تفھيم می گردد که نبايد چشم نا محرم به ساق پای مادر و يا خواھرش بيفتد و 

چنين حرکتی را خطا و گناه دانسته، تخطی از آن را به مثابۀ بی حرمتی به خود و به پدرش احساس می نمايد، مسلم 

ت که چنان طفلی چه در ھمان طفوليت و چه ھم وقتی بزرگ می شود، نسبت به حجاب در تمام سطوح سخت حساس اس

بار » غيرتی«به اصطالح ما مردم . وخته، تخطی از آن را مجازات نيز می نمايدم، متناسب با ارزشھای جانبی که آبوده

 می - حال بدن برھنه اش باشد جای خودش-فتد می آيد که وقتی چشم نامحرمی به روی و موی مادر و خواھرش بي

نمی تواند، مادر و يا خواھر و يا ھم بعد ھا ھمسرش را در پس ديوار ھائی کرده خواھد اگر چشم بی حياء را ادب 

  .زندانی نمايد که حتا از باالی آن کبوتری نری ھم پرواز ننمايد تا نکند، کبوتر چشم چران و گناھکار باشد

ناميده می » انجمن ھای برھنگی«، وقتی ديروز در تمام جھان و اينک در بين اجتماعاتی که به نام عکس چنين موردی

 چه در خانه و چه ھم در اماکن مخصوص، به صورت مطلق برھنه زيسته اند، شوند، طفلی تربيت بيابد، چون از آغاز

 تواند داشته باشد، چه بسا چنان نمی» غيرتی«آن طفل به ارتباط حجاب، و ستر عورت و امثال آنھا نه تنھا 

را انسانھای بی غيرتی بداند، که با به بند افگندن مادر و يا خواھر شان، می خواھند خود را بزرگ نشان » غيرتمندانی«

  .بدھند

  !محترم داکتر صاحب

اولی ارتباطی » تغير«من با اين مثال خواستم بگويم، که نه . اميدوارم متوجه منظورم از اين مثال طوالنی شده باشيد

طرف ديگر؛ بلکه ھردو طرف متناسب با شرايط » بی غيرتی«داشته و نه ھم به زعم شما » طبيعت و خلقت انسان «به 

اگر معيار اولی که شما با تأسف باز ھم . اجتماعی که در آن بزرگ شده اند، ارزش ھا و معيار ھای خاص خود را دارند

يادآوری نموده ايد، مردانگی، غيرت و ھمت خود را در اين می بيند که » اقعی کلمهمرد به مفھوم و« از آن جمع به نام 
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ش را چنان بند پيچی نمايد که شباھت به اجساد موميائی شدۀ فراعنۀ مصر بيابند و ھم ھمسر و دخترمادر، خواھر ، 

 با وی به  شرط بگيرد تا اولبدانرا چنين مردانگی خود را در اين می بيند که وقتی زنی را محتاج کمک ديد دست وی 

اين حق دخترش بستر برود، آن ديگری مردانگی اش را در آن می بيند، تا به مادرش، خواھرش، ھمسرش و سرانجام 

دشان لباس بپوشند و اگر زمانی ھم بخواھد کس و يا وته باشند که مطابق ذوق و سليقۀ خاشرا بدھد تا خود حق آن را د

ھمکاری با وی  ائين نافش، دست وی را گرفته در ھمسوئی واشتی به پ ھيچ نوع چشمدکسانی را کمک نمايد، بدون

از مناسباتی را در جامعه حاکم سازد، که ھيچ زنی مجبور نباشد به خاطر رفع نيازمنديھای مادی خود و يا اوالدش، اعم 

  . خوردن، پوشيدن و خسپيدن و يا ھم امنيت خود و واوالدش، تنش را بفروشد

نيد وقتی پای فروش تن را به ميان می کشم، می خواھم بگويم فاحشه نشود، چه در اصل و در ذات خود ازدواج فکر نک

  .زنی با مردی، وقتی برای رفع نياز ھای مادی زن و يا مرد باشد، ھمان تنفروشی است، در مقياس دايمی آن

عی اتکای يبه صورت طبنورمال زن « : نوشته ايددر اينجا می خواھم بيشتر بر آن قسمت از نوشتۀ شما تمرکز نمايم که

  ».تواند اين با يک مرد درعقد نکاح تأمين شده می خواھد و  پاک و انسانی مینورمال

کی ما می فرمائيد که زن نمی تواند متل خانواده يک ديد ابزاری است، شيديد شما نسبت به تشکدر اينجا باز ھم با تأسف 

  .تواند بر آورده سازدين اتکاء و يا نياز را يک مرد می  دارد و ابه خود باشد و نياز به اتکاء

  !محترم داکتر صاحب

ايد، در داخل خانۀ ما بزاديھای ما را برآحقوق و اگر از من آزرده نشويد اين طرز ديد بدان می ماند که کسی بيايد 

ای چشم د و در اخير، برای پاک کردن اشکھکامالً برھنه سازرا مسکن گزيند، از تمام زحمات ما استفاده نمايد، بدن ما 

يار ما قرار دھد تا اشکھای مان را پاک تيبش در آورده، آن را به ازای دوباره شستن در اخ جازما، دستمال کثيفی را 

 را که بر ما رواداشته محکوم نمايد، به ما کمک نمايد تا حق خود تمام مظالمیکه به عوض آن بيايد و ھم کسی نمائيم و 

 از وی ستانده، وی را از خانه بيرون اندازيم، زمزمه سردھد که چه آدم خوبی است زيرا دستمال برای پاک کردن را

  ؟؟!!اشکھای ما داده است

  !محترم داکتر صاحب

 در به گواھی تاريخ از ھمان نخستين روز ھائی که طبقات به وجود آمده و مذاھب جھت تقديس آن پای پيش کشيدند و

نظامھای سرمايه داری در اشکال مختلف که يری، روابط مرد ساالرانه در جامعه اسقرار يافت، تا اينک بطن چنين تغي

 را به متاعی مبدل نموده که ھر کسی با پرداخت قيمت معينی می تواند از گرمی بدنش لذت ببرد، بدون آن که اخود زنھ

طه بين دو انسان را به يک متاع تقليل داده و از آن کمترين دغدغۀ خاطری از اين بابت داشته باشد که عالی ترين راب

؛ تمام آنچه را زنھا سزاوار آن بودند تا از آن بھره ببرند، قدم به قدم از آنھا طريق به انسان و انسانيت توھين می دارد

شان دست تکدی و گرفته، حتا اختيار تن و بدن شان را نيز از آنھا گرفته است و آنھا را وادار ساخته است تا جھت بقای 

استعانت به طرف مرد دراز نمايند، تا آنھا را تحت حمايت خود قرار دھند و به نيروی رقيبی اين اجازه را ندھند تا با 

آنھا بياميزد، شما اين را بخشی از طبيعت زن معرفی داشته، می خواھيد به مانند دستمال اشک پاک کن، منت داری ھم 

  .به ارمغان آورد

  ! صاحبمحترم داکتر

بحث در اين نيست که چه کسی در کنار چه کسی احساس اطمينان می کند، اساس مسأله در اين است که می بايد چنان 

مناسباتی را در جامعه به وجود آورد که نه تنھا ھيچ کسی به چيزی احتياج احساس نکند، بلکه نفس ھمين که يک انسان 

 حال می خواھد اين انسان مرد باشد و يا .مام زمينه ھا به وی بدھدو يک شھروند است، بزرگترين احساس امنيت در ت
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 بر پايۀ ايجاد جامعۀ سالم دھم باالتر انسان بودنش است که می بايآن اساس مسأله شھروند بودن و از . زن، فرقی ندارد

  .به وی احساس امنيت بدھد

  : به ارتباط تاريخ

  !محترم داکتر صاحب

، گويا  بوده زوجات به شکل اسالمید به وجود آيد که من مخالف تعدبحثی نبايد چنين خلط وقتی اين نکات را می نويسم

بلکه می خواھم بنويسم به ھمان سانی که . طرفدار آن ھستم که به جای مرد ھا، زنھا قطاری از شوھران را رديف نمايند

درقسمت (ند در گوشه و کنار جھان،بود مزموم، زشت و عقب مانده که با وجود جان سختی ھائی چ چند شوھری امری

 تاريخ در کل با آن تصفيه حساب نموده و آن را به زباله دان تاريخ فرستاد، چند زنی )دوم اين پاسخ بدان خواھم پرداخت

جائی برای بقاء نداشته و می بايد به زباله دان تاريخ و چند ھمسری نيز ديگر با در نظرداشت تکامل فکری انسانھا، 

طع کنونی به مثابۀ يک واقعيت مگر واقعيت زشت وجود دارد، ل اگر با وجود چنين وضعيتی، در مقحا. ودفرستاده ش

می بايد ھدف ھمۀ ما آن باشد تا عليه آن مبارزه نموده، آن را به جايگاه اصلی اش، يعنی زباله دان تاريخ بفرستيم، نه اين 

اسناد علمی و اکادميک می باشد، بيايد و علمی بودن آن را  دارای که فردی در سطح فھم و آگاھی شما که خوشبختانه

  .استدالل نمايد

قات نافع طبشما به يقين می دانيد که در آغاز و به خصوص آنگاھی که طبقات وجود نداشت و مذھبی ھم نبود تا حافظ م

 استمراربۀ نظم حاکم  مثاچند شوھری بهبرای ھزاران سال آنگاھی که مادر تباری وجود داشت، حاکم باشد انسان اولی، 

اگر از ده ھا ھزار سال و تاريخ مدنيت ھای . قلمداد شود» طبيعت و خلقت انسان«داشت بدون آن که آن نظم مخالف 

خوشبختانه شما . ديگر بگذريم، می خواھم توجه شما را به تاريخ قبل از اسالم در ھمان شبه جزيرۀ عربستان جلب نمايم

نوشته ايد، به يقين اين را ھم می دانيد که يکی از معروفترين افرادی که ماحصل » نکاح رھط«خود در بارۀ آن زير نام 

اين که چرا با وجود چنان مثال آشکاری . می باشد» محمد« جد »عبدالمطلب«کتب تاريخ است، به استناد » نکاح رھط«

  . مايمباز ھم می خواھيد آن را کامالً منتفی بدانيد، علت را من نتوانستم درک ن

خدمت تان بايد بنگارم به استناد کتب تاريخی، زمانی که محمد ادعای پيغمبری نمود، ھرچند مناسبات مرد ساالرانه در 

جامعۀ عرب حاکم بود، مگر در گوشه و کنار شبه جزيره، حتا در داخل مکه بقايای مناسبات قبلی که حاکی از تسلط زن 

ای عقده ھای رش خديجه، ھم روی دليل شخصی و ارضبه دنبال مرگ ھمس، محمد از بين نرفته بود  باشددر فاميل

کرده نمی توانست و » محمد پيشش چلل« سرکوب شده به وسيلۀ خديجه که حکمروای خانواده بوده و به گفتۀ ما مردم 

ا آمده و می آيند،  نفوس جامعۀ خود و انسانھائی که بعد از وی به دنييمھم فشار جامعۀ مرد ساالر، اين ظلم عظيم را بر ن

 از آنھائی که تاريخ می -جامعۀ مرد ساالر، تمام حقوق زن را پايمال نمودرسميت شناختن به با يعنی . مرتکب گرديد

دانند، صميمانه تقاضا دارم تا پای پيش گذاشته، حقوق اناث را در قبل از اسالم در تمام ساحات زندگانی اجتماعی روشن 

زش خواسته حرفم را پس بگيرم، در غير آن، معلوم شود که  اشتباه شده باشم، پويل خود دچاربسازند، تا اگر من در تحل

  - افکار جامعه را به دوش گرفت خود ھم ، دفاع از عقب مانده تريناسالم حتا در زمان ايجاد

  ! محترم داکتر صاحب

جو مذھبی حاکم بر تمام کشور ھای  می دانم که تقاضای دشواری از شما می نمايم، يعنی از شما می خواھم تا در 

. اسالمی، بيائيد و عليه يکی از مجوز ھا موضع گرفته، در شرايط کنونی آن را منتفی و ضد انسانی معرفی بداريد

ھرگاه شما خواسته باشيد عليه چنين نادرستيی موضع بگيريد، راه آسان را خود می توانيد در تأمين عدالت و ناممکن 

چنين حکم ظالمانه ای حکم صادر نمائيد؛ چه می دانيد وقتی پای محاسبۀ عدالت در ميان باشد، حتا بودن آن جسته عليه 
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عدالت را مستمسک قرار داده در شرايط عدم امکان تحقق  انسان را نيز شامل می گردد و شما می توانيد ھمين حساسا

  . زمان چنان ظلم و اجحاف تاريخی را گذشته اعالم بداريد،کنونی

   داردادامه

 

 
  


