
        دروغ شاخ داردروغ شاخ داردروغ شاخ داردروغ شاخ دار
پيرامون دختری به نام آرزو، که ) ٢٠١٣ست، گ آ٢۴(زارش سدا و سيمای طلوع گدر 

ر گزارشگ رها کرده اند، مادرش او را از بهر دختر بودنش، در يکی از بيمارستان -پدر

زارش تکان دهنده است، ولی تازه گپيام اين . و می کندگفتگبا تنی چند پيرامون آن، 

 به خورد دروغ شاخ داردروغ شاخ داردروغ شاخ داردروغ شاخ دارانديشيدن و آخوندانه  ،چه تازه استآن  .و نوين نيست

   ! استشنونده يا بيننده دادن

 اين  خواه ناخواه،باشد،ناه و دختر داشتن شرم گونه ی گ به  زن بودنی کهگفرهندر 

ريم، به گ بن مانمردمانی ای روزمره گزند ر بهگا. دنچنين کنش ها پيش می آي

.  دختر و پسر برابر نيستارزشبرای پدران،  که نمونه های بسياری بر می خوريم

رها فروختن، به کسی بخشيدن،   ارزش داده نشود،)زن(امی که برای دختر گهن

ش سار کردنگ سن وور کردنگزنده به ردن زدن، گبا شمشير تيرباران کردن، کردن، 

  .هم ساده است

  بهمانی پدری که، شادددار می ام برگ که با پسرش به خيابان یپدربه خود باليدن 

، لبخند و شور پدری که از اشغ ورزيدن زند، آواز می خواندساز می ش پسراروسی 

، پدرپسر برای  است که ر آنگ نمايان...و پسرش به دختری سخن به زبان می آورد 

از زمانی که دختر زاده می شود،  . بی بهره استآندختر از  و اه واالی داردگجاي

د و نه شنو می  شادیگ تفنسداید، نه ايشگمی  چشم امیگ هن!نفرين شده است

 به جای آموختن و بازی، خانه نشين  از کودکی.وشش می رسدگدهل به هم آواز ساز

 .دبمانی برده گداده می شود، که تا پايان زند) شوهر(در کودکی به کسی . می شود

ر در گا، بدبخت ناميده می شود؛  به جوانی رسيد ور در کودکی به فروش نرفتگا

   ...سار می شود و گ به کسی دل داد، سنجوانی

 ؟ آيا اين اش کجا استسرچشمهآب می خورد و  از کجا گفرهنين  ريشه ی اچرا؟

 پادشاهی بانوانی را به ياد دارد ی کهگ فرهن، باستان مان داردگ ريشه در فرهنپديده

، دختدختدختدخت آزرمیآزرمیآزرمیآزرمی، رورورورو فرخفرخفرخفرخ، زربانوزربانوزربانوزربانو، اناهيداناهيداناهيداناهيد، آذرآذرآذرآذر، تابتابتابتابيويويويو، موزاموزاموزاموزا، آرتاآرتاآرتاآرتابانوان افزونی چون  و



  آمدن پديده ای نوينی است که با، يا خود پروده است داماندر  را... و دختدختدختدخت پورانپورانپورانپوران

   است؟دوانده سرزمين مان ريشه در انهگبي گفرهن

  از ،روشن انديشروشن انديشروشن انديشروشن انديش و هم آخوندآخوندآخوندآخوندوش فرا دهيم، هم گ طلوعطلوعطلوعطلوعزارش سدا و سيمای گر به گا

ر ايشان هر ستمی که بر سر گاز ن! دپيش ار اسالم نام می برن  عرب عرب عرب عرب)جاهليت(    نادانینادانینادانینادانی

 با ند، انداز مینادانی عربنادانی عربنادانی عربنادانی عربمان  دا خويش زدوده و بهگزن آورده شود، از دين و فرهن

 و آن چه را که به آن  برخوردار بوده انديریگچشم از ارزش ،آنکه زنان پيش از اسالم

 دندندندنور کرور کرور کرور کرگگگگزنده به زنده به زنده به زنده به ر پديده ای گا .يش نيستی بدروغ شاخ داردروغ شاخ داردروغ شاخ داردروغ شاخ دارزمان می پيوندند، 

 رگا . می شدترکميا  ، ور می افتادعربعربعربعربزادمان  بايد  يا، درست می بوداسالماسالماسالماسالمپيش از 

 هر کس چهل پنجاه رایبپس از آن ور می کردند، گ دختر را زنده به ،پيش از اسالم

 رهايی می يافت، بايد چهل ور کردنور کردنور کردنور کردنگگگگزنده به زنده به زنده به زنده به  يا زنی که از ستم !تا زن نمی رسيد

زيرا لشکرکشی های مور و ملخانه، نياز به ه می زاييد، پنجاه تا شوهر می کرد و هر ما

  . سرباز داشت

 هم  با، آمده استزشت آن زمانگ سرو آن چه در پيش از اسالم ور کردنور کردنور کردنور کردنگگگگزنده به زنده به زنده به زنده به 

ونه می گ از پرتوان ترين کسان باشند، چه ،بانواندر سرزمينی که . دنجور در نمی آي

نسک ( ياد می کند سارهسارهسارهساره نوی به نام از باتبریتبریتبریتبری د؟ننور کگ را زنده به شود که دختر

 است و کنيزش را به شتهگرب کسی است که از دين خود سارهسارهسارهساره. )١٨٣ه گيکم، بر

 در بانوبانوبانوبانوی که يک گخوب، در فرهن. )١٨۵ه گبرتبری نسک يکم، (کسی می بخشد 

 در  خودسر باشد، و در رهايی کنيززينش دينش آزاد باشد، کنيز هم داشته باشدگ

، زن جهجهجهجهييييخدخدخدخد. ورکردن دختر، خرد پزير نيستگ زن ستيزی و زنده به گآن فرهن

ه گ تبری نسک سوم، بر(پيش از اسالم استان و سرمايدار گ از زنان بازرپيغامبر

 هموند ، هاگاست، که پس از اسالم آوردن در جنجوی گ يکی از زنان جنهندهندهندهند. )٨٣٢

از بانوان   کلثوم کلثوم کلثوم کلثومههههامامامام  وشهشهشهشهييييکبکبکبکب، خَنساءخَنساءخَنساءخَنساء.  )١٢٩٣ه گنسک چهارم، برتبری، (می شود 

ور گی که دختر را زنده به گفرهن ).حوزههی رسانی گاه آگپاي(چکامه سرايی آن زمان اند 

   .را در درون خود نمی پرورد...  و کبيشهکبيشهکبيشهکبيشه، خديجهخديجهخديجهخديجه، هندهندهندهند، سارهسارهسارهسارهکند، 

ی گی فرهنگ در بدبختی و پسماند پيش از اسالمها عربعربعربعرب  اند کهرگ نبسياری به اين

خواندن و نوشتن نمی  یگچهل سال  تاامبر شان همغايی که پيبه سر می بردند، تا ج



مانند يونانی ها   مردمان آن زمانواه آن است کهگزشت آن زمان گسرولی  !دانست

  . و می کردندگفت و گفتمان راه می انداختند و آزاد گدر باره ی جستار و پرسش ها، 

، عباسعباسعباسعباس ابنابنابنابن، مجاهدمجاهدمجاهدمجاهد وان، می تفتمان ها هنباز می شدندگکه در  عربیاز دانشمندان 

 بنبنبنبن عبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللا، مزاحممزاحممزاحممزاحم بنبنبنبن ضحاکضحاکضحاکضحاک، ضمرهضمرهضمرهضمره، وهبوهبوهبوهب، ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر، اسحقاسحقاسحقاسحق ابنابنابنابن، ابو هريرهابو هريرهابو هريرهابو هريره، قتادهقتادهقتادهقتاده

 کعبکعبکعبکعب، االخباراالخباراالخباراالخبار عبعبعبعبکککک، مسعودمسعودمسعودمسعود بنبنبنبن عبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللا، عمرعمرعمرعمر بنبنبنبن عبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللا، اسحقاسحقاسحقاسحق بنبنبنبن محمدمحمدمحمدمحمد، سالمسالمسالمسالم

، جبلجبلجبلجبل بنبنبنبن معاذمعاذمعاذمعاذ، انسانسانسانس بنبنبنبن ربيعربيعربيعربيع، جريحجريحجريحجريح ابنابنابنابن، يمانيمانيمانيمان خذيفهخذيفهخذيفهخذيفه، ابی بن کعبابی بن کعبابی بن کعبابی بن کعب،  عکرمهعکرمهعکرمهعکرمه، الحبرالحبرالحبرالحبر

.  را نام برد)۴٠تا  ١۵ه ی گنسک يکم، برتبری، ... ( و شبشبشبشبحوحوحوحو بنبنبنبن شهرشهرشهرشهر، حمادحمادحمادحماد

 به زبان می آوردند و پيرامون جستار ها، آزادانهآزادانهآزادانهآزادانهر شان را گدانشمندان عرب آن زمان ن

، ی پيدايش زمين و آسمانی پيدايش زمين و آسمانی پيدايش زمين و آسمانی پيدايش زمين و آسمانگگگگونونونونگگگگچچچچبرای نمونه در باره ای .  راه می انداختندفتمانفتمانفتمانفتمانگگگگ

:  می نويسدابن عباسابن عباسابن عباسابن عباس از زبان ییییتبرتبرتبرتبر. و می کردندگفتگ... و ) قلم (خامهخامهخامهخامه، خداخداخداخدا ،اهريمناهريمناهريمناهريمن

  ).٢٢ ( در زير آب بود در زير آب بود در زير آب بود در زير آب بود و همه چيز ها و همه چيز ها و همه چيز ها و همه چيز ها زمين و آسمان زمين و آسمان زمين و آسمان زمين و آسمان،،،،در آغازدر آغازدر آغازدر آغاز

روه و دسته، از گهر . ش داشتندي گراونیگوناگهای  نيش از اسالم به دي پ هایببببعرعرعرعر

پيروان به اندرون خانه می .  شده بود کنار هم چيدهکعبهکعبهکعبهکعبه که در  داشتبتیبتیبتیبتیخود 

 الههالههالههالهه، )هبل (ساالرساالرساالرساالرنامدار ترين اين بت ها . تيدرفتند، هرکس خدايش را می پرس

. بودند) اهللا (سازندهسازندهسازندهسازنده الههالههالههالههو ) منات (سرنوشتسرنوشتسرنوشتسرنوشت الههالههالههالهه، )عزی (ییییگگگگآفرينندآفرينندآفرينندآفرينند الههالههالههالهه،  )الت(ماهماهماهماه

می ) اهللا( الهه سازندهالهه سازندهالهه سازندهالهه سازندهرا دختران ) الت، منات و عزی(پيروان اين بت ها سه بت زن 

فت که گسترش اسالم، پيغامبر همه بت ها را درهم شکست و گدر زمان . دانستند

  )* (نه زاييده شده و نه هم می زايد) اهللا( الهه سازندهالهه سازندهالهه سازندهالهه سازنده

 پف شده است بسياریوش ها مان دروغ های شاخ دار گاز کودوکی در ر چه گااری، ب

فتن و دروغ پذيرفتن خوی داده اند و بسياری هم به اين باور اند که گو ما را به دروغ 

ين دروغ های يز است، ولی همگيز، بهتر از سد راست آشوب انگيک دروغ آسايش بران

 دست از  روشن انديش، شاخ در می آورند که، به جای می کشند،يزگآسايش بران

 . انديشدمی دارد و آخوندانه  می ری برگروشن
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