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 الحکیم هو

 درآمد
 

از آغاز دوران اصالح دینی در ادیان ابراهیمی آنچه دیرتر و دشوارتر از 
ها توجه بسیاری از نواندیشان دینی را به خود جلب کرد بسیاری مسئله

بود. گویی به جز استثنائاتی، نواندیشان دینی نیز تحت » مسئله زنان«
ریب به قاند چنانکه اکثر ستبر و تاریخی قرار داشته» مرد ساالری«سیطره 

اتفاق فیلسوفان و عالمان و شاعران در طول تاریخ، کم و بیش در چنین 
 اند.وضعیتی زیسته و اندیشیده

اما حق خواهی زنان نیز تاریخی به همین قدمت داشته که در دوران مدرن 
سرعتی شتابان گرفته و توانسته است در اندیشه و اجتماع به نتایج 

مردساالر را از خود متاثر سازد و جمعی  درخشانی برسد و اندیشه و جامعه
جو و آزاده (از جمله نواندیشان دینی و حتی برخی از مردان حق

های سنتی در ادیان مختلف) را با خویش همراه سازد. تفکر و رفرمیست
طلبانه زنان در چند موج اجتماعی و چند نحله خواهی برابریجریان حق

ی و همکاری انبوهی از زنان (و فکری، خود برآمدی از تعامل و همراه
مردانی) است که آزادی و عدالت را برای همه آحاد بشری بدون هیچگونه 

ی و خواهاند.در ایران ما نیز سیر حقنگاه و تبعیض جنسیتی دنبال کرده
طلبی زنان، هم در حوزه تفکر و هم در عرصه اجتماع،  داستان پر برابری

 لخ و شیرین بسیاری دارد.های تفراز و نشیبی است که حکایت
تی شناخزنان (مسئله به معنای جامعه» مسئله«با توجه به اهمیتی که 

ها و آن) در ایران معاصر و به ویژه دو دهه اخیر دارد و نقشی که پویش
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مان های مختلف در آینده سرزمینها و طیفهای زنان در حوزهخواهیحق
 لنامه به این موضوع بپردازیم وکنند برآن شدیم در شماره دوم فصایفا می

 ایم:از اهل نظر پرسیده
 ردهک برقرار »مسئله« این با نسبتی چه معاصر دینی نواندیشی -

 به حوزه این در شناسی آسیب و نقد و تحلیل چه است؟
 و نقش انداز،چشم چه و داشت توانمی دینی نواندیشان

 د کرد؟ود تصویر و یا پیشنهاشمی را) عملی و نظری( راهبردی
 متون« مشخص طور به و) احکام( شریعت و اندیشه و فرهنگ -

 برقرار آنان حقوق و زنان مسئله با نسبتی چه »دینی اصلی
 اب »مقدس متن« گیریشکل تاریخ در نسبت این آیا کند؟می

 است؟ یگانه کنونی زمان
 له و حقوقمسئ با نسبتی چه رسمی علمیه هایحوزه و روحانیون -

 شناسیهای سنتی و متکی به روشاند؟ تالشدهزنان برقرار کر 
سنتی دینی برای بهبود وضعیت زنان تا چه اندازه راهگشا بوده 

گرا و اهل اجتهاد حوزه و روحانیت های اصالحاست؟ برای طیف
توان انداز، نقش و راهبردی (نظری و عملی) را میچه چشم

 تصویر و یا پیشنهاد کرد؟
 »اسالمی فمنیسم« نام به ی)صداقم و( مفهوم درباره نظرتان -

 و آنها میان نسبتی چه و آنان برای نقشی چه احیانا و چیست؟
  هستید؟ قائل فمنیسم جریان هایطیف دیگر

❊❊❊ 
تن از صاحبنظران به  ۹خوانید پاسخ آنچه در پرونده ویژه این شماره می

 ههاست که ما را شریک تأمالت خود کرده و میهمان این شمار این پرسش
 . را بر پیشانی خود دارد” نواندیشی دینی و مسئله زنان“اند که عنوان شده
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فلسفه زبان دین از منظر متکلمان “در خارج از این پرونده اما مقاله 
 پردازد کهای از مشهورات گفتمان نهادهای مذهبی میبه پاره” نوافالطونی

ار گرفته دست کم در سه قرن اخیر بطور روشمند مورد نقد و پرسش قر 
اگر شرط الزم برای قانع کنندگی ادعاها و “است و به باور نویسنده، 

سازگاری «و نیز » روشن بودن«، »قابل فهم بودن«های دینی را گزاره
های قابل توجهی از ادبیات دینی رسد بخشبدانیم به نظر می» درونی

 ”.یردگحاضر، صرفنظر از نوع دین و یا تاویل، موضوع پرسش و نقد قرار می
ی این شماره، چهار کتاب به خوانندگان معرفی و سرانجام در کتابخانه

 های فارسیشود که در میان آنها از یک اثر برای نخستین بار در رسانهمی
در  ۲۰۱۹در سال شود و با همت لوسیا دیرنبرگر و آزاده کیان، زبان یاد می

ازد که در ایران، پردکشور فرانسه به چاپ رسیده و به این موضوع می
م شان، به ناها و بدنافغانستان و ترکیه، چگونه زنان، سکسوالیته آن

های ناسیونالیستی فرستاده شده، و ، به کام اهداف پروژه»بخشیرهایی«
 اند.سازی شدهانگاری و کاالییابژه

❊❊❊ 
 شود که شمارهمی منتشر آن از پس دینی نقد فصلنامه از شماره دومین

اقبال و استقباِل نگاه خطاپوش خوانندگان دیده و خوانده شد.  نخست با
ایم. های ارزشمندی دریافت کردهها و دادهدر فصلی که گذشت ایده

و  ای سزاوارتر تقدیم کنیمسپاسگزار و قدردانیم تا با توجه به آنها مجموعه
 مانیم.انتظار نقد و نظر مخاطبان بزرگوار میهمچنان چشم

 
 ه فصلنامه نقد دینی: شورای اندیش

حسن یوسفی اشکوری، محمد جواد اکبرین، رضا علیجانی و حسن 
 فرشتیان
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 بازگردانیم" رخسیم" به را البرز 
 ١بارئی طاهره 
  
  

  :درآمدپیش
 اجازه اام شده داده شما به دکترا اخذ و پزشکی تحصیالت اجازه کنید تصور

می شما با بیماران مشاوره مانع هکنید؟ آنکمی فکر چه! بیمار، نه ویزیت
 نادان؟ یا است آزار مردم یا شود
 ماباشند، ا داشته دینی تحصیالت اجتهاد درجه تا دارند اجازه ایرانی زنان
 .ندارند مرجعیت حق
 دین در که دهدمی رخ حالی در معنوی دانش فقدان یا سیاسی جنون این

 زن این و معرفی خود ویمعن طراز هم را فاطمه خود دختر اسالم، پیامبر
 والیت معصوم، مقام چهارده و تن پنج عالئم، یعنی جهان در حضور با

 مرجعیت تواندنمی زن دینی چنین در گفت توانمی چگونه آنوقت. دارد
 اجازه و دانندمی پیامبر و خدا از ساز، بهتر بستبن فقهای باشد؟ آیا داشته
  دارند؟ یدگانشآفر  و تاریخ حق در خالق از بیشتری تصرف

                                                
 و نسورب دانشگاه در فلسفه تاریخ و ادیان فلسفه پژوهشگر و ؛ نویسندهبارئی طاهره . ١

 اجتماعی مطالعات عالی مدرسه
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 شاگردان نجف، از حوزه نََسب افغانی مراجع فیاض، از اسحاق آقای
 صدارت، در مقام سه هر زن برای گویندخوئی، می هللا آیت برجستۀ

 به مانعی و است گشوده و باز قضاوت در و دولت ریاست مرجعیت، در
 اسحاق با نظر هم نیز آملی جوادی هللاآیت. نیست آن در دینی لحاظ

 کی از زن انسانی هویت نشناختن از ناشی مزبور گفتار: "گویدفیاض، می
 و غریزی کاالی عنوان به زن تعدی، از و طغیان نظام ظالمانه معرفی و سو

 زا بزرگوار عظیم قشر این داشتن نگه محروم دیگر، و سوی از اقتصادی
 خود، برای ناباوری سوم، و سوی از نقلی و عقلی منیع و واال معارف در ورود
 دیگر مشهور و مستور عوامل و علل از برخی نیز و چهارم جهت از زنان خود
مهریبی را زنان مرجعیت در اصلی آملی، مانع جوادی هللاآیت". است بوده

بی مورد هاآن هایقابلیت و رفته زنان بر تاریخ طول در که داندمی هایی
 توجه زن واالی یمرتبه هب اگر نیز ایشان باور به. است گرفته قرار توجهی

 .نبود زنان دسترس از دور مرجعیت تصدی شد، کسبمی
 ردهام است، مثال زنان شدن مرجع به نیازی چه بگویند کسانی است ممکن

 مسائل به شد؟ بیآئیم زده جوامع سر به گلی چه رسیدند مرجعیت به
 .بپردازیم پوشش آزادی و اجتماع حقوق و سیاسی

 گفت خواهد شما به کنید سوال سیاسی فلسفه از مدهمی پاسخ آنها به
 از دین غرب در امروز اگر و است نشسته دین الیۀ روی سیاست وزنۀ

سیاست،  دادن جلوه محّق برای دینی شده، ادبیات جدا ظاهر به سیاست
 را ترامپ آقای حضور. است شده الصاق سیاسی مردان زبان به همچنان

 آمریکا در سیاهان تظاهرات پی در اخیر روز چند همین در دست به انجیل
 نابانتخاباتی، ج رقیب که ایشان سوی از را ادعا این یا. باشید دیده بسا چه

 بازی دین مهره روی جمهوری ریاست برای یعنی. است دین بایدن، بی
 وردم سابق ادیان بلکه سازد می را خود ادیان فقط نه سیاست. میکنند



 می" بازگردانرخمیالبرز را به "س

 
٩ 

 

می قرار استفاده سوء مورد وکالمی سطحی حد در را مردم از برخی اعتماد
  .کند کسب" اعتبار" تا دهد

 را آن مبانی و. کاودمی را آمریت و قدرت اریکه موضوع سیاسی فلسفه
 حقانیت مبنای بر ابتدا در مردم توده نزد اعتبار و قدرت. کندمی جستجو
 آن .ستا بوده متعلق الطبیعه ماوراء به قدرت اریکه شده ، و بنا مذهبی
 به را خود اندبوده ناچار کردند تصاحب را اریکه این که دیگرانی و دیگری

 ندمس از متافیزیک خلع با. کنند آسمان، منتسب و الطبیعه ماوراء این
 داده ادامه خود حیات به سیاست زبان از  آن به متعلق قدرت، ادبیات

 ودهب بشر هتجرب و دانش فشرده که مذهبی داستانهای و ها اسطوره. است

 

 کیزنان به آنان، به خلق  یعیبه منظورِ برگرداندن حق طب یبرخ
 اندهدیرس جهینت نیبه ا ی. آنها به درستانددهیشیمذهب زنانه اند

زنان ناآشنا و نامفهوم  یشده توسط مردان برا فیتعر  نیکه د
راه  یگارایر یا یچون لوس ی. شمارکنندینم یتلق یاست. آنرا خود
زنانه را از دل  یمعنو یهامذهب جسته و چهره یسیحل را در بازنو

 هاتیشخص نیا یایدر اح یسع قیتا از طر  انددهیکش رونیب خیتار 
کردن  یضور در زبان و فرهنگ، با جارشان به حوفرستادن

کار بزرگ  کینو در اذهان، اساس  تیباور و معنو کیاز  یاکهیبار 
اتخاذ و با قلم آخته به  یگریمتد د زین یانهند. اما دسته انیرا بن

 گاهیآنچه را آبشخور جا کوشندیجنگ و حذف مذهب رفته، م
 .زندیدر هم بر  کنندیم یتلق شیخو یفرودست اجتماع
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 شده ترکوتاه و ترابستره چه هر بعدی های نسل به انتقال راه در است
 روی همچنان و نرفته بین از اند، اماآمده در عالمت چند صورت به گاه حتی

 .کنندمی کار انسانی ناخودآگاه
ً کسی ماکرون امانوئل آقای مدرنیتۀ و الئیسیته در  اما. ندارد تردید حتما

 En ایشان به وابسته حزب اگر نیست مسیحی مذهبی اتادبی از خالی
marche یعنی ترکیب این. است شده نامگذاری ً  گام راه در پای ابتدائا
 سانقدی یا عیسی مادر مریم زندگی مورد در بسیار که آنجا از اما. برداشتن

ا، خد راه در سالک بودند انسانهائی آنان که مفهوم این رفته ، با کار به
  .گیرد می خود به لکسا معنای

 اه نکته این به جوامع در زنان فرودستی مورد در محقق و جستجوگر زنان
 شناخته الوهیت از دور به و خارج موجودی اگر اندبوده آگاه و کرده توجه

 .شودمی باز او روی به احترامی بی و درِ خشونت و شده تلقی شود، شیئی
 ییهودی، ناش مسیحی فرهنگ با جوامع در را زنان دستیابی عدم نتیجه در
 گاه اند، کهداده تشخیص جوامع آن معنوی آرایش در زنان حضور عدم از

 به نزدیک زن وقتی. میشوند ظاهر عالمت چند یا یک صورت در تنها
 واقع شود، در گذاشته کنار آن از یا نشود معرفی خدا یا آسمان و الوهیت

 روح اصال که شودمی مطرح سوال این آرام آرام شودونمی حساب انسان
 اطبعاً ب شد، و مطرح مسیحیت های شاخه برخی نزد که یانه، آنچنان دارد
می جاری او حق در شماری بیمقدار و شدن، خشونت تلقی شیئی یاابژه

 .شود
 .میشویم مقاله داخلی شبکۀ وارد نقطه این از
 در نچو باشند گفته دلسوختگی با غربی فمنیست زنان اگر بجاست پس 

 در ونه دارند جایگاهی عالئم در نه معنویت قلۀ در قدرت، یعنی هرم راس
 برای .برابر احترام نه و دارند برابر جایگاه نه هم جامعه در نتیجه در اساطیر

 آن در زنی که کنند می اشاره القدس روح -پسر -پدر مثلث به آنها نمونه
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 سانان رابطۀ داستان یاتنزاع بطور مثلث این. آنست در مرد دو اما نیست
 ممری حضور پس بپرسد کسی اگر. است کرده فشرده را آسمان و خدا با

 مریم نماد که دهند می جواب شود، آنهانمی گرفته نظر در چرا مقدس
 رقش فرهنگ با اختالط و آمیزش اثر در و صلیبی های جنگ از بعد مقدس

 ما" کتاب به شود رجوع. (است آمده غرب به صوفیانه تفکر خصوص به و
 ٢٠٠٩ انتشار گردون،تاریخ انتشارات". ایم شده زاده دختر - پدر فرهنگ در
 این به مقدس مادر بعنوان زن نمادین تازه، افزودن) . قلم همین به

 مادریت"، او فقط" تحمیل با و نگرفته نظر در کلیتش در را مجموعه ، زن
 .                                                 میدارد زبا هاحیطه دربسیاری نقش ایفای و داشتن دست از را
  

 زنان سرنوشت در ملت هر زبان ساختار تأثیر
 رسندمی نتیجه این به غربی فمنیست زنان خود های پژوهش تعمیق در 

 فرهنگ و زبان در زن جایگاه به شان معنوی نمودار در زنان حضور عدم که
 هم یونانی زبان مبدأ، یعنی

 یاراخت در است متعلق آسمان به و متعالی زبان، هرچه این در. گردد می رب
 عبارت به. شود می شمرده آلود گناه و پست جهان سمبل زن مردان، و

 غیر انزن سرنوشت تکلیف و تعیین در ملت هر زبان ساختمان تاثیر دیگر
" سیر فا زبان جهان" یعنی ابتدایی زبان تاثیر ما مورد در. است انکار قابل
 را ای جامه همان شمایل و شکل میهمان مذهب حتی داده اجازه که است
 .پوشاند می زنان تن به فارسی زبان که کند پیدا

 آن، (هر بر حاکم آرزومندی و ذهنیت و فارسی زبان جهان تاثیر تحت 
 انزب آن که مردمانی به که ست تمنا و آرزومندی، جستجو یک دارای زبانی

 ) .شودمی منتقلمیکنند،  صحبت را
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 باتمنای هماهنگی در را معنوی جهان از ای فشرده های سمبل ایرانیان
 متن است، از مونث ایزدبانوی و الوهیت یک حضور که زبان این درونی

 وممعص چهارده یا تن پنج مثل کنند می نگاهداری و اسالم، دستچین دین
 زا یک هیچ یدشا. یابد می معنی فاطمه یعنی آن اول بانوی حضور با که

 دخترش و پیامبر خاص رابطه بر ایرانیان یاندازه به مسلمان های کشور
 هداشت حضور معنوی مسند اوج در پدر کنار در زن که وقتی. اندنبوده هشیار

ما،  ( باشد نداشته مرد با تفاوتی روزمره زبان داخل در زن که باشد، وقتی
 یکسان بطور قید و صفات و افعال همه و نداریم زبانمان در مذکر مونث
 سیلپتان ملت آن زنان که است میشوند.)، طبیعی استفاده مرد و زن برای
، دهند اجازه خود به میکنم دهند، تکرار اجازه خود به که داشت خواهند آنرا

 خود برای را گیری تصمیم های مسند و اجتماعی و انسانی رشد ترین عالی
 ).تابک همان به شود رجوع. (ببینند میسر
 ایشآر  حضور از بلکه. نیست ها چهره ازین سازی الگو قصد میکنم تاکید
 و حضور که میکنیم صحبت سیاسی جهان زمینه پس در معنوی نیروی

 جامعه بسیاری نظر مطابق تواندمی زمینه پس این در زنان جایگاه
 برای دینامیزمی یکننده شناسان، تولید زبان ادیان، و شناسان، فیلسوفان

 کی دینامیزی چنین حضور در حتی. باشد زنان سیاسی اجتماعی رکتح
 حضور از جلوگیری به قوا تمام با است ممکن مردمحور و مستبد جامعه

 ازین نخواهند زنان خود یا  برخیزد گیری تصمیم جایگاههای در زنان
 و رت مسئولیت تر، کم خطر کم راههای بخواهند و کنند استفاده پتانسیل
 زادیجمعیِآن، قطعاًآ های پیآمد پذیرش با البته که کنند نتخابا متفاوتی
  .دارند انتخاب

 و احترام به رسیدن برای غربی زنان رویای هنوز اگر که اینجاست سوال 
 زبان رویای نیز شرق در چرا نشده محقق مردان با برابر اجتماعی جایگاه
 مانه" (  رُخ سیممعنی، " قلۀ نشین اوج عنوان به زنان دیدن برای فارسی
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 همگان، از بخش الهام ینقطه آن، و مهربانوی و خانم خورشید و) سیمرغ
 .است نداده مردان، روی جمله

. مشکل حل ینحوه نه اما باشد یکسان شاید غربی و شرقی زن برای درد
می تحرک بست بن یک به  رو داند می که کسی مثل غربی فمینیسم اگر
 با نهمردا شکستنِ سیستم درهم به گرایش و یانطغ ندارد، با راهی و کند

 حرکت رمسی همین از باید نیز شرقی فمینیسم ستیزد، آیا می خود ناامیدی
 و زبان را کافی انرژی و پتانسیل و هست برایش راهی  آنکه کند؟ حال

 .است کرده اعطا او به فرهنگش نمادین دستگاه
 نظر هب جلوست، اما به امیزنان، گ نفع به قوانین در تغییراتی جستجوی 

 هب کوتاهی پاسخ، نگاه هر از قبل. نیست این ایرانی بنیادین حل راه من
 سوال خود از آنگاه و انداخته فارسی فرهنگ و زبان در ایرانی زن جایگاه

 تمرکزی با اش شاهنامه در فردوسی که را فارسی زبان آرزوی چگونه کنیم
. مسازی است، محقق کرده روشن زنانه، سیمائی در سیمرغ  به بخشیدن

 شود مراجعه. ست رِخ" ایرانی سیم" عطار، بلکه" مرغ سی" سیمرغ، نه(
 همین روانکاوی، به سایت روی فرانسه زبان به مورد این در ای مقاله به

 ).قلم
 نز  باشد، هر شده پذیرفته ما مذهبی معنوی فرهنگ در فاطمه والیت اگر
 یدسترس قضاوت صدارت، به والیت، به به دتوانمی فرهنگ این در آمده بار

 کفد زمین نماد و سمبل در که فاطمه والیت موضوع اگر و. باشد داشته
 به ما ناخودآخودآگاه عمیق های الیه شده، در ضبط ما جمعی خاطره در

 در و کشیده بیرون حفاری یک با آنرا آمده، باید در تاریخی زخم یک صورت
 و آمده وجود به ایرانیان برای همه از بیش مزخ این. داد قرار دید معرض
 ایزدبانوئی و والیت به اندبوده گشوده ایرانیان، که. است یافته استمرار

 من اعتقاد به. اندبوده آن تمنای در و آن هیچ، خواهان که گشوده. زنان
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 بودند، از آگاه های قشر از غالبا که زمان آن ایرانیان جانبداری و طرفداری
 قطهن همین قدرت، از  جایگاه به آنان نشاندن برای اشتیاق و علی خانواده
 روبرو محور زن دین یک با که فهمیدند زود خیلی آنان. شودمی شروع

 پیدایش یک و هدیه یک بشریت معنوی تاریخ در فاطمه حضور و هستند
  درخشیدن که شاندیرین آرزومندی به بتوانند ایرانیان باز تا است مبارک
 ها ایرانی بگویم تر ساده. یابند دست است معنوی تاریخ در زن یک چهره

 .دیدند خود تاریخی دین با دین این در همانندی فاطمه جایگاه و حضور از
 حیهنا این به سفر برای هفتم امام دختر معصومه فاطمۀ از ایرانیان دعوت

 نویمع جایگاه پذیرش برای ایرانیان ازآمادگی تردید آن، بی در اقامت و
 .گیرد می سرچشمه زنان

❊❊❊ 
 در زنانه های چهره جایگاه اهمیت بر تکیه با خود ادامۀ در مقاله این پس

 ندیب صورت تفاوت به ای اشاره اجتماعی، با و سیاسی های جایگاه تولید
 های ایرانی، همزبانیِ داده فرهنگ و غربی فرهنگ در  روحانی های

 بدین. کندمی بررسی فارسی زبان های ادهد با ایرانی اعتقادات در را روحانی
 ودخ پژوهش در پارسی کهن وحتی معاصر ادبیات و فیلمها منبع از منظور

 .گیرد می مدد
 به مقاله این کُلّیت گیری تاریخچۀ شکل ادبیات؟ چون و چرا؟ فیلم 

 مقاله یتهیه برای کوتاه مدتی در هم آن ایرانی فیلم صد از بیش تماشای
  فرصتی، تا. گردد می بر ایرانی ناخودآگاه در پزشکان جایگاه یدرباره ای

 نوع و ها فیلم این زن های شخصیت قدرت مسحور قبلی یبرنامه بدون
 .  شوم مرد و زن یرابطه

 ذهنم که بود مرد و رابطۀ زن و زنانه های شخصیت همه، قدرت از بیش اما
 .  کرد جلب خود به را
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 نگرفت ایرانی، قرار مرد ناخودآگاه و روان که دید میشد فیلمها آن خالل از  
 دهنده نجات نقش داشتن حتی و) سروری( اتوریته مواضع تمامی در زن
 با و راحتی به ـ میدهند نسبت مردان به اساطیر غالب که نقشی یعنی ـ را

می که امری. کندنمی تلقی بازنده را خود حال عین در پذیرد، و می میل
 ادبیاتِ مدرنشان و هنر جای جای در که را زنان امور بیغر محققین تواند

 .سازد زده اند، حیرتبوده شاهد را آن غیر چیزی
 داشت را آن ایرانی، آمادگی مرد تخیل و فیلمها، ذهن این دریچۀ نگاه از 

 نانز  به معمول طور به که ییسیما به را مجریه و انتظامی قوای تمامی که
ً ( است شده واگذار  از آنکه بدون کند منتقل) پرستار یک چهره فرضا

 هب جایگاهها رضایتمدانۀ این تفویض. بشوید دست وجد و آزادی احساس
 او گرفت، از نمی بازپس» زن« از را بودن مادر و گرما و زنان، پرتوِ مهر

 .تراشید نمی جو سلطه و طلب خشک، قدرت موجودی
 اه معرّف دارای بایست می ایرانی مرد و زن جنسی هویت چنین بروز برای 
 بوده ناخودآگاهِ خود ساختار در نیرومندی و موثق درونیِ بسیار نداهای و

 .خیزد می بر پارسی زبان های قانونمندی درون اخّص از طور به که باشند
 خّالق و فعّال هایاتّخاذِ رل که ُهنری خالقیّت و تخیّل در پتانسیلی چنین 

 نچنی تجلّی از را ـ تحسینِ مردان حتی ـ پذیرش و زن پرسوناژهای سوی از
 ایمعیاره و سایۀ کُدها در میسازد، تنها پذیر امکان ای زنانه های شخصیت

 ندهنویس چه هنرمندی هیچ. است میسر ایرانی ضمیر کُنه در بسته نقش
 می اختیارش در او زبان سپهر که ارتفاعی از فراتر تواندنمی سینماگر چه

 هک تحرکی و پروازها، سفرها تمام علیرغم نیز هنری کار. کند پرواز گذارد
 که را فرهنگی های سمبل و زبان درونی سرزمین تواندنمی کندمی عرضه

 کنترل را او فکری سفر و اندایستاده راهش سر راهنمایی عالیم همچون
 .بزند کنار یاکرده میکنند، ترک
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 متافیزیک جهان بندیشکل در نبودِ زن و بود اهمیت

 ناینچنی ایرانی، اگر روان عمق در پدر نزد دختر فرزند ویژه جایگاه اهمیت 
 رد زنان حقوق مقابل، فعاالن نقطۀ در که روست ازین  کندمی توجه جلب

 حضور عدم از دقیقاً متاثر را جامعه در خود فرودست غرب، ریشۀ جایگاه
 می خود فرهنگ عمیق ایه باور و اعتقادات دنیای پدر، در کنار در» دختر«

 .بینند
 اب غربی زن که کنند می تایید ادبیات و رمان دنیای در برخی، بخصوص 

 شکست با بار هر آن از خروج برای تالش که است رو روبه بسته ای دایره
 برابری امکان عدم جز نیست چیزی بسته یدایره این. شد خواهد مواجه

 .روحانیت اقلیم در حضور عدم و پدر با
 هک تثلیث مثلث در مسیحیت، و در پژوهشگران، چون تحلیل مطابق 

، است غائب میگذارد، دختر نمایش به را تیحیمس قدرت نماد فراترین
 و هشد منتقل جامعه کُل افراد تفکر و ذهن قوای آرایش به غیبتی چنین

 نوردیده در را خانوادگی و سیاسی، اجتماعی عالم در قدرت ترپایین هایرده
 .ماند نخواهد متوقف جامعه هایالیت بستۀ محیط رد و
 چندان را معنویت جهان به مسیح مادر» مریم« راهیابی محققین همین 

 تحت اه راهیابی، بعد این آنان بررسی طبق. کنند نمی تلقی خود نفع به
 رتروبادو طریق از صلیبی، و جنگهای پی در بخصوص شرق مذاهب تاثیر

 بانو این. است شده تیحیمس اند، واردبوده» ما یبانو« ستایندگان که ١ها
 یتعالیِ معنو که بوده درونی یینیرو نماد عیسی، بلکه مادر اصل، نه در
 ارهمقدس، اش مریم این نقادانه، حتی نگاه یک با پس. ساخته می میسر را

  .است گانه دو نمادی و نیست مسیح عیسی مادر به

                                                
1.  Troubadour 
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باقیمانده در ریشه تواندمی محققین همین گفته به عذرا مریم گرامیداشت
 .باشد داشته غرب در مسیحیت گسترش از قبل میترائیسم ی
 در ها تروبادور islam et le graaI کتابش در PENSOYE  تحقیق مطابق(

 .)اندگرفته صوفیان از را» ما بانوی« پرستش صلیبی جنگهای طی
 هبمذ یک خلق ، بهآنان به زنان طبیعی حق منظورِ برگرداندن به برخی  

 تعریف دین که اندرسیده نتیجه این به درستی به آنها. انداندیشیده زنانه
مین تلقی خودی آنرا. است نامفهوم و ناآشنا زنان برای مردان توسط شده
 جسته مذهب بازنویسی در را حل راه ١ایریگارای لوسی چون شماری. کنند

 سعی طریق از تا اندکشیده یرونب تاریخ دل از را زنانه معنوی هایچهره و
 فرهنگ، با و زبان در حضور به شانوفرستادن هاشخصیت این احیای در

 کار یک اذهان، اساس در نو معنویت و باور یک از ایباریکه کردن جاری
 گجن به آخته قلم با و اتخاذ دیگری متد نیز ایدسته اما. نهند بنیان را بزرگ

 اجتماعی فرودست جایگاه آبشخور را آنچه کوشندرفته، می مذهب حذف و
 .بریزند هم در کنندمی تلقی خویش

  
   نگارانروزنامه و  انسانی علوم روانشناسان، محققان موضع 
 ردمو زن داشتن روح که نیست کشیشان میان در و وسطی قرون در تنها 

ِ نهانی جانیِاین سخت بلکه. گیرد می قرار پرسش و تردید ن، ز  که باور
 قرن در که بوده حدی به گیرد می قرار معنویت و روحانیت یرده از خارج
 .یافت توانمی شکّی را چنین ردّ پای نیز اخیر

 در و رفت ازدنیا ۱۹۸۱سال  در که فرانسوی روانکاو و پزشک ٢»لکان ژاک« 
، بود زنده فمینیستی های جنبش اوج یعنی ۷۰سالهای  و ۶۰سالهای  اواخر

                                                
1.  Luce Irigray : Ce sexe qui n’en est pas un édition Minuit ۱۹۷۷ 
2.  Jacque Lacan 
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» مند فقدان« را زن و» مرد« را انسان اصلی» نوع« او. کرد ناامید را زنان
 به است، هرچند» تمام نه« که ای حیطه به راندنِ زن با. کندمی معرفی
  القاء را این  حال هر به است، ولی ناکامل یا زن، ناتمام گویدنمی وضوح

 .نیست باشد» باید« که چیزی زن، آن که کندمی
 روی بر گوئی را انسان از اش روانکاوانه شناخت زنی لکان، فروید از پیش  

 جهان. ماند می باقی» تاریک قاره« او برای زن نهاده، و بنا مذکّر مخلوق
 دادن نسبت با همیشه که زن ناچیز جایگاه و چرخد می مرد حول فرویدی

 نفیم سیمایی در مادرِ بد، تنها به انسان روحی های نابسامانی تمام گناه
 ردانم نزد آنچه به نسبت طمعکار"، آنهم" شود، بعنوان می عمده گناهکار و

 .شودمی ظاهر فرویدی روانکاوی صحنۀ است، در
 که است پسر و پدر بین روانشناس، مسائل این یکامالً مردانه جهان در 

 دمیرس نظر ناشناختۀ فروید، به موجود  ، این»زن« و میشوند فصل و حل
. ستا میشد، بسته مربوط انسان نوع به باید که را او تئوری پای و دست

 .شود نمی اکرام مادر بعنوان حتی فرویدی زِن دنیای
 مانساخت در مسیحی فرهنگ و کرده تغذیه فرانسه زبان از که» لکان« اما  

 را زن و برده ارث به را ـ مسیح مادر ـ مریم دارد، سیمای حضور اش فکری
 وا بیستم سمینار در که ل؟ شکلیشک چه به کند، امامی خود جهان وارد

 .ترزداویال روحانی خواهر تصویر: است آمده
 ختهشنا مسیحیت فرهنگ در که قدیسی همان دقیقا لکان داویالی ترز اما

 اصیخ طنز با نامم می"  شیطنت"  من آنچه با را او لکان بلکه شده، نیست
 .برد می سوال زیر را او عرفانی وجد ماهیت و پوشانده

 های آموزش با که کسانی. است شده داده نام ١»هم باز« سمینار نای به
 شده داده اختصاص"  هم باز"  کتاب به که را تصویری و هستند آشنا لکان

                                                
1.  Encore 
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 ناپذیریِ اروتیک سیری نوعی به"  هم باز"  این که دانند شناسند، می می
ویم، ش نزدیک اسم این فهمیدن بهتر به خودِ لکان متد با اگر. دارد اشاره

 آیا.شود می تجزیه ١»بدن اندر« به صوتی لحاظ به واژه خود که بینیم می
 نیست؟ فعال و ندارد حضور دیگری جای و است" بدن اندر" فقط زن

 ردکارک به شان اشراف با معاصر روانکاوان تئوری و تفکر رفت می توقع 
 به گرایش از را ها اعتقاد، آن و فکر های نامرئی و ناخودآگاه، روان

 صرع در دو هر آنکه علیرغم بینیم می ولی. بدارد مصون زن نوع فرودستی
 ارثیۀ اعتقادی از ذهناً متشکل و متاثر درونأ داشتند المذهبی ادعای خود

 شده منتقل آنها به محیط و فرهنگ، زبان طریق از که هستند مذاهبی
 .است

چرخۀ  در ملل های زبان و ها فرهنگ که شد وارد هم دریچه ازین توانمی 
 تاب و پیچ را مذاهب آن گذاران بنیان از شده نقل خود، سخنان زیست

 .اند ساخته منطبق خود ابتدائی قالبهای با را سخنان آن و داده
 حمسی پیام در که است یونانی فرهنگ نیا گفت توانمی نمونه عنوان به 

 زا قبل تماالاح که سازد می عمده آن در را اشاراتی و عالئم و کرده تداخل
 مطرح حواریون کتب یا عیسی سوی الزاماً از داشته، ولی وجود مسیحیت

 .اندنشده
 Seuil انتشارات توسط ۲۰۰۵سال  در که» ها جنسیت متافیزیک« کتاب در 

 به  sylvian agacinskyاست،  گرفته قرار خوانندگان اختیار در فرانسه در
 در همچنان که کندمی اشاره مذکّر نوع برتری بر مبتنی فکری نظام یک

 تاس نظام، زن این در گفتۀ او به. است زنده غربی معاصر انسان تخیل
 و جدا خدا از را او، انسان به ممنوعه یخوراندنِ میوه و مرد اغوای با که

 که دهدمی نشان آگاسینسکی سیلوین. کندمی مخمصه دچار را خلقت

                                                
1.   En corps 
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 گوشت مرد، و به اندیشه و روح تخصیص که بوده فلسفۀ یونان ریتأث تحت
 گوئیمب باشد بهتر شاید یا شده  مسیحیت اندیشۀ آغازین وارد زن به گناه و

 .است کرده نفوذ آن در
 این به پنداشتند می که حرکتی هر به دهۀ اخیر طّی چند در غربی زنان

  .زدند دهد، دست پایان تواندمی نابرابر شرایط
 اهیآگ بدون و آزمایش قصد به بوده؛ گاه صالاستی سر از حرکات این گاه 

 زا و روشنگری نیت به گاه مثل؛ و به مقابله قصد به آن؛ گاه عواقب از
 ردانم توسط شده نگاشته روانشناسی و فلسفه بر نویسی نقد طریق

 .نام صاحب
 در الزنِ فعّ  نویسندگان توسط که زنانۀ امریکا، آندسته ادبیات بررسی 

 روژهپ این در شکست از نیز شده خلق زنان برای برابر حقوق حیطۀ کسب
 .گویدمی سخن ها

 

 هاستینیو جوانتر فم تریمینسل قد نی: تفاوت بدیگوی" میفلود
 نیپاسخ دادن به فرهنگ مصرف است. اگر شما در ا یدر نحوه

 دیآن نخواه رییبه تغ گریطبعاً د دیفرهنگ کامالً غرقه شده باش
ه اند کافتاده ی. آنها در دام جهانستیآنها ن ریتقص نی. ادیشیاند

انه شب زیوانهاده شده. همه چ یاجتماع رییغت یبرا هازمیتمام مکان
پشت فرمان  یچه کس داندینم چکسیه ی. ولکندیم رییتغ

مراجعه کرد.  دیبا یبه چه کس داندینم چکسینشسته است. ه
 است. دهیبلع یروسیفرهنگ نو، تمام جامعه را مثل و یگوئ
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 کرد جزم عزم و آمد میدان به امریکائی پرسروصدای ینویسنده یونگ اریکا
 حرمتی یب با آنان اگر. برخیزد نویسنده مردان جهان با مثل به مقابله به تا

 یک و شیئی کی حد تا را زنان کتاب صفحات الی به ال در زنان به نسبت
 رمان در را رفتار همین خواست نیز اند، اوکرده آورده، عریان پایین عروسک

 ندک خلق زنی پرسناژهای کرد اراده. گیرد پیش مردان به نسبت خود های
 اما شوند می هم پیروز و نهند می بیرون جامعه های نُرم دایره از پا که

 او ایه کار برخی که زد پروا بی چنان آثاری نوشتن به دست آنکه علیرغم
 ندهنویس میل علیرغم او زن قهرمانان اند، باز دانسته" پورنو" به نزدیک را

 زا را عمیق تاسفی مرور به کارهایش در نویسنده خود و اندخورده شکست
 .میکشد قلم به کرد آغاز ادبیات در که راهی

   
 بیشتر تلذذ به خویشتن تحقق جستجوی از انحراف

 پرش شدن متوقف که دهدمی نشان یونگ کایار  کتابهای لتحلی تجزیه 
 اب همدستی یک تنگنای راه، در کردن زنان، کج طلبانۀ جنبشهای آزادی

 هارائ لذائذ از بخشی از مندی بهره ازای مصرف، در و پول جهان گردانندگان
 پنهان قرارداد نوعی یعنی  ١.است گرفته سیستم، انجام این توسط شده
 .است تهگرف صورت جهانی این لذائذ کنندگان تقسیم و صاحبان و زنان بین

                                                
 ۱۹۹۵ی زنانه در آثار اریکا یونگ.سال مراجعه کنید به تز دکترا: تحول سوژه . ١
 توسط همین قلم. استاد راهنما: جودیت استورا 

 :ساله توسط انتشارات دانشگاهی با مشخصات ذیل منتشر شده استاین ر 
Thèse de doctorat de BAREI Tahereh  
Réf ANRT : 32596 
EVOLUTION DU SUJET FEMININ DANS LES OEUVRES DE ERICA JONG (A 
TRAVERS FEAR OF FLYING, FANNY, PARACHUTES AND KISSES ET 
SERENISSIMA). 
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 کتابش های پرسوناژ از یکی زبان از و یونگ اریکا های نوشته خالل از 
جامعۀ  با ١نهانی پیمانی بستن با زنانه ادبیات چگونه که شنویم می» فَنی«

 دخو نهان آرزوی از ـ دارد دست به را اقتصادی قدرت که بخشی آن ـ مردان
جامعۀ  لذائذ از بخشی از برخورداری ازای ، در»خویشتن تحقق« برای

 که انحرافی. آورد می روی» بیشتر تلذّذ« به شودومی مصرف، منحرف
 نوع نه اما دهدمی نشان آنرا آغاز Backlash کتاب در فلودی سوزان

 گاهتغییرِ جای برای زنان یگیرنده اوج پتانسیل با مواجهه بنظراو. را تحولش
 کرف به دستپاچه را جمعی های قدرت، رسانه های کلید به دستیابی و خود
کارِ  گوئی که بردند مردم میان به را شعار این آنها. انداخت جویی چاره

 زنان این، از بعد آنچه و است رسیده پایان به زنان برای برابر حقوق کسب
ً مورد البته که. ست زندگی» جدید های شیوه« دارند نیاز آن به  شدیدا

 . گرفت قرار خرید مراکز استقبال
 .بیند نمی آنرا بودن طرفه دو و قرارداد هنوز" فلودی"

 ای مصاحبه در ٢فلودی صدایش، سوزان و سر پر کتاب از بعد سال هفت
 تحصیل سالها از بعد که Stiffed بعدیش کتاب مورد در mother jones با
 به نسبت دلسوزی با آن در و گرفته انجام شخصی نظارت و مطالعه و

 زنان یبرا بلکه زنان برای فقط نه را جنسی هویت در مردان، انقالبی شرایط
 مقّصر را پول بر مبتنی شمارد، جامعۀ مصرفی می الزم دو هر مردان و

 ساخته غرقه خود در دو، را مرد، هر و زن که کندمی معرفی ابتذالی اصلی
 حق و انسانیشان ٣هویت جوئی، از لذت طمع به و امید به را آنان است؛ و
 ورد کنند بازی زندگی در خواهند می که رُلی انتخاب برای گیری تصمیم

 .است کرده

                                                
 .به " قرارداد با پدر"، همان تز دکترابخش مربوط  . ١

2.  Susan Faludi 
3.  www.motherjones.com/arts/qa/1999/09/faludi.htm 
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 و ندارد زنان به پیشنهاد برای راهی هیچ مصاحبه، فلودی این در اما 
 به چنان چیز همه امروزه: «گویدمی. گرفت نشانه باید را کجا نمیداند
 تعیین برای دقیقی های معیار تواننمی دیگر که کندمی تغییر سرعت
 ».ای ایستاده کجا نمیدانی. داشت پیرامون جهان در خود جایگاه

 دور کننده مصاحبه چشمان از فلودی گیری موضع و تفکر در لرزش و تغییر 
 در هم خودش که سازد متوجه را او هائی سوال طرح با کندمی سعی و نمانده
 .است مانده باز واقعی های سؤال طرح از و گرفته ترمز رفتهمی که راهی

 ها فمینیست جوانتر و تر قدیمی نسل بین تفاوت: «... گویدمی" فلودی" 
 فرهنگ این در شما اگر. است مصرف فرهنگ به دادن پاسخ ینحوه در

ً دیگر باشید شده کامالً غرقه  این. ..اندیشید نخواهید آن تغییر به طبعا
 برای ها مکانیزم تمام که اندافتاده جهانی دام در آنها .نیست آنها تقصیر
 هیچکس ولی. کندمی تغییر شبانه چیز همه. شده وانهاده اجتماعی تغییر
 هچ به نمیداند هیچکس. است نشسته فرمان پشت کسی چه داند نمی

 ویروسی مثل را جامعه نو، تمام فرهنگ گوئی. کرد مراجعه باید کسی
 مانه از داریم نیاز ما... اعتباریمان های کارت با ما یتنهائ... است بلعیده

 رایطش این دادن ترتیب برای هائی نیرو چه کنیم فکر و کرده شروع اوّل آجر
 دوجو صنعتی انقالب ابتدای در که است شرایطی این شاید... کارند در

 اما میرسید نظر به اعتماد قابل وغیر ویرانگر که دیگری نوزده قرن. داشت
 الح در. کردند باز راهی سیاسی اجتماعی های نیرو گران تحلیل نجامسرا

 کار در جمعی های رسانه در نوع ازاین ای صادقانه بحث هیچ حاضر
 ورمنظ همین به را ها ژورنالیست آیا: پرسد می کننده مصاحبه و .»نیست

 دهند؟ نمی پول
 »قطعاً!: «کندمی تائید فلودی 
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 امهروزن را مردان و زنان نابسامان شرایط در ودموج وضع اشکاالت از یکی او 
 رس افتد می اتفاق دارد آنچه دیدن عمداً از او قول به که شمارد می نگارانی

 رد میرود پیش بخوبی) ها ژورنالیست( آنان برای چیز همه. «میزنند باز
 آنوقت چون دهند قرار سوال مورد را موجود وضعیت خواهند نمی نتیجه

 .».دهند قرار سوال عالمت زیر ار  خودشان باید
 یدانیدم نگار روزنامه را خودتان شما آیا: پرسد می بالفاصله کننده مصاحبه

 زنان؟ امور فعال یک اید، یا کرده وصف را خود که آنگونه
می درز را مسئله آوردمی حساب به نویسنده را خود اینکه گفتن با فلودی 

 برای هم ها ژورنالیست که مسئله این طرح با نیز فلودی واقع در  .گیرد
 برخی کنار عامداً از دهدمی وعده بدانان شغلشان که مادی امتیازاتی حفظ

یم رو را یونگ اریکا نویسنده زنان پنهان قرارداد میگذرند، همان مسائل
 ای بسته یدایره از تواندنمی نیز او خود چون محققی زن بینیم می. کند
 وضعم از ناچار موقعیتش حفظ برای جهینت درشود،   خارج شد صحبتش که

 دهد، برایشانمی پدران یجامعه به دوستی برابر، دست نه و پائین
 .آیدمی کوتاه و کندمی دلسوزی

 یرانیا مرد که نکته این به توجه و فارسی فیلمهای دیدن با که اینجاست 
 و حسینت را آن حتی و تابد می بر بخوبی را ایرانی زن شکوفائی و قدرت

 هچ ایرانی زبان فارسی برای که پرسیدم خود از کند، ناچارمی باز راه برایش
 معنوی، مخابره های آموزش از یادمانده به بقایای سوی از عالئمی و ها کُد

یم خانۀ دل، زن نهان در معتقدشان غیر و معتقد برای که شده منتقل و
 رایب ایرانی، پتانسیلی وانر در اگر. مرد که بیابد را جایگاهی همان تواند

 آن در که باشد جایی باید دارد، پس وجود صدر در اتوریتۀ زنان پذیرش
منظومۀ  عالیترین در زن و شده رفتهیپذ» پدر یرده« در دختر جایگاه
 .باشد داشته جایگاهی معنوی
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 فارسی معرفت و زبان در زن جایگاه  
 زبانان فارسی نزد معنوی یۀال در زن حضور عدم یا حضور به همه از قبل 

 در تخصصی کاوش هیچ بدون سادگی، و به که اطالعاتی اولین. بپردازیم
 سوال مورد خیابان در که عابری هر زبان از را آن و آید می دست به متون

 اردد دختری. ندارد پیامبر، پسر محمد: اینست شنید توانمی بگیرد قرار ما
 هم و یبرابر به مختلف مناسبتهای به دختر این از امبریپ و. فاطمه نام به

 نای ناقض که رفتاری یا گفته نوع هیچ. کندمی یاد خود با روحانی سطحی
 فن اهل سوی از آن رد در مباحثی و نشده قول نقل احادیث در باشد امر

 .است نگرفته صورت
 ریزترین مورد در که هائی مداقّه تمام علیرغم:  که این آور تعجب اما  

 راخی سالهای در ویژه به ـ آنها مورد در نظر اختالف و کنکاش و مذهبی رامو
 فاطمه مورد اند، در نگاشته موارد دراین که هائی رساله و ـ گرفته صورت
 اقیب سوال جای که بوده اندک آنقدر نظر دقت و تحقیق و گفتگو و بحث

 .گذاردمی
زنان،  مورا در فعال خانمهای سوی از حتی فراموشی و کوتاهی این

 شده ناآش فمینیستی مختلف تحقیقات با غرب در که دسته آن بخصوص
 نیز زنان اجتماعی جایگاه تعیین در معنوی قدرت آرایش اهمیت به و

 به و نیست ایرانیان فراموشی، مختص و سکوت این. شودمی دیده آگاهند
 رغی زبان و فرهنگ در یافته پرورش فمینیست زنان شامل دیگری نوع

 .شودمی نیز شیعی غیر اسالم رسی، وفا
 نای در زبان فارسی و وطنی محققین مسامحه و غفلت با کاری نه البته
 می بر را ما ها مسامحه این مرور بلکه. هاهمزبان غیر نه داریم موارد
 زخم و تروماتیزم یک با ما فاطمه مورد در نکند کنیم سوال خود از تا انگیزد
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 می شدن آشکار از روانی های زخم باقی مثل که هستیم روبرو تاریخی
 کند؟                                می پنهان رو و هراسد

 مقو یا فرد زندگی در تاریخی، زخمی یا اجتماعی و فردی هولناک اتفاقات
 سرمی و ممکن زخمها این حامالن برای ادامۀ زندگی آنکه برای که میگذارند

 زنده از تا شودمی شروع هائی الیه و ها وستهتدریجیِ پ شدن شود، تنیده
 به را زخم و تماس، ممانعت نوع هر محض به وسوزش درد مجدد شدن

 هزر  نقش زمانی ها، که پوسته همین درازمدت، حضور در اما. برانند اعماق
ً غیر را ابتدائی زخم و خاطره به اند، دسترسیکرده بازی را  ممکن تقریبا

 ندکن صحبت است ممکن چیزی هر انکاو، غالباً ازرو یک مراجعین.میسازد
 .است آزرده کودکی در را آنها که ایمسئله ترین هولناک جز
 عمیق زخمهای همان تاریخی، از حق یک به  رسیدن از فاطمه شدن محروم آیا
 از تننگف است؟ سخن مانده پنهان ها پوسته از تلّی زیر که نیست تاریخی و
 ستهپو و ها الیه انواع با پوشانده گردد؟ زخمی نمی بر عمیق زخم این به آیا او

 دکتر یادماندنی به و معروف کتاب روئیده؟عنوان کج های گوشت و ها
 ترس، ترسِ نزدیک که دارد خود در لکنتی» است فاطمه، فاطمه« شریعتی

 و عواطف که جائی. کندمی القاء را تروماتیزم یک حوش و حول به شدن
فاطمه، « گزینش وقت به. اندشده سرکوب خشونت با ئیآرزوها و احساسات

 و تچیس فاطمه بگوید بتواند آنکه از قبل گوینده گوئی تو» است فاطمه
 . بگرداند خود دور را زبانش که است شده کیست، ناچار

 فاطمه را نگقتنِ آنچه تا آورده سخنرانیش و کتاب در که لییدل هر ـ شریعتی
 یدهچ بر لب حقیقتی آوردن زبان به و گفتن ه، ازدهد، ناخودآگا توضیح است

 . است دهیگردان دهان در را ، زبان»است فاطمه، فاطمه« گفتن با و
 به» مادر الگوی کهن و فاطمه« و» منظر سه از فاطمه« مقالۀ وزین دو 

 یک قبال در انکار و ترس همین من نظر به زین طهماسبی علی قلم
 ینگران و دلمشغولی. دهند می نشان را طمهفا مورد در تاریخی تروماتیزم
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 "گوئی گزافه" فاطمه حق در مبادا که مقاله، آنست دو این در نویسنده
 هب ستم مورد در که اخباری در بیاییم که کندمی دعوت را خواننده او. شود

                                                                                     .                          میکن ییها بازنگری دارد وجود او معنوی و فیزیکی حذف و فاطمه
 روحانی مادری، اقتدار الگوی انداختن پیش و کردن طرح با طهماسبی

 که است شده تجربه خوبی بالینی، به روانکاوی در. راند می پَس را فاطمه
حادثۀ دردناک،  یک تخاطرا حوالی به شدن نزدیک محض به افراد چگونه

 فرامی وحشت و ترس را ها آن ند، ویآ برمی آنالیز جلسات ترک صدد در
 لیماق به شدن نزدیک. گذارند می پا ممنوعه مناطق به دارند که چرا. گیرد

 به میل و وحشت و ترس بیداری و همان هولناک خاطرات با شده محصور
 فاطمه یسوژه حوالی بینم می که است خاطر بدین! همان انکار و فرار

 و معنا های آبادی و ها بنا ایرانی، بجای های نوشته و اسناد در شناسی
 دمور  در عالمت ترین شده شناخته و است خرابه تاریخ، سراسر و تفکر
 هانپن و شبانه که جائی. است بقیع زن، قبرستان این زندگی های نماد
                                                            .                   شد سپرده خاک به گمنام بطور

او،  طریق از و او وجود در فاطمه، بلکه شخص ها، نه خرابه این در
 رشد ایرانی، محصول و آدمی تمنای جامعۀ مورد و جهان روشنائیِ یک

 .است رفته خواب به بشر تاریخ مدت طوالنی و تدریجی
 حضور با اسالم معنوی مدار صدر در جایگاهش و فاطمه کردن فراموش آیا

 ندارد؟ ای مکان، رابطه همین تاریخی، دقیقاً در زخم یک
 ار » فاطمه فدک« معتقد، ماجرای غیر یا زبانان، معتقد فارسی ما اغلب 

 تهگرف بازپس فاطمه از زور به که است زمین تکه یک فدک. ایم شنیده
 زمین، فاطمه این یاعاده برای نندمیدا دارند بیشتری اطالعات که آنها. شد

ً وارد  سر بر. کرد مطالبه را کنندگان، فدک غصب از و شد میدان شخصا
تی، یروا به گرفت، و قرار فیزیکی حد تا حرمت هتک مورد هم مسئله همین
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 دکف" که کنید توجه. باخت جان نیز سرانجام و داد دست از را کودکی حتی
 کسی یعنی پیامبر خود به توانستمی طفق قرآن نص مطابق که بود زمینی

 ."              بگیرد تعلق مرتبۀ معنوی از حد آن در
 الئمع زبان فاطمه، به به زمین این بخشیدن با خود حیات زمان در پیامبر

 هاتن نه. کرد بیان فاطمه معنوی حقیقت مورد در بزرگی حرف ها سمبل و
ودن، ب اش جامعه معنوی بانوی ایزد بر بودنش، بلکه مادری الگوی کهن بر

 مقام فاطمه بگویم توانممی ندارید خوش را بانو ایزد ترکیب اگر. نمود تاکید
 هدبد بیرون را زنی نقطه آن در بود شده موفق تاریخ یعنی داشت والیت

 .                                      باشد داشته قرار الوهیت به نزدیک بسیار جایگاهی در که
دی، بع حوادث با را فاطمه به زمین تکه این تعلق سیاسی اهمیت و ارزش 
 ای. فهمیم می بهتر داد روی آن گرفتن بازپس در که ای عجله و تالش و

 اطمهف معنوی انکارِ اولیۀ جایگاه این از بعد سالها طی در که بینیم می اگر
سیاسی،  اهداف با خلفا ـ داد رخ فدک روی گذاشتن دست طریق از که ـ

 که فهمیم اند، میکرده اقدام آن گرفتن پس باز یا دادن بازپس به مرتب
 مرتبۀ فاطمه کردن روشن در که نقشی و جایگاه تکّه این نمادین ارزش
 بوده روشن و عصر، کامالً مفهوم مردم برای امروز است، برخالف داشته
 آن از کردنش یامحروم فاطمه از گرفتنش پس که اندفهمیده می. است

 .دارد معنائی چه
 درپ کنار در فاطمه جایگاه انکار نیت به ارثیۀ معنوی این به بردن دست 

 معنوی رهبری ادعای از او داشتندورنگاه منظور به ـ روحانی مدار روی
 پیامبر کردن خاموش از بعد درست که است اقداماتی اولین از ـ جامعه
 کهبل فاطمه حضور در نه که اماقد این خبر شنیدن از بعد. شود می انجام

 مسجد در تجمع محل به سراسیمه محمد گیرد، دخترمی شکل او ابیغ در
 ستد ای کوبنده سخنرانی چنان به کثیر جمعی حضور در و رفته پیامبر
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 اضرح جمعیت سوی از شده همدردیِ ابراز و گفتۀ راویان، تاثر به که میزند
 .بود نشده دیده آنروز به تا

 تجمعی به خطاب است معروف فدکیه به که معروفش سخنرانی در فاطمه
) محمد پیامبری از قبل( جاهلیت زمان به انگار: که کندمی تاسف ابراز

 نداختها سر پشت است گرفته انجام که را تحولی و روشنائی و اند برگشته
 داوود، فرزندش، جانشین که) یهود پیامبر( سلیمان از میآورد مثال او. اند

 خداوند از که زکریا دعای به کندمی اشاره گرفت؛ و قرار او معنوی رثوا و
می فاطمه. باشد او روحانی مسئولیت دهنده ادامه تا خواهد می فرزندی

 و ندارم؟ پدرم با) مشابه( ارتباطی و حق من که اید کرده گمان شما: گوید
تبۀ مر  چنان دارای زن که( جوئید می را جاهلیت رسوم آیا که پرسد می

 اآی و). است شده سلب او از بانویی ایزد جایگاه و نیست واالئی روحانی
 شود؟                                   ستانده من از ستم و جور به) معنوی( من میراث که رواست

 از او به فدک اهدا معنوی مفهوم از توانستمی فاطمه ازین تر واضح آیا
                                                                                                   بگوید؟           سخن پدر سوی

 هفاطم حذف و قدرت ربودن قصد که آنانی مذاق به امر این که است معلوم
 هب را بعد، کار پرداختند، و لفظی برخورد به اوّل. نیآمد خوش داشتند را

 که دیافرا توسط و عملی را تهدید نیز نهایت رد. دندیرسان فیزیکی تهدید
 و ضرب مورد شدت به چنان را او شودنمی شناخته تاریخ در هاشان چهره
 او و مدانجا می فرزندش جنین سقط تی، بهیروا بنابر که میدهند قرار شتم

 .                    بازد می جان خونریزی اثر متعاقباً در
 پیوست، میراث وقوع به تاریخ از ای برهه رد کوتاه، آنچه ای فاصله در

 تاریخ کل او، بلکه تنها نه معنوی دانش و آگاهی ادامه پیامبر، یعنی معنوی
 و ندف فاطمه گمنام گور بود، در شده متبلور پیامبر دختر وجود در را، که
 یفارس ایرانیان ما برای ویژه به جامعه در را بانو ایزد نور درخشیدن رویای
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 فن، و اهل سوی از که سالمهایی و ادعیه متن در. فرستاد خاک یرزبان، ز 
 یکس نام به فاطمه از شده نگهداری و فاطمه، نقل فرزندان روایت به گاه
 که باشید داشته توجه. اندکرده یاد است شده منع خود حق ستم، از با که

                    ".                                     مال" نه و است" حق" از سخن
 بودم هفاطم زندگی مورد در کتبی جستجوی در مقاله این نوشتن برای زمانیکه

 دوستان از یکی طریق از ها، کتابی نوشته این اندک بسیار تعداد میان در
 آن، غصب و فدک مورد در روایاتی و اخبار از ایست مجموعه که کردم دریافت

. است شده تدوین لباف علی توسط و گردآوری» درخشان عدنان« توسط که
 جلوه منطقی منظور به است معتقد کتابش ۷۹صفحۀ  در خود که گردآورنده

 بگویند و دهند تنزل» ارث« به را» حق«کلمۀ  اندکرده غصب، تالش این دادن
 صفحات میان در اما ـ گرفت باید را فدک نتیجه در ـ برندنمی ارث پیامبران که

خودش،  شخص تحقیقی کار روی و فدک بودن» حق« یرو تواندنمی کتابش
 .                                                                                  باشد قاطع ملک این بودن معنوی نمایِش حق عنوان به
 حساب به» فاطمه اموال غصب در پژوهشی« را جلد، اثرش روی همان در

 اینست نویسنده نگرانی یعمده. او معنوی یگاهجا غصب در آورد، نه می
 فاطمه سیمای به اذهان در فقیرانه ای اموال، جلوه غصب این مبادا که

 و دهنها نام» تاریکی از عبور« را قلم، کتاب همین آنکه جالب اما. ببخشد
 حول در تاریخی زخم و تروماتیزم حضور از را ناخودآگاهش احساس
 .                                آورد می بیرون" تاریکی" یپرده از ستا افتاده که اتفاقی وحوش

 ردمتودۀ م توسط آنچه البالی متنی نویسان، ما نوشتۀ تاریخ از خارج و سوا 
 زهنو دعائی صورت به که» کسا حدیث« نام به داریم دست در شده منتقل

 است نمایشی و داستان واقع در دعا این. شودمی قرائت معتقدین توسط هم
 پیامبر که گیردمی انجام سفیدی» کساء« سقِف پوشش زیر صدائی، و چند
 فرزند دو دخترش، و فاطمه، همسر دخترش بعد و داده قرار آن زیر در را خود
 نای آوردن صحنه روی به با. میگیرند قرار آن زیر نهایت، جبرئیل در ها، و آن
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 بیان شناسی ، حقوقی، جامعهسیاسی زبان به تواندمی آنچه نمایش، هر
 تاریخ، زنی. شودمی زنده و آیدمی صحنه روی بار قرائت، هر هر شود، توسط

 اب بار هر است آورده دست به بشر نوع اعتالء آسمان در پدر سطح در که را
  .کندمی تکرار را نمونه این حضور و تولد و میزاید نو از شادی

 )القدس روح( جبرئیل نهایت در و همسرش، و فرزند پیامبر، فاطمه، دو 
 که القدس روح ـ پسر ـ پدر مثلث بجای. میگیرند قرار وخیمه سقف یک زیر

 وروبر ضلعی شش یک با ناراضیند، ما زن حضور عدم از آن در غربی زنان
 موجود یک و دارد خود در انسانی موجود پنج ضلعی شش این. هستیم

طبعاً .میگیرند قرار طاق و قفس یک زیر و هم کنار در که روحانی مقرب
 بلکه کاهدالوهیت، نمی حیطۀ به را جبرئیل تقرب آرایش، ارزش این

 .                                    دهدمی نشان ما به و کشدمی باال را انسانی نمونۀ پنج آن جایگاه
 یممفاه که داریم نیز مجموعۀ دیگر معنا، دو پر ضلعی شش این بر عالوه

 یکی: اندکرده منتقل و داشته نگاه فشرده خود آرایش در را ها ارزش و
کامالً  فاطمه دو، جای هر در». معصوم چهارده« دیگری و» تن پنج«

 .                      شودمی دیده معنوی فلک در روشن و مشخص
ۀ بودن، حلق یکی حد تا آنها مشابهت و نفرات بودن ، محدود»تن پنج« در

 جنبه آن به» تن« یواژه که میسازد العاده فوق قدرتی با اصیخ معنوی
 تهالب و. میبخشد) ماورائی عالم در تنها نه و( عینیات عالم در حضور از ای

نمی رذک تن پنج به وابسته نفرات نام چند است، هر حلقه این جزء فاطمه
خود،  این که. شودمی تلقی شنونده، عادی توسط آن دانستن شودو

 ـ شودنمی نامیده که امری عنوان به ـ ناپذیر حساب ارجی و اهمیت
 .                                                                                                              بخشد می تن پنج به) خدا نام همچون(
 ظارانت را وا ان، ظهوریعیش که غائبی معنوی وجود که نکنیم فراموش نیز 

 اولین از شده، یکی منتقل و مانده باقی گفتۀ متون کشند، به می
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 تواندگردانی، نمی باز طبعاً این. است فاطمه به فدک بازگرداندن اقداماتش
 گرزمین؟ م تکّه آن دیگر کجاست وگرنه. باشد داشته نمادین معنائی جز

 روحانی یرده در فاطمه معنوی جایگاه به اعتقاد احیای هدف، همانا آنکه
 حقوق و اجتماعی جایگاه به نسبت ای تازه دریافت و طبعاً نگرش که باشد
 درست جایگاه در نیز را مردان که امری. آورد خواهد همراه به خود با زنان

                                         .نشاند خواهد کنند بازی جهانی درچنین باید که نقشی و خود انسانی
   

 کالسیک ادبیات در جستجو
 و کلش به جهان گرداندن باز برای ایرانی قوم دلخستگی و اصرار، جستجو 

د، بتاب جامعه معنوی مرکز در» زن«آن،  در که قدرتی اولیه بندی تقسیم
 به هم ما کالسیک ادبیات خود، در مسند در» بانو ایزد« دیدن باز برای

                                .                     است مشهود خوبی
 که انداست این:  میکنم اشاره مجنون و لیلی نمونۀ داستان به فقط اینجا

 است دهش نوشته نامی قیس زندگی مبنای بر و ست عربی داستانی اصل در
 .      دارد نام» مجنونِ لیال« عربی متن در
 ویدبگ و شاندبن مجنون از پیش را لیال داده ترجیح فارسی فرهنگ اما

 و ست زمینی کامل داستان یک عربی متن آنکه مهمتر. مجنون و لیلی
 عاشق مرگ به نهایت در که ست زمینی کامال ممکن غیر عشق آن یسوژه

 عشق و شده تلطیف رابطه این موضوع ایرانی روایت در اما. انجامدمی
. شودیم تبدیل متعالی سوی به حرکتی و سیر به زن یک به  نسبت زمینی

 لکهب نیست مرد کشیدن فرو برای عاملی تنها نه فرهنگ این جهان زن، در
 نظامی و جامی هنر که فارسی زبان دل و جان کارگاه .اوست تعالی یوسیله

 قرار مجنون عشق مورد که لیلی، زنی زمینی یچهره ورای در برخاسته آن از
 .        دهدمی تشخیص را الهی گرفته، سیمایی
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. شود ختم الوهیت سیمای به ایرانی فرهنگ در زنی هر یچهره ستا قرار
 اخص ورط لیلی، به اگر اما. باشد دیگری بازگوی یکی. برد راه دیگری به یکی

 خاطر به شده، شاید گرفته کار به الهی یچهره نمایش برای فرهنگ این در
 اصطالحات در که آنچنان دیگر عبارت به. است اسم این نوشتن ینحوه
 تر سهل را تشابهات که است لیلی یواژه" مورفولوژی"شودمی گفته ادبی
 الرسم خط از بعضی در که همانطور را آن آخر یای چنانچه” لیلی. “کندمی
 مکرر الم دو زیر در راست طرف به چپ از کششی با است مرسوم ها

 ژهوا این یچهره در” ی” یدایره نیم و گودی که صورتی به بنویسیم، یعنی
                   .                                                                                                                            است" هللا"کلمۀ شود، یادآور حذف

ۀ خصیص آنچه برخالف مرد» قهرمان«نظامی،  و جامی تخیّل و نگاه کارگاه در 
 هر الخی کلک بلکه. فاتح نه و زورمند ست، نه شکارچی است، نه قهرمان یک
 قهرمانان در که قدرتی و هیبت تمام فاقد را مجنون یچهره بار شاعر، هر دو

                      .                                                                                     اندکرده تر زنانه و تر شناسیم، لطیف می مرد
 مرد قهرمان ارتقاء و سلوک و سیر زن، باعث یک عشق عشق، آنهم  

 این عربی روایت خالف بر. است روحانی عشق یافت در برای ای ووسیله
                              .                                                               کندمی تکیه عشق این بودن ویرانگر برسویۀ که داستان

 و جنگ دنیای تمام که باشم گفته مختصر اش شاهنامه و فردوسی مورد در
 اسم یک به  متن در که است جاری ای قله از او روایت خیزهای و افت و گریزها

 مرغِ عطارسی آن نه سیمرغ این و باشدمی اسم، سیمرغ آن و شودمی ختم
 .                                                                                  است ایرانی رتفک ماهروی و" رخ سیم" که

ار، دید به نسبت فارسی کالسیک فرهنگ سوی از نیازی و گرایش چنان
 غربت غم و نوستالژی گویا که شودمی دیده بانو ایزد بازیابی تجلی و حضور

 در ای زنانه معنوی خورشید که ایستهزمان کردن گم از ناشی ایرانی قوم
 تنگاتنگ ایرابطه خانم خورشید این تابش با وصالش و تابیده می آن
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 لکهب رفته دست از امپراطوری بازیابی ایرانی ، نه نوستالژی. است داشته
 .    است تابیدهمی پارسی اعتقادات معنوی جهان در آن مرکز در که است زنی

  
 هنری کارهای در ایرانی آگاهناخود مطالبات انعکاس

 برای تالش و بانو ایزد به نسبت خاطر یدغدغه نیز ایران مدرن ادبیات در
 رنج یرتصو تماما فصیح اسماعیل ی"اغما در ثریا. "نیست کم او آفرینی باز

 تمام و اوست جمعی یخاطره ایزدبانوی بودن رفته اغما به از ایرانی قوم
 یایثر  رخ"، این سیمین" این کردن بیدار یبرا تالش با رمان این صفحات

 .                          خوردمی ورق جمعی یحافظه رفتۀ کوما به
 اشاره» هاخانۀ ادریسی«معروفش رمان و غزالۀ علیزاده به توانمی همچنین

 در او. کندمی زنانه را مذهبی، عیسی نمادهای در تصرف با نویسنده. کرد
 بائیزی بخاطر که زنانی. میزند دست زنانۀ متعددی های رهچه خلق به کتابش

 هرهچ این از یک هیچ اما. هستند متمایز باال تفکر قدرت و هوش یا العاده فوق
 آگاهش ناخود عمق در دیگری یچهره دنبال او. کندنمی راضی را نویسنده ها

 و زیبائی از بهره بی و ساده که را پرسوناژهایش از نهایت، یکی در. گردد می
 .       اندپوش می الوهیت از ای هاله با را او و کشیده باال بوده اطرافیان محبت و مهر
 خدا، نزدیکی دیدار یا و هللا لقاء با که داده نام" لقا" نویسنده را زن این

 اب نویسنده دیدار نقطۀ یا لقا نقطه این. کندمی پیدا غریبی شناختی نشانه
 آه را شده، آن آن مصروف هنری خالقیت و بکتا تمام که ایست چهره

 یم پایان رمان و آرامد می نویسنده چهره این کردن پیدا با و است کشیده
 .                                                                                                  گیرد

وفی، معر عباس اثر بلوا لسا رمان شان، در راستین جایگاه در زنان نبود در 
 یحت ارزشی هر که زند می غلت جنونی و خشونت چنان در داستان فضای

 وتمایالت ها خواسته. دهدمی دست از معنی سقوط و ابتذال عشق، با خود
 .  رسندمی نظر به دیوانگی از برخاسته و منطق بی همگی محیط این در
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 فرکا به را پیغمبران هکو که بود کرده کفش یک توی را پاهاش فقط و" 
 ) ٣٣ص." (کند وصل قلعه
 :کرد خالصه نحو این به را نوشته این دغدغه بشود شاید

 و دبو عارف مردان برای رفرانسی خود زمان در بلخی رابعه که است چگونه 
 هائی رفرانس چنین امروز و بودند معترف معنویت در او واالی جایگاه به

 لمیع جستجوی های آزادی و ارتباطی و تکنیکی پیشرفتهای تمام علیرغم
 مدرس قاجار زمان در العین قره طاهره که است نیست؟ چگونه موجود
 نداریم؟ او همپای امروزه و بوده مردان

 اب گذشته قرون در ما فیلسوفان و متفکران همسایگی و همزیستی آیا
 اننز  جایگاه شدن رانده آن، در از پذیری تاثیر و مسیحی و یونانی فرهنگ

 هک است؟همانگونه داشته مراتِب فرودست، نقش به ما زبان و فرهنگ در
 های اخطار علیرغم مسیحیت فرهنگ از وجود وحدت و" خدائی انسان"

 بی یافت، آیاراه اسالمی فلسفه و عرفان به مورد این در قران کوبنده
 اسالمی مذهبی مدارس در همینگونه نیز زنان واالی جایگاه به اعتنائی

 ماند؟ مسکوت دینی مرجعیت حق و شد مدیدت
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 کریستین دوپـیزان
 پیشگام حقوق زنان در اروپای قرون میانه

 ١مُعزرضا بهشـــتی
 
 

 مقدمه
جنبش حقوق زنان به اعتبار نظریات و رویدادها جنبشی مدرن است و کمتر 

-کسی با شنیدن نام آن از جریانات فکری و اجتماعی قرن بیست فراتر می

های فکری . تحوالت اجتماعی و سیاسی قرن بیستم و ظهور جریانرود
متنوع در غرب اگرچه در تنیدگی تنگاتنگی است اما امکانات پژوهشی و 

های پدیدارشناسانه نوین در تبارشناسی بسیاری از این تحوالت بی دستاورد
ها نتیجه نبوده و نتایج مفیدی فراهم آورده است. از جمله این بازشناسی

های قرن بیستم در حوزه حقوق زنان، احیای چهره یک زن تبارشناسی و
فرزانه در انتهای قرون میانه است که امروز با عنوان پیشگام حقوق و 

شود. جز اثر معروف او "شهر زنان" که های زنان در غرب از او یاد میآزادی
الع اط از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است، این مقاله (درحد  اخیرا

و جستجوی من) شاید اولین اثر مختصر در معرفی این زن نامدار فرانسوی 
زبان فارسی ست. ما البته در این مقاله بعلت قرون میانه مسیحی به

                                                
 معز؛ استاد دانشگاه و عضو انجمن فلسفه فرانسه. رضا بهشتی ١
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توانیم همه ساحات وجودی و عوارض آثار کریستین محدودیت انتشار نمی
را  قی اورا بررسی کنیم و بویژه تحلیل آثار ادبی، عرفانی، نظامی و اخال

 گذاریم.وامی
 

 زنـــــدگی و زمانه 
(حدود) شهر ونیز از پدری ایتالیایی بنام  ۱۳۶۴"کریستین دوپیزان" زاده 

) پزشک و Tommaso di Benvenuto da Pizzanoتوماس دوپـیزان (
میـالدی هم در بخش  ۱۴۳۰مدرس دانشگاه بولونیاست.  وی در سال

دیکی شهر پاریس وفات کرده است. "پواسی" منطقه ایولین فرانسه در نز 
در مدارک  Christine de Pisanو   Christine de Pizanاز نام او دو امالی 

-تاریخی ضبط است و با عنوان "اولین زن اروپایی که نویسندگی پیشه حرفه

  ١شود.ای او بوده" از وی یاد می
یده ر دوپیزان آثار ادبی، شعری، عرفانی، فلسفی، سیاسی قابل توجهی آف

 سنجی و تابوشکنی در میان معاصرینو به سبب سه ویژگی پُرنگاری، نکته
طلبی فرانسه عصر چهره معروف استقاللخود ممتاز و متمایز است. او هم

ای هم در ستایش او پرداخته است. و در پایان عمر رساله "ژانــدارک" است
شهور به سه (منزدیکی پدر کریستین به دربار شارل پنجم پادشاه وقت فران

های صدساله با انگلیس) و اقامت خانواده بخش جنگشارل دانا و پایان
وری از امکانات وآمد به دربار و بهرهکریستین در این کشور اجازه رفت

ش دهد. کریستین با هوآموزشی و تربیتی فرزندان دربار فرانسه را به او می

                                                
1.  Wikipedia. Christine de Pizan 

اما در اغلب  آثار مربوط  ،یمما این ادعای شایع را هرچند به مرجع عمومی ویکیپدیا ارجاع داد
 .به کریستین آمده و شهرت غالب اوست
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ر ساالن خود داز سایر هم و عالقه از فرصت موجود بیشترین بهره را برده و
 گیرد. کوشش و آموزش پیشی می

آشوب اصلی در زندگی کریستین به اعتراف خود او از زمان مرگ شاه و 
 ۱۳۸۰شود. با مرگ شارل پنجم در سال حامی پدر این بانوی فرزانه آغاز می

مهری دربار قرار میالدی (سال ازدواج کریستین) خانواده دوپیزان مورد بی
و ابتدا با اختالل در پرداخت مقرری ماهانه و سپس حذف برخی  گرفته

ها، اندک اندک چهره نامطبوع و تلخ زندگی او امتیازات و اعمال محدودیت
های سخت پس از شارل با مرگ پدر کریستین در نماید. سالرخ می

م.) و نبودن پشتوانه اقتصادی کافی برای حمایت از  ۱۳۸۷هشتادسالگی ( 
شود و فرزانه جوان ما پناهی جز همسر فرانسوی خویش امل میخانواده ک

ای دانا از منطقه پیکاردی زاده) که نجیبÉtienne Castel"اتین کاستل" (
است، ندارد. اما طوفان حوادث سر بازایستادن ندارد و اتین یا تنها امید و 

 ۱۳۹۰گیر در سال پشتوانه کریستین هم چندی بعد بر اثر یک بیماری همه
بازد و کریستیِن درحال شکوفایی را با سه فرزند و مادر تنها میالدی جان می

فرسا بر خانواده بدلیل گذارد. تنگنای شرایط جدید مالی و فشار طاقتمی
کشد. در این نداشتن پشتوانه و میراث مالی حدود چهارده سال طول می

قعیت مو سالهای سخت و تلخ کریستین تصمیم بر ماندن در تجرد و حفظ
گیرد تا بتواند هم از راه نگارش و انتشار آثار و آراء، اجتماعی و طبقاتی می

چرخ خانه را چرخانده و هم نفوذ خود را بر حیات سیاسی و فرهنگی فرانسه 
حفظ کند. او در این جدال بی امان و باوجود تهدیدهای قضایی و اداری 

یه طلبکاران و متلک وکنامکرر (بر سر بدهی مالی پدر و همسر) و نیش
مردان بانفوذ، سرانجام از راه نگارش پیگیر و خالق و فروش آثار در اداره 

 شود. معاش و زندگی خود موفق می
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سالهای پایانی قرن چهارده و سالهای آغازین قرن پانزدهم میالدی سالهای 

نوشتارهای او در سیاست،  تعمیق دانش و بینش اوست. انتشار پاره
ه روزگار را بلسفه، شعروادب، و حتی متون نظامی نگاه بزرگان آناخالق، ف

-شود که خود مایه کوششهایی را سبب میاو معطوف ساخت و حمایت

های بعدی اوست. بازسازی حلقه پیشین دوستان متنفذ درباری و تنظیم 
ه کند کهوشمندانه روابط با نامداران آن روز چندان جایگاه او را تقویت می

قشات ادبی و سیاسی وقت جسورانه اظهارنظر کرده و هوشمندانه در در منا
عال کند. شرکت ففضای رسمی آنروز با مخالفان سنتی و روحانی مقابله می



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

٤٠ 
 

در این مناقشات پرهزینه به بازتحکیم موقعیت اجتماعی او مدد رسانده و 
 درنتیجه شهرت نقادی، فرهنگی و ادبی او در دو دهه اول قرن پانزدهم از

 رود. مرزهای فرانسه فراتر می
های دوپیزان نادیده گرفت. شود تاثیر تحوالت زمانه را در آفرینشنمی

-۱۳۳۸ای است که فرانسه با حکمرانی (کریستین در حقیقت محصول دوره
دوست بآرامی پا به و دانشپرور م.) شارل پنجم سلطانی فرهنگ ۱۳۸۰

. کندقرون وسطی خداحافظی می هایگذارد و با آخرین نشانهرنسانس می
گرایی فرهنگی و مدارای اخالقی در فرانسه دوره شارل پنجم دوره آغاز عرفی

آن روز است. دانشگاهها و آکادمی رسمی، تازه مستقر شده و دانشمندان 
ند. نهاد دانشگاه به سبب عنایات ملوکانه عنوان افتخاری گزیده و محترم

و مردان روحانی فاضلی از آن محیط به کشد "دختر پادشاه" را یدک می
د تا انانتخاب پادشاه برای ترجمه متون التین انتخاب و مورد عنایت ویژه

   ١عصر ترجمه آثار التین به فرانسه را رقم زنند.
م.) و دانش که بر تارک  ۱۲۵۳گذرد (قرن نمیاز تاسیس سوربن نیـم 

 خود را بروی مشتاقاناشرافی آن الهیات نشسته درهای بسته و انحصاری 
های نامدار از جمله زنان اعیان و مشتاق باز کرده است. عصر، عصر چهره

الهیات و فلسفه و ادبیات چون توماس آکویناس، بوناونتورا، اوکام، 
خوانی، شرح و مباحثه متون ادبی، پترآرک، دانته و ژیل است. جلسات متن

                                                
 Christine de Pizan : tradition, expérience et ای با عنوانژوئل بالنشار در مقاله . ١

traduction  ٤٤١/٤٤٢(کریستین دوپیزان: سنت، تجربه و ترجمه) در فصلنامه شماره 
اثیر این روحانیان در دربار و نقش مهم آنها در ترجمه به ت ١٩٩٠"رومانـیا، چاپ پاریس"، سال 

متون التین با عنایت ویژه پادشاه اشاره کرده و دقت و فضل علمی برتر آنها را نسبت به 
کند. بنظر میرسد که همین تفاوت در کیفیت ترجمه ¬توانایی علمی کریستین توصیف می

ن دانشگاهی و حسادت مترجمان متون مهم، نوعی رقابت پنهان میان کریستین و روحانیا
دربار را دامن زده و بعداز مرگ پادشاه در محرومیت کریستین از مواهب ملوکانه موثر بوده 

    .است
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 روز درحال گسترشه آنلغت، ریاضیات، منطق و موسیقی در سراسر فرانس
تر تدریس و بحث های خاصاست. االهیات، پزشکی و حقوق هم در حلقه

شود. پادشاه عاشق کتاب است و کتابخانه اختصاصی او بروی درباریان می
و دانشمندان ازجمله دوپیزان گشوده است. هنر وراقی، صحافی، 

وظهور هنگِی نآرایی و کتابسازی رونق گرفته است و بی این فضای فر نسخه
بود. آشنایی او با آثار دانته، و مدارای دربار، شکوفایی دوپیزان میسر نمی

آکویناس، ِچکو دَسکولی، بوکاچیو، "بوئتــیوس" فیلسوف نامدار رومی قرن 
م.) که  ۱۳۱۶-۱۲۴۷ششم و سپس شارحان اثار یونانی ازجمله ژیل رومی (

ا، کام او را سیراب و های ذهنی او را شکوفمعاصر خود اوست، آفرینش
ذوق نگارش و نقد آثار را بجایی میرساند که کریستین موفق به انتشار دواثر 
در هرسال شده و نیز نقدهایی را متوجه ارزشهای دینی و اخالقی حاکم 

 کند. می
های ملکه ایزابو (ایزابل باواریا همسر شارل ششم) از کریستین در حمایت

بانفوذ بسیار حیاتی و کلیدی است و همانقدر جریان مناقشات او با مردان 
گرمی و قوت کالم هم برای او فراهم تراشد، پشتکه برای او دشمن می

به ملکه درحقیقت  ۱۴۰۵ای به ایزابل باواریا"ی تقدیمی او در کند. "رسالهمی
 هاست.  نوعی قدردانی از همین حمایت

 آثــــار و کتابشــناسی دوپیزان 
وعی های متنه از کریستین دوپیزان بیش از سی عنوان در حوزهآثار بجا ماند

است که او در انها طبع آزمایی کرده است. در این میان شهرت اصلی او در 
حوزه مطالعات زنان و بیشتر مربوط به دو اثر مرتبط او "شهر زنان" و "رساله 

 رگانه برای آموزش زنان" و مناقشه مفصل و غوغایی بر سر اثفضایل سه
 است.  Roman de la Roseمهم دیگری بنام "قصه گل سرخ" 
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نگاشته شده  ۱۴۰۵رساله "شهر زنان" یک روایت تمثیلی است که بسال 
است. این رساله درواقع واکنشی به دو اثر مهم زمانه است:  اثر جیووانی 

 ) نویسنده مهم فلورانسیGiovanni Boccaccio  )۱۳۱۳-۱۳۷۵ بوکاچیو

که بنوبه خود در برابر   De mulieribus claris م "زنان مشهور" ایتالیا با نا
ای از پترآرک درباره مردان نامدار نگاشته شد. بوکاچیو اما در اثر رساله

رحقیقت جنس زن را در موضعی بیوگرافیک خود درمورد زنان مشهور، د
فروتر از جنس مرد قرار داده و آنان را نسبت به مردان ضعیف و ناقص 

کند. اثر او بجای ستایش از زنان بزرگ (چنانکه نام گرفته) توصیف می
 نمایی "رذایل زنانه"  انجامیده است.   درنهایت به توصیف و بزرگ

 Liberکریستین شد اثر نامدار دیگر که محرک رویارویی جسورانه 
lamentationum Matheoluli )اتئولوس" نام های م) یا "مرثیه١٢٩٥

روحانی شاعر   Mahieu le Bigameیا  Matheolusداشت از شخصی بنام 

 

 ریاو س یافالطون نهیکتاب "شهر زنان" به سبک مد یگذاراصوال نام
 در برآمدن زنان نیستیاز آرمان کر  تیحکا ن،یپس سانینو نهیمد

عبارت  کیدارد. به  یامرجمع شهیو اند یاسیقدرت س یبر کرس
مشارکت زنان در  تیکتاب حل مشکل مشروع نیقصد او در ا
درکنار مردان با شعار  داست تا بتوانن یامرجمع میقدرت و تصم

بزنند و  یاجتماع یو اصالح نهادها سیعدالت دست به تاس
 یکه در زمان پادشاه یزیآرمانشهر باشند، چ یمعمار کیشر 

 است. آمدهیتابو به حساب م کی سایبه کل یمتک

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_mulieribus_claris
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!) پیش از اوست.  ماتئولوس در آن اثر  ۱۳۲۰-۱۲۶۰گوی سرشناس (و هزل
و تراشیدن با دفاع از مردان، زنان را بخاطر اغواگری و دلبری مردان 

 کند.های ناشی از ازدواج نکوهش میهزینه
در کتاب "شهر زنان" کریستین سه تصویر و آرمانی خرد، تقوا (درستکاری) 

 کوشد تا از خالل گفتگویگیرد و میو عدالت را برای ایجاد گفتگو بکار می
 هایسه الهه بانوی باال مقاصد آرمانشهر زنانه خود را تشریح و بنا کند. پایه

 های آن زنانها و ستوناین شهر بر اساس خرد مستحکم بنا شده و خشت
ها، فرِدِگوند، کلولیا، برنیس، ای چون سمیرامیس، آمازونینامدار افسانه

 زنوبیا و آرتمیس ند. 
سپس ساختمان شهر که همان ملکه درستکاری است و براساس دقت و 

انه در اخالق مدنی است میزان و اندازه بنا شده معرف و نشانگر فضایل زن
و سرانجام ملکه عدالت است که سهم هرکس را به شایستگی و براساس 

کند که در میانه لیاقت توزیع کرده و شهر را آماده حاکمیت مریم عذرا می
شود و همه را با جامی از حواریون قدیس و شهدا و صالحین وارد شهر می
 سازد.  یراب میشراب ایمان یا همان فضایل معنوی و اخالقی س

گذاری کتاب "شهر زنان" به سبک مدینه افالطونی و سایر مدینه اصوال نام
نویسان پسین، حکایت از آرمان کریستین در برآمدن زنان بر کرسی قدرت 
سیاسی و اندیشه امرجمعی دارد. به یک عبارت قصد او در این کتاب حل 

عی است تا مشکل مشروعیت مشارکت زنان در قدرت و تصمیم امرجم
بتوانند درکنار مردان با شعار عدالت دست به تاسیس و اصالح نهادهای 
اجتماعی بزنند و شریک معماری آرمانشهر باشند، چیزی که در زمان 

آمده است. "عدالت" و پادشاهی متکی به کلیسا یک تابو به حساب می
"خیرعمومی" چه در یونان باستان و چه در نظام حقوق رمی و سپس در 
فضای دینی قرون وسطی بجز نادر تصاویری از زنان  اشرافی  و درباری، 
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سازی امری مردانه بحساب آمده و اهمیت کار دوپیزان در همین عمومی
 امر زنانه است. 

های سیاسی، بخش این کتاب با دفاع از توانایی ۱۲۵او در پنجاه بخش از 
کند و ستدالل میفیزیکی و اخالقی زنان بسود برابری آنها با مردان ا

اندوزی برای چون خطر دانشمشهورات عوامانه اجتماعی قرون میانه (هم
 کند و وعدهزنان یا فهم ناقص ایشان در کسب علم) را نقد و ریشخند می

 دهد.رهایی آنان را بشرط دانایی و معرفت می
) Misogynieستیزانه (کریستین پیش از آن تاریخ هم درگیر نگاه و آرای زن

 Jeanرخی رجال وقت فرانسه چون "ژان شوپیـنل" یا همان "ژان دو مون" ب
de Meung )۱۲۴۰-۱۳۰۵ "در رساله شعری و رمانتیک معروف به "گل سرخ (

ای از ای سنتی/مذهبی، مجموعهبوده است. رساله گل سرخ با زمینه
آمیز و نکوهیده به احساسات عاشقانه زنان آن عصر را با نگاهی مالمت

بیِت هشت سیالبی و بزبان  ۲۱٫۷۸۰شیده است. این رساله دوپاره با نظم ک
فرانسه قدیم (چاپ امروزی آن با تصحیح بزبان فرانسه امروزی است) اثر 
مشترک گیوم دولوریس و ژان شوپـینل (همان دو مون و مولف پاره دوم)، 

ترین اثر ادب رمانتیک فرانسه محسوب میشد تا پایان رنسانس پُرخواننده
و حتی بعدها تا سیصد نسخه خطی و مصور از آن بدست آمده است. 

و  ای است که از تصویر ملکوکترین چهرهکریستین دوپیزان شاید برجسته
متـهم زنان عاشق یا معشوق و رفتار پیچیده در احساسات منفی زنانه 

انگیزی، دروغ، تفتیش، تبانی، نیاز و ...) (حسادت، رقابت، خبرچینی، فتنه
آشوبد و با پدیدآورندگان هوده میاین اثر ادبی به تعبیر او مزخرف و بیدر 

 ١کند.آن آشکارا ستیزه می

                                                
1.  Deborah Mcgrady, De «l’onneur et louenge des femmes» N° 47 Revue 
Études françaises, Uni. Montréal, 2011 رخمقاله تحلیلی ناظر بر جدال گل س    
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مجموعه مکاتبات کریستین با رقبای خود بر سر منظومه گل سرخ که 
درگیری با ارزشهای سنتی زمانه است نه تنها نوعی تابوشکنی در نظام 

عنوان صدای شود که بهمی روز تلقیارزشی مبتنی بر خوارداشت زِن آن
انسانیتی نوظهور در غروِب قرون وسطی، نوید برآمدن روایتی گیتــیانه از 
زن و جایگاه او را در عصر پیشاکالسیک میدهد. این پژواک غیردینی این 
روایت در سالهای رنسانس فرانسه است که جایگاه کریستین را به عنوان 

 ن در ادبیات فمینیستی جهان ثبتیکی از پیشگامان حقوق اومانیستی زنا
 کند.می

به عنوان نمونه کریستین نابرابری دوجنس و تفاوت ذهنی و عقلی زن و 
مرد را برخالف باور رایج زمانه که با منشا و سنتی دینی، ناشی از طبیعت 

دانست به حوزه آموزش برد و مدعی شد که نظام خلقت و تقدیری الهی می
دهد و این کار همان رش برابر به دو جنس را نمیآموزشی تربیتی اجازه پرو
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کنند و تبعیض محصول های زنانه را تمسخر میمردانی است که توانایی
 طبیعت و خلقت نیست.   

ه کُل ای به گونتیکریسیتن در جریان مناقشات مربوط به کتاب گل در نامه
Gontier Col  ۱۴۱۸ول مرد، دیپلمات، منشی دربار و اومانیست مقت(دولتـ (

هایی که از زمان آشکارا در دفاع از حقوق زنان در برابر ارزش ۱۴۰۱در سال 
نویسد: ایستد و میزمان در خوارداشت زنان معتبر بوده میارسطو تا آن

 -از مردان-"اگر تو استدالل مرا تنها به این دلیل که توانایی محدودتری 
 بری) خوبزن" را بکار میدارم، خوار میکنی (چنانکه گاه تعبیر "چون یک 

  ١دانم "بدان که من آن را مایه شرم و سرزنش نمی
وی سپس با افتخار از انبوه زنان بافضیلتی یاد میکند که با تربیت درست 

ند و در همین مکاتبات به رقیبان مردساالر تذکار میدهد مایه فخر و مباهات
 دهند.   زنان نمی که گناه اصلی با مردانی است که اجازه رشد برابر به

درجای دیگری از همین مجادالت قلمی و کالمی در برابر "قانون سالیک" 
Loi salique ایستد و بسود حق سلطنت زنان در برابر حق انحصاری می

-کند و علم مخالفت در برابر شریعتسلطنت مردان استدالل اقامه می

قانونی کهنه مذهبی  افرازد که با نوعی رندی از یک مادهمداران درباری می
میالدی) و مبتنی بر "آموزه تقدم  ۶تا  ۴مربوط به اوایل قرون وسطی (قرن 

و حقوق ناشی از آن، زنان  primogéniture masculineمردانه در خلقت" 
 سازد:  را از میراث تاج و تخت محروم می

Qu’ils se taisent donc! Qu’ils se taisent dorénavant, ces clercs 
qui médisent des femmes! Qu’ils se taisent, tous leurs 
complices et alliés qui disent du mal ou qui en parlent dans 

                                                
 Epistres du Débat ای در جدال "قصه گل سرخ"، مکاتبات با گونتیه کُل¬رک. به رساله . ١

sur le Roman de la Rose  از مجموعه آثار کریستین 
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leurs écrits ou leurs poèmes! Qu’ils baissent les yeux de honte 
d’avoir tant osé mentir dans leurs livres, quand on voit que la 
vérité va à l’encontre de ce qu’ils disent […]! »  

"پس خاموش باشند! زین پس خاموش باشند، این روحانیان که بدگوی 
ا و هزنانند ! خاموش باشند آنها و همه شرکا و همدستان آنها که در نوشته

گویند ! و نگاهشان از شرم بر زمین نگون باد که اشعارشان (از زنان) بد می
م که بینییاند، وقتی مهایشان دروغ گفتهاینقدر جسارت ورزیده و در کتاب
 ١حقیقت علیه ادعای آنهاست..."

چنانکه درچند جای این مقاله اشاره رفته تاثیر دانشمندان یونانی و رومی 
های مشهور تاریخ اندیشه بر کریستین مسلم است اما کریستین و چهره

ها کرده و در اصالت و بکارت پژوهان امروزی در کم و کیف این تاثیر بحث
اند. اینکه او باقتضای ضرورت و زمانه و باتکای استعداد و آثار او تردید کرده

ها برده و آثار خود را سیراب کرده است کوشش خود از آثار گذشتگان بهره
یک نکته است و اینکه بادعای برخی از همین پژوهشگران او انتحال کرده 

 ٢ادبی هم مرتکب شده، بحث دیگری است. و احتماال سرقت
ول نظریات باال نیستم اما این توانایی دقت و شفافیت من در مقام رد و قب

ان آزمایی در آثار پیشینیدر زمانه ماست که فرصت و امکان تشکیک و راست
بسادگی امکان نداشت که  را یافته است و گرنه نه تنها اینکار درگذشته

ه شد و بازآفرینی اندیشای شرح بر اثار گذشته تلقی میاصوال هر اندیشه
های متعارف منطقی، ادبی و بالغی شایع صورت ارچوب همان قالبنو در چ

 گرفت. می

                                                
 همان . ١
ای با عنوان "کریستین دوپیزان، از دانشگاه شیکاگو در مقاله Daisy Delogu رک. به . ٢

 خواننده اثار ژیل رُمی"  در
 https://doi.org/10.4000/crm.10852   
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گانه "نفس، خانه، مدینه" را فرض کنید، این با یک مثال روشن کنم: سه
گانه از آثار اندیشمندان سیاسی یونان و بویژه افالطون و ارسطو به سه

یز لی و نرشد، بوعلی، ماوردی، غزابزرگان حکمت اسالمی چون فارابی، ابن
اندیشه بزرگان قرون میانه مسیحی چون آکوستین، ژیل رمی، آکویناس و 
سپس مور، هابز، الک و دیگران راه یافته است. منطق ارسطویی هم تا 

توان بسادگی تصور کرد که یکی دوقرن پیش قالب رسمی برهان بود. می
 یهمین ابزار استداللی با ان محتوای شماتیک و تریلوژیک قالبی برا

های فکری هر زمان باشد چنانکه کریستین هم در شهر زنان با نوآوری
 تراشیدن نمایندگان زنانه عدالت، تقوا و خرد مرتکب شده است. 

های شاه یامدینه فاضله یا دوگانهتوان از ایده فیلسوفبرهمین سیاق می
مختلف دیگر یاد کرد که در آثار  پسینیان هم تکرار شده است. در مورد 

ئت حاکمه و هیکل نظام سیاسی هم همیشه لویاتان یا بهیموت هابز هی
ن های خیالی اغلب نویسندگامدنظر نویسندگان بعدی بوده یا مثال نوشته

خورد (مثل "راه بلند در مورد بهشت و جهنم به نگاه و اثر دانته گره می
 پژوهش" از کریستین دوپیزان).    

شده، انه حمال مقاصد نویسندگان میهای غالب زمبنابراین معموال کلیشه
ت توانسجز آنکه شیوه و قوت استدالل و بهینگی استنتاج در هر اثر می

متفاوت باشد و درهرحال چیزی از ارزش کوشش و نیت اندیشمند برای 
کند. بیان تمثیلی هم عالوه بر قالب استداللی ریشه بیان مقصود کم نمی

و هرجا سخن از فضیلتی بوده به  در تقسیم کهن و دوگانه خیروشر دارد
رذیلتی استشهاد شده و برعکس. شاید باید بیشتر به نتایج کار و ابتکار 

بندی نگریست، اندیشه بکر همیشه قدرت اجرا و فرصت بکارگیری صورت
 کند.       پیدا نمی

آغاز   Le Livreو  Epistreعناوین اثار کریستین دوپیزان اغلب با دو قید 
ن اولی را به "رساله" و دومی را در اینجا به "کتاب" ترجمه شده است. م
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ان ای واژگام (غیر از این هم البته ممکن است). باید دقت کرد که پارهکرده
مصطلح قرون میانه هم از زبان امروزی فاصله داشته و گاه با واژگان مشابه 

شناختی در گشودن های تخصصی و بُندر تنافر است که تنها فرهنگ
گشاست و بنابراین در برگردان عناوین متون قرون میانه عانی آنها راهم

 احتیاط بیشتری باید کرد و نگارنده ادعای اطالق ندارد.
 میالدی ۱۴۰۲تا  ۱۳۹۹های گوناگون: صد قصیده  از سروده •
 م۱۳۹۹ای در پروردگار عشق رساله •
 م۱۴۰۰گفتگوی دو دلـداده  •
 م۱۴۰۰کتابی در سه داوری  •
 م۱۴۰۰باره شهر پواسی کتابی در •
 م ۱۴۰۱رساله "اوتــــئا"  •
 م۱۴۰۱ای در جدال "رمان گل سرخ"  رساله •
 م۱۴۰۲گفتار گل سرخ  •
 م۱۴۰۳-۱۴۰۲نیایش بانوی ما  •
 م۱۴۰۳-۱۴۰۲نیایش خواجه هستی  •
 م۱۴۱۰-۱۴۰۲صد قصیده عاشق و خاتون  •
 م۱۴۱۰-۱۴۰۲آوازهای حزین عاشقانه  •
 م۱۴۰۳راه بلند پژوهش  •
 م۱۴۰۳ان گفتار دختر شب •
 م  ۱۴۰۳کتابی در تبدیل بخت  •
 م ۱۴۰۴کتابی در رفتار و مکارم اخالقی شاه دانا شارل پنجم   •
 م۱۴۰۴ای برای اوستاش مورل (شاعر) رساله •
 م۱۴۰۵-۱۴۰۴کتابی در دوِک دلدادگان حقیقی  •
 م۱۴۰۵-۱۴۰۴شهر زنان  •
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 م۱۴۰۵گانه برای آموزش زنان  کتابی در فضایل سه •
 م۱۴۰۵باواریا  ای به ایزابلرساله •
 م۱۴۰۴مکاشفه کریستین  •
 م۱۴۰۶-۱۴۰۵کتابی در حزم و دوراندیشی  •
 م۱۴۰۷-۱۴۰۶کتابی در هیئت حاکمه    •
 م۱۴۰۹هفت نیایش رمزآلود  •
 م۱۴۱۰هایی برای آالم فرانسه مرثیه •
 م ۱۴۱۰کتابی در وقایع نظامی و سلحشوری  •
 م۱۴۱۳-۱۴۱۲کتابی در باب صلح  •
م (پیشکش به "ماری  ۱۴۱۸-۱۴۱۶رساله در حبس حیات انسانی  •

 دو بری" دوشس بوربون)
 م۱۴۲۰اوقاتی در تامالت شور و شیدایی  •
 م ۱۴۲۹ای برای ژان دارک قطعه •

 
 اهمیت و حوزه تاثیر

اگرچه باید کریستین دوپیزان را نسبت به کیفیت آثار در شمار ادبا و 
الفت با باکی او در مخهای زنانه و بیشاعران قرون وسطی آورد اما دغدغه
های اجتماعی سیاسی او، این بانوی ارزشهای رایج آنروز و نیز حساسیت

ا یک نشاند که بونیزی االصل فرانسه را در صدر فرزانگان و روشنفکرانی می
ها و المعارفی به مسایل روزگار خویش، بدنبال روشنگرینگاه دایره
 زبان و قلم ادبیها بودند. شعر، طلبانه در همه زمینههای تحولنواندیشی

برای دوپیزان همچون بسیاری از ادبای مفتون لفظ و مسحور صنایع ادبی، 
آزمایی نبوده است (حوزه ادبیات حوزه اختصاصی و طبع وسیله بازیِ ذوق

مردان کلیسا یا کامال همسو با دیدگاههای آنان بود). او با سرمایه ادبی و 
الهیات زمانه گشوده و  قدرت کلمات راهی نو برای زنان در سیاست و
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کوشیده تا نگاه غالب سنتی و فروکاهنده نسبت به زنان را به نگاهی 
گیتـیانه تحول و ارتقا دهد. نگاه گیتیانه یا الییکی که زن را مایملک مرد 

های رهاند و بجای رونق فانتزینمیداند، او را از قیمومت پدر و همسر می
ت نهفته و توان استقاللی و ارادی او زنانه مردپسند، گوهر وجودی، امتیازا

ای دینی، کم کند. در پایان قرون وسطی و در متن جامعهرا برجسته می
اند زنانی که در عرفان و الهیات و متون مقدس و مباحث معنوی نبوده

 اند. اما محصوالتپروریده کلیسا بوده و بعنوان مفاخر زمانه معرفی شده
مر آنها از حد انتظارات کلیسا فراتر نمیرفت، اندیشه این زنان و کارنامه ع

انتظاراتی که در خدمت اتوریته سیاسی بود. کریستین اما در جهت خالف 
آفرید بازتابی از زن مطلوب رسمِی روحانیت آن روز زد و آنچه میگام می

مه پیچید و زن را با هنبود. مطلوبیتی که رقیت جنسی را در لفاف عفاف می
های معنوی خادم مطیع خدای مردانه و ی و خالقیتهای نظرآفرینش

 کرد.   مردان کلیسا می
کار کریستین نوعی جدال زیرکانه و هوشمندانه با اخالق زمانه بود، اخالقی 

اقتدار سیاسی بود و مشروعیت کلیسایی داشت. این اخالق  که محمل
ه ای از آداب طبقاتی سخت و اشرافی بود و همین اخالق بود کمجموعه

ساختمان آموزش و تربیت رسمی را بنا کرده بود. ساختمانی که با تبعیض 
این در داد و بنابر میان دوجنس فرصت بیشتری برای یادگیری به پسران می

د. برای کر گیری نقش اساسی بازی میتفکیک و ورود آنها به مراتب تصمیم
از امر توان در مجموعه آثار کریستین امر زنانه را همین است که نمی

سیاسی و امر سیاسی را از امر آموزش تفکیک و جدا کرد. این یک کل بهم 



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

٥٢ 
 

پیوسته است و گسست میان اجزای آن به نابرابری میان دوجنس خواهد 
   ١انجامید.

کند، که با آفرینش شعری خداحافظی می ۱۴۰۵کریستین به ویژه از سال 
  فتارر  م او در بارهکم سه اثر مهیک اندیشمند سیاسی و دینی  است. دست

و مکارم اخالق شارل پنجم، صلح و هیئت حاکمه تصویر سیاسی و نقش 
گذارد اما بنظرم سخت نافذ او را در صحنه فکر و عمل سیاسی برابر ما می

شناس سیاست Françoise Autrandتوان با رای "فرانسواز اوتران" می
ین دوپیزان بزرگتر موافق بود که " حال نویس کریستینو شرحقرون میانه 

  ٢نویسنده سیاسی قرن پانزدهم است".

                                                
توان تز در کنار انبوهی آثار دیگر، برای بررسی تفصیلی رسالت سیاسی کریستین می . ١

 Christine de Pizan et la poétique de la زیر عنوان Delphine VIDET-REIX دکتری
justice  را دید ٢٠١١در دانشگاه "اکس مارسی" فرانسه، سال.   

2.  Françoise Autrand, Christine de Pizan.  2009 Paris Fayard 

 

 یو سپس برا ردیگیدرنظر م یثابت یذات و فطرت انسان زانیدوپ
 نیا به کندیم یاتینفرت و خوارداشت زنان استدالل اله تیمحکوم

و از  ستین یعدالتیب یراده الهمعنا که معتقد است در ذات و ا
 یممکن است اما دوبوار هست یبه برابر یابیروست که دست نیا

و خود زنان را در ساخت  کندیم ماو مقد یزنانه را بر شاکله فطر
دوبوار اخالق و  ی. براداندیمقصر م یو فرودست یکهتر نیا

خود زندان زنانه است  یساحات اجتماع یدر تمام یفرهنگ سنت
 شکسته شود. دیاکه ب
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هرچند که باید به او حق داد که با ظهور دوپیزان، جهان اندیشه سیاسی 
آن روز به پیش و پس از او تقسیم شد و این نکته مهمی است. طلیعه 
تحوالت اندیشه سیاسی پیش از دوپیزان بویژه با آرای توماس آکویناس، 

وکام و دیگران ظاهر شده بود و بحث بر سر مفهوم مهم مارسل دوپادو، ا
"مشروعیت" قدرت و درگیریهای نظامی پرهزینه در اروپای آن روز، هم 

های سلطنتی را بازتعریف میکرد و هم سامان سیاسی و قضایی نوین نظام
ساخت. از سویی زمانه انتظار حضور و (بخوانید شبه الییک) را مستقر می

کشید که درست کمی پس از مرگ دوپیزان و در نیمه را میاندیشه ماکیاول 
گذارد. اما نکته بسیار مهم در تایید قرن پانزدهم قدم به عرصه وجود می

ادعای خانم "فرانسواز اوتران" این است که جهان اندیشه سیاسی با حضور 
کریستین دوپیزان رنگ زنانه گرفت و شاید او با نگاشتن رساالتی در اخالق 

الملوک فارسی ماست، جریان ها و نصایحی که مشابه اندرزنامهسیاس
روز را با بازتعریف نسبت دین و سیاست جان و عرفی کردن حاکمیت آن

ای بخشید. نکته مهم داستان نقش برجسته و هوشمندانه یک توان تازه
زن فرزانه در جدال فکری آن روز با قدرت و عوارض آن از منظر دفاع حقوق 

فرمایی شایسته، آموزش شاهزادگان (تربیت شاه آینده)، . حکمزنان است
های اداره کشور و ارتباط شاه با سایر طبقات، فضایل الزم حکمروایی شیوه

و تقوای قدرت، از جمله موضوعات اصلی آثار سیاسی کریستین دوپیزان 
م. را  ١٤١٣تا  ١٤٠٢های سیاسی او در فاصله سالهای است. مجموعه آموزه

آمیز، همبسته و مبتنی بر احترام و مهر ه محور اصلی حاکمیت صلحدر س
 توان خالصه کرد. متقابل میان شخص حاکم و رعایای او، می

ها، جایگاه مشاوران دوپیزان از بحث در باره مشروعیت پادشاه، مالیات
سلطنتی و امرای نظامی و میزان قدرت و دخالت آنها در أمور و نیز امکان و 

وتی کند. از نظر او تفاورود زنان به هرِم قدرت سیاسی غفلت نمیبایستگی 
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میان زنان و مردان در سیاست ورزیدن و اعمال حاکمیت نیست. تنها زنان 
پای مردان آموزش درست و الزم اند هم(آنهم در آمریتی مردانه) نتوانسته

ببینند و بنابراین از امکان و فرصت کمتری برای ورود در حوزه قدرت 
 برخوردارند، وگرنه تفاوتی ندارند.               

همه را باید در فضای پر تنش فرانسه آن روز دید که کریستین باهوش این
را از جایگاه یک تماشاچی به یک معلم، مشاور عاقل و ارشد سیاسی ارتقا 

دهد. فضایی که فرانسه را از سویی درگیر جنگ و تهدید خارجی و از می
ها کرده اورلئان و بورگینیون های داخلی میان پرنس نشینبتسوی دیگر رقا

ساخت. نقش پارچه را در مناقشات قدرت رنجور میو حاکمیت سیاسی یک
دوپیزان و امثال او را در هدایت آرام نظام سیاسی از قدرت مطلقه فردی 
به نهادهای سیاسی مبتنی بر عدالت و قانون برای دفاع از خیرعمومی، باید 

 جو کرد.    جست
 

 دوپـــیزان معاصر
چهره تاریخی دوپیزان امروز به مدد امواج نوی فمینیستی و آثار پژوهشگران 
حوزه دانشگاهی و نوپای جنسیت هم بسیار دردسترس و هم بسیار شفاف 
شده است. صدها رساله دانشگاهی و هزاران مقاله و یادداشت در باره او 

ای در مراکز علمی و اکادمیک بیاد و دوره هاینوشته شده و سالیانه کنفرانس
شود. دوپیزان نام او و با هدف تحلیل آثار حوزه زنان در قرون میانه برگزار می

شناسی زنان، جنسیت، مطالعات قرون ها چون جامعهامروز در برخی حوزه
وسطی، اندیشه سیاسی، الهیات مسیحی، اخالق، عرفان، ادبیات التین و 

 تی تاریخ جنگ، نام مطرحی است.  کالسیک، شعر و ح
پس از کارهای پژوهشی معمول نیمه اول قرن بیست، سهم "سیمون 
دوبوار" در ارجاع به کریستین دوپیزان در نیمه دوم قرن بیست و آغاز 

ای حوزه "جنسیت" کم نیست. با رهایی نگرش کالسیک به مطالعات حرفه



 زانیدوپـ نیستیکر 

 
٥٥ 

 

ی از حقوق زنان، دوپیزان ازن از قید تعارفات سنتی و ورود به فصل تازه
های تطبیقی تازه بر کند. پژوهشجای خود را در این حوزه پژوهشی باز می

گیرد و نقاط عطف شناختی اوج میهای روانشناختی و جامعهپایه یافته
لبته شود. تفاوتها هم ااندیشه زنان در آثار کریستین بازیابی و تفسیر می

یده و محصور در فضای الهیاتی قدرت توان کریستین بالروشن است و نمی
سیاسی و نظام طبقاتی فئودال قرن چهارده و پانزده میالدی و نیز انتظارات 
دربار، قدرت مخالفان و مالحظات او را با آرای اگزیستانسیل افرادی چون 

 سیمون دوبوار و جودیت باتلر را در یک رسته و دسته جای داد. 
ه به کریستین دوپیزان اغلب ناظر به دونکتانتقاد ادبیات فمینیستی امروز 

کلی است: یکم آنکه او در مبارزه و تالش زنانه خود نظم اجتماعی ان روز 
را بسود زنان دیگرگون نکرده است و دو دیگر آنکه او از همان ارزشهایی 
دفاع کرده (چون حیا، عفت، صبوری، وابستگی، رضایت و ...) که نظام 

کرد. ارزشهایی که ه و کلیسایی آن روز دفاع میارزشی پدرساالر و مردان
ها دقیقا موضوع مبارزه است. در نقطه مقابل امروز از نگاه فمینیست

بر این اعتقادند که  Régine Pernoudهایی چون رژین پرنو مدیویست
ازقضا امتیاز فمینیستی کریستین درصدر امتیازات اوست وقتی که در آن 

مینیسم یعنی "نابرابری دوجنس" را به میان زمان مسئله مهم و مرکزی ف
    ١آید.کشد و از میانه آن دعوای سترگ بقدر وسع سربلند بیرون میمی

عریف بایست در تپریشی، میبنظرم برای پیشگیری از افتادن به ورطه زمان
رهایی، برابری، اخالق، الهیات، قدرت، آموزش، و مفاهیمی از این دست 

و مقطع و دونوع اندیشه و فضا، حساس بود و دقت در ترمینولوژی این د

                                                
1.  Régine Pernoud, Christine de Pizan, 1994, Calmann-Lévy Paris 

 :و برای دانلود اثر به نشانی کتابخانه ملی فرانسه 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4808365k.texteImage 
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کرد اما یافتن زنجیره این سیر تکاملی مفاهیم و تاریخ پیوسته مطالبات 
حقوق زنان از زمان کریستین تا امروز کار دشواری نیست و آثار فراوانی از 

   ١جمله کار آنتولوژیک "نیکول پلگرن" بر آن شهادت میدهد.
برابری، برخورداری از آموزش، حق ورود به قدرت  نگاه کریستین به آزادی،

و مراتب سیاسی، شوربختانه و کمابیش همان مطالبات تکامل یافته بعدی 
دهد که در فاصله ششصدسال تا زنان قرن بیستم است و این نشان می

داده و نظر رخ نانقالب فمینیستی در قرن بیست، تغییر زیادی از این نقطه
بوده که کریستین امید به رفع آنها داشته است. با وجود موانع ستبرتر از آن 

آنکه در طول این چند سده تصویر "ژان دارک" و کریستین باهم مکرر همراه 
شده و در مقاطع مهم حماسی و ملی چون انقالب فرانسه از اهمیت و 

 شود. عظمت کار این دو با تجلیل یاد می
ر فمینیستی معاصر بطور طبیعی متدولوژی کار هم میان آثار دوپیزان و اثا

ی پایه هایمتفاوت است، به این معنا که شیوه کار تمثیلی دوپیزان طرح مثال
(چنانکه در تمثیل منطق کالسیک رایج بود) و رد نقیض آنها برای توضیح منظور 
نظری و مراد فلسفی خود بود (مثال در برابری زن و مرد) اما در ادبیات امثال 

نظری اگزیستانسیل پایه بحث است و برای استشهاد البته دوبوار استدالل 
شود که با رشد و توسعه نظریات علوم انسانی هایی وجودی هم طرح میمثال

یرد و گدر عصر ما طبیعی است. دوپیزان ذات و فطرت انسانی ثابتی درنظر می
به این  کندسپس برای محکومیت نفرت و خوارداشت زنان استدالل الهیاتی می

عدالتی نیست و از این روست که عنا که معتقد است در ذات و اراده الهی بیم
دستیابی به برابری ممکن است اما دوبوار هستی زنانه را بر شاکله فطری او 

. داندمقدم میکند و خود زنان را در ساخت این کهتری و فرودستی مقصر می

                                                
1.  Nicole Pellegrin, Écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de 
Beauvoir, Paris, Une anthologie. Champs Flammarion, 2010 
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عی خود زندان زنانه برای دوبوار اخالق و فرهنگ سنتی در تمامی ساحات اجتما
 است که باید شکسته شود.  

ولی پیش از انکه این مقایسه مختصر را ببندم، این نکته مهم گفتنی      
است که کریستین به دشواری کار آگاه بوده و در مضامین مختلفی به 

یابی به این مطالبات اشاره و تفطن دارد ضرورت سیر تدریجی و آرام دست
می این مطالبات سیر سریعی دارد و گویی چون این اما جریان قرن بیست

های مختلف علوم و فنون همراه و همگام تاخیر تاریخی طوالنی با پیشرفت
نیست، باید هرچه سریعتر این شکاف را از میان برداشت و شاید از همین 

هایی در تامین روی هم نوساناتی در جغرافیای مسئله و الجرم کاستی
میدهد. شعار ایدئولوژیک برابری زنان و مردان در کامل حقوق زنان رخ 

روسیه چنانکه در اشارات سیمون دوبوار هم آمده و  ۱۹۱۷انقالب اکتبر 
          ١توان در این رشد سریع نادیده گرفت.های بعدی را هم نمیجنبش

امروز انجمن جهانی "کریستین دوپیزان" مجمع آرا و نظرات تخصصی 
ر این چهره مهم قرون وسطاست و با دو شاخه پیرامون شخصیت و آثا

تاکنون هر دو یا سه سال یکبار به  ۱۹۹۲آمریکای شمالی و اروپایی از سال 
ر المللی دبرگزاری نشست جهانی او اهتمام کرده و تا امروز ده کنگره بین

های مراکز علمی جهان ترتیب داده است. عالوه بر آن در کنفرانس
)  ابعاد ۲۰۲۰مین کنگره در سال ۵۵ون میانه (المللی مطالعات قربین

های مختلف علمی فرهنگی دوپیزان پیوسته مورد بحث است و رسانه

                                                
برای مطالعه اثر روان، مختصر و مفید تطبیقی میان آرای فلسفی کریستین دوپیزان و  . ١

 سیمون دوبوار با عنوان
 «La Cité des Dames et Le deuxième sexe : deux approches à 
l’affranchissement de la femme», Jan Steiner, Katia Faoroda Silva. Zürich 
2017 

 به این نشانی بروید
 https://cutt.ly/6fRDYI1 
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های مستند به بازشناسی و معرفی صوتی و تصویری هم با ساخت مجموعه
اند. گفتنی است جز اسامی چندین خیابان و شخصیت او کمک کرده

کند، شهرت یک و را زنده میموسسه فرهنگی و آموزشی که امروزه یاد ا
بنام "رز کریستین  hybride rosa polyanthaاز تیره گلهای   نوع گل سفید

 ١دوپیزان" هم وامدار اوست که ستایشی از لطافت و زیبایی زنانه است.
 

                                                
 توان در نشانیمجموعه آثار دوپیزان را می . ١

 https://gallica.bnf.fr/html/und/manuscrits/christine-de-
pizan?mode=desktop   

 رجع "کتابخانه ملی فرانسه" یافت و دانلود کرد. سایت م
 :توان در نشانی زیر یافتآثار نشریافته درباره کریستین را هم می

 https://www.arlima.net/ad/christine_de_pizan.html 



 

٥٩ 
 

 
 
 
 
 

  ١سه نکته در باب نواندیشی دینی و مسئله زنان
 ٢سروش دباغ

 
 فتوییکم) بازبینی حقوق زنان در متن فقه و 

آیا برداشتن موانع دینی و تاریخی در حقوق زنان، با اصالح و بازبینی در 
  طلبد؟متن و فقه و فتوی، قابل حل است یا اینکه کاری فراتر از آن می

پاسخ من به این پرسش هم مثبت است و هم منفی. به این معنا که شرِط 
 کافیالزم است و اما صرف تمسک جستن به متن و فقه و فتوی شرِط 

نیست. مرحوم احمد قابل که فتوای شاذ و نامتعارف خود مبنی بر روایِی 
ی فقهِی نپوشاندن گردن و موی سر زنان را عرضه کرد، چقدر به کار جامعه

ام، شاهد دینی ما آمد. شخصا در سالیانی که خارج از کشور زندگی کرده
ال یم، در عین حاند ما مسلمانام که زنان و دختران بسیاری گفتهاین بوده

 اند. با تمسک به فتوای مرحوم قابل، حجاب را کنار گذاشته
ی حجاب ای که دربارهبه تعبیری، چنانکه بنده در مقاالت چهارگانه

ی فتوی برایشان مهم است، داراِن متعارفی که قصهام، برای دیننوشته
ها در درون سنت فقهی و دینی در جای خودش مهم این سنخ نوآوری

ست. به هر حال این سخن، سخِن شاذی بود و این استداللی که ایشان ا

                                                
 .ی گفتاری است که در پاسخ به دعوت این پرونده ارسال شده استمتن حاضر، ویراسته . ١
 تاد دانشگاه، و پژوهشگر در دپارتمان مطالعات ادیان دانشگاه تورنتوسروش دباغ؛ اس . ٢
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کرد، بدین صورت بود که اوال حجاب معطوف به هویت بود، و ثانیا تفکیک 
ِ حره که پاره ای از اسالم شناسان عرب و میان زنان حره از زنان غیر

گشا بوده اند، در جای خودش راهنواندیشان عرب هم بر آن تاکید کرده
 ت. اس

سال پیش در  ۳را که » حجاب در ترازو«از همین منظر بود که من کتاب 
منتشر شد به مرحوم قابل  H&S mediaانگلستان، از سوی انتشارات 

تقدیم کردم؛ به خورشید سواری که رنج خود و راحِت یاران را طلبید. در 
 مکند. یعنی آثار نواندیشانه هکنم که این، کفایت نمیعین حال فکر می

در دیانت، در جای خود خیلی نیکوست (اگر کار امثال مرحوم قابل را کار 
ما که  یفقهی، یا به تعبیری دیگر نواندیشی فقهی بدانیم) و برای جامعه

مشغول سخنان حوزویان دارِ متعارف و دلبخش قابل توجهی از آن، دین
هم هستند، نواندیشی فقهی الزم است اما شرط کافی نیست. ما به 
نواندیشی دینی هم احتیاج داریم که عبارت است از بازخوانی انتقادی متون 

آوردهای معرفتی جهان جدید، در دینی در پرتو آنچه که موسوم به دست
ی جدید وعلوم تجربی جدید سر برآورده است. علوم انسانی جدید، فلسفه

ی هکنم جمع میان نواندیشی دینی و نواندیشی فقبه همین دلیل تصور می
المثل در باب کند. فیبرد و بار ما را، بار میاست که ما را به پیش می

ی حجاب که معطوف به زنان است در کشور ما، کارهای مختلفی مسئله
ام در باب روایی نپوشاندن موی سر و گردن شده است. من کوشیده

های اخالقی بکنم و همچنین از منظر اخالقی، استدالل مستقلی استدالل
ی جنسی کردن زنان، امر ناموجهی است و به ی این مدعا بیاورم که ابژهبرا

، این را باید مطمح نظر قرار »خویش را تاویل کن، نی ذکررا«مصداق 
دهیم. این کاریست از جنس نواندیشی دینی و افزون بر نواندیشی فقهی، 

 روند. که هر دو، دست اندر دست یکدیگر پیش می
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های سنتی و متکی به متون دینی م که هم تالشکنبخاطر همین تصور می
داری سنتی و هم نواندیشی مهم است، یعنی از درون گفتمان فقهی و دین

دینی که به تعبیر اقبال الهوری در کار بازتعریف و تجدید نظر در کل 
دستگاه مسلمانی است، با تأسی به آنچه که به روح مندرج در قرآن و متن 

کند . البته که نواندیشی دینی به فقه نظر میو سنت دینی موسوم است
کند. در عین حال به علوم دیگری مثل عرفان و اما فقه شناسی هم می

ه کوشد کفلسفه و کالم و به تاریخیت فهم ما از دین، هم توجه دارد و می
در باب احکام فقهی خصوصا، و درک ما از دیانت عموما از منظری سخن 

از آن  ترگنجد و موسعرسالت نواندیشی فقهی نمیبگوید که این در کار و 
 است.

کنند کنم این دو در کنار یکدیگر مشکالت را حل میبه خاطر همین فکر می 
ر کنیم، دروند. برای مثال وقتی ما از برابری حقوق صحبت میو پیش می

حق مردان و زنان که من به آن، توأمان و عمیقا باور دارم، فقه سنتی به 
ا، از هحقوقی که از حقوق بنیادینی که بر انسان-ل استدالل اخالقیما مجا

دهد و از این حیث نه شود را نمیآن حیث که انسان هستند، بار می
ی اجتماعی مدخلیت دارد، این شریعت و نه دیانت، نه جنسیت و نه طبقه

شد تواند آن را برکای است که نواندیشی دینی بیشتر میاستدالل اخالقی
های آنان در ز آن سخن بگوید و از دستاوردهای متفکران و آموزهو ا

 های اخیر و در جهان جدید استفاده کند. سده
❊❊❊ 

ی دیگری بگویم که شاید بیشتر از جنس کارهاییست که نواندیشی نکته
دهد، و آن توجه دادن به نسبت میان قرآن (متِن محوریِ دینی انجام می

ی معرفتی میان اینهاست؛ این هم از جمله لهمسلمانان) و روایات و فاص
ین آموختگان حوزه اکنند، یا قلیلی از دانشکارهاییست که لزوما فقها نمی

کنند. مثل مرحوم آقای طباطبایی یا مرحوم صادقی تهرانی در کار را می
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سنت ما، که گله داشتند از فقها و فقه پیشگانی که چندان انس با قرآن و 
، در »فقه گویا«ارند و به تعبیر صادقی تهرانی در کتاب تفاسیر قرآن ند

 های قرآنی، خبری چنانکه باید، نیست. فتاوای فقهی،  فقه قرآنی و آموزه
که چند سال قبل منتشر شد و » روایات در ترازوی قرآن«ی من در مقاله
 ام توضیح بدهم کهبازنشر شد، کوشیده» ورق روشِن وقت«بعد در کتاب 

شناختی، این که قرآن را عِدل و هم کُفو با خالِق باور و روشبه لحاظ ا
روایات قرار بدهیم، یا روایات را در ذیل قرآن چنان که باید نخوانیم، این 
خودش اشکال جدی از منظر اخالق باور دارد؛ مثال در باب احکامی که پای 
 جان انسان در میان است مثل سنگسار و ارتداد و ساب� النبی که هیچ

نشانی از این احکام شداد غالظ در قرآن نیست اما در متون فقهی ما 
هست. ظاهرا جمهور فقها به این قصه، چنان که باید، واکنشی نشان 

کنم اند. به همین خاطر فکر میدهند و قلیلی از آنها واکنش نشان دادهنمی
واند تی روش شناختی این کار را هم مینواندیشی دینی به مثابه یک آموزه

بکند و باید نسبت قرآن با سایر متون را مد نظر قرار دهد. به لحاظ ارزش 
معرفتی، روایات را باید در ذیل قرآن خواند نه برعکس؛ و خصوصا در 

ها در میان است، جاهایی که متن مسکوت است و پای جان و آبروی انسان
 تی بهی حجاب هم وقتر شد. فی المثل در باب مقولهخیلی باید محتاط

ی زنان، بدون اینکه بخواهیم دچار خطای قرآن نگاه کنیم نسبت ما با مسئله
های کنونی را به متن حقنه کنیم، متن با بسامد پریشی شویم و ارزشزمان

آنچه که در روایات آمده است، و در سبک زندگی و دینی کنونی ما ریزش 
ب آیات هستند، ای جدی دارد. هم زنان در باب پوشش، مخاطکرده، فاصله

از این رو، قصه فقط ». قُل للمؤمنیَن و قل للمؤمنات«و هم مردان. 
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معطوف به زنان نیست و بسامد اشاره به این قصه نیز کم است؛ زیرا فقط 
 پردازند. میدو آیه در قرآن داریم که مشخصا به این قصه 

مراد من، نسبت میان قرآن (ارزش معرفتی و وزن آن به لحاظ روش 
اختی) در نسبت با سنت دینی و تاریخ است. البته که تاریخ مهم است شن

 کنند.شان کمک میو در خیلی از مواقع، روایات به فهم آیات و شأن نزول
اما نسبت اینها را به مثابه ارزش معرفتی و حجیت معرفت شناختی نباید 

  ایم.باور، دچار خطا شدهبا یکدیگر خلط کنیم وگرنه از منظر اخالق
ها هم در این ی جنسی قرار ندادن زنی برابری طلبی یا ابژههمین قصه

ست که نواندیشی دینی، بر آن انگشت تأکید نهاده ی مهمیمیان نکته
باشی هم موسوم است، در دو است. در باب ازدواج عرفی که به هم

ی جنسی قرار ندادن ای که چند سال قبل نوشتم، از استدالل ابژهمقاله
ا استفاده کردم و کوشیدم توضیح بدهم که از منظر نواندیشی دینی، هزن

همسری به مثابه برابری حقوقی است، و اینکه وقتی از ازدواج عرفی سخن 

 

مثل  یارعادالنهیغ نیو نقد قوان یطلب یبرابر دنِ یبر برکش دیدر تاک
در  یهم به صفت فرد ینید شانیاز نواند یاپاره ،یحجاب اجبار

در نقد  یاهیانیب یاند، و هم به صفت جمعباب سخن گفته نیا
محور قرار دادن  یجنس یبر ابژه یاند. نقد جدداده یحجاب اجبار

در باب زنان  ینید یشینواند ینحله همم ی، از دستاوردهازن
 نشده است نهیما نهاد انیدر م یحقوق یطلب یاست؛ هرچند برابر
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رود، و نه از ازدواج موقت، و آنچه که به ازدواج سپید هم موسوم است، می
 تآن بار معنایی مذمومی که در اصالحاتی مثل نکاح متعه و ازدواج موق

ا شود و یا آن معنی جنسی فروکاسته میقرار دارد که زن کمابیش به ابژه
کند، من با عنایت، آن تعابیر را استفاده نکردم و از را به ذهن متبادر می

 استفاده کردم تا یک امر عرفی را توضیح دهم.» ازدواج عرفی«
 ، واندباری، سنت نواندیشی دینی و تالشی که نواندیشان دینی کرده

تواند بسط پیدا کند بر همین برابری طلبی حقوقی بنا نهاده شده و فرو می
 گشاست. ی جنسی بودن زنان راهنهادن ابژه

ل حجاب ای مثدر تاکید بر برکشیدِن برابری طلبی و نقد قوانین غیرعادالنه
ای از نواندیشان دینی هم به صفت فردی در این باب سخن اجباری، پاره

اند. ای در نقد حجاب اجباری دادهبه صفت جمعی بیانیه اند، و همگفته
ی ی جنسی محور قرار دادن زن، از دستاوردهای مهم نحلهنقد جدی بر ابژه

نواندیشی دینی در باب زنان است؛ هرچند برابری طلبی حقوقی در میان 
 توانما نهادینه نشده است و پس از نهادینه شدن این امور است که می

سیاسی از آن سخن به میان آورد. -به لحاظ حقوقی و اجتماعینقد کرد و 
ای از نواندیشان دینی برایشان سخت است که به لحاظ روشی هم اگر پاره

پسندند را در متن ببینند، یا بخواهند به سراغ متن بروند و اموری که نمی
به نوعی الپوشانی بکنند از ترس اینکه سخنانی نامتعارف در این باب 

ند می روشد، باور من بر این است که به لحاظ هرمنوتیکی مواجههبگوین
مند بند زمان و مکان است و روشبا متن و به دست آوردن قرائتی که تخته

 گشاست. است، در این میان ره
 

 های نواندیشی دینیها و نداشتهدوم: داشته
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 از این شود به نواندیشی دینی وارد کرددر میان نقدهای احتمالی که می 
شود، بینند، یا گزینشی با آن مواجهه میحیث که برخی امور را در متن نمی

 باید داوری خودم را ذکر کنم.
ی زدن زنان یا تعدد زوجات در قرآن ذکر شده. دیدن و فی المثل قضه

های متکلفانه مانند اینکه بگوییم ضرب ای روشمواجه شدن با اینها، از پاره
ست که هاییی دیگری دارد، بهتر است و از آن آسیبیا تعدد زوجات معنا

کنم مطابق با عرف در کار نواندیشان دینی ریزش کرده است. من فکر می
زماِن نزول قرآن، میزان درِک آن زماِن اعراب که مخاطبان پیامبر بودند، آیا 

کند؟ کما اینکه ما در قرآن آیاتی داریم مثال در باب باغی، داللت بر زدن می
کند را باید از جهات مختلف قطع کرد. عنی دست و پای کسی که بغی میی

اینها را نباید زیر فرش زد. باید دید و رصد کرد و بعد با آن مواجهه کرد. در 
اید در مند، بباب زنان و خصوصا نگاه نواندیشی دینی به قرآن به نحو روش

 میان ما بیشتر جا بیفتد. 
که یک مفسر قرآن حکم به بریدن دست و  ایی تلویزیونیپس از برنامه

قرائت «داد، سه سخنرانی تحت عنوان  ۹۸پای مخالفان اعتراضات آبان ماه 
 بندِ زمانداشتم. همین آیات را آوردم و گفتم قویا تخته» داعشی از قرآن

شود، اند و امروزه، اوال آنچه که از سیاق آیات فهمیده میو مکان بوده
ا اند و اساساند، در پی محاربه نبودهافرادی که رفته محاربه است. و قاطبه

حتی اگر هم کسی به اقتضای زمان،   یابی از بیخ و بن باطل است.مصداق
یم. کنقیام مسلحانه بکند، ما دست و پای او را از جهات مختلف قطع نمی

 بند زمان وها توضیح دادم چگونه خشونت، تختهبعد هم در آن سخنرانی
شده. معنای ظاهری و در آن سیاق، این چگونه فهمیده میمکان است 

کنیم. معترضان که آیات هم همین است. امروزه ما این کار را هم نمی
باغی نبودند، قیام مسلحانه نکرده بودند، اگر هم کرده بودند با تصویری 
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بند زمان و مکان بودِن آیات را که چگونه که امروزه از خشونت داریم، و تخته
دهیم و آن قطع زمانه در آنها ریزش کرده است را مد نظر قرار می عرف

هللا دهلوی و حجت هللا دهیم. آن سخن شاه ولیدست و پا را انجام نمی
گویند عرف زمان پیامبر لزوما بهترین عرف البالغه را هم آوردم، که می

نبوده و تقدسی ندارد، بلکه از آن ظرف و بستر تصوری و تصدیقی و 
ای مضامین بلند و جاودانه استفاده شده است. فیایی برای انتقال پارهجغرا

ی شود آن احکام را به نحو دیگری فهمید و ترجمهبر همین سیاق هم می
 ای دیگری، دریافت. فرهنگی کرد و متن را به گونه

ی تعدد زوجات و زدن زنان هم همینطور است که چون این دو، باری، قصه
ی زنان است، ذکر کردم. اینها را هم باید درست ئالهمشخصا ناظر به مس

دانیم، اعراب مخاطب پیامبر، این آیات را به فهمید. چنانکه ما امروزه می
فهمیدند. حاال اینها را باید از منظر همین معنای زدن و تعدد زوجات می

امروزی دید و بصورت امروزی در ترازوی اخالق و عدالت نهاد و فهمی 
ز آنها بدست داد و این عین تاسی به سنت نبوی است و اگر به دیگرگون ا

 و برکشیدن این سخن شاه ولی» ست ردگندمی بستان که پیمانه«مصداق 
هللا، که از عرف و تصورات و تصدیقات و فرهنگ زمانه، برای توضیح و 

آن را  شودای مضامین و معانی بلند و ابدی استفاده شده، و میانتقال پاره
های دیگری ریخت و در ها را در ظرفی فرهنگی کرد و آن مظروفترجمه

بستر دیگری امروزه آنها را بازفهمی کرد و دوباره مطمح نظر قرار داد. این 
مند با متن مقدس و الپوشانی نکردن و اجتهاد در اصول، ی روشمواجهه

ظرم نبه تعبیر اقبال الهوری و نواندیشان دینی متاخر پس از انقالب که به 
 تر است. گشاتر و موجهاین قصه ره

ی توان از جمله نقدهایی دانست که به کارنامهعدول از این امر را هم می
ای از نواندیشان دینی معطوف است. این از نواندیشی دینی و خصوصا پاره

 مند وی با متن و عدم تفسیرش به طرز روشجنس هرمنوتیکی و مواجهه
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نوتیکی است. اما برخی دیگر، به خوبی به این های هرمفرونهادن آموزه
سیاسی مثبت است. -شان به لحاظ حقوقیامور تفتن دارند. و کارنامه

هایی در نقد قانون حجاب اجباری های اخیر. بیانیهخصوصا در این دهه
ان های زنای از جنبشاند، از پارهاند، از حقوق زنان سخن گفتهمنتشر کرده

کنم بخش زرینی از کند و قابل دفاع هستند. فکر میاند، و حمایت کرده
ای که شناسیسیاسی در ایران معاصر است. آن آسیب-کاوهای اجتماعی

ی جامع االطراف با متن نداشتن گفتم، از حیث روش شناختی و مواجهه
ای از ای معنا کردن پارهاست. و ندیدن و ادرس نکردن، یا به محو متکلفانه

 ای از نواندیشان دینی است. هامور، در کار پار 
 

 سوم: فمینیسم اسالمی
ی فمینیسم اسالمی، تصور های متأخر و مدرن در منظومهدر باب تالش

کنم اگر این به معنای برکشیدن حقوِق زنان بوده است، تا حدودی موفق می
دینی جامعه، -اجتماعی-ها در فضای فکریبوده و در درانداختن این ایده

ت. فمینیسم را به مثابه مطالبات حقوقی طرح کردن، و موثر بوده اس
اگالیتاریانیزم را سراغ گرفتن و آنچه که در قرن نوزدهم در اروپا بود و 

در پی احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض » جان استوارت میل«کسانی مثل 
ست که همچنان در میان ما نهادینه جنسیتی گام برداشتند. این چیزی

 آمیز وجود دارد. اعادالنه و تبعیضنشده و قوانین ن
در کنفرانسی که به همت دانشگاهی در حوزه فمینیسم اسالمی در لندن 

ها ای از آثاری که در این سالتشکیل شده بود و من هم بخاطر پاره
ام، دعوت شدم و سخنرانی کردم در باب فمینیسم اسالمی توضیح نوشته

ت و گره زدن آن به اسالم دادم و گفتم فمینیسم یک مفهوم مدرن اس
اشکالی ندارد به شرطی که ما از آن تعیین مراد کنیم. مثل مفهوم 



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

٦٨ 
 

فکری دینی. اگر مراد از فمینیسم برابری طلبی حقوقی است و از این روشن
 ییپردازد کار نیکومنظر به بازاندیشی و بازخوانی انتقادی سنت دینی می

 کنند. مثلاند و کار میه آمدهاست. خصوصا که در این میان زنان به عرص
خانم دکتر زیبا میرحسینی و خانم فاطمه صادقی و خانم صدیقه وسمقی 

از  ست که مناند. این آن معناییکه آثار نیکویی در این باب منتشر کرده
فهمم. نه فمینیسمی که از دل سنت اسالمی فمینیسم اسالمی می

که  سلمانان فمینیستیبرخاسته باشد. بلکه فمینیسم مسلمانان یا م
اند و در پی های دینی، گشودههای دینی دارند و نسبت به سنتدغدغه

گویند و احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض هستند و از مساوات سخن می
گیرند. در این راستا هم با متن قرآن سر و کار دارند و هم با سنت سراغ می

 اند.هدینی و در عین حال به فمینیسم حقوقی هم گشود

 

 یمفهوم مدرن است و گره زدن آن به اسالم اشکال کی سمینیفم
. مثل مفهوم میمراد کن نییکه ما از آن تع یندارد به شرط

است  یحقوق یطلب یبرابر سمینی. اگر مراد از فمینید یفکرروشن
یم ینیسنت د یانتقاد یو بازخوان یشیمنظر به بازاند نیو از ا

 یکه از دل سنت اسالم یسمینیاست. نه فم ییکویکار ن پردازد
 یستینیمسلمانان فم ایمسلمانان  سمینیبرخاسته باشد. بلکه فم

د انگشوده ،ینید یهادارند و نسبت به سنت ینید یهاکه دغدغه
هستند و از مساوات  ضیاحقاق حقوق زنان و رفع تبع یو در پ

 .رندیگیو سراغ م ندیگویسخن م
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این را هم بگویم که فمینیسم در قرن بیستم و بیست و یکم، مراحلی را از 
سر گذرانده است که مهمترین آن عبارت است از زنانه نگری. و از منظر 

 یی اخالق و فلسفهزنان در عالم نگریستن. شاید کارهایی که در حوزه
اب که در کتاخالق در این باب صورت گرفته مانند کارهای کارول گیلیگن 

in a different voice  در باب اخالق مردانه و اخالق زنانه با عنایت به
ی بر مبتن« دستاوردهای روانشناسی بالینی توضیح داد که اخالق مردانۀ 

 است؛ و آثار» مبتنی بر مراقبت«است، در حالی که اخالق زنانه » عدالت
تم به این سو ی دوم قرن بیسهای اخیر و از نیمهدیگری که در دهه

شود تر است که چگونه میتر و بنیادیناند، یک جور نگاه فلسفیسربرآورده
از دریچه و منظر زنان هم به سیاست و فلسفه و علم و هنر و اخالق هم 

 بنگریم. 
دانم تریم. یعنی این گفتمان تا جایی که من میما از این حیث عقب

ه همان فمینیسم اجتماعی همچنان نهادینه نشده است. کارهای دیگری ک
سیاسی باشد، بر زمین مانده است. هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ 

آمیز و ناعادالنه هستند. این گام باید قوانین موجود، که بعضا تبعیض
انشاءهللا هرچه زودتر برداشته بشود. بعد از آن است که برای فمینیسم 

 شود. تر مینگری مجال فراخفلسفی و زنانه
 تر همبه لحاظ تاریخی، پس از تحقق اینها، نوبت به مسائل فلسفی

تر است. در عین حال این را هم بگویم رسد. یعنی فمینیسمی که بنیادیمی
که ما با تابوهایی در جامعه مواجه هستیم. بحث جنسیت از آن مسائلی 

ای از اموری که مختص است که کمتر در میان ما بحث شده و در باب پاره
به زنانگی زنان است، کمتر ادبیات تولید شده است. برای مثال همچنان در 

بینیم که مسائل باب ازدواج سپید یا ازدواج عرفی، یا حتی حجاب، می
ی جنسیت و رغم طرح مبحث، وجود دارند. اینها که نهادینه شد، قصهعلی
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راحل م آنچه که مربوط به فیزیولوژی زنان است و مقوم زنانگی زنان است در
تواند طرح بشود. اموری که تابو هستند و سخن گفتن از آنها در بعدی می

 نماید. پابلیک، سخت می
پس از اینکه موانعی که ذکر شد مرتفع شد، و اگالیتاریانیزم حقوقی جا 

ی ی جنسبیفتد و حقوق برابر میان زنان و مردان نهادینه شود و نگاه ابژه
هایی که با جنسیت و ال برای طرح بحثمحور به محاق برود، آنوقت مج

 شود. ی زنان است، بازتر میجندر و سکچوآلیتی در حوزه
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 خودکشی فمینیسم یا استخالص اسالم؟
تأملی بر چیستی تجددگرایی فقهی نواندیشان دینی 

 هافمینیست» گردیمِ هرگز به عقب بازنمی«و 
 ١مهدیس صادقی پویا

 
 مقدمه

 »راه سوم«انگاری ها، و شایق به نادیدهوی دوگانهدر جهان خمیده به س
های چندم در بسترهای متنوع اندیشه سیاسی، اجتماعی و و راه

انند هایی ماقتصادی، اگر تالش برای یافتن پاسخی مستدل به پرسش
چه که در عنوان این مقاله مطرح شده است، در چارچوب دستورات آن

رایج قرار نگیرد، به احتمال بسیار  هایکاری دو جبهه مذکور در مناظره
زیاد، در مظن اتهامی شایع قرار خواهد گرفت: نفاق و یا بالتکلیفی 

انگاری، چه ناشی از تاریخ طوالنی تبعیض جنسی و سیاسی. این نادیده
اراده بر مبارزه و مقابله با آن باشد، و چه ناشی از دلبستگی به چارچوب 

گی فراتر رفته و به اسالمی سیاسی بدل اسالمی که از حدود دینی و فرهن
رسد که هواخواهان دسته اول را در خشم ناشی گشته است، به نظر می

-از تاریخ طوالنی ستم جنسی، از واقعیت فردی و گروهی زنان مسلمان

                                                
 دانشگاه پاریس هشت پژوهشگر دوره دکتری مطالعات جنسیت و سکسوالیته،  . ١
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کرده،  ، دور-اسالم، نه به مثابه تنها یک دین، بلکه به مثابه یک فرهنگ
ی با آن چه اسکلت فقه اسالم را تشکیل و دسته دوم را با نوعی رودربایست

تنها  داده، مواجه کرده است. اسکلتی که اگر فرو بریزد، شاید انحالل،
ای، سرنوشت قابل تصور برای آن باشد. برای بررسی صحت چنین داعیه

تواند آغاز تالش برای یافتن پاسخ مطالعه هستی هر دو سو می
دیشی دینی معاصر در بررسی هایی چون این باشد که جایگاه نوانپرسش

مسئله زن و رهایی او کجاست؟ نواندیشی دینی، تا چه حد پذیرای اصالح 
و حتی حذف عناصری از متن و فقه و فتوای اسالمی است؟ و در مسیری 
که تا کنون طی کرده، چه دستاوردهایی داشته، و کسانی که با دیده تردید 

در  کنند؟ واین کارنامه وارد مینگرند، چه نقدهایی را بر به این تالش می
 ممکن است؟» فمینیسم اسالمی«نهایت، آیا چیزی به نام 

های در این مقاله، و در تالش برای به چالش کشیدن خود و یافتن پاسخ
های ذکر شده در باال، مستدل، و تا حد امکان، جامع و کامل به پرسش

ز این دو جبهه، نگاهی انتقادی خواهم داشت به انتقاداتی که هر یک ا
کنند، و هر یک با دیگر وارد می[ها]، راهکارها و اهداف یک به ایدئولوژی

های به خصوص، باور دارند که یا موجودیت یکی، آلوده به ارائه برهان
های عملیاتی است، و اصوالً قابل تأمل هم نیست، یا معتقدند تناقض

 گی تمام زنان ازکه نگرش جبهه مقابل، شمولیت کافی را برای نمایند
های مختلف اجتماعی، عقیدتی، قومی، جنسی و غیره نداشته، و گروه

ً با شکل ایِ متعلق به یکی از طبقات دهی نوعی فمینیسم طبقهصرفا
های های جریانها و همگراییگیری از حمایتخاص اجتماعی که با بهره

فع ااصلی، تبدیل به فمینیسم مسلط شده است، به احقاق حقوق و من
پردازد؛ در حالی که جایگاه زن مسلمان در این گروهی خاص از زنان می

ای معمول هشود، یا مستورِ کلیشهکنش فمینیستی، یا نادیده گرفته می
گردد. آن چه در حین خوانش این و متداول، از حیطه تفکر خارج می
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مقاله، باید مد نظر قرار داده شود، این است که سودای اصلی آن، نه 
رائه پاسخی همسو با یکی از این دو رسته، بلکه بازپرسی از این پرسش ا

های موجود، تالش برای است که چرا فارغ از تسلط چارچوبی دوتایی
، در دستور کار نیروهای حاضر در »منحرف«و » ناهنجار«یافتن اسلوبی 

رسد که با پاسخ دادن به این پرسش، گیرد. به نظر میصحنه قرار نمی
ن از تسلط و تحدید یک یا هر دو جانب رها، در کارِ گشودن این توامی

 گره کور کهن شد.
 

های متعدد موجود در پیوند و مراوده نواندیشی دینی چیست و دوگانه
 این نواندیشی و مسئله زن، چیستند؟

ی برانگیزترین روشنفکر دینی و یکمناقشه«عبدالکریم سروش، مشهور به 
 ّ هان شیعی نزدیک به سه دهۀ اخیر ایران و رهبر از تأثیرگذارترین متأل

طور که نگاه عمومی وی را به آن-»طلب ایرانفکری اصالحجریان روشن
» راه«، کمی بیش از دو دهه پیش، نواندیشی دینی را -شناسدرسمیت می

 های انسانی درنه تجربه«نواندیشان دینی تفسیر کرد. راهی که در آن، 
یک قربانی های نبوی، هیچم، و نه تجربهجوامع پس از ظهور اسال

 به باور او:». دیگر نخواهند شدیک
های بسیاری برای زدن و چنان حرفدر عصر مدرن، وحی کهن، هم«

های فراوانی برای یاد ادادن به ما دارد، و ثروتی که در آن نهفته نکته
اهد است، به هیچ وجه، برای ما تکراری و کهنه نخواهد شد. عادالنه نخو

بود که نواندیشی دینی را به یک فرقه یا حزب سیاسی تقلیل دهیم؛ 
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ای، هم در سپهر تواند تغییرات گستردههرچند که این نواندیشی می
 ١».سیاسی و هم در سپهر دینی، برای ما به ارمغان بیاورد

در وهله نخست، با اتکای به این نگاه که البته در میان متفکران نواندیش 
خوریم، موجودیت با آن برمی جزئی و گاهی کالنهایی فاوتدینی، به ت

 »وحی خداوندی«نواندیشی دینی، حفظ چارچوب اصولی دین، به منزله 
است که به زعم سروش، هنوز، مکنت بسیار برای آموختن به بشریت 

چه که در این میان، و در مواجهه با امور و مسائل مهم مطرح دارد، و آن
ت گیرد، برابر اسرنامه کاری نواندیشان دینی قرار میدر جوامع بشری در ب

چنین اسلوب و روش، تا رسانی دستور کار، و تغییر محتوا و همروزبا به
، بتوان دین را از قربانی شدن در برابر تحوالت »راه«با گذر از این 
 تعارف زمانه حاضر، مصون نگاه داشت.پرسرعت و بی

گروهی گروهی و چه برونچه درون ای دیگر،در همین نقطه، منازعه
نواندیشان دینی، که البته در بررسی مسئله زن نیز جایگاهی ویژه پیدا 

شود: دین به معنای نه کهن آن، بلکه در قالب آن چه کند، پدیدار میمی
ای است که بیشتر به بینیکه در جوامع کنونی با آن مواجهیم، آیا جهان

یا تالش نواندیشی دینی دقیقاً این است سپهر خصوصی افراد رانده شده، 
بینی منطبق با عصر مدرن کنونی، در زیست اجتماعی افراد که این جهان

نیز جایگاه خود را حفظ کرده و بتواند به افراد بشر، در زندگی سیاسی و 
 شان نیز یاری برساند.اقتصادی

هت ارزیابی نگاه سوم از این دوگانه اما مخدوش است؛ مخدوش از آن ج
که آیا در عصر مدرن، این امکان وجود دارد که عرصه شخصی زندگی فرد، 
تحت تأثیر هویت و موجودیت اجتماعی او قرار نگیرد، یا انسان قادر است 

                                                
1.https://www.drsoroush.com/English/By_DrSoroush/Religious%20Intellectu
alism%20.html 
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اش از مناسک، باورها و خود را پیش از خروج از محیط شخصی زندگی
چارچوب عقیدتی خود عاری کرده و سپس گام به عرصه اجتماعی بنهد؟ 

چون دیگر ادیان، نه تنها نوعی رسد که اسالم از آغاز راه، همنظر میبه 
ر بهت«دستور کار فردی، بلکه نوعی برنامه جمعی و گروهی، به منظور 

معرفی شده است، تا با وضع قواعد، و سپس تأسیس نظام » زیستن
جامعه بشری و پیشبُرد او به سوی » منجی«قانونی بر مبنای این قواعد، 

که، نواندیشان در نظام الهی مد نظرش باشد.  فارغ از این» رستگاری«

دینی نیز، با هدف تعریف و گنجایش دین در نظم اجتماعی کنونی، با 
این دوتایی و اضطرار انتخاب یکی، مخالفند، اما مسئله اصلی آن است 

توان قائل به انتخاب یکی از این دو طور میکه در بررسی مسئله زن، چه
گذاری شد تا حدود حریم زندگی بستری برای قاعده وانعنسپهر به 

و یک پای یک نکته  شخصی و اجتماعی زن مسلمان را تعیین کرد. اکنون،
  آید.پرسش به میان می

 

 یشیمسئله زن در باور نواند یپرسش آن است که در بحث بررس
حائز  یزن مسلمان در جوامع امروز تیدر هو یشیبازاند ایآ ،ینید

 ه،یکه اسالم، پا میکنیصحبت م ییهااز نظام ایاست و  تیاهم
ها به حساب قاعده و قانون در آن یبرقرار یبنداستخوان اساس و

که در مسئله نخست، کمتر از مسئله دوم  رسدیبه نظر م د؟یآیم
در  رشتیاگرچه که مسئله دوم، ب م،یمواجه یاسیبا بحث اسالم س
 قرار دارد. یمتداول امروز یهابحث تیمرکز 
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پرسش آن است که در بحث بررسی مسئله زن در باور نواندیشی دینی، 
ست آیا بازاندیشی در هویت زن مسلمان در جوامع امروزی حائز اهمیت ا

بندی کنیم که اسالم، پایه، اساس و استخوانهایی صحبت میو یا از نظام
رسد که در آید؟ به نظر میها به حساب میبرقراری قاعده و قانون در آن

مسئله نخست، کمتر از مسئله دوم با بحث اسالم سیاسی مواجهیم، 
 رهای متداول امروزی قرااگرچه که مسئله دوم، بیشتر در مرکزیت بحث

ود، شنامیده می» بست فقهیبن«ای که به اصطالح، دارد. چرا که مسئله
تبدیل به پرسشی نه تنها برای پژوهشگران دین در این جوامع شده، 

های فمینیستی نیز امروزه، درصدد یافتن ها و پژوهشگریبلکه، کنشگری
ت بسها، بتوان از این بنهایی هستند که با توسل به آنمنافذ و روش

ذر کرد و بر خالف گذشته، و به جای پافشاری بر حذف حداکثری و گ
، روی به رویکردهایی گرااسالم/های اسالمیرادیکال پرهزینه در نظام

ها بتوان در نظم فعلی، رسوخ کرده و به باور کارگیری آنآورد، که با به
» زیرپوستی«و به باور برخی، دست به تحول » اصالح«برخی، دست به 

همین جهت است، که دستیابی به هدف اصلی نواندیشی دینی  زد. به
شود که همان نکته قابل بررسی در مسئله زن اندکی با مشکل مواجه می

ما در اینجاست. به عبارت دیگر، در کنار افزایش میل اجتماعی به برقراری 
حلی اجتماعی، آیا تالش برای یافتن راه-های سیاسیسکوالریسم در نظام

چون ای همسئله زن و حقوق او، در نظم اسالمی، و در جامعهدرباره م
شود یا خیر؟ تأمل در باب جامعه ایران، اتالف زمان و انرژی محسوب می

این نکته که خود، در قامت یک پرسش همواره اذهان را به خود مشغول 
اره تر دربتواند راهگشای تحلیل و تفسیر بهتر و عمیقکرده است، می

، باالخص در بررسی »نواندیشی دینی«و تثبیت موجودیت چرایی وجود 
 مسئله زنان باشد.
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وجو کرد. توان در قرن نوزدهم جستآغاز نواندیشی دینی در ایران را می
گیری از فقها و هنگامی که جنبش مشروطه، با طلب حمایت و با بهره

 نکرد تا ایمراجع دینی، بر حسب نیاز و ساختار جامعه ایران، تالش می
های متعدد دیگر آن داشتند، با الیه از جامعه را که تأثیرات عمیق بر الیه

خود همراه کند. البته این به معنای حضور دست اولی و عامالنه فقها و 
مقامات دینی در این جنبش نبود، بلکه در کنار حضور پررنگ آنان در آن، 

رسید. شاید یهمراهی اقشار مختلف از این گروه نیز امری الزم به نظر م
یابی به اهداف سیاسی را در گیری از اسالم برای دستبتوان آغاز بهره

دوران مدرن ایران نیز، به همین دوره زمانی بازگرداند. در این دوره زمانی، 
رده، پردازی پیدا ک، معنایی منسجم و البته قابل نظریه»اسالم سیاسی«

قدرت، از آن برای تنظیم یا و در مقابل نیز، نهادهای قدرت یا وابسته به 
ناخت اند. شبازتنظیم شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کرده

اصول مورد نظر این نواندیشی دینی به دست اندیشمندان مسلمان ایرانی 
ما  تواند بهنیز شهرت دارد، می» یتهاصول سازگاری اسالم و مدرن«که به 

ر پاسخ به این پرسش که آیا تغیی در پیدا کردن سرنخ مطالعه مسئله زن و
روزرسانی فقه خواهد توانست به ما در پیشبرد اهداف نواندیشی و به

دینی درباره مسئله زن یاری رساند یا خیر، کمک کند. در این بین، سه 
 اصل اولیه، بیش از دیگر اصول قابل بررسی است.

 هاصل نخست، این است که در مقایسه با اسالم رسمی که سرسختان
پایبند مبادی ارائه شده در چارچوب اسالم اولیه است، اسالم نواندیش، 
نگاهی تلولوژیکی به اصول اسالمی دارد؛ به این معنا که احکام و آداب 

تری باشند، که این اهداف، در باید در خدمت اهداف بزرگاسالمی می
 های زمانی مختلف و بر اساس نیازهای مطرح، متفاوت خواهد بود.بازه

رسد. چرا در مسئله زن، استفاده از این اصل، امری ضروری به نظر می
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که احکام مشخصاً صادر شده درباره زنان در اسالم، با آن چه که قوانین 
های زنان در نظر دارند، سازگاری نداشته، و مدرن جامعه و خواسته

ضرورت تغییر این احکام و به زعم بسیاری، حذف آنان، غیر قابل انکار 
  ست.ا

ی است که »پرسش از غایت ممنوع است«زننده اصل دوم، کامالً برهم
مبنای آن را ناتوان بودن ذهن انسان از درک چرایی احکام اسالم الهی 

عقالنیت انسان، «دهد. در اسالم نواندیش، این گزاره که تشکیل می
، جایی »تواند درک کندهدف احکام اسالمی، و وحی خداوندی، را نمی

ً به چالش کشیده مینداشت شود. به همین دلیل است که ه و قویا
روی  توانند مسیری بازتر پیشمنتقدان فمینیست، و نواندیشان دینی، می

خود تصور کنند که با پیگیری آن، به ناکارآمدی احکام صادر شده، چه 
اولیه و چه ثانویه، اذعان کرده و بتوانند برای موجودیت زن مسلمان، 

 رسیم کنند.هستی دیگری ت
ن تریاصل سوم نواندیشی اسالمی، در میان تمام این اصول شاید مهم

اصلی باشد که در بررسی مسئله زن، قابل استناد است. این اصل بر این 
کند که اگر هدف اسالم، افزایش کرامت و حرمت انسانی مسئله تأکید می

از  صحبتباشد، بدون احترام گذاشتن به فردیت و آزادی انتخاب افراد، 
 کرامت انسانی بیهوده است.

زی برانگیمطرح و حساسیت مسائل برکنندگان جا، نقطه تالقی مجادلهاین
 بیش از دیگر رسدبه نظر میچون حجاب است. و البته یکی از مقوالتی که 

ها، در دستور کاری نواندیشان دینی مغفول نیز مانده باشد. یکی از سرفصل
الف با حضور نواندیشی اسالمی در بررسی مسئله های فمینیسم، مخاستدالل

توان زن، و به خصوص در مسئله اساسی حجاب این است که چگونه می
و  بخشدفاعلیت میحجاب را که به زعم آنان به زنان، جایگاهی منفعل و بی

با استفاده از حجاب از فاعلیت » باید«کند که هایی میها را تبدیل به ابژهآن
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ر امان بمانند، از اساس پذیرفت و سپس، صحبت از فردگرایی جنسی مردان د
 و احترام به آزادی بیان کرد و در نتیجه برای کرامت انسانی، ارزش قائل شد.

لی ای نیز به کدر نگاه به این مسئله، و در تالش برای پیدا کردن راه حل، عده
د ی خوموجودیت زن مسلمان و تالش او برای بهبود وضعیت حقوقی و قانون

 دانند. در چنینمی» بالتکلیفی«و » گشتگیگم«را انکار کرده، و او را دچار 
رویکری، که البته خود نیز در بنیان، به منفعل بودن زن مسلمان باور دارد، به 

توان ردپایی از اصالح و آن چه که در مسئله دینی، به آن نواندیشی سختی می
که نواندیشان دینی باور دارند که در  گوییم، پیدا کرد. به همین دلیل استمی

گرایانه، در عین احترام به ها، نگاهی جمعنواندیشی دینی مد نظر آن
های فردی در بررسی حقوق زن و مسئله زن به طور کلی در اسالم، انتخاب

یکی از اصولی است که نباید آن را از یاد برد. با اتکای به همین اصول، آن چه 
شود، جایگاه زن نه دیگر در دین، بلکه در ا آن مواجه میکه نواندیشی دینی ب

همین ساختار نوگرا و نوین نواندیشی دینی (در اینجا اسالمی) است. پرسش 
واقعیت /مطرح در اینجا این است که نواندیشی دینی چگونه خود را از اتهام

. کندسازی تبرئه میگذاری و شریعتمردساالری و مردانه بودن ساختار قانون
بینانه و انتقادی به جایگاه زِن ناموضوع برای پاسخ به این پرسش، نگاه واقع

 بلکه عامل، اولویت دارد.
 

مواجهه نواندیشی دینی با مسئله زن: زنان نواندیش دینی در کجای این 
 ساختار قرار دارند؟

ز، چه که امروآن توان بهپس از ارائه مختصری از این مباحث بنیادین، می
کنند، یعنی تعیین ها با قاطعیت از پذیرش آن امتناع میتفمینیس

یابی و راهبری مردان به جای زنان و برای زنان، پرداخت. تکلیف و راه
جنبش فمینیسم از آغاز راه خود بر این نکته تأکید کرده که هدفش، تنها 
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یابی به حقوق برابر و آزادی نیست؛ بلکه دسترسی و مالکیت دست
ازوکار قدرت به وسیله زنان، به منظور ارزیابی، بررسی و ها و ستریبون
تواند به عنوان هدف گیری برای زنان و درباره زنان است که میتصمیم

اصلی آن در نظر گرفته شود. در همین راستا، یکی از نکاتی که در بررسی 
یگاه این است که جاکارنامه و عملکرد نواندیشی دینی باید به آن پرداخت، 

 فاعل، عامل و ، نه به عنوان موضوع بحث و بررسی، بلکه به عنوانزنان
 ریزی نواندیشی دینی در مبحث زنان کجاست؟بازیگر اصلی در طرح

در همین راستا، بسیاری از منتقدان، نه تنها اندیشه سنتی دینی، بلکه 
ر کرده و باو» مردانه«نواندیشی دینی را نیز متهم به داشتن ساختاری 

چنین مردانه، که عاملیت اصلی با بازیگران مرد در فضایی ایندارند که 
 ترین زاویهترین و عمیقتوان به مسائل زنان، از نزدیکطور میاست، چه

، نه تنها تکرار دور »مردان به جای زنان، و برای زنان«ممکن پرداخت و 
باطل مردساالری است، بلکه در تناقض با ادعای نواندیشی در میان 

گران دیندار یا کسانی است که به کاربردی بودن ندان و تحلیلاندیشم
 نواندیشی دینی باور دارند.

پژوهان ایرانی که واقف و قائل به در میان نواندیشان دینی و اسالم
بازاندیشی در مسئله زن و مسائل و مقوالت مربوط به زنان در اسالم 

 شد. مسئله زنتواند حائز اهمیت اساسی باهستند نیز، این مبحث می
ای در ایران، به مسئله ۱۳۵۷ایرانی، به خصوص پس از انقالب سال 

چندان پیچیده بدل شد، که به سختی و شاید هرگز بتوان آن را تنها در 
مقوله حجاب اسالمِی اجباری که امروزه مورد توجه بسیاری است، خالصه 

 ای فقهیلهو محدود کرد. مسئله زن ایرانی، و موجودیت او، نه تنها مسئ
برای یک حاکمیت اسالمی است، بلکه در تقاطع چندین و چند شاخه 

ی قد سیاسمدار قومیتی، دینی و جنسیتی، تبدیل به امری تمامهویت
تبدیل را، اولین کنش سیاسی جمهوری اسالمی، ای، این شده است. عده
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ارزیابی کرده، و آغاز  ۱۳۵۷یابی به قدرت، بعد از انقالب پس از دست
د. دهنسیاسی شدن نگرش دینی به زن را، به همان نقطه زمانی ارجاع می

دگرسانی قانون خانواده، تنها چند هفته پس از انقالب، در کنار 
های متناقض درباره اجباری کردن حجاب که نخست از اماکن اداری زمزمه

ته و الب-و دولتی آغاز شد، و سپس به فضای عمومی جامعه کشانده شد، 
، همان نقطه مبدأ -م شخصی شهروندان نیز از آن در امان نماندکه حری

  و نقطه عطفی است، که هنوز موضوع مطالعات گسترده است.
های اخیر، و در تقابل نه الزامی، با این توصیف، نواندیشی دینی در سال

اما عمومی با بافتار و ساختار فرهنگی، دینی و سیاسی حاکمیت فعلی، و 
گیری در کنار کنشگران و مبارزان حوزه زنان، دست به ایدر تالش برای ج

تر و متمایزتری از مسئله زن در نگرش دینی زده است. در تعریف نوین
چنان آن ساختار مردانه نواندیشی بدنه نواندیشی ایرانی، اگرچه هم

در بررسی مسئله زن، قابل بررسی است، اما حضور زنان  دینی،
بر مسئله زنان، به خصوص به عنوان امری پژوه دینی متمرکز اسالم

 

راه  شود؛یارائه م هاستینیاز فم یاز جانب گروه یراه سوم
 و ییگرااسالم انیمشخص م یزبندیو تما یکه با مرزکش یسوم
 نید بودن رییتغ رقابلیو غ یهم با سرسخت ،یزی/ستیهراساسالم

و هم  زد،یخیبرم یبه استدالل مبارزات یزیستدر بحث زنان و زن
 یو نه یکه منجر به نف را یهراسوجوه و ابعاد مختلف اسالم

 .سازدیم انیبر عموم عر  شود،یزن مسلمان م یهست
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های پس از جنبش در سال های پس از انقالب، و بیشتر،سیاسی در سال
سبز، اهمیتی حیاتی داشته و به طرز چشمگیری قابل مشاهده است. در 

توان از بررسی بررسی کارنامه نواندیشی دینی ایرانی، بالطبع، نمی
ها وسمقی، و آغاز به کار جمعیتهای اندیشمندانی چون صدیقه فعالیت

هایی چون جمعیت زنان مسلمان نواندیش، غافل شد. و انجمن
تر هم ذکر شد، به قطع، مقصود از بررسی کارنامه طور که پیشهمان

این اندیشمندان، ارائه نقطه نظر قاطع و همسو با یکی از دو نگاه ذکر 
که اهمیت دارد،  چهشده در ابتدای مقاله، هدف اولیه نیست، بلکه آن

نگاهی انتقادی و تحلیلی به این کارنامه، و استقبال عمومی زنان از این 
توان با هاست. اگرچه میها و البته اعالم موجودیت آنموجودیت

های مالحظات مختلف فمینیستی به مسئله زن نگریست، و طبعاً تفاوت
ل زن، قابنظری چشمگیری نیز در میان نواندیشان دینی درباره مسئله 

مشاهده است، اما پایه و اساس نواندیشی دینی در این باره، باور به 
میان دو جنس از افراد جامعه، یعنی » طبیعی«و » تکوینی«های تفاوت

زنان و مردان است؛ آن چه موجب بروز تفاوت دیدگاهی میان 
شود، این است که از اندیشمندان سنتی دین و نواندیشان دینی می

ه توانند و نباید منجر بها نمینواندیشی دینی، این تفاوت دریچه نگرش
شوند. همین باور در کنار یقین » ارزشی«های ساخت و برساخت تفاوت
ای مدنی است و نه دینی، باز هم پاسخ به این به این که، حقوق، مسئله

فقه  »اصالح«کند: آیا تغییر و پرسش را تبدیل به امری حائز اهمیت می
های منجر به حل مشکالت مربوط به زنان در بحث آزادیتواند می

ترین استدالل اجتماعی شود یا خیر. از سوی دیگر، با نخستین و قوی
های قانونی و مدنی و گیریمخالفان حضور فقه و اسالم در تصمیم

-شویم که در تالش برای جداسازی دین از دولت رو میفرهنگی روبه
ر ساز و یا ناظگذار، قانونیر، مجری، قانونگدولت به معنای نهاد تصمیم
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، مباحثه پیرامون جایگاه فقه در مسئله -در هر چارچوب سیاسی که باشد
زن و تالش برای اصالح فقهی را تالشی بیهوده دانسته و آن را عاملی 

حضور قطب قدرتمند دین، فقه، و شریعت در » سازیعادی«اساسی در 
 کنند.عی قلمداد میهای سیاسی و اجتماگیریتصمیم

از سوی دیگر، یکی از انتقادات نواندیشان دینی در باب بررسی مسئله 
-توان در چارچوب یک حکومت دینی، طور میزن، این است که چه

که دین در تمام ابعاد اصلی آن،  -اسالمی در مورد ایران» جمهوری«
یر تغی سازی قانونی، فعالیت مدنی، ارائه وتصمیم/گیریچون تصمیمهم

تعاریف حقوقی، اجرای قانون، مناسبات نظارتی بر اجرای قانون، تعیین 
ابعاد نظام تنبیهی و قضایی، نه تنها نقشی اصلی و اولیه، بلکه به واقع، 

کند، به بررسی مسئله زنان پرداخت، بی ترین نقش را ایفا میایپایه
، ین سببکه وقعی به این نقش مؤثر در چنین نظامی بنهیم. به همآن

دیدگاه نواندیشی دینی در بحث حاضر، خود را موظف به به یافتن راه 
داند که هم به اندیشه اسالمی پایبند باشد، و هم به کنشی حلی می

فرایندی باور داشته باشد که به حضور و نقش دین در تعیین بافتار مدنیه 
 گرایانه بنگرد.در چارچوبی واقع

 
ستیز: ندیشی دینی و فموکراتیسم اسالمهای متقابل نوابررسی فقدان

 جای خالی دین به مثابه سنت و فرهنگ در بررسی اسالم و مسئله زن
در ابتدا قابل ذکر است که در بررسی این مقوله، نباید از مسئله متقابل 

ای میان نقش اسالم سیاسی و بودن کنش و واکنش و رابطه مبادله
عیین حدود اجتماعی هستی طور اسالم به مثابه فرهنگ، در تهمین

های اسالمی و چه خارج از مسلمانان چه در جوامع تحت حاکمیت نظام
آن غافل شد. این وجه دوم نگاه به اسالم، همان وجهی است که شاید 



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

٨٤ 
 

کمتر از دیگر وجوه، مورد بررسی و ارزیابی در این زمینه قرار بگیرد؛ نگاه 
ایران، نه تنها قابل  به نقش دین در بافتار مدنی و شهروندی جامعه

اسالمی در این جامعه -بررسی به لحاظ وجود نوعی اکراه و اجبار سیاسی
است، بلکه اسالم به مثابه امری مدنی و شهروندی که گروه متکثری از 
جامعه ایران، نه تنها در امور دینی زندگی خود، بلکه در زندگی اجتماعی 

ارز های بر است. یکی از مثالاند، حائز اهمیت بسیاخود نیز نهادینه کرده
 »مبارزاتی«های در این باره، تعین وجودی حجاب، به عنوان یکی از تالش

گیری نوعی ضد استبداد در دوره محمدرضا پهلوی، و در نتیجه شکل
در  برانگیزحجاب سیاسی است که خود بحثی بسیار قابل توجه و تأمل

چریکی پیشاانقالب های سیاسی و انتخاب پوشش برخی احزاب و گروه
است. پرسش اساسی همیشه این بوده که این حجاب سیاسی تا چه حد 

، ۱۳۵۷ها پس از انقالب موجب شده تا مبارزه با حجاب اجباری که تا سال
شکل و شمایل همان حجاب سیاسی را حفظ کرد، به امری دشوار بدل 

ترین تردید، مهمشود بنابراین با تمرکز صرف روی مسئله حجاب که بی
اندیشی و های سیاسی و نواندیشی و کهنمحل دعوای بسیاری از گروه

توانیم به این نتیجه رادیکال و لیبرال و غیره در مسئله زن است، می
های نواندیشی دینی، مسئله، تنها درخور توجه دست یابیک که در بررسی

سالم، ا اجبار حاکمیتی و دولتی نبوده، و ما با بنیاد و بنایی مواجهیم که
نه تنها به مثابه یک دین، بلکه تبدیل به نوعی نهاد فرهنگی، در ابعاد 
مختلف زندگی شخصی و اجتماعی شهروندان جامعه، به خصوص 

که نه فقط زن مسلمان مؤمن را » فرهنگی«دینداران آن شده است. 
های دینی و تحت تأثیر خود قرار داده است، بلکه زنان از دیگر جریان

های اجتماعی تحت تسلط بندیآتئیست را نیز در این شبکهحتی زنان 
ای با نهاد حاکمیتی خود درآورده است. لُب کالم اینجاست که در جامعه
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 را زیر سؤال» نواندیشی دینی«توان هستی و نهاد فرهنگی دینی، نمی
 دینی بودن رد کرد.» جرم«برد و آن را به تمامی، از ابتدای امر، به 

این باره، توجه خواننده را باید به آن جلب کرد، این است  ای که درنکته
که در بحث نواندیشی دینی، ما تنها با مسئله زن مسلمان در جامعه 
مسلمان که دین رایج و رسمی آن اسالم است، مواجه نیستیم. مسئله 
بررسی فقهی و حقوقی زن مسلمان در ساختار دینی، محدود به مرزهای 

ای مثال، تالش نهادهای اسالمی در جوامع جغرافیایی نشده و بر 
غیراسالمی، برای پیاده شدن شریعت درباره مسلمانان در جوامعی که 

ی هاگذاری ندارند نیز، مطرح است. از نمونههیچ مبنای اسالمی در قانون
گرایان در جوامع اروپای غربی و شمالی را توان به تالش اسالمآن می

تا حدود زندگی زن مسلمان را در چارچوب کنند اشاره کرد که تالش می
شریعت اسالمی، نه کمتر و نه بیشتر، تعیین کرده و در نتیجه در تضاد 

های خورند. تالشبا ساختار قانونی و حقوقی جوامع خود به مشکل برمی
گرایان ساکن اروپا در برای مثال قانونی کردن های گذشته اسالمسال

کارگیری فقه اسالمی درباره یا بهچندهمسری برای مردان مسلمان، 
آورد، از نمونه مسئله ارث که حق زن را نیمی از حق مرد به شمار می

ود شهایی است. این نکته کوتاه، تنها از این جهت ذکر میچنین تالش
که خواننده متن فوق بتواند تمایزی اساسی میان نواندیشی اسالمی و 

 گرایی قائل شود.اسالم
ده هسته و مرکز مباحث مربوط به فمینیسم اسالمی این نکته، سازن

تیز سهای اسالماست. برای فمینیسم اسالمی، نه اتحاد با فمینیست
گرایان مقدور است، و نه هدف و ماهیت آن، قرار گرفتن در جبهه اسالم

ر عین ای دستیز است. فمینیسم اسالمی دقیقاً به همین دلیل، هستیزن
ل مطرود پیدا کرده است. از مباحثی نظیر این حال مستقل، و در عین حا
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ا این گرفته، ت» آیا اصالً چیزی به نام فمینیسم اسالمی ممکن است«که 
، »بگیرند/گیرندهای اسالمی کجای صف مبارزه قرار میفمینیست«که 

دهنده نگاه مظنون و مردد عامه جریان فمینیستی به این همگی نشان
» یسمفمین«لِ فمینیستی، اصوالً قرار دادن موجودیت است. با نگاه رادیکا

دیگر ناممکن است، چرا که از این نگاه، اسالم در کنار یک» اسالمی«و 
ً ماهیتی زن ستیز دارد. از سوی دیگر، نگاه ایدئولوژیک حاکمیت اصوال

ری کارگیهای مسلمان، از بهشود تا فمینیستاسالمی به زن، موجب می
به دالیل مختلف اجتناب کنند. چرا که » فمینیسم اسالمی«اصطالح 

نخست، در دوقطبی مرتبط با توافق یا تعارض با ساختار حاکمیتی 
اسالمی، تأکید بر نوعی فمینیسم اسالمی، مورد پذیرش جمعیت 

گیرد و در مقابل، نواندیشان دینی متعارض با حاکمیت اسالمی قرار نمی
ً در تعارض با فموکراتیسم اسالم ، از به کار بردن واژه ستیزنیز بعضا

ای است که در آغاز این کنند. این، همان مسئلهفمینیست اجتناب می
مقاله پیش و بیش از هر چیزی به عنوان دغدغه آن ذکر شده است: آیا 
راهکار، اندیشیدن به راه سوم است و آیا در ساخت و تعیین حدود این 

باره ستیز درم اسالمگرایی و فموکراتیسراه سوم، و در تضاد میان اسالم
نی های ناگشودهای غیرقابل عبور و گرهبستامور زنان و مسئله زن، با بن

 مواجه هستیم یا خیر.
ها ارائه در همین اثناست که راه سومی از جانب گروهی از فمینیست

شود. راه سومی که با مرزکشی و تمایزبندی مشخص میان می
با سرسختی و غیرقابل تغییر  ستیزی، هم/هراسیگرایی و اسالماسالم

، و خیزدستیزی به استدالل مبارزاتی برمیبودن دین در بحث زنان و زن
هراسی را که منجر به نفی و نهی هستی هم وجوه و ابعاد مختلف اسالم

میلیون نفری  ۹۰۰سازد. واقعیت شود، بر عموم عریان میزن مسلمان می
نای دوگانه جنسی و جنسیتی، بودن زنان مسلمان در سراسر جهان (بر مب
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میلیارد نفری  ۸/۱درصدی بودن جمعیت زنان در جمعیت  ۵۰و در نتیجه، 
توان به سادگی، و مسلمانان در سراسر جهان)، واقعیتی است که نمی

های شاید هم هرگز از کنار آن عبور کرد. نقد اصلی و اساسی فمینیست
ستیز /هراساسالم هایدسته آخر و سوم در تقابل با نگرش فمینیست

توان در جریان زندگی جاست که نقش اسالم را چگونه میدقیقاً در همین
توان به اسالم، تنها به عنوان یک طور میزنان مسلمان نادیده گرفت؟ چه

ً به  ایدئولوژی حکومتی نگریست، در حالی که مسلمان بودن نه لزوما
ه ن نیز، به مثابمنزله توافق با این حکومت است، بلکه مسلمان نبود

 هایطور که برای مثال در ایران طوفانی سالتعارض با آن نیست. همان
پیشاانقالب، نه محجبه بودن به معنای موافقت با جریان انقالبی دینی 
بود، و نه محجبه نبودن، به معنای مخالفت با آن جریان؛ و از آنجا که 

 مان یا در اجتماعاتاسالم به تاروپود زندگی زنان مسلمان در جوامع مسل
مسلمانان در جوامع غیرمسلمان گره خورده است، حذف نگاه دینی در 

ان رسد. این دقیقاً همبررسی مسئله زن این بسترها غیرممکن به نظر می
های پسااستعماری و امثال آنان، در تالش است که فمینیست» انحرافی«

سالم، ایجاد و برای انکار و طرد نظم و دوقطبی موجود در بحث زن و ا
رودربایستی را در این زمینه و در گرایانه، در عین حال، بیرهیافتی واقع

ی رسد که آیندهمطالعات و مبارزات خود ابداع کردند. به نظر می
گشا پیرامون مسئله زن در اسالم، در دستان اکنون از راه رسیده و گرههم

ینانه و بنگرشی واقع معتقدین به همین رهیافت بوده و در نتیجه بتواند
تعارف در تالش برای احقاق حقوق زنان، نه با توجه به ساختارمند و بی

 محور،معیارهای جامعه و نظم مردساالر، بلکه با توجه به نگاهی عدالت
 اتخاذ نماید.
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  ١»کنم!من نواندیشی دینی را متهم می«
 ٢علیجانی رضا

 
 خدمت در دادید من به را فرصت این که دوستان از کنممی تشکر ابتدا

 در من بیرونی یچهره حاضر حال در چند هر. باشم فرهنگ اهل عزیزان
 و ام، بودهاصلی یفرهنگ، دغدغه ولی شودمی شناخته سیاست یعرصه
 . امبرده پناه سیاست به حادثه بد از و هست

 بعد و» زنان یمسأله و دینی نواندیشی نسبت« یدرباره را نکاتی ابتدا در
 به دوباره بعد و گفت خواهم امداده انجام که کارهایی برخی از ایفشرده

 .گشت بازخواهم دینی نواندیشی بحث
 و زن« اسم به سمیناری ارشاد یحسینیه در پیش حدود دوازده سال

 در هم شد مطرح آنجا که مطالبی از بخشی. شد برگزار» دینی دیشینوان
 بصورت که  داشتم ایمقاله من سمینار آن درگردید.  منتشر آیین یمجله
فاهیش بحث و گذاشتم کنار را آن اما بود شده توزیع حاضران بین کتبی

 االن. کردم مطرح» کنممی متهم را دینی نواندیشی من« عنوان تحت را ای
 همان روی همچنان شدم بیایم، متوجه دوستان خدمت  خواستم که مه

 که» (دینی نقد« یمجله یتحریریه در هم پیشروز  چند. هستم مواضع

                                                
وی در تورنت» سرای گفت و شنود«ی گفتاری است که به تازگی در . متن حاضر، ویراسته ١

 .کانادا ایراد شده است
 ”زن در متون مقدس“جلدی  ۳. پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده مجموعه  ٢
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 گرفت) وقتی قرار قرار هم استقبال مورد و آمد بیرون اخیرا اولش یشماره
مان باز ه بدهیم اختصاص زنان یمسئله به راشماره بعدی  که شد این بر

 کنممی فکر همچنان داد و دیدم دست من به پیش اس دوازده سالاحس
. است ایران در زنان ی»مسئله« به توجه عدم به متهم دینی نواندیشی

شود، می بردهبکار  شناسیجامعه یحوزه در که معنایی همان به »مسئله«
می صحبت اشدرباره زیادی یعده دارد، وجود عینی معضل یک یعنی
 این بین ها،حلراه این بین و شودمی ارائه مختلفی هایلحراه کنند،

 کنممی فکر من. دارد وجود گفتگو و بحث و ها، چالشارزیابی و هاتحلیل
  البته .ندارند زنان یمسئله به عنایتی ما دینی نواندیشی مشاهیر هم هنوز
 است. شده مطرح مباحثی و شده هاییتر، بحثجوان دینی نواندیشان بین

 .کرد خواهم مطرحکه در ادامه  دارم بارههم در این  مالحظاتی
 

 دو نقد به نواندیشان دینی
سوی  از زنان ندیدنأساسا  یکی. کردم مطرح را نقد سمینار، دو آن در

 و عرب جهانهمفکرانشان در  از جنبه این ایرانی. که از  دینی نواندیشی
 کنممی استثنا را نقالبا از پیش شریعتی. هستند ترعقب هند یقارهبهش

 این به عمومانواندیشان دینی  ولی دارد حوزه این در زیادی ادبیات چون
 شده تشدید وضعیت این هم انقالب از بعد. هستند توجهبی موضوع

 خاص نگاه آن بوده، با االزهر رییس که عرب، عبده جهان در. است
 زهحو این به هویژ  بصورت امین قاسم. دارد خودش، به مسئله زنان توجه

 اقبال عالمه و دهلوی خان، احمد قاره هند، سید شبه در. داردموثری  توجه
 دینی نواندیشان برخی که دارند هاییبصیرت و نکات که هستند الهوری

عبارتی،  به. کنندمی مطرح تردید حتی و تذبذب با را آنها ما انقالب از پس
 زنان یمسئله به اعتناییبی و ندیدن ما دینی نواندیشی به جدی نقد اولین
 اول نسل به نسبت هامارکسیست دوم نسل که تعبیری به( در اینجا. است
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 آن به باید که رنگی کور مانند. دارد وجود کورجنسی بردند)، نوعیمی بکار
تر، خودمانی عبارت بهشاید  و تزلزل و تردید دوم، نوعی ینکته .کرد توجه

 . دارد وجود ینید نواندیشی در که است تقلبی
 

 جریان چپ نواندیشی دینی کارنامه بهتری دارد
 که است این آن و این اتهام به نواندیشان دینی دارم به ایتبصره البته

. در کرده است توجه زنان یمسئله به دینی، بیشتر چِپ نواندیشی جریان
می هک بود شریعتی انقالب از پیش گفتم که همانطورجریان چپ مذهبی 

 ترباالدر این حوزه  ما دینی نواندیشان تمام از گردن و سر یک گفت نتوا
 . است

 انتظار«پرداخته،  مساله این به تناوب مختلف، به هایدهه در  شریعتی
 فاطمه«ارشاد،  یحسینیه در» زن« ، سمینار»مسلمان زن از حاضر عصر

 . شومنمی آنها مباحث وارد االن کهو ... » است فاطمه
. در نیمه اول است موضوع همین روی من ارشد کارشناسی یمهنا پایان

 مکتب یا نحله چهار و بزرگ موج سه و جهان در زنان جنبشپایان نامه 
را بحث کرده ام و در نیمه دوم به آراء شریعتی  جهان در آن بزرگ فکری

 االن و امگفته آنجا را استناداتم و هستسایتم  روی متنش کهام پرداخته
  ١)اینجا.(شومنمی موضوع ینا وارد
عتینوشری و اشکوری پیمان، آقای ورداسبی، دکتر شریعتی، ابوذر بجز اما
سحابی، مینو مرتاضی،  هالهخانم ها  همبین خود زنان  در. داریم را ها

بختیارنژاد، معصومه علی اکبری، پروین  و رحمانی حترمگوارایی، م فاطمه
اینها  .دارند حوزه این در مکتوبی آثار که هستندو دیگران  سوسن شریعتی

 و عملصحنه  در البته. هستند مذهبی چپ جریان به متعلق عمدتا هم 

                                                
1. http://rezaalijani.com/sitemenu1/item/677-2015-03-13-07-37-07.html 

http://rezaalijani.com/sitemenu1/item/677-2015-03-13-07-37-07.html
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 هستندنیز  دینی نواندیشی مختلف هایزنان، گرایش جنبش و خواهیحق
 زنان مسئله پیگیری یدغدغه اما. کرد مالحظه هم ار  آنها بایستی که

 . بینیممی بیشتر نحله این در ما را دینی یحوزه در بخصوص
 ینا که باشد این زنان یمسئله به چپ جریان عنایت دالیل از یکی شاید

باشد،  تبعیض که اشسکه روی آن عدالت، و یمسئله جریان، روی
 .دارد بیشتری حساسیت

 
 مسئله زنانه نیست مسئله زنان

 زنان جنبش در ایرگه. بشود زنانه ایمسئله به تبدیل نباید زنان یمسئله 
 وییگ. بشود زنانه ایزنان، مسئله یمسئله دارند دوست گوییکه  هست

 قطعبه طور  البته بکنند! صحبت هازن یمسئله یدرباره هازن باید صرفا
 فکر ولی داشت نخواهند و ندارند زنان مشکالت از وجودیِ الزم درک مردها

 و آنها مشکالت و معضالت و زنان یمسئله در مردان که زمانی تا کنممی
 مشکل این حل برای و نکنند گفتگو و نشوند وارد مردساالری ستبر فرهنگ

 . بود نخواهد حل قابل سادگی به زنان ، مشکلمشارکت نکنند
 

 ینیتزلزل و اغتشاش زبانی در برخی نواندیشان د
زنان، در بین  یتماِم مسئله و مندِ تامدغدغه گیریمن، پی نظر هب

دین حل معضل موضع از بیشتر که انگار. است نواندیشان دینی ما کمرنگ
وارد این حوزه  متدین زنانحل مشکل  دارانه، یادین موضوع یک یا داران

 .عام صورت به زنان یمسئله و معضل ، تامی شوند
 زبان که است این بینیممی بسیار هم انقالب از بعد که نکته دیگری

 رایب زبانی اغتشاش نوعی به یا تزلزل دچار مقدار یک هم دینی نواندیشی
 حثب کدیور آقای با قابل آقای مثال. شده  زنان یمسئله با رابطه در بحث

 یخیر، بحث یا است واجب گردن و سر پوشاندن آیا اینکه سر بر کنندمی
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. برای ایضاح سنتی مطرح شده است و حوزوی یزاویه از که است
 .بدهم انجام همینجا فشرده بندیدسته یک بدهید اجازهبیشتر 

 
 های حوزوی و گرایش سنتیتفکیک نواندیشان دینی، رفرمیست

 سنتی، تفکیک تفکر و حوزوی هایرفرمیست و دینی نواندیشان بین من 
 کل در خواهندمی دینی یشانالهوری، نواند اقبال تعبیر به. هستم قائل

  کنند. ایجاد تغییر مسلمانی دستگاه
 روش شناسی،منبع ما اگر کل مباحث اسالم شناسانه را در سه حوزه

شناسی، منبع کنیم، نواندیشان دینی هم در بندیطبقه بینش و شناسی
 الماس برابر در بدیلی بینش شان، گفتمان درهم  و شناسیروش هم در

 خواهندمی حوزه هایرفرمیست. کنندمی عرضه حوزوی و تیسن و کالسیک
. در کنند ایجاد بینش در هاییحوزوی، رفرم شناسیروش و منبع حفظ با

کرد ها)ِ، دو رویها و سنتیاین دسته بندی سه گانه(نواندیشان، رفرمیست

 

 شانینواند نیزنان، در ب یمندِ تام و تماِم مسئلهدغدغه یریگیپ
از موضع حل معضل  شتریما کمرنگ است. انگار که ب ینید

 وارد نیحل مشکل زنان متد ای دارانه،نیموضوع د کی ای داراننید
زنان به صورت عام.  یشوند، تا معضل و مسئله یحوزه م نیا
اش اغتش یبه نوع اینيز مقدارى دچار تزلزل  ینید یشین نواندزبا

 زنان شده است. یبحث در رابطه با مسئله یبرا یزبان
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نیز رویکرد ضددینی جریان مقابل  سنتی و مردمدیگر یعنی اسالم آئینی 
 . گذاریممی ارکن ادین ر 

 برخی و هستند گرااصول بکنیم، برخی سازیقرینه سیاستعرصه  با اگر
 هابعضی.  دانممی طلباصالح را حوزوی هایرفرمیست من. طلباصالح

 خواهتحول هم ایعده. اما کنندمی برخورد دین ضد و هستند براندازنیز 
 است، اینها حثب قابل سیاست یحوزه در که تعاریفی با حاال. هستند

 برخی، اصالح تعبیر به و. هستند جدی و ساختاری تغییرات خواهان
 گفتار یدهند، مسئلهمی ارائه بدیلی گفتار دینی نواندیشی. ساختاری
. نباشد هپوشید یا باشد پوشیده گردن و سر که نیست این دینی نواندیشی

 نواندیشان رخوردب. شوندمی وارد تریبنیادی و ترپیشنی هایالیه از بلکه
 ختالفا رفع چگونگی آمده، مانند سنتی فقه در که حقوقی مسائل با دینی

ارث، و  یمسئله فصل و حل یا شودمی دعوایشان خیابان در که فردی دو
نظایر آن و انتظار از دین برای حل و فصل این مسائل نیست. نواندیشسان 

 و بنیادی و اول گام روی این از دینی فلسفه دین متفاوتی دارند پریدن
 نیروهای که است راهی ینقشه و بازی به ورودپرداختن به آن گونه مسائل 

  ها دارند...رفرمیست و سنتی
 با داشتم، مقدس متونزن در  یدرباره که هاییکالسسلسله  در من

 حمید آقای با اسالم یحوزه در. شدم آشنا مختلف ادیان اززیادی  دوستان
 اندپارتم مسئول ایشان. بود همخوبی  آشنایی چه که شدم آشنا مهریزی

شان داشتیم، ای که کالسی در. بودند مدرس تربیت زنان دانشگاه مطالعات
 رادیکالبه طور  رادر حوزه زنان  طباطبایی عالمه و مطهری آمد و نظرات آقای

 شناسیروش و شناسیمنبع ولی بود جلوتر آنها از گام یک یعنی. کردنقد 
 افرادی حوزی، منظورم رفرمیست گویممی اگر. بود حوزوی همچنان ایشان

 .    است قابل احمد آقای یا و مهریزی مهدی آقای همین مثل
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 تقلب نواندیشان دینی!
تقلب،  یکلمه. در اینجا با  است دینی نواندیشان دیگر، نوعی تقلب یمسئله 

 حال در می گویم.. به عنوان یک امر توصیفی نکنیم نگاه ارزشی و اخالقی
 دینی آن، نواندیشان سوی یک که آمده بوجود مثلثی گفت توانمی حاضر

 یآزاد و دموکراسی و بشر حقوق و زنان حقوق طرفدار دین گویندمی که هستند
. باشد سازگار اینها با که روایاتی هم استناد می کنند و آیات و به است عدالت و

 یهمه دینی نواندیشان گویندمی که هستند سنتی نیروهای ماجرا دیگر سوی
 دارد لکه که آنهایی و کنندمی سوا را دین هایکنند، میوهنمی تعریف را ماجرا

 هواحد نفس را مرد و زننواندیشان دینی  اگر گویندمی اینها دهند!نمی نشان را
 رندبراب مرد و زن قرآنی و اسالمی روایت در خلقت در داستان اگر گیرند و یامی

زوجات،  تعدد مانند مسائلی غیره؛ اما و داندنمی نخستینگناه  مسئول را زن و
 دینی ضد نیروهای هم سوم ضلع داریم!را هم  غیره و مردانه زنان، طالق زدن

 روایت و گویندمی هاسنتی که چیزیست همان دین اصل معتقدند که هستند
 واج و هاج بین ینا در هم جدید نسل. است تقلبی دینی، روایتی نواندیشان

قض تنا این باید دینی نواندیشی. است درست کدامیک حرف که است مانده
 مجاهدین دل از که کنیم، این دقت هم مانگذشته تاریخ به اگر. بکند حل را

 هر. آنها می گفتند داست معضل همین آید، به خاطرمی در پیکارجریان  خلق
کردند آنها فکر می. شودمی پاره دیگرش کِشیم، طرفمی که را دین لباس طرف

از درون مهلکه دو صدای متفاوتی که از درون دین به گوش  باید خودشان  را
 . بکشند بیرونمی رسد 

 
 ای شخصی در یک گروهک طرفدار شریعتی!تجربه
 صرفا این. است شده زنان یحوزه وارد دینی نواندیشی چپ جریان گفتیم

ادگاه به قول د انقالب اوایل ما. کنم باز پرانتزی نیست بد. نیست ادعا یک



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

٩٦ 
 

 بود یشریعت طرفدار که» پیشتازان« اسم به گروهکی! بودیم عضوانقالب 
 زنان یحوزه در ۶۳و  ۱۳۶۲سال . داد نام تغییر» موحدین« به بعد و

 آن». کندمی عصیان زن« اسم به درآوردیم ایکتابچه و کردیم مطالعاتی
. بودمخواهران (به اصطالح آن زمان)  یشاخه مسئول مدتی من زمان
 باال و گرفتندمی را استر  خواندند، دیوارمی را کتاب این که خواهرانی واقعا

درباره را این تربزرگ که، خواهرعضو جریان ما بودند  خواهر دو رفتند!می
 خانهخواهرم به در  وقتی گفتمی. کردمی تعریف کوچکترش خواهر ی

می راکنار خانه  برق چراغ تیر کنیم، او باز دیر ، اگرزندمی زنگ و رسدمی
  شود!می خانه وارد بام پشت از و آیدمی باال و گیرد

 یمسئله روی هایشحساسیت و شریعتیتفکر و ادبیات  ازخودمان  ما
 رام یک. نبود نظری صرفا بودیم. اما موضوع برایمان گرفته الهام زنان

 کردم. ما یکی از اعضایمان ازدواج با ۶۳سال خودم  من. بود وجودی
 بینمان داشتیم، قراری روحانیت منهای اسالم از که ایتلقی براساس
نخواند! مرد هم نخواند!  را ما عقد یخطبه آخوند که بود این آن و گذاشتیم

 خودمان ما اماکردیم.  هم محضری عقد بعدا البتهما را عقد کرد.  »زن«یک 
. دانستیممی محرم یکدیگر الح ما راعقد کرد، بهخانم باصط آن وقتی از را

 هب ارث و باشد نصف نصف باید خانه اموال بودیم معتقد هم آن از بعد
سال بعد پسرم ارشاد نیز همین ٣٥. برسد و... پسرمان، برابر و دختر فرزندان

خواهم همین سنت را تکرار کنم. عقد او و همسرش را کار را کرد و گفت می
خانم (نیکی محجوب) به فارسی خواند. برایم جالب بود که مادر هم باز یک 

خانم ارشاد که فرد مذهبی است و با  حجاب (روسری) هم حضور داشت بعد 
از همین عقد زنانه آن را برسمیت شناخت و در واقع ارشاد را دامادش و محرم 

 تلقی کرد. او را بوسید و احیانا در خانه روسری اش را هم برداشت...
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چرا نواندیشان دینی علیرغم برخورداری از متدولوژی الزم ولی وارد حوزه 
 زنان نمی شوند؟

 جریان درعمدتا  را حساسیت این ما چرا. بازگردیم دینی نواندیشی به
دیگرِ  جریانات در که صورتی در بینیم.می دینی نواندیشی ترعدالتخواه
 وارد تواندمی که اریمد ایجدیروش شناختی  دینی نیز، ادبیات نواندیشی

الب، انق از بعد بویژه و ایران در ما دینی نواندیشان. بشودهم  زنان یمسئله
 و استسی و دین نسبت ،پلورالیسم، سکوالریسم مبحث در باری پر میراث

 یحوزه ادبیات اما. دارند معرفتی و وجودی و اخالقی دیگر مباحث و حکومت
 حثمب به ورود برای الزم متدولوژی که الیح در. است ناچیز بسیار شانزنان
زمانی  -زمان و مکانی مقتضیات گویدمی یکی.  دارند هم را دینی منظر از زنان

 و ذاتی گویدمی سروش محتوی، آقای و فرم گویدمی بودن احکام، شریعتی
 کرتف با زنان چالش ابزار مختلف انحاء به ایشان از کدام هر یعنی. عرضی

 وارد را ابزار همین چرا دانمنمی ولی. دارند را اشفصل و حل روش و دینی
روان معضل بودند گفته جایی دباغ سروش آقای.  کنندنمی زنان یحوزه

 نسبت ایران یجامعه در مردساالری ستبری به را این من. دارد وجود شناختی
 بزرگ سنتی یخانواده در که کسانی بین بویژه مردساالر فرهنگ. دهممی
 امریکا در. است شکل همین به هم جهان در. است ستبر اند، بسیارهشد
بود، با این وجود اما سیاه داریبرده سر بربین شمال و جنوبش  جنگ کهنیز 

 ایران، اولین در. آورندمی بدست رای حق زنان از پیش سال ۵۰پوستان 
 شده تاسیس پسرانه یمدرسه اولین از بعد سال۷۵دخترانه،  یمدرسه

 و تر، ستبرترقوی بسیار مردساالر فرهنگ که دهدمی نشان این. است
   .است دیگر هایحوزه در هاتبعیض بسیاری از ترمستحکم

 اعاوض روشنگری عصر تا هم بشر فلسفی یاندیشه و ادبیات و شعر سیر در
 دیدج دنیای که  هگل و نیچه و کانت مانند بزرگان از بسیاری. است همین



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

٩٨ 
 

 نسبت را دارند دیگر هایحوزه به که نگاهی شده، آن بنا اینان کرتف مبنای بر
 کننده مشمئز چنان زنان به نسبت اینان ادبیات اوقات گاهی. ندارند زنان به

 ییدوصداوضعیتی  گویی. در آثار آنان نیست کردن تکرار قابل که است
 یدموکراس و اجتماعی، آزادی قرارداد دلش از که صدایی یکی. دارد وجود

  .دهدنمی راه بازی این در را زنان که صدایی دیگری و آیدمی در
سفیدها،  برای ابتدا در که است اینگونه هم دموکراسی تکامل فرایند 

 و دموکراسی این تدریج به است متموالن و ها، مردهابزرگساالن، غربی
چپ غیرمارکسیست  ینویسنده یک تعبیر به. کنندمی آشتی هم با لیبرالیسم

بودند.  ناپذیرآشتی دوقلوهایی لیبرالیسم و دموکراسی ایتالیایی(آنتونیو بوبّیّو)
 سیاه برای نه خواهدمی سفیدها برای را فردی دموکراسی در ابتدا حقوق یعنی

 برای نه خواهدمی هاغربی زنان، برای برای نه خواهدمی مردها پوستان، برای
 مه با لیبرالیسم و ی، دموکراسیدعواهای طی و تدریج به. مانده عقب جهان
 کنیم، آشکارا قدرت نگاه زنان یزاویه از فقط قضیه این به اگر. کنندمی آشتی

 .دهدمی نشان را مردساالر فرهنگ نفوذ شدت و
 

 »زن در متون مقدس«های گزارشی در باره کالس
 کتابچه و دادیم انجام ۶۲سال  در گروهکمان! اصالح به در که اریک از جدای

 چون. کردیم هم دیگری درآوردیم، بعدها کار را» کندمی عصیان زن«
دوران بعد از إصالحات در  در که هاییسال طی. بود امعالقه مورد مبحث
میه ماه شش یا نیمه و ماه چهار طوالنی هایانفرادیو بعضا  بودم زندان

 هک بعد. دمخوان بار شانزده را قرآن. کردم کار قرآن روی بر گذراندم، ابتدا
 از و خواندم را ادیان دیگر مقدس هایشدم، کتاب منتقلاتاق جمعی  به

 بیرون زندان از اول بار وقتی. روی آنها فیش برداری کردم مختلف زوایای
 به هک بود این نهایتش. کردم مطرح را بحثی قرآن طبیعیات روی آمدم، بر
ی تلقی عموم مبتنی بر همان طبیعیات در قرآن توصیفی نگاه اصطالح
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زمانه یعنی هیئت بطلمیوسی است. یعنی زمین مسطح است و خورشید 
 شناسیجهان که است نیامده قرآنچرخد. با این تاکید که دور زمین می

. نتیجه اش سخن گفته استقوم لسان بهو  بدهد و با زبانمخاطبانش  یاد
م تبیینیات هام هم این بود که نه تنها در حوزه احکام بلکه در حوزه گیری

باید حضور تاریخ را در متن ببینیم. مباحث توصیفی متن البته جدا از 
 »متن، اثر، سند«مباحث ارزشی و آموزشی آن است. حاصلش شد کتاب 

 ١)اینجاکه روی سایتم در دسترس است. (
رفتم،  زندان به که دوباره اما آمد پیش هاییکردم، بحث مطرح که را ینا 

شناسی، انسان آخرت جهان شناسی،مانند  مباحثی و هاحوزه روی بر
و فیش برداری  مطالعهو... در متون مقدس مختلف  زنان یشناسی، حوزه

 حوزه زنانطرح بحث در  که کردم آمدم، فکر بیرون زندان از کردم. وقتی
در  نیم و سال ارشاد، به مدت یک یحسینیه در نتیجه در. است تررممب

هندو، زرتشتی، یهود، مسیحیت  مختلف ادیان» زن در متون مقدس«باره 
دین،  همان نظران صاحب از هم کالس هر آخر .اسالم کالس گذاشتم و

 که کردیممی دعوت نوگرا نفر یک و سنتی نفر گرد، یک میز برگزاری برای
 سواالت به هم و کنند نقدئت و روایت بنده از زن در دین خودشان را قرا هم

تیزرتشاندیشمندانی از هموطنان  با شدن آشنا. دهند پاسخ کالس اعضاء
 را هاکالس این. بودبرایم  مهمیخوب و  یتجربه یهودی و ، مسیحی

 انتشارات در الهیجی خانم. درآوردیم جزوه ۲۲و  کتاب چند بصورت
بعضی اما کردند چاپ را هاکتاب این از ان، بعضیزن مطالعاتو  روشنگران

 ترس از خودمان هم را اسالم. نگرفتند چاپ زرتشت، مجوز مثل هایشان

                                                
1.  http://rezaalijani.com/sitemenu1/item/537-2015-03-13-07-29-49.html 
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جزوات  و هاکتاب و نوارها حاضر حال در اما. ندادیم ارشاد وزارت به ارتداد
 ١(اینجا). سایتم قابل دسترسی است روی این سلسله کالسها، بر

 
 چند تجربه و جمعبندی از کالسهای زن در متون مقدس

. از جمله رسیدیم بندیجمعچند  میزگردها، به و هاکالس آن انتهای در
 ادیان این تمام رهبران یا روحانیون و نظرانصاحب و کارشناسان اینکه
. مسیحی است زنان حقوق طرفدار آنها دین بودند معتقد نااستث بدون

 رد مثال برای. و... زرتشتی کاتولیک، پروتستان، ارتودوکس، یهودی،
 نجمنا مسئول و بود پزشک که سنتی یهودی نفر یک یهود، از دین میزگرد

 هبیهودی نوگرا  نفر یک و بودیم کرده دعوتبه نام دکتر حمامی  یهودیان
 خاستبر  و نشستمسلمان نیز  دینی نواندیشان با ایی کهآب مهندس نام

 هم فرد دو این. کردمی هم همکاری هاتمدن گفتگوی مرکز با و داشت
 . است زنان حقوق طرفدار دینشان بودند معتقد

 را نما، دی ادیان، مثل این تمام دینی نواندیشاننکته دیگر این بود که  
می نشان که دادندمی ارائه را ییهافکت یعنی! کردندمی عرضه سواکرده

 صدایی آن برای هاسنتی از برخی و هارفرمیست. اندزنان حقوق طرفدار داد
 ایمتکلفانه است، توجیهات زنان ضرر به گویدمی بشنود هرکس االن که

 مردانه و... . به طالق حق و مرد زدن حق توجیه برای مثال. کردندمی ارائه
می تغییر کردن نوازش به را واضربوهن کردندمی شکنجه را کلمات عبارتی

 زدن کتک معنای به باریک. است عربی مثل هم فارسی در دادند! زدن
 آنهاو یکبار به معنای بزن بریم! » زدن مثال«است، یکباربه معنای 

 .بکنند اشامروزی اصالح به که دادند تغییر طوری را واضربوهن
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 یا اسالم یا یهودیت در هافرمیستر  از برخی که اینجاست جالب اما 
 یک ینید نواندیشان از برخی خورشیدیان زرتشتی)، با دکتر مانند( زرتشت

 در مثال. بود دین به تاریخی نگاه هم آنو  داشتندمشترک  تالقی ینقطه
  .دارد اهریمنیو  شیطانی نگاه زرتشت زنان، دین یماهیانه عادت مورد

 از دور باید زنان ایام آن در و است کرده نفوذ اینان در اهریمن گویدمی
 به کسی و بخورند غذا قدیمی و کهنه ظروف در و باشند هاانسان یبقیه

 هک بخورند کم غذای و نخورد کسی به نفسشان و نشود نزدیک ایشان
 که یزرتشت موبد اما. است روشن بسیار اینها. نکند رشد اهریمِن درونشان

این جدا کردن محل زندگی در این دوران  نه تگفبود، می آمدهبه میزگرد 
گذاریم!؛ می احترام بسیار مادرانمان و خواهران به مابه این خاطر است که 

دیگر به  برخی اما. کردمی عصبانی را بقیه اشمکلفانه توجیهات با و
یهودی، می مسیحی، چه مسلمان، چه خصوص نواندیشان دینی، چه

 

از  یلیاست. خ» مستقل و مرتبط«جنبش  کیجنبش زنان 
 »یادیبن«و  »یکل«مسائل  دیکه اول با کنندیفکر م ونیاسیس

م معلو هیفق تیحکومت و وال فیتکل دیجامعه حل شود؛ ابتدا با
نگاه غلط است.  نیمسائل پرداخته شود. نه! ا نیشود، و بعد به ا

خاص و  یهاجنبش ایها ها و خرده جنبشجنبش یمجموعه
و  الوگیبا هم د دیبا رانیدر ا یخواهیجنبش عام دموکراس

 داشته باشند. یهمکار
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 زمان در توضیح قابل و است تاریخی یورهد آن به متعلق هااین گفتند
 ... نیست تداوم و تکرار قابل اما. خودش

 )»متن بدون تفسیر(«کردیم  تهیهبرای کالس  که ایکتابچه اولین در ما
 ودا، اوپانیشادها، اوستا، عهد ریگ در زنان یدرباره که خامی جمالت تمام

 و چاپ و استخراج تفسیری هیچ بدون را  آمده قرآن و جدید عتیق، عهد
 افتاده قلم از هم جمله یک حتی کنمنمی گمان .کردیم عرضه کالس به

در سلسله درسهای  بعد است.  دسترس در سایتم روی.این متن باشد
 که ماسال به. گفتیماز این فکتها و مستندات  را خودمان تفسیرکالِس، 

 سیرتف سه و  مقدی دنیای از تفسیر قرآن رسیدیم، در مورد هر آیه؛ نظر سه
یم مقایسه هم با را تفاسیر این وقتی. جدید را مطرح می کردیم دنیای از

 قدیم، مثال مشخص، دنیای یآیه یک تفسیر برای مثال دیدیمکردیم، می
 شیرازی مکارم آقایان طرف آن از و فهمیدمیآیه را  چگونه رازی ابوالفتوح

 ...گویندمی چه تیشریع محمدتقی یا طباطبایی، طالقانی عالمه یا
پاشنه یا و ضعف یزنان از نظر اسالم گویی نقطه بحثدر هر حال امروزه 

 است ذهنی یماندهعقب کودک مانند بحث این. است مسلمانان آشیل ی
 . کنند پنهان جامعه از را او خواهندمیها خانوادهبعضی  که

 
 بودن ادیان در دنیای جدید» دوصدایی«

دیان اهمه  کهبود  فرضیه این ها اینلسله کالسیک مضمون اصلی این س
 زمان در. البته آنها دارند »دوصدایی« مدرن، حالت جهان با رابطه در

اند و همین صدایی که امروزه و برای زمانه ما قابل بوده صداییتک خودشان
بوده  رفرمیستی و طلبانهاصالحپذیرش نیست در زمانه و بستر تاریخی خود 

 مشهود زنان یحوزه در خصوص به هاحوزه تمام درئله مهم مس این. است
مدرن، وضعیتی  انسان متون مقدس، امروزه و برای مه ه اما. است

 در  .زنان است علیه که صدایی و زنانبه نفع  که صداییدارند.  دوصدایی
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 را منفی و مثبت یکلمه اینکه برای و کشیدیممی جدولی کالس انتهای هر
 نستو یک نکنیم، باالی تحمیل و فراتاریخی را امروزی هایشارز  و نیاوریم

 نا« عنوان دیگر ستون باالی و نوشتیممی را» زمانه این نکات«عنواِن خنثِی 
و به نفع زنان  مثبت اولی ستون از مدرن یجامعه و ما تلقی». زمانه این

 انندم دیگر هایحوزه تمام در را جدولی چنین. زنان علیه دوم ستون و است
در رابطه با همه  توانمی غیره و خشونت و عدالت و آزادی و بشر حقوق

هندو،  دیانا برایدر حوزه زنان  که را جدول این. کشیدمتون مقدس 
 دسترس شده روی سایتم   قابل کشیده اسالم و زرتشتی، یهود، مسیحیت

 ستونی کنیم، آنمی نگاه ماجرا به تاریخی بصورت وقتی اما ١)اینجا.(است
از این زاویه دید حتی می شود.  روشن است، بسیار ناهمزمانه ما برای که

و  حتوضی و دفاع قابل نکاتی که امروزه نقطه ضعف تلقی میشود کامال
 و گرانهدین، پژوهش با که کسانی از بسیاریمی شود.  توجیهی متقن

 . دارند را نظر همین هم اندکرده برخورد تاریخی
 

 قضاوت تاریخی علی دشتی و دیگران 
 و دارد پیامبر و اسالم ضد نگاه که» سال۲۳تاریخ « کتاب در دشتی علی

 یک محمد حرکت گویدزنان، می مبحث است، در ممنوع ایران در انتشارش
 متن، در روی از را این عین من. استبوده  زنان نفع به مترقی انقالب
 این کل در دشتی علی. نیست باور قابل افراد برای چون خواندم کالس
قضاوت  این. است زنان یحوزه کرده، در دفاع محمد از که جایی تنها کتاب

 نشان شودمی هم ایران در طبری احسان یا روس هایآکادمیسین بین را
 حثمب به کرده، وقتی تحقیق افریقا شمال در که تیلیونژرمن  داد، خانم
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 را خودش زمان قوانین ترینفمینیستی محمد گویدرسد، میمی ارث قانون
 مورد در دکترایش برای و ایران بود آمده هند از دانشجویی. آورده است

 از قبل تا هندوستان درما  گفتمیکردیم. او با هم گفتگو می شریعتی
دادند می ارث زنان بهمسلمانان  فقط. دادیمنمی ارث زنان انگلیس، به ورود

بود که  ۱۹و  ر۱۸قرن  از تازه و(با همان جدول ارث دختر نصف پسر). 
 که هم افریقا شمال نقاط برخی در حتی. هندوان هم  به زنان ارث دادند

 دهند!نمی ارث زنان هستند، هنوز به مسلمان
 

 و بعضا آوانگارد پیامبر در باره زنان مواضع مصلحانه
 آمدن از قبل امضایی، یعنی نه و است اسالم تاسیسی احکام از ارث آیات

زنها نه تنها ارث نمی گرفتند بله خود به مثابه یک . استنداشته وجود محمد
ر وقتی سی کاالی مایملک مردان به ارث می رسیدند! مانند خانه و شتر و....

 آیات مرحله سه در بینیممی خوانیممی را شاننزول شان ورث مرتبط با ا آیات
هر مسلمانی که در آستانه مرگ  که شودمی نازل این اول. شوندمی نازل ارث

 خانواده یا قبیله مردان برای. اما آنها طبق معمول کند وصیتاست حتما 
 یتوص مردانهم برای  و زنان برایهم  که آیدمی آیه بعد. کردندمی وصیت

 و همسر که کندمی فوت عرب شاعر کنند! یکنمی را کار اینباز  آنها اما. کنید
می شکایت محمد به او همسر. برندمی را اموالش او برادران. داشته دختر سه
و یک  پیچد!بیند حضرات آدم بشو نیستند گوششان را می. قرآن چون میبرد

می نازل ارث اینجامعروف  یآیهجدول ریز و جزئی برای ارث  مطرح می کند. 
از اما ب. این به هشتم یک و آن به دوم یک و بدهید این به سوم یک که. شود

 یخانه دور کنند!می مدنی امروز، مقاومت تعبیر به وزیر بار نمی روند  اعراب
 این بجز داریم قبول را تو هایحرف تمام ما گویندمی و شوندمی جمع محمد

 مالی و زنندنمی تاخت دشمن بر و نشینندنمی اسب بر هک کسانی به ما. «یکی
 دوباره. دهیمنمی ارث هازن و هابچه به یعنی. »دهیمنمی آورند، چیزینمی
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 هم جدول این شود! اجرا گفتیم که جدولی همان بایدنخیر  که آیدمی آیه
 کم اموال یا که دارد وجود مصادیقی یا موارد یعنی. نیست دقیق خیلیالبته 

 .ستفرعی بحث این حاال. زیاد یا آیدمی
 زنان نفع به اسالم که امدرآورده مورد چهارده من هم طالق به مربوط آیات در

 امالک آیات امروز، این با مقایسه در هرچند پرواضح است که . است کرده رفرم
 طالق یآیه قرآن در البته هستند و طالق دست مردان است. مردانه

 فرهنگ و مردساالرفقه  تاریخ طول در ولی شده مطرح هم ع)زنانه(طالق خُل
 کهو تراش خورده!  شده کار آیه این روی بر حاکم بر جوامع، چنان مردساالری

و باز تبدیل به یک  شده استخراج آن طالق، از به مرد یاجازه لزوم نهایت در
 رد که حالی در. طالق مردانه که نهایتا مرد باید اجازه طالق را بدهد شده است

. در تاریخ است شدهمی شناخته زنانه طالق حق عنوان به آیه این زمان آن
 مسیحیت در زن ضدرسول  پولس مشابه و داردزن  ضد ایچهره عمراسالم، 

 طالق خواستمی آیه این به توسل با که ، زنیزن ضد عمر. اما همین است
 از زن نهایت در اما. بازگردد حرفش از تا انداخت طویله دردو شب  را بگیرد

 ، به»مذکر تاریخ« اما. شد جاری مرد یاجازه بدون طالق و نگشت باز حرفش
 هللا رسول محمد فیلم اگر شما. است خورده را هااین براهنی، تمام آقای قول

نمی دیگری رود، زنمی و آیدمی گذرا و ایستگوشه در که سمیه ببینید، بجز را
بقات ط در که نقشی و اوست اشرافیت بخاطر هم آن که است هند فقط. بینید

 . دارند وجود زیادی محمد، زنان پیرامون که حالی در. دارد باال
 

 در صدر اسالم» توحید«فهم ضدتبعیض جنسیتی از 
 فهمیدمی نژادی تبعیض ضد و طبقاتی را، ضد »توحید«بالل،  که همانطور

همه گویدمی محمد چون هستم یکی خلف ابنامیه با معتقد بود که من و
 هستندهم  متعددی برابرند، زنان همدیگر با شانه هایدانه مثل مردم ی
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کتاب در اینها. فهمیدندمی جنسیتی تبعیض ضد را» توحید«همین  که
. حرفی نیست که اندشده نوشته ما مدرن تاریخ از پیش نزولی شأن های

 نواندیشان دینی جدید گفته باشند.
گوید من از سوی جمعی اززنان آمده ام. می و آیدمی پیامبر دزنان نز  از یکی

 هک است این نه محمد، مگر: «یعنی این حرف من یکی نیست و میگوید
 »زنان؟ خدای و است مردان خدای گوییمی تو که هللا

 »آری: «گویدمی محمد
هم  و مردانهم  نیای هوا و آدم گوییمی که است این نه مگر: «گویدمی

 »ند؟ازنان
 »آری: «گویدمی محمد

 هم و مردان بر ای، همفرستاده و رسول تو که است این نه مگر: «گویدمی
 »زنان؟ بر

 »آری: «گویدمی محمد
گفته  سخن مردان از اشهمهتو  قرآن در چرا پس: «گویدسپس می

 »؟شودمی
 ،(مثل مومنین و المومنات را مونث و مذکر -استثنا بدون- که آیاتی یهمه و

در اعتراض زنان نازل  آورده هم کنارمسلمین و المسلمات و نظایر آن) را 
 ت.اسآمده  قرآن و اوستا در فقط شده است. ذکر دو جنس در کنار یکدیگر

شود، وزیر أمور برکنار می کودتامصدق بر اثر  وقتی که ایدشنیده حتما
 نفس نمامروز  باالخره« گویدمی بوده کشتی سوار که انگلیس خارجه
 فرهنگ نظر از که عمر کند، پسرمی فوتهم  پیامبر وقتی». کشیدم راحتی

می. گویدمی را طعنه، واقعیتی و شوخی است، به پدرش شبیه مردساالر
می کاری هر بود محمد وقتی تا ؛ها)زن این دست از( شدیم! راحت« گوید

 .»تگرفمی را اینها طرف هم او و رفتندمی محمد پیش اینها کردیم
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 االح و بودیم مانزنان بر حاکمما  مکه در« که است گفته محمد به عمر خود یا
سخن  بینیمبدین ترتیب می». اند!شده حاکم ما بر ایم، آنهاآمدهبه مدینه  که

 اییچیزه و داشته عملی تاثیراتو رفتار محمد فقط در حد حرف نبوده و کامال 
 . باشیم آورده از خودمان در مدرن دنیای در ما که نیست

 
 هااستدالالت اصالح گرانه دینی برخی فعاالن نسل اول فمنیست

 اول نسل از بسیاری کردم، دیدممی کار فمنیستی جریان سیر روی بر که زمانی
 مدینی ه ادبیات و نگاه با و هستند پروتستان و جهان، مذهبی در هافمنیست

 فمینیسم گیریشکل گویندنمی ما هایفمینیست از خیلی اما. کنندمی بحث
 برخی شبیه وولستون کرافت خانم هایاستدالل. است بوده هاپایه این روی بر
در باال از گفتگوی یک زن با محمد رسول نقل  که استهایی استدالل همین از

 نام به« بگوید اینکه بجای اشسخنرانی شروع موقع هاخانم این از یکیکردم. 
 بهمجلسه و» ما آسمانی خدا، مادر نام به« گوید می» ما آسمانی خدا، پدر

می هازن ما حاال اند،کرده تفسیر مردها را انجیل کنون تا گویندمی ریزد! یامی
 روشنگری عصر مدرن، روی دوران پای یک که همانطور. کنیم تفسیر خواهیم

. تاس همین هم فمنیسم. است دینی رفرم روی دیگرش پای و خرد خودبنیادو 
. یکی از شنویممی دوباره بعد قرن چندین را پیامبر بهآن زن  جمالت عین

 و زن بین خدا کندنمی باور است گفتهخواه مدرن هم همین فعاالن برابری
 هااستدالل. باشد آمده مردها برای فقط دین این و باشد گذاشته تفاوت مرد
 هایپایه دتوانمی که است بخشی. از قضا این رفرم دینی جریان و ستیکی

 . بکندو گسترده  اجتماعی را فمینیسم
 

 نواندیشان دینی باید وضعیت دو صدای دین  را تبیین کنند
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 دیگری و است زنان علیه شانیکی که را دوصدایی این باید دینی نواندیشی
 که صدایی و است بشر حقوق نفع به که صدایی. بکند زنان، تبیین نفع به
 که دینی فکرانروشن یبینانهواقع و یمنطق حل راه. است ضررش به

 تاریخی یدوره به را اتفاقات که است هست، این هم مستدل و مستند
 رسمیت به را صدا دو اینما باید به صراحت  گرداند. اما درضمنبر خودش

ها(که بشناسیم، و وارد رویکرد و ادبیات جریانات دیگر از جمله رفرمیست
 دین از فارسی زبان به خواهندمی کهنشویم  هاییوسنتی خوش فکر ترند)

می زنان) و یحوزه در مطهری آقای کنند(مثل دفاع اشمواضع تاریخی و
 موجه جلوه دهند. را سنتی احکام همان خواهند

 
 بندی: اندر ضرورت گفتگویی سه گانهجمع

 خودشان بین ابتدا درهمزمان از سه سو گفتگو کنند.  باید دینی نواندیشان
 بخش و باالخره مستمرا با مذهبی هایرفرمیست بکنند. همچنین با وگفتگ

، جنبش این بابه طورفعال  باید. باشند گفتگودر  هم زنان جنبش غیردینی
 . داشت عملی همکاری و دیالوگ

به  که بپذیرند اوالً بایددر گفتگوی درونی بین خود نواندیشان دینی با هم 
 دوم. اندمتهم زنان یمسئله ندیدن به واند کرده اعتناییبیمسئله زنان 

 بهکه  تاریخی نگاه هماناسالمشناسی شان و  متدولوژی که بپذیرند اینکه
دارند را باید به طور ویژه و وسیع  در حوزه زنان نیز بکار ببرند. و سوم  دین

های تاکید کنند که هر دو پایه» عدالت و توحید«می توانند بر این که آنان 
 تبعیض و نژادی تبعیض علیه دینی یمحرکه موتور که اند و همانگونهدین

بکار روند. همانطور که  هم جنسیتی تبعیض علیه توانند، میاند طبقاتی
بایست . نواندیشان دینی همچنین میدر تاریخ صدر اسالم بکار رفته بودند

ید نبا را دینی نواندیشی متدولوژی و ادبیات در این باره تامل کنند که
و به میدانی که مختص رفرمیستهای حوزوی است کشاند،  کرد مغشوش
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های نواندیشان باید بر أساس محکمات و استدالل و ورود ینقطه
 ینید نواندیشان که است عناصری اینها. باشد دینی های نواندیشیأسلوب

 به گفتگو بگذارند. توانندمی خودشان درونی گفتگوی در
 مقاصد« روی بر توانندحوزوی، می هایرفرمیست با گفتگو با رابطه در

 به توانندمی هردو که مرزی طرفبی یمنطقه آن یعنی. بایستند» الشریعه
 دمقاص بکنند، بحث فکری ستد و داد هم با  نقطه آن در و شوند وارد آن

. دارند قبول رامبنای اساسی  این هم هاحوزوی از بخشی. است لشریعها
. دارد مقاصدی شریعت که. اولی طریق به هم شانهایسترفرمی

 مالقات زنان، به جنبش از بخشی. ندارد اصالت. دارد شریعت، طریقیت
 ارثجدول معروف  روی بر منتظری آقای. بودند رفته منتظری آقای

روم، نمی جلو که جایی تنها گفتمی هم مهریزی آقای. کردمی ایستادگی
 اشم اگر بود گفته منتظری آقای.  است آمده رآنق خود در است، چون ارث

 ست، منهست، ناعادالنه قرآن در که ارثی جدول این بکنید ثابت من به
 بخشی این. شودمی الشریعه مقاصد وارد یعنی. پذیرممی را شما حرف
 ترکمش مرز هم ایران مذهبی فمنیسمحتی بعضی از سنتی ها با  که است

 نوشینو  مرتاضی مرضیه بهروزیِ، مریم انمایران، خ در. دارد طرفبی
. هستند موضعهم همدیگر با زنان یحوزهبخشی از مطالبات  در احمدی

 شد باعث که دادند مشترک یگرا، بیانیهاصول و طلباصالح زنان باریک
 یزنان، مسئله یمسئله». بیاموزیم زنان از« نام به بنویسم ایمقاله من

 .دادند مشترک یبیانیه که است ایشان زندگی مشترک
 دادگاه هایبودند، یکی از نگهبانبازداشت  در عبادی خانم که زمانی

قسمت در ورودی زنان آنها  در که بوده ادبیبی و خشن بسیار انقالب، خانم
می انقالب دادگاه وارد ساختمان عبادی خانم وقتیکرده. را کنترل بدنی می

 خانم گویدمی ایشان بهخشن  انمخ شود، در قسمت کنترل بدنی همین
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 داماد گویدمی و رودمی اشصدقه قربان و شناسممی را شما من عبادی
 ترینخشن یعنی. کندمی کمک طلب ایشان از و گیردمی دوم زن دارد من

می او از و رودمی عبادی خانم یصدقه قربان هم ایشان ترینادببی و
 . کند دفاع هازن حقوق از که خواهد

و منافع عینی گره می خورد  مصالحبه  وقتی یا شودمی عینی مسئله وقتی
 من. رودمی کنار مرزهای فکری و سیاسی یشود، همهمی وجودی امر یاو 

 با که کردی سیاسی احزاب زنان. بودم عراق کردستان در ماه چهار سه
د، داشتن سیاسی اختالف همدیگر با همچنان و بودند کرده جنگ همدیگر

 مردساالر ماأحزاب  مردهای گفتندمی. آنها کردند برگزار مشترک سمینار کی
 نییع. بکنیم همکاری همدیگر با زنان یمسئله درباره باید ما و هستند
 ما هم ایران زنان جنبش در. همکاری هازن و کردندمی جدل هم با مردها
 نبشج دینیغیر  طیف با دینی ی. نواندیشداریم وسیعی کمانیرنگین طیف
 سخت ستیزدین بخش آن با گفتگو. باشد داشته دیالوگ تواندمی هم زنان

 نیستند، بحث ستیزدین که آنهایی با گفتگو مشترک مرز اما است
 ی تاریخ یا حوزهحوزه در  تریمنصف افراد. ستدینی احکام »تاریخیت«

دوره در احکام این یهمهمی گویند  که سرشار هما کنند، مانندمی کار زنان
 قابل دیگر االن اما دادندمی جواب زنان نفع به و اندبوده خوب خودشان ی

 داشته دیالوگ توانیممی ما که ستجایی همان دقیقا اینجا. نیست دفاع
 . باشیم

 
 زنان» مستقل و مرتبط«جنبش 

 .است »مرتبط و مستقل« جنبش یک زنان جنبش اینکه آخر یجمله و
 »بنیادی«و » کلی« مسائل باید اول که کنندیم فکر سیاسیون از خیلی

 ، وشود معلوم فقیه والیت و حکومت تکلیف شود؛ ابتدا باید حل جامعه
 یمجموعه. است غلط نگاه این نه!. شود مسائل پرداخته این به بعد
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 عام جنبش و خاص (زنان و ...)  هایها یا جنبشجنبش خرده و هاجنبش
. باشند داشتهو همکاری  دیالوگ هم با یدبا ایران در خواهیدموکراسی
 مثل دیگری هایعرصه و بایستی با فعاالن عرصه زنان هم دینی نواندیشان

 مستقل شناختن رسمیت به غیره، ضمن و هااقلیت زیست، حقوق محیط
عام دموکراسی  جنبشتک تک این جنبشهای خاص با  بودن مرتبط و

 . بشود فتگوگ واردهمه شان  با خواهی و عدالت طلبی؛
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بازخوانی یک آیه قرآن به مثابه ریشه نابرابری 
 حقوقی زنان

 ١حسن فرشتیان
 

 پیشگفتار:
نابرابری حقوقی زنان با مردان، از یک سو ریشه در فرهنگ مردساالری دارد 
و از سویی دیگر ریشه در برخی برداشت ها از رفرانس های دینی و فقهی 

ن، از قبیل سهم االرث، دیه، قصاص، شهادت در احکامی مرتبط با حقوق زنا
 در دادگاه، مناصب حکومتی و والیتی، دارد.

خوانش ها و برداشت های سنتی و کهن از متون دینی، نقش به سزایی در 
تقویت و تداوم فرهنگ مردساالری در قوانین شرعی داشته است. اکثریت 

ند و در طول مفسران قرآن و فقیهان دین، برآمده از چنین فرهنگی هست
تاریخ به شکلی سنتی از متون دینی برای تداوم این فرهنگ استفاده کرده 

 اند. 
اگر بر این باور باشیم که مخاطبین قرآن، فقط پیشینیان ما و معاصران 
نزول آن نبودند، و اگر ما نیز خویش را مخاطب قرآن بدانیم به گونه ای که 

هاست، در چنین نگرشی،  گویا قرآن در حال نزول دایمی بر همه نسل

                                                
 حقوقدان و پژوهشگر دین.  ١
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نواندیشی دینی با بازخوانی این متون، می تواند با خوانشی نو از آن مفاهیم 
کهن، در بستر تاویل و با استمداد از تفسیرهای نو و به روز، در جهت رفع 

 تبعیض های تاریخی زنان کمک کند.
ان نیکی از آیات کلیدی قرآن، بلکه مهمترین استدالل بر برتری مردان بر ز 

سوره  ۳۴که جهت نابرابری حقوقی زنان، مورد استناد قرار می گیرد آیه 
�ٰساءِ «نساء  است. در این آیه به ظاهر، بیان شده » الر�جٰالُ قَوّٰامُوَن عَلَى الن

است که مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند. در نگرش سنتی، با استناد 
زنان هستند و برتری ها  به این آیه، استدالل می شود که مردان قیم

وفضیلت هایی بر زنان دارند که برتری حقوقی آنان را بر زنان توجیه می 
 کند.

اما در بازخوانی این آیه، الزم است که به تاریخیت احکام قرآن نیز توجه 
می شود. در این راستا، با توجه به روح کلی تعالیم اسالمی که بر مبنای 

ی می باشد، در می یابیم که قرآن در همان عدالت و رفع سلطه و سلطه جوی
زمان، از جهت فکری با مبانی تسلط مردان بر زنان مبارزه کرده است، هرچند 
از جهت حقوقی، با سیستم جاری عصر خویش براندازانه برخورد نکرده است 
و تالش کرده است تا به صورت تدریجی، با ترویج فرهنگ عدالت محور و 

مستقل زنان، زمینه های تسلط مردان بر زنان  با پذیرش شخصیت حقوقی
را به تدریج تغییر دهد و برابری حقوقی مردان و زنان را در آن فرهنگ 
مردساالرانه جا بیندازد. لذا در همین آیه مورد بحث، با تعلیل دلیل وجودی 
برتری مردان بر زنان در آن عصر، زمینه های رفع این تسلط را با فراهم 

 دالنه حقوقی برای بانوان، فراهم آورده است.کردن شرایط عا
موضوع این یادداشت بررسی و بازخوانی این آیه است. در گام نخست، 

د مطالعه می شو» استدالل به این آیه جهت نابرابری حقوق زنان«چگونگی 
بازخوانی این آیه در جهت رفع «و در مرحله بعدی تالش می شود که با 
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نه ای از خوانش های ممکن نواندیشی دینی در ، نمو»نابرابری حقوقی زنان
  راستای رفع تبعیض حقوقی اجتماعی زنان ارائه گردد.

 
 استدالل به آیه جهت نابرابری حقوق زنان -اول

جهت اثبات مشروعیت و بلکه ضرورت تبعیض و نابرابری حقوقی زنان با 
 مردان، اکثر مفسران و فقیهان تالش می کنند:

سوره نساء، ریاست و قیمومیت مردان بر زنان را  ۳۴یه با استناد به آ -الف
َل اللُّه بَْعَضهُْم عَلَى بَْعٍض «اثبات کنند:  �َساء بَِما فَض� �امُوَن عَلَى الن الر�َجالُ قَو

ْ مِْن أَمْوَالِِهْم... مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا «، »وَبَِما أَنفَقُوا
رى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج برخى از ایشان را بر برخى برت

 . »...کنندمى
با استناد به دو فضیلت یاد شده در این آیه برای مردان، مردان را بر  -ب

 زنان فضیلت و ترجیح می دهند.
سپس با استناد به این ریاست و ترجیح فضیلت های مردانه، نابرابری  -ج

  .حقوقی زنان در سایر موارد را توجیه می کنند
دو «بودن مردان در این آیه، و پس از آن، » قیّم«در ذیل، در ابتدا، مفهوم 
در این آیه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس » فضیلت مطروحه مردان

 »استناد سایر نابرابری های حقوقی زنان به این دو فضیلت مردان«چگونگی 
 مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 
 ردانبودن م» قیّم«مفهوم  -بنداول

بودن مردان بر زنان در تفاسیر و ترجمه های قرآن، با تعابیر » قیّم«
گوناگونی بیان شده است از قبیل: تسلط مردان، سرپرستی مردان، قیام 
مردان به امور زنان، وظیفه مردان بر تادیب زنان، والیت و ریاست و زعامت 

حاصل جمع  مردان بر زنان، مایه قوام بودن مردان و...، مفهوم مشترک و
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این ترجمه ها و تفاسیر، همان ریاست مردان بر زنان می باشد، که در ذیل 
 به نمونه هایی از تفسیر و ترجمه این واژه، اشاره می شود.

» تسلط«در این آیه، از واژه » قیّم«برخی از مترجمین، در ترجمه لغت 
عضى ند بمردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداو«استفاده کرده اند: 

از انسانها را بر بعضى دیگر برترى بخشیده است، و نیز از آن روى که مردان 
 ١.»کنندخرج مى از اموال خویش براى زنان

ترجمه کرده اند: » سرپرست«برخی دیگر از مترجمین، قیم را به معنای 
مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى «

 ٢».نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى کنند داده و
و یا » سرپرست و خدمتگذار«عده دیگری از مفسران، قیم را به معنای 

مردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند، بخاطر «ترجمه کرده اند: » نگهبان«
برتریهایی که از نظر نظام اجتماع خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر 

ه خاطر انفاقهایی که از اموالشان در مورد زنان می قرار داده است و ب
 ٤».مردان، سرپرست و نگهبان زنانند« ٣».کنند

عالمه طباطبایی، قیم را به معنای مسئول قیام به امر شخص دیگر می 
کلمه قیم به معناى آن کسى است که مسئول قیام به امر شخصى «داند: 

شیخ  ٥».همین قیام است دیگر است، و کلمه قوام و نیز قیام مبالغه در
طوسی، کلمه قیّم را به معنای وظیفه مردان در قیام آنان و تالش آنان برای 

                                                
 مشاهی به نقل از سایت پارس قرآن،رجمه بهاءالدین خر ت  . ١

 http://www.parsquran.com/ 
 ترجمه فوالدوند، سایت پارس قرآن  . ٢
 ترجمه ناصر مکارم شیرازی، سایت پارس قرآن  . ٣
 ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه*   . ٤
 پایگاه جامع علوم قرآنی،ترجمه تفسیر المیزان، به نقل از   . ٥

 https://quran.inoor.ir/fa/ayah/4/34/commentary 

http://www.parsquran.com/
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/4/34/commentary
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إنهم یقومون  :ومعناه«امر کردن زنان به اطاعت خداوند ترجمه می کند: 
 ١».بأمر المرأة بالطاعة لله ولهم

فیض کاشانی، در تفسیر الصافی، قیم بودن مردان بر زنان را شبیه والیت 
بیضاوی، نیز قیم بودن مردان را شبیه والیت حکام  ٢کام بر رعایا می داند.ح

 ٣بر رعایا می داند.
مردان «ابوالفتوح رازی آیه فوق را بدینگونه ترجمه کرده است که 

ایستادگانند بر زنان به آنچه خداى تفضیل داد بهرى را بر بهرى و به آنچه 
رسد، در این تعبیر، مردان مایه به نظر می  ٤».نفقه کنند از مالهاى ایشان

قوام زنان تلقی می شوند. همچنانکه در برخی دیگر از تفاسیر، به صراحت 
تصریح شده است که قیم بودن مردن به معنای مایه قوام بودن مردان برای 
زنان است یعنی ایستادگی زنان متکی به مردانشان است و مردان قیم آنان 

دن را به معنای این می داند که قوام زنان فخر رازی، نیز قیم بو ٥هستند.
به مردان است زیرا مردان به امور زنان می پردازند. سپس، قیم بودن را به 

در تفسیر ابن کثیر،  ٦معنای مسلط بودن مردان بر تادیب زنان می داند.

                                                
لما فضل هللا الرجال على النساء فی العقل «شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن*:   . ١

 ».والرأی
الرجال قوامون على النساء یقومون علیهن قیام الوالة « فیض کاشانی، تفسیر الصافی*  . ٢

 ».على الرعیة
�ساءِ یقومون «تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل واسرار التاویل*   . ٣ �امُوَن عَلَى الن الر�جاُل قَو

 ».علیهن قیام الوالة على الرعیة
 ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*  . ٤
�امُون. تقول: «الکرمانی برهان الدین، غرائب التفسیر وعجائب التاویل*   . ٥ قوله: الر�جَاُل قَو

 ». الرجل قوام المرأة وقَیمها
الْقِوَاُم اْسٌم لَِمْن یکوُن مُبَالًِغا فِی الْقِیاِم بِاْألَمْرِ، یقَاُل: َهذَا «فخر رازی، التفسیر الکبیر*   . ٦

 ِ �طُوَن عَلَى أَدَبِهِن� قَیُم الَْمرْأَةِ وَق �ذِی یقُوُم بِأَمْرَِها وَیهْتَم� بِحِفْظِهَا.... أَی مَُسل  ». وَامُهَا لِل
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نیز، قیم بودن مرد را به معنای ریاست و حکومت مرد و وظیفه مردان در 
 ١ت کژروی آنان می داند.تادیب زنان در صور 

 
 دو فضیلت مردان بر زنان -بند دوم

دو فضیلتی که در این آیه برای مردان بر زنان بیان  شده است، از یک سو 
برتری های ذاتی خدادادی در توانایی های مرد، و از سوی دیگر پرداخت های 

 مالی مردان از قبیل نفقه و مهریه است که خرج زنان می کنند.
، فضل مردان بر زنان را ناشی از برخی صفات حقیقیه و برخی فخر رازی

احکام شرعیه می داند، صفات برتر مردان را ناشی از علم و قدرت آنان می 
داند و فضیلت آنان در احکام شرعیه را در مواردی مثل ارث و شهادت و 
حدود و قصاص می داند. وی، دلیل دوم برتری مردان را، پرداختن حقوق 

  ٢زنان از قبیل مهریه و نفقه می داند. مالی به
بیضاوی توضیح می دهد که دلیل فضیلت مردان، دو امر ذاتی و اکتسابی 
است یعنی کمال عقل و تدبیر مردان، قدرت و توانایی بیشتر آنان بر اعمال 
شرعی و عبادات از قبیل اقامه نماز جمعه و جماعات و شهادت دادن به 

وب جهاد و سهم االرث بیشتر آنان است، و هنگام نیاز به شهود، و وج
فضیلت مالی مردان را، وظیفه آنان در تکالیف مالی نسبت به زنان از قبیل 

ابن کثیر، نیز در تفسیر این آیه، فضیلت مردان را  ٣نفقه و مهریه می داند.

                                                
�بُهَا «تفسیر ابن کثیر*   . ١ الر�جُلُ قَیم عَلَى الَْمرْأَةِ، أَی ُهوَ رَئِیُسهَا وَکبِیرَُها وَالْحَاکُم عَلَیهَا وَمُؤَد

 ». إِذَا اعوج�ت
�َساءِ حَاِصلٌ مِْن وُجُوهٍ کثِیرَةٍ، «ی، التفسیر الکبیر* فخر راز  . ٢ واعلم أن فضل الرجل عَلَى الن

فَاُت الْحَقِیقِیُة فَاعْلَْم أَن� الْفََضائِلَ  بَْعُضهَا ِصفَاٌت حَقِیقِیةٌ، وَبَْعُضهَا أَحْکاٌم َشرْعِیةٌ، أَم�ا الص�
�انِی: لِحُُصوِل َهذِهِ الْحَقِیقِیَة یرِْجعُ حَاِصلُهَا إِلَى أَمْرَی بَُب الث ِن: إِلَى الْعِلِْم، وَإِلَى الْقُدْرَةِ،... وَالس�

�ُه یعْ  هَا الَْمهْرَ طِیالْفَِضیلَةِ: قَوْلُُه تََعالَى: وَبِما أَنْفَقُوا مِْن أَمْوالِهِْم یعْنِی الر�جُلُ أَفَْضلُ مَِن الَْمرْأَةِ ِألَن
 ».وَینْفُِق عَلَیهَا

: وعلل ذلک بأمرین وهبی وکسبی فقال«یر البیضاوی، انوار التنزیل واسرار التاویل* تفس  . ٣
�ُه بَْعَضهُْم عَلى بَعٍْض بسبب تفضیله تعالى الرجال على النساء بکمال العقل  َل الل بِما فَض�
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در همین دو ویژگی آنان، یعنی در توانایی های ذاتی برای لیاقت نبوت و 
  ١و پرداخت مهریه و نفقه به همسرانشان می داند. ریاست و قضاوت،

در  مردان سرپرست و«طبرسی در تفسیر مجمع البیان، تصریح می کند که 
َل اَللُّٰه بَْعَضهُْم  تدبیر زندگى و تربیت و تعلیم مسلط بر زنان هستند بِمٰا فَض�
عَلٰى بَْعٍض: بواسطۀ اینکه بعضى را بر بعضى فضیلت بخشیده است این 

له علت قیم بودن مردان را نسبت به زنان بیان مى دارد و مى گوید جم
بخاطر اینکه مردان از لحاظ علم و عقل و حسن راى و تصمیم بر زنان برترى 
دارند، سرپرستى ایشان را بمردان واگذار کرده است وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِِهْم: 

                                                
وحسن التدبیر، ومزید القوة فی األعمال والطاعات، ولذلک خصوا بالنبوة واإلِمامة والوالیة 

قامة الشعائر، والشهادة فی مجامع القضایا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصیب وإ
وزیادة السهم فی المیراث واالستبداد بالفراق. وَبِما أَنْفَقُوا مِْن أَمْوالِهِْم فی نکاحهن کالمهر 

 » والنفقة.
 تفسیر ابن کثیر*   . ١

 

مردان  یاستدالل بر برتر نیقرآن، بلکه مهمتر  یدیکل اتیاز آ یکی
 ردیگ یزنان، مورد استناد قرار م یحقوق یزنان که جهت نابرابربر 

�ٰساءِ «سوره نساء  ۳۴ هیآ است. موضوع » الر�جٰالُ قَوّٰامُوَن عَلَى الن
است. در گام نخست،  هیآ نیا یو بازخوان یبررس ادداشتی نیا

عه مطال» حقوق زنان یجهت نابرابر هیآ نیبه ا تداللاس« یچگونگ
در جهت رفع  هیآ نیا یبازخوان«له بعد با و در مرح شودیم

 یشیممکن نواند یهااز خوانش یا، نمونه»زنان یحقوق ینابرابر
 .گرددیزنان ارائه م یاجتماع یحقوق ضیرفع تبع یدر راستا ینید
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شیخ طوسی،  ١».مى دهنددیگر بخاطر اینکه مردان مهر و نفقه بزنان 
فیض کاشانی فضیلت مردان  ٢فضیلت مردان را در عقل و رأی آنان می داند.

را در این آیه، از یک سو، کمال عقل و حسن تدبیر و قوت های مردان در 
اطاعت خداوند، و از سویی دیگر در فضیلت پرداختن اموالی مثل مهریه و 

 ٣نفقه به زنان می داند.
ل آیه فوق، مبنای ریاست مرد را دو برتری وی بر زن می فاضل مقداد در ذی

داند. اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر 
و برنامه ریزی وی است به همین دلیل، پیامبری و امامت و والیت و شرکت 
در جنگ و جهاد مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم 

داده شده اند. دلیل دوم برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری االرث برتری 
که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد، هر چند سود 

 ٤روابط زناشویی بین آن ها مشترک است.
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان، این دو فضیلت را چنین توضیح می 

ٰ «دهد:  ّ َل اَلل ُه بَْعَضهُْم عَلٰى بَْعٍض آن زیادت هایى مراد از جمله بِمٰا فَض�
است که خداى تعالى به مردان داده، به حسب طاقتى که بر اعمال دشوار 

                                                
 ل از پایگاه جامع علوم قرآنیترجمه مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، به نق  . ١
لما فضل هللا الرجال على النساء فی العقل «شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن*   . ٢

 ».والرأی
 بما فضل هللا بعضهم على بعض بسبب تفضیله الرجال«فیض کاشانی، تفسیر الصافی*   . ٣

الطاعات وبما أنفقوا من على النساء بکمال العقل وحسن التدبیر ومزید القوة فی األعمال و
 ».أموالهم فی نکاحهن کالمهر والنفقة

�ٰساءِ" أی لهم علیهّن قیام الوالیة و الّسیاسة و علّل ذلک «  . ٤ أّن "الر�جٰاُل قَوّٰامُوَن عَلَى الن
بأمرین أحدهما موهبی من اللّٰه و هو أنّ اللّٰه فّضل الرّجال علیهّن بأمور کثیرة من کمال العقل 

التّدبیر و مزید القوّة فی األعمال و الطاعات، و لذلک خّصوا بالنبوّة و اإلمامة و الوالیة،  و حسن
و إقامة الشعائر و الجهاد، و قبول شهادتهم فی کلّ األمور، و مزید النصیب فی اإلرث و غیر 

شترکة م ذلک. و ثانیهما کسبی و هو أنّهم ینفقون علیهنّ و یعطوهنّ المهور، مع أنّ فائدة النکاح
، مقداد بن عبد اللّٰه بن محمد حلّى ُسیوُری (فاضل مقداد)، کنز العرفان فی فقه »بینهما

 .۲۱۲، ص۲القرآن، ج
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و امثال آن دارند، چون زندگى زنان یک زندگى احساسى و عاطفى است، که 
اساس و سرمایه اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله: بما انفقوا مهریه 

ه زنان مى دهند، و نفقه اى است که همواره به آنان اى است که مردان ب
 ١».مى پردازند

مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، با توجه به عرف اجتماعی در نصب ریاست 
در روابط اجتماعی، در مجتمع کوچک خانواده نیز چنین ریاستی را برای 

 هو این موقعیت ب«مردان با استناد به برتری های آنان، مستدل می سازد: 
خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است، مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروى 
عاطفه و احساسات، به عکس زن که از نیروى سرشار عواطف بیشترى 

و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر که با اوّلى بتواند  .مند استبهره
 دفاعبیندیشد و نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانواده خود 

هاى به عالوه، تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه .نماید
زندگى، و پرداخت مهر و تأمین زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، این حق 

سیدقطب، نیز با  ٢».دهد که وظیفه سرپرستى به عهده او باشدرا به او مى
ریاست دبیر معیشت، اشاره به توانایی های برتر مردان در مدیریت و ت

  ٣مردان را در این آیه در همین راستا، می پذیرد.
در پایان این قسمت از یادداشت، بی مناسبت نیست که اشاره شود، برخی 
از مفسران، در تفسیر این آیه، گامی فراتر نهاده و با توجه به تعلیل ریاست 

                                                
ترجمه تفسیر المیزان، به نقل از پایگاه جامع علوم قرآنی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم   . ١

 اسالمی.
 ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه*   . ٢
وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة، وأفضل فی «فی ظالل القرآن*  سیدقطب،  . ٣

امة، یجعله بدوره أولى بالقو -وهو فرع من توزیع االختصاصات -مجالها. کما أن تکلیفه باإلنفاق
ألن تدبیر المعاش للمؤسسة ومن فیها داخل فی هذه القوامة واإلشراف على تصریف المال 

ه فیها. وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآنی، وهو فیها أقرب إلى طبیعة وظیفت
 ».  یقرر قوامة الرجال على النساء فی المجتمع اإلسالمی.
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ر به ریاست مردان به وجود این دو فضیلت در آنان، ریاست مردان را منحص
زوج بر زوجه نمی دانند و به شکل عمومی به ریاست مردان بر زنان تعمیم 

از عمومیت علت به دست مى آید «می دهند. عالمه طباطبایی می نویسد: 
که حکمى که مبتنى بر آن علت است یعنى قیم بودن مردان بر زنان نیز 

 ن نیستعمومیت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و چنا
که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمى که جعل 
شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى که ارتباط با 
زندگى هر دو طایفه دارد، و بنا بر این پس آن جهات عمومى که عامه مردان 

از مثل حکومت و قضا  در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند، عبارت است
(مثال) که حیات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا بگو 
دو مقام بر نیروى تعقل است، که در مردان بالطبع بیشتر و قوى تر است، تا 
در زنان همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروى بدنى 

دوى آنها در مردان بیشتر است تا در زنان. و  و هم نیروى عقلى است، که هر
بنابراین، این که فرمود: الرجال قوامون على النساء، اطالقى تام و تمام دارد، 

که ظاهر در خصوصیاتى ... فَالصلِحَت قَانِتَاتٌ  :و اما جمالت بعدى مى فرماید
است که بین زن و شوهر هست نمى خواهد این اطالق را مقید کند بلکه مى 

واهد فرعى از فروع این حکم مطلق را ذکر نموده ، جزئى از میان جزئیات خ
آن کلى را بیان کند، پس این حکم جزئى است که از آن حکم کلى استخراج 

 ١».شده، نه اینکه مقید آن باشد
 

 استناد سایر نابرابری های حقوقی زنان به این دو فضیلت مردان  -بند سوم
به دو فضیلت مذکور در آیه فوق، تالش می مفسران و فقیهان با استناد 

کنند برخی از نابرابری ها حقوقی زنان را مستند و مستدل بسازند. به ویژه 

                                                
 ترجمه تفسیر المیزان، به نقل از پایگاه جامع علوم قرآنی  . ١
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که آیه فوق، در ادامه آیاتی است که اشاره به سهم االرث و مسائل تقسیم 
 ارث دارد. 

سوره نساء، به ویژه  ۳۴فخر رازی با اشاره به آیات پیشین از آیه مورد بحث 
این سوره که در مورد سهم االرث است، این آیه را تعلیلی بر تفاوت  ۳۲یه آ

 ١سهم االرث مردان و زنان می داند که ناشی از قیم بودن مردان است.
 ٢قرطبی نیز در تفسیرش چنین نظری را تایید می کند.

در تفسیر نورالثقلین نیز با اشاره به حدیثی مندرج در عیون االخبار به پاسخ 
امام رضا به محمدبن سنان اشاره می کند. ابن سنان از دلیل دوبرابر  مکتوب

بودن میراث مردان نسبت به زنان، پرسش می کند، و امام در پاسخ، به 
 ٣همین تفاوت ها و فضیلت های مردان بر زنان اشاره می کند.

رشید رضا نیز با اشاره به آیات پیشین این آیه که در مورد ارث و میراث 
ن آیه را با توجه به استناد به دو فضیلت والیت مردان و پرداخت است، ای

                                                
ِ اْآلیةِ «فخر رازی، التفسیر الکبیر*   . ١ �مَْن فِی  وَقَدْ ذَکرْنَا أَن� َسبََب نُزُوِل َهذِه �َساءَ تَکل أَن� الن

َل الر�جَا �َما فَض� �ُه إِن �ه الر�جَاَل عَلَیهِن� فِی الْمِیرَاِث، فَذَکرَ تََعالَى فِی َهذِهِ اْآلیةِ أَن  عَلَى لَ تَفِْضیِل الل
�َساءِ  �امُوَن عَلَى الن �َساءِ فِی الْمِیرَاِث، ِألَن� الر�جَاَل قَو  ».الن

ثم بین تعالى أن تفضیلهم علیهن فی اإلرث لما «دین قرطبی، تفسیر القرطبی* شمس ال  . ٢
على الرجال من المهر واالنفاق، ثم فائدة تفضیلهم عائدة إلیهن. ویقال: إن الرجال لهم فضیلة 
فی زیادة العقل والتدبیر، فجعل لهم حق القیام علیهن لذلک. وقیل: للرجال زیادة قوة فی 

یس للنساء، الن طبع الرجال غلب علیه الحرارة والیبوسة، فیکون فیه قوة النفس والطبع ما ل
وشدة، وطبع النساء غلب علیه الرطوبة والبرودة، فیکون فیه معنى اللین والضعف، فجعل 

 ». لهم حق القیام علیهن بذلک، وبقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم
 فی عیون االخبار فی باب«نور الثقلین* العروسی (حویزی)، عبدعلی بن جمعه، تفسیر   . ٣

ما کتب به الرضا (علیه السالم) إلى محمد بن سنان فی جواب مسائله فی العلل، وعلة اعطاء 
النساء نصف ما یعطى الرجل من المیراث الن المرأة اذا تزوجت أخذت والرجل یعطى، فلذلک 

النثى الن االنثى فی عیال الذکران وفر على الرجال، وعلة اخرى فی اعطاء الذکر مثلى ما یعطى ا
احتاجت وعلیه أن یعولها وعلیه نفقتها، ولیس على المرأة ان تعول الرجل والیؤخذ بنفقته اذا 
احتاج، فوفرهللا على الرجل لذلک وذلک قول هللا عزوجل الرجال قوامون على النساء بما فضل 

 ». هللا بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
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های مالی مردان به زنان، به مثابه دلیلی بر تفاوت سهم االرث مردان و زنان 
 ١می داند.

 
 

 بازخوانی آیه در جهت رفع نابرابری حقوقی زنان -دوم
در این بخش، تالش می کنیم اجماال به شیوه های بازخوانی آیه فوق 

ردازیم تا دریابیم برداشت رایج و مشهور از این آیه و استناد به آن برای بپ
اثبات ریاست مردان بر زنان، و برای توجیه برخی نابرابری های حقوقی زنان، 
تا چه حدی، برداشت صحیح یا ناصحیح است. اما پیش از آن در ابتدا، الزم 

قض، م. این تنااست که به تناقض و مشکل این تفسیر رایج اشاره ای کنی
به هنگام فقدان این دو فضیلت در مردان، رخ می نماید، اگر مردی توانایی 
جسمی و تدبیری و مالی کمتری از همسر خویش داشت، تکلیف ریاست 

 وی چه می شود؟
 

 بررسی وضعیت فقدان این دو فضیلت در مردان  -بند اول
چنان، قائل به هنگامی که مردی فاقد این دو فضیلت بود آیا می توان هم

ریاست وی بر زنان بود؟ تکلیف ریاست مرد بر زن، در چنین شرایطی 

                                                
وَأَمْرَُهْم أَْن یؤْتُوا الْوَارَِث نَِصیبَهُْم، وَلَم�ا کاَن مِْن جُمْلَةِ أَْسبَاِب «د رضا، تفسیر المنار* رشی  . ١

�َساءِ فِی الْمِیرَاِث وَالِْجهَادِ کاَن لَِسائٍِل ُهنَا أَْن یْسأََل عَ   نْ َهذَا الْبَیاِن ذِکرُ تَفِْضیِل الر�جَاِل عَلَى الن
لَ َسبَِب َهذَا اِالخْ  �َساءِ بَِما فَض� �امُوَن عَلَى الن تَِصاِص، وَکاَن جَوَاُب ُسؤَالِهِ قَوْلَُه تََعالَى: الر�جَالُ قَو

 ْ اَم قِیُهللا بَْعَضهُْم عَلَى بَعٍْض وَبَِما أَنْفَقُوا مِْن أَمْوَالِهِْم، أَی: إِن� مِْن َشأْنِهُِم الَْمْعرُوِف الْمَْعهُودِ ال
�َساءِ  بِالْحَِمایةِ وَالر�عَایةِ وَالْوَِالیةِ وَالْکفَایةِ، وَمِْن لَوَازِِم ذَلِک أَْن یفْرََض عَلَیهُِم الِْجهَادُ  عَلَى الن

�هِن�؛ ِألَن�  �هُْم مَِن الْمِیرَاِث أَکثَرَ مِْن حَظ �ُه یتََضم�ُن الْحَِمایَة لَهُن�، وَأَْن یکوَن حَظ   عَلَیهِمْ دُونَهُن�، فَإِن
�َساءِ فِی أَْصِل مَِن  َل الر�جَاَل عَلَى الن �فَقَةِ َما لَیَس عَلَیهِن�، وََسبَُب ذَلِک أَن� َهللا تََعالَى فَض� الن

�کالِیِف وَاْألَحْکامِ  �فَاوُُت فِی الت �ةِ، فَکاَن الت َ الْخِلْقَةِ، وَأَعْطَاهُْم َما لَْم یعْطِهِن� مَِن الْحَوِْل وَالْقُو ثَرَ  أ
 � بََب الْفِطْرِی، وَُهوَ َما أَنْفََق الت ِ وَاِالْستِْعدَادِ، وَثَم� َسبٌَب آخَرُ کْسبِی یدَع�ُم الس� فَاوُِت فِی الْفِطْرَة

�َساءِ مِْن أَمْوَالِهِمْ   ».الر�جَاُل عَلَى الن
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در این زمینه، مفسران و فقیهان سنتی، دو پاسخ داده اند، که در  چیست؟
 ذیل اشاره می شود.

 
 فسخ و انحالل نکاح: -الف

ساده ترین راه حلی که ارائه شده است این است که اگر مردی توانایی ها 
های مورد اشاره در آیه را بر همسر خویش نداشت، نکاح فسخ می  و برتری

شود و در نتیجه با فسخ ازدواج، مرد، دیگر ریاستی بر همسر نخواهد 
 داشت.

قرطبی می نویسد که فهم علما از کالم خدا در آیه فوق در مورد برتری های 
ند امالی مرد، این است که در صورتی که مرد فاقد این برتری باشد و نتو

حقوق مالی نفقه زوجه خویش را بپردازد، نکاح فسخ می شود. امام مالک 
 ١و شافعی نیز بر همین نظریه می باشند.

اما اشکال این راه حل این است که اوال فقط در مورد ریاست زوج بر زوجه 
راه حلی ارایه کرده است، نه در سایر موارد ریاست مردان بر زنان. ثانیا این 

ه فقدان توانایی مالی مرد اشاره می کند و در مورد فقدان راه حل فقط ب
تی مثل علم و قدرت مرد، ساکت است. ثالثا اگر زوجه ای برتری های ذا

علیرغم فقدان برتری مالی زوج، حاضر به ادامه زندگی با وی باشد به چه 
دلیلی ازدواج باید فسخ بشود؟ مناسب تر این است که به زوجه در چنین 

 شرایطی حق طالق داده بشود، نه این که ازدواج آنان فسخ بشود.
 

                                                
فهم العلماء من قوله تعالى: (وبما أنفقوا من «شمس الدین قرطبی، تفسیر القرطبی*   . ١

لهم) أنه متى عجز عن نفقتها لم یکن قواما علیها، وإذا لم یکن قواما علیها کان لها فسخ أموا
العقد، لزوال المقصود الذی شرع ألجله النکاح. وفیه داللة واضحة من هذا الوجه على ثبوت 
فسخ النکاح عند االعسار بالنفقة والکسوة، وهو مذهب مالک والشافعی. وقال أبو حنیفة: ال 

قوله تعالى: (وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة) وقد تقدم القول فی هذا فی هذه یفسخ، ل
 ». السورة
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 وع مردان بر جنس زنان:برتری جنس و ن -ب
برخی دیگر از فقیهان و مفسران، برای حل مشکل فوق، تالش کرده اند که 
این برتری مردان را به برتری جنس مردان بر جنس زنان تفسیر کنند، به 
تعبیری دیگر، در این نگرش، همه مردان بر همه زنان برتری ندارند بلکه 

 نوع زنان، برتری دارد.  جنس مردان بر جنس زنان، یا نوع مردان بر
عالمه طباطبایی، نظریه برتری صنف مردان بر صنف زنان را ترجیح می دهد: 

قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشرى تنها مربوط مى شود به «
جهات عامه اى که زنان و مردان هر دو در آن جهات شریکند، و چون جهاتى 

وى زیادتر است که در مردان وجود دارد، است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیر
یعنى امثال حکومت و قضا و جنگ بدون این که استقالل زن در اراده شخص 
و عمل فردى او خدشه اى بخورد، و بدون این مرد حق داشته باشد اعتراض کند 
که تو چرا فالن چیز را دوست مى دارى و یا فالن کار را مى کنى، مگر آن که زن 

وست بدارد، یا مرتکب شود، به شهادت این که فرمود: فال جناح کار زشت را د
  ١».علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف

مکارم شیرازی نیز برتری مردان در آیه فوق را برتری نوع مردان بر نوع زنان، 
البته ممکن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود، «تفسیر می کند: 

ر ایم قوانین به تک تک افراد و نفرات نظراراً گفتهامتیاز داشته باشند، ولى ک
گیرد، و شکى نیست که از نظر کلى، ندارد، بلکه نوع و کلى را در نظر مى

مردان نسبت به زنان براى این کار آمادگى بیشترى دارند، اگر چه زنان نیز 
 .توانند به عهده بگیرند که اهمیت آن مورد تردید نیستوظائفى مى

عد اشاره به همین حقیقت است؛ زیرا در قسمت اول هاى بجمله
هائى است که خداوند از نظر این سرپرستى به خاطر تفاوت :فرمایدمى

�ُه بَْعَضهُْم  َل الل آفرینش، روى مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده بِما فَض�

                                                
 طباطبایی سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان*   . ١
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فرماید: و نیز این سرپرستى به خاطر بَْعٍض. و در قسمت دیگر مى عَلى
هاى مالى در برابر زنان و اتى است که مردان در مورد انفاق و پرداختتعهد

رشیدرضا نیز در تفسیر المنار، قائل به برتری جنس  ١خانواده بر عهده دارند.
مردان، نه همه مردان است، و توضیح می دهد که چه بسا زنانی در علم و 

 ٢.عمل و حتا در توانایی جسمانی بر مردان فضیلت داشته باشند
مهمترین اشکال این نظریه این است که قائالن به این نظریه به توابع و 
لوازم نظریه خویش پایبند نیستند و به سکوت برگزار می کنند. قاعدتا نتیجه 
چنین برداشتی، بایستی این باشد که در صورتی که زنی بر مردی برتری 

این  کمداشته باشد یا همسری بر شوهرش برتری داشته باشد، مشمول ح
آیه نخواهند بود و در چنین شرایطی، آن مرد ریاست بر آن زن نخواهد 
داشت. اما قائلین به این نظریه، هرچند حکم آیه فوق بر ریاست مردان را 
نسبت به جنس مردان، نه همه مردان، می دانند، اما به تبعات و نتایج 

خواهند نظریه خویش اشاره ای نمی کنند، به نظر می رسد از این که ب
تصریح کنند که در چنین شرایطی ریاست مرد ساقط می شود، به دالیلی 

 اجتناب می کنند. اما این نتیجه، الزمه این نظریه شان می باشد. 
در ذیل هنگامی که به بازخوانی تفسیر این دو فضیلت مردان می پردازیم، 

ی ترمشاهده خواهیم کرد که با بازخوانی ذیل، مشکل حالت فقدان این بر 
ها در مردان، خود به خود، حل خواهد شد و بر فرض اثبات ریاست مردان 

                                                
 مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه*   . ١
ُ «رشید رضا، تفسیر المنار*   . ٢ �عْبِیرِ حِکَمةٌ أُخْرَى وَهِی اْإلَِشارَة �فِْضیلَ  وَفِی الت  إِلَى أَن� َهذَا الت

�َساءِ، فَکْم مِِن امْرَأَةٍ تَفُْضلُ  �َما ُهوَ لِلِْجنِْس َال لِجَمِیِع أَفْرَادِ الر�جَاِل عَلَى جَمِیِع أَفْرَادِ الن هَا زَوْجَ  إِن
�ةِ الْبِنْیةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْکْسِب، وَ  �هِ اْألُْستَاذُ إِلَى َهذَا الَْمعْنَىفِی الْعِلِْم وَالَْعَمِل بَلْ فِی قُو  لَْم ینَب

�عَى بَْعُضهُْم َضْعفَُه، وَبِهَذَیَن الْمَْعنَییِن ا �ذَیِن لعَلَى ظُهُورِهِ مَِن الْعِبَارَةِ وَتَْصدِیِق الْوَاقِعِ لَُه وَإِِن اد ل
 � �هَا فِی نِهَایةِ اْإلِیجَازِ ال �هَا أَفَادَْت َهذِهِ الْمََعانِی أَفَادَتْهَُما الْعِبَارَةُ ظَهَرَ أَن ذِی یِصلُ إِلَى حَد� اْإلِعْجَازِ؛ ِألَن

�هَا  ». کل
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بر زنان، مردان در صورت فقدان این توانایی ها ریاستی بر زنان نخواهند 
 داشت.

 
 بازخوانی استناد به دو فضیلت مردان بر زنان -بند دوم

کنیم  هدر بازخوانی این آیه، بایستی از یک سو، به تاریخیت احکام قرآن توج
 و از سویی دیگر به ریشه یابی و تعلیل این حکم بپردازیم.

 
 الف. تاریخیت احکام و تغییرات تدریجی:

با توجه به روح کلی تعالیم اسالمی که بر مبنای عدالت و رفع سلطه و سلطه 
جویی می باشد، در می یابیم که قرآن در همان زمان، از جهت فکری با مبانی 

مبارزه کرده است، هرچند از جهت حقوقی، با سیستم تسلط مردان بر زنان 
جاری عصر خویش براندازانه برخورد نکرده است و تالش کرده است تا به صورت 
تدریجی، با ترویج فرهنگ عدالت محور و با پذیرش شخصیت حقوقی مستقل 
زنان، زمینه های تسلط مردان بر زنان را به تدریج تغییر دهد و برابری حقوقی 

 و زنان را در آن فرهنگ مردساالرانه جا بیندازد. مردان 
لذا در بسیاری از آیات قرآن، زنان را هم سنگ مردان مورد خطاب قرار داده 

را در کنار » مسلمات«، و »مومنین«را در کنار » مومنات«است، 
هم طراز و هم سنگ بیان کرده است. از جمله در دو آیه قبل » مسلمین«

سوره نساء، برای زنان بسان مردان،  ۳۲ی در آیه از آیه مورد بحث، یعن
شخصیت مستقلی قائل شده است و برای هرکدام نصیب و بهره ای از برتری 

برتریهایی را که خداوند نسبت به بعضی از شما بر «ها بیان کرده است: 
بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید (این تفاوتهای طبیعی و حقوقی برای حفظ 

ا و طبق اصل عدالت است) مردان نصیبی از آنچه به دست نظام اجتماع شم
یبی؛ (و نباید حقوق هیچیک پایمال گردد) و از فضل نص زنان و دارند آورندمی

�ُه بِهِ » «خدا بخواهید و خداوند به هر چیز دانا است َل الل �وْا َما فَض� وََال تَتََمن
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�َساءِ نَِصیٌب مِم�ا اکتَسَ  بَْعَضکْم عَلَى بَْعٍض لِلر�َجاِل نَِصیٌب مِم�ا بَْن اکتََسبُوا وَلِلن
�َه کاَن بِکل� َشیءٍ عَلِیمًا �َه مِْن فَْضلِهِ إِن� الل  ».وَاْسأَلُوا الل

چنانچه مالحظه می شود، اسالم در مورد شخصیت حقوقی زنان، هرچند 
نگاهی مساوات طلبانه داشته است ولی به تدریجیت تغییرات اجتماعی نیز 

ایت داشته است. هنگامی که نهادهای موجود آن عصر قوی بوده است عن
و درآن برساخت تاریخی، مانع سنگینی در تحقق آن نگاه مساوات طلبانه 
وجود داشته است، قرآن شیوه تغییرات تدریجی را برگزیده است. مبانی 
تسلط مردان بر زنان در آن دوران، یک منطق اجتماعی داشته است که 

اسالم و اعراب نبوده است، و منحصر به دینداران نیز نبوده است، منحصر به 
بلکه فیلسوفان و متفکرین آن دوران و حتا دوران های پس از آن تا حدود 
یک سده پیش، در راستای همان منطق، مردان را بر زنان مسلط می دانسته 

 راند. این برتری در آن دوران، هرچند دارای پشتوانه سنت های فرهنگی عص
 خویش بوده، ولی قابل دفاع نبوده است. 

 

از زنان،  یبرخ میما شاهد هست ،یپرواضح است که در دوران کنون
هستند، از هوش تر مردان پُر بهره یاز برخ یذات لتیدر فض

جلو  یگاه زین یاکتساب لتیبرخوردارند، و در فض یشتریب یخداداد
ردان، م یتیوضع نیفوق، در چن هیآ یبر مبنا ن،یاند. بنابر اافتاده

 یمدع توانیآنان، نم تیبه صرف ذکور  وبر زنان ندارند  یلتیفض
عهده دار  توانندیبر زنان دارند و م یلتیو فض یشد که آنان برتر

 بر زنان شوند استیر 
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نمونه آن را در مساله ارث نیز مشاهده می کنیم، در آن دوران، زنان نه تنها 
ارث نمی بردند بلکه گاهی به ارث برده می شدند. در چنین شرایطی، قرآن 
با پذیرش اصل حق ارث زنان، گامی بلند در راستای احیای حقوق زنان در 

ته است، قرآن مرحله به مرحله، ذهن جامعه را برای بحث میراث برداش
چنانچه مالحظه می  ١طرح شوکی مانند ارث دادن به زنان آماده می کند.

شود در چنین مواردی، هرچند قرآن نگاهی مساوات طلبانه داشته است، 
ولی به دلیل مقاومت قدرتمند جامعه مردساالری، این تغییرات را به شکلی 

 ه است تا قابل پیاده کردن در آن جوامع باشد.تدریجی اعمال کرد
  

 ب. ریشه یابی حکم برتری مردان:
شاید، یکی از مناسب ترین شیوه فهم احکام قرآنی، ریشه یابی در دلیل 

ل عل«یا » فلسفه احکام«آن باشد، نکته ای که در برخی موارد به عنوان 

                                                
/ارث؛ ریاست و قضاوت  ۵زن در اسالم؛ « ۱۴علیجانی رضا، زن در متون مقدس جلد   . ١

، به نقل از سایت نویسنده. در این نوشتار، نویسنده با طرح چهارآیه قرآن در باره ارث، »زنان
سوره احزاب در مورد  ۶تغییرات تدریجی را اینچنین توضیح می دهد که مرحله اول آیه  این

بر «وصیت بوده است، که قرآن تصریح می کند اخوت و برادری دینی موجب ارث نیست بلکه 
طبق کتاب خدا دارندگان قرابت نسبی در میراث بردِن از یکدیگر از مؤمنان و مهاجران [که پیش 

سوره بقره در  ۱۸۰مرحله دوم آیه ». ایمان و هجرت میراث می بردند] سزاوارترند از این بر پایه
که چون مرگ یکی از شما فرا رسد اگر دارای «مورد امر به وصیت است که دستور می دهد 

. »متاع دنیاست وصیت کند برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته عدل و به قدر متعارف
برای «ره نساء است که تصریح می کند که زنان نیز حق ارث دارند سو ۷آیه سوم ارث، آیه 

فرزندان پسر، سهمی از تَرَکه ابوین و خویشان است و برای فرزندان دختر نیز سهمی از ترکه 
ابوین و خویشان است، چه مال اندک باشد یا بسیار، نصیب هر کس از آن معین گردیده 

الر برای وصیت کردن به سود زنان و ارث دادن به در نهایت، هنگامی که جامعه مردسا». است
سوره نساء، قرآن  ۱۷۶و  ۱۱زنان مقاومت می کند، آیه چهارم ارث نازل می شود که در آیات 

ناچار می شود ارث زنان را دقیق تر و جزیی تر بیان کند و به همین دلیل، جدول ارث را طرح 
رد با مسائل زنان است. در حقیقت، نگاه قرآن در برخو» جهش وار«می کند که از رفورم های 

اصلی به مقدار سهم االرث نبوده است بلکه توجه قرآن به اثبات حق االرث برای زنان بوده 
 است.
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ه دلیل مندرج در طرح می گردد. در بازخوانی این آیه، با توجه ب» الشرایع
آن، و با مراجعه به متن همین آیه، می توان دلیل این حکم به ریاست 

 مردان را به صراحت دریافت.
در چنین بازخوانی آیه فوق، می توان به نظریات برخی از مفسران سده های 
پیشین، نیز استناد کرد. چنانچه پیشتر مشاهده کردیم، فاضل مقداد، از 

م هجری، در ذیل آیه فوق، بیان می کند که این آیه علما و فقهای قرن نه
به صراحت، مبنای ریاست مرد را، دو برتری مرد بر زن می داند. اولین برتری 
مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر و برنامه ریزی وی 
است به همین دلیل، مناصب پیامبری و امامت و والیت، و وظایف شرکت 

اد، مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم در جنگ و جه
االرث برتری داده شده اند. دلیل دوم، برتری اکتسابی مرد است، یعنی 

 برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد. 
در این جا، به نظر می رسد که اشاره ای کوتاه و گذرا به این نکته الزم است 

تأمین نفقه زنان از سوی مردان، در همان بستر تاریخی نزول  که دلیل لزوم
آیات فوق، قابل درک می باشد، زیرا در برساخت تاریخی آن دوران، مردان 
نان آور خانه خانواده محسوب می شدند لذا مقررات اجتماعی و اقتصادی 
خانواده ها نیز متناسب با نظام خانواده در همان دوران بوده است. ولی 

زه، نظام خانواده در برخی موارد، دچار تغییرات و دگردیسی های قابل امرو
توجه شده است و با توجه به اشتغال بانوان و مشارکت آنان در تولید ثروت 

 »واجب النفقه بودن بانوان«و در تامین هزینه های زندگی، مفاهیمی مثل 
ندگی ه ز نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است. در چنین حالتی، تأمین هزین

به عنوان وظیفه انحصاری مردان، مفهوم خویش را از دست می دهد و در 
نتیجه واجب النفقه بودن زنان نیز، تبدیل به ضرورت مساعدت اقتصادی 

 زوجین نسبت به یکدیگر، تغییر شکل می دهد.
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فاضل مقداد در مورد دلیل این برتری دادن مردان بر زنان، می نویسد که 
» ب«این آیه دلیل این برتری را توضیح داده است، حرف خداوند در ادامه 

َل اللّٰهُ «در ادامه آیه و در دو عبارت   ، بای سببیه»وَ بِمٰا أَنْفَقُوا«و » بِمٰا فَض�
است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل این که خداوند مردان را با آن برتری 

ان نفقه می های ذاتی و جسمانی برتری بخشیده و به دلیل آن که مرد
آمده است و گفته شده است » ما«، »باء«پردازند. در آیه فوق، بعد از حرف 

به سبب تفضیل خدا و به «در اینجا مای مصدریه است یعنی » ما«، »بِمٰا«
در آیه گفته نشده است به دلیل این که خداوند مردان ». سبب انفاق مردان

ا فّضلهم علیهّن)، زیرا خداوند را بر زنان برتری داده است (و إنّما لم یقل بم
برتری نبخشیده است. یعنی » هرکدام از زنان«را بر » هرکدام از مردان«

مرد برتر از زن شمرده نشده است و صنف مردان از صنف زنان برتر شمرده 
با توجه  ١نشده اند. چه بسا برخی از زنان که بر برخی از مردان برتری دارند.

به برتری و ریاست مردان، بی دلیل و بی سبب به استدالل فوق، این حکم 
 نیست بلکه ناشی از برتری آنان در آن دو مورد است. 

اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر مردی آن برتری ها را نداشت آیا 
همچنان ریاست وی باقی می ماند؟ اگر مردی، آن برتری ذاتی را نداشت و 

یا از دست داد، آیا همچنان بر زنان یا آن برتری اکتسابی را بدست نیاورد و 
 ریاست خواهد داشت؟

                                                
لَ اللُّٰه" و فی قوله "وَ بِمٰا أَنْفَقُوا" للسببیة، و ما مصدریة أی بسبب «  . ١ و الباء فی قوله "بِمٰا فَض�

هم، و إنّما لم یقل بما فّضلهم علیهّن؟ قال بعض الفضالء ألنّه لم تفضیل اللّٰه و بسبب إنفاق
یفّضل کلّ واحد من الرّجال على کلّ واحدة من النساء ألنّه کم من امرأة أفضل من کثیر من 
الرجال و إنّما جاء بضمیر المذکر تغلیبا فیدخل الرّجل المفّضل و المرأة المفّضلة قال: و ال یلزم 

فی  قلت: فحینئذ ال یکون على الصنف تفضیل الشخص على الشخص.من تفضیل الّصنف 
اآلیة دلیل على تفضیل الّصنف الّذی هو عین المدّعى، ألنّه إذا کان بعض اشخاص الرجال 
أفضل من بعض أشخاص النساء و بالعکس فأی دلیل على تفضیل الصنف على الصنف اآلخر 

مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی  حلّى، ».الّذی هو المراد فالسؤال باق على حاله
 فقه القرآن.
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در مورد فضیلت های ذاتی، و به ویژه فضیلت های تدبیر و دانش و 
پرهیزگاری، اگر زنی، به مقامات معنوی و والیت رسید، آیا شوهرش، 
همچنان بر وی ریاست خواهد داشت؟ در یک حالت فرضی، اگر فرض کنیم 

دیک به مقام اولیای االهی قرار داشته باشد و که بانویی در جایگاهی نز 
همسر وی یک فرد عادی بوده باشد، آیا این مرد بر آن زن والیت دارد؟ بر 
مبنای فوق، پاسخ منفی است زیرا مرد، فضیلت ذاتی بر زن ندارد. در این 
لَ اللُّٰه) حاصل نشده است و دلیلی  مورد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا فَض�

 است وی نیست.بر ری
در مورد فضیلت اکتسابی هم همین مساله مطرح است، اگر مردی نفقه 
زوجه خویش را ندهد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا أَنْفَقُوا) حاصل نشده 
است و دلیلی بر ریاست وی نیست. لذا مردی که نفقه همسر خویش را 

 کم ببرد.نمی پردازد ناشز است و زن می تواند شکایت وی را نزد حا
 »قضایای خارجیه«یادآوری این نکته حایز اهمیت است که آیه فوق در مورد 

است که در زمان نزول این آیه، در جهان واقعیت و در پیرامون زندگی 
مخاطبان آن زماِن آیه فوق، شرایط مردان و زنان اینگونه بوده است که 

زنان بوده اند. مردان دارای این فضیلت ها و در نتیجه سزاوار ریاست بر 
نیست که در جهان حقیقت » قضایای حقیقیه«ولی این آیه در مقام بیان 

همیشه بدینگونه باشد که مردان دارای این فضیلت ها و در نتیجه سزاوار 
 ریاست بر زنان باشند. 

به عبارتی دیگر، می توان آیه فوق، را گزارشی از وضعیت مردان و زنان و 
نزول قرآن دانست که در آن زمان، مردان به دلیل  توانایی های آنان در عصر

این دو برتری که بر زنان داشتند، در جایگاه ریاست بر زنان قرار گرفته بودند. 
بنابر این، این آیه می تواند خبری از بیان وضعیت دوران نزول قرآن، و 

 مربوط به احکام آن دوران، با توجه به شرایط آن دوران، باشد.
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ریشه یابی برخی از احکام فقهی می پردازیم در می یابیم که  هنگامی که به
بسیاری از این احکام با توجه به شرایط دوران نزول صدر اسالم، بیان شده 
است. لذا در وضعیتی که آن شرایط منتفی باشد، آن احکام نیز موضوعیت 

 خویش را از دست می دهند. 
کام مرتبط با بانوان اشاره در ذیل، جهت تقریب به ذهن، به سه نمونه از اح

می شود که در صدر اسالم با توجه به همان شرایط بیان شده بود و اکنون 
در زمانه ما، با تغییر آن شرایط، آن احکام نیز موضوعیت خویش را از دست 

 داده اند.
نمونه اول: در برخی از احادیث توصیه شده است که برای نگهداری زنان و 

ان لباس ندهید، به عبارتی دیگر آنان را تحریم لباس صیانت از آنان، به آن
از بی لباسی زنان (ندادن لباس به آنان)، برای نگهداری و صیانت «کنید: 

آیا در زمانه ما این راه حل، می تواند راه حل مناسبی  ١».آنان، کمک جویید
 برای صیانت از بانوان باشد؟ 

د این حدیث توضیح می ) در مور ۱۳۸۸-۱۳۰۱آیت هللا حسینعلی منتظری (
بر فرض صحیح بودن سند حدیث...، شاید مقصود، اشاره به «دهد که 

شرایط و فرهنگ آن زمان، یا زنان خاص باشد که برای خودنمایی ننمودن 
آنان و جلوگیری از اظهار آرایش ها و تجمالت خودشان برای مردان نامحرم، 

وگرنه اگر فرهنگ جامعه  یکی از راه های آن، عدم تهیه لباس بیرونی بوده؛
رشد کرده باشد و زنان هم شخصیت واقعی خود را بازیافته باشند به نحوی 
که برای خودنمایی و جلب انظار از خانه بیرون نروند و وسیله شهوت رانی 
افراد هوس باز قرار نگیرند، مضمون این حدیث درباره آنان صدق نمی کند. 

                                                
استعینوا على النّساء بالعرى فإّن إحداهّن إذا كثرت ثیابها و أحسنت زینتها أعجبها «  . ١

 ۲۸۲، نهج الفصاحة* حدیث شماره »الخروج
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به مردان راجع به پوشاک و مسکن  شاهد بر این مطلب این است که اسالم
 ١».و خوراک مناسب برای زنان بسیار سفارش فرموده است

نمونه دوم: در برخی از احادیث از مشورت با زنان نهی شده است. آیت هللا 
منتظری در پاسخ به نقد حدیثی که از مشورت با زنان نهی شده است 

مفید و راهگشا باشد: توضیحاتی می دهد که در بحث مورد نظر ما می تواند 
در مورد عدم مشورت با زنان در بعضی از نقل ها به این صورت آمده است «

که "با زنان مشورت نکنید، مگر این که عقل و تدبیر آنان را امتحان کرده 
). و در هرحال سخنان حضرت امیر(ع) ۲۵۳، ص ۱۰۰باشید" (بحاراالنوار، ج 

همه زن ها و همه زمان ها و  در مقام بیان قاعده و اصل کلی نسبت به
همه شرایط نمی باشد، و لذا کلیت ندارد؛ زیرا بسیار دیده و شنیده شده که 
تعقل و اندیشه بعضی زن ها از بعضی مردها بیشتر بوده و هست. زن ها 
برحسب زمان ها و اختالف محیط و شرایط و تربیت ها و بینش ها و کسب 

؛ و درحقیقت جمله حضرت از قبیل باشندمعلومات و تجربه ها متفاوت می
 ٢».قضایای خارجیه است نه حقیقیه

                                                
 .۴۵۵منتظری حسینعلی، پاسخ به پرسش های دینی، ص   . ١
حضرت امیر(ع) جمله مذکور را بعد از جنگ جمل «ه می نویسد: آیت هللا منتظری در ادام  . ٢

نهی از مشورت  -توان گفت: این جمله که به دست عایشه اتفاق افتاد، فرمودند. بنابراین می
اشاره به زنان خاصی باشد. اصوال محدوده سخن هر گوینده ای را باید از شرایط مکانی  -با زنان 

بر فرض صحت  -راد شده به دست آورد. و سخن آن حضرت و زمانی و جوی که سخن در آن ای
عالوه بر این که بعد از جنگ جمل و در قضایای عایشه بوده است، خطاب به امام حسن  -سند 

(ع) است؛ و هشدار به امام حسن (ع) نسبت به تمام زنان تا روز قیامت هشدار معقولی نمی 
الی امام حسن (ع) و حداکثر در زمان باشد، بلکه نسبت به زنانی معقول است که محل ابت

ایشان بوده اند. چنین هشداری از طرف حضرت امیر(ع) معقول خواهد بود. از طرفی در "نهج 
البالغه" که حضرت امیر(ع) درباره مشورت با زنان هشدار داده اند، علت آن را ضعف رأی و 

) "همانا رأی و نظر ۳۱غه، نامه کنند؛ "ان رأیهن الی أفن"، (نهج البالتصمیم گیری آنان ذکر می
زنان (نوعا) ضعیف و قابل تجدید نظر است". یعنی مالک عدم مشورت، ضعف رأی و عزم 
است، نه جنسیت آنان؛ پس اگر در مقطعی از زمان، علت ذکر شده در زنان از بین برود و به 

ن توصیه جای ضعف رأی و عزم، قوت و قدرت عزم و تصمیم در آنان پیدا شود، مطابق همی
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سوره بقره، شهادت  ۲۸۳و  ۲۸۲نمونه سوم: اکثر فقها با استناد به آیات 
دو زن را برابر با شهادت یک مرد تلقی می کنند. این آیات در مورد توصیه 

 ضای اهل ایمان، چون به قر «به نوشتن سند در مورد قرض و بدهی است: 
و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن، سند و نوشته در میان باشد [...] و اگر 
مدیون سفیه یا ناتوان است و صالحیّت امال ندارد ولّی او به عدل و درستی 
امال کند و دو تن از مردان خود گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو 

ر یک نفر از آن دو زن فراموش زن، از هر که قبول دارید گواه گیرید تا اگ
 ».کند دیگری به خاطرش آورد...

) با استناد به ذیل آیه که "اگر یکی از آن دو ۱۳۱۶آیت هللا یوسف صانعی ( 
یادش رفت دیگری به یادش بیاورد"، آیه را اوال مربوط به مورد خاصی دانسته 

هود ای شکه شهادت بر قرض است و ثانیا آیه را در مقام یک حکم ارشادی بر 
در مقام قرض می داند و ثالثا توضیح میدهد که برابری شهادت دو زن با 
یک مرد در آیه به دلیل خصوصیت زن بودن شاهد نیست، بلکه ناشی از 
خصوصیت عارضی است که در زمان نزول آیه، زنان با مسایل مالی کمتر 

ت ده اسسر و کار داشته و ضریب اطمینان حافظه آنان در این امور کمتر بو
اما در عصر ما زنان این خصوصیت عارضی را ندارند و شهادت آنان در امور 
حقوقی به مثابه شهادت مردان تلقی می شود. بر مبنای نظریه ایشان جمله 

در این آیه در مقام علّیت است و علّت نابرابری شـهادت زن را » أَْن تَِضل� «
ع برای جبران این امر همان عارضه نسیان بیان می کند و در نتیجه شار

ز چنانچه احرا«حکم به عدم تساوی کرده است. ایشان تصریح می کند که 
شود که احتمال فراموشـی در زنان با مردان تساوی است به حکم "العلة 
تخصص کما تعمم" دیگر نیـازی بـه دو شاهد زن به جای یک مرد نیست و 

 بیشتر از زنان شده بههمچنین اگر ثابت شد که عارضه فراموشی در مردان 

                                                
حضرت، مشورت با آنان اشکالی ندارد؛ همان گونه که اگر در مورد مردها ضعف رأی و عزم 

 .۴۵۸و  ۴۵۷همان، ص ». دیده شود طبق همین توجیه، نباید با آنان مشورت نمود
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حکم همان قاعده به لزوم شهادت دو مـرد بـه جـای یک زن حکم 
  ١».مینماییم

چنانچه مشاهده شد، در دو نمونه نخست، آیت هللا منتظری، با اشاره به 
این که این احادیث مربوط به قضایای خارجیه است نه قضایای حقیقیه، در 

ث برای زنان آن دوران، با توجه به مقام بیان این نکته است که این احادی
شرایط خاص آن زنان آمده است، اما در زمانه ما، بایستی با توجه به شرایط 
زنان کنونی، حکم کرد. در نمونه سوم نیز آیت هللا صانعی، دلیل برابری 
شهادت دو زن با یک مرد را ناشی از خصوصیت عارضی زنان در زمان نزول 

 کلی و مطلق و همیشگی نمی داند. آیه می داند و این حکم را
اکنون، در مساله مورد نظر این یادداشت در مورد تسلط مردان بر زنان، 
تصور کنیم زنی را که به دلیل توانایی های تدبیری، به جایگاه بلند مرتبه 
اجتماعی، یا علمی و یا سیاسی دست یافته باشد و از جهت اقتصادی نیز 

داشته باشد بلکه نان آور منزل شده و به شوهر نه تنها نیاز به نفقه شوهر ن
خویش پول توجیبی نیز بپردازد، آیا هنوز ریاست خانه بر عهده مرد باقی 
می ماند؟ این جا، مرد هر دو فضیلت ذاتی و اکتسابی مورد تعلیل در آیه 
فوق را از دست داده است و بر همین مبنا دلیلی بر ریاست وی بر زنان 

  ٢وجود نخواهد داشت.

                                                
صانعی فخرالدین، بررسی فقهی شهادت زن در اسالم: برگرفته از نظرات آیت هللا صانعی،   . ١

. آیت هللا صانعی با در نظر گرفتن مبانی دینی مثل کرامت ۱۳۸۵ثم تمار، قم انتشارات می
انسانی و روح عدالت جویی در احکام اسالمی، به بازخوانی برخی از مسائل حقوقی زنان در 

قانون مدنی ما از نظر فقه «چارچوب مستندات فقهی پرداخته است و بر این باور است که 
الف دارد اما می شود یک تبصره هایی به آن زد، می توان به کمبود دارد، نمی خواهم بگویم خ

عموماتش یک تخصیصهایی زد، مطلقها را بعضا تقییدی زد و برخی موارد را عوض کرد تا برای 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی  ۱۳۷۶خرداد  ۶۳مجله پیام زن شماره ». تحقق عدل مهیاتر باشد

 https://hawzah.netحوزه 
حسن فرشتیان، عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل، منتشره در  ر. ک.  . ٢

 در سایت دین آن الین ۱۳۹۴آبان 
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 چکیده و نتیجه:  

در منابع مورد استناد در استدالل به برتری حقوقی مردان بر زنان، به آیه 
�ٰساءِ «سوره نساء  ۳۴ استناد شده است که به » الر�جٰالُ قَوّٰامُوَن عَلَى الن

عنوان منبع مشروعیت ریاست مردان بر زنان، شناخته می شود. در مطالعه 
د که دلیل ریاست مردان، برتری توانایی های و بررسی این آیه، مشاهده ش

ذاتی آنان و پرداخت نفقه توسط آنان است، اگر مردی این برتری هایش را 
از دست بدهد ریاستش بر زنان و فرمان دادنش به آنان، به تبع از دست 

 می رود.
به نظر می رسد در جوامع در حال گذر، یکی از دالیل مشکالت حقوق زنان، 

به همین نکته است. این حکایت، شبیه رابطه پدران با فرزندان  توجه ناکافی
در سنّ بلوغ است، پدر هنوز جایگاه سابق خویش را مدعی است ولی فرزند، 
صدایش ضخیم شده و بازویش ستبر، و قدّش شانه به شانه پدر می زند، 
پدر آن ریاست سابق خویش را اندک اندک از دست می دهد. اصطکاک ها 

لوغ آغاز می شود، در بلوغ است که رابطه ها نیاز به بازخوانی و در لحظه ب
تعریف جدید دارد. در مورد روابط زنان و مردان نیز، در دوراِن گذر، که زنان 
همپای مردان وارد صحنه های علمی و سیاسی و اقتصادی جامعه می 

نای بشوند، همین بحران، ما را به بازخوانی این رابطه می پردازد. آیه فوق م
ریاست مردان را آن فضیلت ها بیان کرده است یعنی مردان به دلیل داشتن 
آن برتری ها، بر زنان ریاست دارند. بدون تردید، در شرایطی که آن برتری 
ها در مردان نباشد، آن ریاست های مردان بر زنان، خود بخود بر مبنای آیه 

 فوق، منتفی است. 
ا شاهد هستیم که برخی از زنان، در پرواضح است که در دوران کنونی، م

فضیلت ذاتی از برخی مردان پُر بهره تر هستند، از هوش خدادادی بیشتری 
برخوردار هستند، و در فضیلت اکتسابی نیز گاهی جلو افتاده اند. بنابر این، 
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بر مبنای آیه فوق، در چنین وضعیتی مردان، فضیلتی بر زنان ندارند و به 
ی توان مدعی شد که آنان برتری و فضیلتی بر زنان صرف ذکوریت آنان، نم

 دارند و می توانند عهده دار ریاست بر زنان شود. 
مضافا بر این، چنانچه مالحظه شد، قرآن از جهت مبانی انسان شناسی، با 
مبانی فکری تسلط و برتری مردان بر زنان مبارزه کرده است، ولی از جهت 

حکام، در سیستم حقوقی خویش، با مبانی حقوقی، با رعایت تدریجیت ا
 آن تسلط ها و نابرابری ها به شکلی تدریجی برخورد کرده است.

بنابر این، می توان مدعی شد که حکم ریاست مردان بر زنان، امروزه 
موضوعیت خویش را از دست داده است و نمی تواند به شکل یک قاعده 

ن مبنا و با همین کلی و حکم عمومی، مورد استناد قرار بگیرد. بر همی
خوانش، می توان به بازخوانی سایر احکام تبعیض آمیز در مورد حقوق زنان 

 پرداخت.
 

  :توضیح
ها، عالمت ستاره * بیانگر ارجاع نگارنده به نسخه اینترنتی کتاب در پانوشت

 باشد:مربوطه از پایگاه کتابخانه مدرسه فقاهت می
 https://lib.eshia.ir/ 
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  خدا مردان شعبده و ۵۷انقالب  دختران

 ١مفیدی زمانه 
 

 یک با ساحلی شهرکهای از یکی رقص پیست در ۵۷تابستان  در که زمانی
 دکر  نمی خطور هم خاطرم به هیچگاه رقصیدم می تاپ یک و کوتاه شلوار

 که کند رو و زیر را زندگیم آنچنان جدید ای ایده آینده ماه چند ظرف که
 تیغ لبه کتاب قهرمان الری. بودم نخوانده هم هایم رمان در را نظیرش

 یداپ آنرا که بودم مطمئن من ولی بود گشته دنبالش به موام سامرست
 هاخیانت تمام علیرغم و دهه چند گذشت از پس اکنون که ای ایده. ام کرده

 ایده. درخشد می نظرم در انهمچن گردیده روا حقش در که خنجرهایی و
 طالئی اصل دو پایه بر زندگی - دیدم می ۵۷انقالب  در متبلور را آن که ای

 .  معنویت حیات و اجتماعی عدالت
 ویروس این با مرتبط های پدیده اول. است موضوع  دو نوشتار این محرک
 ان باالی پذیری سرایت که ویروسی. شناسد نمی موقعیت و مرز که جدید
 الهگوس کیفر به که است کرده اسرائیل بنی سامری به تبدیل را ما همه

 با. دش مبتال مردم از گیری فاصله و بیماری به موسی نفرین با پرستی

                                                
فارغ التحصیل مهندسی برق و الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشجوی دکترای  . ١

 .مطالعات زنان در دین از دانشگاه تحصیالت عالیه کلرمونت در کالیفرنیا



 ۱۳۹۹ | تابستان ۲شمارهل اول | | سا
 

١٤٠ 
 

 و همدلی از هایی بارقه شاهد گرونا با درگیر جهان کنار و گوشه در اینحال
 وزیعت سالمندان و نیازمندان میان که غذایی های بسته از - هستیم همیاری
 کادر از. میشود نواخته ها خانه پنجره از که ای زنده موزیک تا میشود
 ردمانشانم از نمایندگی به که دولتهایی تا میکنند کار قهرمانانه که پزشکی

 که داد ننشا طبیعی بالی این میرسد بنظر. شتابند می دیگر ملل یاری به
 .بود هدنخوا بیش جهنمی عدالت و شفقت و رحم بدون زمینی حیات

 و سدا از اند شده مبتال آن به سرزمینم زنان که افساری بی خشونت دوم
 تا شودمی پاشیده صورتشان بر که اسیدی و افتد می جانشان به که تبری

 هک قوانینی از. میکند خراب سرشان بر را محقرشان سرپناه که بولدوزری
 انیانس حرمت و بندد می آنها بر را اقتصادی استقالل راههای مشخص بطور
 که است دهه چندین برای که تحجری تسلط تا نمیکند رعایت را انان

 . میکند تبلیغ را آنان فرودستی
 ٬ندنبو مردان از بیشتر اگر اجتماعات و خیابانی تظاهرات در ۵۷انقالب  زنان
 نروحانیو حنی که بود پررنگ آنچنان زنان حضور. نبودند هم آنها از کمتر

 ثریتاک که چند هر. بزنند زنان نشینی خانه از رفیح نتوانستند سنتی
 ازهاج بودند خمینی آقای از غیر تقلیدی مراجع پیرو که سنتی روحانیون

 الگوهای. ندادند تظاهرات در را خود نشین خانه دختران و زنان حضور
 و دینی های عرصه در که زنانی. بودند زینب و فاطمه مسلمان زن مطرح

. نبودند نشین خانه اصال و نداشتند کم رانشانشوه از چیزی سیاسی
 فتوصی زینب و فاطمه حرمت با ایرانی صحنه در اصطالح به زنان احترام
 نقالبا رهبران عنوان به زنان این از خمینی آقای که رسید بجایی کار. میشد

 هب خمینی آقای اعتراض اصلی موارد از که شدم متوجه بعد سالها. کرد یاد
 میک البته. بود زنان گرفتن رای و دادن رای حق مردم و شاه سفید انقالب

 رای که بود ۵۷انقالب  در این ولی  - بود خوانده اشکال بی را دادن رای بعد
 البته که ٬کرد اعالم اشکال بی را زنان سیاسی - اجتماعی مشارکت و گرفتن



 و شعبده مردان خدا ۵۷دختران انقالب 

١٤١ 
 

ل سا ندمیکن ادعا رسمی بلندگوهای. بماند حرفش سر نخواست یا نتوانست
 زنان رای حق با مخالفت نه و بود فساد با ضدیت خمینی آقای نیت ۴۲

 کنم نمی فکر. است ۴۲سال  نظر همان راستای در او انقالب از بعد ونظر
 ٬شهری متوسط طبقه دختران ما خمینی آقای. باشد درست حرف این

 نمی را بودیم شده بزرگ جنسیتی تبعیضهای بدون که ٬تحصیلکرده
 حرفهای و کرد را ما مالحظه ٬شد روبرو ما با انقالب شخرو در. شناخت

 . زد جدید
 فساد نهنشا را ما باز معاشرتهای و ما حجابی بی زیادی تبلیغات بعدها البته
 وانانیج از بسیاری. نبود اینچنین که حالی در. میکردند معرفی پهلوی عصر

 هلویپ صرع نشینان کافه همان شدند شهید ها جبهه در یا و سپاه عضو که
 شده بزرگ غربی آزادیهای و فرهنگ با ۵۷انقالب  دختران اکثریت. بودند
 انتخاب در آزادی قبیل از ها آزادی این به من مثل اشخاصی و بودند

 می ارج خودمان سرنوشت درباره گیری تصمیم آزادی و تحصیل ٬پوشش
 ودب سخت هم تصورش اصال. کند نمی توبه امور این برای کسی. نهادند

 انسانی هب تبدیل جنسیتی نماد یک از مرا بود قرار که من پوشیده لباس که
 اینچنین ٬کند شفقت و ایثار پایه بر اخالقی پیرو و اجتماعی عدالت مدافع

 جنبه تمام و گیرد قرار مردساالرانه های خودخواهی استفاده سوء مورد
 شعاعال تحت را ام فردی های توانایی و اجتماعی حیات ٬حقوقی های

 دادن دست از دیگر های خیلی و من مسئله ٬مسلما. دهد قرار جنسیت
 هک حقوقی تساوی: بود باالتر چیزی آوردن بدست بلکه نبود آزادیها این

 که یمعنویت و باشد نکرده دارش خدشه کلیسائی - داری سرمایه سیستم
 تجوجس شرقی سیستمهای در را آن وبسیاری بود داده دست از غربی تمدن

 کردند یم
انقالب  هک بودم تهران دانشگاه الکترونیک و برق رشته در دانشگاه اول سال
 هزار هزاران و من جان در - نبود خیابانها در تنها انقالب. شد واقع ۵۷
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 ٬اتادبی تردید بی. داشتند تغییر سودای نوعی به که بود هم دیگر جوان
 و خواهی عدالت هاولی نداهای انقالب از قبل معترض سینمای و موسیقی

 محمود ٬هدایت صادق ٬دانشور سیمین ٬احمد آل جالل: بود تغییر به تمایل
 تاریکن ها کوچه ٬مشی اشی گنجشکک ٬ساعدی غالمحسین ٬آبادی دولت
 ٬مینا دایره ٬گوزنها ٬موتوری رضا ٬قیصر ٬رفتنه وقت جمعه ٬اس بست دکونا
 ... دالن سوته

 روشیکتابف به مرا شنبه هر پدرم. ردمک شروع دبستان اول از را کتابخوانی
 واندمخ می آنرا یکشنبه تا. میخریدیم  کودکان داستان کتاب دو و برد می

 کتاب. خواندم را ژیواگو دکتر سالگی سیزده در. شدم می بعد شنبه منتظر و
 شانزده در. نفهمیدم را کتاب نصف ٬داشت شخصیت هفتصد از بیش

 در را صلح و جنگ و ٬بربادرفته ٬ایانبینو مانند قطوری کتابهای سالگی
. خواندم شب هشت در را کریستف ژان جلد هشت. میکردم تمام دوشب

 کثرا بلکه میرفت کتاب خرید برای ام ماهیانه توجیبی پول تمام تنها نه
 شده ترجمه آثار همه. بودم خوانده را شهر عمومی کتابخانه های رمان

 و ٬سارتر ٬همینگوی ٬لندن جک ٬بالزاک ٬چخوف ٬داستایوفسکی ٬تولستوی
 .دیگر های خیلی

 فکش را جهان بر حاکم شعوری که بودم مطمئن دبیرستان آخر سالهای در
 مشناخت می که جهانی و میخواندم درس فیزیک - ریاضی شاخه در. ام کرده

 را خدا .بود فیزیک بنیادین نیروهای با شده واحاطه ریاضی نظم در پیچیده
 خودم به. کردم درک ٬انسان وجود اثبات برای دکارت شبیه استداللی با

 رهوشیا متفکرو جهان دارد امکان چطور هوشیارم و میکنم تفکر من ٬گفتم
 آن از ایست ذره من هوشیاری پس است هوشیار عالم نباشد؟  اگر

 ایدری از ایست قطره هستی برابر در وجودم که همانطور بیکران هوشیاری
 و جوش از اطالعی هیچ بود شده باعث کنکور دنش نزدیک البته. بیکران
 .   باشم نداشته ۵۷پائیز  تا ۵۶زمستان  از خیابانها خروش
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 مانند خیابانها رو پیاده در شریعتی جزوات و  ۵۷پائیز  در دانشگاه به ورود
 یشریعت های نوشته تصدیق. شدم بیدار خواب از انگار ٬بود شدید تکان یک

 افظهح در جائی ولی میدانستم خودم را همه انگار. نداشت تفکر به احتیاج
 انتقال میشود؟ سقراط هم این از غیر مگر اصال. بود شده مخفی جانم و

 ردنک آشکار.میکرد تشبیه قابله یک شغل به را مخاطب به خود از معرفت
 نم سقراط شریعتی. است بوده موجود قبل از شخص خود در که معرفتی

 کتاب و اروه پیاده. نبود رمان دیگر اینبار یخواندمم کتاب سحر تا شبها. بود
 سفهفل. شد جدیدم مطالعات پایان بی منبع دانشگاه روبروی های فروشی

 سرتان  ٬دین ضد و دیندار ٬مسلمان و مارکسیست ٬تفسیر و تاریخ ٬عرفان و
 .آورم نمی درد را

 لباس دست سه دو و بخشیدم را گیتارم و طالها ٬ها لباس تمام ۵۷اسفند 
 هفت و آهنی کفش هفت جدید پوشش این. خریدم روسری یک و ساده

. مداشت نیاز آن به مسیر طی اصطالح به برای که بودند من آهنی عصای
 ومی میخورد غصه مادرم. جدید باطن آن از بود ای نشانه جدید ظاهر این

 ات ئیدا خانه کلفت شبیه. کنی نمی پیدا شوهر دیگر روسری این با ٬گفت
. کنم رعایت را مستبحات و واجبات تمام بودم گرفته تصمیم من ولی. یشد
 را نانآ یک یک درباره تحقیق وقت فعال. بودند مقبول کل یک از جزئی آنها

 .  نداشتم
 جدید جهتی  قران به او نگاه  با آشنائی و طالقانی آقای های جمعه نماز 

 هک نازعات سوره اول آیه پنج از او تفسیر هیچگاه. داد کنجکاوم ذهن به
 را عاشق جانهای در چه و طبیعت در چه ٬ها جاذبه انواع از فرار مکانیزم
 منشست می آذر شانزده خیابان آب جوی لبه. برم نمی یاد از ٬میداد توضیح

 آقای جمعه نماز های خطبه. میدادم تکیه کهنسال درختی به را سرم و
 او مکال با. بود دلنوازتر میشد رد پایم زیر از که جویباری نوای از طالقانی

 رد. نگریست می باالتر افقی از را جهان و رفته باالتر زمینی تن از روح
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 ٬عارفانه معنویت ٬اجتماعی عدالت به اعتقاد طریقت پیر این مذهب
 گارساز  و مختلف های جنبه همه قرانی های آموزه و تجربی علوم اکتشافات

 . بودند واحد حقیقت یک

 شهر جنوب گودهای به دانشجویان از گروهی همراه به ۵۸تابستان 
 ولط ساعت دو فقط.  بسازیم کتابخانه گود های بچه برای تا میرفتیم
-۵قتی و. برسیم شهر جنوب به اتوبوس با امیرآباد خوابگاه از که میکشید

 ریغذاخو سالن به را بالش و انداز زیر میرسیدیم خوابگاه به ظهر از بعد ۶
 خوابگاه کولر تنها زیر دیگر های خیلی مثل و میبردم اهخوابگ تعطیل

 چنین عمرم به. شب  نیم و هشت حدود افطار وقت تا میکردم استراحت
 و خریدم ملی کفش از پالستیکی کفش یک. بودم ندیده را هایی محله

 

شدند. عدم  ضاتیتبع نیا ریاز همه درگ شیب ۵۷دختران انقالب 
 کیقرار ازدواج به مثابه  فیتعر  ٬مادر بر فرزندانش یحق سرپرست

کشتن زن  یحت ایکردن زدن و  یقانون ٬و فروش دیقرار داد خر 
 هید ٬کجانبهیحق طالق  ٬سنگسار ٬خاص طیتوسط شوهر در شرا

 یلیقرار ازدواج و خ رزن د نیتمک ٬مرد است هیزن که نصف د
 چیه یندارد بلکه حت یکه نه تنها در قران شاهد محکم گریموارد د

احکام را در  نگونهیکه نشان دهد رسول خدا ا یخیمتن و مدرک تار 
. استفاده ستیدر دست ن ٬هم اجرا کرده باشد نهیمد یجامعه بدو

 ضیاحکام تبع نیچناز کلمات و ضمائر قران به منظور استخراج 
 شعبده مردان خدا. ٬شعبده است هیشب یزیچ یزیآم
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 را چادر. بودم شده آماده عملگی برای. کردم سرم را نمازم چادر و مقنعه
. مبست می گردنم بدور میکردند کار مزارع در که ندرانیماز  زنان شیوه به

 ها بچه این. چیدند می دیوار پسرها و کردند می درست مالط دخترها
 بچه چند دیدم  راه سر یکروز!!  هائی بچه چه. داشتند کتابخانه به احتیاج
 سگ هتول. اندازند می سنگ بطرفش و میکنند دنبال را کوچکی سگ تخس

 اینکه تا دویدیم می پسرها دنبال هم من و بدنبالش اه بچه پسر ٬جلو
 ها بچه برای هم سخنرانی یک و دهم نجات را بیچاره سگ شدم موفق

 مطمئن. بود ام ایدئولوژی از جزئی ٬دویدن سگ توله یک نجات برای.  کنم
. ندارد درخت شاخه و گربه و سگ و انسان خدا مخلوقات به رحمت بودم
 لجنانا مفاتیح در رشتی سید حکایت از نقل به که ودب همانی من زمان امام

 .شد می هم برف سنگینی از شده خم های شاخه شامل رحمتش
 ستهنش تاکسی در پالستیکی کفش و مقنعه و نماز چادر همان با یکبار
 یتاکس جلو بدست سامسونت و شلواری و کت و شیک اقای یک که بودم

 از یپیرو عنوان به. در کنار من و بنشیند وسط او تا شدم پیاده. گرفت را
 تماس او با مثال که بودم فشرده در طرف به را خودم ٬اسالمی اصل یک

 او زا دهاتی  وضع و سر این با کسی است ممکن اینکه از.  باشم نداشته
 افهقی وقت هر هم هنوز. بود برخورده بهش خیلی برعکس نه و کند اجتناب

 گزن پدرم و مادر به. میگیرد ام خنده راختیا بی میاوردم بیاد را منزجرش
 عصابما مردان مالحظه بی نشستن از نشینم می تاکسی تو وقت هر که زدم

 که ودب ترتیب بخرید؟ بدین برایم قراضه ژیان یک میشود. میشود خراب
 !!کیلومتر صفر ٬شدم نخودی رنو یک صاحب

 وایلا کنم فکر . میرفتم آنور و اینور تر راحت و بودم شده دار ماشین حاال
 نپادگا به اسلحه یادگیری برای که بودیم گروههایی اولین از ۵۸زمستان 

 سبتن تفاوت بی و خودش کار دنبال به که بود جوانی کمتر آنروزها. رفتیم
 از رکمشت امر. نداشت مسلمان غیر و مسلمان. باشد دیگران سرنوشت به
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 نام به یا خلق بنام ٬داخ نام به ٬بود دادن الویت را دیگری و گذشتن خود
 جلسات. دبو شده لق و تق دانشگاه که میرفتیم آنور و اینور آنقدر. انسانیت
. معتادان و یتیمان از نگهداری مراکز و سازندگی جهاد ٬متینگها ٬سخنرانی

 پرورشگاه مثال ٬بود ای مصادره مجلل های خانه در مراکز این از بعضی
. ییزدان هژبر خانه در معتاد زنان هدارینگ مرکز و پی نیک خانه در کودکان

 آخر. بود آخری مرکز این سرپرست که خانمی دفتر رفتم کنان گریه یکروز
 بی ٬فحشا ٬آمد؟ اعتیاد می بر زنان این برای من امثال دست از کاری چه

 و ودمب نشنیده عمرم به که میبردند بکار را کلماتی و اصطالحات ٬خانمانی
  .بودم اندهنخو هم کتابهایم در
 با ودب گفته سخنرانیهایش از یکی در صدر بنی. نبودم ناامید حال هر به

 کی به رفتم. بدهید نجات ورطه این از را آنها تا کنید ازدواج معتادان این
 ازدواج تو با کنی ترک اگر ببین گفتم بود هم خودم فامیل که معتاد جوان

 فتگ. کنم عروسی فالنی با میخواهم که کردم اعالن هم مادرم به. میکنم
 راه رد جانفشانی هر به حاضر و رفت نمی گوشم به البته. کرده غلط فالنی
 وانمت نمی من گفت بعد ماه دو یکی. باشه گفت اول فالنی. بودم عقیده

 ادهس. بکنم را خودم سعی بعدا میدهم قول کنیم ازدواج بیا ولی کنم ترک
 ! قدر این نه دیگر ولی بودم شجاع و لوح

 هک کردم شکر را خدا بعدها. نداشتم توسری یا روسری یا از تصوری اصال
 شدنم محجبه از بعد  ٬اوباش افتادن زنان جان به و حجاب شدن اجباری

 یکبار. کردم نمی سر به روسری ٬زور شرایط در مطمئنا زیرا. بود داده رخ
 کنارم زا ماشینی که بودم رانندگی حال در خلوت خیابانی در اوایل همان

 به روسری ادای و برگشت بود نشسته راننده پهلوی که جوانی مرد. شد رد
 هک فهماند من به.  گرفت محزون و معترض قیافه و درآورد گذاشتن سر
 ها ماشین و نداشتم دادن پاسخ برای کردی؟ راهی سرت روسری چرا آخر
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 رفک. است مربوط خودم به یعنی آوردم در را زبانم. بودند شدن دور حال در
 . رفت و خندید ٬فهمید کنم

 ۵۹بهار  و ۵۸شد؟ زمستان  آشفته زیبا رویای این کجا بگویم بگذارید
 تالفاتاخ تمام میگفت یکی. نشد تحمل و گرفت باال دانشگاه در درگیریها

 مسلمان ٬راست و چپ ٬کشاندند جامعه سطح به را زندانها در انقالب از قبل
 امتیاز میان این. محور خود و طلب قدرت ازهاند یک به همه ٬مارکسیست و

. بود عوام خمینی احمد بقول و پائین طبقات بر آنان نفوذ روحانیت
 مثالا و حکومتی روحانیون که عوامی. برد بکار امام برابر در او که اصطالحی

 پرشور دانشجویان جان به کنی مهدوی های چی کمیته و ها اسدهللا
 .انداختند

 

استضعاف مضاعف  یعتیبقول شر  ای یتیجنس ضیدر مورد تبع
را به گردن حکمرانان انداخت.  تیشود تمام مسئول ینم ٬زنان

ر باالت یحت یجهد یمردساالر التیمقاومت در برابر تکبرات و تما
 یطلبد. مردساالر یم ٬سکوالر ای ینید ٬یاز اعتقاد به روشنفکر

رسوبات چند هزار ساله در کاسه فرهنگ و اعتقادات افراد و جوامع 
 ٬یروشنفکر نهیآن در پس زم ریو تطه صیاست. تشخ

 یاخالق یژرف و وارستگ یخردورز زیو حقوق بشر ن یعدالتخواه
 یفعل هیعلم یطلبد، مطمئنا در وسع حوزه ها یروشنفکرانه م

 باشد. ینید یبه روشنفکر یدیاگرهم ام ست،ین
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 آورده در جا از را تهران دانشگاه های نرده سنگی های یهپا دانشجویان  
 بی های بچه این از آه. ندارند ادب ما جوانان گفت خمینی آقای. بودند
 ختس ابتالئات به و افتاد جانشان به گذشتگی خود از و انقالب شور. ادب
 گرم نیمروز یک در کند می نقل اثیر ابن. افتم می حالج یاد شدند؛ به دچار
 قبیسابو کوه سر در که بینند می را حالج شاگردانش با صوفیه سرور  ٬مکه

 گوید می شاگردانش به. است عبادت مشغول ریزان عرق و روزه حال به
 زودیب. آورد تاب الهی امتحان برابر در تا میکند شکیبائی تمرین مرد این
 .نیست آن تحمل تاب را ای بنده هیچ که میشود دچار بالئی آنچنان به
 از بلق برجسته روحانیون از پدرش. شدم آشنا فنی دانشکده در فضیلت با

 همسر زا فضیلت. بود کرده تبعید سمنان به را او شاه رضا که بود انقالب
 شده مسلمان تازه ما برعکس و خوشرومودب و شوخ بسیار. بود آقا دوم
 صورت دور که داشت خوشگلی و کوتاه فرفری موهای. حجاب بی ها

 المیاس انجمن دفتر به که بودیم نفر ده - هشت ما. بود زده حلقه ظریفش
 ٬دانا فرجی ٬زنگنه بیژن ٬بیطرف حبیب ٬دادمان رحمان. میکردیم آمد و رفت

 مجاهدین های وبسایت. بودند انجمن آن عضو دیگر های خیلی و فروزش
 این که حالی در. پیوست سازمان به ۵۸بهار  از فضیلت که است نوشته
 دختران با ۵۹خرداد  در دانشگاه تعطیلی زمان تا فضیلت. نیست درست
 روحیه ۵۹بهار  در دانشگاه درگیریهای از بعد. بود فنی اسالمی انجمن

 هب و نکرد تحمل را جدید استبداد و چماقداری اش عدالتخواه و روشنفکر
 .کردند دستگیر را او بعد یکسال. شد کشیده مجاهدین سازمان طرف

  اینحال با. گرفت را اعدامش جلو منتظری آقای دفتر یقطر  از مادرش
 چهار. شدند اعدام زنان زندان بند از که بود گروهی اولین جزء ۶۷تابستان 

 شترکیم دوست. برنگشتند  بند دیگربه و کردند صدایشان شبی ٬بودند نفر
 . دش ناپذیر آشتی که زدند زندان در را او آنقدر. کرد لج فضیلت میگفت
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 ادامه برای ۵۷تابستان . بود دبیرستانم آخر سال های همکالسی از نوشین
 ایران هب انقالب پیروزی با نگذشته یکسال هنوز و رفت آمریکا به تحصیل
 قبول فنی دانشکده در ۵۸سال  همان و کرد شرکت کنکور در و برگشت

ان تابست وقتی. بود سازمان سرسخت هوادار. شدیم ای دانشکده هم و شد
 مخفی ۶۰تابستان . بود شهر در سازمان سران از برگشت شهرمان به ۵۹
 هب او دستگیری برای یکبار. است مادرش و پدر خانه در دانستم می. شد

 بود تهتوانس خوشبختانه. گشتند را ها سنبه سوراخ همه و رفتند شان خانه
 مادرش دیدن برای ظاهر به وقتی. شود قایم شیروانی زیر از ای گوشه در

 یدمپرس را علت وقتی. است کشیده کنار سازمان از که شدم متوجه رفتم
 توپ گلوله جلو را بیخبر جا همه از و خالی دست هواداران سازمان گفت

 آلمان در. گذشت مرز از قاچاق بطور باالخره و بود مخفی مدتها او. انداخت
 .    برنگشت دیگر و گرفت را دکترایش ٬داد تحصیل ادامه

 ۵۹سال  باید. بود ای نابغه. بود شده بزرگ سکوالر خانواده یک در هم آذر
 سرئی های هماهنگی دفتر او. شد بسته دانشگاه که میشد دانشگاه وارد

. ردک ازدواج دفتر اعضاء از یکی با بعدا و کرد انتخاب فعالیت برای را جمهور
 گزینش سد پشت ولی کرد شرکت ۶۱سال  کنکور در دانشگاهها بازگشائی با
 قمیر  تک اش رتبه که گفتند بعدها ولی بودند نکرده اعالن را رتبه. اندم

 نکورک در شرکت اجازه بعد سال میکرد رد را کسی گزینش اگر زمان آن. بود
 کورکن در دوباره تحصیل ترک سال چند و حامله شکم با ۶۳سال . نداشت را

 ایفعالیته با ایندفعه. کردند ردش دوباره و شد ام۲۵و  کرد شرکت
 انتهر  دانشگاه پزشکی. کند نام ثبت دانشگاه در دادند اجازه خانوادگی

 . بود شده قبول
 تخصصی دوره وارد توانست هفتاد دهه در سیاسی جو شدن آرامتر با

 یشترب گرایش انسان و فکور روحیه با که شود تهران دانشگاه روان و اعصاب
 دیدم را هایش همکالسی و دوستان از یکی که یکبار. داشت همخوانی
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 کالس سر. است سبک صاحب آذر ولی شدیم روانپزشک همه ما: میگفت
.  میداد گوش فکور و سربزیر آذر ٬میکردیم بحث حرارت و شور با همگی
 گاهن مطلب به که ای زاویه و عمق از میکرد صحبت به شروع باالخره وقتی
 و همقال و شعر. شد سکوالر روشنفکر یک آذر. میشدیم متحیر بود کرده
 .کرد می ترجمه و نوشت می کتاب

 انونق طبق. بود آورده را نمره باالترین التحصیلی فارغ شفاهی امتحان در
 دریست عاشق. میکردند قبولش تدریس برای تهران دانشگاه همان در باید

 دبن نیم سوابق همان بعلت دانشگاه حراست حال هر به. بود تحقیق و
 احافتت اجازه تا کرد طبابت خانه در الهاس. کرد ردش بدحجابی و سیاسی

 ٬نزد تابلو مطبش در سر در هیچگاه که چند هر گرفت را تهران در مطب
 چه .میکرد معرفی دیگر نفر ده به آمد می یکی. نداشت تابلو به احتیاج
 می .داشت فراوانی بیماران آن از بعد چه و میکرد طبابت خانه در که زمانی
 می من پیش معالجه برای را دخترانشان ها یالله حزب این خود گفت
 ثلم دانشگاهی استاد میکرد زندگی آمریکا در اگر میگویم جرائت به. آورند

 نای بلندپروازش روح. داد دست از را زندگی انگیزه کم کم. میشد هاروارد
 هب رو پنجره لبه رفتم یکبار میکرد تعریف. نداشت خوش را داری مطب
 خودکشی فکر به ٬ندارم زندگی برای ای انگیزه یچه دیدم ٬نشستم بیرون

 ریوی مرموز ویروس یک با سالگی ۵۳در  خودکشی بجای آورد شانس. بود
 .مُرد

 سازمان هواداران از او. انداخت زندان به روزی چند و داد لو مرا شکوفه
 و دبیرستان همکالسی. بود شده مخفی ۶۰تابستان  در که بود مجاهدین

 که روزی. نداشت مادر ٬حرف کم و محجوب دختری. دیمبو دانشگاهی هم
 هوادار من. بود شدن مخفی روز چند برای جائی دنبال به ٬آمد ما خانه در به

 نستممیدا نادرست را سیاستهایش و سطحی آنرا ایدئولوژی.  نبودم سازمان
 ماند ما خانه در روزی چند. بودم متنفر دین و خدا نام به چماقداری از ولی
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 مثل و برگشت کالس سر به دانشگاهها بازگشائی با و شد تواب. فتر  و
 تدس از را اجتماعیش همدردی و عدالتخواهی پتانسیل همه دیگر بسیاری

 . داد
 خانواده یک از و ٬پزشک ٬بزرگتر ما از سال چند و شوهرم فامیل طاووس 

 نسازما هوادار برادرانش و خواهر از نفر دو یکی.بود روشنفکر و مذهبی
 در اسالمی جمهوری ارشد مدیران از هم برادرانش از یکی و مجاهدین

 ضیبع. شد کشته چطور و کی نفهمیدیم. بودند سازمان مخالف و صنایع
 بعد زرو که زدند کتکش آنقدر و کرده مقاومت دستگیری هنگام میگفتند

. ودب مُرده مغزی ضربه/ داخلی خونریزی اثر در کردند باز را سلول در وقتی
 ۶۷تابستان  در بعد سال چند هم را برادرش همسر و برادرانش از یکی

 فرزند به. کنم نمی فراموش هیچگاه را مادرش اشکهای. کردند اعدام
 ینا به را او تا کشیدی زحمت جقدر ببین میگفت و میکرد اشاره کوچکم

. ممیکش چی مهندسم پسر و دکتر دختر برای میفهمی آنوقت ٬کردی اندازه
 . مُرد و کرد مغزی سکته صبح نماز سجاده سر بعد اندکی

 سردمداران از تدریج به ۵۷انقالب  جوانان ما از بسیاری که بود همینجا
 قایآ عکس هنوز کردند دستگیر مرا وقتی. بریدیم خمینی آقای و جکومت
 خیلی ایمان میان این ٬بودم شاهد خودم که آنجا تا. بود کیفم در خمینی

. بود سنتی راست جریان از مبرا و جدا ٬شد حفظ هم گرا. رفت دست از ها
 و سیاسی مختلف گروههای های خواهی سهم هیاهوی در که جریانی

 زا یکی. شد حاکم تدریج به انقالب اول سالهای سیاسی آشفتگیهای
 اسالم و کرده تحصیل جوانان ما جکومت سردمداران ٬میگفت دوستان
 عوام بر آنان نفوذ قدرت و مداحان و سنتی اسالم به را طالقانی و شریعتی

 ودندب کسانی اولین از حکومت سردمداران بنظرم اینحال با. فروختند الناس
 رحمت و شفقت با توام عدالت آن در که عادالنه جامعه یک رویای که
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 مائیخودن تبعیضات انواع ترتیب بدین و. کردند فراموش را میشود اعمال
 .کرد

 حق عدم. شدند تبعیضات این درگیر همه زا بیش ۵۷انقالب  دختران
 خرید داد قرار یک مثابه به ازدواج قرار تعریف ٬فرزندانش بر مادر سرپرستی

 شرایط در شوهر توسط زن کشتن حتی یا و زدن کردن قانونی ٬فروش و
 تمکین ٬است مرد دیه نصف که زن دیه ٬یکجانبه طالق حق ٬سنگسار ٬خاص

 محکمی شاهد قران در تنها نه که دیگر واردم خیلی و ازدواج قرار در زن
 ونهاینگ خدا رسول دهد نشان که تاریخی مدرک و متن هیچ حتی بلکه ندارد

. نیست دست در ٬باشد کرده اجرا هم مدینه بدوی جامعه در را احکام
 یضتبع احکام چنین استخراج منظور به قران ضمائر و کلمات از استفاده

 . خدا مردان شعبده ٬است شعبده شبیه چیزی آمیزی
 و رحمت و مودت را منابرازدواج باالی آقایان و قران آیات ٬مثال طور به 

 ). همین۱نساء ( واحده نفس را شوهر و زن )  و۲۱روم ( خوانند می آرامش
 رد انسان دو مشارکت را ازدواج داد قرار اینکه بجای فقهی جایگاه در آقایان

 استفاده حق خرید را آن کنند تعریف حمتر  و مودت پایه بر و  ازدواج قرار
 رشوهردا زن وظایف از بسیاری و عقد خطبه. میکنند تعریف زن از جنسی

 دممق را جنسی تمتع بر شوهر حق و کرده تعریف داد قرار همین برپایه را
 حق زن. میدهند قرار ٬دارد آزاد انسان یک عنوان به زن که حقوقی تمام بر

 خانه از رفتن بیرون حق ٬خود زندگی محل و نمسک تعیین ٬جنسی امتناع
 هاجاز  بدون مسافرت و مادرش و پدر دیدن تا رفتن سرکار از دلیلی هر به

 جنسی تمتع حق مزاحم است ممکن امور این چرا؟ زیرا. ندارد را شوهر
 .  است فروخته او به ازدواج قرار طبق زن که شود شوهر

 تواند نمی زن آن اساس بر که است زن والیت حق عدم دیگر مورد
 حالی در. شود دار عهده قضائی و کشوری مناصب در را مردان سرپرستی

 به ) و۷۱توبه ( میکند تعریف یکدیگر اولیاء را مومن مردان و زنان قران که
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 یندهگو  که فرومانروایی تنها و است شده قائل والیت حق زنان برای وضوح
 ٬فرمانرواست زن یک کند می روایت او پذیری مشورت و ذکاوت از قران
 . صبا ملکه

 متن در که حالی در ٬ندارد هم را فرزندانش سرپرستی و والیت حتی مادر  
 ردک تائید خداوند و گرفت تصمیم دخترش آینده درباره مریم مادر مقدس

 نیل به را بچه کرد مامور خداوند که پدرش نه و بود موسی مادر این و
 یلاسماع کردن قربانی الهی فرمان اجرای برای مابراهی حالیکه در. بسپارد

 هوگرن بود مرده مریم چیست؟ پدر مفسرین جواب. گرفت اجازه پسرش از
 قران رد نه که حالی در. بگیرد تصمیم او آینده درباره توانست نمی مادرش

   .نیست موجود مریم بودن یتیم بر دال مدرکی مسیحی منابع در نه و
 یا ٬مفسر تمایالت سر از تفسیر ٬دینداری اساسی آفات از یکی قران در 

 معتقدند فمینیستها.  است مقدس متن از ٬قدرت در مردان بگوئیم دقیقتر
 کاهدب مردساالری جانبه همه تسلط از اندکی میتوانست که آیاتی تمام با
 بندهای از بسیاری ٬باری. است شده برخورد بدینگونه سیستماتیک طور به

 و ایرانی جامعه واقعیتهای با آنچنان ایران مدنی قانون در خانواده حقوق
 ایهم علماء اصطالح به آنان بیان که است غریب ایرانیان خانوادگی روابط
 آنها درباره حرفی منابر و تلویزیون و رادیو در معموال و است اسالم وهن

 معرض در عمرشان سراسر در بسیاری زنان ٬ایران در چه اگر. شود نمی زده
 دنتم با سازگار و عرفی قوانین همان با و گرفت نخواهند قرار قوانین نای

-اقتصادی ٬فرهنگی عوارض اینحال با ٬کنند می زندگی معاصر بشر
 تنها هن را جفاها بزرگترین حاکم تدبیر و تفکر اینگونه اجتماعی و ٬معیشتی

 . است داشته روا مقدس متن حق در من باور به بلکه زنان حق در
 ٬رددا قرانی ریشه که مورد چند بجز که است داده نشان معاصر اتتحقیق

 امن به را النهرین بین پیش سال اندی و هزار سنت و فرهنگ فقها/فقه
 قران گوینده که همسری چند مثل مواردی حتی. اند کرده شرعی  اسالم
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 حدودم و زنان سرپرستی بی به موکول حجاز اعراب ابتدائی جوامع برای آنرا
 به خود زنان که شد وضع ای جامعه در که زنان نیمه ارث حق و بود کرده
 در فقط که مرد یک شهادت برابر در زن دو شهادت و میشدند برده ارث

 جهانبینی به توجه با نیز ٬قبیل این از و بود شده توصیه تجاری معامالت
 لندقائ خود دین برای مسلمانان که مکانی و زمانی جهانشمولی و توحیدی

 همان در حتی که اصالحی. میشد معاصراصالح قرن عرف بر بنا ایدب
 ودخ مقدس متن که حالی در. بود اجرا قابل اجتهاد با سنتی فقه محدوده

 فقه قسمتهای بعضی ٬است پیامبر حیات کوتاه دوران در احکام تغییر گواه
 .است نکرده تغییر گذشته سال هزار در

 بیش ثروت و قدرت اصحاب از ها وزهح نسبی استقالل ۵۷انقالب  از بعد 
 اب انقالب از بعد  علمیه های حوزه عملکرد ارزیابی. است شده کم پیش از

 تواند خودمی ٬است شده آن صرف که انسانی نیروی و بودجه به توجه
 گردی ها حوزه اینکه است عیان که امری. باشد وسیعی تحقیقات موضوع

 .ندارند هم اجتهاد جرات حتی
 دیگر که دیدیم را روزهایی رسیدیم پیری به ۵۷جوانان  ما و شتگذ سالها

 با مواجهه تا خدا بندگان حق در ایثار و عشق تجربه از. نشد تکرار هیچگاه
 یک رویای رفتن باد بر ٬برایم مهمتر همه از و جنک و اعدام کریه چهره

 اخالقی و علمی تعالی و رشد جهت در و ٬اجتماعی عدالت پایه بر جامعه
 ٬خواری رانت ٬جنسیتی تبعیضات رواج قیمت به ٬اتوپیا یک ٬آن افراد

 و نیست عاجز قانونمند جهان حال هر به. خشونت ٬ریاکاری ٬دیکتاتوری
 تداش برخواهند قدم انسانی اتوپیای این برای دیگر مردمانی و دیگر روزی

 ).۵۴مائده (
 نمی ٬اننز  مضاعف استضعاف شریعتی بقول یا جنسیتی تبعیض مورد در 

 برابر در مقاومت. انداخت حکمرانان گردن به را مسئولیت تمام شود
 ٬ریروشنفک به اعتقاد از باالتر حتی جهدی مردساالری تمایالت و تکبرات
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 کاسه در ساله هزار چند رسوبات مردساالری. طلبد می ٬سکوالر یا دینی
 پس در آن تطهیر و تشخیص. است جوامع و افراد اعتقادات و فرهنگ

 وارستگی و ژرف خردورزی نیز بشر حقوق و عدالتخواهی ٬روشنفکری زمینه
 فعلی علمیه های حوزه وسع در مطمئنا ٬طلبد می روشنفکرانه اخالقی
 . باشد دینی روشنفکری به امیدی اگرهم ٬نیست
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  ی روشنفکری دینی در احیای حقوق زنانوظیفه
 ١صدیقه وسمقی

 
ی دیگر نواندیشی دینی بر پایه ی عقل و استدالل و روشنفکری دینی و به عبارت

تحلیل استوارشده است؛ در حالی که دین داری سنتی ایمان را طلیعه دار خود می 
داند. این بدان معناست که ایمان جلوتر از عقل حرکت می کند و بر آن سوار است. 

ایمان  بدین ترتیب این ایمان است که عقل را به هرسو که می خواهد می راند.
بدون پایه ی عقلی چیزی جز تعصب نیست که عقل را به دنبال خود به ورطه ی 
ناکجا آباد می کشاند. مشکل جوامع اسالمی و کسانی که می خواهند دین معقول 
و به تبع آن زندگی معقولی داشته باشند با دین داری سنتی، همین نکته ی حساس 

یمان آوردی، دیگر عقل، تو را به چه و مهم است. وقتی جلوتر از تعقل به چیزی ا
کار می آید؟ هر چیزی که بر عقل سوار شد، همو عقل را به هر جا که می خواهد 
می راند و به عبارت دیگر عقل را از کارایی می اندازد. دین داری سنتی به همین 
دلیل است که نسبت واقعی با عقل ندارد و هر کجا که عقل با فهم و درک آن 

د به راحتی عقل را دور می زند و احساس خسران و اشتباه نمی کند. مخالف باش
فقه سنتی که مدعی تبیین حقوق انسانی بر پایه ی شریعت است، بر پایه ی کالمی 
استوار شده که پیش از تعقل اصولی را پذیرفته است، اصولی مانند حجیت سنت 

که حقوق زن در فقه  و یا اعتبار شرعی روایات. بر مبنای اصولی از این دست است

                                                
 نویسنده، مترجم و پژوهشگر دین . ١
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اسالمی تعریف و تبیین می شود. این حقوق سراسر تبعیض و تحقیرآمیز، صدای 
اعتراض زنان مسلمان را بلند کرده است. در ایران امروز که دهه ها قوانین فقهی 
را عمال تجربه کرده است اشکاالت جدی این قوانین و ناکارامدی آن بسیار روشن 

عملی، دیگر نمی توان این قوانین را نجات بخش و  شده است. به شهادت نتایج
مایه ی رستگاری دانست. ناصالح دانستن زنان برای سرپرستی فرزندان خویش، 
تصدی امر قضا، تصدی ریاست جمهوری، داشتن دیه ی برابر با مرد، داشتن 
گذرنامه به طور مستقل و بدون اجازه ی شوهر، داشتن حق طالق همسان مرد و 

راوان دیگر تا جایی پیش می رود که مردان به خود اجازه داده اند حتی تبعیضات ف
خروج زن از خانه را مشروط به اجازه و رضایت خویش سازند. آیا به راستی اینها 

 آموزه های دین است؟
پاسخ منصفانه دادن به این پرسش مستلزم منصفانه اندیشیدن و منصفانه 

ر روزگار ما این کار چندان آسان نیست. نگریستن و منصفانه تحقیق کردن است. د
عملکرد دین داری سنتی، به ویژه سوار بر اسب قدرت، به گونه ای بوده است که 
سخن منصفانه زدن درباره ی اسالم را دشوار ساخته است. اگر بخواهی منصفانه 
استناد و استدالل کنی، گاهی تصور می شود که جانبدارانه در صدد توجیه اسالم 

من گمان می کنم که یکی از مشکالت جدی امروز ما، نادرست و هستی. 
شود. روشمند و اش قضاوت نادرست میغیرروشمند اندیشیدن است که نتیجه

منصفانه اندیشیدن نیز از موضوعات مهمی است که نواندیشی دینی باید به آن 
  .جامعه ی اسالمی ترویج کندبپردازد و آن را در 

که نواندیشی دینی به طور جدی باید به آن بپردازد، حقوق یکی از موضوعات مهمی 
زن است. شاید پرسیده شود که این موضوع چه ارتباطی با نواندیشی دینی دارد؟ 
باید گفت که در جوامع اسالمی حقوق زن و مسائل مربوط به زنان با سنت گره 

آن  ردنخورده و این گره با دینی کردن سنت توسط فقه اسالمی محکمتر و باز ک
سخت تر شده است. این گره باید با اندیشه باز شود. اصالح قوانین به تنهایی، 
بدون اصالح دینی کفایت نمی کند. به تجربه ی کشور خودمان و دیگر کشورها که 
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بنگریم، می بینیم که در مقاطعی اصالحاتی به نفع زنان در قوانین صورت گرفته 
قدرت را در دست گرفته اند، اصالحات را است، اما به محض آنکه اسالم گرایان 

ملغی ساخته اند. به عنوان مثال از اصالحات قوانین خانواده در دوره ی پهلوی و 

نیز از اصالحات قوانین در مصر و لیبی قبل از تحوالت اخیر می توان یاد کرد. در 
وی اصالحات، عمال ملغی شد و در مصر نیز با ر ۵۷ایران بالفاصله پس از انقالب 

کار آمدن اخوان المسلمین همین اتفاق افتاد، همچنانکه در لیبی نیز پس از قذافی 
با روی کار آمدن گروهی از اسالم گرایان با همین رویکرد مواجهیم. مشکل اساسی 
این است که تا زمانی که تبعیضات علیه زنان با دین توجیه می شود و حقوق 

ه، دینی خوانده می شود، همین تحقیرآمیزی که برای زن مسلمان تعریف شد
تهدید همواره وجود دارد. از این روست که گمان می کنم نواندیشی دینی نقش 
مهمی را در این رابطه می تواند ایفا کند. آن نقش به گمان نگارنده، باز کردن گره 

  .حقوق از دین است
ت. اساصالح دینی، زیرساخت ضروری برای اصالحات حقوقی پایدار به نفع زنان 

بدون این زیرساخت هرگونه اصالحات حقوقی ناپایدار خواهد بود. ساختن این 
زیرساخت نیز نیازمند بحث های درون دینی مدلل و منطقی است. خوشبختانه 

 

. به کندینم تیکفا ینیبدون اصالح د ،ییبه تنها نیاصالح قوان
که در  مینیبیم م،یکشورها که بنگر  گریکشور خودمان و د یتجربه

صورت گرفته است، اما  نیبه نفع زنان در قوان یاصالحات یمقاطع
 اصالحاتاند، قدرت را در دست گرفته انیبه محض آنکه اسالم گرا

 اند.ساخته یرا ملغ
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قرآن که منبع اصلی شناخت اسالم است، عبارات و آیاتی ندارد که تصریح بر 
ر طه گفته می شود، تفسیتبعیض علیه زنان داشته باشد. هر آنچه که در این راب

کسانی است که دیدگاه خود را بر قرآن تحمیل می کنند. تفسیر هر چه که باشد 
نمی تواند دلیل محسوب شود. ممکن است در اینجا به آیات ارث اشاره شود. برخی 
این آیات را دال بر تبعیض علیه زنان دانسته اند، حال آنکه به گمان من چنین 

رث، سهم زن و مرد برابر و در برخی ، سهم زن بیشتر و در نیست. در برخی آیات ا
پاره ای از آیات، سهم زن کمتر است. ارث یک موضوع مالی است که باید آن را در 
مجموعه ی وظایف و مسئولیت های مالی خانواده ارزیابی نمود. وضع چنین 

سیار خست بقوانینی در جامعه ای که زنان اساسا سهمی از ارث نداشتند، برای گام ن
مثبت است. در همه ی جوامع برای تعیین وارثان و سهم آنان از ارث، به عوامل 
متعددی توجه می شود، عواملی مانند تعریف خانواده، میزان قرابت افراد به 

در ساختار قبیله ای حجاز نیز این …متوفی، میزان مشارکت مالی افراد در خانواده و 
که پافشاری بر آن غیرمنطقی است، غیرقابل  عوامل مورد توجه بوده است.آنچه

تغییر بودن قوانین است. با استناد به قرآن نیز نمی توان این ادعا را اثبات نمود 
که تغییر قوانینی مانند قوانین ارث به نفع عدالت، با قرآن مخالف است؛ بلکه بر 

 . هرگاهعکس، می توان ادعا کرد که تاکید قرآن و عقل در قوانین بر عدالت است
که قانونی به دلیل تغییر شرایط عادالنه نباشد، ولو قانون قرآنی باشد، قابل تغییر 

  .و اصالح است
بسیاری از قوانین ارث امروز عمال عادالنه نیستند. امروز نابرابری در حقوق اساسی  

انسانها، بی عدالتی دانسته می شود. تعریف حقوق اساسی دیگر مبنای جنسیتی، 
یا قومی و دینی ندارد. فقه سنتی با این نحوه ی نگرش به حقوق انسانی نژادی و 

بیگانه است. دلیل این بیگانگی آن است که در طول قرون، جهان اسالم در حوزه 
ی فلسفه و کالم و مباحث نظری رشد چشمگیری نداشته است. فقه بدون پایه 

م امروز از های فکری و نظری توسعه یافته است. به همین دلیل جهان اسال
دستاوردهای ارزشمند بشری که معقول و رهایی بخش است بسیار فاصله دارد و 
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این دستاوردها را با توجیهاتی مانند غربی بودن رد می کند. کالم و فلسفه ی 
اسالمی نتوانسته همراه با تحوالت بزرگ جوامع، پیش آمده و خود را با تقاضاهای 

گاری فقه سنتی با حقوق زن در دنیای امروز نیز از تازه ی بشری سازگار نماید. ناساز 
همین روست. تفکر و تعقل و بحث و تحلیل از حوزه های علوم دینی رخت بربسته 
است و شاید از آغاز نیز جایگاهی در این حوزه ها نداشته است. حوزه هایی که در 

حقوق  نآنها فقه به طور تعبدی تدریس و فهمیده می شود، نمی توانند مدعی تبیی
  .انسانها باشند

نکته ی مهم دیگری که ورود نواندیشی دینی به حوزه ی حقوق زنان را موجه می 
سازد ارتباط حقوق زنان با دموکراسی و توسعه است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت 
جامعه ی بشری بیشترین تبعیضات را متحمل می شوند. هنوز بخش های بزرگی 

سالم و جوامع توسعه نیافته از تبعیض رنج می برند و در از جهان از جمله جهان ا
این جوامع تبعیض علیه زنان تبعیضی سیستماتیک محسوب می شود. برابری 

حقوق اساسی، از پایه های توسعه و دموکراسی انسانها و رفع تبعیض از همه در 
 است. نمی توان جامعه ای آزاد و توسعه یافته داشت در حالی که زنان در آن

جامعه از تبعیضات و تحقیرات رنج می برند. نمی توان قوانین عادالنه داشت در 
حالی که قانون برای همه برابر نیست. یکی از دغدغه های نواندیشی دینی توسعه 
و دموکراسی و لوازم آن مانند برابری و آزادی است. نواندیشی دینی هم باید این 

  .ن را مورد بررسی و مداقه قرار دهدمفاهیم را تبیین کند و هم موانع تحقق آ
تعریف حق در دنیای امروز تحول یافته است. انسان امروز گام های بلندی به جلو 
برداشته است و از برابری همه ی انسانها در حقوق اساسی و رفع تبعیض از زنان 
سخن می گوید. این دستاوردهای معقول و عادالنه را نمی توان نادیده گرفت. دین 

ان سنتی این دستاوردهای بزرگ را در تعارض با اسالم می دانند. دلیل این دار 
تعارض، پاره ای مبانی سست و نادرست در فقه سنتی است که به طور جدی مورد 
نقد نواندیشی دینی قرار دارد. حقوق نمی تواند موضوعی دینی باشد. ممکن است 

 حقوق باید عادالنه باشد وبتوان گفت که عدل و قسط مورد تاکید دین است و لذا 
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به عبارتی حقوق ظالمانه مورد تایید اسالم نیست؛ اما نمی توان جزئیات حقوق را 
از منبع دین اخذ کرد، چنان که فقه سنتی به این امر اقدام نموده است. ممکن 
است به حقوق ارث که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته و حتی وارد جزئیات نیز شده 

ود. در پاسخ باید گفت که وجود برخی حقوق در قرآن به فراخور است اشاره ش
شرایط مخاطبان قرآن به معنای ابدی و حتی شرعی بودن این حقوق نیست. قرآن 
نیز با توجه به عرف مخاطبان خود و ضرورت های موجود به وضع پاره ای قوانین 

اد و را تغییر د پرداخته است. این بدان معنا نیست که هرگز نمی توان این قوانین
با توجه به تحوالت، با میزان عدالت، قوانین تازه ای وضع نمود. میزان اصلی در 
قوانین، عدالت است. هنگامی که با تغییر شرایط، قوانین، عادالنه دانسته نمی 

 .شوند، نمی توان از آنها دفاع کرد
ردان نان با مقرآن و اسالم هیچ مخالفت صریح و یا حتی تلویحی با برابری حقوق ز 

ندارد. رواج قوانین تبعیض آمیز در میان نخستین پیروان اسالم هیچ توجیه دینی 
ندارد، بلکه یک موضوع تاریخی است. رویکرد اسالم و پیامبر، تغییر قوانین به نفع 
زنان بوده است. این رویکرد به نفع این ادعاست که می توان قوانین را همچنان به 

 

حقوق زنان  یبه حوزه ینید یشیکه ورود نواند یگریمهم د ینکته
و توسعه است.  یارتباط حقوق زنان با دموکراس سازدیرا موجه م

 ضاتیتبع نیشتر یب یبشر یجامعه تیاز جمع یمیزنان به عنوان ن
جهان از جهان از جمله  یبزرگ یها. هنوز بخششوندیرا متحمل م

 نیو در ا برندیرنج م ضیاز تبع افتهیاسالم و جوامع توسعه ن
 .شودیمحسوب م کیستماتیس یضیزنان تبع هیعل ضیجوامع تبع
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تا جایی که عدالت اقتضا می کند. اگر مقتضای عدالت برابری  نفع زنان اصالح نمود
است، نمی توان برابری را به دلیل آنکه شعار نخستین پیروان اسالم نبوده، رد 
کرد.به گمان نگارنده اگر زنان، هنگام ظهور اسالم به جایگاهی رسیده بودند که 

تند کردند، می توانس خواستار برابری حقوق خود می شدند و بر این امر پافشاری می
به مقصود خود برسند. قوانینی که به نفع زنان اصالح شد مطالبه ی زنان بود و 

  .پیامبر نیز با آنان همراهی و همدلی نمود
برابری حقوق زنان به مدد نواندیشی دینی باید تا جایی پیگیری شود که در حوزه 

ا در این صورت است که های علوم دینی نیز از این برابری سخن رانده شود. تنه
می توان اطمینان یافت که خطر تبعیض با سوءاستفاده از دین، دیگر در کمین 

 زنان نیست.
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 تأملی در علل چند همسری پیامبر اسالم
 ١حسن یوسفی اشکوری

 
 درآمد 

مكرر  ی، مسأله ازدواجهاینبو هر یمهم در س یهااز پرسش یكیر باز یاز د
ود كه شیتر مین پرسش جدیا یژه زمانیواست. به نهیامبر اسالم در مدیپ
ك همسر، آن هم (وفق قول یرا با  یان سالیو م یامبر جوانیم پینیبیم

در ثلث آخر عمرش  یده، گذرانده ولیوه و دو همسر دیب یمشهور) با زن
زنانش افزوده است. اگر سال هفتم  یوسته بر اعضایازدواج كرده و پ یاپیپ

جه در طول یم، پس از خدیامبر بدانیپ ین ازدواج هاایهجرت را سال پا
 سلمه،صه، امفنب، حیشه، ز یحداقل ده همسر (سوده، عا یزده سال ویس
ه و یز (مار یمونه) و دو كنیحبیبه و مه، امیه، صفیر یمه، جُوینب دختر خُز یز 

ه د. البتیك همسر جدیبا هر سال یتقر  یعنیار كرده است. یریحانه) اخت
امبر یدرگذشته و قبل از آمدنشان به خانه پ یلیا به دالیلّقه و اگر زنان مُط

ن پرسش مطرح یرسد. ایز میم، هر سال به دو همسر نیرا به شمار آور 
چه بوده است؟ یها و چند همسرینین همسرگز یل ایل با دالیاست که دل

به ویژه برخی از تحلیلگران از گذشته تا کنون این چند همسری نبی اسالم 
ا شخصیت اخالقی و عدالت طلبانه و برابری خواهانه او ناسازگار شمرده برا 

 اند. 

                                                
 نویسنده، مترجم و پژوهشگر دین و تاریخ.  ١
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 دو دیدگاه در علل ازدواج های محمد

وجود  یدگاه متناقض و كلیده، از گذشته تا كنون، دو دین پدیل ایدر تحل
ا ین تعدد ازدواج ها را كامال و یخ نگاران ایلگران و تار یاز تحل یدارد، گروه

ند (كه اامبر دانستهیمفرط پ یو زن دوست یجنس ییاز كامجو عمدتا برآمده
از  ی، و در مقابل شمار١ستند)ین ینان غالبا از اغراض و تعصب خالیالبته ا

د ن چنیل ایه نخست را مردود دانسته و دالیژه مؤمنان نظر یمورخان و به و
 یهاشییط و صرفا بنا به مصلحت اندیشرا یرا صرفا به مقتضا یهمسر

 نند. كیل كرده و میر و تحلیبه سود زنان تفس یو حت یاجتماعو  یسایس
(و البته گاه با اهداف  یمانیا یا باورهایو  ینیگروه اول فارغ از نگاه درون د

 ات موجودیژه روایو به و یخیتار  یهااز گزارش ین)، با استناد به برخیمع
نب دختر بنت یز  یات قرآن (مانند ماجرایآ یها و حترهیها و سخیدر تار 

ل یامبر، حداقل دلیبرخی از زنان پ ییبایو ز  یا جوانید) و یجحش و همسر ز 
 اند. دانسته ییها را عالقه وافر به زن و كامجوینین همسر گز یا یاصل

ز با یو ن یخیتار  یهاات قرآن و گزارشیاز آ یز با استناد به برخیگروه دوم ن
 یاهخوری(مانند عصمت و خ یمانیاو  یكالم یاز استداللها یه به برخیتك

                                                
) پس از آن که ۷۲، ص ۱(جلد » سید مرتضی عسکری (نقش عایشه در تاریخ اسالم  . ١

فلسفه و دالیل تعدد همسرگزینی پیامبر را شرح می دهد و تمامی آنها را به تأمین مصالح 
یین چرایی طرح ایرادها به پیامبر در این مورد می نویسد: زنان مرتبط می داند، در مقام تب

چه شده است که این بدبینی و بدفهمی نسبت به زناشویی های رسول اکرم (ص) پیش «
آمده، جواب این سئوال آن است که در بررسی هایی که ما در حدیث و سیره داشتیم دیدیم 

ز ام المؤمنین عایشه در این باره همه آن بدبینی ها فقط و فقط ناشی از اخباری است که ا
و بعد » روایت شده است و در آن روایت ها شخص رسول اکرم زن باره نشان داده شده

. »و خود همین مسئله مهم ترین سبب برای نوشتن این کتاب بوده است«ایشان می افزاید 
ط ایشان بسوبرای آشنایی با دیدگاهها و استداللها و استنادات این محقق محترم به تحقیق م

روایت عایشه موجب این همه حرف و » فقط و فقط«مراجعه کنید و درباره این مدعا که 
 حدیث شده یا نه، داوری کنید.      
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اند ات منتقدان را مردود و نادرست اعالم كرده و گفتهیگران)، مدعید یبرا
مصلحت و حكمت از جمله  ین زنان را فقط و فقط به مقتضایامبر ایكه پ

ت یهاو جنگ با آنان و در ن یل بزرگ و با نفوذ و كاستن از درگیریوند با قبایپ
  ١ار كرده است.یم و مسلمانان اختبه سود اسال یاقدامات

نان چ -از نظر ما  می توان «به عنوان نمونه به این جمع بندی توجه کنید: 
چند علت عمده برای  –که از شواهد و مطالب سیره نویسان بر می آید 

 ازدواج ها در نظر گرفت:
اولّ آن که برخی از زنان از قبیله های متخاصم بودند که بعد از آن که 

بر (ص) زنی از آنان به همسری می گرفت، خصومتشان فروکش می پیام
 کرد. 

ه ک –دوم آن که در نتیجه ی ازدواج پیامبر (ص) با زنی از قبلیه ی دشمن 
اسیر شده بود، رفتار مسلمانها با اسرا فرق می کرد و باعث می  –در جنگ 

ونه نمشد که در بسیاری از اسرا که در دست مسلمانها بودند، آزاد شوند (
 آن ماجرای جویریه دختر رئیس قبیله بنی مصطلق و پیامدهای آن). 

                                                
خرده گیران «) در این باره می نویســـد: ۲۰۰و  ۱۹۹(ص » بیســـت و ســـه ســـال«نویســـنده   . ١

زهد و قناعت را توصـــیه فرنگی این  رغبت مفرط به زن را شـــایســـته مقام روحانیت مردی که 
می کند ندانســته و حتی آن اندازه توجهی که در شــریعت اســالمی به اصــالح شــئون و حقوق 

 اند. زن شده است ناشی از میل شخصی محمد به زن گفته
اما اگر قضیه را صرفا با منطق عقلی (نه عاطفی) بسنجیم، ارزش ایراد آنان کاهش می گیرد. 

ه های ضــعف خالی نیســت. تمایل جنســی جزء غرایز آدمی محمد بشــر اســت و بشــر از نقط
است و بیش و کم می تواند موضوع بحث قرار گیرد که تأثیری در افکار و یا کردار یک شخص 
نسبت به دیگران داشته باشد. به عبارت روشن تر خصلت شخص هنگامی نکوهیده است 

 ی خوبی یا بدی و نقطهکه زیان بخش به حال اجتماع باشد ورنه در زندگی شخصی و خصوص
 قوت و یا ضعف نباید مورد بحث و مالحظه قرار گیرد.

. . .  حضرت رسول خود را بشری می خواند که به بندگی خدا گردن نهاده و می خواهد قوم 
خود را از پلیدی ســتایش اصــنام نجات دهد. تمایل او به زن و تعدد زوجات وی نه آســیبی به 

یانی به حقوق دیگران. بر اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از اصــول دعوت او رســانید و نه ز 
 ».    این زاویه باید نگریست و آنها را از لحاظ مصلحت جامعه و خیر انسانیت قضاوت کرد
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سوم آن که زنان پیامبر (ص) نقش مهم و خاصی در ترویج دین ایفا کردند، 
  چنان که مثال در تاریخ اسالم عایشه ام المؤمنین از مراجع معتبر حدیث

زنان به شمار می رود و بخش مهمی از فقه اسالمی که مربوط به احکام 
 است، از سوی زنان پیامبر (ص) نقل شده است.

ت بنا به صراح –به عالوه باید در نظر داشت که پیامبر (ص) در زناشویی 
دارای حقوق شخصی است و سرمشق مسلمانها نیست و این امر  –قرآن 

کامال نشان می دهد که در ازدواج های متعدد برای پیامبر (ص)، مصالح 
       ١».شده استویژه ای در نظر گرفته 

                                                
فرهاد بهبهانی و علیرضا بهادری نژاد، ازدواج های رسول اکرم، پیوست تحقیق در سیرت   . ١

 . ۸-۷نبوی، حسینی طباطبایی، ص 
، ابراهیم محمدحسن الحمل، »و اسرار الحکمه فی تعددهن –زوجات النبی محمد «کتاب  در

قاهره، الطبعه الثانیه در این مورد و از این منظر به تفصیل سخن گفته است. در این کتاب 
حدود دویست صفحه ای همسران پیامبر فهرست شده و انگیزه ها و زمینه های اجتماعی و 

نبی اسالم برشمرده است. ادعا شده که بیوت این زمان خود سیاسی این چند همسری 
پایگاهی برای تبلیغ دعوت پیامبر بوده و حتی ادعا شده که این تعدد خود نشانه صدق نبوت 

 بوده است. این نویسنده نیز به برخی منتقدان پاسخ داده شده است.  

 

از حوادث و  یامروز پس از چهارده قرن و گسست بزرگ اطالعات
و حداقل  یتحوالت عصر نبوت در قرن نخست و دوم هجر

كه و مدينه در اواسط اطالعي از جزئيات رخدادها و شرايط مبي
اي از توانيم داوري درست و همه جانبهسده هفتم ميالدي، نمي

اي مانند ازدواج هاي يك شخصيت ديني سياسي چون حادثه
 عربستان داشته باشيم نهیپيامبر اسالم در مد
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ن است كه امروز پس از چهارده قرن و گسست بزرگ یت ایاما واقع
از حوادث و تحوالت عصر نبوت در قرن نخست و دوم هجری و  یاطالعات

نه در اواسط سده یط مكه و مدیات رخدادها و شرایاز جزئ یاطالعیحداقل ب
مانند  یاحادثهاز  یادرست و همه جانبه یم داوریتوانی، نمیالدیهفتم م

امبر اسالم در مدینه یچون پ یاسیس - ینیت دیك شخصی یازدواج ها
راها به از آن ماج ید توجه كرد كه بخشیژه بایم، به ویعربستان داشته باش

گردد و یمباز  یها و حاالت فردتیها و نزهیو الجرم انگ یشخص یزندگ
با یینانه آن تقر ص درست و واقع بیروشن است كه امروز از پس قرون تشخ

ه توان گفت كیم یو قرآن یخیناممكن است. اما به استناد مستندات تار 
ا به سود نهضت اسالم و یزنان و  یشی به نفع برخیعنصر مصلحت اند

ا ص است امیامبر قابل تشخیپ یهاینیهمسرگز  یمسلمانان هم در برخ
  ماید. بهل كردن دشوار می نیتحل ین بسترین ازدواجها را در چنیتمام ا

ویژه که باید توجه داشت، این گونه تعلیل ها و تفسیرها، عمدتا پسینی 
است و واقعا روشن نیست که، به نحو پیشینی، چنان علت ها و انگیزه 
ها، مورد نظر بوده باشند. باالخره حوادثی در گذشته های دور رخ داده و 

و همدالنه، آنها را ما امروز از ورای قرون و اعصار، و آن هم غالبا مؤمنانه 
 تعبیبر و تفسیر می کنیم.     

 
 نگاهی گذرا به چگونگی و چرایی همرگزینی پیامبر

م تا یكنفیامبر بیپ یهاینیهمسرگز  یدوباره به چگونگ یع نگاهیسر  یلیخ
 تر باشد. ل آسانیتحل

ص و تی خایم كه وضعیكنیجه عبور میوند با خدیپ یعنیاز ازدواج نخست 
ز یست. ازدواج با سوده نیدارد و طبعا محل مناقشه هم ن یعیطب یتا حدود

ان سال بود و به گفته ای هم یوه و احتماال میب یبحث ندارد. او زن یلیخ
 نداشت. یاز بهرهین یو طراوت جوان ییبایسن و سال پیامبر بوده، و از ز 
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ور ه امب یدگیاز فرزندانش و رس یامبر او را صرفا به خاطر نگهداریاحتماال پ
، چنانكه یهم نداشت. حت یااش انتخاب كرده بود. به او عالقهیخانوادگ

گذشت از  یم گرفت او را طالق دهد كه او در ازایامبر تصمیگفته شد، پ
ه، د بتوان گفت ازدواج با سودین كار شد. شایشه مانع اینوبتش به سود عا

دركنار خود  اشیشه نوجوان را به عنوان نامزد عقدیكه عا یآن هم در زمان
ز ین او یاش بود و نگهدارحفظ و مصلحت خانواده ید، صرفا به اقتضایدیم

 ممكن شد.  یو حرمت اخالق یزه انسانیبه انگ
صورت گرفت؟ با فرض صحت سن  یشه با چه مصلحتیاما ازدواج با عا

ازدواج عایشه (فرضی که با توجه به دالیل اقامه شده در جای خود چندان 
 امبر باالتر از پنجاهین كه پینمی نماید) می توان گفت ا موجه و مستند

تواند با عادت و ی، م١ا هفت ساله را به عقد خود درآوردیسال دختر شش 
بدان  یژه كه در آن زمان كسیه شود (به ویعرف بودن آن در آن زمان توج

 یهمسر (سوده) و گرم بودن فضاا با وجود داشتن یكند)، اما آیاعتراض نم
شه وجود داشت؟ گفته شده یدر ازدواج با عا یو مصلحت یواده، توجیهخان

وی، و  قیار شفیم و یوند با ابوبكر، دوست قدیامبر پیزه پیاست كه انگ
ن هم بوده باشد اما اوال یخاندان محبوب بنی تمیم بود. ممكن است چن

ا ینست و از این رو نمی توان بر آن انگشت تأکید نهاد و ثایاثبات آن آسان ن
واند تیگر هم میان دیآدم یاكثر ازدواج ها یبرا یزه به صورت فرضین انگیا

ن یت. درعسیالجمع نگر مانعهید یهازهیزه با انگین انگیمطرح باشد و ثالثا ا
جه، یپس از خد ین ازدواج هایل نخستیشه را به دلیحال سوده و عا

                                                
جاز گویا عقد و ازدواج دختر در عین حال باید دانست که در آن روزگار در میان اعراب ح  . ١

کم سن و سال چندان غیر عادی نبوده است. چنانکه شهرت دارد حضرت فاطمه در هنگام 
ازدواج با علی در سال دوم هجرت نه ساله بوده است گر چه بیش از این نیز گفته شده است 

ل که او ن استدالروند و پیامبر با ایو جالب اینکه ابتدا عمر و ابوبکر به خواستگاری فاطمه می
کند. حتی گفته شده است عمر در کهن سالی با ام کلثوم دختر خردسال است قبول نمی

 خردسال امام علی ازدواج کرد. 
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ه دختر عمر دانست، اما در مورد حفص یو عاد یعیطب یتوان تا حدودیم
امبر یپ ین ازدواج، به احتمال قویا یتوان گفت؟ با توجه به چگونگیچه م
از سرداران  یكیوه كه همسرش را كه یجوان و ب یاز زن ییزه دلجویبه انگ

ز به قصد یشان حال بود و نیمجاهد اسالم بود از دست داده بود و پر 
ن را در مورد دو دوستش ابوبكر و عثما یاستمالت از عمر كه پاسخ منف

كرد.  یده بود، خود از حفصه خواستگاریشنهاد ازدواج حفصه با آنان شنیپ
 یورضر ینف یبه معنا یزه درست و انسانین انگید گفت كه ایاما باز با

م و یدانینم یادیز ز یمه چینب دختر خز یست. درباره ز یگر نید یهازهیانگ
ظه یقر یران بنیاز اس یكیحانه یانتخاب ر  یكرد. ماجرا یتوان داوریلذا نم

ن است. هرچند گفته اند هدف ایجاد الفت و پیوند با بنی قریظه یز چنین
بوده است اما واقعا نمی توان مطمئن بود و دست کم چنین فرضی قابل 

 اثبات نیست. 
ل انتساب آن به خداوند یز به دلینب دختر جحش نیازدواج با ز  یماجرا

عبارت دیگر در این مورد وضعیت خاص چون و چرا ندارد. به  یچندان جا
و غیبی مطرح شده که از منظر یک مورخ امکان تحقیق در آن نیست 
هرچند که از منظر ایمانی (به ویژه گفته شده که دلیل این ازدواج به فرمان 
الهی برای برانداختن یک سنت غلط بوده) مقبول می نماید و حداقل در 

توان به یز میه نیر یت. در مورد جوتعلیل آن ناچار مؤمنانه سکوت رواس
ر استناد كرد، که البته به آثار یامبر به آن دختر اسیپ یزه كمك مادیانگ

مثبتی از جمله آزاد شدن تمام اسیران قبیلة دختر در پی این ازدواج و نیز 
جه ز چندان مویل نین دلیمسلمان شدن تمام قبیله نیز منتهی شد، اما ا

هیچ روشن نیست که چنان آثاری از پیش ملحوظ و د چرا که اوال ینماینم
 گر معارضید یشخص یهازهیقطعی بوده یا نه و ثانیا چنین هدفی با انگ

ه و گفتیورگیز گیبن اخطب نییه دختر حُ یست. در باره انتخاب صفین
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ر، بیخ یهودیبهبود مناسبات مسلمانان و ساكنان  یکه محمد برا١است
 یتوان به سادگین هم باشد، اما نمیند چنتوایگرفت. م یه را به زنیصف

 شمرد. البته برخورد یگر را كامال منتفیل دیآن را اثبات كرد و حداقل دال
انسانی پیامبر با صفیه (و نیز جویریه) بسیار درخور توجه و احترام است 
چرا که طبق مقررات آن روزگار اینان اسیر و غنیمت جنگی بودند و می 

غنیمت و کنیز در اختیار محمد قرار بگیرند و به عنوان توانستند به عنوان 
کاربر جنسی عمال همان هدف ازدواج رسمی تأمین گردد اما محمد چنین 

لش پناه با فرزند خردسایط آن زن بیحبیبه، با توجه به شرانکرد. در مورد ام
د یه بایدر مورد مار  ٢كامال آشكار است. یزه انسانیدر غربت حبشه، انگ

شد اما، یبود و ملك محمد شمرده م ییز اهدایك كنیگرچه او  گفت كه
توانست او را هم ید، مین را به کسی بخشیر یچنان كه خواهرش ش

ببخشد. در این مورد هیچ مصلحت و تدبیری خاص قابل تصور و تصدیق 
 شی در آنیتوان گفت كه مسأله مصلحت اندیمونه مینیست. در مورد م
ك اقدام یمونه یازدواج محمد با م«د: یگویم ویورگیدخالت داشت. گ

مونه هشت خواهر داشت ین كه میا یآمد. برایبرجسته به شمار م یاسیس

                                                
 ٣٤٢محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت، ترجمه ذیح هللا منصوری، صفحه   . ١

تند ستناد نیسگفتنی است که هرچند ترجمه های ذیح هللا منصوری چندان معتبر و قابل ا
ولی از آنجا که این کتاب (همراه چند ترجمه دیگر منصوری) در دهه چهل و پنجاه بسیار مور 

محمد «توجه محافل فکری وعلمی قرار گرفت و بسیار خوانده شد و حتی کتابی مستقل به نام 
 هنوشته و منتشر شد، ما در این تحقیق مسامحتا از آن استفاده کرد» پیغمبری شناخته شده

 ایم.    
پیغمبر می دانست که هرگاه با ام حبیبه ازدواج کند «) می نویسد: ۳۳۳گیورگیو (ص   . ٢

داماد ابوسفیان خواهد شد و این وصلت از خصومت بزرگترین دشمنش در مکه که ابوسفیان 
باشد خواهد کاست . . .ام حبیبه در حبشه بود و محمد فکر می کرد که هرگاه آن زن بیوه به 

تان بر گردد پدرش ابوسفیان و افراد خانواده اش (بنی امیه) نخواهند گذاشت وی به عربس
پیغمبر اسالم وصلت نماید. این بود که شخصی را انتخاب کرد و او را وکیل نمود که به حبشه 

 ».  برود و ا ز ام حبیبه خواستگاری نماید و او را با خود به مدینه بیاورد
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كه همه زوجه رجال برجسته مكه بودند و محمد بعد از ازدواج با هفت تن 
اج مونه ازدویند هركه با میگویب میجهشام و ابند. ابنیگردیشاوند میخو

د یول بنمونه عمه خالدیشد. ضمنا میام سكنه مكه مشاوند تمیكرد خویم

  ١».هم بود
قابل ذکر است که سید مرتضی عسکری در مقام احتجاج برای توجیه 
فلسفه اجتماعی و حمایتی پیامبر در ازدواج های مکرر  به نکته ای اشاره 

ت حکم«می کند که در هرحال قابل تأمل و توجه است. ایشان می نویسد: 
یز با در نظر گرفتن این که هیچ یک  از ازدواج های پیامبر با قبائل این کار ن

                                                
 . ۲۴۷همان، ص   . ١

فزود که این آشفتگی و ابهام و تردید در مورد انگیزه های نهفته در همسران مطلقه باید ا
پیامبر و یا زنانی که از آنان خواستگاری شد و سرانجام به خانه محمد نیامدند (حتی در ماههای 

 آخر عمر) بسیار بیشتر و جدی تر است.   

 

به نفع برخي زنان و يا به سود نهضت  یعنصر مصلحت انديش
هاي پيامبر قابل گزينياسالم و مسلمانان هم در برخي همسر 

تشخيص است اما تمام اين ازدواجها را در چنين بستري تحليل 
گونه  نیتوجه داشت ا دیکه با ژهی. به ودینما یكردن دشوار م

که  تسیروشن ن اقعااست و و ینیعمدتا پس رها،یها و تفس لیتعل
ها، مورد نظر بوده باشند.  زهیچنان علت ها و انگ ،ینیشیبه نحو پ
قرون و  یدور رخ داده و ما امروز از ورا یدر گذشته ها یحوادث

 ریو تفس ریاعصار، و آن هم غالبا مؤمنانه و همدالنه، آنها را تعب
 .میکنیم
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انصار نبوده، بیش از پیش آشکار می گردد. چه زنان بیوه انصار در حالی 
که در خانه و آشیانه فامیلی خود بوده اند هیچ نیازی به سرپرستی در امر 

 ٢٥در عین حال حداقل این است که باید آیه  ١».معیشت نداشته اند
احزاب را، آنجا که به صراحت توجه به زیبایی زنان در تعدد زوجات پیامبر 
مؤثر دانسته شده، به گونه ای تفسیر کرد که با این فرضیه و تأمل قابل 

 جمع باشد.
 

 جمع بندی و تحلیل؛ نظریه سوم
بر امیمكرر پ ین است كه ازدواج هاین قسمت ایل ما در ایو تحل یبندجمع

هم بوده و این که در مدینه و  یاسیو س یاجتماع یهازهیانگ یقطعا دارا
در مقام امارت و موقعیت اجتماعی چنین پدیده ای رخ می نماید مؤید این 

ز ی(البته مشروع) ن یشخص یهازهیمدعاست، اما به احتمال بسیار زیاد انگ
 یكینه قابل توجه و تأمل است. ین زمیدو نكته در ا ٢ب نبوده است.یغا

و  یاجتماع یهاشییتوان به مصلحت اندیتمام ازدواج ها را نم ن كهیا
قا كند، منطیماعدا نم یگر آن كه اثبات شئ نفیمنسوب كرد، د یاسیس
ن یهردو وجود داشته باشد. البته در ا یو اجتماع یل شخصیتواند دالیم
اند و كه عارفان گفته ییق كلمه و حداقل به معنایدق یان عشق به معنایم

شود، یمده نیامبر نسبت به زنانش دیند، در پیگو» یعشق افالطون«ن به آ

                                                
 . ۷۱، ص ۱عسکری، نقش عایشه در تاریخ اسالم، جلد  . ١
نظریه رایج مبنی بر توجیه تمام ازدواج های پیامبر بر محور مصلحت اندیشی سیاسی و   . ٢

اجتماعی چندان سست است که حتی برخی از عالمان و محققان سنتی اسالمی نیز ناگزیر از 
نقش عایشه در تاریخ «اطالق آن دست کشیده اند. از جمله سید مرتضی عسکری در کتاب 

س از گزارشی مجمل از زندگی نامه همسران پیامبر و چگونگی این ) پ۶۶، ص ۱(جلد » اسالم
از آنچه گذشت معلوم می شود که غالب ازدواج « ازدواج ها به درستی و محتاطانه می گوید: 

های رسول خدا بر مبنای حکمت و سیاست و مصلحت اجتماع و اجرای قوانین الهی [بوده]. . 
 ».    نی.نه ارضای هواهای نفسانی و غرائز حیوا
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ه ب یامبر عالقه وافریشود كه پین استنباط میاما از مجموعة حوادث چن
 ١هم برخوردار بوده است. ییباال ید از توان جنسیجنس مونث داشته و شا

 ز،ام: زن، نمادهیز را برگز یشما سه چ یایدر آن سخن مشهور كه من از دن
ن عالقه اشاره شده و در برخی گزارش های ی، به صراحت به ا٢و عطر را

تاریخی نیز نمونه هایی از توجه و دلبستگی وی به نشاط و زیبایی زنان 
حِل� یَال «ن نظر است: ید ایسوره احزاب مؤ ٥٢ه ینزول آ ٣دیده می شود.

�َساء مِن بَْعدُ وََال أَن تَبَد�َل بِِهن� مِنْ  أَزْوَاٍج وَلَوْ أَعَْجبََك حُْسنُهُن� إِال� َما  لََك الن
�ُه عَلَى كُل� شَ یمِ یَملَكَْت  ه پس از نه همسر ین آیا ٤» بًایءٍ ر�قِ ینَُك وَكَاَن الل

كه  ٥٠ه یگر در آین فرمان با فرمان دیبوده است. گرچه گفته شده است ا
                                                

 ) بدان تصریح کرده است. ۹۶، قسمت اول، ص ۲ابن سعد (طبقات، جلد   . ١
 ) زن و بوي خوش آمده است.١١٢سعد (جلد دوم، قسمت اول، صفحه در طبقات ابن . ٢
گفته اند زنی بود به نام ضباعه عامری که بسیار زیبا و خوش اندام بود و شاعر و در مکه   . ٣

از اصحاب شمرده می شد. او چند بار همسر گزیده بود و پس از مسلمان شد و در واقع 
درگذشت آخرین همسر خود در مدینه پیامبر از طریق پسرش سلمه از وی خواستگاری کرد. 
پسر نیز پیشنهاد محمد را به اطالع مادرش رسانید. ضباعه با این استدالل که آرزو دارد در 

. ولی زمانی که این خبر به پیامبر رسید وی شمار همسران رسول خدا محشور شود قبول کرد
با سکوت خود عمال آن را رد کرد. در چرایی آن گفته اند که در این فاصله پیامبر با اطالع شد 
که ضباعه عامریه دیگر جوانی و شادابی اش را از دست داده . البته دالیل دیگری نیز در 

 زن ده سال از محمد بزرگتر بود.امتناع بعدی محمد ذکر شده است. روایت است که این 
) مالحظه کنید. نیز ۱۱۹-۱۰۹توضیح بیشتر را در ترکاشوند (حجاب شرعی در عصر پیامبر، ص 

 منابع آن مانند: طبقات، االصابه، اسدالغابه، یعقوبی و . . .
در عین حال باید اذعان کرد که چنین گزارشی خالی از خلل و اشکال نیست. چرا که بسیار 

نماید که پیامبر از احوال و حتی شکل و سیمای زنی چنین بلند آوازه و مسلمان و  بعید می
کهن سال بی اطالع بوده باشد. به ویژه این نکته مهم که در آن زمان زنان نه تنها از پوشش 
کامل برخوردار نبودند بلکه بخش عمده اندامشان قابل دیدن بود. در این صورت چگونه قابل 

مبر از شرایط و وضعیت جسمانی زنی نامدار بی خبر مانده باشد. اگر بتوان قبول است که پیا
به اصل روایت اعتماد کرد، احتماال چرایی های دیگر (مانند ظهور برخی خطاها و یا نقشه های 

 همسران پیامبر در انصراف او از این تصمیم) مؤثر بوده است. 
شايد كه همسراني را جانشين آنان سازي، پس از آن ديگر هيچ زني بر تو حالل نيست، و ن . ٤

و گرچه زيبايي آنان تو را خوش آيد، مگر آنچه ملك يمين تو باشد، خداوند نگاهبان و ناظر 
 همه چيز است.
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َ ی«د یگویم ِ یا أ �ب �ا أَحْلَلْنَا لََك  یهَا الن ِ إِن ت  ١.نسخ شده است. . .»  یأَزْوَاَجَك الال�
است به  یه اشارتین آیاز امام صادق گفته شده است كه ا یتیدر روا

ه نسخ یاگر آ یسوره نساء. به هرحال حت ٣٣ه یمحرمات مورد اشاره در آ
  ٢امبر مجاز بوده است.یز داشتن بر پیهم نشده باشد، باز اجازه كن

                                                
قابل توجه است که شماری از فقیهان و مفسران به نسخ در آیات اعتقاد ندارند. مانند  . ١

 وی اصفهانی.هللا غرهللا سید ابوالقاسم خویی و آیتآیت
از جمله ایراد به رفتار پیامبر همین است که چرا وی هم در مورد تعدد زوجات از حد  . ٢

گذشته و از چهارتا به حداقل نه زن در یک زمان رسیده و هم در جواز در کنیز داشتن و هم 
در واقع »). بیست و سه سال«کتاب  ۲۱۰جواز قبول هبه زنان (از جمله بنگرید به صفحه 

ش این است که چرا محمد قانونی که خود نهاده نقض کرده است؟ پاسخ مؤمنانه البته پرس
این است که به فرمان خداوند بوده و یا خود نبی چنین اجازه داشته و اصوال تشخیص وی 
عین شریعت و حکم هللا است، اما روشن است که اوال چنین پاسخی برای مورخان و منتقدان 

نخواهد بود و ثانیا حتی برای مؤمنانی که به معقول بودن گزاره های غیر مسلمان قانع کننده 
دینی و احکام شرعی باور دارند، نیز پاسخی در خور و معقول نمی نماید. از این رو سید مرتضی 

) کوشیده وجه عقالنی ۶۹-۶۷، ص ۱(جلد » نقش عایشه در تاریخ اسالم«عسکری در کتاب 
حکمی خاص برای شخصیتی «محوری ایشان است که: برای استثناها پیشنهاد کند. سخن 

البته این نه از آن «سوره احزاب می نویسد  ۵۲-۵۰و پس از شرحی با استناد به آیات » خاص
 اما باز می». بابت بوده است که برای پیامبر نه زن جایز بوده و و برای مردان دیگر چهار زن

یت هایی خاص را معقول و مقبول توان پرسید چرا؟ اگر هم بتوان حکمی خاص برای شخص
دانست، باز باید توجیهی خردپسند برای این استثنا ارائه داد. به ویژه باید دانست که همیشه 
استثناها یعنی خروج از قاعده محتاج دلیلی روشن و مقنع است. اما این محقق در مقام 

در تأمین مصالح پیامبر از این اختیار خود همچنین «پاسخ به این پرسش مقدر می گوید 
عالیه اسالمی و رهبری سیاسی معنوی برای تأمین نیازهای انسانی بانوان آبرومند جامعه آن 
روز استفاده می فرمود. اما وقتی که وضع مسلمانان پس از فتح مکه سر و سامان گرفت از 

 صآن پس رسول اکرم با هیچ بانویی ازدواج نفرمود. چه حاجتی در استفاده از این حکم خا
اما قبول چنین پاسخی با پرسش هایی مواجه است. از جمله این که اوال ». وجود نداشت

چنان مبهم و کشدار است که قابلیت هر نوع تفسیر و حتی » تأمین مصالح عالیه اسالمی«
برای تأمین نیازهای انسانی «سوء استفاده را دارد و ثانیا باید ثابت شود که تمام ازدواج ها 

 ۵۲بوده و چنین مدعایی واقعا ثابت نیست و ثالثا همان آیه » ند جامعه آن روزبانوان آبروم
سوره احزاب که به دلیل منع پیامبر از تکرار ازدواج اشاره دارد، مغایر با چنین تدلیل و تعلیل 
است. رابعا در مقام نقض چنین استداللی می توان گفت همان دلیل تأمین مصالح عالیه 

زهای مادی و معنوی زنان بی پناه آن روز ایجاب می کرد که مردان دیگر اسالمی و تأمین نیا
مسلمان نیز از این امتیاز بهره می بردند و مجاز بودند بیش از چهار همسر اختیار می کنند. 
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ن جمله یه بر ایست، بلكه تكیرد استناد ما نن مالحظات البته اكنون مویا
امبر نسبت به زنان و حس زیبایی دوستی وی، یپ یفتگیاست كه مسأله ش

ر امبیژه جز خدیجه و عایشه تمام زنان پیح شده است. به ویه تصر یدر آ
ف یو طراوت توص ییبایاند و شماری را به ز سال داشته ٣٠و  ١٦ن یب

به استناد آیات فراوان قرآن، عصمت مطلق كه نیاند. با توجه به اكرده
ه نظر اگر مطلوب ب یامبر، حتیت در پین خصوصیامبران مقبول نیست، ایپ

را كه در یست. ز یدرست و معقول آن، ن یینرسد، خالف عصمت به معنا
امبر ین كه تعدد زوجات پیصورت نگرفته است. اما ا ین مورد خالف شرعیا
و جاودانه  ینیك اصل دین، به عنوان در قرآ یطیا جواز آن تحت شرایو

 ست.  ین نیباشد، هرگز چن ید جواز چند همسریمؤ
 

قابل  ریه بر دو فرضیه، در این مورد مشكل غیكنم با تكیبه هرحال فكر م
امبر که به یبشر بودن پ یكیوجود نخواهد داشت.  یابهام یحل و حت

دن ید یمكان -یانگر، زمیتصریح قرآن خود آن همه بر آن تأکید داشت، و د
 ١مانه.ات ز یط و واقعیدر بستر شرا یره نبویل سیو فهم و تحل ینیاحكام د

 
 

 چرا پیامبر از همسران فرزندی نداشته است؟

                                                
مگر این که ادعا کنیم شمار زنان نیازمند و آبرومند دقیقا همان هایی بودند که با پیامبر ازدواج 

 عایی صد البته باطل است و حداقل قابل اثبات نیست.           کردند و چنین مد
اگر از پیغمبر بتوان «) می نویسد: ۱۲۱-۱۲۰گوستاولوبون (تاریخ تمدن عرب و اسالم، ص   . ١

انتقادی کرد فقط همان محبت مفرطی است که به زن داشته ولی این را هم نباید از نظر دور 
یر زندگانی در او پیدا شده  بود و اال در اوایل عمر تا داشت که این محبت فقط در قسمت اخ

سن پنجاه سالگی به همان زوجه اولی قناعت نمود. . . .این شمار [منتقدان] در نظر اهالی 
اروپا شاید زیاد باشد، ولی در نظر مشرقی ها ابدا افراطی در آن به عمل نیامده است. اگر 

یعنی سلیمان، که در کتب عهد عتیق شرح او پیغمبر اسالم به عاقل ترین سالطین دنیا 
 ».مسطور است، تأسی کرده بود، خیلی بیش از این بایستی زن گرفته باشد
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به رغم این مباحث، جای یک پرسش باقی می ماند و آن این که چگونه 
است نبی اسالم از این همسران پر شمار (جز خدیجه و ماریه) دارای فرزند 

ه است؟ این در حالی است که تقریبا تمام زنان گزارش شده در منابع نشد
جوان و کامال در سن و سال فرزندآوری بودند و حتی عایشه باکره بوده و 
پیامبر هم در عمل عقیم نبوده است. خودداری عمدی از فرزندآوری نیز به 

ام مهیچ وجه قابل تصور نبوده و حداقل معقول نمی نماید. تصور این که ت
این زنان جوان (و گاه زیر بیست سال) نازا بوده باشند نیز هرگز متصور 
نیست. شاید بتوان از منظر صرفا باورهای مذهبی و توسل به فلسفه های 
ذهنی و مفروضات ایمانی انتزاعی غیر قابل اثبات، نوعی دلیل و یا علت 

نین مورخ چبرای چنین واقعیتی مطرح  کرد ولی گفتن ندارد که از منظر یک 
 پرسش ستبری پاسخی درخور و معقول می طلبد. 

هرچند از گذشته نیز این پرسش کم و بیش مطرح بوده است ولی یک 
روحانی مسیحی لبنانی اخیرا این پرسش را درانداخته و خود بدان پاسخ 
داده است که قابل تأمل است و درخور توجه. در اینجا محض اطالع 

اندیشیدن بیشتر اهل دقت و نظر پاسخ او را می خوانندگان و برای تأمل و 
 آورم. 

پس از طرح پرسش » النبّی والتّره�ب«پدر روحانی حنّا اسکندر در کتاب 
انکاری، در مقام پاسخ، نسبت ازدواج های پر شمار به نبی اسالم را نادرست 
می داند و آن را هرگز معقول نمی شمارد. او در توجیه چنین نسبتی به آن 

، معتقد است که پس از اسالم، زمانی که خلفا تاج شاهان ایران و حضرت
روم را بر سر نهاده و در شهوترانی و کامجویی غرق شده و با مال و مقام و 
زن مست شدند، برای توجیه وضعیت خود نزد مسلمانان، از طریق 
برساختن چنان حدیث هایی، به پیامبر اسالم چنین نسبتی ناروا داده اند. 

رحال او هرگز قابل قبول نمی داند که مردی با همسران پر شمار و در ه
جوان هیچ فرزندی نداشته باشد و از این واقعیت نتیجه می گیرد که اصوال 
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روایات اسالمی و عربی موجود مبنی بر ازدواج های پرشمار نبی اسالم 
 ١برساخته و جعلی است.

د، ه مسیحی استوار نباشبه هر تقدیر، اگر هم پاسخ و استدالل این نویسند
باز پرسش چندان با اهمیت است که در انتظار پاسخی درخور و معقول و 

 مقبول باشد.     
  

                                                
، ص ۲۰۱۵حنا اسکندر، النبی والترهب، بیروت، بیسان للنشر والتوزیع، الطبعه االولی،  . ١

۲۳-۲۴ . 
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 ونینوافالط متکلمان منظر از دین زبان فلسفه
 ١علوی احمد 
  

 رد را توجهی قابل نقش -بیش کما -تاریخی بطور دینی نهادهای: زمینه
 وجهت قابل نیز فردی عرصه در دین نقش. اند نموده ایفا اجتماعی زندگی
 یتعاریف چند هر. دارد انکاری قابل غیر تاثیر افراد گیری جهت بر و است

 مومیع توافق اما ناسازگارند حتی گاه و متنوع بسیار شده عرضه دین از که
 متعالی امور به باور دارد، که وجود پژوهی دین عرصه پژوهشگران میان در
 تعریف مشترک و اصلی های مولفه از) Divine or Sacred( مقدس یا

دینی،  مقدس مفاهیم از بسیاری). ١٩٥٠, Otto( آیدمی شمار به ادیان
 الیمتع به جهنم، بنا و او، فرشتگان، بهشت خدا، صفات همچون مفاهیمی

 ینبنابرا و نبوده خاکی ناسوتی جهان جنس از مذهبی نهادهای سخنگویان
 همچون اموری قداست. باشند نمی گانه پنج احساسهای ادراک موضوع

 معنی به» مالئکه«، »برتر جهان«، »خداوند صفات« و» خداوند«
 ناب. آنهاست از زمانی و زمینی قید و حد هر نفی و بودن مطلق و جاودانگی

                                                
 استاد دانشگاه، اقتصاددان و پژوهشگر دین.  ١
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 از گریزی را است هدایت نیازمند که خاکی انسان باوران دین ادعای به
 و» برتر جهان«، »صفات« و» وندخدا« به مربوط مفاهیم پیرامون گفتگو
 همین به باور و شناخت به مشروط او هدایت چه. نیست مشابه موارد

 زا صرفنظر حتی که هستند عقیده این بر بسیاری. است» مقدس«امور
 هک اموری به ویژه به» باور« بدون دنیوی زندگی اخروی رستگاری مسئله
 در هاندیش ضرورت ابراینبن. است معنا بی و دارد، تهی سروکار بشر غایت

. است اهمیت حائز نیز دنیوی منظر از همزمان دینی شده یاد مفاهیم باره
 نآ به مربوط مفاهیم خصوص در گفتگو و دین به» نیاز« میان چالش اما

 تیمعضال از یکی آن، به نظری ملزومات به باور یا و آن به» باور دشواری« و
 بستر رد. است دشوار بسیار آن ایبر  فرخنده فرجامی تصور که شده تبدیل
 شانمخاطبین طوالنی دوره در مذهبی نهادهای چند هر هاچالش همین

 قرن سه در کم بودند، دست کرده خود مقهور را جهانی و نموده قانع را
 برای الزم شرط اگر. است گرفته قرار پرسش و نقد مورد روشمند بطور اخیر
 روشن«، »بودن فهم قابل« را نیدی های گزاره و ادعاها کنندگی قانع

 ایه بخش که رسد می نظر به بدانیم» درونی سازگاری« همچنین و» بودن

 

 قابل«را  ینید یهاادعاها و گزاره یقانع کنندگ یاگر شرط الزم برا
 میبدان »یدرون یسازگار« نیو همچن» روشن بودن«، »فهم بودن
حاضر،  ینید اتیاز ادب یقابل توجه یهاکه بخش درسیبه نظر م

شده، موضوع  ادی یهااز جهت ل،یتاو ایو  نیصرفنظر از نوع د
 پرسش و نقد است.
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 هتج از -تاویل یا و دین نوع از صرفنظر -حاضر دینی ادبیات از توجهی قابل
 .است نقد و پرسش شده، موضوع یاد های

  
 دینی مفاهیم نقد منظر چهار

گوهرشناختی،  گوناگون منظرهای آن، از متعلقات و» دینی نهادهای« 
 شده یدهکش نقد به دینی زبان فلسفه شناسی، و کارکردشناسی، شناخت

 در پژوهش یا -)Substantive approach(گوهرشناختی بررسی. است
 پژوهش بر منطقی نظر از -دین گوهر و چیستی، سرشت خصوص

). ١٩٧٤, Berger( است مقدم) Functional approach(کارکردشناسی
 و مدرن اجتماعی علوم پیدایش پیامد که مذهب شناسانه کارکرد بررسی

 در شناسی معرفت شاخه شدن برجسته بود، با فلسفه از آن استقالل
 معرفت نقد و بررسی و شد تکمیل) Epistemological approach(فلسفه

 نقد و بررسی اما. شد تبدیل مذهب نقد از دیگری جنبه به مذهب شناسانه
 زبان بررسی. نشد محدود شناسانه معرفت رصهع به مذهب

 به) Approach of the philosophy of religion language(شناسانه
 اهمیت. یافت موضوعیت دینی مفاهیم بررسی برای دیگری راهکار عنوان

 یاجتماع و جمعی سطح در مذهب که روست این از شناسانه زبان گفتگوی
 میان که ارتباطی نخستین چون. شودمی ظاهر زبانی ارتباط بوسیله ابتدائا

 در دین مخاطبین و نهاد یک عنوان به دین مذهبی نهادهای سخنگویان
 تواندنمی چند هر. است زبانی شود، ارتباطمی برقرار اجتماعی روابط عرصه
 جهان، در داشتن معنا یا خدا همچون مذهبی مفاهیم درک که کرد انکار

 بانز قالب در نتواند کامل بطور است ممکن احساس شکل به فردی سطح
 یند که ای پدیده رایج، نخستین درک برخالف بنابراین. شود ظاهر روزمره
 آن با -فردی احساس نه و -اجتماعی روابط چارچوب در باور دین یا شناس
 خود و است گویدمی سخن آن با دین که است شود، زبانیمی مواجه
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 ازمندنی باور دین و شناس دین گروه دو هر بنابراین. نیست دینی مفاهیم
 هر. ندهست دینی زبان فلسفه و شناسی زبان پیرامون جدی گفتگوی یک

 گوناگون های گرایش از متاثر زیاد یا کم دین زبان عرصه در پژوهشی
 گفتن خنس امکان بر غالبا دین زبان فلسفه گفتگوهای. است زبان فلسفه

 و انسان با خدا گفتگوی ونگیچگ و وحی مسئله همچنین و خدا مورد در
 شده متمرکز گردآمده دینی متون در که او کالم فهم چگونگی همچنین

 نای با که دارد وجود نیز دیگر پرسش یک که کرد انکار تواننمی اما. است
. است داخ با انسان گفتن سخن امکان آن و دارد تنگاتنگی پیوند پرسش دو

 نماز، دعا، زیارت شامل جمله زا که دینی ادبیات از توجهی قابل بخش
 فتگوگ اگر. اوست درباره و خدا با انسان گفتار است ابتهال و نیاز و نامه، راز

 نینهمچ و او کالم چیستی مورد در باشد، گفتگو ناپذیر امکان خدا مورد در
 . بود خواهد تردید محل نیز او کالم تاویل چگونگی
 و خدا وردم در گفتگو بودن معنا با به به مشروط نیز خدا با انسان گفتگوی

 رد چرخش نوع هر. است انسان با خدا گفتگوی اعتباربودن با همچنین
 درک مثال برای. نماید دگرگون را دین از درک تواندمی دینی زبان فلسفه
 دین متن و زبان از ظاهرگرا دینی زبان فلسفه گرایش

 انگاره این به ناب. است) Litteral( استعاری غیر) Cognitive(شناختاری
 به وافی همچنین و است پذیر شناختاری، آزمون دینی گزاره زبان ظاهر

) Non-literal( گرا ظاهر غیر مقابل، گرایش در. است مقرر و معین معنای
 آزمون و بودن شناختارى که شودمی اطالق نظریان از طیفی به

 .دانند می یرپذ مناقشه را دینی های گزاره و زبان) Verification(پذیری
  

 زبان فلسفه منظر از دینی درک چالش
. تندهس روبرو گوناگونی های چالش زبان، با فلسفه منظر از دینی نهادهای
 تاویل چگونگی یا دینی متن زبان چگونگی که نیست آور شگفت بنابراین
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 لشچا این جمله از. است شده تبدیل متکلمان های دغدغه از یکی به متن
 شرب پرداخته و اجتماع برساخته که زبان چگونه که که است این یکی ها

 امر گزارش تواند، برایمی است گوناگونی های محدودیت دارای و است
 اآنج آن، بخصوص» مدلول« و» معنا«، »کلمه« رود؟ رابطه بکار» قدسی«

 گونهچ دینی متن زبان است، در قدسی یا متعالی امور گفتگو متعلق که
 دیگر های عرصه در زبان کارکردهای همان دینی انزب کارکرد است؟ آیا

 جهان و روزمره طبیعی، زندگی و تجربی علوم همچون هایی زندگی، عرصه
 کارکرد اب تفاوتهایی دارای دینی زبان کارکرد است؟ اگر تکنولوژی و انضمامی

 به نوشتار این است؟ در کدام ها تفاوت هاست، این عرصه این در زبان
 ینیزم زبان واسطه به قدسی امر گزارش معضل به که اییه پاسخ از برخی
 هپرداخت نوافالطونی حکیمان مهمترین از برخی منظر از است شده عرضه

 ور آن از دینی متن زبان فلسفه به نوافالطونی حکیمان منظر. شودمی
 نوافالطونیان دستاوردهای مسلمان حکیمان از بسیاری که دارد اهمیت

  .گرفتند کار به دین زبان توجیه و یدین متن تاویل برای
 پژوهش به دین زبان فلسفه چارچوب در که موضوعاتی ترین عمده

 : از عبارتند شودمی گذاشته
 تمایزاتی چیست، چه دینی زبان از منظور: دینی زبان ساختار و سرشت

 Natural(طبیعی زبان یا) Everyday Language(روزمره زبان میان
language or ordinary language (دین،  دارد؟ زبان وجود دین زبان و

 است زبان، حقیقی این های گزاره است؟ آیا کارکردی و ساختار چه دارای
است؟  استعاره و مجاز شامل که)  Literal and Non-literal(حقیقی غیر یا

 Assertive Utterrances(انشائی -اخباری بندی تقسیم نظر از زبان این
and Performative Utterrances (در شود؟ ومی بندی دسته چگونه 

 Cognitive and(شناختاری غیر یا است شناختاری زبان این آیا نهایت
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Non-cognitive (رد دینی متن تاویل و مذهبی مفاهیم است؟ بازشناسی 
 .  بود خواهد متفاوت شده یاد پرسشهای به پاسخ نوع پرتو

 زارهگ معنای چیستی متوجه انزب فلسفه پیرامون پژوهش از دیگری بخش
 The( ذهنی های نظریه مانند ها نظریه از طیفی. است دین زبان در ها

ideational theory of meaning( مشروط صدق )، نظریهTruth-
conditional theory( مصداقی )، نظریهReferential theory of 

Meaning(عاطفی )، نظریهEmotive Theory (تمثیلى نظریه 
)Analogical theory( کاربردى )، تئورىUse Theory of Meaning ، (

 شده عرضه زمینه این در غیره و) Pragmatist theory( پراگماتیستى تئورى
 هدف. است بوده جدی نقد معرض در ها نظریه این از هرکدام اما. است

 که تاس آن قصد بلکه. نیست نظریات این همه به پرداختن نوشته این از
 خصوص در مسیحی کالم در دینی زبان فلسفه تاریخ از ارهاییجست به

 دین زبان فلسفه بررسی اهمیت. شود اشاره دینی زبان فلسفه نقد
 بر بیش یا کم نظری نحله این میراث که است نوافالطونی حکیمان

 از چند هر. بود موثر مسلمان فقیهان و متکلمان و حکیمان، مفسران
 لسفهف فهم پیش معرفی یکی دینی متن از هموج و متقن تاویل ضرورتهای

 معرفی به کمتر گرانتاویل است، اما موثر او تاویل فرایند بر که است زبانی
 .  اندداده نشان عالقه زمینه این در خود های فهم پیش و ها انگاره

   
 نوافالطونی زبان حکمت تاریخی تبار

 زبان ویژه به و زبان دگیپیچی با بیش یا کم االیام قدیم کهن، از فیلسوفان 
 باور این بر) Anaxagoras: 450 BC(اناکساگوراس مثال. بودند آشنا دینی

 ودخ شکل به را کنند، خدا نقاشی را خدا گاو و گوسفند قرارباشد اگر بود
 همین. دانستمی مقایسه قابل نقاشی همین با را زبان میکنند، و نقاشی
 کیمح یافت، مثال راه نیز اسکندرانی حکیمان از برخی میان در بعدا انگاره
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 و گاو اگر بود گفته) Xenophanes( گزنفون از نقل به اسکندرانی کلمنتس
 و کند نقاشی خود دست با توانستمی یا داشتند دست شیرها و اسب
 کلش همچنین گاو مانند گاو و اسب مانند بسازند، اسب انسان مانند آثاری

 Clement, Miscellanies V.110 and( کشیدند می تصویر به را خدایان
VII.١٩٠٢, ٢٢ .( 

 مینسرز  که المپ کوه تمثیل از قدسی جهان فهم برای همچنین، یونانیان
 ودب بزرگی جهان آنها برای المپ قدسی جهان. گرفتندمی کمک بود خدایان

 عظمت. داشت قرار ها دوردست در و زمین جنس جز به دیگری جنس از
 با بشر که بود شده موجب انسانها دسترسی از آن دوری و جهان این

 لقاب و مانوس خود با را قدسی تمثیل ، جهان و استعاره زبان از استفاده
 برای انسان به کمک میانه این در -آورپیام خدای ـ هرمس کارکرد. کند فهم
 انانس به نموده کشف را زبان و خط که بود او. بود خدایان جهان پیام فهم
 چه. بپردازد -رسدمی برین جهان از که- پیامهایی فهم به بتواند تا داد یاد
 هب میرسید، مشروط خدایان جهان از که پیامهایی فهم ویژه به و فهمی هر

 لقیت تاویل یا ترجمه نوعی ها یونانی گمان به» فهم. «بود زبان از استفاده
 گفرهن غالب در آن مشابه کهن، که جهان ساده های تمثیل این. میشد

) Reintrepretation(بازگفت که است نکته این است، بیان موجود ها
 در. است همراه آنها بازتنزیل یا بازتاویل نوعی با همواره قدسی های پدیده

 یا همسازی نوعی شده آمیخته گرتاویل با تاویل معموال فرایند این
 رهنگف یک در که زبانی ویژه به زبان. آیدمی وجود به آنها میان همشکلی

 این در انکاری قابل غیر نقش است شده نهادینه معین فرهنگ خرده یا
 یک زا دیگر زبان نقش که ای گونه به. کند می بازی بازتنزیل و بازتاویل

 که شودمی تبدیل فیلتری و صافی به و رفته فراتر خنثی) Medium(رسانه
 همین در. گیردمی شکل آن با و شودمی مشروط آن به دینی متن تاویل
 خود به زمینی رنگ زبان تنگ چارچوب در قدسی امور که است فرایند
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 بدیلت افکار و اذهان بر تسلط برای ابزاری به که نیست بعید و میگیرند
 و نهادینه که آنگاه زبان که است این یکی زبان کارکردهای از چه. شوند

 گونه با ااینج در اجتماعی انسان. گرددمی مسلط انسان شود، برمی مستقر
 مسحور و مقهور چه شودمی مواجه) Alination(بیگانگی خود از دیگری
 کژنمایی و محدودیت دارای و اوست برساخته محصول که شودمی زبانی
 فریب نقد بنابراین). ١٩٨٤,Russell با کنید مقایسه( است بسیاری های
 .است فریب زبان نقد های شرط از یکی زبان

  
 نوافالطونی حکمت در دینی زبان فلسفه تاریخ از جستارهایی

 در نآ به مربوط مسائل و زبان پیرامون گفتگو دهنده نشان موجود منابع 
منابع،  همان به بنا. است مسیح میالد از پیش ١٥٠٠ حدودا و کهن هند

 های های نشانه نخستین. است» گفتن سخن« ها بررسی این محور
 پیش قرن ٥ به اما غرب در زبان فلسفه یا و شناسی زبان پیرامون مطالعه

 تاریخ پژوهشگران گزارش به). ١٩٩٥,Blackburn( گرددبرمی میالد از
 و افتهی نظام شکل به که بودند گروهی نخستین سوفسطائیان فلسفه
 یا رفتهگ کار به عمومی افکار بر تسلط و گذاری تاثیر برای را گفتار گروهی
. نبود عنام انتقال و توصیف، بیان ابزار اتنه گفتار آنها برای. میدادند آموزش

 مخاطب نگذاشت تاثیر تحت و کنش ابزار عنوان به را زبانی نظام و گفتار آنها
 زبان اگونگون کارکردهای با آنها که کرد ادعا میتوان بنابراین. گرفتند کار به

 کسب برای را) Rhetoric and monology( وعظ و خطابه و داشتند آشنائی
 ینچن منتقد چند هر سقراط. میکردند استفاده خود مخاطبین رب سیطره
 ارک به خود دوران مسلط گفتمان نقد برای را زبان هم خود او اما بود روشی

 . گرفتمی
 روش) Dialogue( برابر قدرت، گفتگوی و زبان رابطه از آگاهی با سقراط

 ابطهر  که – قدرت رابطه از رفت برون که میکرد گمان او. نمود سوفسطائیان
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 قراطس زبان فلسفه. است پذیر امکان روشی چنین با-بود او زمان مسلط
 میان یذات رابطه و منطق نوعی پذیرش بر که بود گرا طبیعت فلسفه نوعی

). ١٩٦٤,Demos(است استوار آنها مدلوالت و زبان و کلمات
 از را زبان پیرامون گفتگو) or 347 B.C.E Plato ٣٤٨–٤٢٨(افالطون

 ظرین دستگاه درون در آنرا آورده بیرون تاثیری-عملی تکنیک یک وبچارچ
 زا سایه یک تنها افالطون باور به زمینی جهان. میگذارد کنکاش به خود

 ور این از. میشوند خوانده) مُثُل( برین نمادهای که است پایداری حقیقت
 تشناخ. است جهان پایدار نهاد همین شناخت به مشروط حقیقی شناخت

 به انسان چون. نیست) Recollection( یادآوری فرایند نوعی جز یچیز
 آگاهی این او. کند می حمل خود با را آگاهی هستی جهان از بخشی عنوان

 انیزب نظام عنصر ترین ساده کلمه. آورد یاد به را زندگی طی و تدریج به
 افالطون). ١٩٦٤,Demos(شودمی تشکیل آنها ترکیب از گزاره که است
 طبق. دانستمی) مُثُل( برین نمادهای حقیقی بازتاب نوعی را تکلما

 یعنی آن مدلوالت و کلمه رابطه او) Naturalistic(گرای طبیعت نظریه

 

رو روب یگوناگون یهااز منظر فلسفه زبان، با چالش ینید ینهادها
 ای ینیزبان متن د یکه چگونگ ستیشگفت آور ن نیهستند. بنابرا

ده ش لیمتکلمان تبد یهااز دغدغه یکیمتن به  لیتاو یچگونگ
است که که چگونه زبان که  نیا یکیها چالش نیاست. از جمله ا

 یهاتیمحدود یاست و دارا ربرساخته اجتماع و پرداخته بش
 بکار رود؟ »یقدس«گزارش امر  یبرا تواندیاست م یگوناگون
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 رابطه نوعی از ناشی بلکه نشده فراهم تصادف روی از واقعی پدیدهای
 ). ١٩٦٤,Demos(است طبیعی
 مارش به سقراط زبان فلسفه از تفسیری گروهی گمان به افالطون نظریه

 فتمعر  به که میشد کلمات مطالعه با افالطون روش به بنا). همان(آیدمی
 بر که قیاسی روش رو این از).  ٢٠٠٣, Plato( برد پی موجودات به نسبت
 اندیشه نظام در سترگی جایگاه است استوار ها گزاره از زبانی تحلیل

 فتمعر  بر اساسا که – قیاسی تحلیل از استفاده چون. میابد افالطونی
 بازتاب که را کلمات بروی اندیشه امکان -است استوار) A priori(پیشینی
 آنچه میان افالطون البته). ١٩٩٨, Kenny(کندمی فراهم را هستند حقایق

 لقائ تفاوت گوناگون های فرهنگ قالب در معمول زبانهای و طبیعی زبان
 زبانی نظام اساسا انزب از او منظور بنابراین). ٢٠٠١, Modrak(شودمی

 و آیدمی در حقایق کشف خدمت به زبان درکی چنین اساس بر. است
 معرفت نظریه میان. شودمی پنداشته توقیفی و قطعی معنا و کلمه رابطه

 جودو روشنی ای رابطه افالطون زبان فلسفه و شناسی شناسی، هستی
 رفتمع طونافال) یادآوری( استذکاری شناسی معرفت دستگاه به بنا. دارد

 میز روی سیب یعنی آن مدلول یادآور سیب کلمه. است یادآوری نوعی
 نآ از سیب کلمه معنای. است مثل برتر جهان در واقعیتی نماد که است
 یم یاد به را آن سیب کلمه شنیدن با چون است روشن انسان برای جهت

 دشومی خوانده سیب که ای پدیده و سیب کلمه میان رابطه چون. آورد
 که روست این از. دود و آتش رابطه است، همچون طبیعی رابطه نوعی

 طبیعت جزء را معنا، افالطون نظریات مرسوم بندی طبقه در میتوان
 پنداشتی چنین پیامد). ٢٠٠١, Modrak(کرد تلقی) Naturalism(گرایان

 کردشکار  نیز است خاصی کنش که گفتار برای افالطون که است این یکی
 او دلیل همین به). ١٩٦٤, Demos. (است ها پدیده حقیقت کردن آشکار
 ها پدیده حقیقت و زبان میان رابطه بر را خود گفتگوی که میدهد ترجیح
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نمی ها اولویت جزء را واقعیت و ذهن میان رابطه چگونگی و کند متمرکز
یم سخن زبان تاثیر از فیداروس مکالمات کتاب در افالطون). همان(داند
 است واسطه و مدیوم نوعی نوشتار نویسدمی سقراط از نقل به او. گوید

Platon,1998; Plato ,مدیوم و واسطه از دیگری نوع نیز گفتار و).  ٢٠٠٣ 
 در چون. دارد مزیت نوشتار بر گفتار اما. دیگری به یکی از معانی انتقال
 افالطون. دارند وجود زنده دو هر مخاطب و کننده خطاب گفتاری رابطه

 خنانس نشاندن بجای کند تالش فیداروس گفتگو این با که است دوارامی
مخاطبین دارجان و فعال ذهن بر را خود سخنان بیجان لوح و کتیبه بر خود
 ماندنی و فعال و زنده اثری افالطون نظر به اثر این). همان(بنشاند اش

 او رمنظ از زبان. دانستمی خود با گفتگو را کردن اندیشه افالطون. است
 .است آمیخته آن با و نیست اندیشه از بیرون امری

 ریجتد زبان، به کارکرد و سرشت، ساختار خصوص در افالطون گفتگوهای
 نیدی متن معنای کشف پی که نوافالطونی حکیمان برای مهم ابزاری به

-٣٥٤, St. Augustine( اگوستین سنت تالش مثال برای. شد تبدیل بودند
 ایجاد آشتی نوعی انجیل متن و افالطونی نو فلسفه انمی که بود این) ٤٣٠
 اب درونی سازگاری دارای اگوستین سنت شناسی زبان). ١٩٩٨, Roos(کند

 اختشن که بود مدعی افالطون مانند نیز مانند او. اوست شناسی شناخت
 صورت انسان جزئی عقل طریق از که است یادآوری فرایند همان حقیقی
 کسب نآ بوسیله که شناختی و است جزئی و خصیش انسان عقل. نمیگیرد

 یعنی حقیقی شناخت پس میگرفت نتیجه او. است ناپایدار و جزئی شودمی
 باور به. است میسر مثل درک و اشراقی عقل بوسیله ازلی و کلی شناخت

 و مطلق وجود این شناختن برای انسان. است مطلق حقیقی وجود خدا او
شناختی،  های محدودیت قبیل از خود صخا های محدودیت دارای حقیقی
 سیح شناخت مدار از جهان به نسبت انسان شناخت. است زمانی و مکانی

 از برتر موجودات به تدریج به او که است مسیر همین از. شود می آغاز
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 انسان محصول آگاهی چنین. کندمی پیدا آگاهی نیز خدا همچون حسی
 به آگاهی مسیر از انسان هک چرا. نیست حقایق بازتاب و است محدود
 معتقد او. بردمی پی خداوند به هستند خدا آفریده که دیگر های پدیده

)، Metaphor(تشبیه قالب در که است حقیقی کامال انجیل معنای بود
می زبان به) Figurative(تصویری زبان یا و) Allegory(تمثیلی حکایت

 متن با زمانه عقل یا و شدان میان ناسازگاری صورت در). ١٩٩٨, Roos(آید
 فهم برای آن از دانسته مجاز و استعاره را انجیل زبان بایستانجیل، می

 وعین را روز هفت در جهان آفرینش اسطوره او مثال. کرد استفاده متن بطن
 یریگ شکل فرآیند و عقالنی ترتیب نوعی را مراحل این و دانسته تمثیل
 سنت که است متکلمینی جمله از اگوستین سنت. نمود می تاویل

 با اطارتب بی البته امر این. نمود وضع را مسیحی مذهبی متون هرمنوتیک
 شروطم هرمنوتیک موضوعیت او گمان به چه. نیست او دینی زبان فلسفه

 تکلمم این. است دینی متن در استعاره و مجاز زبان از استفاده پذیرش به
 هانپن واقعیتی به اشاره رمز چه بود قائل تفاوت رمزی معنای و مجاز میان
 شده، که آفریده روز ٦ در جهان که آمده انجیل اسطوره در مثال. است
 انجیل چون که بود باور این بر اگوستین سنت. است پنهان رمز نوعی بیان

 آن بهمم نکات فهم برای بنابراین است شده تشکیل همبسته نظام یک از
 با انجیل تفسیر همان این( گرفت کمک آن دیگر های بخش آن از باید

 جروا قران با قرآن تفسیر قالب در هم اسالمی سنت در است، که انجیل
، اعلی آسمان الیه سه دارای آسمانها همچون نیز انجیل کتاب). کرد پیدا

 شودمی گرفته آن از که معناهائی است همین برای. است سفلی و میانی
 مفه. شود بندی طبقه طبیعی و قدسی، معنوی الیه سه در تواندمی نیز

 ره معنوی الیه فهم است، اما ممکن غیر انسان برای کتاب قدسی الیه
 و هالی ترین بیرونی طبیعی الیه. نیست ممکن غیر اما است دشوار چند

 تفسیری و ادبی روشهای بکارگیری با آن فهم که است متن ظاهر همان
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 یدارپا سنتی به تدریج به دینی متن از درکی چنین. باشدمی پذیر امکان
 ماییدن مقایسه مثال(کرد سرایت نیز مسلمانان میان به حتی و شد تبدیل

شیرازی،  بقلی همچنین ١٣٦٣الغیب،  مفاتیح در شیرازی صدرالدین با
٢٠٠٨.( 

 پسدو مسیحی متکلم زندگی چگونگی از دقیقی چندان اطالعات چند هر 
 خالصه بطور - جعولم وسیسیونید) ( Pseudo-Dionysius(دیونوسیوس
 دست است، در زیستهمی میالدی ششم و پنجم قرن در که) دیونوسیوس

 نیز وی که میدهد نشان شودمی داده نسبت او به که آثاری ولی نیست
 عنوان به دینی متن زبان درک. است گذاشته کنکاش به را دینی متن زبان
 آو. یافت ملتکا دیونوسوس پسیدو بوسیله میالدی ٦ سده در سلبی زبان

 کیمح این. گرفت کار به کلیسا باور شکوفائی برای را افالطون های آموزه
 تاس باور این بر و دانسته انسان زبان از فراتر را وحى زبان نوافالطونی

 باطنی معنای شده، و متجلّى آن در خداوند چه است رمزى دینی متن زبان
 یننخست که بود باور این بر متکلم این. کند می کشف سالک عارف آنرا

 الهیات یا) Way of negation( سلبی روش خدا مورد در گفتار روش
 خدا که شود گفته اینکه مانند. است) Apophatic theology( تنزیهی

 را چیزی است) Affirmation(مثبت روش که روش دومین. نیست جسم
. است رضحا خدا یا است زنده خدا که شود گفته اینکه مانند. کند نمی بیان

) Superlative or via eminentiae(انگارانه برتر روش روش، یعنی سومین
 تهگف مثال. است مبتنی انسان درک و محسوسات جهان از خدا برتری بر

 الهیات نوعی این که است بشر وهم یا اندیشه از برتر خدا که شودمی
 سلبى انزب بر مبتنی دیونوسیوس دین زبان فلسفه چند هر. است تنزیهی

 ها گزاره معناداری نفى معناى به را این همزمان او اما است دینی متن
 زبان تدرس معناى حقیقت در سلبى زبان او گمان به چه. بیند نمی اثباتى
 ونهالمکن کلمات در کاشانی فیض با مقایسه( سازد مى روشن را اثباتى
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 در ).١٩٩٤, Sells و١٩٨٠الحکم،  فصوص در عربی ابن همچنین و ١٣٤٢
 در هپای همین بر و است حقیقى گزاره نوعى به سلبى راستا، گزاره همین

 اثباتی انزب و تنزیه سلب زبان این فرایند در. است نهفته اثبات نفى، نوعی
 حکیم این منظر از. است پذیر امکان شرک از اجتناب که است تشبیه

نمی است، پس موجودات و هستی همه اصل خداوند چون نوافالطونی
. تاس موجه او از تنزیه و سلبی گزاره دلیل همین باشد، به آنها خود تواند

 معنای به عادل و موجود ، حکیم و زنده خدا: شودمی گفته که آنگاه بنابراین
 خود اما است عدالت و حیات، وجود، حکمت علت خداوند که است این
). Analogy of Extrinsic Attribution برونی اسنادی مجاز در( نیست آنها
 فیتوص را لفظاً خدا -دینی زبان در -خداوند صفات اسماء دیگر، كه زبان به
 ارهاش زیچ همه منشاء و العلل علت عنوان به خدا به تنها بلكه كنندینم

داوند، خ شناخت مرحله برترین دیونوسیوس تنزیهی الهیات پایه بر. دارند
 رخ زمان آن این و. آیدمی بدست او شناخت نفی بواسطه است شناختى
 ودخ از) تنزیه( خداوند از صفات نفی و سلب مرحله نیل با خرد که میدهد

 .رسدمی تام سلبى کالم و مطلق سکوت به شده رها نیز
 میمون ابن یا) ١٢٠٤–١١٣٥, Moses Maimonides(میموندس موسس 

 که ردک استدالل ارسطو فلسفی -منطقی شناسی روش بر تکیه با قرطبی
 انمیتو هستند هم عمومی بسیار که محدودی ها گزاره از استفاده با تنها

 گفتگو خداوند مورد در) Affirmative way(ایجابی روش و حقیقت زبان به
 حاکم هستی بر یا دارد وجود خدا که گفت میتوان مثال). ١٩٩٨, Roos(کرد

 چون. باشد او صفات و ذات بیانگر تواندنمی ایی گزاره هیچ است، اما
 در نانسا ناتوانی علت. ندارد پیرامونش جهان و انسان با شباهتی اوندخد

 رب مبتنی ها پدیده از انسان توصیفات که است این خدا کامل شناخت
 همانگونه که است مدعی میمون ابن. اوست حسی تجربیات و مشاهدات

 هب وصف قابل خداوند. نیست ذاتی صفت دارای نیست جسم خداوند که
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 و است بسیط و یگانه او زعم به خداوند چون نیست هم صفتی هیچ
 دلیل او. او ذات در تکثر پذیرش یعنی گوناگون صفات به او توصیف
. داندیم خدا افعال تکثر را بشر سوی از گوناگون صفات با خداوند توصیف

 های گزاره تنها رودمی خدا صف و ذات مورد در گفتگو به نیاز که آنجا

 ١٩٩٦(کنند کمک ما به توانندمی استعاره زبان یا و) Via negativa(سلبی
Stiver .(,درک را او خدا حقیقی صفات شناختن با تواندنمی انسان چون 

 مورد در ادعا این. نیست چیزی چه او که بداند تواندمی فقط بلکه کند
 درست شود، نیزمی خوانده جهنم و مادی، بهشت غیر جهان که مفاهیمی

 اورب به. است او سلبیۀ صفات همان خدا حقیقی اتصف بنابراین. است
 اخد ذات. است شرک نوعی را او برای ثبوتی و ایجابی اوصاف میمون ابن

 توصیف مبنای بر شودمی یاد او برای که گوناگونی صفات و است یگانه
 ینا معنی به گوناگون صفات با خدا ذات توصیف. اوست گوناگون کردارها

 متکثر آن حقیقت اما شده شمرده یگانه صفو در هرچند او که است

 

و به  زبان یدگیچیبا پ شیب ایکم  امیاال میکهن، از قد لسوفانیف
د اگر باور بو نیآشنا بودند. مثال اناکساگوراس بر ا ینیزبان د ژهیو

کنند، خدا را به شکل خود  یقرارباشد گوسفند و گاو خدا را نقاش
یم سهیقابل مقا ینقاش نیو زبان را با هم کنند،یم ینقاش
 یاسکندران مانیاز حک یبرخ انیدر م بعداانگاره  نی. همدانست

 لیاز تمث یفهم جهان قدس یبرا انیونانی ن،ین. همچافتیراه  زین
 .گرفتندیبود کمک م انیخدا نیکوه المپ که سرزم
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 مشکلی ماا همزمان. ندارد سازگاری یکتاپرستی با البته این و شود پنداشته
 زچی نمیتوان زبان این است، با این کندمی ایجاد سلبی زبان از استفاده که

 وگفتگ مورد موضوع شناخت بنابراین. دانست ها پدیده مورد در را زیادی
 .ماندمی باقی محدودی سطح در

 با معموال) ١١٠٩-١٠٣٣,Saint Anselm of Canterbury(آنسلم سنت 
 انتقال در او سهم اما. شودمی شناخته وجودی برهان مورد در مناقشاتش

 پیرو بانز فلسفه نظر از او. نیست انکار قابل متقدمین زبانی فلسفه سنت
 هجنب آنسلم یفلسف دستگاه). ٢٠٠٤, King(آیدمی شمار به اگوستین سنت
 بنابراین). ١٩٨٤,Russell(بردمی ارث به را افالطون فلسفه از مهمی های

 متاثر میتوان را او شناسی زبان و شناسی، الهیات شناسی، هستی شناخت
 بر او دتاکی. دانست فیلسوف این از اگوستین سنت تاویلهای و افالطون از

 ایهپ که مطلق تیهس و هستی میان رابطه عقالنی تحلیل و قیاسی روش
 از میتوان كه بود مدعی آنسلم. ادعاست این تایید اوست وجود برهان
 هک است این به مشروط البته امر این. کرد اثبات را خدا خدا، وجود تصور

 یدهپد یک از» تصوری« داشتن بدون چه. شود ارائه خدا از تعریفی نخست
 برای خدا عریفت. گفت سخن آن نیستی یا و هستی مورد در تواندنمی

 ستا موجودی یا ستین تصور قابل او از تر بزرگ كه است موجودى آنسلم
 آن هترب یا بزرگ از منظور آنسلم زبان در. ستین تصور قابل او از بهتر كه

 این او قصد بلکه شودمی داده ها پدیده و اجسام به که نیست صفاتی
 شانهن را کلمات او. كرد تصور توان ینم موجود خدا از برتر و کاملتر که است

 معتقد که رودمی شمار به متکلمینی جزء و داندمی بیرونی های واقعیت
�ی نظریه به  او به امر همین. است) Causal theory of names(زبانی عل

 ضرورت به هستی کلمه» معنای و مفهوم«  تحلیل با تا کندمی کمک
 گونهچ اینصورت غیر در هچ. بپذیرد آنرا و دریافته نامتناهی هستی مفهوم

 هب هستند مفاهیم نماد که ها گزاره و کلمات تحلیل راه از تنها تواندمی
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 کاریآش پیوند در تحلیلی روش این از برد؟ استفاده پی تجربی غیر اموری
 ریام او برای هستی. است آنسلم شناسی شناخت و شناسی هستی با

 امکان این امر ینهم و. است بشر شناخت موضوع که است شمول قابل
 رد که کشید سر جهانی به مفاهیم پلکان از گذر با که آورد می فراهم را

 .گنجدنمی انسانی زبان و ذهن قالب
) ١٢٧٤– ١٢٢٥. Thomas of Aquin, or Aquino; c( اکویناس سنت آثار 

 رایب را او کوشش و است فهم قابل او اجتماعی زمینه و زمانه با پیوند در
 هک دوره این در مسیحی باورهای. میدهد توضیح را دینی متن زبان تبین

. بود شده گذاشته چالش به است یونانی فلسفی آرای رواج مقارن
 هفلسف تکامل در عطفی نقطه عنوان به همواره متکلم این دستاوردهای

 به را) Descriptive language(توصیفی زبان او. شودمی تلقی دین زبان
 بر نیمبت معنوی، زبان اشتراک بر مبتنی ، زباننمود تقسیم دسته سه

 زبان ویناساک سنت گمان به. تمثیل بر مبتنی زبان باالخره و لفظی اشتراک
 ماتکل نه و است معنوی مشترک کلمات از استفاده بر مبتنی نه دینی

 زبان از مستقلی نوع خود زبان این). ١٩٩٦, Stiver(است لفظی مشترک
 شباهت و همقایس بر مبتنی زبانی چنین. است یهیتشب -تمثیلی زبان یعنی
 قابل و محسوس جهان و مقدس امور و خداوند وجود میان که است هایی
 و مقایسه یک بر»  است مطلق عقل خداوند«  گزاره. دارد وجود تجربه

 وارد نزبا این بر که نقدی. است شده بنا خدا و انسان میان تشبیه همزمان
 چگونه نیست، پس انسان و خداوند میان یشباهت اگر است این است

 ناسکرد؟ اکوی استفاده معنا یک به داللت برای را تشبیهی راهکار میتوان
 نویمع مشترک وجود مفهوم که بود باور این بر و بود مشائی حکمت پیرو

, Kenny(بردمی بهره خود خاص شیوه به وجود از موجودی هر بلکه نیست
 اوندخد میان هرچند که شد مطرح که پرسشی هب او پاسخ بنابراین). ١٩٩٨

 متعالی جهان و خداوند تواند، مفهوممی زبان اما نیست شباهتی انسان و
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 اب روشی به میتوان چون. کند نزدیک ذهن به حدی تا را آنها مصداق نه و
 کانام خدا شناخت صورت غیراین. کرد گفتگو صفاتش و خدا مورد در معنا
 هب نپذیرفت، چون را هستی معنوی اشتراک یناساکو. بود نخواهد پذیر

 پذیرش دیگر سوی از. شود می منتهی وجود وحدت به امر این او گمان
 به هک است موجودات هستی حقیقت کامل تباین معنی به لفظی اشتراک

 امکان انکار البته امری چنین پیامد. انجامد می گریالادری به خود نوبه
 نظریه میان در ایی میانه راه اکویناس ریهنظ. خداست به باور و شناخت

 که) Agnosticism( گریالادری نظریه و) Anthropomorphism(تشبیه
 یانم تفاوت تشبیه نظریه طبق. است نموده انجامد، باز می تعطیل به

 در گفتگو همزمان اما. کندمی پیدا تقلیل کمی تفاوت به انسان و خداوند
معنا،  با آخرت و قیامت یا فرشتگان همچون مفاهیمی و خداوند مورد

). ١٩٩١, Aquinas(شودمی تلقی بیرونی واقعیت بیان همچنین و شناختاری
 گرائی تسمیه نوعی با گریالادری و تعطیل گرایش آنکه حال

)Nominalism (واقعیت کامل بازتاب زبان آن به بنا که است سازگار 
. شودمی تلقی محدود و یاعتبار ایی نشانه راستا، زبان همین در. نیست
 می تجربی غیر و متعالی امور به نسبت معرفتی هر نفی به درکی چنین

. تاوس شناسی شناخت با هماهنگی دارای اکویناس زبان فلسفه. انجامد
 حسی تجربه فرایند در که است خامی ماده همچون انسان ذهن او باور به

 پیش یافالطون نو لمینمتک خالف بر او. یابد می فعلیت تدریج به که است
 تنیس درونی تجربه محصول خود از انسان شناخت که بود معتقد خود از

. شناسد می را خود که است دیگران و پیرامون جهان شناخت با او چه
 اب انسان. است زمان و مکان در مقید و محدود انسان شناخت بنابراین
 نچنی. پیمایدب خدا شناخت مسیر بایستمی که است نارسا شناخت همین

 مانند چیزی و دارد برتری علت جهان این دهد نشان تواندمی تنها شناختی
 .نیست آنها
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 جمله از) ١٣٠٨– ١٢٦٦, John Duns Scotus(اسکوتیوس دیونس جان

 عرفتم و شناسانه هستی سنت پیرو) گرا نام مقابل در(گرا جزم متکلمان
 جلوه زا صرفنظر و نهائی لتحلی در هستی او باور به. بود ارسطو شناسانه

 بر حمل قابل هستی معنای پس. است یگانه معنا نظر از گوناگونش های
 دبو مدعی اکویناس و گرایان نام نظریات رد با او. باشدمی موجودات همه

 معنوی مشترک آن مصادیق بر مشابه کلمات یا هستی کلمه حمل که
 یتواقع بیان کلمات که جهت آن از است این برداشتی چنین پیامد. است

 دارای اساس در نیز بیرونی واقعیت که جهت آن از و هستند بیرونی
 متکلم این. است خداوند صفات شناخت به قادر است، انسان اشتراک
 بانز پذیرش بدون خدا صفات باره در مناقشه و کالم، الهیات بود معتقد

 هیسمقا(داشت نخواهد موضوعیتی هستی معنایی وحدت و جزمی شناسی
سعید،  قاضی همچنین و ١٣٥٤ آشتیانی تبریزی، در رجبعلی با شود

 مفهوم که میکرد استدالل اسکوتیوس). ق١٤١٥قمی،  مفید محمد محمدبن
 گوناگون موجودادت بر یکسان به و است معنوی اشتراک دارای هستی

 لفظی اشتراک نفی نگاهی چنین پیامد). ١٩٩٨, Kenny(شودمی حمل
 معنوی اشتراک یا) The Univocal Way( ییمعناتك شرو پذیر و الفاظ
 ینا شناسی هستی میان. باشد می دین زبان فلسفه خصوص در الفاظ

 بر او چون دارد وجود هماهنگی نوعی او دینی شناسی زبان و فیلسوف
 معنوی اشتراک بر مبتنی دینی زبان که بود معتقد اکویناس خالف
 و تمثیل زبان از استفاده بدون خدا شناخت ترتیب بدین). همان(است

 بانز اسلوب که کند نمی انکار اسكوتوس البته. است میسر هم استعاره
 به مجازی زبان ترجمة بدون اما است رفته بکار مقدس كتاب در مجازی

 ١٩٩٦(چیست مجازی زبان مدلوالت که دانست توان یقی ، نمیحق زبان
Stiver.(, 
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 گیرینتیجه و خالصه

 مشروط دینی های گزاره و متن از بازتاویل هر ونی، شفافیتدر سازگاری 
 کیمانراستا، ح این در. است دین زبان فلسفه به نسبت روشن ایستاری به

 دین بانز فلسفه مورد در را ها تبیین از طیفی تا نمودند تالش نوافالطونی
 .نمایند عرضه
 است شتهون این بررسی موضوع که نوافالطونیانی دینی زبان فلسفه سویه

 -اخباری( و) حقیقت و مجاز( زبانی سرشت محور دو حسب بر میتوان را
 .نمود بندی طبقه اصلی قطب دو به دین زبان بودن) انشائی

 زبان سرشت میدانند، اما شناختاری را متن زبان چند هر نخست گروه 
 دنبو انشائی بر همزمان دانسته) حقیقی غیر( استعاری و مجازی را دینی

 گزاره و متن آنها گمان به بنابراین). ١٩٧١, Braithwaite(کنند می کیدتا آن
 اریگفت کنش نوعی به ناظر غالبا آن سویه و بوده تاویل قابل دینی های
 هک است میسر زمانی دینی زبان پذیری ایستار، آزمون این به بنا. است
 روطشم متن اعتبار شود، بنابراین تلقی اخباری و حقیقی دینی متن زبان

 رجعم استداللی چنین پایه بر. است آن گفتاری کنش در آن کارآمدی به
» مدلول« یا» واقعیت« خود نه ها گزاره ابطال یا اثبات و کذب و صدق
 قیتل ها گزاره آن اصلی مرجع که است دیگری قضایای و مفروضات بلکه

 است قیامت یا خداوند وصف در که هایی گزاره مرجع مثال برای. میشوند
 ستا توصیفاتی و مفروضات بلکه آنها ملموس غیر و بیرونی واقعیت نه
 شودمی تصور چنین پایه همین بر. است شده بنا آن بر مفاهیم این که
 آن، یعنی ویژه و پایه مدلوالت چون است خاصی زبان دینی متن زبان که

 و انضمامی امور با برین، شباهتی خدا، مالئکه، عالم همچون مدلوالتی
 نیز نیدی متن کارکرد و سرشت بلکه مدلوالت تنها نه. ندارد روزمره وسملم

 قطب در. است متفاوت است انسان استفاده مورد که متونی سایر از
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 شناختاری، اخباری را دین ظاهرگراست، زبان گرایش دیگر، که مقابل، گروه
 ینا یکی ایستاری چنین پذیرش پیامد. میدانند حقیقی زبان همزمان و

 زمان و اجتماعی زمینه از مستقل حقایق مثابه به دینی های گزاره که است
 و و بوده استخراج قابل متن ظاهر از دینی های گزاره ترتیب بدین.  است
 نای اعتبار. ندارد هم بازتاویل به نیازی است ای یگانه معنای دارای چون
 پیروان برای. است جاودانی بوده شمول راستا ، جهان همین در ها گزاره

 نتیجه در. است واقعیت از تصویری دادن زبان وظیفه گرا جزم گرایش
 سانان زبان و اندیشه از مستقل واقعیت زبانی گزاره هر کذب و صدق مرجع
 مدلول، یا با بایستمی قاعدتا که است واقعیت از تصویری زبان. است

 ارهگز  صورت این غیر در. باشد داشته سازگاری االمر نفس واقعیت، یا
 از شد، طیفی یاد آنها از که زبانی گرایش دو میان در. بود نخواهد صادق
 نظریه دو این از ترکیبی که دارند وجود هم) Mix theory( تلفیقی نظرات
 ایه گزاره از ترکیبی دینی متن زبان که هستند مدعی و هستند اصلی

 و عتبارا معیارهای از یکی. است انشائی -اخباری و حقیقت-مجاز گوناگون
 گارهان و ها فهم پیش معرفی به مشروط دینی متن از تاویلی هر شفافیت

 پیش برخی دارای آشکار یا پنهان تاویلگری هر چون. است گرتاویل های
 نسبت گرتاویل ایستار است، معرفی دین زبان فلسفه خصوص در ها فهم

 رب آن پیامدهای بازگویی است، و نموده انتخاب که دینی زبان فلسفه
 .دارد ضرورت دینی مفاهیم از تاویلش چگونگی
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 ملت و ساخت جنسیت،-دولت

 بدن و سکسوالیته:  
 ایران، ترکیه و افغانستان

 [به هماهنگی] لوسیا دیرنبرگر و آزاده کیان 
  es de ProvenceniversitairUPressesانتشارات 
 ۲۰۱۹فرانسه، 

 
خواه گروگان: بدن و سکسوالیته زناِن مستور در خدمت یک نظام تمامیت«

ملت -دولت«تواند عناصر اصلی و انتقادی کتاب این توصیف می»: و مدرن
را که به  »و ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته: ایران، ترکیه و افغانستان

و در کشور  ۲۰۱۹در سال و آزاده کیان،  هماهنگی و زیر نظر لوسیا دیرنبرگر
طور فرانسه به انتشار رسیده است، به خوبی معرفی نماید. این کتاب همان

رود که بتواند خأل علمی موجود انتظار می«اش نیز بیان شده، که در مقدمه
زبان را در مطالعات جنسیت و به خصوص در در محتواهای فرانسوی
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اند، که در تقاطع آسیا و خاورمیانه قرار گرفته تحقیقات پیرامون کشورهایی
های ناسیونالیست قرن تنیده از ایدئولوژیهایی درهمپر کرده و تحلیل

، و تغییرات »غربی«سازی بر اساس مختصات های مدرنبیستم، پروژه
). فصول ۵(ص. » بزرگ سیاسی در ایران، افغانستان و ترکیه ارائه دهد

پردازند که چگونه زنان، این موضوع میسازی این کتاب به شفاف
، به کام اهداف »بخشیرهایی«شان، به نام ها و بدنسکسوالیته آن

 سازیانگاری و کاالییهای ناسیونالیستی فرستاده شده، و ابژهپروژه
 اند.شده

دیرنبرگر و کیان، در بخش مقدمه این کتاب با استفاده از چارچوبی نظری 
یم جنسیت، سکسوالیته، ملت و ناسیونالیسم در دهند که مفاهنشان می

چنین به بررسی سازه ها هماند. آنتنیدهدیگر گره خورده و درهمیک
ی، زنانگ«ها پردازند که در آنهای ناسیونالیست میزده ایدئولوژیجنسیت

ها، چنین در این ایدئولوژی). و هم۷(ص. » منفعل و مردانگی، فعال است
». دانزنان، آزاد شده«، و »دیگر برابرندزنان و مردان با یک«شود که ادعا می

های هدف علمی و اصلی این کتاب، مطالعه ساختار این ایدئولوژی
 ناسیونالیست است.

ای بسیار جامع است، به دو دلیل اصلی برای در مقدمه کتاب، که مقدمه
ست، ها در کشورهای مذکور اشاره شده است. دلیل نخمطالعه این پروژه

سازی زنان و ابژه» آزادسازی«لزوم [باز]شناسایی مرز باریک میان 
» پدر«سازد که ملتی را می-ها است که دولتگرانه از آنسوءاستفاده

شود و وظیفه دفاع خوانده می» پسر«سازد که است؛ پدری که ملتی را می
را دارد. دلیل دوم، لزوم و اهمیت » مادر«و صیانت از سرزمین یعنی 

ان در شها و سکسوالیتهناخت این مسئله است که چگونه زنان، بدن آنش
شود تا سنتزی میان شوند و تالش میهای ایدئولوژیک تعریف میچارچوب

در » مدرن«، و زن »آیدسازی نمیهای مدرنبه کار پروژه«که » سنتی«زن 
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که  دگیر تزی شکل میجایگاه شهروند ارائه شود. از طریق این سنتز، آنتی
هم » عفیف«هستند، باید » مدرن«بر اساس آن زنان در عین حال که 

 باشند.
چهار فصل نخست این کتاب، پس از مقدمه، به ایران اختصاص داده شده 
است و به تحلیل و بررسی تغییر نقش زنان ایرانی در اوایل قرن بیستم و 

رأی،  ها به حقسازی، دستیابی آنپس از آغاز اجرایی شدن پروژه مدرن
ها و نشریات زنانه، کشف تأسیس مدارس دخترانه، و آغاز به کار انجمن

 تکلیف«چنین مشارکت زنان در امور سیاسی به عنوان نوعی حجاب و هم
» یزهاسالم«پردازد تا بدین ترتیب، این ناسیونالیسم ایرانی، می» دینی

 شده و رنگ و بوی اسالمی بگیرد.
در نخستین فصل از این قسمت، و در شناس، سارا پارساپژوه، انسان

های دینی بسیار مهم برای شیعیان که به تحلیل مراسم عاشورا، از مراسم
منظور بزرگداشت امام حسین، دومین نوه پیامبر اسالم، و سومین امام 

 را در این» مدرن«شود، وضعیت متناقض عزاداری زنان شیعیان برگزار می
مراسم دینی برای رژیم اسالمی به ترین ترین و مهممراسم که سنتی

کند تا به توصیف تولید سنتزی آید، نشان داده و تالش میحساب می
موفق از زن ذکر شده بپردازد. زنی که در عین حال هم مدرن است و هم 
عفیف. این وضعیت، وضعیتی متناقض است چرا که معموالً به زنان حاضر 

ستوها (سپهر خصوصی) عزاداری شود تا در پدر این مراسم دینی توصیه می
صدا گریه کنند؛ پستوها و اماکن غیر کرده، و در اماکن غیرعمومی، بی

زنان بدان تعلق «بینی، عمومی، همان جایی هستند که در این جهان
هسته اصلی این فصل، زیرکانه در خطوط نخست آن، و به خوبی ». دارند

از بیانات رهبر ایران  خالصه شده است. در این چند خط آغازین، به یکی
های عزاداری و شود که حضور زنان در دستهارجاع داده می ۱۳۹۴در سال 

ا در کند تها توصیه میندانسته و به آن» شایسته«حتی پشت دسته را 
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های خصوصی به عزاداری بپردازند و به هنجارها و محدودیت» مجالس«
 ).۴۹دینی و حجاب و عفاف احترام بگذارند (ص. 

ن در حالی است که زنان ایرانی، قواعد این بازی را با شرکت در ای
های عمومی و در کنار مردان و با شمایل جدید حجاب و آرایش عزاداری

ا ها ر خود که برای رژیم اسالمی قابل پذیرش نیست و به همین دلیل آن
 اند.خواند، به هم زدهمی» بدحجاب«

طالعات تئاتر، به بررسی مسئله ای، استاد مدر فصل بعدی، یاسمن خواجه
ها سازی بدنچنین فرایند زنانهحضور بدن زنانه در هنرهای نمایشی و هم

پردازد؛ او بر شناساندن هستی شخصیتی در نمایش در این عرصه هنری می
، اما سانسور شده، وجود دارد، اما کنترل »زن است«شود که متمرکز می

یده شده است. در فصل بعدی نیز، شده، و حاضر است اما، به زنجیر کش
 آزادی«ای تجربی، پدیده شناس، از طریق مطالعهنازنین شاهرخی، جامعه

» بهشت مادران«ها های بانوان را در ایران، که به آنپارک» محدودشده
، »بدون دیده شدن، آزاد باشند«ها توانند در آنشود و زنان میگفته می

پر کردن خأل «ها به منظور پارکدهد. این مورد مطالعه قرار می
و البته به منظور » های فرهنگی به منظور بهبود سالمت زنانسرگرمی

طور که مسئوالن ، آن»های فساد اخالقیگسترش شبکه«جلوگیری از 
 ).۹۲اند (ص. کنند، اختصاص داده شدهاشاره می

ی های ناسیونالیستملت و پروژه-سه فصل بعدی کتاب، به بررسی دولت
های عمومی و سپس پردازند فرایند ورود زنان به عرصهدر کشور ترکیه می

سازی را مورد مطالعه قرار ملت-سازی و اجرای پروژه دولتپروژه مدرن
دهند. الیف گوزداشولو کوچوکالیولو، استاد علوم سیاسی در فصل می

-نخست این قسمت به بررسی نقش ادبیات ترک در فرایند ساخت دولت
کنند؛ در آن مشارکت می» شدهزنان مدرن«پردازد؛ فرایندی که ملت می

های به کلی متفاوتند. اما همواره سوژه» زنان سنتی«زنانی که با 
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عاملیتند. پینار سالک، استاد علوم سیاسی، در فصل بعدی، به مطالعه بی
ها میان جنس» بندیتولید و طبقه«پردازد که بر پایه سازه ملت ترک می

چنین موانعی را که زنان در این کشور برای شکل دادن به ه و همبنا شد
اند، با آن مواجه بوده» چپگرایان«یک جنبش فمینیستی، حتی در اتحاد با 

دهد. او در مطالعه خود، به شیرین تکلی، یکی از مورد ارزیابی قرار می
های دهد که باور دارد که گروههای دانشگاهی ترک ارجاع میفمینست

 زده جامعه را درها و انتظارات هنجارمند و جنسیتارزاتی چپگرا، کلیشهمب
های کنند. این در حالی است که زنان انقالبی به این گروهخود بازتولید می

شدن، مبارزه  /بودن» ملت ترک-گروگاِن دولت«پیوندند تا با مبارزاتی می
د به رسمیت کنند و این را از همان آغاز، به عنوان یکی از اهداف خو

). فصل بعدی که به وسیله سارا گیلمت نگاشته شده، ۱۲۲اند (ص. شناخته
به تعارض و تنش میان دولت ترک و کردهای ساکن کردستان شمالی 

ه کند که چگونپردازد. نویسنده در این فصل، این موضوع را بررسی میمی
، »ملتدشوارسازی تشکیل «دولت ترکیه، زنان کُرد جنگجو را به اتهام 

 کند.به جنسیت خود و پروژه ناسیونالیستی معرفی می» خائنان«
ه ای مفصل، بفصول اختصاص داده شده به کشور افغانستان، با مقدمه

شناسی در دانشگاه پاریس هفت آغاز قلم آزاده کیان، استاد جامعه
ملت افغان -ها برای ساخت یک دولتشوند. وی در این مقدمه به تالشمی
گیری از مفهوم کند که با بهرهد. کیان در این مقدمه اشاره میپرداز می

چنین تعریف زنان در پروژه ملت و هم-دهی دولتجنسیت، فرایند شکل
شان، بر کشف حجاب و آموزش دختران متمرکز بوده است. »آزادسازی«

سازی و وارد کردن زنان افغان ای کامل از مدرناو در این مقدمه، تاریخچه
در قرن نوزدهم و بیستم، با تخصیص مدارس به دختران،  به جامعه

ن چنین نخستیتأسیس نخستین بیمارستان مخصوص زنان افغان و هم
دهد. این مقدمه، به خوبی، های زنانه، به خواننده خود ارائه میانجمن
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آورد. در این عناصر الزم را برای پرداختن به فصل بعدی کتاب فراهم می
به بررسی سوءاستفاده از حقوق زنان از سوی ایاالت  فصل، اصلی تلسرین،
ای به پردازد؛ سوءاستفادهمی ۲۰۰۱سپتامبر سال  ۱۱متحده آمریکا، پس از 

این کشور در افغانستان. او برای این » جنگ علیه ترور«سازی منظور موجه
ها را به های هالیوودی و بازنمایی زن افغان در آنای از فیلمکار، مجموعه

مردان افغان و مسلمان، که به وسیله مردان نظامی » قربانیان«وان عن
، مورد تحلیل و بررسی قرار »یابندنجات می«سفیدپوست آمریکایی 

 دهد.می
توان گفت که این کتاب، خأل مد بندی میبه طور کلی، و به عنوان جمع

 یچنین کارهاکند و همزبان پر مینظر خود را در محتوای علمی فرانسوی
، های نظری درباره ناسیونالیسم و جنسیتپیشینی را که قبالً در تقاطع پایه

 سازد.تر میو با نگرش تاریخی و تجربی انجام شده بودند، کامل
توانست این کتاب را با توجه به ظرفیت بسیار باال قابل توجهش، چه میآن

الم رباره استر سازد، پرداختن به مباحثه روز میان دو جبهه متعارض دجامع
ها، اسالم را از اساس، سکسیست و و مسئله زن است. یکی از این جبهه

ً تسلیم در اسالم مردساالر دانسته و زنان مسلمان را را ابژه هایی تماما
هراسی رایج در کند، و جبهه دیگر تالش دارد تا از اسالمبازنمایی می

 ت متکثر بودن زنانمناظرات اجتماعی حال حاضر جلوگیری کرده و بر واقعی
 هاست، تأکیدمسلمان، کسانی که اسالم بخش مهمی از زندگی روزمره آن

ای به زمینه دیگر ورزد. این مبحث، و ادبیات داخل در آن، اگرچه از زمینه
ها و چه در جامعه فرانسه، از اهمیتی متفاوت است، اما چه میان ایرانی

های بسیاری را در سال های نظری و عملیاساسی برخوردار است و تنش
 اخیر به بار آورده است.
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 مقدس متون در زن

 
 علیجانی رضا از است جلدی سه ایمجموعه عنوان” مقدس متون در زن“

 هرهچ با بیشتر که معاصر دینی نواندیشان از و اجتماعی علوم پژوهشگر
 رد اثر این. است شده شناخته مذهبی ملی سیاسی فعال و نگارروزنامه

 زنان مطالعات و روشنگران انتشارات سوی از ایران هشتاد دهه انپای
” زرتشت و هندو آیین در زن“ عنوان با آن نخست جلد اگرچه و شد منتشر
 و ”یهود آیین در زن“ عناوین با آن سوم و دوم جلد اما نیافت انتشار اجازه

 . یافت راه کتاب بازار به” مسیحیت آیین در زن“
 هد به کرده جستجو مقدس متون در را زن چرا ینکها توضیح در نویسنده

 : کندمی اشاره نکته
 و جامعه در یرییتغ هر. اندخانواده و جامعه از یمین زنان اینکه نخست“

مهم: دوم. است رممكنیغ) مردان همچون( زنان مشاركت بدون خانواده
 بستر امروز. بود زنان نفع به سنت در شكاف جادیا رانیا انقالب ریتأث نیتر 
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 شاتیگرا تا گرفته سنتی مذهب طرفداران نیب ، درزنان برای مساعدتری
 جنبش كیتئور  ضعف: سوم. دارد استعال به ازین كه دارد ، وجودیرمذهبیغ

؛ جنبش نیا یكالیپارادوكس تیوضع و) مذهب با رابطه در ژهیو به( زنان
 رانیا جامعه در مذهب نقش: چهارم. یحقوق رفتپس و یداریب نهضت

 هم مؤثر ینهادها از یكی عنوان به آن به توجه لزوم و هاحوزه همه در
 یمتدلوژ نقد و یبررس: پنجم. هایرمذهبیغ هم و هایمذهب توسط
 مقدس متون با مواجهه در یپرش ـ ینشیگز  برخورد در یمذهب شانینواند

 یگرنظاره و گرید یسو از ادگراهایبن/یسنت و سو كی از هاكیالئ نقد با كه
ر، ی، باورپذیمنطق برخورد لزوم و است شده همراه انهیم نیا در جوانان

 متون در زن با برخورد در كردیرو وهیش: ششم. رابطه نیا در موفق و مؤثر
 متون چون یگرید مقوالت وعهمجم با برخورد نوع از یانمونه مقدس
: هفتم. بود خواهد خشونت و ، عدالتیبشر، دموكراس حقوق و مقدس
 مباحث جمله از هادهیپد همه با یخیتار  و یگرا، روندواقع نگاه با برخورد

 ناهمزمانه برخورد و یستیآناكورن یخطا از زیپره و ینظر یهادهیا و یفكر
 نوع دو نیب ییهمسو و گفتگو یبرا یبستر جادیا: هشتم. یخیر تا عیوقا با

: نهم. یپژوهش برخورد كی چارچوب در رانیا در یعرف و یمذهب یروشنفكر
 متكثر جامعه در ینیع ـ یذهن یكیالكتید تحوالت بر ینسب یرگذاریتأث

 در مشاركت و است یقو اریبس همچنان آن در مذهب و سنت كه یكنون
 یدهپاسخ در مشاركت: دهم. یاستراتژ قیتعل مرحله در كیتئور  انباشت

 دیتجد به ازین و ما یكنون جامعه در ریفراگ یاخالق ـ یتیهو بحران حل و
 گذشته یاخالق یهابیپرنس و ، هنجارهافرهنگ با رابطه دیتجد و فیتعر 

 ”.مانجامعه
 مه دیگری جلدی، کتاب سه مجموعه این انتشار با انهمزم علیجانی رضا

 کارشناسی نامهنیافت؛ پایان انتشار بخت هم آن که داشت انتشار آماده
 و شرح به ایران در” زنان مسئله“ عنوان زیر که اجتماعی علوم در او ارشد
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 تفصیلی شناخت. پردازدمی زنان درباره شریعتی علی دکتر آراء بسط
 به را راث این کرده منتشر او درباره که متعددی آثار و تیشریع از نویسنده

. تاس کرده بدل شریعتی فکری منظومه از بخش این درباره مرجع کتابی
 که دهدمی توضیح شریعتی آثار اجزاء به استناد با اثر این از بخشی در او
می ملهج یک در بنابراین. نیست سنتی متقدم زن شریعتی روشنفکر زن“

 باید شود، بلکه نشینخانه نباید بودن زن جرم به زن او نظر از گفت توان
 انهخ از بیرون کار و باشد داشته اشتغال و آگاهی و تحصیل، اندیشه حق

 تحت نباید و نیست مدرنشبه متجدد زن سوم زن چنین هم. نداند بد را
 و جنسی ابژه و مصرف سوژه زن این. گیرد قرار جدید مردساالری سلطه

 در ظاهری تغییرات و» تجدد« بایدمی و نیست اقتصادی دوم دست ابزار
 فرق شخصیت و اندیشه در عمیق تغییر و» تمدن« با را اشزندگی و خود

 و امعن و دارد مرد با برابر انسانی سرشت که است سوم، زنی زن. بگذارد
 اقتدار و فردی استقالل دارای باید او. است مشابه شانزندگی مسئولیت

 برخوردار مساوی حقوق از و یابد حضور هاحوزه همه در و باشد یشخصیت
. کرد یاد سوم زن متنوع و متکثر هایمدل از توانمی اساس این بر. گردد

آید، می می بدست نوشتار این قبلی فصول از که گیریعصاره براساس
 سه در را خویش دوران زن برای شریعتی هایخواسته و اهداف توان

 فقرات به توانیممی همچنین. کرد خالصه» مولد و ه، مسئولآگا« خصیصه
 ینا بر. است پرداخته روشنفکر و سوم زن به خود او که بپردازیم دیگری
 خواسته و هدف گفت وی خود تعابیر از گیریبهره با توانمی اساس

. تاس مرد با زن برابر» شخصیت و نقش، حق« کسب شریعتی مشخص
 .کند می یاد» تولیدکننده و آزاد و اندیشمند«ویژگی سه از همچنین او

 او که است هاییمدل و متنوع اهداف بیانگر خوبی به اینجا در او تعابیر
 و اندیشه؛ آزادی؛ کار و فکر: کندمی آرزو خویش جامعه دختران برای

 یا سوم زن گفت خالصه طور به توانمی نویسنده باور به”. تولیدکنندگی
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حق، « دارای» مولد و آگاه، مسئول« خصیصه سه اب شریعتی روشنفکر زن
 .است» مرد مساوی شخصیتی و نقش

 
 قابل) کتاب بخش( علیجانی رضا وبسایت در اثر چهار این کامل متن

 .است مطالعه و مشاهده
http://rezaalijani.com/sitemenu1.html 
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 عشق درباره

 
 شد آغاز زنی یعاشقانه شور با اسالمی فرهنگ در عرفانی عشق داستان"

 افروخته مشعلی دست یک در. دویدمی بازار میانه در وار شوریده که
 زخدو یکی با تا رفت می خودانه آب، بی پر ای کوزه دیگر دست در و داشت

 آن زا آدمیان که امید این بسوزاند، به را بهشت دیگری با و فروبنشاند را
 ریدهشو عشق. بخوانند ناب شوق سر از که آز و بیم سر از نه را خداوند پس

 در دامنگیرش های شعله که شد نماند، آتشی بازار آن ی میانه در او وار
 .شد عالمگیر رفته رفته اسالمی عرفان تاریخ طول

 القضات غزالی، عین احمد چون عارفانی دستان در عدویه رابعه میراث
 اموالن بلند های اندیشه در و شد ورزیده سعدی و بقلی همدانی، روزبهان

 یایران -اسالمی فرهنگ در. رسید شکوفایی اوج به حافظ سحرآمیز هنر و
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 رانآموزگا این تعالیم و ها اندیشه در را شناسانه عشق دقایق ترین عالی
 ."یافت توان می

 ارهدرب" و شده رو پیش اثر مجذوب خواننده تا است کافی جمله چند همین
 از چند تنی نظریات و تمقاال شامل عشق درباره کتاب. بخواند" عشق

الومون، س نوزیک، رابرت نوسباوم، رابرت است؛ مارتا معاصر فلسفه اساتید
سال  در که کتاب این ترجمه کار. راپاپورت الیزابت و بایر تامس، انت الرنس
 نراقی، آرش شد، به عرضه بازار به نی نشر توسط بار نخستین ۱۳۹۰

 . شد دهسپر  اخالق و دین فلسفه ی حوزه پژوهشگر
 رد موراوین دانشگاه در فلسفه و دین دانشیار اکنون هم که نراقی آرش

 و کمیت لحاظ از مقاالتش و تالیفات سیاهه که چند است، هر آمریکا
 و ها دیدگاه علت مشخصاً به او ایران در اما است توجه خور در کیفیت
 دگاهدی به توان می جمله آن از. شود می شناخته برانگیزش بحث نظریات

 و اسالم تاریخ در آن یابی ریشه و گرایی همجنس مساله باب در او خاص
 فرهنگی تابوهای زیرکی به که داشت اشاره گیاهخواری غذایی رژیم نیز

 .کند می برجسته را زمینه این در گفتگو و بحث لزوم و ایرانی
 عشق وعموض با فلسفی مقاالت مهمترین بر مشتمل که عشق درباره کتاب
 وردم خاص ای زاویه از را انسانی عشق انسانهاست، تجربه میان یکرمانت

 می رارق معاصر ی فلسفه سنت در نام صاحب فیلسوفان بررسی و تحلیل
 و ددارن اخالق فلسفه تاریخ در ای رتبه و وزن یک هر که فیلسوفانی. دهد

 قیرتح دیده به را مجازی عشق که قدما شناسی تالقی، عشق نقطه این در
 .نشانند می صدر بر را اروتیک عشق و شمرده مردود گریستند، ران می

 عشق هب اشاره با کتاب، ابتدا این بر خود بلند نسبتا مقدمه در نراقی آرش
 رد یونان، سعی حکمت و قرآن یعنی آن تاریخی ی سرچشمه دو و عرفانی
 .دارد عشق پدیده تاریخی مطالعه
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صاً مشخ نراقی نیامده، اما آنقر  متن در صراحت به عشق تعبیر اینکه با
 ستنخ. داند می شرح بدین را قرآن آیات طبق عاشقانه تجربه مصداق سه

 شود می یوسف ظاهری زیبایی ی دلباخته زلیخا که یوسف و زلیخا داستان
 .است آمیز نکوهش هوسناک، آشکارا عشق این درباره هم قرآن لحن و

 وپانچ دختر به او عشق و موسی زندگی داستان ذیل دوم عاشقانه ی تجربه
 و .دارد رمانتیک عشق این به مثبت نگاهی قرآن البته بار این که آمده

 زا عشق. است انسان و خداوند میان مهرآمیز رابطه که هم سوم ی تجربه
 هرابط از قرآن و است شدید دوستی یا مسلمان، حّب مفرط حکیمان منظر

 ".یحبّونه و یحبّهم: " گوید می سخن انسان و خداوند میان مهرآمیز
 دارد اشاره و رفته افالطون آرای و یونان حکمت سراغ به نراقی آن از پس

ً "مهمانی و" فایدروس"، "لوسیس" رساله در افالطون که  به" خصوصا
 و سقراط خطابه در. گوید می سخن عشق چیستی باب در تفصیل

 به ات حتی که شده عرضه عشق ماهیت از متفاوت مدل دو آریستوفان
 چه آن یا سقراطی مدل. است نمایان عشق از ما امروزین تلقی در امروز

 .است شده بنا مهم اصل چند است، بر مشهور افالطونی عشق به
 و زیبا امر به فقط انسان. است حسن یا عشق، زیبایی موضوع اول اصل

 ورزی عشق مقام در دوم، انسان اصل بر بنا. ورزد می عشق آن تخیالت
 سوم، امر اصل طبق آخر دست و کند خود آن از را زیبا امر که است مایل
 .است نیک امر همانا زیبا

 اننردب یا عشق مراتب سلسله سقراط که است اصل چند این مبنای بر
 نخست:  دارد مهم مدلول چند عشق سقراطی مدل. نهد می بنا را عشق

 صرفاً پنجره او و ندارد ذاتی اهمیت هیچ محبوب تصویر، فرد این در که آن
 تحقیر جسمانیت گویی مدل این در که آن دوم. است حقیقت به رو ای
 که طور همان. است حس عالم ماورای امری اصلی مطلوب و شود می
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 یشناش عشق مهم ارکان از دیوتیمایی - سقراطی شد، مدل اشاره پیشتر
 . بود مسلمان عارفان

 هب اما اند نهاده تمایز مجازی عشق نوع دو میان مسلمان عرفای اینکه با
 راچ کند می جلوه تحقیرآمیز و بها کم اینان نظر در مجازی عشق کلی طور
 .دانند می عاریتی و پذیر زوال های زیبایی را عشق گونه این موضوع که

 زلیخایی اصطالح به یا آلود هوس های عشق که مجازی های عشق اول نوع
 های عشق دیگر سویی از اما. است عارف طعن و نقد مورد است، یکسره

 رزشا تواند می شعیب دختر و موسی عشق مثل قبولی قابل و مُجاز مجازی
 را ازمُج مجازی عشق نوع این از عارفان تلقی ریشه. "باشد داشته سلوکی

 لقیت آریستوفان. گرفت پی آریستوفانی مدل و یونانی حکمت تا توان می
 تانداس این مطابق. کند می نبیا نمادین داستانی قالب در عشق از را خود

 کامل و کروی موجوداتی ها انسان ما آفرینش، آبای بدو ای، در اسطوره
 یمتصم زئوس سرانجام و شدند بیمناک ایشان قدرت از خدایان بودند، اما

 هر پس آن از. کند نیمه دو به را ایشان از یک هر آنها مهار برای گرفت
د، بیاب را خود گمشده نیمه تا دود می سو آن و سو این به وار دیوانه نیمه

 شقمدل، ع این مطابق. بازیابد را خود ی رفته کف از کمال و بپیوندد آن به
. ستا گمشده ی نیمه آن یا محبوب با شدن یکی و بازپیوستن شوق همان

 ترجمان ای اندازه تا و یابد می مهمی جایگاه هم جنسی شور میان این در
 تدس آریستوفانی عشق بنابراین. شود می تلقی روحی شوق آن جسمی

 محبوب فرد تلقی این مطابق که آن نخست:  دارد مهم ویژگی دو کم
 خود گمشده نیمه توان نمی را کسی هر و دارد ای ویژه اهمیت و موضوع

 می دست جنسی مناسبات در که جسمانی اتحاد که آن دوم. کرد تلقی
. است معشوق و عاشق وجودی و روحی اتحاد از نمادی واقع دهد، در
 ."تدانس مستقل جنسی امر از توان نمی را آریستوفانی عشق بنابراین
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 عشق های ویژگی مهمترین به مقدمه این از دیگر جایی در نراقی آرش
 اییج به ها، جا ویژگی مهمترین از یکی. دارد اشاره عارفان منظر از رمانتیک

 تحولی سلوکی یدگاهد از حدودِ من تغییر این که است مِن عاشق حدود
 ات دارد برمی میان از سالک در را انانیّت و منیّت که آید می شمار به مهم

 .بخشد تحول را او وجود هندسه
 شیوه دو به حقیقی، نراقی عشق و مُجاز مجازی عشق رابطه تبیین در

 قالب در را رابطه نخست، این شیوه مطابق. جوید می توسل متفاوت
 نطرتق المجاز" صوفیه نزد مشهور قول طبق که ندک می تجسم" پل تمثیل"

 یم آن از گذر با طریق سالک که است پلی مانند مجازی الحقیقه"، عشق
 قعش مدل مدل این چارچوب در. شود نائل حقیقی عشق ی تجربه به تواند

 آدمی که شود می تلقی ارزشمند آنجا تا و دارد ابزاری صرفاً ارزش مجازی
 .نماید رهبری سمقد امر تجربه به را

 مرآت المجاز" شود می تلقی حقیقت آینه مجاز دوم شیوه مطابق اما
. است بازی آینه هنر عاشقانه، نوعی دیگر، مناسبات عبارتی به". الحقیقه

 امر اینجا در. نهد می معشوق دل آینه برابر در را خود دل آینه عاشق
 به قائم آن حضور و نماید می رخ معشوق و عاشق ی رابطه دل در مقدس

 .است آینه دو هر وجود
 یار روی االّ  نیست جان آینه
 دیار زان باشد که یاری آن روی
ً طوالنی ی مقدمه از گذر از پس  عشق موضوع بر نراقی آرش نسبتا

 منظری از را عشق یک هر که اصلی ی مقاله شش ادامه شناسی،در
 .آید اند، می کرده بررسی متفاوت

 ۲۰۰۷سال  در که تگزاس دانشگاه در قارّه لسفهف سالومون، استاد رابرت
 گزارشی از پس" اروتیک عشق فضیلت" نام با ای مقاله درگذشت، در

 ابلمق در انسانی عشق از دفاع غرب، به فرهنگ در عشق تاریخ از تحلیلی
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 و شورمندانه های جنبه که است متالهانی و فیلسوفان اتهامات و نقدها
 .دانند می حقیرت خور در را عشق این عاطفی

 انزوا فردگرایی شکستن هم در برای: " گوید می مقاله این از جایی در او
، است شده ما محبوب سنتی های ارزش از ای پاره ناک شبهه وارث که آوری
 نفرت ای جمعی انزجار احساس از تر شفیق مراتب به رفیقی رمانتیک عشق

 حداقلی سطب" این از فراتر هم دیگری فضائل عشق. است مشترک
 کرد اشاره ای خودآگاهی احساس به توان می مثال برای. دارد" خویشتن

 ی نوبه به خودآگاهی آن و است همراه خویشتن درآوردن جلوه به با که
 "خویشتن تکامل و ارتقاء" به آن از که انجامد می احساسی به اغلب خود

 .کنند می تعبیر
: قعش آینده درباره: " عنوان باکتاب، از مقاله آخرین در راپاپورت الیزابت

 را قعش تجربه بر فمینیستی رادیکال"، نقدهای های فمینیست و روسو
 مستلزم را رادیکال، عشق های فمینیست. دهد می قرار بررسی مورد

 زاریاب و بیمارگونه را آن نظر این از و مردان به زنان ی سویه یک وابستگی
 ژاک ژان زا تحلیلی مبنای بر اپورتراپ اما کنند می تلقی زنان سرکوب برای

 .باشد سویه دو تواند می عاشقانه وابستگی که است روسو، معتقد
 هک مادام و نیستند قائل احترام خود برای زنان که مادام: " گوید می نراقی
 بتنس توانند نمی مردان و نگرند، زنان نمی احترام دیده به زنان به مردان

 هب احترام اما. بدارند پاس را یکدیگر ارزش و قدر و باشند گشوده هم به
 انزن اجتماعی و اقتصادی برابری محصول زنان به مردان احترام نیز و خود

 شرایط نیز ما، و اجتماعی - روانی سرشت و خوی اگر. است مردان و
ود، ش دگرگون یکسره است سرشت و خوی آن ی بازتابنده که ای اجتماعی

 ."بدانیم ویرانگر را وابستگی بر مبتنی روابط نیست الزم دیگر
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 مجموع آوری گردهم با کم، اما نسبت به حجم وجود با عشق درباره کتاب
 زوایای از را عشق پدیده که شده توجه، موفق خور در ی مقاله شش

 .باشد موضوع این در تامل قابل منابع از یکی و کند بررسی متفاوت
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 گرد آمد و سوار نیامد

 ش از انقالبهای پییادمانده
 
 
 قابل است متنی گفت میتوان حداقل سندی نگویم اگر خاطرات این�▪

 اریخت ویژه به و ایران معاصر تاریخ از صفحاتی تدوین و تنظیم برای توجه
 وقوع چرایی و چگونگی تعلیل و تحلیل و درک و فهم برای زمینهای و انقالب
ن یوسفی اشکوری این را حس». انقالب اسالمی ایران«مهمی چون  واقعه

های گرد آمد و سوار نیامد؛ یادمانده«گوید؛ اش میدر دیباچه کتاب تازه
عنوان کتاب اوست که به تازگی از سوی انتشارات » پیش از انقالب

 به بازار آمده است. » های نواندیشه«
 اش فهرست بلندی از آثاراشکوری که در نیم قرن حیات فرهنگی و سیاسی

دهد اش نشان میاش دارد به خواننده کتاب تازهدر کارنامهدینی و تاریخی 
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 هایی عبوربرآمده از یک روستای دورافتاده، از چه گذرگاه» طلبه«یک ” که
کرده تا سر از قم و حوزه علمیه سنتی شیعی در آورد و کارش به مبارزه و 
انقالبیگری بکشد و چندی گرفتار ساواک و بازجویی شود. سنت خانوادگی 

اش، آرمانها و اهداف های دینی و سیاسیاش، دغدغه، پیشینه اجتماعیاو
ها و ها و تفسیرهایش از دین و روحانیت، خواندهاش، تلقیانقالبی
اند و دهها موضوع هایش، معلمان و آموزگارانی که بر او اثر نهادهشنیده

و ریز و درشت دیگر، همه و همه، میتواند اشاراتی باشد برای یک مورخ 
این که در آن چهار دهه در ایران پهلوی دوم چه گذشته و چگونه و چرا 
سیر تغییرات به جای پیروزی مدرنیزاسیون مطلوب پادشاه به عنوان رهبر 

(و یا همان انقالب شاه و مردم)، به انقالب واژگون کننده » انقالب سفید«
 د.و نابودکننده بخش عمده همان مدرنیت آمرانه شاهنشاهی منتهی ش

افزون بر آن، از آنجا که راوی این خاطرات یک فرد مذهبی است و پانزده 
سال در حوزه دینی قم حضور داشته، برخی گفتنی هایی که به احتمال 
زیاد برای غیرحوزویان ناآشناست و به ویژه برای نسل پس از انقالب چندان 

اریخ گوید و این برای نسل امروز و همین طور تشناخته نیست، باز می
هم پیدا کرد، م» اسالمی«نگاران انقالبی که به هر تقدیر در نهایت عنوان 

های آن دوره، برخی ها نوع خاص مذهبیاست. در این حساسیت
 ”.دهدهای پیدایی انقالب زیر نقاب مذهب را نشان میانگیزه

ال این کتاب حدود چهارده س“نویسد: نویسنده درباره پیشینه این کتاب می
خاطرات «نخست بخش  ۱۳۸۳تهران نگاشته شده است. در سال  قبل در
بخش  ۱۳۸۴در زندان اوین نگاشته شده و پس از آن در سال » سیاسی

به رشته تحریر درآمده است. در آن » خاطرات فرهنگی«دوم تحت عنوان 
زمان دوست فقیدم ناصر ایجادی (مدیر نشر قصیده سرا در تهران) برای 

ای هد و من دو بخش را به اضافه برخی یادداشتانتشار کتاب داوطلب ش
و نیز برخی  ۵۲-۱۳۵۰های روزانه سالهای دیگر (از جمله دفترچه یادداشت
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های باقیمانده از روزگاران گذشته و نیز شماری عکس شخصی در اطالعیه
ها و آماده سازی اولیه، نوشتهاختیار ایشان گذاشتم. پس از تایپ دست

به وزارت ارشاد فرستاده شد. تا زمانی که من در ایران  کتاب برای اخذ مجوز
) مجوزی صادر نشد و پس از آن نیز طبعا انتظار برای ۱۳۸۷بودم (تابستان 

 صدور مجوز و در نتیجه انتشار کتاب در ایران بیهوده بوده است. 
تا دو سال قبل در اندیشه انتشار کتاب در خارج از کشور نبودم ولی اخیرا 

انا ها و آثار احیی) به این صرافت افتادم که حداقل برخی نوشته(به دالیل
بدان  »ناگزیر«مفیدم را ناگزیر در خارج از میهن منتشر کنم. این که گفتم 

جهت است که مخاطبان و عالقه مندان این نوع آثار عمدتا  در داخل 
کشورند و مناسبتر است که این آثار در همانجا منتشر شود تا مخاطبانش 

ا بیابد اما دریغ که استبداد دینی حاکم بر کشور، مجال چنین کاری را ر 
 ”.نمیدهد

یوسفی اشکوری در بخش دیگری از دیباچه درباره فضا و ادبیات این اثر 
ادبیات نوشتار این کتاب، از یک سو مربوط به فضای فکری و “نویسد:  می

ا توجه به سیاسی حدود پانزده سال پیش ایران است و از سوی دیگر، ب
چنان فضایی، ناگزیر با مالحظات خاص داخلی و در واقع با نوعی 
خودسانسوری همراه بوده است. روشن است که اگر قرار باشد کتابی و یا 
مقالهای در داخل منتشر شود، ناگزیر باید خط قرمزهای اعالم شده و 

کم و بیش رعایت شود وگرنه » نظام مقدس«ناشده و رسمی و غیررسمی 
چ شانسی برای عرضه در عرصه عمومی را نخواهد داشت. من نیز در هی

پانزده سال قبل در این نوشتار، از ادبیاتی استفاده کرده ام که شانس 
انتشار عمومی و رسمی را از دست ندهد. این سخن بدان معناست که اگر 
چنین مالحظاتی نبود و فرضا اگر در فضای کنونی در خارج از کشور نوشته 

د، مطالب و گزارشها، حداقل در برخی موارد، به گونه ای دیگر بیان شمی
شدند و یا از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار می بودند. قابل تأمل می
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این که در یادداشتهای دوران پیش از انقالب نیز (که در فصل سوم همین 
کتاب آمده) همین مالحظات و خودسانسوری وجود داشته است. چرا که 

وال تاریخ ما، تاریخ سانسور است و حداقل نسل ما در دو رژیم پادشاهی اص
و والیی، گرفتار بالی ویرانگر سانسور و خودسانسوری بوده و هست. 

ای و با ادبیاتی نوشته شدهاند به گونه ۵۲تا  ۵۰یادداشتهای روزانه سالهای 
جاد که به جایی برنخورد و روزی برای خودم و دیگران مشکل امنیتی ای

 ”. نکند
 

توانید در صفحه فروشگاه انتشارات را می» گرد آمد و سوار نیامد«
 تهیه کنید: » های نواندیشه«
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