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 آزادي جهانشمول يا عامليت بومي: دوراهي فمينيسم ايراني
 

 نتري عبدي كالنوشتة 
 
 

هرسال با نزديك شدن روز جهاني زن و تداركاتي كه براي برگزاري اين روز از سوي فعاالن فمينيست در 
 دلهره به وجود مي آيد كه ناشي از تالش حكومت براي ساكت ايران صورت مي گيرد، فضايي از التهاب و

فمينيسم براي حكومت، نمايندهء . گاه رويارويي به خشونت و دستگيري مي انجامد. كردن زنان است
 چيست كه بايد با خشونت آن را تعطيل كرد؟ چرا حكومت ، فمينيسم را خطرناك ارزيابي مي كند؟

 
يه زناني كه هنجارهاي يك جامعهء سنتي را مورد سوآل قرار مي دهند، در خشونت عليه فعاليت زنان، يا عل

كسي كه به صورت زن : بسياري موارد با رجوع به انگيزه هاي فردي عامالن خشونت توضيح داده مي شود
بي حجاب و آرايش كرده اسيد مي پاشد، يا با باتوم بر سر او مي كوبد و در بازجويي به او اهانت مي كند، 

شركت مي كند، به احتمال زياد مي بايد اسير » سنگسار« كه با مخلوطي از اشتياق و نفرت در مراسم كسي
اما خشونت سازمانيافتهء دولتي ، . يا بردهء عقده هاي سركوفتهء جنسي باشد) پيوريتان(هنجارهاي منزه طلب 

 .  خورده استبيشتر از آنكه انگيزه هاي رواني داشته باشد، با سياست و قدرت دولتي گره
 

به عبارت ديگر، سياست هاي حجاب، محدوديت هاي حضور در اماكن عمومي يا مسافرت ، و  امر به تقوا 
و سنگسار، مي توانند ريشه در اين باور داشته باشند كه سكسوآليته يا اغواي جنسي اي كه در وجود مادي 

اما تهديدي كه يك حكومت از جانب .  كردزنان خانه كرده، ريشهء فساد اجتماعي است و بايد آن را مهار
يك نيروي اجتماعي زنانه احساس مي كند، ريشه در مشروعيت سياسي و حفظ قدرت در برابر دشمنان 

تهديد هنجارهاي اخالقي مي تواند به تهديد تحول . اين دو نوع تهديدِ زنانه مرتبط اند. واقعي يا فرضي دارد
حكومت طالبان . پايه هاي يك نوع حاكميت تئوكراتيك تبديل شودفرهنگي و حتا به تهديد سياسي عليه 
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پوششي به نام  . در افغانستان، هم يك حكومت سياسي بود و هم يك رژيم اخالقي ِ نهي از منكرات و فساد
مي » طلبه«هم براي حفظ ناموس مردان بود و هم براي تحكيم پايه هاي قدرت مالياني كه خود را » برقع«

 . ناميدند
 

 آيا فمينيسمِ تجدد خواه در خدمت تسلط استعماري است؟
برخالف تصور رايج، آنچه از ابتداي انقالب، سرآمدان حاكميت را نگران مي كرد تهاجم نظامي يا 

. بوده و هست) اباحه گري(كودتاي ارتش نبود، بكه كودتاهاي خزنده، انقالب هاي نرم ، و نفوذ فرهنگي 
درنيتهء تكنيكي يا اقتصادي، بلكه مدرنيتهء فرهنگي كه در دو دههء اخير بر نه م. »مدرنيته«در يك كلمه 

 . سرعت جهاني شدن آن افزوده شده است
 

جوامع سكوالرـ ليبرال (كه مفهومي مدرن ، و به همين دليل مفهومي در اصل غربي » فمينيسم«مفهوم 
تئولوژي . يد به شمار مي روديك تهد» تئولوژي سياسي«، است، بدون شك در يك )اروپايي و آمريكا

را دشمن اسالم » غرب«تقسيم مي كند و ) دوست و دشمن(سياسي اي كه عرصهء سياست را به خير  وشر 
فمينيسم به عنوان يك جنبشِ تجدد خواه  ،  هميشه همچون ستون پنجم استعمار يا عامل نفوذي . مي پندارد

طبقات متوسط يا مرفهي كه طالب آزادي هاي فمينيسم اقشار تحصيلكردهء . دشمن به حساب مي آيد
جهانشمولِ جوامع ليبرال هستند ، بخشي از آن جنبش وسيع تر اجتماعي و فرهنگي است كه در گفتار 

 . ، يا غربزدگي مي گويند» تغرّب«اسالمگرا به آن 
 

 چيست؟» بومي«فمينيسم 
تر فرهنگ خودي صورت بگيرد، هر نوع تحول فرهنگي اگر به طور خود جوش از زمينهء بومي و از بس

وارد حوزهء فرهنگ مي » خارج«هميشه با دوام تر و ريشه دار تر از تحوالتي است كه با فرمان از باال يا از 
طبق همين اصل، و با توجه به اينكه تجدد آمرانه و وابسته به غرب در بسياري از كشورهاي اسالمي از . شوند

را شد، گروهي از فمينست ها استدالل مي كنند كه مبارزه براي جمله ايران مغلوب جنبش هاي اسالمگ
دگرگوني مناسبات قدرت در جامعهء مردساالر ديني ، بايد از درون امكانات فرهنگي همان دين به پيش 

 .برده شود
 

مصر جامعه اي ست هشتاد ميليون نفري ، به طور غالب مسلمان ، كه نظام سياسي . به يك نمونه توجه كنيم
اكثر مردم مصر، از جمله بيشتر ساكنان شهر . يك جمهوري سكوالر ، خودكامه و وابسته به آمريكاستآن 

هفده ميليوني قاهره در فقر به سر مي برند ، اما در همين جامعه ، اقليتي در رفاه كامل است با زندگي لوكس 
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اين اقليت » اليف ستايل«دگي يا نحوهء زن. ، تعطيالت اروپا و آمريكا ، كلوب هاي شبانه و تجمالت رويايي
نحوهء حكومت حسني مبارك را حمايت آمريكا . را حكومت پليسي حسني مبارك ضمانت مي كند

گفته مي شود . دولت مصر هرساله دو ميليارد دالر كمك مالي از اياالت متحده مي گيرد. تضمين مي كند
در زندانهاي .  به كار گمارده مي شودبراي حفظ جان هريك آمريكايي در مصر، ده مأمور امنيتي مصري

 .مصر شكنجه امري رايج است
 

مورد نفوذ قرار » اخوان المسلمين«طي سالهاي اخير، جامعهء مدني مصر به تدريج توسط جنبش اپوزيسيون 
اخوان المسملين مدرسه و بيمارستان مي سازد، اشتغال ايجاد مي كند، و داوطلبانه به امور عام . گرفته است

پايهء توده اي اخوان المسلمين مستضعفان اند اما كادرهاي آن را تحصيل كردگان، . فعه مي پردازدالمن
كميتهء «سازمان زنان اين جنبش . پزشكان، مهندسان، وكال و متخصصان ديگري از طبقهء متوسط مي سازند

مدير اين سازمان، هدف كميته بنا به گفتهء خانم كاميليا حلِمي . نام دارد» اسالمي بين المللي زنان و كودكان
به عقيده خانم حلمي نهادخانواده از سوي فمينيست هاي وابسته به سازمان ملل .  ، حمايت از خانواده است

آنها . فمينيست هاي غربي از خانواده بدشان مي آيد«: او مي گويد. متحد مورد تهديد قرار گرفته است
 آنها مي خواهند بانوان را از قيد خانواده و مسوليت شوهر و .خانواده را مانعي بر سر راه تجدد مي دانند

خانم حلمي » .آنها خيال مي كنند زنها بايد بر جهان حكم برانند و مردها در حاشيه باشند. فرزند آزاد كنند
كميتهء اسالمي بين المللي «در آمريكا متحدان . اين نوع فمينيسم را دستور كار قدرت هاي خارجي مي داند

را سازمانهاي محافظه كار ديني تشكيل مي دهند كه از تقدس نهاد خانواده در  برابر »  و كودكانزنان
گزارش كن سيلورستاين در ماهنامهء : منبع. (جامعهء ليبرال، نظير همجنس گرايي، دفاع مي كنند» آفات«

 )٢٠٠٧هارپرز، مارس 
 

 دوراهي فمينيسم در كشورهاي اسالمي
پذيرش مدرنيته و رويكرد جهان وطن و فرامليتي به ) راه اول:  شكل مي گيردبه اين ترتيب يك دوراهي

ادغام در ) سمت تحول دموكراتيك كه در شرايط ايران از تحول بنيادي سياسي جدا نيست؛  راه دوم
 .فرهنگ دينيِ حاكم با هدف كسب عامليت از درون و تغيير توازن قواي جامعهء مردساالر

 
به كار مي گيريم كه به معني فاعل ) agency(» اِي جنسي« اينجا معادل واژه انگيسي را در» عامليت«كلمهء 

بودن و ابتكار عمل داشتن است ؛ يا آزادي عمل در يك معادلهء قدرت ، به نحوي كه فشار عامليت باعث  
ت و سركردكي و ابتكار عمل را به دس» هژموني«شود آن كس كه دست باال را دارد ، يعني آنكس كه  
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اين راهي است كه بومي گرايان . دارد، مجبور به عقب نشيني شود و بخشي از قدرت اش را به زمين بگذارد
سود » پساـ استعماري«اين گروه ، از يك سلسله نظريه با عنوان كلي نظريه هاي. فمينيست پيشنهاد مي كنند

يه هاي پست ستراكچراليسم التقاطي است از نظر) پست كلونياليسم(نظريهء پسااستعماري . مي گيرند
 ...). فانون ، آل احمد، سزر ، آميلكار كابرال (و بومي گرايي جهان سومي ) پساساختارگرايي(
 

مجسم كنيد . براي آنكه اين مسير يا اين استراتژي فميستي را روشن تر بيان كنيم ، يك تمثيل مي آوريم
آن . درِ خانه قفل است.  مقهور خود كرده استخانه اي را كه در آن مرد شالقي به دست گرفته و زن را

براي زن . سوي در ،  آزادي و ارزش هاي جهانشمول مدرن مدتي است كه حضور خود را تثبيت كرده اند
اين امكان وجود دارد كه به نحوي كليد در را به دست آورد، يا قفل را بشكند؛ آنگاه خود را رهاسازد، يا  

اين راه اول . ه درون آورد و به اتفاق آنها شالق را از چنگ مرد خارج كندمتحداني را از آنسوي ديوار ب
 . است

 
او كليد قفل را داوطلبانه در اختيار مردش قرار مي دهد و به او اطمينان . اما اين زن راه دوم را برمي گزيند

 مرد در او با مرد بازي مي كند، ترس مرد مي ريزد؛ سپس ممكن است. مي دهد كه قصد گريز ندارد
به اين شيوه، زن بومي صاحب پرستيژ، غرور ، و . لحظاتي بخواهد شالق را به زمين بگذارد و عقب بنشيند

اين نوع عامليت ، وارداتي نيست . اعتماد به نفسي خواهد شد كه از زمينهء فرهنگ بومي خودش برمي خيزد
روشن است كه اين . نيست» كمپرادور«نگ يا اين نوع تغيير توازن قوا، منحصر به اقشار ممتاز مرفه و مستفر. 

زن نمي خواهد آزاد باشد يا به قول بومي گرايان نمي خواهد عروسك فرنگي، زن مصرفگرا، مانكن، يا 
 .داشته باشد» عامليت«ابزار جنسي باشد؛  بلكه مي خواهد در داخل همان خانه 

 
و » آگاهي كاذب«را نبايد به معني ) رابر شالقدر تمثيل ما تسليم شدن در ب(اين نوع  كرنش در برابر قدرت 

است » عامليت«دانست ، بلكه اين شكل تازه اي از فاعل بودن، نوع جديدي از » باطني كردن مردساالري«
اين رفتاري مازوخيستي .  يا سركردگي مردانه كم مي كند» هژموني«كه توازن قدرت را به هم مي زند و از 

مفهوم . دانست» آزادي اراده«عامليت را نبايد به معني ). سيب رسان نيستيا اگر باشد چندان آ. (نيست
عامليت موقعيتي ناپايدار و غيردايمي است كه خودِ معادلهء قدرت . مصداق خارجي ندارد» آزادي اراده«

 . آن را توليد مي كند
 

 امور اجتماعي ، مشاركت فعال در» عصمت«و » تقوا«با اين استدالل، پذيرش حجاب، رفتار متكي بر 
جامعهء ديني ، در مسجد و مدرسه و محله، و سپس در مجلس قانونگذاري يا حتا در مقام هايي چون اجتهاد 
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و تعبير احكام شرعي ، همه طي زمان قابل دسترسي است و به تدريج توازن قوا در يك جامعه سنتي را به 
 . نفع زنان عوض خواهد كرد

 
ان عربي بداند و قادر باشد قرآن بخواند ، قادر خواهد بود با رجوع به طبق بينش بومي گرا ، زني كه زب

او كه اكنون تحصيالت دانشگاهي كسب كرده و به . آيات و تفاسير ، عليه اقتدار پدر يا برادران رفتار كند
ت ، اگر احتمال زياد از مردان نسل پيشين خانواده اش با سواد تر هم هست، مي تواند با استفاده از نص و سنّ

بخواهد ، حجاب داشته باشد يا نداشته باشد، با هركس كه مايل است ازدواج بكند و سرانجام رئيسي در 
 .خانه و مديري در حوزهء عمومي شود

 
، خارج از آن خانهء فرضي هم ، در حقيقت،  از آزادي »پسااستعماري«از ديدگروهي از فمينيست هاي 

جامعهء ليبرال .  ، شالق به دستان ديگري در كار اِعمال قدرت اندبيرون از خانهء بومي هم. خبري نيست
به . هاي آن نامرئي تر ، و به همين دليل مهلك تر است» زندان«غربي  المثناي تئوكراسي بومي است ، فقط 

جورج بوش هرگز . زعم اين گروه، رژيم جورج بوش و رژيم طالبان چندان متفاوت از يكديگر نيستند
. آزاديِ زنِ برقع بسر، مسأله اي است ميان او و مالعمر. قع به سر آزادي به ارمغان نخواهد آوردبراي زنِ بر

در نتيجه ، اين زنان به مالي شالق به دست ، خواهرانه و از سر دلسوزي توصيه مي كنند كه ضرب شالق را 
اگر نظريهء پسااستعماري اما . كمتر كند، مبادا كه زن بومي،  گريزان به آغوش ليبراليسم غربي بشتابد

او » عامليت«! شالق، خود او را هم به بازي مي گيرد. درست باشد، شالقزن نيز بر شالق خود كنترلي ندارد
 .هم تابعي از بازي قدرت است

 
اكثر نظريه پردازان پسااستعماري ، روشنفكران وابسته به طبقات متوسط اند كه در دانشگاههاي ليبرال غربي 

ذ در محضر مردان سفيد اروپايي و  آمريكايي،  به كار آكادميك مشغول اند و هرگز حاضر ، پس از تلم
 . ///سپري كنند» برقع به سرها«نيستند يك روزشان را در ميان 

*** 
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 ١پيوست 

 اخالق سنگسار
 عبدي كالنتري

 )١٩٨٧ژانويه  (١٣۶۵فصلنامهء پويا ـ شمارهء چهارم ، دي ماه : منبع

 
از آن زمان . به چاپ رسيد) ـ آمريكا١٣۶۵دي ماه (» پويا«لب زير بيست سال پيش در نشريهء مط: توضيح

تا كنون نسل تازه اي از فمينيست ها به كارزار حقوق زنان پيوسته اند اما بسياري مسايل ، همچنان 
 .همانهاهستند كه در سالهاي نخست پس از انقالب مطرح بودند

 
گذاشته اند جاي مهمي را در » فحشا« كه سردمداران حكومت اسم اش را بركسي پوشيده نيست مسأله اي

حساسيتي كه فقها دربارهء اين مسĤله . تالش آنها براي اسالمي كردن سراپاي جامعه و فرهنگ داشته است
شياطين شرق و «نشان داده و مي دهند درست به اندازهء جهادشان براي صدور انقالب اسالمي يا مبارزه با 

بي بند و باري و «اهميت آن براي حكومت تا آن حد بوده كه براي رفع . واجد اهميت بوده است» غرب
به معابر و » ارشاد«و » نهي از منكر«يك وزارتخانهء ويژه به پا كرده اند و پليس ويژه اي را نيز براي » فحشاء

 . خيابانها گسيل داشته اند
 

سخنگويان ، خود بارها اشاره كرده اند كه اين مسĤله براي آنها تنها در حد اصالح اخالقياتِ معدودي 
گمراه ـــ در حد نهي از مسكرات يا مبارزه با اعتياد ـــ مطرح نيست ، بلكه وجود آن را تهديدي مستقيم 

دسيسهء ابرقدرت «و » وطئهء غربت«عليه پايه هاي حكومتي رژيم خود تلقي مي كنند، و گاه از آن به عنوان 
هرهفته امامان جمعه در خطبه هاي نماز در شهرها، جايي . براي تضعيف جمهوري اسالمي ياد كرده اند» ها

را نيز به اين مسĤله اختصاص مي دهند و در كنار مسايل مربوط به جنگ و سياست جهاني ، به تفصيل از آن 
 . بحث مي كنند

 
يعني (» وابستگان شرق و غرب«و » منافقان«ينه نيز چيزي كمتر از مجازات مجازات خاطيان در اين زم

در ديدگاه . »سنگسـار«بازداشت، زندان ، تازيانه در انظار عموم و سرانجام : نداشته است) مخالفان سياسي
ن و زناكارا«به آخرين منزل رسيده اند، يعني » بي بندوباري و فحشا«كارگزاران ديني، كساني كه در مسير 

 .، مستوجب سنگسار شمرده مي شوند» روسپيان
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متهم در انظار عمومي تا سينه در . سنگسـار همان مجازات اعدام است منتها با مناسك و تشريفات مذهبي
طبق . زمين چال مي شود، سپس از فاصلهء چندقدمي به سروصورت او ساعت ها سنگپاره پرتاب مي شود

در بزرگ باشند كه مفسد را به سرعت از هوش ببرند، و نه چندان ريز كه سنگپاره ها نه بايد آنق«شرعيات، 
 ».فقط جراحت هاي جزيي وارد كنند

 
پس سنگپاره ها با دقت و ظرافت دستچين مي شوند، تا دربرابر چشمان مردم گذر، و شايد خويشان مفسد، 

بيشترين . يني به انجام رسدو بي شك چشمان حيرت زدهء خود متهم ، با نعرهء اهللا اكبر، اين اعدام آئ
نخستين نفر، زني از اهالي كرمان بود كه در همان سال اول . زنان بوده اند] ١٣۶۵[قربانيان سنگسار تا كنون 

از آن زمان تا كنون بارها و بارها ، در شهرهاي مختلف ، اين نمونه . انقالب به جرم تن فروشي سنگسار شد
پس از سنگسار «: ش ، تا اين تاريخ ، در روزنامه چنين مي خوانيم دربارهء آخرين مورد. تكرار شده است

 و از حدقه درآوردن چشمان شاهد زنا، اخيراً بنا به خبر روزنامهء ۶۴كردن زني در حوالي قم در اسفند ماه 
مردمي كه در . . .  زني را در فرديس كرج به همان جرم سنگسار كرده اند ۶۵ فروردين ماه ٢٧كيهان در 

گسترش اعتراضات اهالي منجر به دادن شعارهايي . اعتراض مي كنند. . . اين جنايت جمع شده بودند محل 
درگيري ميان پاسداران و مردم . چون مرگ بر پاسدار شده و همزمان بطرف پاسداران سنگ پرتاب نمودند

زده و او ) ك بودهكه تا سينه در خا(يكي از پاسداران با يك سنگ بزرگ به سر زن مزبور . آغاز مي شود
شش زن و بيست مرد ) ٩ و ٣٣ ، صص ١٣۶۵، خرداد ٢٧، شماره »راه كارگر«ماهنامهء (» .را مي كشد

 .ديگر نيزد در همانجا به جرم فساد بازداشت شده اند كه عده اي از آنها به سنگسار محكوم شده اند
 

بخصوص، مرزهاي » فساد«معني اجتماعي اين مراسم آئيني خشونت بار چيست؟ چرا مجازات اين 
در چشم حافظان عفت اسالمي ، بارها و بارها شنيع تر » فساد جنسي زنان«هرشقاوتي را در مي نوردد؟ چرا 

» شهر نو«از فساد مردان است و عقوب اش دهشتناك تر؟ به ياد مي آوريم يك بار خانه هاي زنان قرباني در 
آيا كارگزاران اسالمي نمي توانستند اين واقعيت . ه شدتهران به وسيلهء متعصبان حزب اللهي به آتش كشيد

زن «را درك كنند كه كارگران عشرتكده ها استثمار مي شوند؟ چرا حق توبه و ندامت و بازآموزي به 
 محلي از اِعراب ندارد؟» فاسد

 
ق فقط به تن فروشان حرفه اي اطال» زن فاسد«نكتهء مهم اين است كه در تلقي كارگزاران رژيم، صفت 

اند و » زناكار«آنها . تر اند» فاسد«زناني كه به شوهرشان وفادار نمانده اند از روسپي ها نيز . نمي شود
اگر امروز چادر ! آنها به طور بالقوه مي توانند زناكار باشند. زنان بي حجاب نيز فاسد اند. مستوجب سنگسار
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. فقهاي عاليقدر در اين ترديدي ندارند. اهد شدبه سر نكنند ، فردا به طور قطع پاي شان به عشرتكده باز خو
 . در معابر عمومي تازيانه خورده اند» بدحجابي«بيهوده نيست كه كه تاكنون دهها زن به جرم بي حجابي و 

 
اگر مؤثر نبود، به دنبال آن مجازات هاي . چهل، شصت ، يا هشتاد ضربه شالق فقط يك هشدار ماليم است

در حكومت اسالمي سنگسار كردن اهميتي . است» ماليم«ع، اين نيز يك سنگسار در واق. سنگين تر مي آيد
و قربانيان فحشا نيست ، » زناكاران«آن فقط سرنوشت . بيشتر از آنچه در وهلهء اول به نظر مي رسد دارد

سنگسار زنان به گونه اي . بلكه به درجات مختلف تهديدي است براي زناني كه نمي خواهند برده باشند
آنان است زيرا آنها برحسب طبيعت شان به طرزي شيطاني در جامعه فساد مي » زن بودن«مادين تاوان ن

 . . .پراكنند 
 

است ) دوآليستي(در تفكر محافظه كار و منزه طلب ديني، برداشت از طبيعت انسان، برداشتي دوگانه گرا 
تمناي جنسي در اين طرز . سان هستندكه طبق آن روح و تن نمايندهء دو وجه يا تظاهر دوگانگي ذاتي ان

در تالش براي نزديك شدن به ذات باريتعالي، ). غرايز، حوايج مادي تن(تفكر امري است منحصر به تن 
اعتال بخشيدن به روح، به معنويت انسان، كه مقصود و هدف فعاليت اينجهاني است، انسان بايد تا جاي 

و اگر به هرحال از رابطهء دو جنس گريزي نيست، سعي ممكن خواهش تن و تمناي جنسي را مقيد سازد 
بدن ، . كند آن را ، رابطهء جنسي را ، هرچه بيشتر از حوزهء نفسانيات به دور و به معنويات نزديك تر سازد

هوس تن و اِغواي تن خواهانه به  عنوان هدفي براي خود، به عنوان چيزي كه به خودي خود تشفّي مي 
در بينش ديني، تمناي بدن به عنوان تمناي صرف تن ، . يند ، به شدت نفي مي گرددبخشد و رهايي مي آفر

از همين » گناه«انديشهء . وجه حيواني انسان است، وجهي كه اگر مهار نشود انسان را از خدا منفك مي كند
 .جا مي آيد

 
سويش حركت مي اين چيزي است كه به نظر مي رسد انسانها به . ارضاء جنسي به هرحال لذت مي آورد

انسانها . كنند، به آن فكر مي كنند ، گاه براي اش شعر و ترانه مي گويند، و از فقدان اش افســرده مي شوند
» پااليش روح«لذت تن را به . اگر به خود وانهاده شوند به سمت تشفي نيازهاي جنسي خود ميل مي كنند

وارهانيد؟ اين جاست كه به نيروي اخالقي قوي و » سقوط«چگونه مي توان آنها را از اين . ارجح مي شمرند
، عملي كه » گناه نخستين«. ، عمل منع شده، تكفير شده، به ميان مي آيد» گناه«مفهوم . ماورائي نياز مي افتد

به اخراج آدم از بهشت منجر شد ، و به اغواي حوا صورت گرفت ، سمبول تن دادن به هواي نفس و سپس 
 . عقوبت آن است
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ناخودآگاه ضد زن است ، يا ضد بدن زن است ،زيرا زن را . منزه گرا ، زاهدانه و خود مقيد ساز استبينش 
در شكل بيمارگونهء خود، . منشأ بيداري تمناي جنسي در خود مي بيند كه برآن به سختي مي توان مهار زد

. نابودي آن را مي بيندنسبت به بدن زن، به واقعيت مادي بدن و تمناهايش ، چنان دشمنخو است كه خواب 
به . تنها قيادت بي رحمانهء بدن راه چاره است) مگر با مرگ(حال كه جدايي بدن از روح ممكن نيست 

همين دليل، ذهنيت منزه طلب هرگاه كه به رابطهء جنسي تن در دهد، همزمان در او احساس گناه ، و نجس 
 . نيز تشديد مي گردد) ابل اشو احتماالً احساس تنفر از بدن خود و بدن طرف مق(شدن  

 
: او حذف گردد» عشق«شود،  مگر اينكه تمناي جنسي از » عاشق«اين ذهنيت نمي تواند با تعريف متعارف 

آلت ، مايع، خون، آب دهان، عرق، تماس پوست ـــ بو و (» بدن«عشق واقعي روحاني بايد باشد، عشقي كه 
 نتيجه ، وقتي كه تمناي جنسي ناخواسته بروز مي كند، بي در. در آن جايي نداشته باشد) طعم همهء اينها

باشد، بلكه اين تمايل معطوف به آن بدن هايي است كه ) روحاني(شك نمي تواند تمايلي به معشوق واقعي 
بدن هايي كه درست به خاطر آنكه برانگيزندهء شور . را ندارند) عشق روحاني(» عاشق شدن«در اصل لياقت 

 .  تحقير و تكفير مي باشندجنسي اند، مستوجب
 

مادران ، معصومين، خواهران و باكرگان، كه شايستهء دوست : از اينجاست تمايز ميان دو دسته از زنان
داشتن اند؛ و كساني كه هوس مي آفرينند، از جمله روسپيان كه تن آنها تنها براي خواباندن شور جنسي و 

ك جهان ديگر ، نه در اين دنيا، بلكه در بهشت و پس از اين تضاد تنها در ي! كام گرفتن به وجود آمده
زماني كه ديگر تمناي جنسي نه گناه ، . در وجود حوريان بهشت: امتحان از سرگذراندن حل خواهد شد

 . بلكه پاداش و ميوهء لذيذ رياضت طلبي سادوـ مازوخيستيِ اينجهاني است
 

ن به هرحال، چه بخواهند چه نخواهند، منشأ اما تاجايي كه صحبت بر سر همين جهان مادي است، زنا
آنها . آنها بايد مجبور شوند واقعيت مادي بدن خود را نفي كنند» فساد«براي جلوگيري از . بالقوهء گناه اند

موي شان را ، گردن شان را، دست و پا و صورت شان را ، يا حتا زنگ صدا . بايد زنانگي خود را نفي كنند
ارجح تر آنكه با رنگ سياه باشد كه يادآور مرگ و عزا ( بدن آنها را سراپا پوشاند بايد. شان را» حركت«و 

 .آنها را سنگباران كرد» بدترين«اگر مؤثر نبود به زندان شان كشاند، و ). و دق است
 

 ٣كيهان هوايي ، (هاشمي رفسنجاني صدر مسجد اسالمي ، در يكي از آخرين سخنراني هاي رسمي اش 
و مساوي با » مرض خطرناك«را يك ) بدحجابي(عدم رعايت دقيق حجاب زنان ) يالدي م١٩٨۶سپتامبر 

همينطور لباس «:  قرآن گفت٣١ و ٣٠او در تفسير آيات . دانست» فساد ، بي بندوباري، فحشاء و منكرات«



Abdee Kalantari     Iranian Feminism at the Crossroad 10 

 و البته تحقيقاً با ريبه و قصد لذت. . . هاي بد رنگ كه جلب توجه مردها را بكند نوعي بدحجابي است 
 ».كامجوييِ چشم حتا نمي توان به چادر زن هم نگاه كرد و اين نوع نگاه حرام است

 
: آنطور كه فقهاي حكومت خواهان آن هستند، يك كاركرد اجتماعيِ ديگر نيز دارد) چادر(حجاب كامل 

ا مي اين جنبه ر) لباس گشاد و روسري(حجاب نيمه كامل . زنان را از بسياري كارهاي عملي باز مي دارد
هرچند : بيشتر از بي حجابي شايع است» بدحجابي«اما شايد بيهوده نباشد كه اين روزها تأكيد بر . كاهد

در عمل » لباس رنگي«و » بدحجابي«چادر سياه هنوز يونيفورم رسمي زنان نيست اما با جو اِرعاب عليه 
 .ارجحيت چادر را بر بخش زيادي از زنان تحميل مي كند

 
آنچه كه در درون حجاب از ديده پنهان است : اجتماعي ديگر نيز مي تواند داشته باشدحجاب يك معني 

) خريدارانه، كامجويانه به قول هاشمي(به همين دليل ديگران نمي توانند به آن نظر . است» صاحبي«داراي 
اگر . بردرا زير سوآل مي » مرد خودش«به عبارت ديگر، زن بي حجاب در عمل انحصار مالكيت . بيندازند

تعداد بي حجابان زياد شود، در واقع تعداد مرداني كه مالكيت خود را بر موجود درون حجاب ممكن است 
حجاب وسيلهء تضمين كنترل و تثبيت قدرت اجتماعي مردان بر زنان . از دست بدهند زياد خواهد شد

شده بلكه به عنوان عامالن شكل به همين منظور مردان اسالمي به روسپيان نه به مثابه زنان استثمار . است
در عبارت هاي . و تهديدي عليه قدرت اجتماعي خود نگاه مي كنند) بي بند و باري(افراطيِ بي حجابي 

روسپي تنها كسي نيست كه در خانه هاي . در اساس يكي هستند» زن غربي«فقها، زن بي حجاب و روسپي و 
» فاسد«ني كه اندام اش پوشيده نباشد همان روسپي و مرسوم از فروش تن امرار معاش مي كند، بلكه هر ز

كه از بسياري جهات همان خريد و ) ازدواج موقت(» صيغه«جالب اين جاست كه ترتيبات اجتماعي . است
فروش تن زنان براي كامجويي موقت است، از آنجا كه زير كنترل و نظارت شارعين مذكر صورت مي 

 .و بي عفتي نخواهد شد» بي بندوباري«ردن در اينجا هرگز باعث ترتيبات صيغه ك. گيرد، پذيرفتني است
 

سنگسار كردن كارگران عشرتكده ها و نيز زنان ناسرسپرده به همسر، و  به شالق بستن بي حجابان ، فقط 
مجازات آن زنان نيست، بلكه وسيلهء تثبيت و مشروعيت بخشيدن به قيادت زنان در سطح تمامي جامعه 

اكم بر نظام، به خشن ترين شيوه، مردساالري سنتي جامعهء ايراني را بازتوليد مي كند و اخالقيات ح. است
  ١٩٨٧عبدي كالنتري ـ ژانويه . /// در اين راه ايدئولوژي ديني ، مهمترين ابزار است

*** 
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 ٢پيوند 
 ميل سركوب شده

 
مرداني است ) libidinal frustration(يكي از داليل خشونت عليه زنان وجود ميل سركوب شدهء جنسي 

كه يا در موقعيتي استثنايي به قدرتي بيش از نقش متعارف اجتماعي خود دست يافته اند؛ يا برعكس، در 
) در گفتار و نوشتار(از اهانت كالمي : تجاوز اشكال متفاوتي دارد. موقعيت اختگيِ قدرت قرار گرفته اند

حتا در رابطهء (، تا كتك، و سرانجام تجاوز جنسي گرفته تا لمسِ تهاجم آميز و بدون اجازهء بدن زن
يك . هاي ديني يا سنتي باشد)نورم(ميل سركوب شدهء جنسي، خود مي تواند ناشي از هنجار). زناشويي

هم . بازجو يا شكنجه گر به هنگام بازجويي ، از قدرت فرادست در يك موقعيت استثنايي برخوردار است
از ) اداري، اقتصادي، يا نظامي(انسان كوچكي باشد كه در بسياري حيطه ها او، مي تواند در پهنهء اجتماع، 
 .ك. ع . /// لحاظ قدرت ، اخته شده باشد


