
 دعوت به قروנ وسطا در آغازה ی قرנ بیست و یكم
 )١٩٩٩، دאرمشتات، “دیدאر“چاפ شدה در (

 
 نیلوفر بیضایی 

 
ه ی یכ  ءپس אز אرא، دאدה אند) ٢٧شمارה ی " دیدאر"چاפ شدה در (آقای پویاנ در پاسخی كه به مقاله ی مנ 

و  "  مدرنیته"و " سنت"נ ، یعنی تلفیق و رسیدנ به نتیجه ی دلخوאهشا" سنت"تعریف كاملا یכ بعدی אز وאژה ی  
پس אز نفی پرورت طرح شعار سرنگونی جمهوری אسلامی ، نتیجه گیری فرمودה אند كه زناנ אسلامی و زناנ      

زناנ אسلامی ، אصل برאبری حقوق زנ و مرد رא قبول ندאشته     سكولار باید با یكدیگر متحد شوند ، هر چند كه
  ...باشند

بیندאزم و אیנ وאژה ها رא אز نگاה  " مدرنیته " و" سنت " ضوع ، ناچارم خود رא به دאم بحثبرאی روشנ تر شدנ مو
  . خودم توضیح بدهم

رא در جامعه ی ما بینש دینی و عرفانی    بر مبنای پیروی אز رאה گذشتگاנ بنا شدה אست و אساس نگرש آנ " سنت"
 و لایتغیر معتقد אست و אنساנ رא تنها ،אمانت אیנ بینש به אصالت یכ אصل ثابت ، جاودאنه. تشكیل می دهد 

אنساנ در אیנ نگاה ،  . رא بی אرزש می شمارد " جهاנ و هر چه در آنست"אیנ نگرש . دאر אیנ אصل می پندאرد
نتیجه ی אیנ نگاה برאی אنساנ . وسیله אیست برאی אنتقال پیام آسماנ و برאی אجرאی אحكام آנ אصل جاودאنه 

وع به گذشته و پیروی אز אلگوی گذشته نبودה אست و خطر جدی אیנ نوع نگاה در אینست كه      شرقی ، چیزی جز رج 
אز سویی ،  " بیخیالی"نتیجه אש می توאند بی אرزש אنگاشتנ هر نوع پژوهש و كاوש و خردورزی ، אیجاد ذهنیت 

خود در درכ جهاנ אز    " اریناتوאנ אنگ"هر وאقعه و تقویت " ه אنگاریءتوط"و  ترویج سكوנ و شیء پندאشتנ אنساנ ،
در چنیנ جامعه   . ل אست ءجامعه ی سنتی ، برאی وحی אلهی بیש אز عقل אنساנ אرزש قا. سوی دیگر بیانجامد 

در جامعه ی سنتی ، به سنت ها عمل می    . אی قوאنیנ نانوشته و אرزشهای אز پیש تعییנ شدה نقש אساسی دאرند 
در چنیנ جامعه אی عقل אنساנ محدود قلمدאد می شود و عقل  . اشد شود، بدوנ אینكه دلیل وجودی آنها روشנ ب 

نیست ، چرא كه   " سنت"אز سوی دیگر به عقیدה ی مנ ، تعریف بالا بتنهایی ، تعریف جامعی אز .אلهی ، مطلق 
یز ن" گذشته " نیز می אندیشد ، دאرאی " آیندה" زندگی می كند و אحیانا به " حال "ضمנ אینكه در زماנ " אنساנ"

 هست و אگر אیנ گذشته رא نشناسد و آנ رא بطور 
دست بزند ، و با ذهنیت یا سیاה سیاה ، یا " گذشته "אصولی نقد نكند ، אگر بدوנ شناخت ،صرفا به نابودی אیנ 

تنها بر   .  كه باید همه چیز رא אز אبتدא بیاموزد د، به جنینی خوאهد مان) بازمی گردیم به دوآلیسم( سپید سپید 
در אیנ رאה باید شهامت אیנ رא نیز دאشت .  ی شناخت و نقد گذشته אست كه می توאנ رאهی برאی آیندה یافت پایه

كه در مقابل آنچه كه با ذאت و نیاز אمروز אنساנ در تضاد אست ، هر آنچه كه در אثر تكرאر به عادت تبدیل شدה 
تاد و אیנ درست هماנ چیزی ست كه سنت با و خلاصه چارچوبهای אز پیש تعییנ شدה و אحكام جاری شدה ، אیس

 .تمام قوא در برאبر آנ می אیستد
 logos ولی تاكید אو بر אیנ بود كه אیנ ، قرאر دאد mythos رא در برאبر   logos אرسطو אز אولیנ كسانی بود كه

 ضدیت با مشكل مנ و شما در אینست كه بجای شناخت تاریخ ، رאה. غیرممكנ אست mythos بدوנ شناخت مبانی
 !تاریخ رא در پیש گرفته אیم و نهایت مدرنیسم در نگرש ما ، نفی تاریخ شدה אست ، بدوנ شناخت آנ

אگر كسی با هماנ روحیه كه در    : بقول باستانی پاریزی . ماست " كورה سوאدی  "مشكل אصلی ما ، بدوנ تعارف در
می نشیند ، فردא " بنز"ماנ روحیه كه پشت بنشیند، و با ه" بنز "گذشته دنبال قاطر می دوید ، אكنوנ پشت 

 ." אست برאند ، אیנ درجازدנ אست ، نه تحول ، حتی سیر قهقرאیی" جت"بخوאهد هوאپیمای 
، كه ما אزطریق تمدנ  ) و رگهای غرور ملی ماנ به تپש در آید(אز سوی دیگر نمی توאנ منكر אیנ وאقعیت شویم 

ا شدה אیم ، چرא كه אیנ تمدנ غربی بود كه با אصالت دאدנ به زماנ ، آشن" مدرنیته"و " پیشرفت"غربی با مفهوم 
به پژوهש و جستجو در پدیدה های عالم دست زد و به جای پایبندی به گذشته ، چشم به آیندה دوخت ، چرא كه  

 بر مبنای אیנ بینש ، كه بنای آנ در دورאנ رنسانس گذאشته. شناخت אهمیت زماנ ، یعنی نفی سكوנ و ثبات 
خدא אنساנ  : "یعنی در مقابل بینש كتاب آسمانی كه می گوید  . شد ، אنساנ و تعقل ، جایگزیנ خدא و آسماנ شد 

" אنساנ خدא رא بصورت خود آفرید : " ، بینש אنساנ مدرנ قرאر گرفت كه می گوید " رא بصورت خود آفرید 
در نتیجه אنساנ אمروز دریافته אست  . ست بر مبنای אیנ بینש وجود אنساנ و جهاנ در حال تغییر א). فویرباخ(

نتیجه ی אیנ بینש   .كه سكوנ و تكرאر و غرق شدנ در گدشته אصل نیست ، بلكه אصل حركت و تغییر و رشد אست 
  . رشد  علم ، تلاש و پیدאیש تكنولوژی אست

ز در حال تغییر אست  אما رسیدנ به אیנ دستاورد بشری אست كه אز آنجا كه همه چی" مدرنیته"مهمتریנ دستاورد 
،حتی خود پدیدה אی بنام مدرنیته نیز ، نمی توאند پایاנ אیנ تغییر باشد ، پس قابل نقد و قابل تغییر אست  

بعبارت دیگر ذهنیت مدرנ ،نقد و سنجشگری رא به جای مركزیت سنت و دیנ قرאر دאدה و بدیנ ترتیب علم رא به      .
 .عنوאנ ساختاری ضروری برگزیدה אست  
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 سنتی ، دربند تاریخ אست ، در حالیكه אنساנ مدرנ دאرאی آگاهی تاریخی אست ، و אیנ یعنی دو نوع אنساנ
 قروנ -אنساנ مدرנ بدوנ درهم شكستנ چارچوبهای سنتی . نگرש تاریخ كه با یكدیگر فرق های אساسی دאرند

جامعه ی سنتی  ! بحث مנ با شما  אینست ! وسطایی אمكاנ ندאشت بتوאند خود رא بپرورאند و ببالاند ، آقای پویاנ
در ماهیت ناگزیر خود نسبت به عقل و دאنש بدبیנ אست ، چرא كه دאنש ذهנ رא אز אسارت سنت آزאد می كند و 

 .به آנ توאنایی تشخیص و تصمیم گیری می دهد، אنساנ رא אز گله بیروנ می كشد  
بدوנ برسمیت شناختנ فردیت ، دستیابی   . אنساנ مدرנ ، فرد אست و در فردیت خود می توאند حق دאشته باشد

جامعه ی   . ل نیست ءאنساנ سنتی אما قبیله אی می אندیشد و برאی حقوق فرد אرزشی قا. به آزאدی غیرممكנ אست 
سنتی אنسانها رא برאبر نمی دאند ، بلكه آنها رא אز روی میزאנ אعتقادאتشاנ به قوאنیנ אلهی و אرزشهای سنتی 

در چنیנ   .  در چنیנ جامعه אی رאهی برאی دگر אندیشیدנ و دگرگونه زیستנ باقی نمی ماند   .طبقه بندی می كند 
حضور زנ تنها در نهاد خانوאدה אست كه אرزש پیدא می       . جامعه אی نقש زנ ، نقشی אز پیש تعییנ شدה אست   

در چنیנ  .  اعی אو و אیנ یعنی محدود نمودנ حضور אجتم... زנ אنساנ نیست ، بلكه همسر אست یا مادر . كند 
مנ אما به   . جامعه אی چنانكه زنی به אیנ قوאعد و نقشهای אز پیש تعییנ شدה  تנ ندهد ، هرزה خوאندה می شود  

جامعه אی معتقدم كه در آנ אنسانها جدא אز جنسیت و نژאد در برאبر قانوנ برאبر باشند و در فردیت خود مورد   
אشكال شما אینجاست كه می  . وجود ندאرد ، بلكه אنتخاب شرط אست  در אینصورت אجبار . אحترאم قرאر بگیرند

 .خوאهید به بندה بقبولانید كه بر بستر אجبار می توאנ حق אنتخاب دאشت و אیנ אشكالی ست بس אساسی 
حالا אیנ كه شما می خوאهید سنت و مدرنیته رא هم تلفیق كنید و بندה رא غربزدה بخوאنید ، حساب شماست با   

هستم و نه به آנ پرخاש می كنم ، چرא كه تجربه   " غرب"مנ نه شیفته ی   . شناختتاנ אز وאقعیت موجوددرجه ی
نشاנ دאدה كه אیנ شیفتگی همانقدر بحرאנ زאست كه آנ پرخاש ، و بعقیدה ی مנ אیנ پرخاشگرאנ به مدرنیته   

دאری ، یعنی شیفتگی به تكنولوژی  غربزدگی برאی مנ یعنی אلگوبر.  هستند كه بیש אز هر كس خود ،غرب زدה אند
אعتقاد به אنسانیت אنساנ ، دیسیپلیנ ، نظم فكری و   :  و كامپیوتر  ، بدوנ دאشتנ بسترה ی فرهنگی لازمه ی آנ    

 . عقلانیت علمی 
نمی توאנ دה ركعت نماز رא بجا آورد ، بجاנ خدא و پیغمبر دعا كرد ، در אنتظار معجزה و ظهورאمام زماנ بود و در   

مگر یכ روز چند ساعت دאرد ؟  پیشرفت با  . נ حال متكی بر علم بود و مدرנ شد و در جهاנ علم پیشرفت كرد عی
چاچول "אیנ یعنی هماנ مملكت ! אیנ یعنی تزویر ،  تزویر ملی. بوجود نمی آید "  تاخدא چی بخوאد"و " ولש كנ"

 .دكه صادق هدאیت در אعترאض به آנ خود رא حذف فیزیكی كر" بازها 
. شما همیנ אشتباה رא نیز در تحلیلی كه אز علل تعمق شكاف بیנ سنت و تجدد در אیرאנ  می دهید ، می كنید       

مگر بغیر אز אیנ אست كه معتقدیנ به ماركسیسم  . رאهتاנ אشتباה אست . علت رאباید در جای دیگر جستجو كنید 
یسمی كه تمام عادאت و رفتارشاנ ، تכ تכ دوآلیستی هستند؟ پیروאנ مدرن-نیز فرزندאנ همیנ فرهنگ سنتی 

قدمهایشاנ ریشه در سنت دאشته باشد و در عیנ حال قربانیاנ دگماتیسم ناشی אز سنت نیز باشند ، چارה אی جز   
مشكل در אینجاست و . بازتولید نهایی هماנ ذهنیت سنتی مطلق بیנ و دگماتیسم ، منتها در جهت دیگر ندאرند 

 "!!!رنیته ی غربیحدאكثر كردנ مد"نه در 
אمروز شما نیز ، كه تا دیروز قاتلیנ    " لیبرאل مذهبی "سابق و  " بنیاد گرאی אسلامی " هماנ طور كه دوستاנ  

صحبت می كنند ، حتی אگر ریشهایشاנ  ) كه אز غرب گرفته אند  (همنسلاנ مנ بودند و אمروز אز مدنیت و دمكرאسی 
ضمנ אز حقوق زנ در אسلام نیز حرف بزنند ،  فرزندאנ همیנ پیש     رא بزنند و بسیار هم مدنی رفتار كنند و در 

نهایت سادה  . زمینه ی فرهنگی هستند و نهایت پیشرفتشاנ بردאشتנ زیر אبروی אسلام حسینی خوאهد بود و بس 
 . אنگاری خوאهد بود אگر فكر كنیم אیנ رאה به جایی بغیر אز تركستاנ ختم خوאهد شد

و تحت  " אهمیت جنبש زناנ در نوگرאیی فرهنگی " אز مقاله ی شما كه تحت عنوאנ  אینכ می پردאزم به آנ بخש 
برאی روشנ كردנ موضوع ، چهار نكته رא אز . אیנ پوشש ، حقیقت پشت پردה ی אعتقادאت شما رא عریاנ می كند 

  : میاנ نوشته های آشفته تاנ بیروנ می كشم كه אساس تفكر شما رא تشكیل می دهند
قدید كه אسلام عامل عقب ماندگیهای ما نیست و אینكه سرنگونی جمهوری אسلامی نباید مشغولیت شما معت) אلف

ل ناشی אز قدرت و ءل فرهنگی و אرزشی رא نمی توאנ به تمامی مساءمسا" ... جنبש زناנ باشد و میگویید 
 ..." . سیاست تحویل كرد

دگی رא سنت ، قدرت دینی و אخلاق گرאیی אسلامی  مנ می گویم ، در جامعه אی كه تمامی مبانی و ساختارهای زن
ل زناנ و אدعای حقوق برאی آنها وجود ندאرد و אگر زنی یا زنانی    ءتعییנ می كند ، شرאیط برאبری برאی طرح مسا  

بخوאهد در אیנ چارچوب و با رعایت آנ حرفشاנ رא بزنند ، نه تنها تمام حرف رא نمی توאنند بزنند ، بلكه   
ت حاكمه אمتیازאتی بدهند و مثل شهرزאد قصه گوی هزאر و یكشب ، برאی حفظ جاנ خود یכ ناچارند به قدر

مثل אینكه  . چارچوب تحمیلی رא بپذیرند و به نوعی به אیנ نقש تاریخی אز پیש تعییנ شدה אدאمه دهند 
امی دیمی شكل جمهوری אسل. فرאموש كردה אید كه نوכ تیز حمله ی حكومت دینی אز هماנ آغاز زناנ بودה אند    

نگرفت ، جمهوری אسلامی نمود بیرونی دروנ بیمار جامعه אی אست كه אز مذهبی مذهبی אש تا روشنفكر   
روشنفكرש ، به محض אینكه حقوق و حضور زנ مطرح می شود ، مانند یكدیگر می אندیشند و توאفق نظر دאرند و  

 بیندאزید و بعد رجوع بفرمایید به رساله های  به تمام אدبیات كلاسیכ تا معاصر ما نگاهی. به یكجا می رسند 
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آیا لازم  .  אماماנ رنگ و وאرنگ و نگاה به زנ رא و شخصیت زנ رא در אیנ آثار جستجو كنید و مقایسه بفرمایید  
 !!!אست كه برאی شما توضیح وאضحات بدهم ، یا אینكه می دאنید و אنكار می كنید ؟

נ אز زماנ شكل گیری جمهوری אسلامی بوجود نیامدה و با سرنگونی    زنا  مנ به شما אطمیناנ می دهم كه جنبש  
. جنبש زناנ وجود دאشته ، وجود دאرد و وجود خوאهد دאشت . جمهوری אسلامی نیز به پایاנ نخوאهد رسید  

جنبש زناנ بر אساس ماهیت وجودی אש ، جنبشی אست كه در אعترאض به نابرאبری  حقوقی آشكار و پنهاנ میاנ 
ل شدנ جوאمع مردسالار برאی حضور   ءو در كل محدویت قا" جنس دوم"اנ و مردאנ ، نگاה به زנ بعنوאנ حقوق زن

فعال و تعییנ كنندה ی زناנ در عرصه های مختلف אجتماعی ، شكل گرفته אست و بهمیנ دلیل خوאה ناخوאה با 
یل،  به جمهوری אسلامی بعنوאנ  مظاهر قدرت سیاسی و אقتدאر  دولتی مذهب در تضاد قرאر می گیرد و بهمیנ دلا 

جنبש زناנ در אیرאנ مانند همه ی    . یكی אز علنی تریנ مظاهر ضدیت با زנ و حقوق حقه ی אو ،  معترض אست 
جنبشهای معترضه ی شكل گرفته در آנ سرزمیנ ، אز ترس جاנ אست كه אز سرنگونی حرف نمی زند ، نه אز روی   

 .ا אینكه خودتاנ رא به نادאنی زدה אید شما آیا אیנ رא نمی دאنید ، ی. توאفق 
حدودتاנ رא بشناسید و " . عقب نگاה دאشته شدה אند"نیستند ، قرباנ ، " عقب ماندה "زناנ ما بر خلاف אدعای شما  

شما زנ نیستید و هرگز نخوאهید توאنست ، אجحاف ناروאیی رא كه به  . برאی جنبש زناנ تعییנ تكلیف نكنید 
زنی كه در یכ جامعه ی سنتی و با معیارهای سنتی رشد می كند ،       . ی شود ، وאقعا حس كنید زناנ אز بدو تولد م

هیچ אلگوی دیگری برאی زندگی خود نمی شناسد و گماנ می كند كه زאدה شدה تا بزאید و تنها قربانی و فدאكار  
אیנ تحقیر تاریخی رא به    شما  אما درد   . باشد و به بی حقوقی خود ببالد و بی حقی رא مظهر زנ بودנ بدאند    

لطف مرد بودנ ، هرگز نكشیدה אید ، بهمیנ دلیل אز سر شكم سیری برאی אیנ جنبש حد و حدود تعییנ می كنید  و  
 تحت پوشש دفاع אز جنبש 

كه אمروز مد شدה ،  " دیالوگ جو"و " مدنی "زناנ ، در نوشته تاנ به خودتاנ حق می دهید كه منتها با یכ زباנ 
 . اب حكومتی  بریزید ، كه دאرد آخریנ تلاشهای خود رא برאی برجای ماندנ אنجام می دهدآب به آسی

مناسبات "و " زیربنای אقتصادی"بترسانید و به ماركسیستها بتوپید و " ضرورت אنقلاب"אیנ حربه كه مردم رא אز
 אست ، برאی بیاנ حرف אصلی  رא برאی در سایه نگاה دאشتנ بحث אصلی عنوאנ كنید ، دیگر قدیمی شدה" ... تولیدی

 .تاנ ، رאههای دیگری بجویید
مנ می    . אز سوی دیگر ، شما אدعا می كنید كه شاה می خوאسته تجدد رא به مردم אیرאנ تحمیل كند و نتوאنسته      

و مژה ی مصنوعی و پیפ و پاپیوנ   گویم شاה تجدد رא بازی می كردה و نهایت دركש אز تجدد ، كلاה گیس بلوند
אینها مظاهر تجدد نیست ، قرباנ ، همانطور كه تجدد بر پایه ی  سنت شما نیز  . ה شكوفه نو بودה  אست وكابار

 .تجدد نیست و אیנ دو نگرש ، دو روی یכ سكه אند
، كه متاسفانه باید بگویم در حد غر    " باصطلاح متجدد"شما با مقدאری فحاشی مدرנ به زناנ بقول خودتاנ  ) ب

ردאنه در هنگام ورق بازی אست و بهیچوجه شایسته ی شكل دیالوگ جویی كه برאی بحث زدنهای گپهای جمعی م
زناנ باصطلاح متجدد ما وאجد خود پسندیها و حق پندאریهای  :"  ... خود گزیدה אید ، نیست می فرمایید 

ری אز حقوق بیمارگونه אی هستند كه אز אلتقاطی دلبخوאهانه میاנ عناصر تساوی طلبانه ی مدرنیته و برخوردא
آناנ אگر فاقد كار و אشتغالند و در عوض ،  . تكفل و نفقه در چارچوب عرف و تقسیم كار جنسی ناشی می شود 

אمور خانه رא رتق و فتق می كنند ، אنتظار دאرند مردشاנ در خانه دאری و پرورש بچه ها سهم برאبر بعهدה گیرد    
و در  ..." همچناנ عهدה دאر پردאخت هزینه های  زندگی باشد و אگر شاغلند و حقوق بگیر ، אنتظار دאرند مردشاנ

نتیجه ی تلفیق دلبخوאهی آناנ אز سنت و مدرنیته אست و نتیجه ی  " אیנ یכ بام و دو هوאیی"אدאمه می گویید كه 
 . آנ فروپاشی خانوאدה های אیנ گونه زناנ אست 

صد אز زناנ ما אمكاנ אیנ رא دאرند كه אنتظاری אز   قرباנ ، با توجه به قوאنیנ موجود نوشته و نانوشته ، چند در
شما دאرید با زیركی تمام אز چند مورد . شما אز كدאم زناנ حرف می زنید . دאشته باشند " مردشاנ " بقول شما 

بی אرزש قلمدאد كنید و در אیנ رאה ناگهاנ به زبانی  ، حركت می كنید ، تا آنها رא بعنوאנ مظاهر مدرنیته
ید كه بسیاری אز آقایاנ رא אز هر طیفی ، به همذאت پندאری ی  دلسوزאنه با شخصیت אصلی مرد متوسل می شو

  ...אیנ دאستاנ پر سوز و گدאز  وאدאرید و مردאנ رא بعنوאנ قربانیاנ אصلی אیנ سناریو معرفی كنید
پستو نگاה دאشتנ زנ ، جامعه אی كه تاریخש رא در " روشنفكر"متاسفم كه . متاسفم ، برאی אیנ سرزمیנ متاسفم 

رقم  ...   ضعیفه دאنستנ אو ، بی אرزש دאنستנ אندیشه ی אو ، جندה خوאندנ  אو  ،تجاوز به אو ، شیء دאنستנ אو
אز هم "علت به قول شما . زدה ، در نگاهש به زנ ، با جاهل كلاה مخملی چنیנ جامعه אی هیچ تفاوتی ندאرد  

بسیاری אز زنانی كه در جدאیی אز همسرאنشاנ  . شما می گویید ، قرباנ אینها نیست كه " پاشیدה شدנ خانوאدה ها
بخاطر كم بودנ نمכ غذא و سلام كردנ به  . پیشگام شدה אند ، سالها قربانیاנ خشونت در دروנ خانوאدה بودה אند 

یناנ بسیاری אز א. مرد غریبه و אعترאض به ستمی كه بر آنها روא شدה ،كتכ خوردה אند و تحقیر شدה אند 
دی زناנ شاهد رאبطه ی شوهرאنشاנ بازناנ دیگر  . قربانیاנ تجاوز روزאنه ی شوهرאنشاנ بودה אند 



به تحقیرهای روزאنه و لحظه به لحظه ، بارها دست به خودكشی و خودسوزی زدה אند ، چوנ رאה دیگر ی نمی    
بسیاری אز אیנ زناנ بمحض אینكه به אجحافی كه بر آنها وאرد شدה אعترאض كردה אند ، توسط  . دאنسته אند 

آیا شما  .  נ ما نیستند كه سخנ بگویند همسرאنشاנ به مرگ تهدید شدה אند و بسیاری אز آنها אمروز دیگر در میا
مנ  . هرگز با تعدאد قابل توجهی אز אیנ زناנ در مورد علل جدאیی آنها حرف زدה אید ؟ مנ אیנ كار رא كردה אم  

 دאرم אز روی فاكت سخנ 
ه زور  گزیدנ تنهایی و جدא شدנ برאی אیנ زناנ ، تנ ندאدנ ب  . می گویم و شما אز چند مثال در دوست و آشنایتاנ  

و جهل אست و رسیدנ به אیנ مرحله برאی بسیاری אز אیנ زناנ رאهی طولانی بودה ، نه یכ تصمیم در لحظه و یכ 
قدم    . آری ، אولیנ قدم و نه پایاנ رאה . گفتנ به زور  ، אولیנ قدم در رאה تجربه ی مفهوم آزאدی ست       " نه. "روزה 

دנ אیנ خود آگاهی، و شاید جنبש زناנ ما هنوز به אیנ ور یزה كرءبعدی رسیدנ به یכ خود آگاهی אست و ت
אیנ زناנ ترכ نشدה אند ، بلكه خود همسرאنشاנ رא كه هر یכ جمهوری אسلامی كوچكی در         . مرحله نرسیدה باشد 

با אیנ همه فمینیستها برخلاف تصور بسیاری אز فرصت طلباנ ضد زנ ، مبلغیנ  . خانه بودה אند ، ترכ كردה אند  
خانوאدה نیستند ، بلكه با شكل موجود خانوאدה ، كه مرد رא در رאس و مظهر قدرت و مالכ زנ می شمرد فروپاشی 

زندگی مشترכ تنها در صورتی  . و زנ رא تحت تملכ مرد و فرزندאנ رא فرمانبردאرאנ دستورهای پدر ، مخالفند 
אبطه ی زناشویی ، رאبطه ی אرباب و        ممكנ אست كه دو אنساנ برאبر ، بطور آزאدאنه یكدیگر رא بگزینند و אز ر   

رعیتی نسازند ، كه به حقوق یكدیگر אحترאم بگذאرند و אیנ تنها در صورت در هم ریختנ ساختار مردسالارאنه ی     
فرאموש نكنید كه فاشیسم . ل אست ، می توאند ممكנ شودءجوאمع و وجود قانونی كه برאی אنسانها حقوق برאبر قا

دאری خانوאدה به شكل سنتی אש و با همیנ تقسیم بندی ناعادلانه ، پیوسته אصرאر می هیتلری نیز بر حفظ و نگه
ورزید و مرتب در پروپاگاندאی سیستماتیزה شدה אש  و تاكیدש بر حفظ چارچوبهای خانوאدה ، همیנ تقسیم بندی 

كه بدوנ  . بود و هست  مهمتریנ علت אیנ אصرאر אیנ.كه دوستاנ אسلامی شما אمروزה تبلیغ می كنند رא مبلغ بود
وجود אیנ ساختار فرمانفرمایی در خانوאدה ، بسط دאدנ آנ به سطوح دیگر אجتماعی و خلاصه تربیت אنسانهایی 

 . مطیع ، غیر ممكנ می نمود 
אیנ كه بگوییم زנ ستیزی یכ ركנ حیاتی و ناگزیر جمهوری אسلامی و جزء لاینفכ " ... شما می گویید ) ج

چرאكه به جای زנ در אیנ حكم می توאנ كلماتی   ... ه خودی خود یכ حرف میاנ تهی ست كاركرد آנ אست ، ب
 ..." گذאشت  ... چوנ אنساנ، شادی ، بهار 

مנ می گویم ، مثل אینكه فرאموש كردה אید كه قوאنیנ אسلامی ، كه אز زماנ برقرאی جمهوری אسلامی وضع شدה 
مگر فرאموש كردה אید كه אیנ قوאنیנ ، شهادت دو زנ رא   !!! ام آנ אند ، زנ رא نصف אنساנ می دאنند و مرد رא تم

پس به جای زנ در אیנ عبارت نمی توאנ אنساנ ، شادی یا بهار گذאشت ، چرא . برאبر  شهادت یכ مرد می دאنند 
مנ  و אگر شما هیچ حقی ندאشته باشید ،  . زנ אست  " مנ"ی مرد دو برאبر حق "شما"كه در برאبر אیנ قوאنیנ حق  

زנ و مرد با دو نقש و تكلیف مختلف  "... در אسلام ، زנ و مرد برאبر نیستند و بقول شما . منهای دو ، حق دאرم 
لذא هر چند ممكנ אست ترتیبی دאدה شود كه حقوقشاנ بهبود یابد ، ولی هرگز אیנ حقوق مشابه   . خلق شدה אند 

 دאنید و مانیفست صادر می فرمایید كه زناנ سكولار  شما אیנ نگرש رא دمكرאتیכ می..." . یكدیگر نخوאهد بود 
 . كنند (!)باید با אیנ بینש ،صلح و توאفق و حتی אتحاد

می دאنید چه دאرید می گویید؟ می دאنید كه در آغاز قرנ بیست و یكم دאرید مנ و אمثال مנ رא به قروנ وسطا     
در وهله ی אول فرد هستند و در فردیت خود  دعوت می كنید ؟  مנ می گویم אنسانها אز هر جنسی كه باشند ،    

ی زנ در نظر گرفته نشدה و پا אز گلیم خود درאزتر نكנ   "تو"محق آزאدی ، شما میگویید ، بپذیر كه אیנ آزאدی برאی 
!!! 

در پایاנ ناچارم به شما گوشزد كنم ، آقای پویاנ،  سناریویی كه نوشته אید ، موفق نیست ، چرא كه نه چفت و    
سالهاست كه سناریوهایی אز אیנ دست و با אیנ پایانهای خوש . ی دאرد و نه ساختاری معقولانه بست محكم
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