
 دفاع אز جنبש زناנ دאخل كشور یا دفاع אز زناנ وאبسته به رژیم؟
 אز منصور پویاנ“ ...فمینیسم سنتی، دאمچاله אی بزرگ“ پاسخی به مقاله ی 
 )١٩٩٩، دאرمشتات ، “دیدאر“چاפ شدה در (

 
 نیلوفر بیضایی 

 
 !آقای نویدی گرאمی 

 ٢٥در شمارה ی  " در برאبر نوگرאیی فرهنگی  فمینیسم سنتی دאمچاله ی بزرگ  " قاله אی رא كه تحت عنوאנ  م
حیرت אز אیנ جهت كه אیנ مقاله بمناسبت روز زנ چاפ شدה אست . چاפ كردید ، در كمال حیرت خوאندم " دیدאر "

، آنهم در نشریه אی كه در خارج אز  مقاله אی كه می توאنست هر موقعی אز سال چاפ شود  ولی نه در روز زנ. 
به زناנ خارج אز كشود به אندאزה ی   . خوאنندگاנ אحتمالی אש ، אیرאنیهای تبعیدی هستند אیرאנ چاפ می شود و

אیנ نوشته نه تنها توهیנ نامه אی به مبارزאت زناנ تبعیدی אست   . كافی در نشریات دאخل אیرאנ حمله می شود  
 آشفته بازאر، جاנ خود رא  ، بلكه دشنامی אست به مبارزאت سالیاנ زناנ در אیرאנ وهمچنیנ به زنانی كه در آנ

و شما خود بهتر אز مנ می دאنید كه     ... بر سر دفاع אز حقوق نیمی אز جمعیت سرزمینماנ به خطر می אندאزند 
شما אما به پاسخگویاנ אحتمالی  . دشنامگویی می توאند در لوאی جملات آرאسته و پرزرق و برق نیز אنجام بگیرد 

بپرهیزند ، در حالیكه خود دشنامگویی دیگری رא אز  ! אیرאد אتهام אستنادیدرس می دهید كه אز دشنامگویی و אز 
אجازה بدهیدكه نهایت تعجب خودم رא אز אیנ تناقض در رفتار אبرאز  . آقایی بنام منصور پویاנ چاפ كردה אید 

وشته ی كنم ، هر چند كه فرض رא بر אیנ می گذאرم كه چوנ خودتاנ رא طرف صحبتهای אیנ آقا نمی بینید ، ن
 . אیشاנ به نظرتاנ دشنامگویی نیامدה باشد 

אز سوی دیگر یاد آوری می كنم كه به كار بردנ وאژה های زشت و تحقیر آمیز قرنهاست كه یכ تجمل مردאنه אست  
و زناנ ما كه سالیاנ سال قربانیاנ אیנ نوع برخوردها بودה אند ، بهیچوجه قصد ندאرند دنباله روی אیנ شیوה ی   

تا אینجا אنتقاد مנ به شما ، كه אمیدوאرم شما رא به تعمق و نه    .  אز برخورد با مسایل باشند  بی منطق
 “ אیشاנ אز وאژה  بی سرپرست. אكنوנ می پردאزم به نوشته ی پر تناقض آقای پویاנ . پاسخگویی به مנ برאنگیزد

دאدנ   زها و همچنیנ بی אرزש جلوה تنها بعنوאנ وسیله אی برאی كوباندנ ماركسیسم و مخدوש كردנ مر“فمینیسم
مبارزאت زناנ אیرאنی در خارج אز אیرאנ אز یכ سو و مخدوש كردנ مرزهای مبارزאتی زناנ دאخل אیرאנ با زناנ     

مנ ماركسیست نیستم ، ولی بدلیل   . وאبسته به حكومت جمهوری אسلامی ، אز سوی دیگر ، אستفادה كردה אند 
لم ، تلاש خوאهم كرد تا پاسخی به بی אحترאمی   ءو مبارزאت زناנ אیرאنی قاאحترאمی كه برאی وאژה ی فمینیسم 

 . بدهم  آقای پویاנ به אیנ جنبשسرאسر אدعای
كه شاید لازم باشد برאی جای دאدנ آנ در وאژה  (، " فمینیسم سنتی "آقای پویاנ با אطلاق وאژה ی مנ در آوردی  -١

به فمینیستهای ماركسیست ، مبارزאت زناנ ! ) یز تالیف كنندگاנ خود ، یכ كتاب جدید وאژה گاנ و مفاهیم ن
אیشاנ گویا خبر ندאرند كه در جنبש زناנ אیرאنی  . خارج אز كشور رא در حد یכ جنبש تכ فكری تنزل می دهند 

خارج אز كشور ، طیفهای گوناگوנ فكری وجود دאرد و یכ جنبש فرאحزبی אست ، هر چند كه زنانی كه وאبسته به     
جنبש زناנ אیرאנ یכ جنبש پلورאلیستی אست كه در   .  هستند نیز در دروנ אیנ جنبש فعالیت می كنند  אحزאب

با تمایلات گوناگوנ و با در نظر گرفتנ אختلافات ... آנ אز زناנ ماركسیست گرفته تا زناנ لیبرאل ، אومانیست 
 . אرند فكری ، در یכ هدف مشترכ یعنی مقابله با ستم جنسی با یكدیگر توאفق د

دیگر آقای پویاנ یכ سری تعاریف كلی و بدیهی رא كه همه ی فمینیستها به آنها אعتقاد دאرند و جزو    אز سوی
ها ربط می دهند و در     � ª

  



אستفادה אز كلمه ی   ("!!!!אلتقاطی"و " سنتی"אیشاנ در نوشته شاנ بارها تاكید كردה אند אیנ فمینیستهای  -٢
سقوط رژیم "كه אیشاנ אینچنیנ אز وجود آنها حس خطر كردה אند ،   )رא به یاد چه كسانی می אندאزد؟ אلتقاطی شما 

אینطور كه אز بند بند ! سرسازگاری ندאرد ) نقل به אصل" (مذهب"و " سنت"و نظریاتشاנ با " كنونی رא می خوאهند
باید به . همیנ نكات ذكر شدה אست در ! مقاله ی אیشاנ پیدאست مشكل אصلی אیشاנ با אیנ فمینستهای منفور 

نیز با فمینیستهای منفور אیشاנ در אیנ ) و نه تنها مנ (אطلاع אیشاנ برسانم كه مנ فمینیست غیر ماركسیست 
نقطه مشتركم و بزرگتریנ آرزویم سرنگونی حكومت مورد علاقه ی אیشاנ אست ، هم بدلیل ضد אنساנ بودنש و 

 ... یנ ضد بشری خود ، خاصه بر زناנ وאرد می كند هم بدلیل ستم مضاعفی كه با قوאن
در مورد فمینیستهای ماركسیست بعنوאנ یכ خصلت منفی אستفادה " سنتی"تناقض رא می بینید ؟ אیشاנ אز وאژה ی 

سوאل مנ אینست كه آیا אیشاנ  . بودנ آنها رא منفی قلمدאد می كنند " سنت"می كنند و چند سطر پاییנ تر ، ضد 
دאرند یا אینكه אیנ وאژה ها برאی אیشاנ سنگهایی هستند كه برאی " مدرنیته" و " سنت"مشخصی אز خود تعریف 

אثبات אدعای خود به هر سو كه خوאستند، پرتاب می كنند و در هر جهتی كه به نفع نظریات پر אز אبهام شاנ  
تا جایی كه برאی كوباندנ " سنت"بود ، معنای لغوی אیנ وאژה ها رא به نفع خود بر می گردאنند ؟ یعنی وאژה ی  

 אسلامی אیشاנ  -فمینیستهای ماركسیست بكار بردה شود بار منفی دאرد و אز آنجا كه در אرتباط با فرهنگ ملی   
 !!!بكار می رود ، مثبت می شود ؟ 

" امی فمینیسم אسل" مנ در آوردی  אینجا به مورد دیگر بحث آقای پویاנ ، یعنی אیנ نظر كه אخترאع وאژה ی  - ٣
كه باید بگویم مנ نیز وאقعا אیנ وאژה رא بی سر و ته אرزیابی میكنم ، منتها نه به دلایلی كه آقای پویاנ ذكر        (رא 

كردה אند ، بلكه چوנ تعریفی كه بخشی אز زناנ وאبسته به دستگاههای دولتی جمهوری אسلامی אز فمینیسم 
. به زناנ خارج אز كشور نسبت دאدה אند ، می پردאزم   ) دאرند ، هیچ ربطی به پدیدה אی بنام فمینیسم ندאرد

بعبارت دیگر אیشاנ در حالیكه در چند جمله قبل אدعا كردה אند كه فمینیستهای ماركسیست ، אسلام رא با  
! فمینیسم در تضاد می بینند ، مدعی می شوند كه وאژה ی  فمینیسم אسلامی ، אخترאع زناנ خارج אز كشور אست 

سیاری אز فمینیستهای خارج אز كشور در نوشته هایشاנ ، شاید نا خود آگاה به אستفادה אز אیנ درست אست كه ب
وאژה تנ دאدה אند ، ولی باید به אطلاع آقای پویاנ برسانم كه قبل אز هر كس همنظرאנ אیشاנ چوנ خانم ناهید 

و یا " אر مذكر فمینیسم אسلامیبنیاנ گذ"قلم می زنند و آقای محسנ سعید زאدה ، " زناנ "مطیع كه در مجله ی 
خانم مطیع . خانم نیرה توحیدی  كسانی بودند كه אز אیנ وאژה برאی تعریف خود و نظرאتشاנ אستفادה كردند 

معتقدند كه فمینستهای غربی شعار برאبری زנ و مرد رא می دهند و به אعتقاد אیشاנ אیנ شعار منجر به رشد   
نقل !!! (می شود " אفزאیש طلاق"و " دو جنس گرאیی"، ) ب.نس گرאیی ، נهمج" !(همجنس بازی"پدیدה هایی چوנ 

 ).، نوشته ی ناهید مطیع"فمینیسم در אیرאנ"، ٣٣،١٣٧٦אز مجله ی زناנ، شمارה 
به عقیدה ی אیشاנ فمینیسم אز نوع مورد پسند אیشاנ برאی جامعه ی אیرאنی ، كه خود אیشاנ فمینیسم אسلامی        

حفظ نقש مادری و همسری زנ ، حمایت אز אرزشهایی "یعنی ) اנ אیرאنی خارج אز كشورو نه زن( نام می نهندש 
وزنی  _ نقש عاطفی زנ یا مادری و نقש אبزאری مرد یا شكارچی گری   _ كه برאی نقש های سنتی زנ و مرد 

مردאנ ل אست و نشاנ دאدנ אینكه جنبש فمینیستی אیرאנ نمی توאند بدوנ كمכ و همرאهی ءیكساנ و برאبر قا
 ).نقل אز همانجا..." ( موفق باشد 

برאی نشاנ دאدנ نزدیكی نظر آقای پویاנ به نظرאت אیנ بخש אز زناנ وאبسته به جمهوری אسلامی ، ناچارم   
 !!!אكنوנ نقل قولی אز همیנ مقاله ی آقای پویاנ بیاورم تا خود بخوאنید אیנ حدیث مفصل

 و آموزشی زناנ روندی ست در خدمت بالندگی ی فرهنگی و  جنبש روشنگری: " ...  می نویسند נآقای پویا
אجتماعی كه با روحیه ی برאندאزی ، خود باوری ، مرد ستیزی و ضدیت با نهاد خانوאدה سر سازگاری  

ندאرد . ) مقایسه كنید با نظرאت خانم مطیع(..."
אز فعالتریנ زناנ در جنبש   خانم مهرאنگیز كار كه אز زناנ فمینیست غیروאبسته به نظام موجود אست و یكی      

نیمروز  (كنونی زناנ אیرאנ به حساب می آید و حتما אز آقای پویاנ نمرה ی خوبی نخوאهد گرفت ، در مصاحبه אی 
 :می گویند  ) ٥٢٩، شمارה 

مردم نمی توאنند . چارچوب حكومت دینی سانسور به شكل خاصی زندگی فرهنگی مردم رא كنترل می كند  ...  "
به  . ی خود رא چنانچه مبتنی بر جدאیی دیנ אز سیاست و حكومت باشد به سهولت بیاנ كنند نظرאت אصلاح

لذא جز برאی زناנ دیندאر و موאفق  . عبارت دیگر دولت אجازה نمی دهد خارج אز قیود دینی وضع موجود نقد بشود 
نوز به زباנ هنر و אدبیات با حكومت دینی، برאی زنانی كه אز طیف سكولار هستند عرصه گشادה نیست و אینها ه

 ..." گاهی زباנ به אعترאض می گشایند 
آقای پویاנ  مشخصا و علنا אز نظریات زناנ אسلامی وאبسته به جمهوری אسلامی و نه אز مبارزאت زناנ אیرאנ ،   

د ، دفاع می كنند و بدیנ ترتیب ، אیנ زناנ وאبسته به دستگاה رא نمایندگاנ جنبש زناנ אیرאנ معرفی می كنن
یعنی ما . (بدوנ در نظر گرفتנ אینكه بلندگوها و אمكاנ سخנ گفتנ تنها و تنها در دست אیנ دسته אز زناנ אست 

و بدیנ طریق אنبوה زنانی رא   ...) زה رفسنجانی؟وאی برما ءאینقدر حقیر شدה אیم كه نمایندה ی فكری ماנ بشود فا
 بر روی شخصی تریנ حیطه های زندگی شاנ و نهایتا  كه در آرزوی رفع ستم جنسی و لغوكنترل دستگاה אسلامی  

در آرزوی یכ אیرאנ دمكرאتیכ و با هدف جدאیی دیנ אز حكومت،  سالیاנ سال אست كه مبارزה می كنند رא אز אیנ  
 . مبارزה حذف می كنند 
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كه אینچنیנ آقای پویاנ در بخشهای پایانی نوشته ی خود چندیנ بار אز وאژה ی دوآلیسم אستفادה می كنند   -٤
אیشاנ نگرש دوآلیستی رא به نقد می كشند ، ولی گویا . كه پیدאست אز وאژה های مورد علاقه ی אیشاנ אست 

אیشاנ فمینیسم خارج אز   . متوجه نیستند كه در جزء به جزء مقاله ی خودشاנ نگرشی كاملا دوآلیستی دאرند 
ولی رא بد و بی אرزש قلمدאد می كنند و دومی رא خوب  אیرאנ رא در مقابل فمینیسم دאخل אیرאנ قرאر می دهند ، א  

نام می نهند و بدوנ אینكه ذرה אی אز گرאیشات فكری  " فمینیسم سنتی "جنبש زناנ خارج אز كشور رא . و باאرزש 
مختلف موجود در دאخل אیנ جنبש خبر دאشته باشند ، אیנ جنبש رא زאییدה ی ماركسیسم عقیدتی می دאنند و به     

  . می زنند“ضدمرد“آנ אنگ 
אز سوی دیگر جنبש زناנ دאخل كشور به عقیدה ی אیشاנ پیام آورعشق و حفظ خانوאدה אست و نه تنها بهیچوجه  

" ضد مرد"با برאندאزی نظام موجود موאفق نیست ، بلكه نظام موجود رא تعدیل بردאر نیز می دאند و مهمتر אینكه 
هر چند (אیشاנ دאشتנ گرאیشات نظری گوناگوנ  !) .אر حقوق مردپس زندה باد جنبש فمینیستهای طرفد(نیست  

אیנ گرאیشات گوناگوנ אز جناح ناطق نوری تا خاتمی ، אز رفسنجانی تا نظرאت مطهری و خلاصه אز آبی تیرה تا  
آبی روشנ باشد و چندאנ هم گوناگوנ نباشندو توجه بفرمایید همه ی אیנ پیشوאیاנ مانند آقای پویاנ אز جنس 

عیנ אیנ می ماندكه مقامات دولتی سفیدپوست آفریقای جنوبی ، אدعای حق رهبری جنبש سیاה . كرند مذ
خارج אز    !!! (رא بر جنبש زناנ دאخل אیرאנ روא می دאرند و خلاصه به آנ نمرה ی بیست می دهند  !) پوستاנ كنند

 دفاع می كنند ، نام אسلامی رא אز  و جالبتر אینكه تمام مدت אز نظرאت زناנ حكومتی!) كشوریها نمرה شاנ صفر
چرא كه אكنوנ دیگر دمكرאسی و دم زدנ אز جامعه ی مدنی  (روی آنها برمی دאرند و دمكرאت نام می نهندشاנ ، 

 .و مبارزیנ وאقعی حقوق زناנ در אیرאנ رא بسادگی حدف می كنند !) مد شدה و אسلامی د مدה
دیدנ بد אست ، چرא אیشاנ تمام مقاله شاנ رא صرف אرزש گذאری   سوאل مנ אینست كه אگر دوآلیسم فكری یا قطبی 

می كنند و אصلا به چه حقی تمام حقوقی رא كه   ... دوآلیستی  دאخلیها وخارجیها ، خوب و بد ، سنتی و دمكرאت 
 لند ، אز دیگرאנ می گیرند ؟ءه ی نگاה سرאپا مخدوششاנ قاءبرאی خود در אرא

جه تمایز جنبש دمكرאتیכ رناנ در אیرאנ ، آنست كه هر آنچه رא كه بومی אست     و: " پویاנ می نویسد  آقای – ٥
می خوאهند   دلمشغولی زنانی كه . منفی و مردود تلقی نكردה و تجدد و سنت رא در تقابل و تناقض ندیدה אست

א به تجدد و   پیام آور عشق و دאنש ، برאبری و آزאدی باشند آنست كه چگونه می توאנ گذشته رא به آیندה ، سنت ر 
خرد مردאنه رא به منظر زنانه پیوند زد و אز آנ درخت تنومند باروری و شكوفایی فرهنگی آفرید ؟ אینجاست كه       

 ..."چنیנ زنی در هیچ مدאر بسته אی ، حتی مدאر فمینیسم و تنوعات گوناگوנ آנ محبوس نمی ماند  
، فردیت به یكساנ پندאری ،حجب و حیای زنانه در دروس باغبانی آقای پویاנ ،گاری به كامپیوتر و تكنولوژی  

به حق زناנ بر بدנ خود پیوند زدה می شود و نتیجه نمی دאنم كدאم درخت ناقص אلخلقه ی پرشاخ و بی برگی  
  ...خوאهد بود

سناریوی یכ معلم رشته ی باغبانی كه אز فمینیسم هم سررشته אی دאرد و אینכ بخت  ) پایاנ خوש(در هپی אند  
زناנ چادری كه تنها یכ چشمشاנ پیدאست، با  .  در فیلمنامه نویسی می آزماید ، به یכ تصویر می رسم خود رא

كه אلبته אیנ لبخندها باید با بهرה گیری אز نیروی تخیل حدس زدה شوند ، چرא كه چادرها (لبخندهایی برلب 
مادرאنه   ) لبخند אیناנ رא אما می بینیم(، كودكانشاנ رא كه آنها نیز لبخند بر لب دאرند )مانع دیدנ لبخندهاست 

در بغل گرفته אند ، و در كنار شوهرאنشاנ ، كه حقوق مادرאنه ی آنها رא كاملا برسمیت می شناسند ، در یכ  
دوربیנ آرאم آرאم  بالا می    . میتینگ دسته جمعی ، تشكیل جامعه ی مدنی אز نوع אیرאنی אש رא جشנ می گیرند    

آنها خوشحالند كه با حفظ .   موج جمعیت אنسانهای خوشبخت رא به تصویر می كشدرودو در یכ لانگ شات ،
سنتهای אرزشمند جامعه ی אسلامی شاנ ، بدوנ אینكه مجبور شوند به مدرنیته ی غربی تנ بدهند و زنانشاנ بی  

 دورאנ پست  بند و بار شوند ، و بدوנ אینكه אصالت אیرאنی شاנ یا ناموس ملی شاנ رא خدشه دאر سازند ، به
در چنیנ جامعه אی نه تنها وאژה  . مدرنیسم پای گذאشته אند و مدرنیسم رא نقادאنه به پای میز محاكمه می كشند 

، وאژה هایی مנ در آوردی אند " فمینیسم"كه אصلا خود وאژה ی  " فمینیسم אسلامی "و " فمینیسم سنتی "هایی چوנ 
אש ، אیנ אلگوی تمامی روشنگرאנ جوאمع غربی ، پس زندה باد אیנ   پس زندה باد جامعه ی مدنی אز نوع אیرאنی   . 

 ...باغباנ سناریو نویس ، منصور پویاנ ، كه אز אیנ پس نامש بر سر همه ی زبانها جاری خوאهد بود 
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