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سرنویس

حقوق  و  دموکراسی  دارد؛  استواری  بسیار  اما  ساده  منطق  دموکراسی«  و  »سکس 
رسمیت  به  خویش  تن  قلمرو  بر  حاکمیت  در  آدمی  حق  که  قلمرویی  در  شهروندی 
ناتوان  را  جامعه  شهروندان یک  نمی توان  بی معنا ست.  تعارف  نمی شود، یک  شناخته 
در اداره کالبد و احساس های شخصی خود دید و در همان حال به آن ها اجازه داد در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های محلی و ملی حضوری موثر داشته باشند. به عبارت 
دیگر، آزادی های فردی و اجتماعی پیش نیاز و پیش درآمد آزادی های مدنی و سیاسی 
است؛ اجتماع و فرهنگی که در پذیرش آزادی های اجتماعی »اما و اگر« می کند، البته 

که در پذیرش آزادی های سیاسی طفره خواهد رفت.
و  مشارکت  حق  دارد،  مسئله  قانون  و  قدرت  ملی کردن  با  اسالمی  جمهوری  اگر 
رقابت شهروندان را در قانون گذاری و توزیع قدرت نادیده می گیرد و حاکمیت آنان 
بر سرنوشت خویش را با زدوبندهای بسیار انکار می کند، تا حد بسیاری برآمد این نکته 

است که استبداد در اساس، آدمی را صالح در تشخیص مصالح خویش نمی داند.
این خام اندیشی سکسی-سیاسی  کالبدشکافی  و  نقد  تنها  اما  دموکراسی  و  سکس 
تا پنهانی ترین الیه های آن نیست؛ آسیب شناسی این نظام شهربندی و توصیف تاریخی 
بدخیمی  تا  که  توسعه نایافتگی  و  استبداد  از  است  صورت بندی ای  نیز  هست.  هم  آن 
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و  می یابد  ادامه  حاکمان  با  محکومان  هم پوشانی  و  ایرانیان  ما  جنسی  اضطراب های 
ریشه های تاریخی، فکری، روانی و دینی آن را می آشکارد. سکس و دموکراسی بازیابی 
سکس، تن، تنانگی، زن و زنانگی از زباله های مردساالری است و عجیب نیست اگر 

مدرنیته را در دامن زنان می گذارد. 
سکس و دموکراسی برآمد طوفانی ذهنی است که در هیاهوهای سیاسی و اجتماعی 
دهه های شصت، هفتاد، هشتاد و نود در پی یک انقالب بزرگ اما ورشکسته و کم نتیجه 
جنبش های  گرماگرم  قدکشیده ام،  اسالمی  انقالب  کودکی  در  من  است.  شده  نوشته 
دوم خرداد و سبز را تجربه کرده ام و به عنوان یک کنش گر سیاسی-اجتماعی رویاها 
و کابوس هایم را به قلم آورده  و در تکاپوی آن بوده ام که راهی به رهایی از انحطاط 

بجویم.
اسالمی،  انقالب  آسیب شناسی  و  کالن  چشم اندازی  در  انحطاط  آسیب شناسی 
و  آسیب شناسی  این  به  آنچه  بوده  است؛  من  مسئله  همواره  آن،  به  پنجره ای  همچون 
برآورد، اهمیت می دهد این است که خانه و خانواده ما، چون بسیاری دیگر از خانه های 
ایرانی، در حال گذار از سنت به مدرنیته بود و همه آنچه در اجتماع پریشان ما می گذشت، 
کم وبیش در خانه و خانواده ما هم جاری بود و من قربانی، شاهد و گزارش گر هر دو 

جریان موازی و درهم بوده ام.  
آشنایی نزدیک من - به عنوان یکی از بنیان گذاران »حزب وفاق ایران« - با بسیاری 
از کنش گران سیاسی، مذهبی و ملی هم می تواند بر غنا و اهمیت این تجربه ملی بیفزاید؛ 
حزبی که آماج وحدت و وفاق ملی داشت، اما همانند همه رویاهای بزرگ دیگر در این 
خاک آلوده به توسعه نایافتگی و توهم از پای در آمد و تجربه ای ناکام به ناکامی های 

پیشین افزود.
در  را  معاصر  ایران  سیاسی  تاریخ  با  آن  نسبت  و  سیاسی  اسالم  گذار،  این  در 
و  سیاسی  اسالم  و  کرده ام  گزارش  شهروندی«  تا  شهربندی  »از  عنوان  با  مجموعه ای 
با اسالم تاریخی را در »در همسایگی خداوندان« پیش گذاشته ام. در  نسبت سنجی آن 
اسالم سیاسی  به  نگاه من  پاره آخر و بخش کامل کننده  نتیجه »سکس و دموکراسی« 
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است؛ که اسالم سیاسی را از مرتبه متهم اصلی به برآمد شکلی از توسعه نایافتگی فرو 
آنان همچون مظروفی در  اسالم سیاسی و درک  از  تاریخی  اسالم  تفکیک  می کاهد. 
ظرف توسعه نایافتگی، یک کج سلیقگی زبانی و کم اهمیت نیست و می تواند در اساس 
با عنوان عرفی گرایی یا سکوالریزم  و به گونه ای گسترده درک ما را از گفتمانی که 

شناخته می شود، دگرگون کند. 
به زبان دیگر، دیستوپیای جاری در ایران، سراسر برآمد تاریخ اسالمی و سرکردگی 
مسلمانان و شیعیان در پهنه سیاست نیست. به عنوان نمونه اضطراب های جنسی، که ستون 
فقرات پیگیری ها و ادعاهای من در این مجموعه است، ریشه های عمیق و پیشااسالمی هم 
دارد؛ حتی اضطراب های جنسی ایرانیان را می توان بازتاب ناآرامی ها و اضطراب هایی 
دانست که ما را به گفتمان راست وناراست و خیروشر )حق بودن( گره زده است. در این 
تاریخ، اگر ما با گفتگوهای حق وناحق )حق داشتن( بیگانه ایم، چندان عجیب نباید به نظر 
از اسالم، »حق بودن«  پیش  ایرانی، حتی  بگویم هسته سخت فرهنگ  برسد. می خواهم 
است و به گونه ای دردناک می تواند هر »حق داشتنی« را در پای آن قربانی کند. این که 
در فرهنگ مان حتی واژه ای مناسب برای حق در معنای »حق داشتن« نداریم و »حق بودن« 

همیشه پیش درآمد »حق داشتن« بوده  است، ریشه در همین عادات دارد.
است؛  شده  زاده  جدید  جهان های  با  و  است  مدرن  فهمی  »حق داشتن«  اساس  در 
بر »حق بودن« است که در فرهنگ های  از فهم »حق داشتن«، مقدم دانستن آن  دشوارتر 
در  ایرانی-اسالمی  تاریخ  می نماید.  کم یاب  یا  نایاب  شدت  به  )فاربی(  فارسی-عربی 
مواجهه ایرانیان با مدرنیته، تا حد بسیاری تالش برای عبور از این گردنه سهمگین است 

و جمهوری اسالمی تنها نمونه ای از این تاریخ شکست و سرافکندگی است. 
والیت فقیه را باید تظاهرات بیرونی این آسیب تاریخی و اندیشگی دید؛ چه، آشکار 
است که قدرت پهنه پهنه ها ست و سرانجام بر هر پهنه دیگری سرکردگی خواهد داشت. 
به زبان دیگر، برای واردشدن به سراپرده قدرت در اجتماعات پیشامدرن درهای بسیاری 
وجود دارد )از جمله اسالم(، اما قدرت قدرت است و تنها به حفظ خود می اندیشد و 
طبیعی است که پس از جلوس بر اریکه قدرت همه راه ها و درها )حتی اسالم( را مسدود 
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می کند. چنین درکی از قدرت و اسالم درکی مدرن است و شوربختانه هنوز بر مخیله 
ایرانیان سنگینی می کند.

اسالم تاریخی در ایران و اسالم سیاسی در انقالب اسالمی، از دل این دشواری ها و 
در پوشش این هسته سخت پرداخته شده است؛ هسته سختی که در نبود درکی مناسب 
از »حق داشتن« در اساس فهم قدرت و سلطه را برای ما بسیار پرمسئله می کند. به زبان 
دیگر، انگار تاریخ ایرانی-اسالمی در روایت جان کندن در رهایی از سلطه یک استبداد 

و تن دادن آسان به سلطه استبدادی دیگر فشردنی است. 
از آنجا که انقالب اسالمی، خواسته وناخواسته، به دریافتی از اسالم سیاسی سنجاق 
شد که خود را در برابر جهان های جدید و سبک های زیست جنسی  برآمده از آن قرار 
پهنه  به  جایی  در  جاری  ناکامی های  از  من  آسیب شناسی  اگر  نیست  عجیب  می داد، 
سکس و ادعاهای جنسی اسالم گراها کشیده می شود. اندیشیدن به این تاریخ شکست 
آن  با  هم آوردی  به  که  بزرگی  انگاره پردازان  و  انگاره ها  با  آشنایی  و  سرافکندگی  و 
برخاسته اند، در باور من –آن چنان که در متن خواهد آمد - پیوند سکس و استبداد را 

در ایران بامعناتر می کند.  
اسالم گراها ناباورانه از حیات خلوت خانه ها و خانواده های ما به میانه گود سیاست 
و  و سیاست ورزی  سیاست  برای  انگاره روشنی  هیچ  در حالی که  بودند،  پرتاب شده 
از  ماندگار  برون شد  و  قانون گذاری(  )و  قدرت  پایدار  توزیع  یعنی  آن،  کانونی  مسئله 
به  اسالم گراها  از آن که  پیش تر  اسالم گرایی  نداشتند.  منطقه،  و  ایران  تنازع قدرت در 
خود بیایند در دام گرایش های واپس گرا، توسعه نایافته، غیردموکراتیک و چپ گرایانه 
جریان تنومند غرب ستیز و مدرنیته ستیز گرفتار آمد و انقالب اسالمی را در برابر غرب و 

جهان جدید تعریف کرد.
پاشنه  و  لیبرالیسم  و  دموکراسی  برابر  در  به صف آرایی  آسانی  به  این صف آرایی 
آشیل آن - به زعم اسالم گراها - یعنی سبک زیست جنسی جدید در جهان توسعه یافته 
قابل تحویل و تقلیل بود؛ چه، اسالم گرایی در جان خود و اسالم گراها در چنبره نادانی ها 
و ناکامی های تلمبارشده رومانتیک خود نمی توانستند هیچ نسبتی با آزادی، حقوق بشر و 
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دموکراسی )که پیوند انکارناشدنی با انقالب های سکسی در غرب دارند( برقرار کنند؛ و 
چه پهنه ای آسیب پذیرتر از بدن زنان در دسترس آنان بود! آن ها با ساده لوحی تمام تاریخ 
سیاه و سنت ستمی را که سده ها و هزاره ها در خانه و خانواده دیده و پروریده بودند به 
پهنه سیاست کشیدند. آنان با برجسته کردن والیت فقیه - که شکلی از اشکال پدرشاهی 
و پدرساالری است - و پیوند آن با دریافت های فقهی رنگ ورورفته به بازسازی سنت 
در شکل و شمایلی جدید رانده شدند. نبود دموکراسی و فرمول مناسبی برای توزیع و 
انتقال قدرت در ایران به آسانی می توانست و توانست اسالم سیاسی و انگاره والیت فقیه 
را به سنت دیرین استبداد و نشانگان آن در ایران بازگرداند؛ سنتی که دست کم در کالم 
و ادعاهای انقالب اسالمی و شعارهای اساسی آن دیده نمی شد. از دل این ناکامی ها، 
و برای توجیه آن ها، خوانشی از اسالم سیاسی به میان آمد که می توانست دست کم در 
کوتاه مدت نبود دموکراسی و توزیع قدرت را بپوشاند و منتقدان بسیار جمهوری اسالمی 
را به حاشیه براند. سکس و گرایشی از پارسایی جنسی، که ترکیبی از ریاکاری اخالقی، 
و  باورها  داشت؛  قرار  آن  مرکز  در  بود،  مردساالر  کژدیسه  باورهای  و  سکس هراسی 
داوری هایی که بیش تر از آن که پیشینه اسالمی داشته باشند در تالش بودند در بستری 
از توجیهات اسالمی و اخالقی خود را ماندگار کنند. اهمیت این ترفندها نه در شواهد 
و شوندهای حاکم بر آن، که در بن ها و بناهایی بود که به آسانی می توانستند و توانستند 
با اضطراب های جنسی  پیوند دهند و  ایرانی  به توده های گسترده   جمهوری اسالمی را 

آنان هم پوشانی پیدا کنند.
هیچ  که  سکس،  از  ویژه ای  تلقی  و  اجباری  پوشیدگی  با  سیاسی  اسالم  هم وندی 
ناشی  و  اتفاق  از  نمی دانست،  طلق شهروندان  ملک  و  را خصوصی  قلمرویی  و  حریم 
از یک کج سلیقگی سیاسی نبود؛ چه، اسالم سیاسی به لحاظ آنتولوژیک و وجودی با 
این خوانش از سکس و سکس در اسالم هم بافت و هم راستا بود. اسالم سیاسی برآمد 
تلقی از سیاست بود که پیشامدرن و پیشاجامعه بود؛ یعنی گرفتار مدنیت ناتمامی بود که 
نمی توانست جامعه و ترکیب اقلیت های گوناگون آن را درک کند. این تلقی از اسالم 
به اجتماع، که در توهم اکثریتی هم سو و هم راستا است، مربوط بود و نمی خواست و 
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نمی توانست موج های اکثریت را که از تحوالت بی شمار جریان های بسیار و رنگارنگ 
با  خود  پیوند  در  سیاسی  اسالم  دیگر،  زبان  به  بفهمد.  و  ببیند  می خاست  بر  اقلیت ها 
ایران  از هستی شناسی و جامعه شناسی  بود که  بزرگی  اجبار دروغ  اجباری،  پوشیدگی 
پیشامدرن و ایرانیان مسلمان پیشامدرن بر می آمد. حجاب نماد نظام شهربندی و زندان 

بزرگی است که در ایران ساخته شده است.
و  از سنجه های جهان جدید  - که  و جلوه های گوناگون آن  برهنگی  با  درافتادن 
نیرو دهد و  و  اسالم سیاسی زور  به  بود که می توانست  مدرن است - همه آن چیزی 
در  گونه گونگی  بپوشاند.  ایران  مردم  اکثریت  با  خود  پیوند  در  را  آنان  آشکار  دروغ 
و شاخ دار  بزرگ  دروغ  با یک  تنها  که  و هست  بود  پرتوان  و  آشکار  ایران آن چنان 
می توانست پنهان شود و برای دهه ها پنهان شد. اما امروز زمانه دیگری است و جوانان 
ایرانی، زنان و مردان دیگری هستند و گونه گونگی آنان پیش از هر  این رنگین کمان 
چیز شهادت به خواست دموکراسی و رعایت حق برهنگی و شهروندی است؛ برهنگی 
که بیش از هر چیز از قدرت و خام اندیشی های همراه و هم وند آن پرده بر می گیرد و 
بدن زنان  به  اگر محدود  دروغ بزرگ سرکوب را سر می کوبد؛ هیچ سرکوبی، حتی 
باشد و در خانه های سیاه سنت جریان داشته باشد و با هزارویک دلیل دینی و اخالقی 
و  پیش رود  به آسانی می تواند  و  ماند  نخواهد  راکد  و  توجیه شود، ساکن  تاریخی  و 
آن،  نخستین  نمایش های  در  باید  هیدرای سرکوب  با  فراگیرد.  را  دیگر  پهنه های  همه 
که همیشه سرکوب گروه های آسیب پذیر و اقلیت ها ست، درافتاد. اگر در این گام های 
نخستین نخواهیم و نتوانیم آن را از پای درآوریم، درافتادن با آن و برانداختن آن دشوار 
و پرهزینه خواهد بود. این داستان، داستان راستان انقالب اسالمی است که با سرکوب 
زنان آغازید اما در دهه های پسین به هیچ کوچک و بزرگی رحم نکرد و تا برپایی یک 
نظام شهربندی یک دست ادامه پیدا کرد. جهنم اسالم گرایی را در ایران امروز باید برآمد 
در طول  توسعه نایافتگی  با  پیوند خود  در  اسالم گرایی  و  اسالم  دید که  بهشتی  رویای 

سده ها در جان  و جهان ما، یعنی مسلمانان ایران، ساخته بود.
اسالم  اسفندیار  چشم  عنوان  به  آن،  هم بافته  گفتگوهای  و  سکس  اهمیت  امروزه 
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سیاسی و استبداد حاکم، دست کم برای بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی 
هویدا شده است، اما درک من از این نکته و پیوند آن با تاریخ سیاسی و دینی خودمان 
جنسی  اضطراب های  عمیق  از هم وندی  که  می گردد  بر  دوم خرداد  جنبش  حوالی  به 
ریشه دار جان  و جهان ما با استبداد ایرانی پرده برداشت و مرا بر آن داشت که از بحران 
برای توضیح  انگاره ای  با قدرت و آزادی همچون  پیوند آن  ایران و  عمیق سکس در 
نکته در چشم  این  بر سر  من  تحلیل های  و  نوشته ها  برم.  بهره  ایران  در  انحطاط  تاریخ 
استبداد حاکم سخت نشست و هشت ماه بازداشت موقت، دو دادگاه فرمایشی، شش 
با  آورد.  بار  به  مالی  جریمه  و  شالق  ضربه  پنج  و  هفتاد  تبعید،  سال  پنج  زندان،  سال 

این همه، آن گفتگو ادامه یافت و خوش بختانه به جریانی تنومند رسید. 
بگذارید به تاریخ سرافکندی اسالم گراها در انقالب اسالمی بازگردیم. با توجه به 
آنچه پیش تر آوردم روشن بود که اسالم گراها درکی از »حق داشتن«، که ستون فقرات 
به  که  بود  بی توجهی  و  بدفهمی  این  توجیه  در  و  نداشتند  بود،  دموکراسی  و  آزادی 
اسالم گراها  زبان دیگر  به  نقض حقوق مردم و سرکوب گسترده آن ها کشیده شدند. 
در  دست کم  چه،  نیامدند؛  و  بیایند  کنار  بشر  حقوق  و  دموکراسی  با  نمی توانستند 
»حقوق«  برای  جایی  هیچ  که  بود  گویا  و  آشکار  آن چنان  »حق«  آنان  از  پاره ای  باور 
نمی گذاشت! آن ها در توجیه آوار سرکوب، سکوت و سانسور مدعی شدند که ایران 
کشوری اسالمی است و اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه اند و دموکراسی و حقوق 

بشر را نمی خواهند!
حاکم  اسالم گراهای  به  اول:  داشت.  آنان  برای  اساسی  کارکرد  دو  ادعایی  چنین 
نهادینه کردن  به  دینی  نابرابری های  و  غیردموکراتیک  نهادسازی های  با  می داد  فرصت 
سرکردگی خود و خودی ها در پهنه سیاسی ادامه دهند. دوم: الیه های بزرگی از ایرانیان، 
مسلمانان و شیعیان را، خواسته  یا ناخواسته، در جبهه استبداد و اسالم سیاسی حاکم قرار 
می داد. چنین ادعاهایی نیازمند تظاهرات بیرونی هم بود. اسالم گراها نیازمند سنجه ها و 
شاخص هایی بودند که مدعیات خود را به نمایش بگذارند و دست کم هواداران خود 
را راضی نگاه دارند. اسالمی کردن ایران به ضرب زور و زر آسان ترین کاری بود که 
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به فکر اسالم گراها رسید. در چنین چشم اندازی بود که اسالم سیاسی و سبک جنسی 
ویژه ای، که در سنت ایرانی/اسالمی بسیار پرزور و پرهوادار بود، به کمک هم آمدند 
و پدیده ننگین حجاب اجباری متولد شد. حجاب اجباری هم برآمد استبداد بود و هم 
برآورنده آن. حجاب اجباری با همه پلشتی هایی که به اجتماع پریشان ما آورد، دیستوپیا 
و روی دیگر یوتوپیایی است که پس از انقالب در کوچه وبازار به نمایش گذاشته شد. 
در این چشم انداز، حجاب اجباری، سانسور شدید و همه جانبه و استبداد سیاه حاکم را 

باید در امتداد هم دید.
نبایدهای سبک  بایدها و  این تحول به گونه ای ناخودآگاه حجاب اجباری و همه 
از  ایران کشاند. هراس  اسالم سیاسی در  به کانون  را  اسالمی/ایرانی همراه آن  جنسی 
آزادی جنسی راز خوف ناک این گره کانونی بود که به توجیه همه زدوبندها می انجامید 
نبود اگر زن ها از نخستین قربانیان اسالم سیاسی و سیاست مدارهای دین کار  و عجیب 
بودند؛ چه، برچیدن بساط آزادی همیشه از ضعیف ترین حلقه ها رقم می خورد و پیش 

می رود.
باید  ناگزیر  بگذرند،  حاکم  سیاسی  اسالم  و  استبداد  از  که  آن اند  بر  ایرانیان  اگر 
بیمارگونه جنسی  اما  پارسایانه  ادعاهای  این  با  برای همیشه  بار و  را یک  تکلیف خود 
به  تنومند و قطور می کند روشن کنند و آزادی را  ایران  استبداد را در  که زیرساخت 
بهای واقعی آن به چنگ آورند. گسستن رسن اضطراب های جنسی که بر جان  و جهان 
ما پیچیده است راه شکستن سد ستبر استبداد در ایران است. دانستن آزادی و خواستن 
دموکراسی دست کم در ایران امروز تن دادن به آزادی جنسی با همه دشواری هایش در 
روان ایرانی است. »سکس و دموکراسی« تکاپویی است در این راستا که نشان می دهد 
اضطراب های جنسی گونه گونه ما چگونه سنت های استبدادی گونه گونه را بازتولید و 
به آزادی  پرداختن  بدون  این آب  و خاک  تکاپوی آزادی در  سخت می کنند و چرا 

جنسی به نتیجه نمی نشیند.
همچنان  که در متن آمده است، به نظر می رسد دموکراسی و توسعه سیاسی در ایران 
در گرو رعایت و استقرار حقوق زنان و برچیدن همه اشکال نابرابری از برابر آنان است. 
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نابرابری های  این نکته کم تر مناقشه می شود. مسئله اساسی آنجا ست که حل وفصل  با 
حقوقی و اجتماعی زنان به گونه ای انکارناپذیر به حل وفصل مسائل و مشکالت سکسی 
رفتارهای سکسی  و  برآمد سیاست  است؛ مشکالتی که هم  ما گره خورده  در جامعه 
به مشکالت  زنان  پیوند حقوق  پرزورکننده آن ها.  و  برآورنده  و هم  اسالم گراها ست 
نبود آزادی های جنسی شوربختانه پنداری است که هنوز هم بسیار  ایران و  جنسی در 
مناقشه انگیز است. با این همه، برابری حقوقی و اجتماعی در ایران به گونه ای باورناپذیر 
به درک اخالقی، حقوقی و فلسفی ما از آزادی )به طور عام( و آزادی سکسی )به طور 
این گره های کور و گاهی بی سروته، دشوار  بازکردن  ویژه( گره خورده است. بدون 

بتوان گامی به پیش گذاشت.
در  توسعه نایافتگی  از  صورت بندی  این  آسیب شناسی  هم  دموکراسی«  و  »سکس 
از  به زنان و درک آنان  به گونه ای خیره کننده  از آن؛ که  ایران است و هم راه گذار 
آزادی هم بر می گردد. بازیابی زن، زنانگی، سکس، آزادی و همه آنچه در بسته های 
گونه گونه  اخالقی، دینی و اجتماعی در این پهنه ها به زنان و مردان عرضه می شود شاید 
نادانی  این  قربانیان کانونی  برد؛ زنان، هم  به پیش   از زباله های مردساالری  ما را  بتواند 
سترون اند و هم می توانند سنگرهای ایستادگی در برابر آن و قهرمانان برچیدن آن باشند. 

»سکس و دموکراسی« گام زدن در این راه دراز و ناهموار است.
با جرئت و افتخار می توانم بگویم از نخستین کسانی هستم که به آسیب شناسی استبداد 
ستبر ایرانی از این چشم انداز نگریسته ام و پیوند آن را با سکس سیاه و حجاب اجباری 
در جمهوری اسالمی ایران کاویده ام. همه آنچه در این گلچین آمده است پیش تر در 
رسانه های فارسی زبان منتشر شده است و این مجموعه بازنشر آن نوشته ها در ویراستی 
جدید و با تغییراتی اندک است. بخش های اصلی این مجموعه در دوران مهاجرت در 
بازبینی  حقدار  علی اصغر  فرزانه ام  و  عزیز  دوست  هم نظری با  و  همکاری  در  و  ترکیه 
شده است که الزم است از او صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. این جنگل پندارها برآمد 
گفتگوهای شیرینی است که با دوستان دور و نزدیک و منتقدان خود داشته ام و خود 
از آموزشکده پرکار و  به آن ها مدیون می دانم. وظیفه خود می دانم همچنین  بسیار  را 
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و  کتاب  چاپ  در  که  کنم  سپاس گزاری  هم  عزیز  مختار  تقی  و  »توانا«  ماندگار  نهاد 
ویراست آن از خود بسیار مایه گذاشته اند. برای آنان آرزوی پیروزی و بهروزی می کنم 

و امیدوارم گامی به پیش  برداشته باشیم.

اکبر کرمی

یکم بهمن ماه 96 
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۱. پیش درآمدی بر دموکراسی و خانواده

برخی  از اندیشمندان، در گفتمان دموکراسی، به درستی، بر این نکته جامعه شناختی–
روان شناختی  انگشت نهاده اند که برساختن و مهندسی یک جامعه دموکراتیک، بیش و 
پیش از هر چیز، در گرو ساختن و تربیت شهروندانی دموکرات است. اما واقعیت این 
تنها  به عبارت دیگر، در این گزاره  است که این آموزه، آموزه ای همان گویانه است. 
مشکل جابجا شده است، وگرنه سوال همچنان باقی  است. چگونه می  توان شهروندانی 

دموکرات داشت؟
پاسخ هرچه باشد و از هر کجا بیاید، یک نکته را نمی توان و نباید فراموش کرد، 
و  تغییر  نقد،  در گرو  عاملی،  هر  از  بیش  دموکرات،  تکثیر شهروندان  و  تولید  فرآیند 
مهندسی  بدون  دموکرات،  تربیت شهروندان  رویای  مناسبات خانوادگی  است.  توسعه 
یک الگوی مناسب، روزآمد و در خور زمانه از خانواده، رویایی دور از دست خواهد 

بود. 
بدون نقد الگوی غالب و سنتی خانواده ایرانی )اگر در اصل کاربرد چنین اصطالحی 
موجود،  کارکردهای  نیز  و  برآورنده  و  برآمده  قانونی  مناسبات  نباشد(،  غرض  نقض 
با  متناسب  اما  متفاوت  کارکردهایی  با  تازه  طراحی  الگوهای  و  آن  مطلوب  و  ممکن 

خواست ها و الزامات جدید، نمی توان از این گردنه دشوار گذشت.
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واقعیت این است که شکل سنتی نهاد خانواده در سطح جهان، در حال فروپاشی یا 
- به تعبیری مثبت تر - تغییر چهره است. این دگرگونی، در جوامع توسعه یافته، با افزایش 
افزایش طالق،  خانوارهای یک نفره، خانوارهای تک جنسی، خانوارهای تک والدینی، 
نرخ زادوولد،  پایین آمدن  ازدواج،  نرخ  پایین آمدن  ازدواج،  باالرفتن سن  سقط جنین، 
گسترش ازدواج های غیررسمی  و پدیده هم خانگی و واگذاری بسیاری  از خدمات سنتی 

خانواده به نهادهای  اجتماعی و مدنی، به راحتی قابل وارسی و ارزیابی  است. 
نظارتی و  به وظایف  توسعه که دولت ها هنوز  یا در حال  توسعه نایافته،  در جوامع 
نیز به حقوق شان آشنا نیستند، تظاهرات این پدیده  مسئولیت  های مدنی خود و ملت ها 
دیگرگونه و متفاوت است. به عبارت دیگر، همان طور که طالق در جوامع سنتی خود 
را به صورت طالق پنهان]1[ یا طالق های عاطفی نشان می  دهد، نباید انتظار داشت که 
پیامدهای چنین بحرانی در این اجتماعات عریان و آشکار باشد. )و البته نباید از یاد برد 
که نبود درک همین پیچیدگی ها و فروبستگی ها ست که به برخی  از منتقدان مدرنیته و 
پسامدرنیته امکان و اجازه بندبازی های رمانتیک و معرکه گیری های نوستالژیک به نفع 

جامعه بسته را می دهد.(
در آستانه هزاره سوم و در زیست جهانی که از آن با سرنام هایی همچون »دهکده 
است که  واقعیت آن  یاد می  شود،  و »شهرهای مجازی«  ما«]2[  »محله جهانی  جهانی«، 
است؛  رفته  میان  از  و  شده  منسوخ  خانواده،  آشنای  و  قدیمی   کارکردهای  بسیاری  از 
کارکردهایی همچون آموزش، پرورش، کارکردهای عاطفی، ارتباطی، امنیتی/حمایتی، 

اقتصادی/مالی، اشتغال، کارکردهای سکسی و بیولوژیک.
این کارکردها، گاهی به طور کلی و گاهی به صورت جزئی، از خانواده گرفته شده 
و به نهادهای دیگر واگذار شده است. برای مثال، با گسترش کارخانه ها و شهرنشینی، 
بود- در  نهاد  این  به  به کلی مربوط  اشتغال را -که پیش تر  خانواده آرام آرام کارکرد 
اختیار  در  اجبار  به  را  خود  نقش  و  می دهد  دست  الیه های  اجتماعی  از  بسیاری  از 
بنگاه های کاریابی یا نهادهای  استخدامی  قرار می  دهد. گسترش نهادهای  آموزشی دولتی 
و خصوصی و نیز رسانه ها و سازوکارهای  ارتباطی جدید، همین برخورد را با کارکرد 
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آموزشی خانواده داشته اند.
نظیر  بحرانی  شرایط  در  )به  ویژه  درمانی  و  مالی  بیمه های  اجتماعی،  گسترش 
نیز  ازکارافتادگی(  و  ورشکستگی  بیکاری،  بازنشستگی،  کهن سالی،  بیماری،  دوران 
است.  کرده  چشم پوشی  قابل  و  بی اهمیت  شدت  به  را  خانواده  حمایتی  کارکردهای 
گسترش، توسعه و ارتقای روابط اجتماعی، کاری و دوستانه، به  ویژه در بیرون از محیط 
خانه و خانواده، به حدی چشم گیر و تکان دهنده بوده  است که، در بسیاری  از کشورهای 
توسعه یافته، کم کم خانه و خانواده مفهوم سنتی خود را از دست داده و به محلی -تنها- 

برای  استراحت و نظافت تبدیل شده است. 
اعضای  تک  تک  که  را  ساعاتی  دهد  نشان  آماری  مطالعات  اگر  نیست  عجیب 
به مراتب بیش تر و  یا ترجیح می دهند بگذرانند،  با دوستان خود می  گذرانند،  خانواده 

لذت بخش تر از ساعاتی  است که اعضای خانواده در کنار یکدیگر هستند.
به این سیاهه البته عنوان ها و نکته های بسیار دیگری می  توان افزود، که برای پرهیز 
بدون  این که،  فراموش کرد و آن  نباید  را  نکته  اما یک  پرگویی  از آن می  گذریم.  از 
درک دقیق و آسیب شناسی عمیق این پدیده ها و نیز تدارک برخوردی انسانی و مناسب 
با خواست ها و مطالبات جدید، هیچ جامعه ای نمی  تواند از ترکش ها و آسیب های  این 

تغییرات سریع و مهیب در امان بماند.
آنچه به باور من جان مایه و هسته سخت این بحران را در دامان خود می  پروراند، 
نه تغییرات سریع شکل زندگی، که اصالتی  است که سنت به شکل زندگی می  بخشد و 
آن گاه ما را به حفظ آن – حتی با چنگ ودندان – می خواند؛ پای فشردن بر سنت بدون 
شناخت تغییرات پیش رو، نشنیدن صداهای تازه و چشم بستن بر آینده، بی شک ما را از 
مدیریت مناسب و بهنگام تحوالت اجتماعی و فرهنگی باز می  دارد و همه چیز را برای 

رقم خوردن فاجعه آماده می کند.
مفهوم خانه، خانواده و یگان آن هرچند با سرریز یکریز مواهب مدرنیته به کشورهای 
حاشیه ای همچون ایران، در انفجار اطالعات و ارتباطات، باسرعت و باشدت در حال 
فرهنگی  و  دینی  نیز آموزه های  و  تاریخی  و  اخالقی  اما زیرسازهای  دگرگونی  است، 
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- دست کم در اجتماعات توسعه نایافته و سنتی و در سطح گفتمان های رسمی  - بسیار 
سخت جان و راکد می  نمایند؛ در نتیجه، مهندسی خانه و خانواده در ایران بسیار شکننده 

و آسیب پذیر است و توجه ویژه ای را می  طلبد.
من در این فرصت، تالش خواهم کرد، اصلی ترین ویژگی های خانواده ایرانی را با 
نیم نگاهی به جهان جدید برشمارم و در جستجوی  آن هستم که نشان دهم خانواده - در 
بتوانم، از  ایران دارد. امیدوارم  با موانع استقرار دموکراسی در  سطح نهاد - چه نسبتی 
البه الی  این همه حرف، اشاره ای هرچند کوتاه و اندک به راهی داشته باشم که باید 

بپیماییم. 

محافظهکاریدرخانوادههایایرانی
و  برآمده  سازوکارهای  و  آداب ورسوم  زبان،  نیز  و  محافظه کاری  نرخ  سنت،  وزن 
برآورنده هر یک از آن ها در خانواده های  ایرانی به شدت باال ست و طبیعی  است که 
زیاده خواه،  نقاد،  شکاک،  بالغ،  شهروندانی  ساکت  و  راکد  کانون های  این  درون  از 

تصرف گر، پرسش گر، جستجوکننده، جسور و سرکش بیرون نخواهد آمد.
جمله  در  ویژه،  زمینه  این  در  خود  فرزندان  به  خانواده های  ایرانی  اصلی  آموزه 
تا گربه شاخت  بیا  برو، آسته  باشه، آسته  تو کاره خودت  زیرخالصه می شود: »سرت 
این  با  به عبارت دیگر، خانواده ها  نزنه« و »دیوار موش داره و موش هم گوش داره«. 
جمالت به فرزندان خود می گویند: دلبندم، اگر می خواهی زندگی کنی، )البته مثل یک 

کرم!( کور باش، کر باش و الل.
همین محافظه کاری  از شوندهای )دالیل( پایه ای تحمیل و تحمل چندچهرگی در 
به رشد و آسیب جبرانی  رو  انطباقی  پدیده  به  اشاره  ایرانی  است. چندچهرگی،  جامعه  
در  محیط،  با  تطابق  برای  می آموزند  شهروندان  طی  آن  که  فراگیری  است  )دفاعی( 
قابل  اساس،  این  بر  کنند.  استفاده  مختلف  ماسک های  و  از چهره ها  مختلف  پهنه های 
درک است که ایرانی ها در محیط های رسمی  یک ماسک به چهره داشته باشند و در 
کنند،  فکر  یک جور  ایرانی ها  اگر  نیست  عجیب  نیز  دیگر.  ماسکی  دیگر  محیط های 
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یک جور دیگر حرف بزنند و یک جور متفاوت از هر دو عمل کنند.]3[
مردم ما برخالف ادعاهای گزاف خودبزرگ بینانه ای که دارند - و این خود سیمای 
دیگری  از احساس حقارت ریشه دار آن ها ست - مردمی  به غایت ترسو و بزدل هستند. 
درک ریشه های تاریخی و تحلیل روان شناختی  این مشکل گرچه در جای خود بسیار 
مهم و قابل توجه است، اما نباید فراموش کرد که موتور استبداد تنها از جهل و ترس 
مردم تغذیه می کند و به همین دلیل ساده، می توان پایایی  استبداد و دیرپایی  استعباد در 

ایران را اشاره ای  آشکار به درستی و راستی  ادعای باال دانست.
در نتیجه، بر خالف تصور برخی  از جریان های ناسیونالیستی، انقالب های سیاسی/

اجتماعی فراگیر و متعدد در ایران را نباید به پای شجاعت و دلیری مردم ایران گذاشت؛ 
چه، این رفتارهای پرخاش گرانه، )انعطاف ناپذیری مردم و حاکمان( چهره دیگری  از 
احساس حقارت تاریخی ما ست. مستبد با تکیه بر سرکوب، سانسور و ترور، احساس 
با  سرکشی(  و  سکوت  آونگ  )در  نیز  مردم  و  می کند  پنهان  را  خود  عمیق  حقارت 
غرق شدن در روح جمعی در جریان انقالب ها، احساس حقارت خود را به طور موقت 

فراموش می کنند.
عجیب نیست اگر تقابل این انبان های حقارت و بزدلی همواره در دوگانه سرکوب 
و سکوت تجلی پیدا می کند. وقتی مستبد به دالیلی ضعیف می شود، مردم انقالب را 
یا  در دستور کار خود قرار می دهند؛ یعنی معادله برعکس می شود. راهبردهای »همه 
هیچ«، »برنده یا بازنده« راهبردهای  انسان ها و اجتماعات تحقیرشده و توسعه نایافته است 
و دوگانه سرکوب و سکوت، فارغ از آن که چگونه و از چه طرفی  اعمال شود، نمود 

و تظاهر این راهبردها ست. 
و  مزمن  آسیب  این  درمان  به  باید  دموکراسی،  سوی  به  خانواده  نهاد  طراحی  در 
موذی فرهنگی و اجتماعی، که از مناسبات حاکم بر خانواده های سنتی آب می خورد، 

اندیشید.
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جمعگراییدرخانوادههایایرانی
و  فردی  هویت  فردیت،  رشد  از  و  هستند  جمع گرا  شدت  به  خانواده های  ایرانی 
استقالل خواهی در یگان خود بیمناک اند. پاره قابل توجهی  از کف هرم اجتماعی ما، 
سنتی  کارکردهای  بتوانند  که  نهادهایی  فقدان  و  فقر  نیز  و  ناموزون  توسعه  واسطه  به 
خانواده را به دوش کشند، هنوز به صورت خانواده های گسترده و سنتی  اداره می شوند. 
این الگوی خانوادگی به شدت در بازتولید پاداندیشه تکلیف باوری و برادر بزرگ تر و 

پادپدیده »شبان رمگی« دخالت دارد.
از طرف دیگر، هستند خانواده های هسته ای مدرن تری که هر گاه فشارهای  اجتماعی 
فرو  گذشته  شیرین  رویای  به  موثر،  و  مدرن  حمایتی  نهادهای  نبود  در  می شود،  زیاد 
می روند، در خاطره خانواده های گسترده گم می شوند و برای جبران مافات به جنگ 

فردیت بر می  خیزند. 
برای مثال، با آن که در سطح مناسبات قانونی، دوران کودکی با بلوغ )15 سالگی 
برای پسران و 13 سالگی برای دختران( تمام می شود و از این منظر ما کودکان مان را 
پایان  )که  کودک  حقوق  کنوانسیون  به  متعهد  و  توسعه یافته  کشورهای  با  مقایسه  در 
کودکی را پایان 18 سالگی می  داند( خیلی زود، برای پذیرش مسئولیت های کیفری و 
جنایی  آماده می کنیم و در معرض اعدام و مجازات های دیگر می  گذاریم، اما فرآیند 
استقالل یابی و جدایی فرزندان از خانواده، به سختی و با مشکل روبه رو است، و کم تر 
خانواده ای هست که بپذیرد و بگذارد دختر 20 ساله اش - یا حتی پسر 20 ساله اش - 
وابستگی  و  بلوغ  عدم  این  بر  که  آنجا ست  قضیه  تراژیک  وجه  کند.]4[  زندگی  تنها 
بیمارگونه- که از اضطراب های جنسی و روان نژندی های مختلف اجتماعی، فرهنگی و 

فردی آب می خورد- عنوان اغواکننده »عاطفه ایرانی« را برگزیده ایم.
برای جمع گرایی دو معنای مشخص و متفاوت )مربوط به هم( می آورند:

· جمع گرایی پیشینی	
این گرایش در مراحل نخستین تحول و تکامل در نهاد خانوادها نهادهای جمعی 
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نامیده می شود  به این دلیل ساده »پیشین«  قبیله و ایل دیده می شود و   ابتدایی مثل 
با  نزدیکی  رابطه  جمع گرایی،  از  این گونه  دارد.  وجود  فردیت  تولد  از  پیش  که 
گرایش های  اسطوره ای دارد که بر پیوستگی  آدمی  )فرد( به خانواده، قبیله و امت 
تاکید می گذارند. جمع گرایی، در این سیما، به گرایش های بیمارگونه دگرهراسی 

یا غریبه ترسی بسیار نزدیک می شود.

· جمع گرایی پسینی	
فردیت  فرد و  تولد  از  استقالل یابی و پس  فرآیند  از جمع گرایی در پی  این گونه 
دیده می شود. گرایش به جمع در این گونه جمع گرایی، آزادانه و گزینش گرایانه 
است، یعنی  افراد در پی معناها و حل مشکالت خود به هم پیوند می خورند و تالش 

جمعی را برای عبور از این مرحله انتخاب می کنند.

جمع گرایی پیشین تقدیر آدمی است و با تولد او رقم می خورد، در حالی که جمع گرایی 
پسین پس از تولد فردیت انتخاب می شود. چه بپسندیم، چه نپسندیم، باید بپذیریم که 
هزاره جدید جا را برای همه سازمایه هایی که به نوعی جمع گرایی پیشینی )اتمیدن( را 
فریاد می زنند، تنگ کرده است و همه چیز برای تولد فردیت و زایمان هویت های فردی 
)تشخص( آماده شده است. به عبارت دیگر، جمع گرایی پیشینی  امری  انتزاعی، آیینی، 
همانند جهان  و  واقعی  انتخابی  پسینی  حالی که جمع گرایی  در  است،  بسته  و  اجباری 

جدید نامتعین و باز است.
قبیله گرایی نوین با بیرق هویت )که منظورش هویت جمعی  است( به جنگ فردیت 
و هویت فردی برآمده و همه سازوکارهای موجود در زرادخانه سنت را به کمک گرفته 

است تا سد پیش  روی فردگرایی باشد.]5[
خیانت و ارتداد نتیجه خروج از جمع و جمع گرایی پیشینی است که ریشه در تقدم 
جمع، خانواده، قبیله، ایل، ملت، ملیت و امت )پاره سخت ساخت اجتماع( و نیز عقیده 
)پاره نورم  ساخت اجتماع( بر فرد دارد. عقیده، در این معنا، به گسترش، ماندگاری و بقای 



26پیش درآمدی بر دموکراسی و خانواده

جمع کمک می رساند و در واقع گسترش نورم جمع است. در حالی که در جمع گرایی 
فرد در آن مشارکت  قراردادی  است که  پیرو  پسینی، حضور و عدم حضور در جمع 
دارد و جان مایه آن به طور معمول تقدم جان بر عقیده است. از همین رو ست که جوامع 
استبدادی و توسعه نایافته بر خصلت های جمعی پیشین و اسطوره ای، مثل وطن پرستی و 
نهادینه کردن  از هر گونه مشارکت در گسترش و  تاکید می  گذارند و  از عقیده،  دفاع 
قراردادهای  اجتماعی، که در جان خویش از عقیده و اسطوره بر می  گذرند، تن می  زنند. 
گروه های  احزاب،  و  پیشین اند  جمع گرایی  نمونه هایی  از  امت  و  ملت  قبیله،  خانواده، 
اتحادیه های منطقه ای،  »ان.جی.او«ها، حلقه های  اینترنتی، شهرهای مجازی و  مردم نهاد 

همچون اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا نمونه هایی  از جمع گرایی پسین هستند.
اندیشه هایی چون »نپرسید انقالب برای ما چه کار کرده است، بلکه بپرسید ما برای 
 انقالب چه کرده ایم؟« یا »ما باید خود را برای قربانی کردن در پای  اسالم و ایران آماده 
کنیم« یا »چو ایران نباشد تن من مباد« که فراوان اند و سراپای  اندیشه سیاسی-اجتماعی 
ما را به خود آلوده اند، تظاهرات قبیله گرایی و قربانی شدن فرد در پای جمع اند، که در 

پاداندیشه »تقدم عقیده بر جان« خالصه و بزک شده اند.
بلکه  نیست،  تنها یک آسیب سیاسی-اجتماعی  این آسیب  فراموش کرد که  نباید 
کالبدشکافی روان ایرانی را - به ویژه در سطح روان شناسی کمال]6[ - نشان می دهد که 
انسان شناسی ها و روان شناسی های کمال پیشامدرن، چهره چیره اخالق و عرف ما را به 

خود اختصاص می دهند.]7[

شاخصهایتوسعهدرخانوادههایایرانی
شاخص های توسعه در خانواده های  ایرانی به شدت نگران کننده اند. برای نمونه، مقایسه 
کنید شاخص هایی چون سرانه تولید و مصرف کاالهای فرهنگی در سبد خانوار و سرانه 
مطالعه در ایران را با کشورهای توسعه یافته دیگر و حتی برخی  از کشورهای همسایه. 
به  تعبیر کنیم،  نیازهای یک جامعه  به  پاسخ  راستای  در  را حرکت  توسعه  فرآیند  اگر 
صورت وارونه می توانیم تصور کنیم که توسعه نایافتگی در واقع به معنای عدم وجود 



سکس و دموکراسی 27

نیازهایی  است که توسعه را می جویند.
و  قابل توضیح  مثلث  یا  به شکل هرم  قالب مدلی  نیازهای  آدمی  در  مزلو،  باور  به 
تحلیل است. در این انگاره، نیازهایی همچون نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، نیاز جنسی 
و نیازهایی  از این دست - که فصل مشترک آدمی با سایر جانوران هستند - کف هرم را 
تشکیل می دهند. در پله بعد، نیاز به امنیت قرار دارد و در پله ای باالتر نیاز به احترام و در 
انتها و در عالی ترین سطح، فراانگیزش ها یا نیازهای عالی قرار می گیرند. بر این اساس، 
توسعه نایافتگی یعنی ماندن در پله نخستین یا پله های میانی و دست وپازدن برای پاسخ به 

نیازهایی چون مسکن، غذا و سکس.
بی جهت نیست که اصلی ترین دغدغه های نسل جوان ما هنوز در همین سطح و در 

همین موارد خالصه می شود. 
آبراهام مزلو به درستی توضیح می دهد که بدون دادن پاسخ مناسب به این نیازها، 
برگذشتن از این مرحله و پای نهادن در پله های باالتر غیرممکن یا بسیار دشوار است ]8[ 
و کسانی که این پله ها را به سالمت پشت سر نمی  گذارند، همواره در خطر بازگشت 
یا غلتیدن به شرایط پیشین هستند. از همین رو ست که نسل گذشته، گرچه ریاکارانه به 
برگذشتن از این مرحله فرمان می دهد، اما خود همواره –البته به صورتی پنهان- در این 

نیازهای  اولیه غوطه ور است و رویایی فراتر از آن ندارد.
باید در همین امر  یکی  از دالیل شکاف بین نسل ها را در جامعه های توسعه نایافته 
انجام  خفا  در  را  کاری  همان  چنددوزه بازی  و  ریاکاری  با  پیشین  نسل  کرد.  جستجو 
می دهد که از نسل جدید می خواهد -به دالیلی چون حفظ آبرو- از آن بپرهیزد. و در 
همین نقطه است که اتهام اصلی نسل پیشین )ریاکاری، محافظه کاری و دروغ گویی( در 
باور نسل جوان و اتهام اصلی نسل جوان در باور نسل پیشین )پررویی، بی آبرویی و عبور 

از سنت( قابل درک می شود.
چرا هزینه های مربوط به نیاز به امنیت و احترام در سبد خانواده های  ایرانی به چشم 
نمی آید؟]9[ چرا جامعه ما به راحتی به بی احترامی  و تحقیر تن می دهد؟ چرا ناامنی و 
به  ما  جامعه  چرا  می شوند؟  توزیع  و  بازتولید  راحتی  به  خانواده های  ایرانی  در  تحقیر 
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اعدام و خشونت کنار  ترور،  ناموسی، شکنجه،  قتل های  قتل های زنجیره ای،  با  راحتی 
می  آید؟ چرا مردم ما وقتی قهرمانان شان در زندان ها از یاد رفته اند هنوز می توانند بخندند، 
بازی های  این حکومت  بسیاری  از  در  با آسودگی  و  به آسانی  مردم  چرا الیه هایی  از 
آزادی کش مشارکت می  کنند و چرخ های  این حاکمیت پیشامدرن را می  چرخانند؟ چرا 

حکومت کردن در ایران این قدر آسان است؟
مثل همه  ایرانیان،  بر  روان شناسی های کمال حاکم  و  انسان شناسی های کمال  زیرا 
کشورهای توسعه نایافته، پیشامدرن و توسعه نایافته است. زیرا نیازهای عالی در سرزمین 

ما سبز نشده اند؛ نیازهایی چون امنیت، آزادی، برابری، احترام و معنا.   

· امنیت	
امنیت، به عنوان یکی  از اصلی ترین شاخص های  ارزیابی سالمت و شادابی خانواده ها، 
پهنه خانواده،  در  نابرابر  اجتماعی  و  قانونی  مناسبات  واسطه  به  در خانواده های  ایرانی، 
کودک آزاری، نابرابری جنسی و جنسیتی، رواج خشونت های پنهان وآشکار، به شدت 
مخدوش و نگران کننده  است. نبود حمایت های حقوقی، قانونی، اجتماعی و اقتصادی 
برای دفاع از گروه های  آسیب پذیر امید به بهبود شرایط موجود را به کلی  از میان برده  است.

انسان هایی که ناامنی را با رگ وپوست خود لمس و تجربه کرده اند، انبان هایی  از 
اضطراب و حقارت اند و طبیعی  است وقتی  از هرم قدرت باال می روند دیگر نمی خواهند 
ناامنی در خانواده های  ایرانی تا حدی  آسیب شناسی فرآیند استبداد را در  بیایند.  پایین 
ایران توضیح می دهد. برگذشتن از شام تاریک استبداد در اجتماعات توسعه نایافته تا حد 

بسیاری منوط و موکول به ساختن خانه ها و خانواده های  امن است.
باورها،  خانواده های  ایرانی  انگاره ها،  در  ناامنی  تولید  عوامل  اصلی ترین  یکی  از 
رفتارها، انتظارها و سنت های غیرانسانی مربوط به پدیده سکس و نیاز جنسی  است که 
در بازتولید و توجیه خشونت و ناامنی نقش مهمی  بازی می کند. برگذشتن از این مانع و 
توزیع دانش، آزادی و امنیت به جای سانسور، سرکوب و تنبیه در پهنه باورها و رفتارهای 
جنسی، به باور من، اصلی ترین کلید توسعه در جامعه  ایرانی  است که می بایست - بدون 
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و اصالح طلب  هیچ گونه شرمی  - در صدر هدف های جریان های مدرن، تحول خواه 
باشد.

و  خودمانی  گفتگوهای  شوخی ها،  طنز،  پهنه  در  سکس،  گفتمان  انفجار  آن که  با 
قابل  با آن که بخش  نیست،  قابل کتمان و حاشا  به هیچ روی  ایرانی  ادبیات عامه پسند 
توجهی  از جامعه جوان و فعال ما در رفع نیازهای جنسی خود به صورت انسانی، سالم 
و عاشقانه روزبه روز با مشکالت بیش تری روبه رو ست ]10[ و نیز با وجود آن که جرم، 
بزه و جنایت های مربوط به سکس در ایران روزبه روز در حال گسترش است، اما توجه 
کارشناسانه و گفتگوهای محققانه به  این پدیده، روزبه روز با موانع گسترده تری روبه رو 
می گردد. تا آنجا که سکس هم - در پسند جامعه ]11[ و هم در پسند حاکمیت]12[ - به 
منطقه ای »فوق ممنوعه« تبدیل شده  است که  امکان هر گونه تحقیق، مطالعه و بررسی 

 آماری جدی را از اندیشمندان می گیرد.
 

· آزادی	
ایرانیان  نیازهای عالی  انسانی  است که در جان وجهان  آزادی  از جمله فراانگیزش ها و 
هنوز به تمامی  شکوفه نداده است. ایرانیان با آن که بسیار در ستایش آزادی سروده اند 
و در نبودش نالیده اند، اما کم تر به ژرفای اش اندیشیده و آن را از عمق جان خواسته اند.

آزادی برای  ایرانیان، همانند هر دوگانه »نیک«و»بد« دیگری، هنوز در خم گفتمان 
اندیشیده  است.  به فراسوی  آن  ایرانی  مزمن و هیستریک »نیک وبد« جا مانده و کم تر 
تفکیک آزادی به بدوخوب در این سنت آن چنان جان سخت و نفوذناپذیر است که هر 
گونه تالشی برای درانداختن انگاره های بدیل را با ناکامی  روبه رو می  کند. در دام همین 
بیان،  آزادی  عقیده،  آزادی  همچون  انگاره هایی   پیشنهاد  اساس  در  که  است  تفکیک 
آزادی حمل سالح و آزادی جنسی بی معنا و ناباورانه می  نماید. به ویژه  از آزادی جنسی 
و نیز آزادی در سبک زندگی نباید به آسانی و آسودگی گذشت؛ چه، همچنان  که در 
آینده خواهم آورد روان ایرانی در این بستر چنان با اضطراب های جنسی عجیب وغریب 
می  کند.  خفه  نطفه  در  را  سوی  آزادی  به  تکاپویی  هر  که  است  تنیده  درهم  و  آلوده 
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آزادی خواهی )و برابری طلبی که روی دیگر آن است( در ایران به آسانی )و به راستی( 
به آزادی جنسی معنا می  شود و در کوران اضطراب های جنسی که به راه می اندازد با 
انواع هراس های  با  ایران  برداشته می  شود. آزادی در  میان  از  ناراستی(  با  )و  آسودگی 
روان نژندانه درآمیخته است و در نتیجه عمله های  استبداد به آسانی می  توانند با دامن زدن 

به این هراس ها هر آزادی و آزادی خواهی را از میان بردارند.
فعال بودن ماشین سرکوب و ترور جنسی، حتی در میان مخالفان و منتقدان استبداد 

در ایران، عمق فاجعه را آشکار می سازد.
 

· بی معنایی و بحران هویت 	
بحران معنا )روان شناختی( در سطح خانواده، مسائل جدی و قابل بررسی فراوانی را به 
وجود آورده است که بدون توجه به آن ها، نقد و تغییر الگوی خانواده در ایران ممکن 

نخواهد بود.
معنا مفهومی  فربه تر و فراتر از هدف است که، هم در پهنه زمان و هم در پهنه مکان، 
گسترش یافته است. معنا چتری  است فراگیر بر فراز همه اهداف کوچک وبزرگ که به 
زندگی  آدمی  رنگ وبو و جهت می دهد. انحطاط فرهنگی و بحران تولید معنا در یک 
جامعه، به واسطه اعمال سانسور و برچیدن بساط آزادی، به گرایش آدمیان به معناهای 

دم دستی و سنتی می انجامد که برخی  از دم دستی ترین آن ها عبارت اند از:

و کودکان  خانواده  در  زندگی  و خالصه شدن  خانواده  به  افراطی  پرداختن  الف- 
در  مشکل  این  ایرانی  است.  خانواده  در  بی معنایی  رایج  ماسک های  یکی  از 
شکل گیری و دامن زدن به بسیاری  از مشکالتی که پیش تر اشاره شد نقش دارد؛ 
از جمله در نرخ باالی زادوولد، ضدیت با فردگرایی و فردیت، بی توجهی به 
فرآیند استقالل طلبی و استقالل یابی کودکان در الگوهای تربیتی و بیگانه هراسی.

بی معنایی در این سیما، به بازتولید و رشد سرطانی مناسبات و رسوم سفت وسخت 
از  دشوارتر  مراتب  به  گاهی  آن ها  از  عبور  که  است  انجامیده  نیز  خانوادگی 
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موانع اجتماعی و سیاسی  است. این گونه از بی معنایی بیش تر به یک خودکشی 
دسته جمعی  آیینی شباهت دارد، زیرا نانوشته قرار بر آن است که پدرها و مادرها 
خود را فدای بچه ها کنند و به همین ترتیب، بچه ها که پدرها و مادرهای  آینده 
برای  این خودکشی  آیینی و کنش اسطوره ای هیچ کس  هستند. در واقع، در 

خودش زندگی نمی کند.   
ب- دین زدگی و پرداختن افراطی به مناسک عبادی و مذهبی  از دیگر ماسک های 
رایج و دم دستی بی معنایی در خانواده های  ایرانی  است. این مسئله خود از دالیل 
پایه ای ناتوانی  ایرانیان در حرکت به سمت توسعه و دموکراسی  است و شواهد 
تاریخی نشان می دهد که جبهه استبداد همواره بخش عمده پیاده نظام خود را 
از این گروه برگزیده است. این گرایش آن چنان جدی و نگران کننده است که 
بعید نیست بتواند مفاهیم و ارزش هایی چون آزادی، برابری و دموکراسی را نیز 

ایدئولوژیزه کند.]13[
ج- عرفان زدگی نمود دیگری  از بحران بی معنایی در سطح خانواده های  ایرانی  است. 
عرفان گرایی در قالب های کهن، با نفی خود، نفی یا سرکوب تمایالت انسانی 
و بیولوژیک و چشم بستن بر واقعیت های زندگی و مشکالت پیش رو صورت 
مسئله را پاک می کند و آدمی  را در خلسه افیونی پاداندیشه های خودآزارانه و 
مرگ پرستانه شناور می سازد. ]14[ رخوت، سکوت و سکون از تظاهرات اصلی 

 این نشانگان ویران گر است.
عرفان گرایی های نوَنوارشده وطنی و وارداتی - که با نیم نگاهی به تعداد و تنوع 
آن ها دچار وحشت می شوید- نیز همان کار را می کنند؛ البته با ادبیاتی تازه تر 

و برانگزاننده. 
که  نوستالژیایی  با  پیوند  در  گذشته  دهه های  در  دینی/فقهی  حکومت  تجربه 
ایرانیان  اجتماع  به  را  بحران کمرشکنی  است،  رسیده  به حاشیه  مرکز  از  حاال 
تحمیل کرده است که می رود با موجی  از عرفان گرایی تدافعی، الیه های عمده 

اسالم گراهای جوان را با خود بشوید و ببرد.



32پیش درآمدی بر دموکراسی و خانواده

ایران  در  بحران هویت  رویکردهای  دیگر  از  به سنت  بازگشت  و  د- سنت زدگی 
معاصر است که پیامدهای  آن را حتی  امروزه هم در بسیاری  از الیه های زیرین 

هرم اجتماعی می  توان دید. ]15[ 
ه- اعتیاد نیز یکی  از عوارض بحران معنا در سطح خانواده های  ایرانی  است. با در 
نظرگرفتن الگوهای جمعیتی، خانواده های بسیاری در ایران مستقیم یا غیرمستقیم 

با اعتیاد و پیامدهای جدی و بنیان کن آن روبه رو هستند.    

· غریبه گریزی	
دگرهراسی و غریبه گریزی در سطح خانواده های  ایرانی  آن چنان جدی و نگران کننده 
است که نه تنها در پهنه توزیع قدرت که حتی در پهنه اقتصاد و هنر نیز اصلی ترین مدل 
روابط اجتماعی، مدل ارتباطی عمودی و خونی  است. این مسئله به شکل دیگری بیماری 
خانواده  و  فرهنگ  در  دگرهراسی  می کند.  عریان  ایرانی  جامعه   در  را  توسعه نیافتگی 
ایرانی  آن چنان ریشه دار، همه گیر و با مشکالت دیگر هم بسته و هم سو است که شاید 

بتوان از آن به عنوان گردنه اصلی نهادینه نشدن جامعه مدنی در ایران یاد کرد.
عجیب نیست که ادبیات دشمن محور، هنوز که هنوز است، پس از سه دهه همچنان 
می تواند به مثابه عصای موسی به داد حاکمیت تمامت خواه ایرانی برسد و در بزنگاه های 
سیاسی و تاریخی در بسیج مردم و کشاندن توده های مردم به شوهای خیابانی موثر واقع 

گردد. 

استانداردهایدوگانهودوگانگیاخالقی
به  هست.  نیز  فلج کننده  دوگانه گرایی  اخالقی ]16[  نوعی  قربانی  ایران  در  خانواده 
عبارت دیگر، می توان گفت که فرآیندهای  آزادی خواهی و آزادسازی، برابری طلبی و 
برابرسازی در پهنه های مختلف اجتماع، هماهنگ و همگن پیش نمی رود. این دوگانگی 

خطرناک، در هر سه بعد طولی، عرضی و عمقی ساختار اجتماعی ما را آلوده است.  
در  آزادسازی ]17[  فرآیند  از  که  کسانی  هستند  مثال،  برای  عرضی،  حالت  در 
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پهنه های  اقتصادی یا اجتماعی دفاع می کنند، اما در همان حال از گسترش این فرآیندها 
به پهنه های دیگر، نظیر پهنه قدرت، اندیشه و رسانه ها، دل نگران اند و برای محدودکردن 
آن از هیچ گونه تالشی نمی  گذرند. به طور وارونه، هستند کسانی که از آزادسازی در 
پهنه اندیشه و قدرت دفاع می کنند، اما در همان حال، با اماواگرهای  استخوان سوز، از 

اقتصاد دولتی حمایت می کنند. 
تظاهرات طولی  این دوگانگی  اخالقی، برای مثال، این گونه است که فردی در پهنه 
عمومی از فرآیندهای  آزادسازی و برابرسازی حمایت و طرفداری  کند، اما در ادامه و 
در پهنه خصوصی و خانواده از پیگیری  آن فرآیندها ناخشنود و دل نگران باشد. از این 
چشم انداز، به نظر می رسد نظام خانواده در ایران به مراتب استبدادی تر و توسعه نایافته تر 

از نظام اجتماعی حاکم بر پهنه عمومی است.
دوگانگی  اخالقی عمیق هم هست، یعنی نکته سنجی ها و حساسیت های جریان های 
تحول خواه و نوگرا به فرآیندهای  آزادسازی و برابرسازی در همه پهنه ها به یک اندازه 
نیست. به عبارت دیگر، این جریان ها، به بهانه اولویت بندی، به شبهی  از آزادی و برابری 

تن می دهند. ]18[
آسیب شناسی و درمان این دوگانگی ها از آن جهت بسیار مهم و قابل توجه است 
که مفاهیمی  چون آزادی و برابری )نظام شهروندی(، در یک سو و بندگی و نابرابری 
به عبارت دیگر، هر  مفاهیمی  خودپیش رونده هستند.  )نظام شهربندی(، در دیگر سو، 
گونه غفلت در نهادینه کردن توزیع برابر آزادی - که حداقل آزادی و برابری  است - به 

بازگشت استبداد خواهد انجامید.
مطابق با آنچه گذشت، چنان چه جامعه ای به واقع دل نگران خانواده و کارکردهای 
 از دست رفته اش باشد، پاسخ مناسب هرچه باشد، تحمیل کارکردهای رنگ ورورفته و 
پرهزینه سنت نیست. به باور من، همه شواهد جامعه شناسانه نشان می دهد که چاره جویی 
و  خانواده  نوشته شده  قراردادهای  مقایسه  دل  در  و  از  خانواده  بحران  آسیب شناسی  و 
قراردادهای نانوشته دوستانه است. درانداختن طرح های تازه، برای جانی دوباره بخشیدن 
به نهاد خانواده، در گرو کشف جادوی رابطه دوستانه و رمزوراز سحرانگیز و پرکشش 
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قراردادهای نانوشته دوستی  است. بازسازی یا بازتولید خالقانه خانواده به نهادینه کردن و 
بازتولید این اکسیر در نهاد خانواده باز می گردد.

انعطاف پذیری، پویایی، آزادی و برابری  از اصلی ترین مشخصه های روابط دوستانه 
هستند. اما، به باور من، آنچه روابط دوستانه را در زمانه ما تا میزان و معیار یک رابطه سالم، 
پویا و شکوفا باال می کشد، هیچ کدام از مشخصه های باال نیست. زیرا اصلی ترین نیاز آدمیان، 
که از چنبره قرن ها تحقیر رها شده اند، در هیچ یک از شاخص های ذکرشده نمی  گنجد.

جان وجادوی  دوستانه،  روابط  در  خودفرمان فرمایی ]19[  به  مشروعیت بخشیدن 
کلیدواژه  در  دوستی  در  انعطاف پذیری  و  پویایی  برابری،  آزادی،  دوستی  است. 
»پذیرفتن« خالصه می شود. به عبارت دیگر، معیارهای  اشاره شده به نیاز به پذیرفته شدن 
انفجار اطالعات و در  نیاز ما، در عصر  باز می گردند و پاسخ می گویند، در حالی که 
جوامع مجازی، چیزی بیش تر و پیش تر از نیاز به پذیرفته شدن است. »تاییدشدن«]20[ و 

نیاز به تاییدشدن، به باور من، جان وجادوی دوستی را بهتر عریان می کند.
به عبارت دیگر، جوامع استبدادی  از سه گونه  هم بسته و در هم تنیده استبداد رنج 

می  برند که به  طور ساختاری  از یکدیگر تغذیه می کنند و سیراب می شوند.

الف- توزیع نابرابر آزادی در پهنه قدرت سیاسی، به واسطه نبود سازوکارهای موثر 
و مناسب قانونی برای مشارکت هرچه بیش تر و رقابت هرچه برابرتر شهربندان. 

)استبداد حاکمیت(
واسطه عدم  به  اقلیت ها،  رعایت حقوق  برای  کافی  و  نبود ضمانت های الزم  ب- 

استقرار و نهادینه شدن حقوق بشر. )استبداد اکثریت یا استبداد افکار عمومی (
ج- سطوح پایین توسعه انسانی و نبود جریان های  اطالعاتی الزم و کافی برای رهایی 
 آدمیان از بندهای نامرئی درون به واسطه حاکمیت انسان شناسی ها و اخالق های 

پیشامدرن. )استبداد فراخود( ]21[

جریان های روشنفکری در جهت گسترش و تعمیق مناسبات مردم ساالرانه، هم زمان با نقد 
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موثر و همه جانبه مناسباتی که به انباشت قدرت و ترتیبات استبدادی می انجامد، )در پهنه 
توزیع آزادی های سیاسی( می بایست به نقد و تنقیح دایم مناسبات اجتماعی و حقوقی 
غیردموکراتیک )در پهنه حقوق اقلیت ها( و اخالق ها و انسان شناسی های ضدانسانی و 
اندیشمندان در  اهتمام  ورزند. بی شک کرنش روشنفکران و  بنده پرور  سرکوب گر و 
برابر صاحبان قدرت و اربابان زر و زور و تزویر، مذموم و غیر قابل بخشش است، اما 
سرسپردگی در برابر عوام و استبداد اکثریت و نیز نشستن بر سر سفره های  اخالق های 
مراتب  به  تکلیف مدار،  و  بنده پرور  انسان شناسی های  و  تحقیرکننده  و  سرکوب گر 

مذموم تر و ناگوارتر خواهد بود.
برچیدن دوال پای  استبداد از یک اجتماع، تا حد بسیاری، منوط و مربوط به برچیدن 
قلمرو جان آدمیان النه کرده اند.  و دیکتارتوری هایی  است که در  پروبال دیکتاتورها 
انسانی  با خواست های شان  و  باشند  مهربان  و  با خود آسان گیر  نیاموخته اند  کسانی که 
رفتار کنند و در برابر مطالبات کودکان درون خویش نرمش به خرج دهند، طبیعی  است 
بشناسند و  به رسمیت  را  باشند، خواست های دیگری  مهربان  با دیگری  نمی توانند  که 
برای شنیدن صدای اش گوشی  آماده شنیدن داشته باشند. این سربازان گمنام و قربانیان 
جبهه  مقدم  خط  در  رزمنده  و  خود  حقارت  احساس  برابر  در  تسلیم  درون،  استبداد 
استبداد بیرون خواهند بود. اینان اند که به آسانی به حذف، ترور و طرد دیگری و بستن 
دهان اش و فراموش کردن نام اش فرمان می دهند و فرمان می  برند؛ این مرده های متورم، 

این انسان های کوچک و له شده، این قربانیان سفره های تحقیر و اضطراب.
چیره شدن بر استبداد درون روایت دیگری  از خودفرمان فرمایی  است؛ همان که نیچه 
 از آن، در فراسوی نیک وبد، با عنوان »اخالق خدایگان« در برابر »اخالق بردگان« یاد 

می کرد. ]22[
در طراحی  الگوهای تازه برای خانواده می باید همه چیز در خدمت نیاز به تاییدشدن 
برابر  توزیع  است.  دراز  راه  این  آغاز  جدید«  »ارج شناسی  باشد.  خودفرمان فرمایی  و 
آزادی  اصلی ترین پیامد این نوع از خانواده ها خواهد بود در مقایسه با خانواده های سنتی 

که برآمده و برآورنده نابرابری های متعدد و متکثرند.
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یادداشت ها

1. طالق پنهان یا عاطفی، اشاره به زندگی های زناشویی در جوامعی  است که هنجارها، 
قوانین و مناسبات اجتماعی زن و مرد را نه به واسطه عشق و تمایل قلبی طرفین بلکه 

به اجبار و اکراه کنار یکدیگر نگاه داشته است.
2. اشاره دارد به »گزارش کمیسیون حاکمیت جهانی« با عنوان  محله جهانی ما در 1995.

3. برای  آن که مقصود خود را آشکارتر کنم، به ذکر چند مثال می  پردازم:
حوالی  در  تاسیسی  تازه  درمانگاه  در  سربازی،  دوران  در  پیش،  سال ها  یکم:   
خلخال مشغول به کار بودم. یکی  از همکاران من مردی  از اهالی  همان روستا بود 
که کارهای نظافتی درمانگاه را انجام می  داد. وی در حال گذراندن هفت خان 
گزینش و استخدام بود. یکی  از این خان ها که در نوع خود عمق محافظه کاری 
جامعه  ایرانی را نشان می  داد، نهاد گزینش بود که به راحتی در ایران پذیرفته 
شده و جا افتاده  است. این خاطره به حوالی دوم خرداد 76 مربوط می  شود و 
همکار ما تعریف می کرد که در زمان گزینش مسئول گزینش از من پرسید به 
چه کسی رای دادی؟ و من چون خاتمی  رای بیش تر آورده بود، به خیال آن که 
دور دور خاتمی است، گفتم به آقای خاتمی . مسئول گزینش بر سرم فریاد کشید 
و با عصبانیت گفت: همین شما احمق ها هستید که مملکت را به گند کشیدید.
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از او پرسیدم: به چه کسی واقعا رای داده بودی؟
گفت: به آقای ناطق نوری.

- چرا؟
- بخشدار به ریش سفیدهای ده و آن ها به مردم روستا اعالم کرده بودند که اگر حتی 
یک نفر از اهالی روستا به خاتمی  رای بدهد از کشیدن آب به روستا اجتناب خواهیم 

کرد.   
- آیا کسی  هم به  آقای خاتمی  رای داد؟
- نه، همه اهالی به ناطق نوری رای دادند.

حرف وحدیث های  با  جمهوری  ریاست  نهم  وقتی  انتخابات   ،84 سال  در  دوم: 
ناباوری  در کمال  و  مرحله دوم کشیده شد  به  به صورت مشکوک  و  فراوان 
محمود احمدی نژاد به عنوان نماینده تندروترین الیه های راست حاکمیت پیروز 
انتخابات شد، شنیدم خانمی از بستگانم به عروس خود می  گفت: چه کار داری 

بگی رای نداده ای، هرکس برنده شد، بگو به او رای دادم.
حاضر  رای  صندوق های  پای  در  ترس  از  هنوز  ما  مردم  باالیی  از  درصد  سوم: 
می شوند و البته  این ترس بی جا هم نیست و حاکمیت هم به عمد به  آن دامن 
کارمندان،  الیه هایی  از  انتظامی ،  و  امنیتی  نظامی ،  نیروهای  سربازها،  می  زند. 
آینده  از  پیش بینی می کنند الزم است در  تمام کسانی که  و  پشت کنکوری ها 
داالن تاریک گزینش عبور کنند و حتی الیه هایی  از عوام برای دریافت کوپن، 
گروه های  اصلی  هستند که  از ترس در پای صندوق های رای حاضر می شوند. 

چه محافظه کاری عمیق و نفس گیری!
4. گزارش های جدید از گسترش سبک های جدید زندگی در تهران و شهرهای بزرگ 
متفاوت  قانون گذار یک سر  نهادهای  و  رفتارهای حاکمیت  هرچند  می  دهند؛  خبر 
است و حتی بر آن اند که برای زنان و دختران زیر 40 سال مشکالت و محدویت های 

تازه ای بتراشند.
5. اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های برآمده از آن، به عنوان حداقل برابری 
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است  دلیل  همین  به  و  فردگرایی  است  حداقلی  این  و  اولیه  چارچوب  آزادی،  و 
عنوان های  با  بشر  با حقوق  مخالفت  در  توسعه نایافته صدای  استبداد  که  از جوامع 

 اغواکننده ای چون هویت خواهی بلند شده  است.
6. روان شناسی به طور معمول در پی شناخت انسان های بیمار و سالم و توضیح چگونگی 
پیدایش این فرآیندها ست، اما مکتب روان شناسی کمال به دنبال توضیح و تحلیل 
الگوهایی که  قرار گرفته اند؛  معمولی  از چارچوب های  فراتر  انسان هایی  است که 

بشریت بر تارک تاریخ خودیافت ها بافته  است.
7. به باور من، درک متواضعانه شکوه، پیشرفت و عظمت ملت آمریکا را به یک معنا 
باید در روان شناسی کمال چیره بر این مردم جستجو کرد؛ روان شناسی کمالی که 
به »این زمانی« و »این مکانی« بودن تاکید می  گذارد و تا حد بسیاری به دریافت های 
روان شناس و روان درمان گر گشتالتی  آلمانی/آفریقایی فردریک )فریتز( پرلز وابسته 
 است. در این راستا به این آموزه او می  توان استناد کرد: »من به کار خود مشغول ام 
و تو کار خودت را انجام بده. من برای  آن در این دنیا نیستم که طبق انتظارات تو 
زندگی کنم و تو هم بدان دلیل در این دنیا نیستی که طبق انتظارات من زندگی کنی. 
تو، تو هستی و من، من ام. و اگر تصادفا همدیگر را دریابیم بسیار جالب و خوشایند 

خواهد بود. اگر چنین نشد، نمی  توان کار زیادی در این مورد انجام داد.«
بر  مذهبی  را که سنت گرایان  بی حدوحصری  نکته چرایی و چگونگی  اهمیت  این   .8
محدویت های جنسی  اعمال می کنند، آشکار می کند و نیز پیامدهای ویران گر آن 
را. از این منظر انگاره های جنسی سنت گرایان مذهبی، به باور من، از مخرب ترین و 

زیان بارترین انگاره هایی  هستند که در جامعه  ایرانی قابل وارسی  است. 
9. با آن که مرگ ومیر ناشی  از سوانح، به ویژه سوانح رانندگی، در ایران بسیار باال ست 
نیز  ایران است و  و بر اساس برخی برآوردها این مسئله اولین علت مرگ ومیر در 
با وجود آن که  ایران از نظر آمار مربوط به سوانح و تصادف های رانندگی یکی  از 
برنامه های  انتخاباتی  با یک مرور اجمالی در  اما  پرخطرترین کشورهای دنیا ست، 
دوره های مختلف رقابت های ریاست جمهوری در ایران آشکار است که کم ترین 
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وعده و شعاری مبنی بر وجود اراده ای جدی برای حل این مشکل وجود ندارد و البته 
 اصلی ترین دلیل آن احتماال این خواهد بود که تقاضایی برای  این امر وجود ندارد. 
10. بدفهمی  و باورهای غیرانسانی  از سکس، در قالب اخالق، در جامعه  ایرانی به حدی 
گسترش یافته است که طرح برخی  از باورها و رفتارهای مربوط به این نیاز انسانی و 

بیولوژیک در نزد ایرانیان، غیر قابل باور می نماید. برای مثال:
یکم: جوان های فراوانی  هستند که به مراکز درمانی مختلف مراجعه می کنند و 
متقاضی  اقداماتی  هستند که میل و نیاز جنسی را در آن ها فرو بکاهد. این 
انسانی در جامعه  به صورت  اغلب مذهبی اند، در کامیابی جنسی  جوان ها 
بسته  ایران درمانده اند، به واسطه بمباردمان اخالق های ضدانسانی و زاهدانه 
در کشمکش بین نیازهای بیولوژیک )نهاد( و خواسته های من برتر - به زبان 
فاقد  فروید - که  انعکاس خواسته های  اجتماع است در حال فرسودن اند، 
امکانات الزم برای دورزدن اجتماع و عبور از موانع اجتماعی اند و دست 
آخر اینان قربانیانی  هستند که به انتحار یا قربانی کردن بخشی  از وجود خود 

در پای بت اجتماع راضی شده اند.
دوم: فشار اخالق های غیرانسانی و فقدان آموزش های جنسی در جامعه  ایرانی 
در حدی  است که بسیاری  از دختران ایرانی به ویژه در مناطق مذهبی تر و 
نیاز جنسی، حتی در محدوده های  به  کم تر توسعه یافته، در اصل پرداختن 
مجاز دینی و عرفی را نیز غیراخالقی و شرم آور تلقی می کنند و در ارتباط با 
همین موضوع، در کلینیک های پزشکی با زنانی روبه رو می  شویم که سال ها 
یا  اورگاسم  هنوز  اما  داده اند،  انجام  متعدد  زایمان های  و  ازدواج کرده اند 

لذت جنسی را تجربه نکرده اند.
سوم: با آن که تنوع طلبی در پهنه رفتارهای جنسی در سکسولوژی قابل درک 
محدویت های  از جمله  مختلف،  دالیل  به  پدیده،  این  اما  است  توضیح  و 
غیرانسانی بی شمار و دخالت های بی جای دولت و در امتداد آن دخالت های 
گسترش  شدت  به  امروز  ایران  در  شهروندان،  خصوصی  پهنه  در   اجتماع 
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یافته  است. بسیاری  از کودکان ما در حول وحوش 14 سالگی به بلوغ جنسی 
تا  دهند  تن  بایدهای  اجتماع  و  خواسته ها  به  بخواهند  اگر  اینان  می رسند، 
زمانی که فرصت ازدواج پیدا کنند، حداقل ده سال باید در پهنه رفتارهای 
جنسی رویابافی کنند، خودارضایی کنند و در میان گیره خواست های نهاد 
خود و خواست های  اجتماع له شوند. طبیعی  است این گروه وقتی  ازدواج 
می کنند با تصورات و تمایالت کاریکاتورگونه و چاق شده ای  همراه هستند 
که هیچ گاه پاسخ الزم را از یک رابطه جنسی سالم و شکوفا نمی گیرند. این 
پدیده به باور من یکی  از دالیل اصلی زن بارگی و اعتیاد جنسی در مردان 
ایرانی  است و به طور کلی  این مسئله، در کنار بحران های  اخالقی و دینی، 
توضیح  ایران  در  را  متعدد  هم بسترهای  با  روابط جنسی  و گسترش  شیوع 

می دهد.
هستند.  روبه رو  عجیبی  و  متعدد  تناقض های  با  جنسی،  رفتارهای  پهنه  در  ایرانیان   .11
ادبیات  و  شوخی ها  خودمانی،  گفتگوهای  طنز،  قلمرو  در  ما  آن که  با  مثال،  برای 
برای  تقاضا  با آن که  یا  انفجار گفتگوهای سکسی روبه رو هستیم،  با  عامه پسندمان 
بر  گفتگو  پای  وقتی  حال  این  با  اما  ست،  باال  شدت  به  ایران  در  پرونو  کاالهای 
سر موانع موجود در برابر تحقیقات سکسولوژیک مطرح می شود، اغلب ایرانیان از 

سانسور و محدویت های موجود دفاع می کنند.  
دموکراسی  از  دفاع  زنان  حقوق  از  »دفاع  سرنام های  با  آینده  در  موضوع  این  به   .12
و  خانواده  »سکس،  جنسی«،  اضطراب  سرطان  و  ایرانی  استبداد  »سندروم   است«، 

جامعه  ایرانی« و »در نکوهش سکس وحشی« خواهم پرداخت.
13. از بازی های روزگار در پهنه جهان ایرانی، یکی  هم این است که تمامی اصالح گران 
ورزیده اند.  اهتمام  دیگر  دینی  ساختن  به  آخر  دست  دیار،  دینی  این  و  اجتماعی 
آسیب شناسی  این پدیده، شاید آن است که  این اصالح گران، در چنبره واقعیت های 
 اجتماعی، تاریخی و زبانی و در جهت پیش برد پروژه خویش به اجبار و اکراه مقهور 
و مبهوت سنت های دینی ریشه دار این کهن سرزمین و دین خویی عمیق این مردمان 
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فرهنگی  و  تاریخی  زبانی،  مزیت های  از  استفاده  وسوسه  از  نتوانسته اند  و  شده اند 
قرن  عرفان  شریعتی،  علی  ایدئولوژیک  مذهب  به  می توان  نمونه،  برای  درگذرند. 
کسروی،  احمد  پاک دینی  ملکیان،  مصطفی  معنویت  سروش،  عبدالکریم  هفتمی  
یاد کرد  گاندی  ماهاتما  از  می توان  برابر،  در  کرد.  اشاره   ... و  قره العین  بابی گری 
که در برابر این وسوسه شجاعانه و بزرگوارانه ایستاد و نخواست و نگذاشت که در 

هندوستان دینی دیگر سر بر آورد.
فرهنگی  وب گاه  ملکیان،  مصطفی  نفرت«،  خشونت  و  عشق  »خشونت  سخنرانی   .14

»نیلوفر«، نهم بهمن 85.
15. »آسیا در برابر غرب«، داریوش شایگان، انتشارات »امیرکبیر«، چاپ چهارم، تهران، 
1382؛ »در غربت غربی؛ زندگی نامه خودنوشت دکتر سیدحسین نصر«، سیدحسین 

نصر، امیر نصری، امیر مازیار، تهران، انتشارات »رسا«، 1383. 
16. این دوالیسم اخالقی در پهنه باور یک فرد یا قلمرو شناختی وی مطرح می گردد 
پلورالیسم  هستند.  پلورال  و  متکثر  خود  جان  در  جدید  جوامع  در  اخالق  وگرنه 

اخالقی مبنا و بنای جوامع پسامدرن را تشکیل می دهد.
17. با توجه به این که مفهوم محصل آزادی، فراتر از چالش های پردامنه و گاهی بی نتیجه 
ذات گرایانه، چیزی بیش از مفهوم توزیعی و نومینال از آزادی نیست، و نیز از آنجا 
که حداقل برابری، برابری در توزیع آزادی  است، وقتی  از فرآیندهای »آزادساز« 
دوگانه  بال های  عنوان  به  برابری،  هم  و  آزادی  هم  واقع،  در  می شود،  صحبت 
دموکراسی، مد نظر هستند. به باور من، تنها پیش نیاز دموکراسی، وفاق و وحدت 
اجتماعی  است. البته وفاق و اتحاد از نوع مدرن و پویای  آن، که از دل انگاره های 
 انسجام آفرین و وحدت بخش بیرون می  آید. و از آنجا که اصلی ترین و اساسی ترین 
چرخش  نهادینه شدن  به  که   - فرآیندهای  آزادساز  بن انگاره های  انسجام آفرین، 
و  بشر  حقوق  استقرار  به  -که  برابرساز  و  می انجامد-  اکثریت  حاکمیت  و  قدرت 
برابری  و  برابری  بدون  توزیع قدرت می انجامد - هستند، روشن است که آزادی 
بدون آزادی چیزی بیش تر از خیال بافی و توهم نمی تواند باشد. )رک: »آزادی در 
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آستانه  هزاره سوم« و نیز مقاله »دموکراسی یعنی من هم هستم«، از همین قلم.( 
18. اگر فرآیندهای  آزادساز و برابرساز را بن مایه انگاره های وحدت بخش و انسجام آفرین 
جان مایه  را  وحدت بخش  و  انگاره های  انسجام آفرین  چنان چه  نیز  و  کنیم  تلقی 
برای  کوهن  کارل  تأسی  از  به  بتوانیم  شاید  بدانیم،  دموکراسی  اصلی  پیش نیاز  و 
 انگاره های وحدت بخش سه بعد پهناوری، عمق و برد را تعریف و تفکیک کنیم.

انگاره های  انسجام آفرین  چقدر  هر  پهناوری  انگاره های  انسجام آفرین:  الف- 
آدمیان بیش تری را در قلمرو آزادی و برابری جای دهند، می توان گفت 

پهناوری  آن انگاره ها بیش تر است.
ب- عمق انگاره های  انسجام آفرین: هر چقدر انگاره های  انسجام آفرین، قلمرو 
گسترده تری را برای  آزادی و برابری تعریف و تحدید کنند، می توان گفت 

عمق انگاره های  انسجام آفرین بیش تر است.
ج- برد انگاره های  انسجام آفرین: هر چقدر انگاره های  انسجام آفرین، قلمروهای 
بیش تری را برای  آزادی و برابری در بر بگیرد، می توان گفت برد انگاره های 

 انسجام آفرین بیش تر است. 
)مورال،  دیگرفرمان فرمایی  برابر  در  اتیک(  فردی،  )اخالق  خودفرمان فرمایی   .19

نظریه های  اخالقی یا اتیکس( مطرح می شود.
وی  حضرت  از  ارزش ها  همه  و  است  غایت  خود،  آدمی ،  خودفرمان فرمایی  در 
منبعث می شوند و شرافت و کرامت آدمی  اصیل و خودبنیادند. کسی یا چیزی  این 
کرامت و شرافت را به آدمی  نمی دهد زیرا حقیقت خود منبعث از آدمی  است و 
در  هم  باشد؛  آزاد  کامال  که  شاید  و  آدمی  باید  پارادایم،  این  در  کامال شخصی. 
قلمرو درون، و هم در قلمرو برون. آدمی  در قلمرو جان خویش از شر همه بایدها 
و نبایدهایی که از دیگری ریشه گرفته اند و به مهار خواست های انسانی و تمایالت 
بیولوژیک وی درآمده اند و عناوین پرطمطراقی چون اخالق، ارزش، وجدان و ... 
یافته اند، بر می گذرد و رها می شود و در قلمرو بیرون نیز، از شر هر محدودیتی که 
باشد  نقد  قابل  و  انعطاف پذیر  موقتی،  قراردادهای  اجتماعی دموکراتیک،  از  فراتر 
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رهایی می یابد.    
اشاره  بر حداکثرها  »تاییدکردن«  و  هم زیستی  اجتماعی،  بر حداقل های   »پذیرفتن«   .20
دارد. برای مثال ما می توانیم به دالیل متعدد و متنوعی یکدیگر را بپذیریم. یکدیگر 
را می  پذیریم چون راه دیگری نداریم، یکدیگر را می پذیریم چون منافع مان ایجاب 
می کند، یکدیگر را می  پذیریم چون صلح و آشتی در گرو پذیرفتن دیگری  است، 
را  یکدیگر  وقتی  ما  زیان بارند،  بسیار  دیگر  راه های  چون  می  پذیریم  را  یکدیگر 
قایل  حقیقت  حظی  از  و  سهمی   هیچ گونه  همدیگر  برای   است  ممکن  می  پذیریم 
هر  که  می  پذیریم  واقع  در  می کنیم  تایید  را  همدیگر  وقتی   که  حالی  در  نباشیم، 
کس می تواند سهمی  از حقیقت داشته باشد. اصال در این حالت، در واقع، حقیقت 
از  برگذشتن  و  فراتررفتن  نوعی  به  تاییدشدن«  و  »تاییدکردن  می شود.  شخصی 

»پذیرفتن و پذیرفته شدن« است. 
سیطره  و  شر  از  است  درون  آزادسازی  شامل  نیز  آزادسازی  فرآیند  از  بخشی   .21
آدمی  است که،  از شخصیت  بخشی  فراخود،  »فراخود«.  استبداد  و  تمامت خواهی 
فراخود،  تکمیل می شوند.  »نهاد«  و  »من«  کنار  در  از شخصیت،  فروید  تعریف  در 
در این انگاره، بازتاب مناسبات اجتماعی، اخالقی، دینی و خانوادگی در شخصیت 
آدمی است، که »من« را وا می    دارد در مقابل »نهاد«، که بازتاب تمایالت بیولوژیک 
واسطه  به  توسعه یافته،  یا کم تر  توسعه نایافته  قرار گیرد. در جوامع  طبیعی  است،  و 
بازتولید  و  جامعه  بر  پیشامدرن  سنت های  و  ارزش ها  باورها،  بالمنازع  حاکمیت 
کورکورانه آن ها در نظام تعلیم وتربیت و نهاد خانواده، فراخود - که گاهی به عنوان 
وجدان نیز از آن یاد می شود - ادامه استبداد بیرونی  است. از این رو همانند همو هم 
سرکوب گر است و هم تحقیرکننده، هم شکایت کننده است و هم قضاوت کننده. 
تعبیه و مهندسی شده است که  به گونه ای  به عبارت دیگر در پهنه سنت، وجدان 
بتواند کسانی را که از کمند جالد بیرونی گریخته اند به دام جالد درون در آورد. 
اوج این پدیده موحش را گاهی در برخی  از سنت های عرفانی با تعابیر پرطمطراقی 
دید.  می توان   ... و  خودخواهی  مهار  نفس،  کشتن  فی ا هلل،  فنای  خود،  نفی  چون 
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فرآیند آزادسازی درون به این تعبیر هم می تواند ادامه فرآیند توزیع برابر آزادی در 
بیرون باشد و هم مقدمه آن. توسعه انسانی، ارتقای سیستم های  آموزشی و پرورشی، 
متون درسی،  و مذهبی  از  دینی  مانند آموزش های  حذف آموزش های غیرعلمی ، 
نهادهای  آموزشی، آزادی رسانه ها   دموکراتیزه شدن، غیرمتمرکز و غیردولتی  شدن 
از  شهروندان  تحصیالت  سطح  ارتقای  و  عقیده  و  بیان  آزادی  سانسور،  حذف  و 

مهم ترین ابزارهای رهاسازی درون به حساب می آیند.
انتشارات  تهران،  آشوری،  داریوش  ترجمه  نیچه،  فردریش  نیک وبد«،  »فراسوی   .22

»خوارزمی« ، 1375، چاپ سوم.
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۲. دفاع از حقوق زنان، دفاع از دمکراسی  است 

احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض از آنان از پیش شرط های ضروری ملی کردن قدرت و 
قانون است. با این وجود، به نظر می رسد جریان دموکراسی خواهی  ایران امروز به اندازه 
کافی به اهمیت این موضوع پی  نبرده و در چالش های نظری و حقوقی موجود بر سر 
تالشی  زنان  از  تبعیض  اشکال  کلیه  رفع  کنوانسیون  تصویب  نیز چگونگی  و  تصویب 

در خور از خود نشان نداده است.
از  کالن نگر،  مهندسی های  از  فاصله  با  می بایست  دموکراسی خواه  راهبردچی های 
افتادن در دام بازی های  همه یا هیچ بپرهیزند و با تمرکز بر روی  آماج های ملموس تر و 
ببرند. تالش برای برپاکردن  با خود باال  کوچک تر، ضریب توفیق و همراهی مردم را 
یک کارزار جهانی و ملی برای تصویب نهایی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از 

زنان در ایران می تواند شروع مناسبی برای خروج از بن بست های سیاسی  هم باشد.
دهم  نشان  مخالف،  دیدگاه های  برخی  از  طرح  با  می  کنم  تالش  نوشتار  این  در 
بار رسوبات  از زیر  بتواند  به شرط آن که  اکثریت مسلمان/شیعه،  با  که حتی  اجتماعی 
فرهنگی پدرساالر و رسوم سنگی مردساالر به درآید، می تواند و باید با هنجارهای  هزاره 

سوم آشتی کند.
در ابتدا آشکارا اعالم می کنم که به هیچ روی در پی مخالفت و انکار آموزه های 
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دینی نیستم؛ چه، چنین مخالفتی در اساس نمی  تواند ره گشا باشد و در کوچاندن خیل 
مسلمانان به جهان جدید موثر افتد. راه ما به آینده و حل جورچین رنگین کمان ایران در 
گرو آمیزش اجتماعی با دیگران است و نه مخالفت با آنان؛ انکار دین و دین داران در 
ایران )دست کم اگر به نادیده گرفتن مومنان بینجامد( به هیچستان گرایی در پهنه سیاست 

می انجامد و طرفی جز شکست و اندوه نمی  بندد.  ]1[
خداوند  کالم  کالمی ،  باشیم  داشته  اطمینان  چنان چه  می  پذیرم  دیگر،  عبارت  به 
است و دریافت ما نیز از آن، همانی  است که ذات اقدس الهی منظور کرده است، در 
آنجا  از  اما  بود.  خواهد  نامعقول  مومنان(  برای  )دست کم  آن  با  مخالفت  این صورت 
که داده های شناخت شناسی جدید حصول برخی - اگر نگوییم تمام - شروط فوق را 
دست نایافتنی می کند ]2[ و باب گفتگو را برای همیشه باز نگاه می دارد، باید به نقد مبانی 
نابرابر حاکم بر سرنوشت نیمه گمشده جامعه نشست و نشان داد که  مناسبات حقوقی 
توجیهات دینی در این زمینه چیزی جز بازتولید سازوکارهای مردساالرانه و مناسبات 

پدرساالرانه )به نام دین( نیست.
امیدوارم با مشارکت فعال در این گفتگوها زمینه روشن شدن هرچه بیش تر موضوع 
خوانش های  و  غیرمسلمان  شهروندان  ایران  در  که  کرد  نباید  فراموش  و  آید  فراهم 
دیگری نیز از مذهب وجود دارد و به همین شوند )دلیل( ساده شیعیان حق ندارند و نباید 
سرنوشت همه ملت ایران را به سرنوشت خوانش ویژه ای  از اسالم و تشیع گره بزنند. ]3[ 
)تاریخ نشان داده است که بدون رعایت حقوق اقلیت ها، ضمانتی برای رعایت حقوق 
اکثریت هم نمی  ماند؛ بدون رعایت حقوق اقلیت ها، ملی کردن قانون و قدرت، خودپایی 

موثر ملی و نیز آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز رویایی بی تعبیر خواهد ماند.(   
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مخالفانکنوانسیونچهمیگویند؟
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض، در توضیح باور خود به چند دسته دلیل 

اشاره دارند.

شوندهایفلسفی
طرح  زنان،  از  تبعیض  رفع  کنوانسیون  به  پیوستن  مخالفان  فلسفی  استدالل  عمده ترین 
انگاره تناسب -به عنوان مبنای داوری در شکل گیری مناسبات حقوقی- به جای  انگاره 
تساوی و برابری  است. به عبارت دیگر، این گروه، از آنجا که معتقدند زنان و مردان 
به گونه ای متفاوت آفریده شده اند، بر این باورند که حقوق آنان نیز می بایست متفاوت 
باشد. بر این اساس تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان در باور آنان نه تنها از مقوله 
با ویژگی های  هر جنس،  این حقوق  تناسب  به واسطه  نمی آید، که  به حساب  تبعیض 

منافع آن ها را بیش تر و بهتر تضمین و تحصیل می کند.]4[
در نقد این ادعا به چند مطلب اشاره می  شود:

یکم: در متون فلسفی به درستی و با دقت پهنه »است «ها را از پهنه »باید«ها تفکیک 
»بایدبنیاد«  بین گزاره های »است بنیاد« و گزاره های  نشان داده شده است که  و 
و  زنان  تفاوت های  پذیرش  دیگر،  عبارت  به  نمی  شود.  دیده  رابطه ای  الزامی  

مردان به پذیرش تفاوت در مناسبات حقوقی نمی انجامد. ]5[
دوم: چنان چه تفاوت های  آدمیان مبنای داوری در مورد حقوق آنان باشد، از آنجا 
که هیچ دو آدمیزادی را نمی توان به طور کامل همانند یکدیگر تصور کرد، در 
غیرممکن خواهد  اساس  در  برای  انسان ها  برابر  مناسبات حقوقی  طرح  نتیجه، 

بود.]6[
می تواند  حتی  مواردی،  در  زنان،  با  مردان  میان  تفاوت  که  داشت  توجه  باید 
بیش تر از تفاوت میان زنان و مردان باشد. در نتیجه، بر مبنای توضیح و توزیع 
عنوان  به  می رسیم.  انسان ها  گوناگونی  از  صورت بندی های  به  ما  تفاوت ها، 
نمونه، چنان چه آدمیان را بر اساس آستانه تحریک های عاطفی و احساسی، توان 
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طبقه بندی  زنانه-مردانه  تمایالت  و  هوش  ضریب  خالقیت،  ضریب  مدیریتی، 
کنیم، همانندی بسیاری  از زنان ممکن است بسیار کم تر از همانندی برخی  از 

مردان و زنان باشد و به عکس. ]7[
از  مردان  و  زنان  در  مختلف  ویژگی های  نرمال  توزیع  منحنی  آمار،  زبان  به 
هم پوشانی های قابل توجه و انکارناپذیری برخوردار است. با در نظرگرفتن این 
واقعیت که سطح هم پوشانی ها در ویژگی های مختلف گوناگون است، دفاع از 

انگاره تناسب دشوار است. 
سوم: دفاع از نابرابری های حقوقی در سایه انگاره تناسب در اساس غیر قابل توجیه 
است؛ چه، در این صورت می  توان تبعیض نژادی یا هر شکل دیگر نابرابری را 
نیز توجیه کرد. چنین ادعاهایی را گرچه می  توان با ترفندهای بسیار برای برخی 
نابرابری های  که  است  داده  نشان  تاریخ  اما  انداخت،  جا  خندان  شهربندان   از 
حقوقی با هر توجیه و توضیحی با آمیزش اجتماعی پایدار مردم ناسازگار است 

و سرانجامی  جز اندوه و شکست نخواهد داشت.
نمی  شود، سرنوشت  پنهان  تناسب  انگاره  با  که  تبعیضی،  چنین  دم دستی  نمونه 
تیره و حقوق ضایع شده برخی  از زنان ایرانی  است که با مردان خارجی  ازدواج 
نمی توانند  روی  هیچ  به  خود،  هم وطن  مردان  خالف  بر  زنان،  این  کرده اند. 
همسران و فرزندان خود را به تابعیت ایران درآورند. ]8[ از این گونه تبعیض ها 
به فراوانی در قانون اساسی و قوانین عادی به چشم می خورد که به هیچ روی با 

انگاره تناسب قابل جمع نیست.

شوندهایروانشناختی
دیگری  از  شکل  می تواند  جنسیتی  نابرابری های  از  دفاع  در  پهنه  پایه ای  این  نکته 
استدالل های فلسفی باشد؛ با این تفاوت که در اینجا به تفاوت های روان شناختی و گاهی 
تفاوت های جنسی و جنسیتی اصرار بیش تر می شود. پیش کشیدن انگاره های پیشاعلمی ، 
همانند صورت بندی  آدمیان بر اساس شکل ظاهری )فنوتیپ( آنان، بن مایه استدالل های 
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 آنان در دفاع از نابرابری های حقوقی  است.
الزم به یادآوری  است که بر خالف سنت رایج در مکاتب کالسیک روان شناسی 
در  می کرد،  تقسیم  ماده  و  نر  دسته  دو  به  ظاهری  تفاوت های  براساس  را  آدمیان  که 
ره یافت های تازه چنین پنداری به رسمیت شناخته نمی  شود. به عبارت دیگر، تفاوت های 
ظاهری جنسی بین آدمیان کفایت و بضاعت الزم برای دسته بندی  آدمیان به زن و مرد را 
ندارد. از این رو، در تقسیم بندی های جدید، انسان ها را در پیوستاری می  بینند که بازتاب 

توزیع طبیعی ویژگی های گوناگون آن ها است. 
با این داده ها الزم است میان ژنوتیپ )جنسیت ژنتیکی(، فنوتیپ )ظاهر جنسی فرد(، 
گرایش های جنسی و هویت های جنسی  افراد تمایز گذاشت و از کلی گویی و کلی بافی 

دور ماند. )انگاره کوییر یا فراهنجار(]9[

شوندهایاجتماعیوتاریخی
مختلف  پهنه های  در  مردان  و  زنان  واقعی  تفاوت های  به  اشاره  با  ساده اندیشانه  برخی 
توان مندی های  از  موارد  بسیاری  از  در  زنان  که  می گیرند  نتیجه  تاریخی،  و  اجتماعی 
کم تری نسبت به مردان برخوردارند و از همین رو، به آسانی به تفاوت های حقوقی بین 

زنان و مردان تن می دهند.

»آنچه  فلسفی  است که  استدالل های  این  دیگری  از  استدالل، شکل  این  بن مایه  یکم: 
با پذیرش آن،  این استدالل بسیار سست است. چه،  باشد«.  باید  هست همان است که 
می بایست به همه کارها و رفتارهای  آدمی  در بهینه سازی و انسانی ترکردن شرایط زیستی 

فرمان ایست داد. 

آدمی ،  حیات  دوران  برخی  از  در  که  می  دهد  نشان  تاریخی  آشکارا  شوندهای  دوم: 
زنان از لحاظ اجتماعی و حتی سیاسی نسبت به مردان دست باال را داشته اند و مناسبات 
اجتماعی در آن دوره ها زن ساالرانه بوده  است، تا آنجا که خدایان در بسیاری  از ادیان 
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به صورت زن تصویر و تصور می شدند. )مادرخدایانی  ادیان آسیای شرقی  باستانی و 
 همچون پینی کر، ایشتار و کریشنا در ادیان عیالمی ( همچنان که پس از تسلط مردان بر 
زنان، مناسبات اجتماعی تغییر کرد و مردساالرانه شد، به گونه ای که حتی خدایان در 

ادیان متاخر به صورت مرد )یهوه، مسیح و اهلل( تصویر و تصور شدند.
 

شوندهایدینی
شوندهای  اصلی مخالفت با کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در کشور ما به ظاهر دینی 
 است؛ ]10[ گرچه جسته/گریخته به شوندهای دیگر نیز اشاره می گردد، اما این اشارات 
به  ندارند.  محوری  نقش  و  دینی  است  انگاره های  حقانیت  اثبات  و  تایید  در  بیش تر 
عبارت دیگر، حتی با نقد شوندهای فلسفی، روان شناختی، اجتماعی و ... مومنان استدالل 
خواهند کرد که نابرابری های حقوقی بین زنان و مردان دستوری  الهی  است و از آنجا 
که خداوند دانای کل، قادر متعال و آگاه به همه مصالح آدمی است، این نابرابری ها به 

مصالح آدمیان نزدیک تر هستند.

یکم: در تبین فلسفه فقه سه دلیل آورده اند:
می  کند.  هموار  سعادت  سوی  به  را  بشر  راه  رسل،  ارسال  با  پروردگار،  لطف   .1

)قاعده لطف(
دینی  متون  در  دارد  به سوی سعادت الزم  راه خویش  پیمودن  برای  بشر  آنچه   .2

)قرآن و سنت( آمده است.
3. برای  هر مسئله ای در اسالم حکمی  هست و انسان مکلف است با بررسی منابع 

دینی  آن حکم را بیابد.
دوم: در این توجیهات طبیعت )کتاب بزرگ پروردگار( و عقل )پیامبر باطنی( آشکارا 
دانش،  مرزهای  به مخدوش شدن  نوبه خود،  به  این غفلت  بی توجهی  است. ]11[  مورد 
نتیجه،  در  است.  انجامیده  دانش  و  دین  تنازع  و  دین  بیرون  و  درون  یافته های  تداخل 
طبیعت  از  شناخت خویش  گسترش  برای  تالش  جای  به  مسلمانان  اگر  نیست  عجیب 
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)علم( و پیش برد ظرفیت های خرد خود، به نفی علم تن داده و نفرین شده اند که تا ابد 
به عینک ارسطو، افالطون و دست باال فلسفه فلوطین مبتال باشند. تظاهر این بیماری در 
بدین  بین دین و معرفت دینی شکل گرفت.  این همانی  با تصور و تصدیق  بعد  مرحله 
ترتیب فرآیند قدسی شدن جان وجهان آدمی  همچون آسیبی بی درمان یا دیردرمان آغاز 
شد و همه چیز را  به کام خود کشید. این گونه بود که نفرین ارسطو تکمیل شد و فرآیند 

نقد برای قرن ها تعطیل گردید.]12[
به عبارت دیگر، از آنجا که معرفت دینی به وحی و وحی نیز به ذات اقدس الهی متصل 
بود، مومنان در یک خطای شناخت شناسی  آشکار،  ابتدا دریافت خود را معادل وحی 
گرفته )عدم تمایز وحی نقلی  از وحی  اصلی( و سپس بدون توجه به محدویت های ذاتی 
 آدمی ، دریافت خود را برابر خواست حضرت حق قرار دادند و این چنین بود که به نام 
دفاع از دین و با دارودرفش به مقابله با منتقدان و مخالفان برخاستند و آنان را به جرم 

مخالفت با دستور الهی به کام مرگ رهنمون شدند.
برده اند  پی  نکته  این  به  طبیعت  متن  از  دریافت های  آدمیان  نقد  در  درستی  به  مومنان 
نارسایی  این  است.  نارسا  و  محدود  خویش  جان وجهان  شناخت  در  آدمی   دانش  که 
در زمینه هایی نسبی و در زمینه هایی نیز مطلق است. آنان فراموش کرده بودند که این 
فاعل شناسا است. در  به واسطه ویژگی های  از موضوع دانش که  برخاسته  نه  کمبودها 
نتیجه حتی  اگر موضوع دانش، متن وحی )وحی نقلی(]13[ باشد، نارسایی ها همچنان 

پابرجا خواهند بود و متن دین مزیتی نسبت به متن طبیعت نخواهد داشت.
دینی  کتب  اگر  ست.  خدا  کتاب  نیز  آفرینش  کتاب  که  کنند  فراموش  نباید  مومنان 
به زبان خدا ست و  اندازه های  او ست، کتاب بزرگ طبیعت  به زبان بشر و در حد و 
محدودیت های  آدمی  در آن راه ندارد و به همین شوند ساده به نظر می رسد مطالعه متن 
طبیعت آسان تر و نتایج حاصله نیز بامعناتر و قابل قبول تر خواهد بود. مومنان باید تا ابد 
مانند پدر خود ابراهیم بت شکن شوند و به تنزیه حضرت دوست برخیزند و هر آنچه غیر 

او ست را غیرقدسی کنند و پهنه نقد را فراخ ببینند.
اگر توحید را اس و اساس ایمان دینی تصور کنیم، باید که به نفی  هر آنچه به نام خدا و 
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به جای خدا به آدمی  عرضه می شود برخیزیم، که حقیقت، خدا، ایمان و توحید، برآمد 
چنین تالش و اجتهادی  است.

گام نخست در درمان این بیماری خطرناک و بت پرستی مدرن]14[ تفکیک آموزه های 
درون دینی  از آموزه های برون دینی  است. به این ترتیب بسیاری  از چالش های فلسفی، 
اخالقی و علمی  که به خطا به درون حوزه دین کشیده شده اند، می توانند در حوزه های 

بیرون حل وفصل و نتایج آن ها به حوزه درون دین منتقل و مورد استفاده قرار گیرد.
گام دوم، تفکیک دین از معرفت دینی و تن دادن به چندگانگی معرفتی و شناخت شناسانه 
است که مدارا می آورد و خشونت می  برد. گام نهایی نیز گریز از دین ذاتی و بسنده کردن 

به دین تاریخی  است. ]15[
دین در نزد خداوند، یا آن چنان که بر سینه و جان پیامبر نشست، نه به آدمیان قابل انتقال 
است و نه برای  آنان قابل درک. تفکیک آموزه های درون دینی  از آموزه های برون دینی، 
تن دادن به چندگانگی در پهنه معرفت دینی و دل بریدن از رویای دین ذاتی، کلید خروج 
گفتگویی  در  و  می کند  باز  را  تحول  و  تغییر  راه  که  است  تکرار  و  تعصب  زندان  از 

بی پایان را می گشاید. 

سوم: قرآن پژوهان و فقها بر این نکته اتفاق دارند که کم تر از 10 درصد آیات )600 
نیز مطالعات تاریخی شهادت  به احکام فقهی )آیات االحکام( اختصاص دارد؛ و  آیه( 
می دهند که بیش از 95 درصد احکام اجتماعی  اسالم امضایی  هستند و نه تاسیسی. بدین 
ترتیب به نظر می رسد دین اسالم در فصل نخست تاریخ خویش پیوندی عمیق با عرف 
غیرعادالنه  مناسبات  تغییر  در  پیامبر  تالش  به  می بایست  رو،  این  از  است.  داشته  زمانه 

همچون فرآیندی نگریست که با وی و در حد و اندازه های زمانه کلید خورد.
امضای  طریق  از  و  بیاید  کنار  زمانه  عرف  با  توانست  پیش  سال   1400 در  اسالم  اگر 
با  نیز می تواند  پیدا کند، در هزاره سوم  ادامه حیات   اکثریت محصوالت حقوقی  آن، 
خرد جاری جمعی یا خرد عرفی کنار بیاید و شرایط ماندگاری خود را تضمین کند، 
اگر و تنها اگر بتواند از زیر بار رسوبات فرهنگی پدرساالرانه و رسومات سنگی زن ستیز 
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و مردساالرانه به درآید. ]16[
برخی  از  یا  آن  خوانشی  از  سرنوشت  به  دین  یک  سرنوشت  گره  اساس  در  چهارم: 
احکام آن و بدتر از آن، گره سرنوشت یک دین به سرنوشت یک حکم یا مجموعه   ای 
 از احکام دینی، غیرمنطقی و غیر قابل دفاع است. نفی یک دین، با نقد برخی  از احکام و 
آموزه های  آن، همان اندازه غیرمنطقی  است که کسی در هراس از انکار دین بخواهد از 
نقد، تنقیح و تغییر احکام دینی بگذرد. بر این سیاق، حتی چنان چه تمامی احکام مربوط 
به حقوق زنان در یک فرآیند کارشناسانه مورد نقد و بازبینی قرار گیرد، نمی تواند برای 

دین نگران کننده باشد. 
سرنوشت احکام مربوط به بردگی، کنترل جمعیت، جهاد و ... آشکار می کند که چگونه  
این احکام در فشارهای عرفی دگردیسیدند، بدون آن که آسیبی به دین وارد شود. )در 
اساس پیوند سرنوشت یک اجتماع به آموزه های دینی حتی  اگر وفاداران آن اکثریت 

باشند، با سنجه های جدید دموکراتیک و حقوق بشری قابل دفاع نیست.(  
پنجم: مشاهدات دقیق جامعه شناختی در ایران معاصر نشان می دهد که عرف از فقه بسی 
پیشی گرفته است؛ و از همین رو، مناسبات حاکم بر روابط زن و مرد در جامعه کنونی 
 ایران بسیار متفاوت از آن چیزی  است که فقها می پسندند و مطرح می کنند. در نتیجه، 
کاربست سفت وسخت مناسبات فقهی )با همان شدت و دقتی که فقها مطرح می کنند( 
نه تنها گرهی  از اجتماع ما نخواهد گشود که به نابسامانی های بسیاری نیز دامن خواهد 

زد. در این مورد مقایسه ایران امروز با ایران پیش از مشروطیت بسیار درس آموز است.
ششم: نمونه ابتکاری  امکان تغییرات اساسی در احکام اسالمی  می  تواند انگاره محمود 
محمد طه ]17[ باشد. این فقیه سودانی، با تحول در مفهوم نسخ و پیشنهاد خوانش جدیدی 
 از آن، راه را برای نسخ بسیاری  از آیات مدنی باز کرده است. به این ترتیب، می توان با 
توجه به آیات مکی که پیام مولوی و فراتاریخی دین را بیان می کنند، چنان چه ضرورت 
شرایط  به  معطوف  که  مدنی  آیات  از  دهد،  حکم  جمعی  جاری  خرد  و  کند  ایجاب 
تاریخی ویژه ای بوده اند گذشت و آن ها را منسوخ تلقی کرد. )شاید این ره یافت به آن 
سخن حکیمانه ای که می گوید هرچه عقل حکم کند شرع نیز حکم خواهد کرد، ]18[ 
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نزدیک تر باشد.( 
همچنان که آمد، نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسی به هیچ روی کم اهمیت تر از تبعیض 
نژادی نیست و قربانیان نابرابری جنسیتی نیز تنها زنان نیستند بلکه هزینه های سرسام آور 
این نابرابری ها در برآوردهای دقیق بر همگان سرشکن می شود. اگر برای  ایران آینده 
جایی در جهان جدید جستجو می کنیم، اگر می خواهیم بر سرنوشت خود حاکم باشیم، 
اگر آزادی و برابری می خواهیم، اگر دموکراسی می خواهیم و اگر ایرانی  آباد و آزاد 
می خواهیم؛ باید به حقوق برابر برای تمامی  ملت، فارغ از دین، مذهب، جنس، قوم و 

زبان، رضایت دهیم.
ملی کردن قانون و قدرت، عبور از نظام شهربندی به نظام شهروندی و آمیزش اجتماعی 
پایدار در ایران نیازمند برابری حقوقی  است. تردید نباید داشت که دفاع از حقوق زنان 

دفاع از دموکراسی  است.
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»نی«،  نشر  تهران،  سرخوش،  نیکو  ترجمه  فوکو،  میشل  جنسیت«،  »تاریخ  1385؛ 
 .1384

8 . 14 »تبیان«،  بیگانه«، وب گاه  اتباع  با  ازدواج  »مشکالت  طاهره،  رشیدی مهرآبادی، 
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اردیبهشت 91.
انگاره کوییر یا فراهنجار برآمد تالش کسانی  همانند میشل فوکو و جودیت باتلر . 9

است که هویت ها را ثابت نمی داند. در این انگاره ها کلی گویی در مورد گروه های 
جنسی و هویتی بی معنا است.

در  دست کم  جنسی  نابرابری های  آورد  خواهم  تفصیل  به  آینده  در  که  همچنان   .10
فراوانی  نتیجه  هسته سختی  از اضطراب های جنسی  الیه هایی  از مسلمانان می  تواند 
باشد که در پوششی  از دین و توجیحات دینی نقدناپذیر شده اند. در نتیجه به همه 

این دالیل، در توجیه نابرابری های جنسی و جنسیتی در اسالم باید مشکوک بود.
باشد،  خداوند  به  منتسب  کالمی   چنان چه  که  باورند  این  بر  اندیشانه  ساده  برخی   .11
حداقل در شرایطی، می توان اطمینان داشت که آن کالم، کالم خداوند است، در 
حالی که فاصله این دو آن چنان عمیق و سهمناک است که هیچ گاه به قطع و یقین 
نمی توان رسید. برای درک روشن تر این خطای شناخت شناسیک باید توجه داشت 

که:
یکم: تاریخ شاهد منصفی  است بر این که چه بسیار ادعاها و درشت گویی ها که به 
نام خدا انجام گرفته است؛ درشت گویی هایی که در زمانه خود برای مومنان به 
قطع و یقین کالم خداوند را انعکاس می داد، در حالی که گذر زمان نشان داد 
که آن گنده گویی ها چیزی نبود جز پاشیدن غبار بر چهره قدسی حضرت حق.

خورده  رقم  خداوند  کالم  سایه  در  همواره  آدمیان  تاریخ  فجایع  فجیع ترین  دوم: 
است.

سوم: تاریخ ما مسلمانان، یا دقیق تر بگویم تاریخ ما ایرانیان، در طول یکصد سال اخیر 
متورم شده است از برداشت های نادرست و پیشاعلمی  بسیاری از علمای دین 
که به نام خداوند و برآمده از متون مقدس به جامعه تزریق شده  و چه هزینه های  
هنگفتی که از این رهگذر به مردم تحمیل نشده است. این که در نهایت برخی 
 از اندیشمندان دینی به اجبار و اکراه پذیرفته اند که باید بین دین و فهم از دین 

تفاوت گذاشت، حاصل بازخوانی  این تاریخ استخوان سوز و غم بار است.
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چهارم: پژوهش هر متنی، هرچند منتسب به خداوند، یک پژوهش غیردینی  است، 
ناچار برون ده آن نمی تواند یقینی و قطعی تلقی شود. به عبارت دیگر، هیچ کالمی  
به عنوان کالم الهی )فارغ از ایمان و باور مومنانه ما که دریافتی دیگرگونه   است 
و به لحاظ روش شناسانه غیرقابل پذیرش( نمی تواند قطعی الصدور تلقی شود؛ 
پذیرش گزاره دوم )دست کم  در  باشد.  قطعی الدالله  نمی تواند  همان گونه که 
همواره  در عمل  هرچند  نمی کنند،  دینی چون وچرا  اندیشمندان  نظر(  پهنه  در 
این  از  که  تباهی ها  چه  و  پنداشته اند  خداوند  کالم  عین  را  خود  دریافت های 
با   و  رفته اند  اول همواره طفره  پذیرش گزاره  اما در  نپرداخته اند.  کژپنداری ها 
نباید  گرفته اند.  فاصله  متن  ظنی الصدوربودن  از  بافتن،  هم  به  آسمان وریسمان 
فراموش کرد که این دو گزاره دو روی یک سکه اند و داوری در مورد آن ها 
همسان خواهد بود. مهم ترین استدالل های  احتمالی طرفداران قطعی الصدوربودن 
متن در بهترین حالت می تواند استنادها و مدارک تاریخ باشد، غافل از آن که 

تاریخ -هرچه که باشد- پژوهشی  انسانی  است و ناچار ظنی.
12. آسیب شناسی  ادیان در دنیای باستان )تا دوره رنسانس در اروپا و دوره نوزایی در 
جهان ایرانی- اسالمی ( نشان می  دهد که اندیشمندان دینی )حکما( هم در پهنه شناخت 
و تفسیر متون دینی و هم در پهنه شناسایی و تصویر جهان طبیعی دست داشته اند. 
بنابراین، هم از خرد مدد می جسته اند و هم به شناسایی طبیعت اهتمام می ورزیده اند. 
بدین ترتیب در دنیای باستان شکاف کم تری در میان نظام دانایی دینی و علمی  به 
چشم می خورد. به عبارت ساده تر بینش دینی و دید علمی  یک دست و هم کاسه بود. 
با فربه شدن و گسترش دستاورد های بشری ، هم در پهنه شناخت متون دینی و هم در 
پهنه شناخت طبیعت، در عمل پیگیری روند گسترش اطالعات به طور هم زمان، در 
هر دو پهنه، خارج از توان آدمیان شد )تخصصی شدن دانش های مختلف( و بدین 
ترتیب دانش دینی مسیر خود را از دانش طبیعی جدا کرد، دانشمندان دینی نسبت 
جهد  چشم انداز  و  کار  دستور  کلی  از  به  طبیعت  و  شدند  بی توجه  عرفی  خرد  به 
آنان حذف شد؛ تا جایی که برخی  از جریان های دینی  آرام آرام طی یک جریان 
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وارونه تالش کردند دانش عرفی را نیز از دل متون دینی  استخراج و پرورش دهند و 
این چنین بود که حتی »حشره شناسی در عهد عتیق« یا روان شناسی و اقتصاد اسالمی  

متولد شد. 
1704( وحی   -1632 )جان الک  برابر وحی  اصلی  است.  در  نقلی  برنهاده وحی   .13
 اصلی تجربه منحصر به فرد شخص نبی  است که در عمق جان وی می نشیند و غیر 
قابل انتقال است، اما وحی نقلی گزارش و روایت آن نقل شیرین است و نه عین آن. 
پرداخته ام.  پدیده  این  به  بت پرستی«  سندروم  همه گیری  بر  »مقدمه ای  سرنام  در   .14

وب گاه  »اخبار روز«، سوم مهر 89.
15. در سرنام »در دفاع از دین تاریخی« این ادعا پوست گیری شده است. وب گاه  »اخبار 

روز«، 5 خرداد 82.
16. خوانشی  از اسالم، که محاط بر خرد روزگار و حقوق بشر باشد، می تواند مسلمانان 
را به سالمت از گردنه های دشوار مدرنیته عبور دهد. این که چنین خوانشی  از متن 
چه نسبتی با اسالم عصر پیامبر )که مورد ادعا و خواست بنیادگراها است( خواهد 
الغای  امتیازها و ممتازیت های خود  به  نیز این که آیا مفسران رسمی  دین  داشت و 
)که برآمده از سنت و خوانش سنتی  از متن است( تن خواهند داد و دین را روزآمد 

خواهند خواست یا نه، امری  است دیگر. 
17. دکتر عبداهلل احمدنعیم، »نواندیشی دینی و حقوق بشر«، ترجمه حسن علی نوری ها، 

انتشارات »فرهنگ و اندیشه«، چاپ نخست، 1375.
عمل  وارونه  همواره  آن  کاربست  و  آموزه  پیگیری  این  در  دینی  اندیشمندان   .18
کرده اند، یعنی با تعطیل عقل، دل خوش ساخته اند به این که آنچه پرداخته اند )چون 
برآمده از متون دینی  است( پس الزاما و حتما عقالنی نیز خواهد بود. این پاداندیشه 
و کژپنداری تا آنجا پیش می رود که حتی  از عقل نیز خوانشی تنگ نظرانه تراشیده 
و  برای خود  ترفند  این  با  مومن  دیگر،  عبارت  به  به وحی(.  متصل  )عقل  می  شود 

پندارهایش مفری ساخته است تا از داوری عقل خودبنیاد و نقاد در امان بماند. 
از  می خواهند  وقتی  ابتدا،  در  دینی  اندیشمندان  که  ست  آنجا  قضیه  کمدی  وجه 
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ظریف  نکته  این  بر  درستی  به  کنند،  ساز  سخن  انبیا  رسالت  و  دین  ضرورت 
شناخت شناسانه   انگشت می  گذارند که عقل آدمی  و فرآورده های اش محدود است، 
از این رو الزم است خداوند به کمک وی بشتابد و این چنین است که سیل ارسال 
با  مواجهه  در  مومن  آنجا که  از  بازی،  ادامه  در  این وجود  با  می شود.  آغاز  رسل 
واقعیت دچار مشکل می گردد، همه چیز را وارونه می کند. به جای  آن که از شرع 
گیرد  کمک  خود  پروژه  پیش برد  و  واقعیت  شناخت  برای  گردآوری(  مقام  )در 
این چنین است که عقل را  به وحی سخن بگوید و  از عقل متصل  ترجیح می دهد 
به خدمت شرع درمی آورد و نه شرع را به خدمت عقل. بی دلیل نیست که مومنان 

هیچ گاه از شرع متصل به عقل سخن نمی گویند.
با حاکمیت »انگاره عقل متصل به شرع«، پهنه شرع آن چنان فراخ می شود که خرد 
مومنان  ترتیب،  بدین  و  از دست می دهد  نیز  را  نفس کشیدن  تاب  نقاد و خودبنیاد 
تصور می کنند که آنچه بشر برای سعادت خود الزم دارد می بایست در متون دینی 
 آمده باشد و مطالعه متن دین را وجهه همت خود قرار می دهند و از مطالعه کتاب 
بزرگ آفرینش دست می کشند و برای  همیشه به نفرین تعارض شرع و عقل دچار 
می شوند. در نتیجه، دین که در ابتدا با ادعای یاور عقل برای خود جایی دست وپا 

می کرد در پایان رندانه به قلع وقمع عقل می پردازد و فراموش می  شود.
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۳. سندروم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی

در سال 82، در گیرودار تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان در مجلس 
ششم، مقاله ای در دفاع از کنوانسیون و در نقد مخالفت های موجود نوشتم. این مقاله در 
برخی  از سایت های فارسی و نیز هفته نامه »گوناگون« منتشر شد. هفته نامه »گوناگون«، 

که عمر بلندی نداشت، عنوان آن مقاله را تیتر خود قرار داد.

دفاعازحقوقزنان،دفاعازدموکراسیاست
حاال سال 83 است. شرایط به طور کامل تغییر کرده و جنبش اصالح طلبی در ایران به 
فاز تازه ای وارد شده است. کلید این فاز تازه در جنبش دموکراتیک و آزادی خواهی 
 ایرانیان، بالفاصله پس از انتخابات عجیب الخلقه مجلس هفتم، با طرح گفتمان تازه ای در 
تحلیل علل پایایی  استبداد ایرانی در سایت های  اینترنتی زده شد. آنچه همه را شگفت زده 
پیش بینی  قابل  شکست  حتی  نبود؛  نگهبان  شورای  انتصابی  نهاد  ناباورانه  رفتار  کرد، 
نهادهای  سناریوی  به  نابرابری ها  همه  با  که  حاکمیت  درون  اصالح طلبان  الیه هایی  از 
 انتصابی تن دادند و در انتخابات شرکت کردند - و از این نظر کاله  گشادی به سرشان 
رفت - باعث شگفتی نشد؛ زیرا این ها، همه، به گونه ای قابل پیش بینی و محاسبه بود. 
آنچه قابل پیش بینی نبود حضور 50 درصد صاحبان حق رای در پای صندوق های رای 
بود که حتی خود محافظه کاران را نیز شگفت زده کرد و آن ها را در پیمودن ادامه راه و 
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تکمیل سناریوی خود مصمم تر و آسوده خاطرتر نمود.
ممکن است بسیاری با این تحلیل ها یا پاره ای  از آن ها موافق نباشند و برای پنبه کردن 

بافته های باال به واقعیت ها و یافته هایی  اشاره کنند:

در انتخابات مجلس هفتم حجم گسترده و کم نظیری  از تبلیغات در کار بود و . 1
همه نهادهای  انتصابی تمام توان خود را به میدان آورده بودند.

پای . 2 به  اکراه  و  ترس  از سر  هفتم  در مجلس  بخشی  از رای دهندگان  بی شک 
صندوق های رای  آمدند و میانگین کم سابقه 15 درصد رای سفید و باطله نمود 

چنین پدیده ای بود.
علت . 3 به  تنها  و  سیاسی  منازعات  به  بی توجه  رای دهندگان،  بخشی  از  بی شک 

رقابت های خام قومی  و صنفی در پای صندوق های رای حاضر شدند و جبهه 
استبداد به خوبی می  داند که آن رای ها را نمی تواند به حساب دفاع از استبداد 

بگذارد.
با . 4 خود  جدی  و  دغدغه های  اصلی  از  فارغ  استبداد،  جبهه  الیه های  برخی  از 

شعارهای جدید و گاهی  اصالح طلبانه، به صحنه   آمده اند.
گزارش های غیررسمی از تقلب به گوش می رسید که نباید فراموش شود.  . 5
هفتم . 6 مجلس  انتخابات  موعد  در  کم سابقه  گونه ای  به  مرکزی  انتخابات  ستاد 

امنیتی شده بود.
 .7. ...

با این وجود، نمی توان فراموش کرد که به هر حال 50 درصد واجدان شرایط در پای 
صندوق های رای حاضر شدند و این -با توجه به فاجعه ای که در حال وقوع بود - برای 
مردمی  که با شعار آزادی، استقالل و جمهوری  انقالب کرده بودند -و این فاجعه بر سر 
آن ها آوار می شد - سخت عجیب و دور از انتظار بود و در کم تر پیش بینی  ای به چشم 
می خورد. زلزله  انتخابات مجلس هفتم به مراتب بزرگ تر و سهمگین تر از زلزله بم بود.
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اندیشمندان،  اولیه مجلس هفتم، فعاالن سیاسی،  نتایج  از اعالم  از همین رو، پس 
دانشجویان و جریان های متنوع آزادی خواه و دموکراتیک شوکه شدند و در سکوتی 
تجربیات  بازکاوی  گذشته،  بازبینی  سیاسی،  شوک  این  از  پس  رفتند.  فرو  عمیق 
سپری شده و پرداختن به بنارهای )علل( پایایی  استبداد ایرانی به صورت طبیعی وجهه  
همت اندیشمندان و منتقدان اجتماعی قرار گرفت. اما مثل همیشه و به صورت کلیشه ای 

مسئله در چند سرنام تکراری و گاهی چند نقل  قول شرق شناسانه خالصه شد: ]1[

استدالل های جغرافیایی که به شیوه شرق شناسان به مسائلی چون نحوه معیشت . 1
شرقی، مدیریت توزیع آب در مناطق کم آبی مثل ایران، مسطح و هموار بودن 

و ... اشاره دارند.
استدالل های روان شناختی که به مسائلی چون هراس از آزادی، خوکردن به . 2

استبداد، پدیده شبان-رمگی و ... اشاره دارند.
استعمار و ... .. 3
دین، سنت های مذهبی و خرافه گرایی.. 4
دین خویی.. 5
زبان.. 6
فقدان هویت و احساس ملی.. 7
جدایی فرد از جامعه و ملت.. 8
اسطوره زدگی و نظام دانایی پیشاعلمی. . 9
بی توجهی به خردگرایی و استقالل در نظام آموزش و پرورش ایران.. 10

 رهبران ناالیق و توسعه نایافته.11. 
 پدیده پدرساالری.. 12
13 .. ... 

پایایی  توضیح  برای  الزم  کفایت  تنهایی  به  کدام  هیچ  استدالل ها  این  و  پدیده ها  این 
سر  از  را  استعمار  سابقه   که  بسیاری  کشورهای  هستند  ندارند.  ایران  در  را   استبداد 
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گذرانده اند )هند(، دین دار بوده اند )فرانسه(، دین دار هستند )آمریکا(، محل تاخت وتاز 
اقوام مختلف بوده اند )اسپانیا(، سابقه  استبداد طوالنی را داشته اند )ژاپن(، مسلمان هستند 
)مالزی(، جغرافیایی شبیه  ایران دارند )ترکیه(، سابقه و هویت تاریخی ندارند )استرالیا( و 
یا کم وبیش همه این مشکالت را - اگر بتوان به همه این پدیده ها به عنوان مشکل نگاه 
کرد - تجربه کرده اند )هند(، ولی به هر حال، گردنه های دشوار دموکراسی و آزادی را 
یکی پس از دیگری در نوردیده اند و سهمی از توسعه گرفته اند و بهره ای  از دموکراسی 

و آزادی برده اند.
فوکو  تبارشناسانه  زبان  به  توسعه  روند  در  موثر  بنارهای  و  مسائل  می رسد  نظر  به 
توضیح  برای  توسعه«  »شانس  جز  چیزی  که  هستند  متفاوت  و  متعدد  متنوع،  آن چنان 

فرآیند توسعه باقی نمی ماند.
در طول یکصد سال اخیر جامعه  ایرانی بارها و بارها به سمت توسعه و نوسازی خیز 
برداشته و حتی سه  انقالب و جنبش فراگیر اجتماعی را به سمت نهادینه شدن حقوق مردم 
و استقرار دموکراسی برپا ساخته  است. اما هرچه بیش تر تالش کرده، کم تر پیش رفته 

 است و شاید بتوان گفت هنوز در ابتدای راه  است. چرا؟
در سطح منطقه ای تالش برای نوسازی و استقرار دموکراسی در ایران خیلی پیش تر 
از برخی  از کشورهایی که  امروزه در باشگاه کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک قرار 
دارند )ژاپن، هند و کره جنوبی( شروع شد، با این حال، ایران هنوز در ابتدای راه  است. 

چرا؟
جز  چیزی  است،  شده  داده  دست  این  پرسش هایی  از  به  که  پاسخ هایی  مجموعه 
برای  تالش ها  این  در  نبوده  است.  عالمتی  تحلیلی  باال،  دست   یا،  مشکل  جابجاکردن 
ایرانی و آسیب شناسی تجربه تلخی که در ربع  قرن گذشته  از  تحلیل نشانگان استبداد 
سرمان بر گذشته  است، اگر باز هم به تحلیل های عالمتی و جابجاکردن مشکل دل خوش 
کنیم و با پرگویی خود و دیگران را مشغول سازیم، تاریخ تکرار خواهد شد و کمدی 

تازه ای رقم خواهد خورد.
این همه در کنار واقعیت های بهنجار و نا بهنجار جنسی فراوانی که جامعه  ایرانی را 
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در بر گرفته است، مرا بر آن داشت تا از ادعای »دفاع از حقوق زنان، دفاع از دموکراسی 
 است« فراتر روم و چندگام به جلو بردارم. به باور من، استقرار دموکراسی در ایران بدون 
نهادینه شدن حقوق زنان ممکن نخواهد بود و نهادینه شدن حقوق زنان در ایران منوط، 

مربوط و موکول به حل وفصل مسائل عدیده و عمیق سکسی و جنسی  است.
نظام  و  ایرانیان  ممنوعه   منطقه  بنیادی ترین  درهای  بدون گشودن  دیگر،  عبارت  به 
جمهوری  اسالمی ایران، یعنی قلمرو سکس، به روی محققان، کارشناسان، جامعه شناسان، 
روان شناسان، پزشکان و منتقدان اجتماعی و تولید یک گفتمان جدی و علمی  در مورد 
سکس در جامعه  ایرانی، ]2[ نهادینه شدن حقوق زنان ممکن نخواهد بود. در این معنا، 
نهادینه شدن حقوق زنان، استقرار دموکراسی، نوسازی و توسعه در گرو درمان بیماری 
مزمن و بدخیم اضطراب جنسی  است که  از درون و در ناخودآگاه، همه  هستی ما را به 

نیش خود کشیده و می جود.
و  جریان های  آزادی خواه  ناکامی   عمده  و  اصلی  دالیل  یکی  از  بگویم  می خواهم 
بشر،  نهادینه کردن حقوق  و  دموکراسی  و گسترش  استقرار  در  ایران  در  دموکراتیک 
نوعی روان نژندی قومی  و همه گیر، به نام »اضطراب شدید جنسی« است که به هراس 
قربانی  نخستین  نیز  و  فراموش کرد که جدی ترین  )نباید  است.  تبدیل شده  آزادی  از 
 اضطراب های جنسی، آزادی بیان است که جان مایه  اعالمیه جهانی حقوق بشر را تشکیل 
می دهد. اضطراب جنسی  همچنین در دامن زدن به  انواع خشونت در جامعه تاثیر غیر قابل 
انکاری دارد که می بایست به صورت مجزا و مستقل مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.(  

مطالعه تاریخ یکصد ساله  ایران به روشنی نشان می دهد که جنبش های  اصالحی و 
دموکراتیک همواره و در نهایت در هم آوردی با الیه هایی  از اسالم گراها که به طور 
عمده سنتی ترین و قشری ترین بخش ها بوده اند، ناکام مانده و زمین گیر شده اند. از این 
منظر، فرجام انقالب بهمن 57 و انتخابات مجلس هفتم بسیار درس آموز و عبرت انگیز 

است.
از  و  همیشگی  اسالم گراها  عقب نشینی های  وجود  با  جنبش ها،  این  همه  در  آنچه 
است،  مانده   پابرجا  و  جان سخت  همچنان   گذشته،  سنگرهای  بسیاری  از  دست دادن 
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جنسیت، سکس و سکسوالیته )رفتارهای جنسی( است که شاید بتوان آن را به یک معنا 
منطقه ممنوعه  این  به  اهمیتی که اسالم گراها  تلقی کرد.  اصلی ترین سنگر اسالم گراها 
می دهند و کارکردهای بسیاری که برای  آنان دارد، در حدی  است که شاید بتوان گفت 
اسالم سنتی و عوامانه پوسته ای  است سخت که بر هسته  اضطراب های جنسی تنیده شده 
است. از همین سنگر است که  اسالم سنتی  همواره بر کوره  اضطراب های جنسی دمیده 
و هراس از آزادی را در جان آن ها شعله ور ساخته و دموکراسی طلبی و آزادی خواهی 

را زمین گیر کرده  است.
به میدان آوردن مردم در منازعات سیاسی با تحریک اضطراب های جنسی  آن ها و 
استفاده  از آن در گردنه های تند تاریخی، ترفند تازه ای نیست و حتی به حضور اسالم 
در ایران هم محدود نمی گردد. ]3[ پیش از اسالم نیز جنبش اصالحی مزدک با همین 
ترفند خلع سالح شد؛ از پای در آمد و از نفس افتاد. مزدکیان که به نظامی  بی طبقه و 
به طرفداری  از اشتراک جنسی متهم شدند و در ذهن مردم،  ابتدا  برابر می اندیشیدند، 
که انباشته  از اضطراب های جنسی بود، شکسته شدند و سپس از جریان های پس گرای 

موبدان زرتشتی و منتفع از نظام طبقاتی ساسانیان شکست خوردند.]4[
به بهانه دفاع از ناموس  انقالب مشروطه بی شک به وسیله بخشی  از اسالم گراها و 
مردم ناتمام ماند. چالش های قلمی  و بگو/مگوهای سیاسی دامنه دار در مورد آزادی که 
در ظاهر بازتاب نگرانی های مشروعه خواهان بود به روشنی ردپای  اضطراب های جنسی 

و هراس از آزادی را نشان می دهد. ]5[
تکثیر،  تشدید،  در  هم  و  می  بردند  رنج  جنسی  اضطراب  از  هم  مشروعه خواهان، 

تحریک، بازتولید و توزیع آن اصرار می ورزیدند.]6[
باددادن  بر  بهانه  به  و  افتاد  اسالم گراها  پاره ای  از  دام  در  هم  مصدق  ملی  نهضت 
ناموس مردم به مرگ محکوم و خوراک کودتا شد.]7[ آغاز فرآیند نوسازی )با وجود 
شاه   و  شیخ  جدایی  اجتناب ناپذیر  به  پهلوی ها  دوره  در  داشت(  که  کمبودهایی  همه 
نبودن  یا  بودن   انتخاب  نهاد سلطنت و در معرض  برابر  نهاد روحانیت را در  انجامید و 
قرار داد. اسالم گراها در هم دستی با برخی  از روشنفکران سنت گرا]8[ توانستند یک بار 
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دیگر، با بهره گرفتن از اضطراب های جنسی  ایرانیان، مردم را به صحنه بکشانند و با وعده  
آرمان شهری که در آن از فساد و فحشا خبری نخواهد بود، به دوران پهلوی پایان دهند. 
در 25 سالگی  انقالب بهمن 57، هنوز دفاع از ناموس مردم و جلوگیری  از بی بندوباری 
آزادی خواهی،  و  داشته  نگه  داغ  را  سنتی  اسالم گراهای  موتور  که  ست  فحشا  و 
دموکراسی خواهی و برابری طلبی را به بن بست کشانده  است. بی دلیل نیست که یکی  از 
نظریه پردازان اسالم گرا بی پرده می گوید: جوان ها مشکل جنسی دارند و برای  همین از 

آزادی دفاع می کنند.]9[
واکنش های کانون های سنتی دینی را در جریان قتل های سیاسی زنجیره ای مقایسه 
مردم  واکنش  تبعیض.  رفع  کنوانسیون  تصویب  هنگام  در  واکنش های  آن ها  با  کنید 
ایران را در هنگام طرح خانه های عفاف مقایسه کنید با واکنش آن ها هنگام بستن فله ای 
حتی  و  قتل  مرگ،  حوادثی چون  هنگام  در  را  خانواده ها  و  مردم  واکنش  مطبوعات. 
نیز  سکسی.  ناهنجاری های  با  مواجهه  هنگام  آن ها  واکنش  با  کنید  مقایسه  خودکشی 
مقایسه کنید واکنش مردم را در قبال مرگ زهرا کاظمی ]10[ و همچنین تجاوز جنسی 
نیز  باور اسالم گراها و  اهمیت و حساسیت سکس را در  این دست  مثال هایی  از  به  او. 

مردم ما نشان می دهد.
باید توجه داشت که  آسیب اضطراب های جنسی  همچون چرخه ای معیوب همواره 
در حال تشدید است. در نتیجه، می توان درک کرد که چرا جمهوری  اسالمی  در طول 
حیات خود با وجود تالش های فراوانی که برای  ایجاد اجتماعی پاک از نظر جنسی به 
کاربسته  است، در عمل نه تنها موفق نبوده، که جامعه را تا لبه یک بحران همه جانبه و 
ویران گر جنسی پیش  برده  است.]11[ اضطراب جنسی به محدودیت ها و ممنوعیت های 

بیش تر جنسی منتهی می گردد و محدویت های بیش تر به خواهش و کشش بیش تر.
پدیده  گسترش  رسمی (،  نورم های  از  )خارج  ناهنجار  جنسی  روابط  گسترش 
مزاحمت های  فراری،  دختران  پدیده  تن فروشی،  به  شروع  پایین آمدن سن  تن فروشی، 
خیابانی، ایدز، اعتیاد، فوران طنز سکسی و گفتگوهای سکسی در بین تمام گروه های 
 اجتماعی و در تمام سنین، همه و همه نمودگار و اورای زلزله ای است که در راه  است.]12[
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یادداشت ها

1 نشر 	. تهران،  ثالثی،  محسن  ترجمه  ویتفوگل،  آگوست  کارل  شرقی«،  »استبداد 
»ثالث«، 1391.

سیاست ها و مدیریت غیرکارشناسانه و غیرعلمی  در قلمرو سکس پیامدهای نامبارک . 2
بسیاری دارد که  اهم آن ها عبارتند از: 

▪ سکسی 	 رفتارهای  در  جوانان،  ویژه  به  شهروندان،  بسیاری  از  درگیربودن 
در  حضور  برای  را  شهروندان  جسارت  طرف  یک  مسئله  از  این  غیرقانونی. 
پهنه های عمومی  می  ستاند و از طرف دیگر با تحریک احساس گناه و حقارت 

به  اضطراب جنسی  آن ها دامن می زند.
▪ بهره برداری حکومت از اتهام های سکسی برای ترور مخالفان و منتقدان جدی 	

خود. بی سبب نیست که بسیاری  از مخالفان جمهوری  اسالمی  به  اتهام زنا، لواط 
و رفتارهای جنسی ناهنجار گرفتار آمده و سپس قربانی شده اند.

▪ ترحم 	 حتی  دیگر  می شود،  جنسی  آلوده  به  اتهام های  کسی  وقتی  ایران  در 
هزینه  به شدت  مسئله  این  و  می دهد  از دست  نیز  را  اطرافیان خود  و حمایت 

فعالیت های سیاسی را باال می  برد.
▪ بلکه 	 نمی شود  حکومت  به  محدود  جنسی  اتهام های  طریق  از  شخصیت  ترور 
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اتهام های  با  را  حکومت گران  یا  خود  مخالفان  گاهی  نیز  اپوزیسیون  و  مردم 
جنسی قربانی می کنند و از میان بر می دارند.

▪ خیابانی، 	 مزاحمت های  تجاوز،  قبیل  جنسی  از  رفتارهای  انحرافی  گسترش 
استفاده  از مواد مخدر، انتشار ایدز و ... .

▪ پایین آمدن بهره وری جمعیت فعال جنسی به واسطه درگیری بیش از اندازه در 	
 ،)CNN( سی.ان.ان  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به  مثال،  برای  سکسی.  مسائل 
فاحشه ای  توسط  که  سکسی  است  وبالگ  یک  فارسی  وبالگ  پربینده ترین 
بازنشسته  اداره می شود. و یا کافی است توجه کنیم که در سایت دوست یابی 
 »اورکات«، سومین مرتبه کاربران را جوانان ایرانی 18- 25 سال تشکیل می دهند؛ 

حال آن که سرانه مصرف اینترنت در ایران حتی کم تر از لتونی  است.  
▪ 	. ...

باید توجه داشت که اضطراب های جنسی و پیامدها و ریشه های  آن در ایران بسیار . 3
باورند که بیش تر از آن که  بر این  گستره، عمیق و مزمن است؛ تا آنجا که برخی 
است.  قرار گرفته   ایرانی  فرهنگ  نفوذ  زیر  اسالم  باشد  بوده  اسالم  نفوذ  زیر   ایران 
»چادر در میان ایرانیان به دوران پیش از اسالم و به زمان اشکانیان ... ساسانیان باز 

می  گردد.« )رک: »پوشاک زنان ایرانی«، جلیل ضیاپور، صفحه 114 و 197(
»در زمان حیات محمد، آن هم تنها در اواخر عمرش، همسران او تنها زنان مسلمانی 
سرزمین های   فتح  پی  در  و  او  مرگ  از  پس  داشتند.  نیاز  روسری  به  که  بودند 
به سر می  گذاشتند، در  باالی جامعه روسری  زنان طبقات  همسایه ای که در آن ها 
فرآیند استحاله ای که هیچ کس تاکنون با جزئیات از آن اطمینان نیافته، روسری به 
لباس رایجی در میان زنان مسلمان طبقات باالی جامعه تبدیل شد.« )»زنان و جنسیت 

در اسالم؛ ریشه های تاریخی مباحث مدرن«، لیال احمد، مقدمه، صفحه 5(  
ترجمه  داندامایو،  م.آ.   - گرانتوسکی  ا.آ.  امروز«،  تا  باستان  زمان  از  ایران  »تاریخ   .4

کیخسرو کشاورزی، نشر »مروارید« 1385.
5. »لوایح شیخ فضل اهلل نوری«، تصحیح هما رضوانی، نشر »تاریخ ایران«، 1362.
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6. شیخ فضل اهلل نوری در مخالفت با مشروطه خواهی، سرانجام مخالف خوانی خود را 
افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان  »اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه خانه ها و  به 
دوشیزگان ...« کشید و بارها و بارها از دغدغه های خود در دفاع از ناموس اسالم و 
مردم پرده برداشت. )رک: »لوایح شیخ فضل اهلل نوری«، به کوشش هما رضوانی، 

نشر »تاریخ ایران«، 1362( 
و  مملکت  »خرابى  می  گوید:  خود  خاطرات  در  تاج السلطنه  نمونه  عنوان  به  نیز  و 
بداخالقى و بى عصمتى و عدم پیشرفت تمام کارها حجاب زن است.« )»خاطرات 

تاج السلطنه«، ویراستار ناصر زراعتی(
ملی -بین الیه های مذهبی و الیه های  اصلی شکاف در جبهه  7. یکم: یکی  از دالیل 
سکوالر- مسائل مربوط به زنان بود. )»نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت 

ملی«، علی رهنما، تهران، نشر »گام نو«، 13849(
به  متهم  اسالم  فداییان  توسط  بارها  مصدق-  ویژه  -معاون  فاطمی   حسین  دوم: 

همجنس گرایی و محکوم به مرگ و ترور شد.
سوم: گروه های مذهبی و سنتی چون فداییان اسالم یکی  از اصلی ترین خواست های 
و  سنتی  نقش  به  زن  بازگرداندن  و  زنان  برای  حجاب  اجباری کردن  را  خود 
عملکرد،  تاریخ،  اسالم؛  »فداییان  )رک:  بودند.  داده  قرار  خانه  در  پاک اش 

اندیشه«، سیدهادی خسروشاهی، تهران، ناشر »اطالعات«، 1379(
خشنودساختن  برای  تیر(   30 از  )قبل  جدید  انتخاباتی  قانون  در  »مصدق  چهارم: 
نیروهای سنتی و مذهبی، همچنان زنان را از حق رای محروم نگاه داشت ... اما 
پس از سی تیر، وقتی مشاوران مصدق با این استدالل که در قانون اساسی  همه 
شهروندان برابرند، اعطای حق رای به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت 
طالب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در اسالم حق رای فقط به مردان 
داده شده است.« )رک: »خاطرات و تالمات«، محمد مصدق، به کوشش ایرج 
ا؛ »نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر  انتشارات »علمی« ، 2385، چ  افشار، تهران، 

محمد مصدق«، جالل متینی، لس آنجلس، ناشر »شرکت کتاب«، 1384.(
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پنجم: و نیز می توان به شایعه  ارتباط افشار طوس با خواهر حسین خطیبی  اشاره کرد 
که پس از قتل افشار طوس در برخی  از جراید منتشر شد. )»توطئه ربودن و قتل 
سرلشگر افشار طوس«، محمد ترکمان، تهران، نشر »رسا«، 1363؛ »ایران بین دو 
انقالب«، یرواند آبراهامیان، ترجمه  احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، 

نشر »نی«(
8. داریوش شایگان چنین آسیبی را در پوشش اغواکننده »حیا« پنهان و رازناک می  کند. 
رک: »آسیا در برابر غرب«، داریوش شایگان، انتشارات »امیرکبیر«، چاپ چهارم، 

تهران، 1382.
9. این ادعا را محمدتقی مصباح یزدی در »جوانان امروز و نسخه های غربی« شفاف کرده 

 است؛ مجله »فرهنگ کوثر«، تیر ماه 1377، ش 16. 
هنگام عکس برداری  از  در  که  بود  کانادایی  ایرانی تباری  خبرنگار  کاظمی،   زهرا   .10
خانواده های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین، بازداشت و به علت شکنجه در 
هنگام بازپرسی در بازداشتگاه های قوه قضاییه جمهوری  اسالمی ایران به قتل رسید. 

در خبرها احتمال تجاوز به وی نیز مطرح شده بود.
11. در مورد وجود یک بحران بسیار جدی و عجیب سکسی در جامعه - که حاال دیگر 
از زیر پوست شهر نیز به در آمده  است - هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. عمق و 
گستردگی ناهنجاری های سکسی در جامعه در حدی  است که تظاهرات آن در همه 
جا قابل مشاهده  است و این شاید تنها دغدغه مشترکی است که  اسالم گراهای سنتی 
را به اسالم گراهای  اصالح طلب پیوند می دهد، با این تفاوت که اسالم گراهای سنتی 
 این بحران را حاصل آزادی می دانند و اسالم گراهای نواندیش حاصل نبود آزادی.

و  ناشناخته  قلمرو  یک  جامعه ایرانی  در  سکس  قلمرو  که  داشت  توجه  باید  البته   .12
ُپررمزوراز است. مسائل جنسی و مشکالت برآمده  از آن، آنچنان عظیم، مهم و در 
خور اندیشه  است که گفت وشنود و تحقیق در پیرامون آن را به یکی  از اولویت های 
 اجتناب ناپذیر ایران امروز تبدیل می کند. قلمرو سکس، پیش از انقالب بهمن 57، 
به واسطه  انقالب  از  بود. پس  متدینین  منطقه ممنوعه  اسالم گراهای سنتی و غالب 
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جامعه  کل  به  ممنوعه  منطقه  این  سیاسی،  هرم  راس  در  اسالم گراها  قرارگرفتن 
آسیب شناسانه،  کارشناسانه،  تحقیقات  کم ترین  که  گونه ای  به  شد  تحمیل   ایرانی 
جامعه شناسانه و ... در این حوزه  انجام گرفته  است. در واقع دست یافتن به  اطالعات 
آماری در این حوزه بسیار خطرناک و مشکل است. از طرف دیگر حتی چنان چه 
و  مطالعه  و  بزنند  دور  را  اسالم گراها  بتوانند  دانش  مختلف  حوزه های  دانشمندان 
بین مردم و دولت  پنهان کاری در  انجام برسانند، نرخ  به  این قلمرو  تحقیقی را در 
غربال کردن  و  سازوکارهای  اسکرینیگ  و  ست  باال  آن چنان  سکس  قلمرو  در 
ناهنجاری های سکسی  آن چنان مشکل و دست نایافتنی  است که مطالعات جدی در 
این حوزه را غیرممکن می کند. از این منظر آنچه در این گفتار آمده  است زوایای 

پنهان بسیاری دارد که کم کم باید گشوده شود.
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۴. سندروم استبداد ایرانی و ردپای  اضطراب های 
جنسی در گفتار برخی  اصالح طلبان

1- گره سکس و پیچیدگی سکسوالیته در ایران هنوز مهم ترین عقده شایع در ذهن و 
روان ایرانی  است که هم در سطح ناخودآگاه قومی  و هم در سطح ناخودآگاه فردی 
نقاب هایی  و  مختلف  جلوه هایی  با  و  می  گردد  بازتولید  می  یابد،  ادامه  می  شود،  تکثیر 

گوناگون به خودنمایی می  پردازد.
فلج کننده،  اضطراب  و  سرکش  عقده  این  که  ست  آنجا  موضوع  تراژیک  وجه 

همچنان در جامعه  ایرانی قربانی می  گیرد. 
انگار همین دیروز بود که فاطمه زرین تاج برغانی )طاهره قره العین( را در باغ ایلخانی 
)حوالی میدان فردوسی تهران امروز( با روسری خفه کردند و در چاهی  انداختند.]1[ اما 
نباید فراموش کرد که طاهره پیش از این مرگ فجیع، قربانی ترور جنسی شده بود؛]2[ و 
مدفون شدن او در آن چاه شاید ادامه سنت زشت زنده به گورکردن دختران و زنده بودن 

اضطراب های جنسی در پاره ای  از ایرانیان مسلمان باشد.
انگار همین دیروز بود که فداییان اسالم حسین فاطمی را به طور غیابی و به جرم 
گرایشات »همجنس بازانه« به مرگ محکوم کردند.]3[ و باعث تاسف و درد است که 
الیه هایی  از اصالح طلبان، همچنان و هنوز به ادامه حیات این ماشین ترور و خشونت، که 
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همواره در بزنگاه های تاریخی در خدمت جریان واپس گرا بوده و به داد آن ها رسیده  
است، کمک می رسانند و چرخ و دنده های کشنده  آن را روغن می زنند.

و  برابری طلبانه  مبارزه  آزادی خواهانه،  سده  دو  تاریخ  در  که  نیست  بی جهت 
دموکراتیک ملت ایران جناح واپس گرا و الیه های مندرس آن همواره خود را به سختی 
به  ناموس مردم و دامن زدن  ایران گره زده و دغدغه ای جز حفظ  به بغرنج سکس در 
 اضطراب های جنسی ناخودآگاه قومی  ما نداشته اند. مطالعه  این تاریخ خون بار به خوبی 
برابری  و  آزادی  مخالفان  برای  چه  اندازه  جنسی  اتهام های  چماق  که  می  دهد  نشان 
کارآمد بوده و هزینه های  هنگفتی به ملت وارد ساخته  است. من بر این باورم که تاریخ 
سده گذشته به یک معنا تاریخ مبارزه برای برابری جنسیتی و آزادی جنسی  است، که به 
واسطه ریشه های ستبر اضطراب های جنسی در ناخودآگاه قومی  و نیز در آداب و رسوم 
و مهم تر از همه در زبان، با ناکامی  همراه بوده  است. این که  اضطراب های جنسی ما حتی 
برای  ادامه بقا و محافظت از خود، مذهب را نیز به خدمت گرفته، شاید از آن رو ست که 
خواست آزادی و برابری جنسی و جنسیتی در ایران بسیار نیرومند بوده  است. و عجیب 
نیست اگر برخی  از خوانش های سنتی  از اسالم پوسته سختی باشد بر گرد اضطراب های 

جنسی مومنان.
درک حساسیت الیه های سنتی جامعه نسبت به هر موضوعی که با جنسیت ارتباط 
می  دهند،  سکس  مسائل  به  حکومت  الیه های  برخی  از  که  اهمیتی  نیز  و  می  کند  پیدا 
بدون درک کارآیی  اتهام های سکسی در قلع وقمع مخالفان و منتقدان ممکن نخواهد 
بود. مقایسه کنید واکنش برخی  از کانون های مذهبی سنتی را در قتل های زنجیره ای با 
نیز  واکنش همان کانون ها در پوشش مانتوی برخی  از نمایندگان زن مجلس ششم. و 
مقایسه کنید واکنش کانون های مذهبی را در حادثه کوی دانشگاه تهران در واکنش به 

دوچرخه سواری بانوان در چیتگر.
استبداد مشخص خواهد شد که چه  قربانیان  مورد  مطالعه  آماری ساده در  با یک 
نسبت باالیی را اتهام های جنسی به خود اختصاص داده  است. در اهمیت ماشین سرکوب 
و ترور جنسی  همین بس که حتی سعید امامی  که خود از طراحان و مجریان سیاست های 
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ترور جنسی بود نیز ترور جنسی شد.]4[
مذهبی  اگر  جمهوری  اسالمی  در  قدرت  صاحبان  و  جاری  سیاست های  مخالفان 
باشند به  اتهام لواط و چنان چه مذهبی نباشند به اتهام زنا از سر راه برداشته می  شوند. نگاه 
اتهام های مطرح شده در ماجرای فرج  به محاکمه  آیت اهلل  امید نجف آبادی]5[ و  کنید 
سرکوهی.]6[ برخی را نیز که نمی  توانند به تیر شایعه می  دوزند و بی اعتبار می  کنند. به 
یاد آورید انتشار عکس زهرا رهنورد را، حرف وحدیث هایی را که در مورد »سروش« 

مطرح شد و حاال ماجرای عطاءاهلل مهاجرانی.
و  است  داشته  مشغول  خود  به  را  ما  تاریخ  سراسر  و  دارد  درازی  سر  داستان  این 
زرادخانه جنبش های پادینه   آزادی و برابری پر است از این ابزارها، انگ ها و رنگ ها. 
به این سیاهه  از اتهام ها و گزارش ها که نمونه ای  هستند از خروارها بنگرید تا با دو چشم 
خویش ببینید بر تاریخ ایران چه می  گذرد؛ و توجه داشته باشید که طرح این اتهام ها و 
نام ها به هیچ روی به معنای تایید آن ها نیست. مسئله تنها تاکید بر اهمیت راهبردی ماشین 

سرکوب جنسی در جبهه استبداد و تجددستیزی در ایران معاصر است.  

- ناصرالدین شاه و داستان ملیجک
- مظفرالدین شاه و ماجرای تصویر رابطه جنسی  او با ... .]7[

- اتهام مشروعه خواهانی  هم چون شیخ  فضل اهلل نوری در اباحی گری، فحشا و لواط 
نسبت به مشروطه خواهان.

- اتهام بچه بازی به صادق هدایت.]8[
- اتهام مظفر بقایی به لواط.

- اتهام همجنس بازبودن محمدرضا شاه.]9[
- اتهام مردبارگی  اشرف پهلوی و اتهام رابطه فرح دیبا با فریدون جوادی و رضا 

قطبی )پسر دایی اش( ]10[

همچنان که در باال دیده می  شود قربانیان این ماشین ترور جنسی تنها اصالح طلبان نیستند 
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برای  دم  دو  تیغ  این  از  هم  آزادی خواه  و  مدرن  الیه های  برخی  از  گاهی  متاسفانه  و 
اگر  رقیب  با  مبارزه  این گونه  برده اند.  بهره  مخالفان خود  و حذف  سرکوب، سکوت 
برای سنت گرایان پسندیده نیست، صد البته برای  اصالح طلبان و جریان های تحول طلب 
و ترقی خواه خطرناک هم است؛ چه، با آرمان های  آزادی خواهانه به هیچ روی  هماهنگ 

نیست.]11[

2- مطالعه  اجمالی دستاوردهای مربوط به شاخص های  ارزش های جهانی )SVW( نشان 
می  دهد که افکار عمومی ایرانیان در مورد مسائل مربوط به دموکراسی فاصله چندانی با 
افکار عمومی کشورهای دموکراتیک ندارد، در حالی که  این فاصله در مسائل مربوط به 
زنان، برابری جنسی، رواداری - به ویژه در مورد مسائل جنسی و آزادی های جنسی - 

بسیار معنادار و عمیق است.]12[
به عبارت دیگر، همان طور که در مقاله »سندروم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب 
جنسی« نشان داده ام، به نظر می رسد استقرار دموکراسی در ایران بدون حل وفصل مسائل 
مربوط به زنان و نهادینه شدن حقوق آنان ممکن نخواهد بود و صد البته مسائل زنان نیز 
ایران حل نمی  شود مگر آن که فکری به حال اضطراب جنسی مان بکنیم. مهندسی  در 
بهینه و انسانی سکس در ایران در گرو درانداختن گفتمانی خالق، سالم، شکوفا، انسانی 
و آزاد در مورد سکس، جنسیت و سکسوالیته  است که جمهوری اسالمی به شدت و 
با حدت در برابر آن ایستاده  است. در این معنا خط مقدم جبهه دموکراتیک و استبداد 
در پهنه بغرنج های جنسی قرار دارد و کسانی چون نیک آهنگ کوثر، به دوستان خود 

شلیک می  کنند.]13[
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یادداشت ها

طاهره قره العین، وب گاه »ویکی پدیا«.. 1
در جهت ترور جنسی طاهره قره العین مخالفان وی تا آنجا پیش رفته اند که او را به . 2

اباحه گری و فاحشگی نیز متهم کرده اند. در روایتی  از تاریخ نگاری غیربهایی  آمده 
 است: »از حالت تنهایی به حال اجتماع بیرون بیایید و این حجابی را که میان شما و 
زنان مانع از استفاده و استمتاع است پاره کنید، آنان را در کارهای خودتان شریک 
سازید و کارها را در میان خودتان و زنان، بعد از آن که کام دل از آن ها برداشتید 
تقسیم کنید، با آن ها آمیزش داشته باشید، آن ها را از خانه ها به  انجمن ها ببرید؛ زنان 
گل های زندگی دنیا می  باشند، گل را باید از شاخه بچینید و ببویید، زیرا گل برای 
چیدن و بوییدن آفریده شده و شایسته نیست که آن را آماده بدارید و بدان نیک 
نظر ندارید، آن ها را با لذت تمام ببویید، گل و شکوفه را باید چید و برای دوستان به 
ارمغان فرستاد. اما تمرکز سرمایه نزد بعضی و محروم بودن برخی دیگر از استفاده  از 
آن، اصل و اساس هر فتنه و فسادی  است ... بلکه  اموال حق مشاع تمام مردم است، 
و کسی  آن را قسمت نکرده. مال برای  آن است که تمام مردم در آن اشتراک داشته 
باشند ... میان فقرا و اغنیا مساوات کنید ... زنان را از دوستان تان دریغ مدارید زیرا 
را  نمی تواند جلو کسی  ندارد و کسی  مانع و حد و تکلیفی وجود  اکنون رادع و 
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بگیرد. پس حظ و نصیب خود را از این حیات و زندگی بردارید زیرا بعد از مردن 
خبری نیست.« )رک: »حسن زید گلپایگانی«، ترجمه مفتاح باب االبواب یا »تاریخ 
باب و بهاء«، تهران، چاپ »تابان«، 1334؛ صفحه 118؛ رک: عمررضا کحاله، همان، 
ج 4، صفحه 200( در وقایع نگاری دوره قاجار آمده  است »همچنین او نکاح یک 
زن با نه مرد را مجاز و حتی مستحب دانست.« )محمدتقی سپهر، »ناسخ التواریخ«، ج 
3، به  اهتمام جمشید کیان فر، تهران، اساطیر، 1377، چاپ اول، صفحه 997( و باز 
»و مدعی شد که  این از خوش رفاقتی  است و وسیله زیادتی مهر و محبت است.« ) 
فرید گلپایگانی، همان، صفحه 115( روایت دیگر از رفتار قره العین در تاریخ نگاری 
و  قره العین  که  پیوست  بدانجا  کار  عاقبت  مازندران،  مسیر  »در  می  نویسد:  رسمی  
مالمحمدعلی )قدوس(، هر دو تن در یک محمل نشستند و آن ساربانی که مهار 
شتر را داشت شعری چند انشاد کرد، بدین شرح که »اجتماع شمسین و اقتران قمرین 
است.« سپس در یکی  از روستاهای میان راه، آن دو، در اوج بی عفتی، با یکدیگر به 
گرمابه ای رفتند.« )محمدتقی سپهر، همان، صفحه 1015؛ اعتضادالسلطنه، »فتنه باب؛ 
توضیحات و مقاالت«، به قلم عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات »بابک«، 1351، 
چاپ دوم، صفحه 186؛ عمررضا کحاله، ج 4، صفحه 201( برای مقایسه به روایت 
تاریخ نگاری بهاییان، رک: »واقعه قلعه شیخ طبرسی«، سیامک ذبیحی مقدم، آلمان، 

موسسه »عصر جدید«، 1381.
از . 3 نقل  )به  مردم«،  »صدای  ابراهامیان، وب گاه  یرواند  مرداد«،   28 »کودتای  رک: 

مجله »علم و جامعه«، تابستان 2001(.
بازجویی  از همسر سعید امامی ، وب گاه »یوتیوب«.. 4
فتح اهلل  امید نجف آبادی، وب گاه »ویکی پدیا«.. 5

»یاس و داس«، فرج سرکوهی، نشر »باران«، سوئد، چ اول، 6.2002. 
تاج السلطنه یکی  از دختران ناصرالدین شاه در خاطرات خود آورده  است که تهدید . 7

در  تبریز  در  والیت عهدی  او  دوران  در  شاه  مظفرالدین  سکسی  از  عکسی  انتشار 
صدور فرمان مشروطیت موثر بوده  است.  
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رک: »آشنایی با صادق هدایت«، مصطفی فرزانه، تهران، نشر »مرکز«، 2005.. 8
و . 9 مطالعات  موسسه  فردوست،  حسین  پهلوی«،  سلطنت  سقوط  و  »ظهور  رک: 

پهلوی«،  »مفاسد خاندان  »اطالعات«، 1370. رک:  انتشارات  پژوهش های سیاسی. 
شهال بختیاری، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی ، 1384.

10. رک: »بخشی  از تاریخ جنبش روشنفکری  ایران«، مسعود نقره کار، استهکلم، نشر 
»باران«، 1381.

ابراهیم  و  فرخزاد  فروغ  رابطه  افزود:  دیگری  هم  نام های  می  توان  سیاهه  به  این   .11
تلویزیون،  زن  مجریان  یکی  از  با  قطب زاده  صادق  نامشروع  رابطه  اتهام  گلستان، 
اتهام رابطه نامشروع عبدالمجید معادی خواه با یکی  از مجریان زن تلویزیون، اتهام 
اتهام علی  اکبر حسینی،  پورزند،  به سیامک  لواط  اتهام  به سعیدی سیرجانی،  لواط 
اتهام نوری همدانی، ابوالحسن بنی صدر، مسعود رجوی، بسیاری  از هنرمندان سینما 
و خوانندگان پاپ و ... که نشان می  دهد ماشین سرکوب جنسی در ایران بسیار فعال 

بوده و جریان ها و جمعیت های بسیاری را هدف قرار داده  است.   

12. »جهانی شدن و ارزش های مدرن«، رونالد انگلهارت، ترجمه حامد حاجی حیدری.

13. »ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم«، نیک آهنگ کوثر، وب گاه »گویا«، 21 مرداد 
 .83
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۵. سکس، خانواده و جامعه  ایرانی

1- ما ایرانی ها عادت کرده ایم در مورد آنچه داریم غلو کنیم. این البته نه مربوط به  ایران 
پس از انقالب است و نه حتی مربوط به  ایرانیان طرفدار حکومت موجود.

بچه های  ایرانی  ست.  دنیا  کشور  غنی ترین  ایران  ست.  دنیا  کشور  بهترین  ایران 
بااستعدادترین بچه های دنیا هستند. نخبگان دانشگاه های دنیا اغلب ایرانی  هستند. بهترین 
ایرانی ها  هستند.  ایرانی  »ناسا«  کارشناسان  برجسته ترین  هستند.  ایرانی   دنیا  پزشکان 
دنیا هستند.  مردم  نجیب ترین  ایرانی ها  دنیا هستند.  مردم  مهمان نوازترین  و  مهربان ترین 
اسالم  ست.  دنیا  تمدن  بزرگ ترین  ایرانی  تمدن  ست.  دنیا  کشور  قشنگ ترین  ایران 
این جمله ها مشتی   .  ... و  تنها مذهب حقه  است  تشیع  دنیا ست و مذهب  برترین دین 

 هستند از خروارها جمله مشابه که  ایرانیان هر روزه تکرار می کنند.
بسیاری  از ایرانی ها بر این باور هستند که خانواده، هنجارها و مناسبات مربوط به  آن، 
مناسب ترین و ایده آل ترین شکل ممکن را در دنیا دارد و گاه و بی گاه، حتی برخی ناله 
به زبان چپ انگارانه خودشان: »شبیخون فرهنگی  می  کنند که ورود فرهنگ غرب )و 

غرب«( در صدد صدمه زدن به ساحت مقدس خانواده ایرانی  است.
وجه تراژیک و جان سوز این داستان آنجا ست که  این خودشیفتگی در روان ایرانی 
با وجود  از احساس حقارتی  آن چنان عمیق آب می خورد که  و   آن چنان شدید است 
تجربیات متعدد و متنوع منفی که پشت سر دارد، هم چنان به راه خود می رود و در ذهن 
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ایرانیان  مواجهه   مطالعه کنید  پراکنده می شود.  و  تکثیر  بازتولید،  تازه  نسل های  و جان 
هر  برابر  در  و  گوشه ای  هر  در  مدرنیته.  دستاوردهای  با  را  اخیر  سال  پنجاه  و  یکصد 
و  تردید  توهین،  طرد،  اتهام،  تهمت،  مقاومت،  بزرگی کوهی  از  و  دستاورد کوچک 
ترور دیده می شود که نمایش گر پارانویای ریشه دار روان ایرانی و از دیگر تظاهرات آن 

احساس حقارت عمیق تاریخی  است.
با  مالیان  و  شد  ساخته  تبریز  در  که  مدرسه ای  اولین  سرنوشت  به  کنید  نگاه 
به برخورد مردم  بر سر مدرسه و مدرسه ساز آوردند.]1[ نگاه کنید  تحریک مردم چه 
ممنوع شدن خزینه ها،  از کود شیمیایی،  استفاده   واکسیناسیون،  اقداماتی چون  برابر  در 
آسفالت شدن جاده ها، کشیدن راه آهن، استفاده  از بلندگو، حق رای زنان، حضور زنان 
در اجتماع، تحصیل زنان، تغذیه رایگان کودکان در مدارس، احزاب، آزادی رسانه ها، 
آزادی های  اجتماعی، حقوق شهروندی، رادیو، تلویزیون و ... )و پیش از همه باید به 
داستان تحریم چکمه پوشیدن سربازان عباس میرزا در جنگ با روسیه تزاری  اشاره کرد 
که یکی  از بنارهای شکست ایران و تجربه دردناک پس زدن مدرنیته و تغییر در ایران 
انتشارات  تهران،  زرگری نژاد،  تصحیح  دنبلی،  عبدالرزاق  »ماثرالسلطانیه«،  رک:  است. 

»ایران«، 1384( 
مشروطه، تاسیس عدالت خانه، پارلمان و مرده زایی قانون و انقالب بهمن 57 و شعار 

استقالل، آزادی و جمهوری  اسالمی  خود داستانی  است ُپر اشک  و آه.
بعد از انقالب نگاه کنید به برخورد مردم و حکومت در برابر مسائلی چون کنترل 
جمعیت، پیوند اعضا، بانک داری، قرض و سرمایه گذاری خارجی، احزاب، آزادی بیان، 
عقیده، آزادی های  اجتماعی، آزادی پوشش، تفکیک های جنسیتی، حریم خصوصی، 

حقوق شهروندی، ماهواره، ویدیو، اینترنت و ... .
نیرنگ دیده می شود.  نوعی ردپای  انگاره دسیسه و توهم  به  این موارد  تمامی  در 
گفتند  شده اند.  القا  و  تلقی  اسالم  و  ایران  دشمنان  خدعه  تازه  دستاوردهای  همواره 
باعث بی غیرتی مردم  ما را بی دین می کند، تزریق واکسن  مدرسه های جدید بچه های 
می شود، با بسته شدن خزینه های بوگندو اسالم به باد می رود و نهضت خزینه راه  انداختند. 
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گفتند شیرهایی که به بچه های مدارس به عنوان کمک تغذیه داده می شود از استخرهایی 
قانون »کالم  به  پهلوی در آن ها شنا می کند، مشروعه خواهان  تهیه شده است که فرح 
ملعونه و خبیثه« و به مجلس شورای ملی »خانه کفر« می گفتند،]2[ به باور آن ها با وجود 
فقه نیازی به قانون نبود. گفتند کنترل جمعیت نفوس شیعه و سربازان امام زمان را کم 
می کند، بانک داری رباخواری  است و حرام است، مردم در بیان آزادند به شرطی که 
هم  بگویند،  هرچه  مخالفان  آن ها  باور  به  )البته  نباشد  ملی  امنیت  و  مبانی  اسالم  مخل 
مخل مبانی  اسالم است و هم مخل امنیت، بنابراین، بهتر است هیچ وقت حرف نزنند.( 
و این گونه بود که همیشه منادیان هوای تازه خائن، وطن فروش، غرب زده و بی غیرت 

نام گرفته اند. ]3[
با این وجود، این سنت گرایان بوده اند که همیشه عقب نشسته و سنگرهای گذشته 
آرام آرام  می دانستند،  بی غیرتی  نشان  روزی  که  را  چیزی  همه  آن  کرده اند.  رها  را 
برای  تازه  و همیشه سنگری  نکرده اند  اعتراف  به  اشتباه خود  اما هیچ گاه  گرفته اند؛]4[ 

خود یافته اند؛ دکانی دیگر پرداخته و چون دن کیشوت، دشمنان تازه ای ساخته اند.

الف- مالحظه دقیق رفتار حکومت و مردم، پیش و پس از انقالب، به روشنی نشان 
بسیاری  از  با دستاوردهای مدرن، در  می دهد که حاکمان گذشته در برخورد 
این جهت  از  و  بوده اند  پیش تر  مردم  از  قدرت(  توزیع  پهنه  در  )مگر  زمینه ها 
اغلب  در  انقالب  از  پس  حاکمان  آن که  حال  پرداخته اند،  بسیاری  هزینه های 
موارد پشت سر مردم و در برابر مردم قرار داشته اند و هزینه های بسیاری را به 
مردم تحمیل کرده اند. به عبارت دیگر، اگر پس از انقالب گامی  به جلو برداشته 
بوده اند که در آماج تهمت، توهین و ترور،  این روشنفکران  ابتدا  شده است، 
ضرورت تغییر و پیش رفتن را فریاد زده اند و با کوشش خود این ضرورت را 
تنها  حاکمیت  نموده اند.  هم داستان  با خود  را  آنان  و  کرده  مطرح  مردم  برای 
زمانی که دیگر تاب هیچ گونه مقاومتی در برابر مطالبات مردم نداشته، در برابر 
عرف و خرد سیال جمعی به  اکراه و ناگزیر کوتاه  آمده و چه هزینه های سنگینی 
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که  از جیب مردم پرداخت شده است.
و  اعتیاد  جنین،  سقط  ویدیو،  زنان،  حقوق  جمعیت،  کنترل  به  مربوط  مسائل 
قاچاق مواد مخدر همه و همه  از عارضه های دگماتیزم حاکم بر حاکمان پس 

از انقالب است.
ب- آسیب شناسی جامعه  ایرانی نشان می دهد که ما ایرانی ها بیش تر به  آنچه داریم، یا 
بهتر بگویم بیش تر به  آنچه داشته ایم، یا حتی فکر می کنیم داشته ایم، می اندیشیم. 
در مقایسه، مردم در حوزه تمدن غرب بیش تر به  آنچه می توانند داشته باشند، یا 
باید داشته باشند، می اندیشند. این گذشته گرایی  افراطی )حاکمیت نقد قیاسی( 
سبب شده است مردم ما با هر آنچه جدید است و ناآشنا به مخالفت برخیزند و 
تنها زمانی که همه راه های گریز بسته شد، از سر ناچاری و به ناگزیر، در برابر 

پدیده های جدید و مدرن سر فرود آرند.
ویژگی   ترس  و  پارانویا  جنسی،  اضطراب  خودشیفتگی،  حقارت،  احساس  ج- 
هم بسته روان ایرانی  است که می تواند در یک تحلیل دقیق چگونگی دیرپایی و 
پایایی  استبداد را در ایران توضیح دهد. )جایی قاضی لویس براندیس آمریکایی 
می نویسد: آن هایی که استقالل آمریکا را به دست آوردند ترسو نبودند. آن ها 
که  استقالل  آن هایی  نمی کردند.  دفاع  نظم  آزادی  از  زیرپاگذاشتن  قیمت  به 
آمریکا را به دست آوردند، می دانستند که شجاعت رمز آزادی  است و ترس 

فقط سرکوب به همراه دارد.(
آیا ما ملتی نیستیم که همیشه به بهانه نظم، از آزادی گذشته ایم؟ آیا همیشه در 
بزنگاه های تاریخی با شعبده ای  اضطراب جنسی مان شعله ور نشده است و عطای 
 آزادی را به بهانه حفظ ناموس به لقایش نبخشیده ایم؟ آیا بیش از یکصد سال 
مبارزه برای  آزادی و همچنان در ایستگاه  اول درجازدن چیزی جز نشانه ترس 
و بزدلی ما می تواند باشد؟ دیرپایی  استبداد و تکرار تجربیات گذشته به وسیله 
مستبد بعدی چه می تواند باشد جز ترس و جهل مردم؟ چرا باید این همه بهداشتی 
ندارد؟ تاریخی  حافظه  ما  ملت  بگوییم  مثال  طور  به  و  کنیم  تکه پاره  تعارف 
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چیزهای دیگری  هم هست که ملت ما ندارد و باید شجاعانه بر آن ها انگشت گذاشت 
تا شاید جبران شود. طبیعی  است مستبد از شهربندان بزدلی که  او را تحمل می کنند به 
بزرگی و شجاعت یاد کند و آن ها را بستاید. طبیعی  است استبداد پرچم روشنفکر ستیزی 
بلند کند و آن ها را که همیشه موی دماغ او بوده اند، غرب زده  و بی غیرت بنامد و به 
آن ها بگوید لیبرال. )این از بازی های روزگار است که در ایران، کشوری که در قرن 
اخیر دو انقالب بزرگ و چندین جنبش کوچک و بزرگ را به نام آزادی به پا داشته 
لیبرال  انقالبی که یکی  از شعارهای  اصلی  اش آزادی بوده  است، واژه  از   است و پس 
اتهام و فحش تلقی شود.( چقدر جان سوز است که کودکان این ملت در رسای  آزادی 
تا آنجا پیش رفته اند که می گویند: »بگذار آخرین جنبشی باشم/که به خاطرش یک دم/

تنها یک دم/پرنده سرکنده را رها می کنند.«]5[
اما حکایت آزادی و رهبران ملت، حکایت جن و بسم اهلل  است. طبیعی  است نویسنده 
از  بخش  بلکه آن  نه همه جالل  هم  باشد؛ آن  برگزیده  این حاکمیت جالل آل احمد 
انگاره سازان  طبیعی  است  گذاشت.  امضا  روشنفکران  به  فحش نامه ای  زیر  که  جالل 
دوپینگی  این نظام در مواجهه با فرهنگ غرب، چیزی جز برهنگی نمی بینند و دغدغه ای 
جز پوشیدگی ندارند. طبیعی  است قربانیان قتل های سیاسی زنجیره ای در ایران همیشه 

روشنفکران هستند. آن ها هستند که  از آزادی می گویند و باید روی شان کم شود.
و  مردم  از  است،  سوار  مراد  خر  بر  وقتی  اعظم«  »زندان بان  و  مستبد  طبیعی  است 
را  او در ستایش مردم احساس حقارت خود  تمجید کند.  و  تعریف  »شهربندان« خود 
سرپوش می گذارد. او با ستایش مردم در واقع خود را ستایش می کند. »برادر بزرگ تر« 
زبان  به  نمی شود.  بند  سنگ  روی  سنگ  بدهیم  آزادی  مردم  به  اگر  می کند  استدالل 
دقیق تر، معنی  این حرف آن است که مردم جاهل اند و لیاقت درک آزادی و استفاده 
مناسب از آن را ندارند، پس باید از آزادی  آن ها کم کرد و به  آزادی من افزود )البته  
این بخش داستان را مستبد سانسور می کند و به طور معمول عوام هم نمی فهمند و برای  

همین است که مستبد آن ها را ستایش می کند.(
چه مهمل! مستبد در حالی که در رفتار خود مردم را تحقیر می کند )به قول ارول 
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از  می آید  میان  به  لفاظی  و  تعارف  پای  وقتی  می کند(  بازی  را  بزرگ تر  برادر  نقش 
مردمی که  می کند.  یاد   ... و  قهرمان  بزرگ،  فهیم،  نجیب،  ولی نعمت،  عنوان  به  مردم 
می توانند  چگونه  نمی خورد،  تکان  آب  از  آب  و  می پوسند  زندان ها  در  قهرمانان شان 

قهرمان باشند.
مردمی  که گنجی  آن ها در زندان از یادها رفته است، با چه گنجی باید کامیاب و 
زرافشان شوند. مردم ما به جای فشارآوردن شجاعانه به حاکمیت، برای تغییر اوضاع، 
در پهنه   اقتصاد با دله دزدی های رسمی  و غیررسمی ، ارتشا، واسطه گری، رانت خواری و 
پول شویی مشکل را حل می کنند، در پهنه حقوق با پارتی بازی و جستجوی  آشنا، نظام 
فاسد حقوقی را دور می زنند، در پهنه عمومی  با ریاکاری، مقدس نمایی و دودوزه بازی 

راه را باز می کنند و ... . این همه چه می تواند باشد جز ترس و احساس حقارت.

که  برخوردی  است  چنین  نمونه   آشکار  امروز  ایران  در  خانواده  و  سکس  پدیده   -2
هزینه های بسیاری را به ملت تحمیل کرده است و همچنان می کند. با آن که هیچ دلیل 
با شکل و شمایل کنونی و  نهاد خانواده،  بر آن که  مبنی  نیست  اعتنایی در دست  قابل 
ایرانی ها  ما  باشد،  زناشویی-خانوادگی  زندگی  شکل  مناسب ترین  موجود،  مناسبات 

عادت داریم ادعا کنیم، یا باور داریم، نظام خانواده در ایران همچنان کارآمد است.
وجه کمیک این آسیب آنجا ست که برخی  از فرنگ رفته های ما از شدت اضطراب 
جنسی برای  ازدواج به  ایران می آیند و از اینجا زن می  برند! )که در جای خود مهم و 

پدیده ای قابل بررسی  است.(
سکس و خانواده در ایران در منطقه فوق ممنوعه قرار گرفته  است و در این زمینه   
دارد در دسترس  مواردی هم وجود  اگر در  یا   - ندارد  معتبری وجود  و  مناسب  آمار 
نیست - با این وجود، آمارهای مختلف و مطالعات متعدد نشان می دهد که خانواده و 
سکس در ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد. به عبارت دقیق تر، جامعه  ایرانی در گستره 

نیاز جنسی و نهاد خانواده، دست خوش بحرانی جدی و ویران گر است.
گذشته گراها، به طور معمول، با ساده کردن موضوع، بر این باورند که تنها راه حل 
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مسئله نیاز جنسی تشکیل خانواده  است. با آن که  این جریان بارها و بارها به مشکالت 
با  باور هستند که  این  بر  اعتراف کرده اند، ولی  برای  ازدواج  برابر جوان ها  موجود در 
حل وفصل  قابل  ایران  در  سکس  مسئله  نتوانسته اند-  -که  اقتصادی  مسائل  حل وفصل 

است.]6[

بر این انگاره  ایرادهای بسیاری وارد است که برخی  از آن ها عبارتند از:
که  آن طور  حتی  اگر  نیست.  )مجردها(  جوان ها  مسئله  تنها  سکس  مسئله  الف- 
مذهبی های گذشته گرا و سنتی تلقی می کنند، بسیاری  از متقاضیان سرویس های 
بیماری   اعتراف کرد که  این  باید  قلمداد کنیم،  بیمار  را  )غیرمجردها(  سکس 
همه گیر شده است و در حال حاضر هم هیچ راه حلی برای درمان این متقاضیان 
وجود ندارد. سرکوب آزادی های  اجتماعی و بگیروببندها در طول این سال ها 
نشان داده  که نه تنها اثر مطلوبی نداشته  است که خود در مظان اتهام گسترش 

ناهنجاری های سکس از سوی بسیاری  از کارشناسان معرفی شده است.
ب- بسیاری  از متقاضیان سرویس های سکس به هیچ روی در تنگ ترین توجیه های 
ازدواج  فرصت  که  پسرانی  و  دختران  نمی شوند.  قلمداد  بیمار  هم  گذشته گرا 
معلوالن،  بسیاری  از  بیوه،  مردهای  و  زن ها  است،  نشده  آن ها  نصیب  مناسب 
مادرترزا،  قول  )به  دسته اند.  این  از   ... و  مسافران  تنها،  پیرمردهای  و  پیرزن ها 
به   نسبت  که  رفتاری  است  به  وابسته  کشور  یک  اعتبار  و  بزرگی  شکوه، 
آسیب پذیرترین اقشار خود نشان می دهد. ما از این نظر کارنامه روشنی نداریم 

و همیشه ضعیف کشی کرده ایم.(
مشکالت  در  ریشه  خانواده های  ایرانی  در  موجود  ناهنجاری های  بسیاری  از  ج- 
جنسی زن و شوهرها دارد و نبود هر گونه گفتمان جنسی خالق و راه گشا در 

پهنه عمومی ، چشم انداز بسیار تاریک و ناامیدکننده ای را تصویر می کند.
د- تقلیل کارکردهای نهاد خانواده به کارکرد جنسی، یا توصیه به  انجام ازدواج، 
مباحثی  نظر  از  و  ویران گر  اندیشه ای  می تواند  خود  جنسی،  نیاز  علت  به  تنها 
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انتحار  و  نقض غرض  نوعی  مربوط می شود،  پویایی و سالمت خانواده  به  که 
محسوب شود.

ه- توصیه  ازدواج به نوجوانان و جوان ها، هم زمان با بلوغ جنسی و بیداری تمایالت 
سکسی، چشم بستن به پیچیدگی های زندگی  امروز و فرار به جلو است.

و- حق مالکیت بر بدن و سکسوالیزم، حق بهره وری  آزادانه   از تن  و گرایش های 
جنسی خود  ]7[ در این انگاره  از قلم افتاده  است؛ چنین حقی، همچنان که خواهد 
آمد، از بنیان های جهان جدید است و رد خود را در بسیاری  از جدال های قدیم 
انگاره های  اخالقی، سکسی و  معاصر، می  گذارد.  ایران  از جمله در  و جدید، 

خانوادگی ما تمام قد در برابر این جهان و بنیادهای  آن قرار گرفته  است.  

سنت گراها با وجود این مشکالت جدی و کمبودهایی که در انگاره های مربوط به آن ها 
وجود دارد، چشم های خود را برای  همیشه به واقعیت ها خواهند بست؛ تا آنجا که بتوانند 
در برابر هر اندیشه متفاوت و جدید مقاومت خواهند کرد، همه چیز را حاضرند از دست 

بدهند مگر گذشته، یا باور و انگاره خود نسبت به آن را.
گذشته گراها در گام نخست همه تالش خود را خرج تغییر واقعیت و بزک کردن 
آن می کنند. اما همیشه ناکام اند و از این نظر، مجبورند گام دوم را نیز بردارند. گام دوم 
سانسور واقعیت است که با تمام وجوه اش دنبال خواهد شد. عجیب نیست که پرده پوشی 
و کتمان حقایق نه تنها در جوامع سنتی و در چنبره گذشته از رذایل اخالقی محسوب 
پوشیدگی،  می شود.  توصیه  و  می کند  عروج  سجایای  اخالقی  مرتبه  به  که  نمی شود، 
در عمیق ترین مفهوم خود، از نمودهای  اصلی  اجتماعات پیشامدرن است. نمی دانیم و 
سنتی ها خودشان هم نمی دانند در پهنه سکس و نهاد خانواده چه  اتفاقی باید بیفتد که در 

این انگاره ها تجدیدنظر کنیم؟
همه سنجه های در دسترس نشان می دهد که جامعه  ایرانی،  هم در زمینه سکس و هم 
در زمینه مسائل مربوط به خانواده، در آستانه بحرانی  استخوان سوز و بنیان کن قرار گرفته 
 است. نگاه کنید به  آمار طالق، بچه های خیابانی، خشونت های خانگی، تن فروشی، سن 
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شروع به تن فروشی، سرعت گسترش بیماری ایدز در ایران، فرار از خانه، اعتیاد، سن 
ابتال به  اعتیاد، مزاحمت های خیابانی، قتل های ناموسی، قتل های زنجیره ای و عنکبوتی، 

کودکان خیابانی، تجاوز، باندهای فحشا و ... .
افزود.  نیز  را  خانوادگی  و  پنهان سکسی  ناهنجاری های  برخی  از  باید  همه  به  این 
مسائلی چون ازدواج هایی که در سنین کودکی و به طور قانونی  انجام می گیرد، آزار 
کودکان در چارچوب های قانونی، کودکانی که در خانواده ها به کار گرفته می شوند و 
از امکان تحصیل، بازی و رشد طبیعی محروم اند. مزاحمت ها و تجاوزهایی که به علت 
پنهان کاری جامعه، خانواده ها و ترس قربانی  هیچ گاه علنی نمی شود، زندگی هایی که 
بی عشق و عالقه و تنها از سر ترس، فشار اجتماع و خانواده  ادامه دارد، طالق های روانی 

و ... .

3- نظام خانواده در ایران برآمد و برآمده  از فقه  است. اگرچه در این اجتماع، عرف به 
مراتب از فقه جلوتر است و بسیاری  از خطاهای  استخوان سوز آن را با کاله شرعی ]8[ 
و  جلو  به  رو  و  خالق  گفتمانی  شکل گرفتن  پیش روی،  برای  اما  است،  کرده   جبران 
گشودن پهنه های تازه و درنوردیدن مشکالت، همچنان سنگینی فقه بر پای جامعه  ایرانی 

حس می شود.
در نظام خانواده برآمده  از فقه، ازدواج و زناشویی نوعی معامله تلقی می شود که بین 
صاحب اولیه )پدر یا جد پدری( کاالی جنسی )دختر( و خریدار )شوهر( یعنی صاحب 
بعدی کاالی جنسی )زن( انجام می گیرد. معنای لغوی نکاح )گاییدن( در این مورد بسیار 
روشن گر و راهنما ست. به عبارت دیگر در فرآیند ازدواج از نظر فقها عشق )ازدواج و 
زناشویی بدون عشق هم صحیح است( توافق )ازدواج در شرایطی می تواند بدون توافق 
است(  نکاح  نابرابری طرفین عقد  بر  اصل  ازدواج  )در  برابری  و  باشد(  طرفین درست 

طرفین ازدواج اهمیت ندارد.]9[
اگرچه ممکن است برخی  از فقها یا مذهبی ها به  این موارد اشاره داشته باشند، اما این 
سلیقه، سلیقه دینی نیست -تاریخ تحول و تطور دین و فقه بر این امر گواه  است- بلکه 
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به نوعی بازتاب عقل عرفی  است. از این منظر حل وفصل مسائل سکسی و خانوادگی در 
ایران امروز در درجه نخست منوط به جای گزینی عشق، توافق و برابری جنسی با بردگی 
به  اجتماع تحمیل می گردد. تن دادن  و  پیچیده شده است  جنسی  است که در زرورق 
عدم  یعنی  مختلف،  نهادهای  کارکردی  و خودبسندگی  تمایز  و  اجتماعی  تفکیک  به 

مداخله نهادهای قدرت و دین در این پهنه ها، پیش شرط این جای گزینی  است.
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یادداشت ها

ماشااهلل آجودانی، »مشروطه ایرانی«، تهران، اختران، 1384.. 1
ردپای  این انگاره بود که، در تجدید نظر بر قانون اساسی جمهوری  اسالمی ایران، . 2

عنوان »مجلس شورای ملی« را به »مجلس شورای  اسالمی«  تبدیل کرد و نیز همین 
انگاره  است که در عمل جمهوری  اسالمی ایران را از بن جمهوریت خالی کرده و 
آن را تا یک قدمی  حکومت اسالمی  پیش  برده  است. البته برخی به درستی بر این 
باور هستند که جمهوری  اسالمی ایران -به شهادت قانون اساسی آن- از ابتدا بیش تر 
یک حکومت اسالمی  بود تا یک جمهوری  اسالمی . )»جمهوریت؛ افسون زدایی  از 

قدرت«، سعید حجاریان، نشر »طرح نو«، 1379(
نگاه و مقایسه کنید داوری مورخین رسمی  جمهوری  اسالمی ایران را در مورد شیخ . 3

فضل اهلل نوری با  میرزافتحعلی  آخوندزاده )به خوانش خودش »آخونزاده«( اولی که 
در تعلق بی چون وچرایش به جبهه استبداد و ارتجاع شک وشبهه ای نیست تا مرتبه 
شهدای ملی باال می رود و دومی  به واسطه تعلق بی بدیل اش به جبهه دموکراتیک و 

توسعه، ترور شخصیت می گردد.
این که بنیادگرایان )به قول خودشان اصول گراها( به دوستان دیروز خود که رقبای . 4

 امروزشان هستند )اصالح طلبان درون حاکمیت( تجدیدنظرطلب می گویند، حکایت 
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از همین تحلیل دارد.
این شعر را دوست جوانی سروده  است و من در شب شعری در شهر اراک افتخار . 5

آن را داشته ام که با صدای خودش بشنوم. افسوس نام اش یادم نیست. نام اش هرچه 
هست، بلند باد.

آیت اهلل ابراهیم امینی و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خطبه های خود بارها و بارها از . 6
این مشکل و راه حل ساده لوحانه آن یاد کرده اند. 

جهت . 7 در  وطنی،  اسالم گراهای  پاره ای  از  را  »سکسوالیزم«  واژه  می رسد  نظر  به 
خوارداشت غرب و آنچه در پهنه سکس در آن کشورها جریان دارد، جعل کرده اند. 
به باور آنان، آزادی جنسی و مظاهر آن در کشورهای توسعه یافته، نه  یک امر طبیعی 
و انسانی که انتخابی غیرانسانی و بوالهوسانه و در راستای منافع سرمایه داری غرب 
برای  »لیبرال«،  واژه  همچون  اسالم گراها،  ادبیات  در  واژه  این  است.  یافته   سامان 
خوارداشت »دیگری« و »دگراندیشی« به کار می رود و اهمیت بسیاری دارد؛ چه، 
غرب  برابر  در  سیاسی  که  اسالم  ادعایی  است  مهم ترین  سکسولوژی  اسالم گراها 

پیش نهاده  است.
را  جنسی  آزادی  نخست  است(  دین  از  مردساالرانه    خوانشی  )که  سیاسی  اسالم 
به  را  لیبرالیسم  می  کند  تالش  سپس  و  کند  خوار  را  آن  تا  می  خواند  سکسوالیزم 
سکسوالیزم فروکاهد و انتقام خود را از لیبرالیسم، که چیزی نیست مگر بنیادی برای 

خودفرمانی و فردانگی )که هر دو از پادینه های مردساالری اند( بگیرد.
جماعت  جنسی  این  سرکوب  ماشین  که  گونه گونی  جنسی  اتهام های  با  پیوند  در 
واژه سکسوالیزم در  به کار می  برد،  منتقدان خود  و  میان برداشتن مخالفان  برای  از 
زبان سخن گویان این جریان، نقش همواریدن راه را برای  آنان بازی می  کند. من 
»خواست  را همچون  دارم سکسوالیزم  تالش  است که  تاریخچه   به  این  آگاهی  با 
به  زیست جنسی مطلوب« از زرادخانه   این جنبش های ضدآزادی و برابری برهانم. 

این گفتگو در آینده خواهیم رسید.
در ایران امروز کاله شرعی گذاشتن به مفهومی  دوگانه تبدیل شده است. این مفهوم . 8
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گاهی به رفتار متشرعین و مومنان اطالق می گردد؛ وقتی بخواهند با توجیهی عملی 
بهره،  به  ربا  تبدیل شدن  مثال  برای  انجام دهند.  است  را که شرع غیرمجاز شناخته  
یا تبدیل شدن جایزه به پاداش در بانک داری به  اصطالح اسالمی  و نیز تبدیل شدن 

رباخواری به عملی شرعی با توسل به معامله ای صوری.
غیرمذهبی ها هم به علت ریاکاری حاکم بر جوامع اسالمی  یا فشارها و بستگی های 
برخاسته  از نظام مذهبی، گاهی  اعمالی را به نام دین انجام می دهند که هیچ انگیزه 
می گویند.  کاله شرعی گذاشتن  هم  رفتارها  به  این  ندارد.  مذهبی  توجیه  یا  مذهبی 
برای مثال تبدیل شدن مهریه به  ابزاری برای کنترل مردان، یا تبدیل معامله زناشویی 

)به زبان فقهی( به پیوند زناشویی )به زبان عرفی(.
المنجد، ماده  النکاح؛ »و البضع با کسره با، از کنایه های عددی )بین 3 تا 9( است و . 9

با ضمه با، به معنای  ازدواج، گاییدن و آلت تناسلی زن می باشد ... چنان چه مردی با 
زنی با مهریه معین ازدواج کند، زن مالک مهریه می گردد و مرد باید آن را ادا کند 
نیز مالک و مسلط بر بضع زن می شود، زیرا نکاح عقدی  است برخاسته از  و مرد 
دادوستد، بنابراین، هریک از آن دو مالک و مسلط بر چیزی می شوند.« )»المبسوط«، 

شیخ طوسی، جلد 4، صفحه 310(
البضع )به ضمه با( به معنای نکاح )گاییدن، ازدواج( است. از ابن سکیت روایت است 
که: )بین عرب ها( گفته می شود: فالنی مالک بضع فالن )زن( شد. )»صحاح اللغه«، 

ماده بضع، الجوهری(
البضع به فتحه با به معنای قطعه ای پاره گوشت، به ضمه با به معنای  ازدواج، مهریه، 

عقدکردن، طالق دادن. )منجدالطالب، واژه  البضع(
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6. در نکوهش سکس وحشی

ایران از درک آسیب شناسانه  به باور من جریان های فمینیستی و پیگیر مسائل زنان در 
ریشه های عمیق رسوبات فرهنگی مردساالر و رسوم و سنت های سخت زن ستیز ناتوان 
و عاجزند و عمده محصوالت فکری  آن ها از دایره بسته نشانه ها و تظاهرات عالمتی  این 
آسیب مزمن و بدخیم فراتر نرفته  است. افشاگری های جریان های فمینیستی  از آپارتاید 
جریان های  شکل گیری  در  و  بوده  تکان دهنده  و  پرطنین  بسیار  گرچه  حاکم،  جنسی 
دموکراتیک و جنبش های حقوق بشرمحور بسیار کارآمد ظاهر شده است، اما به واسطه 
زنده و پرزوربودن ماشین ترور جنسی در ایران، چهره های برجسته  این جریان نتوانسته اند 
به جراحی  این دمل  و  نزدیک شوند  ایران  در  بحران جنسیت  به کانون  نخواسته اند  یا 
چرکین بپردازند. از این رو، نسخه ها و درمان های  آنان نیز در حد یک درمان عالمتی 

مانده  است.
برای توضیح این ادعا، الزم می دانم به دو چهره متفاوت از زنان ایران، که هر یک 

در جای خود مهم و قابل تامل هستند، بپردازم.
چهره نخست ناهید ریاضی  است. او  از چهره های پیگیری مسائل زنان ایران، از اعضای 
از کشور  اپوزیسیون خارج  از چهره های سیاسی جنجال انگیز در  سازمان رهایی زن و 
نیز هست؛ همان  ناهید ریاضی  از اعضای شاخص »حزب کمونیست کارگری«  است. 
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حزبی که در جریان کنفرانس برلین با غوغاساالری بهانه الزم را به راست وحشی  ایران 
داد تا یکی  از بازوهای رسانه ای  آن در سیمای جمهوری  اسالمی  بتواند با نمایش مونتاژ 
از  و  کند  جنسی  ترور  را  کنفرانس  در  شرکت کنندگان  داد،  رخ  آنچه  مخدوشی  از 
برخی  از  زندانی کردن  و  بازداشت  برخورد،  برای  بهانه الزم  قضاییه  قوه  دیگر،  طرف 
سخنران های کنفرانس را به دست آورد. )یکی  از سخنرانان آن کنفرانس اکبر گنجی 

بود که به 10 سال زندان محکوم شد.(
دانمارک  پارلمان  در  که  نیز،  دیگری  کنفرانس  در  هم فکرانش  و  ریاضی  ناهید 
تشکیل شده بود و قصدش بررسی مسائل و مشکالت اقوام ایرانی بود، شرکت داشتند. از 
قضا در آن کنفرانس نیز بلوا و درگیری به وجود آمد و یک طرف درگیری باز هم ناهید 
ریاضی و همراهان اش بودند. از انصاف به دور خواهد بود اگر اعتراف نکنم که در این 
مرافعه حق با او بود و من نیز مثل بسیاری  از شرکت کنندگان در کنفرانس با ادعای  او 
همراه بودم که مسائل و مشکالت اقوام ایرانی زیر مبارزاتی که برای  استقرار دموکراسی 
و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران جریان دارد قرار می گیرد و نباید پیگیری مطالبات 
قومی  روندی را بپیماید که به جدایی طلبی و تحرکات ضدملی بینجامد و از این طریق 
آب به جوی مخالفان آزادی، خرد و برابری بریزد که در جبهه استبداد و در پشت دفاع 
از تمامیت ارضی کشور سنگر گرفته اند؛]1[ هرچند که با معرکه گیری وی همراه نبودم.

حاصل جمع این حرکت چیزی فراتر از گسیختگی و پارگی شخصیت سیاسی یک 
فعال حقوق زنان را به نمایش نمی  گذارد و چگونه می توان از این جمع جبری، که چیزی 

بیش تر از صفر نیست، به راحتی عبور کرد؟
به سر می  برد.  انتظار چوبه دار  قتل در  اتهام  به  نوروزی  است که  افسانه  چهره دوم 
او،  اگرچه فمینیست نیست، اما در کانون حادثه ای قرار گرفت که دست مایه  آثار قلمی  
فمینیستی بسیاری  است. افسانه نوروزی]2[ قاتل مردی  است که به ادعای وی درصدد 
تجاوز به  او بوده  است. این پرونده در افکار عمومی  به گونه ای مطرح شده که گویی قوه 
قضاییه، از آن رو که مقتول از نیروهای  امنیتی و نظامی است و قاتل نیز یک زن، حکم 

بر قصاص افسانه نوروزی داده  است.
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در کارزاری که برای نجات جان افسانه به راه  افتاده  است چند نکته مهم قابل تامل 
است:

الف- مخالفت بسیاری  از کنش گران حقوق بشر و حقوق زنان با مجازات قصاص 
در این پرونده، به دالیلی که توضیح خواهم داد، به دفاع ضمنی  از قتل انجام شده 

توسط افسانه تبدیل شده است.
ب- کارزاری که برای لغو مجازات اعدام افسانه به راه  افتاده بر این شایبه دامن زده 
 است که قتل ناموسی، دست کم در حالتی که زنی بخواهد از خود دفاع کند، 
قابل توجیه  است. شاید همین پاداندیشه بود که  افسانه را واداشت در جایگاهی 
قرار گیرد که وقتی خبرنگار روزنامه »شرق« از او پرسید: پس از این سال های 
او  با  کرده  است  دیگری  اختیار  زن  همسرت  که  می  شدی  متوجه  اگر  زندان 
چگونه رفتار می کردی؟ به  آسانی و با لبخند گفت: »او را هم می کشتم، آخر 

من دختر یک قصاب هستم.« چه راحت و چه وقیحانه!
ج- اظهارات افسانه، تا آنجا که به  آموزه های جرم شناختی مربوط می شود، نمی تواند 

نزدیک به واقعیت باشد.
یکم: دور از ذهن است که فردی بدون رضایت طرف مقابل، عریان در اتاق خواب 

منتظر وی باشد.
مقابل، در حالی که  افراد  بدون رضایت طرف  فردی  از ذهن است که  دوم: دور 

دیگری در خانه هستند، قصد تجاوز به وی را داشته باشد.
برای  از ذهن است که فردی در حالی که  امکان مقاومت و دادوفریاد  سوم: دور 
قربانی  فریاد  به  است  ممکن  همسایه ها  که  ساعتی  در  هست  مقابل اش  طرف 

برسند، قصد تجاوز به وی را داشته باشد.
جای  )به  بخواهد  است  تجاوز  معرض  در  که  زنی  که  است  ذهن  از  دور  چهارم: 
فرارکردن یا کمک طلبیدن( و بتواند بیش از 20 ضربه چاقو به متجاوز وارد کند 

و او را از پای درآورد.
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پنجم: دور از ذهن است که قاتل به همراه همسرش پس از کاردآجین کردن قربانی 
 از محل حادثه بگریزد.

تجاوز  به  که  فردی  به  تجاوز  قانونی،  امکان  پزشکی  آموزه های  با  متناسب  ششم: 
رضایت نمی دهد بسیار اندک است.

. ...

فمینیست های مدافع حق حیات افسانه نوروزی  هیچ گاه  از خود نپرسیدند:

یکم: چرا باید از حق حیات افسانه دفاع کرد اما از حق حیات محمد بیجه -قاتل 
زنجیره ای کودکان پاک دشت- نه؟

دوم: چرا باید از قتل ناموسی  افسانه دفاع کرد اما از قتل های ناموسی دیگر -همانند 
آنچه در خوزستان دیده می شود- نه؟

سوم: چرا باید از حق حیات ژیال،]3[ حاجیه،]4[ لیال،]5[ کبری رحمان پور،]6[ فاطمه 
پژوه،]7[ و ... دفاع کرد اما از حق حیات مقتول پرونده  افسانه نه؟

تمامی  مدافعانش، چرا  ادعاهای  افسانه، وکیل اش و  تمام  بر فرض درستی  چهارم: 
فمینیست ها از خود نمی  پرسند خواستگاه مردانی چون مقتول پرونده کجاست؟ 
از چه فرهنگی شیر مکیده اند؟ و از چه  الگویی سیراب شده اند؟ آیا آن ها عالیم 
بیماری ندارند و قربانی  اجتماعی نیستند که به خیال نجات خود آن ها را دوباره 

قربانی می کند؟
پنجم: قتل، قتل است و آدم کشی، آدم کشی  است؛ هرچند در سایه دفاع از ناموس 

)ناموس های شخصی، وطنی، دینی( انجام بگیرد.

دفاع از حق حیات آدمی،  به عنوان رکن رکین حقوق بشر، فاصله گرفتن از آدم کشی های 
مقدس و قانونی نیز هست. همه فلسفه های نیست انگار و تلمبارشده  از غریزه مرگ، البته 
که ابتدا باید بتوانند از آدم کشی های مقدس، در سایه  هزار اماواگر و به بهانه  هزار امر 
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مقدس و موهوم، دفاع کنند. این آدم کش ها، جنون خود را در پس قاب های مقدس و 
واژه های قشنگ پنهان می کنند.

مدافعان حقوق زنان در دفاع از حق حیات افسانه باید گرانی گاه  استدالل ها و مرکز 
ثقل فعالیت های خود را، به جای دفاع از یک قتل، به دفاع از یک قاتل و حق حیات 
او انتقال دهند.]10[ جامعه ای که بتواند از حق حیات محمد بیجه،]8[ سعید حنایی،]9[ 
از حق  می تواند  کند،  دفاع  افسانه  پرونده   مقتول  حیات  و حق  غالمرضا خوشرو،]11[ 
حیات ژیال، لیال، حاجیه، کبری، فاطمه و افسانه نیز دفاع کند. جامعه ای که نمی تواند 
یگان  شکننده ترین  و  آسیب پذیرترین  ضعیف ترین،  که  قربانیان،  این  از  نمی خواهد  و 
البته باید منتظر اعدام های سیاسی دهشت بار پس از انقالب  اجتماع هستند، دفاع کند، 
ناموسی  زنجیره ای  قتل های  زنجیره ای،  سیاسی  قتل های  از  نباید  جامعه ای  چنین  باشد. 
کرمان، مشهد، قتل های عنکبوتی تهران و پاک دشت یا کشتار زندانیان سیاسی در اوین 
تعجب کند.]12[ چنین جامعه ای نباید از دیرپایی و سخت جانی پدیده دوقلوهای سیاه 

شکنجه و اعتراف]13[ در زندان های خود متعجب شود.
جامعه مدنی  از زندان ها شروع می شود و کم وکیف اش نیز در داخل زندان ها قابل 
به گل می   برابر آزادی در زندان ها  توزیع  با  وارسی  است. مهربانی، عدالت و آزادی 
انسانی و مشفقانه  پای افتادگان خود،  از  با  یا نمی تواند  نشیند. جامعه ای که نمی خواهد 

رفتار کند، البته که نمی تواند و نمی  داند چگونه   از حق برابر مردها و زن ها دفاع کند.
حق  از  دفاع  نگذارند  و  باشند  هوش  به  باید  افسانه  پرونده   پیگیر  فمینیست های 
نادرستی  به  )که  نوعی  آدم کشی  از  دفاع  به  دنبال می شود(  به درستی  )که  حیات وی 
پیام آور  باید  فمینیست های  ایرانی که  از  تاویل شود.  دنبال شده است(  برخی   از سوی 
شادی، آبادی، صلح، سالمتی و آزادی برای جامعه  افسرده، ویران، جنگ زده، بیمار و 

استبدادزده ما باشند، ننگ امضانهادن بر پای نوعی  آدم کشی دور باد.]14[    
»جمع جبری« مجموعه نوشته هایی که در کارزار دفاع از جان افسانه به رشته تحریر 
در آمده  است، در دفاع از حقوق زنان و پرداختن به کانون اصلی  این عفونت فراگیر و 

پیش رونده، یعنی  اضطراب جنسی، چه می تواند باشد جز هیچ؟ 
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پنهان  زوایای  بخشی  از  به  تا حدی  بتوانم  این دو چهره  امکان می دهد که  تحلیل 
را  پیدا کنم و آن ها  اجتماع دست  ایران و کل ساختار  فمینیستی در  تاریک جنبش  و 

واکاوی کنم.
بغرنج سکس  به  جامعه  ایرانی  در  زنان  به  مربوط  مسائل  هسته سخت  من،  باور  به 
زنان،  حقوق  مدافعان  بسیاری  از  که  بازمی گردد،  ایرانیان  در  جنسی  اضطراب های  و 
همچون ناهید ریاضی، نه تنها به آن نپرداخته اند که با رفتار خود شعله های  این اضطراب 

را در این اجتماع وهم آلود بیش تر نیز کرده اند.
خوانش فقهی  از دین زیرساخت اصلی بغرنج سکس، جنسیت و سکسوالیته در ایران 
است. نکاح )گاییدن( ]15[ در زبان فقهی نوعی معامله  است که بین یک مرد )زوج( به 
عنوان خریدار و مردی دیگر به عنوان فروشنده )پدر یا جد پدری زوجه( انجام می گیرد. 
مورد معامله، بر خالف آنچه به غلط و از سوی برخی  از ناآگاهان به ظرایف فقهی ادعا 
می شود، زن )زوجه( نیست، بلکه  آلت جنسی زنانه )بضع( است که در ازای مبلغ مهریه 
به زوج واگذار می شود.]16[ تمام آنچه پس از خواندن خطبه عقد به عنوان حقوق زن 
و مرد تحقق پیدا می کند، بازتاب همین معامله و بازتولید الزامات آن است. ]17[ به باور 
من، بدون درافکندن گفتمانی تازه برای برانداختن این زیرساخت، انتظار گشایش در 

گره های مربوط به زنان انتظاری بیهوده  است.
آنچه در امر ازدواج، به لحاظ فقهی و به زبان فقیهانه جاری می شود به هیچ روی، 
شایسته سرنام های دل انگیز و برچسب های دل چسب پذیرفته شده ای نیست که به  ازدواج 

داده ایم؛ پیوند مقدس، پیوند قلب ها، پرواز دو پرنده عاشق، پیوند جان ها.
چارچوب های فقهی به واسطه فشار مدام و فزآینده  اضطراب های جنسی  آن چنان 
تنگ و غیرانسانی پرداخته شده است که در عمل نه تنها نتوانسته است غریزه سرکش 
جنسی را سروسامان دهد، رام کند و آن را تا مرتبه ای عاشقانه و انسانی باال کشد، که 
می  یافت،  تعین  و  تمامی  تحقق  به  فقهی  پروتکل های  چنان چه  این  کرد  ادعا  می توان 
می بایست انتظار افتضاحی بیش تر و فاجعه ای شرم آورتر از آن چه هست را می کشیدیم.

]18[
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خیابانی،  مزاحمت های  خیابانی،  دختران  فراری،  دختران  همچون  پدیده هایی  
اتومرسی و گسترش تن فروشی در همه ابعاد آن -که از مظاهر سکس وحشی هستند-  

مسائل و معظالتی نیستند که بتوان از کنار آن ها به آسانی گذشت.]19[
ما )نسل پیشین( به عنوان پدران و مادران این انبوه بی سامان و بی قرار )نسل کنونی( 
که در جستجوی کام جنسی )عشق گمشده( - که حق انسانی  آن ها ست و چه ظالمانه 
از آن ها دریغ شده است - فرسنگ ها از رویاها و آرمان های یک سکس سالم، شکوفا، 
سرشار از زندگی و لبریز از عشق و لبخند دور افتاده اند، می بایست بسیار شرمنده باشیم 

و از سنگینی  این شرم و انبوهی ننگ اش آب شویم.
این که خروارها دلیل و توجیه بتراشیم برای  آن که  از زیر این بار سنگین به در آییم، 
چیزی  از مسئولیت ما کم نمی کند؛ که فاجعه را ما رقم زدیم، که فاجعه در زمانه ای رخ 

داد که ما به ظاهر زنده بودیم و نفس می کشیدیم.
مقایسه کنید محصوالت و کاالهای  هنری و ورزشی  آمیخته به سکس را در فرهنگ های 
زنده دیگر با کاالهای وطنی؛ در برابر پاتیناژ، اپرا، موسیقی، رمان، نقاشی، فیلم، رقص، 
باله، آواز، انواع ورزش های دل انگیز زنانه و ... چه داریم عرضه کنیم و چه می توانیم 

عرضه کنیم؟
نگاه کنید به مجموعه فیلم ها و سریال های رانتی و به اصطالح عاشقانه سینمای وطنی. 
غالب آن ها در برزخ بین  عشق، عبد، عربده، عیب، عریانی، عار و عاریه سرگردان اند؛ و 

حتی برای مخاطب خلع سالح شده و کروگنگ وطنی نیز غیر قابل باور.]20[ 
فاجعه ای که مسعود ده نمکی با عنوان فقر و فحشا از پدیده تن فروشی در ایران امروز 
به تصویر می کشد چیزی نیست که در پس آسیب شناسی ساده انگارانه]21[ و سناریوی 
بازی گوشانه]22[ وی فراموش شود و ما به عنوان انسان هایی که در این زمانه و در این 

پهنه   از خاک زیسته ایم بتوانیم آسوده  از کنارش بگذریم.]23[
از  و  است  هیچ  اندازه   به  حجمی   پهنه  این  در  وطنی  فمینیست های  واکاوی  آثار 
این منظر پیش برد اهدافی که در سر می پرورانند بسیار کند و غیر قابل اعتنا ست. نباید 
فراموش کرد، با آن که همه زخم هایی که  از بازتولید مناسبات مردساالرانه در پهنه فقه 
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برخی  از  هم  باز  نشسته  است،  ایرانی   - مرد  آن  تبع  به  و   - زن  نحیف  پیکر  بر  شیعی 
نشده اند و در  بازی مرغ و شترمرغ غافل  از  توانسته اند  زنان هر جا  کنش گران حقوق 

پیگیری مطالبات خود حتی به فقه سنتی  هم پناه برده اند.]24[
اجتماع و در زمینه مسئله سکس  پهنه  پیشرفت هایی که در  فراموش کرد  نباید  نیز 

به چشم می خورد، به چهار دلیل روشن، نمی تواند در کارنامه فمینیست ها جای بگیرد.

بسیاری  از گشایش های جنسی]25[ در پهنه اجتماع )همچون رقیق شدن حجاب، . 1
انفجار ادبیات عاشقانه و سکسی حتی در پوشش عرفان، گسترش ارتباطات آزاد 
رقیق شدن  فقهی،  از چارچوب های  ازدواج  فاصله گرفتن عرف  مردان،  و  زنان 
اضطراب های جنسی در نسل جوان، افزایش دانش جنسی( و خانواده ها که به 
 اکراه و از سر ناچاری به آن تن داده اند، نه حاصل کار فمینیست ها که برآمد نیاز 
الیه های جوان و از نظر جنسی فعال اجتماع است که برای دورزدن بن بست ها 
و گریز از فشارها و محدویت ها، بی پروا و بی پرده، بر خواست های  انسانی خود 

پای فشرده اند. 
گسترش خیره کننده تکنولوژی  ارتباطی و انفجار اطالعات این فرصت را برای . 2

تا  آورد  فراهم  گمنام  و جستجوگر  نام  جویای  جوانان  خیل  و  ما  بسته  جامعه 
بیش تر از خرد جاری جمعی دهکده جهانی سیراب شوند. شگفتا! که بسیاری 
خیل  این  از  خود  پارانویایی  خیاالت  و  اوهام  در  غرق  وطنی  روشنفکران   از 
جستجوگر و تشنه، عقب مانده اند و این عقب ماندگی را رندانه با انگ بی هویتی 

و شبیخون فرهنگی تسکین می دهند. 
نسل . 3 هنجارهای  بسیاری  از  فاصله  جوان  نسل  جنسی  رفتارهای  نورم   آن که  با 

گذشته دارد، اما به علت فقر گفتمان های کارشناسانه سکسی در جامعه ایرانی، 
بسیاری  از جوانان همچنان از اضطراب های جنسی و آسیب های  آن رنج می برند.

به نسبت افزایش محدویت های غیرانسانی در پهنه سکس، انحراف های سکسی . 4
عوامانه  گفتارهای  و  طنز  انفجار  خیابانی،  مزاحمت های  تجاوز،  )همچون 
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سکسی، گسترش وحشتناک تن فروشی و پایین آمدن سن شروع به تن فروشی 
پیدا کرده و  نیز گسترش  پدیده  اتومرسی(  و  زنان خیابانی  پدیده  در دختران، 
جامعه  ایرانی را تا آستانه یک بحران استخوان سوز پیش  برده  است. )این همه 
باور من از غیبت گفتمان های علمی  و کارشناسانه سکسی ناشی می شود و  به 

مسئولیت آن بیش از هر گروهی به فمینیست ها باز می گردد.(

کنش گران حقوق زنان نه تنها هیچ گاه جرئت آن را نداشته اند که به پهنه گفتمان هایی 
الغای  انواع  جنسی،  آزادی  جنین،  سقط  حق  خویش،  بدن  بر  فرد  مالکیت  حق  نظیر 
پایه گذار گفتمانی درخور  پیدا کنند و  جرم های جنسی و آموزش های سکسی  ورود 
برای پویندگان این پهنه ها باشند؛ که به واسطه شلختگی فکری، گسیختگی شخصیتی و 
چندپارگی روان ایرانی گاهی با اقداماتی  همانند آنچه ناهید ریاضی و همفکران اش در 
کنفرانس برلین انجام دادند یا راهی که برخی  از کنش گران حقوق زنان در مورد افسانه 

نوروزی پیش گرفتند، به سردرگمی  بیش تر دامن زده اند.
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یادداشت ها

»اگر من )محمدرضا 1.  نرسد«؛  به مملکت شما آسیب  تا  باشید  فقیه  »پشتیبان والیت 
شاه( نبودم، ایران ایرانستان می شد« و خوانش جدید آن: »اگر والیت فقیه نبود ایران 

افغانستان می شد.«
رفیع زاده، شهرام، »عدالت تاریک«، بازخوانی پرونده افسانه نوروزی، وب گاه گویا . 2

نیوز، مهرماه 82.
ژیال دختر سیزده ساله ای  است اهل مریوان. در خبرها آمده  است که او  از بختیار . 3

برادر پانزده ساله اش باردار شده است. پدر و مادر این دو کودک خواهان اعدام هر 
دو آن ها شده اند و حکم دادگاه برای ژیال سنگسار است.

نام . 4 به جرم فحشا داده  است.  او  اعدام  از حکم  » اعتماد« در گزارشی خبر  روزنامه 
این دختر اراکی لیال مافی  است و نوزده سال سن دارد؛ هرچند پاره ای  از گزارش ها 
شده  فحشا  از  ناگزیر  مادر  اجبار  به   او  کرده اند.  وی  اشاره  ذهنی  عقب ماندگی  به 
ازدواج  از  پس  و  درآوردند  مردی  افغان  عقد  به  سالگی  دوازده  در  را  لیال  است. 
مادرشوهرش نیز او را به فحشا وا می  داشته  است. وی در 18 سالگی دستگیر و به 

جرم اداره باند فحشا به اعدام محکوم می شود.
سازمان عفو بین الملل در اطالعیه ای می گوید. حاجیه  اسماعیلوند در سن 17 سالگی . 5
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دو  و  بیست  آستانه  در  اینک  و  است  شده  محکوم  سنگسار  و  زندان  سال  پنج  به 
سالگی منتظر اجرای حکم سنگسار است. گفته می شود که وی در شهر جلفا زندانی 

 است. 
با مادر شوهر 90 ساله خود . 6 کبری رحمان پور دختر جوانی است که در درگیری 

متهم به قتل او شده و در انتظار رای شورای حل اختالف و بخشش اولیای دم است؛ 
بی  آن که وضعیت او و شرایطی که  او را به  این اقدام واداشته است مورد توجه قرار 

گیرد.
کشته . 7 فاطمه(  )دختر  نادختری  اش  به  تعرض  خاطر  به  را  همسرش  که  پژوه  فاطمه 

 است.
که . 8 کتابی  در   - او  )اهیمی سا(  خشونت  عدم  فلسفه  از  دفاع  در  و  گاندی  قول  از 

»یونسکو« به افتخار یادبود صد سالگی  اش و با عنوان »همه انسان ها برادرند« چاپ 
کرده – آمده  است: »گناه تنفرانگیز است، اما گناهکار ترحم انگیز است.«

محمد بسیجیه معروف به »بیجه«، وب گاه ویکی پدیا.. 9
سعید حنایی، وب گاه ویکی پدیا.. 10

 غالم رضا خوشرو کوران کردیه معروف به »خفاش شب«، وب گاه ویکی پدیا.11. 

موسوی  سیدحسین  مصاحبه  به  کنید  توجه  نیز  و  منتظری؛  حسین علی  »خاطرات«   .12
تبریزی با ماه نامه »چشم انداز« ایران.

13. در ادبیات یونان و سپس روم از شکنجه و اعتراف که دست کم در مورد بردگان 
توصیه می شد با عنوان دوقلوهای سیاه یاد می شد.

14. اگر برچیدن مجازات خشن و غیرانسانی مرگ در جوامع دموکراتیک الزم به نظر 
می رسد، این انتخاب در اجتماعات غیردموکراتیک ضروری و واجب است، زیرا 
اول: اگر در جوامع دموکراتیک سازوکار و امکانات یک دادرسی عادالنه وجود 
چنان چه  ویژه  به  نیست؛  موجود  غیردموکراتیک  اجتماعات  در  حداقل  این  دارد، 
متهم در برابر صاحبان قدرت ایستاده باشد. دوم: اگر در جوامع دموکراتیک امکان 
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خطا وجود دارد و از آن رو مجازات هایی چون مرگ - که غیر قابل جبران هستند 
- باید برچیده شوند، در اجتماعات غیردموکراتیک ضریب خطا بسیار باالتر است. 
سوم: اگر در جوامع دموکراتیک امکان کنترل سیستم های کنترلی توسط سیستم های 
در  امکانی  چنین  ست،  باال  بسیار  خطاها  کشف  امکان  و  است  فراهم  ضدکنترل 
بنابراین، امکان  اجتماعات غیردموکراتیک به شدت نادر و دور از دسترس است. 
کاربرد بد مجازات مرگ بسیار باال ست. چهارم: اگر در جوامع دموکراتیک امکان 
توزیع برابر حداقل هایی چون آزادی، برابری، شان، رفاه، امنیت و اطالعات فراهم 
از حقوق  به صورت سیستماتیک شهربندان  غیردموکراتیک  اجتماعات  در  است، 
به معنای  به همین شوند مجازات مرگ در این اجتماعات  اولیه خود محروم اند و 

قربانی کردن دوباره و چندباره قربانی ها ست.

15. »المنجد«، ماده  النکاح.

16. »البضع با کسره با از کنایه های عددی )بین 3 تا 9( است و با ضمه با به معنای  ازدواج، 
ازدواج  معین  مهریه  با  زنی  با  تناسلی زن می باشد، چنان چه مردی  گاییدن و آلت 
کند، زن مالک مهریه می گردد و مرد باید آن را ادا کند و مرد نیز مالک و مسلط 
بر بضع زن می شود، زیرا نکاح عقدی  است برخاسته  از دادوستد. بنابراین، هر یک 
از آن دو مالک و مسلط بر چیزی می شوند ...«، »المبسوط«، شیخ طوسی، جلد 4، 

صفحه 310.

روایت  ابن سکیت  از  است.  ازدواج(  )گاییدن،  نکاح  معنای  به  با(  )به ضمه  البضع 
است که: )بین عرب ها( گفته می شود: فالنی مالک بضع فالن )زن( شد؛ الجوهری، 

صحاح اللغه، ماده بضع.
البضع به فتحه با به معنای قطعه ای پاره گوشت به ضمه با به معنای  ازدواج، مهریه، 

عقدکردن، طالق دادن؛ »منجدالطالب«، واژه البضع.   

امکان و وجود خوانش های  معنای  انکار  به  اشاره شد  پیش  پاورقی  البته  آنچه در   .17
مترقی و انسانی  از منابع فقهی نیست، که در آثار بسیاری  از فقهای متاخر -به ویژه 
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ازدواج هستیم.  امر  و  زنان  مورد  و گفتارشان در  لحن  تغییر  قم- شاهد  در مکتب 
در این زمینه می توان به نظرات یوسف صانعی و حسین علی منتظری  اشاره داشت؛ 
فصلت/46،  کهف/88،  حجرات/13،  به  آیاتی  همچون:  توجه  با  که  اجتهاداتی 

نهل/97، بقره/228، طرح شده اند.

به لحاظ شناخت شناسانه، این فرآیند برآمده  از این پیش فرض است که هیچ گونه 
خطایی در متون دینی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد، بنا بر فرض ظهور و 
کشف هر گونه خطایی دو راه عمده در برابر فقها و مومنان می  ماند. یکم: بازخوانی 
دوم:  و  شده اند؛  آن  متکفل  هرمنوتیک  درایه،  تفسیر،  علم  که  توجیه،  راه  از  متن 
از راه تحریف، که علم تاریخ و رجال مسئولیت آن را پذیرفته اند.  بازخوانی متن 
یا  منسوخ  و  ناسخ  نوار  روی  جابجاشدن  از  مفسر  تفسیر،  گفتمان  در  مثال  برای 
محکم و متشابه مشکالت را از میان بر می دارد و در گفتمان تحریف، مورخ مومن 
به   و  به  آسانی  آن،  ناصواب  و  نامطلوب  قسمت های  و حذف  تاریخ  دستکاری  با 
آرامی  به پاالیش و بازچینی تاریخ  می پردازد، به  این ترتیب، این فرآیندها اگرچه 
 آرام آرام متن را در برابر هر گونه   انتقادی  ایمن می کند، اما نباید فراموش کرد که 
 این ایمنی به قیمت تهی شدن متن انجام می شود. از جهت دیگری نیز باید به فرآیند 
دوگانه و هم زمان ایمن شدن/تهی شدن توجه کرد. با گسترش علم و دستاوردهای 
عقل ادعاهای مومنان )وحی( نیز کم تر و محدودتر می گردد. برای مثال، اگر زمانی 
بیرون می آمد و مومنان  بهداشت و حتی حشره شناسی  از دل دین  فیزیک،  نجوم، 
تاب علوم سکوالر را نداشتند، امروزه بسیاری  از مومنان دیگر چنین زحمتی را به 

خود نمی دهند و ادعاهای خود را محدود کرده اند.         

به چشم می خورد.  پنهان  پارادوکس  نوعی  با سکس  ارتباط  در  فقه  زبان  پهنه  در   .18
و  زن عورت انگاری  نوعی  برآورنده  و  برآمده  فقهی،  آموزه های  طرف  یک  از 
تقدم بخشیدن سالمت جنسی )بکارت( زن در برابر سالمت روانی  او ست؛ تا آنجا 
اجباری،  و  )حجاب(  کامل  پوشیدگی  طالبان(،  )مدل  کامل  جنسی  تفکیک  که 
قتل های ناموسی تا مرتبه ضروری دین القا و تلقی می گردند، از طرف دیگر با توجه 
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به مفهوم معامله - که در امر نکاح مستتر است - گفتگو از سکس تا امکان بهره 
جنسی چند مرد از یک امه و در مورد نکاح تا نکاح معاطاتی و متعه پیش می رود.

مسئله  اصلی  اینجا ست که با افزایش اضطراب های جنسی در جامعه و سرایت آن به 
تحقیقات فقهی، زمینه طرح رویکرد دوم فراهم نمی آید )برای مثال روح اهلل خمینی 
 از طرح باور خود در مورد نکاح معاطاتی در متون فقهی می  پرهیزد(، در حالی که 
با حدت تقویت، تولید و توزیع می شود. )برای مثال،  رویکرد نخست به شدت و 

پوشش اجباری حتی برای کودکان و زنان یائسه نیز تجویز می شود.(
به عبارت دیگر با افزایش اضطراب های جنسی چهره  آسان گیر فقه در سایه چهره 
خشن و سخت گیر فقه بی رنگ و بی رمق می شود و همه چیز برای رویش سکس 

وحشی و تولید انبوه سکس سیاه  آماده می گردد.
جای  به  جمهوری  اسالمی   بی رقیب  جنسی  سیاست های  دهه ها  از  پس  این که 
تلطیف فضاهای  انسانی، )آن چنان که  ادعا می شد( به  افزایش خشونت های سکسی، 
نارضایتی های  سکسی،  ناآرامی های  سکسی،  قتل های  سکسی،  بگیروببندهای 
با  جمهوری  اسالمی   مخالفان  و  منتقدان  )بسیاری  از  سکسی،  ترورهای  سکسی، 
اتهام های سکسی روبه رو بوده اند( اعتراف های سکسی، )نگاه کنید به فیلم بازجویی 
 از متهامان قتل های زنجیره ای تا مو بر بدن تان سیخ شود( اعتراض های سکسی )در 
یکی  از رسانه های خارجی  از رفتار دختران جوان ایرانی در برابر سخت گیری های 
حکومت دینی با عنوان انقالب ریملی یاد شده است( انجامیده  است، چیزی نیست 

جر به خدمت گرفتن فقه برای گسترش سکس وحشی.         

امروز در حال تکمیل است، آن چنان  ایران  پهنه سکس در  19. عمق فاجعه ای که در 
ایران« - تریبون الیه های مکتبی تر  ویران گر است که ماه نامه راهبردی »چشم انداز 
به  شماره  چند  در  و  بگذرد  آن  کنار  از  نتوانسته  است   - ملی/مذهبی  جریان 
 آسیب شناسی جوانب آن پرداخته  است. به باور من، نتیجه کار کارشناسان نزدیک 
از طریق آن  نیست که   فرافکنانه و ساده  از چند گزاره  فراتر  ایران«  به »چشم انداز 
تالش شده است مسئولیت این بحران همه گیر اجتماعی به گردن بنیادگرایان دیروز 
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و اصول گرایان امروز گذاشته شود.

20.  از همه کارگردان های موفق ایرانی که  آثار عاشقانه قابل اعتنا و درخشانی ساخته اند 
و من برخی  از آن ها را دیده ام )»زیر درختان زیتون« ساخته عباس کیارستمی ، »نوبت 
مجموعه  این  هرچند  می طلبم.  پوزش  مخملباف( صمیمانه  محسن  ساخته  عاشقی« 
این گروه همان هایی  هستند که  ادعای من.  بر صحت   اندک، خود شاهدی  است 

شجاعت و جسارت نشان دادند، پرده ها را باال زدند و دروغ بزرگ را نپذیرفتند

مخاطبین اش  نمی کند  تصور  ده نمکی  اول:  زیرا  است،  ساده انگارانه    21. آسیب شناسی 
ممکن است از خود بپرسند سهم مسعود و دوستان اش -که در بسیاری  از بگیروببندهای 
فاجعه  این  از  میزان  چه  یا  است؟  چقدر  فاجعه  این  در  داشته اند-  دخالت  سکسی 
سهم این خوانش از دین است که سکس، حجاب، نوع پوشش، چگونگی  اختالط 
آدمیان مناسب ترین میزان الحراره سنجش اسالمی بودن یک جامعه  است؛ خوانشی 
که  از فیلم ده نمکی تراوش می شود. دوم: ده نمکی تصور نمی کند که ممکن است 
مخاطبین اش از خود بپرسند سهم قدرت و صاحبان آن در این فاجعه چقدر است؟ 
یا بهره ای که صاحبان قدرت از این فاجعه می  برند چقدر است؟ و در کجاست؟ و 
چرا گسترش سکس سیاه مثل گسترش بازار سیاه به گسترس استبداد کمک می کند. 
سوم: ده نمکی  از خود نمی پرسد، اگر در واقع فقر )آن طور که ده نمکی می خواهد 
القا کند و نسل ما آموخته  است، هرچه را کسانی چون ده نمکی بخواهند القا کنند، 
مشکوک است، زیرا آن ها به جبهه استبداد تعلق دارند و جبهه استبداد همیشه در 
این خاک مشکوک بوده  است( عامل فحشا است، )یعنی سرویس دهندگان سکس 
به  این کار تن داده اند( خب، این گزاره و فیلم در مورد  فقیر هستند و از سر فقر 

سرویس گیرندگان سکس چه قضاوتی دارد؟ 

بازیگوشی های مرگ باری که  مثل  نیز هست؛  بازی گوشانه  و فحشا  فقر  22. سناریوی 
جنسی  اعتراف های  می دهند.  تن  آن  به  جنسی  اعتراف های  هنگام  شکنجه گران 
گرچه برای قربانیان بسیار دردآور و جان سوز است اما برای شکنجه گر، اعتراف گیر 
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و آمران شان بسیار لذت بخش و خشنودکننده  است و از همین رو ست که با وسواسی 
بیمارگونه تالش می شود هیچ نکته و حرکتی  از قلم نیفتد.  

23. در این رابطه فیلم درخشان »ده« را که به کارگردانی عباس کیارستمی  ساخته شده 
است نباید فراموش کرد.

و  بود  جنس  این  از  ششم  مجلس  فمینیست های  اصالح طلب  اقدامات  مجموعه    .24
بود؛  شیعه  مراجع  به  توصل شان  زمینه،  این  در  خطای  آن ها،  حرکت  بزرگ ترین 
از  به کرسی نشاندن کنوانسیون رفع کلیه  اشکال تبعیض. مراجع سنتی گرچه   برای 
ثانویه(  )احکام  پای مصلحت  در  را  اولیه  اسالم  تعطیلی  احکام  انگاره ای که  کنار 
بتوانند از مسئله سکس به  بعید است  تبیین می کرد، عبور کردند، ولی  پیش بینی و 

سالمت و سبک باالنه عبور کنند.

25. سکس و سکسوالیته هرچند در ایران از مناطق ممنوعه ای  هستند که سرکشی به آن ها 
می  تواند بسیار خطرناک باشد، اما فقها در ورود به این منطقه کامال آزادند و متون 
فقهی سرشار از مسائل جنسی عجیب وغریبی  است که برخی  از آن ها در باور هم 

نمی  گنجد. به عنوان نمونه به نکات زیر توجه کنید:

در  زن  حامله شدن  امکان  طرح  نظیر  فراوان،  غیرعلمی   آموزه های  و  باورها  یکم: 
برای  موهوم  و  خودساخته  عوارض  طرح  زنانگی(  ماهانه  )عادت  حیض،  هنگام 

 استمنا.
دوم: باورهای غیرانسانی فراوان، نظیر بسیاری  از مباحث جنسی مربوط به کنیز یا امه، 

امکان ازدواج دختران حتی قبل از 9 سالگی.
در  نجومی   موقعیت های  برخی  از  تاثیر  نظیر  فراوان،  پیشاعلمی   باورهای  سوم: 

سرنوشت آدمیان.
چهارم: نابرابری های  آشکار و استخوان سوزی  همچون نابرابری های جنسی، دینی، 
زبانی و نژادی. )برای مثال آقای خویی در مبحث نکاح وقتی می خواهد از کسانی 
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که  ازدواج با آن ها مکروه  است یاد کند، اکراد و سیاه پوستان را هم عنوان می کند.(
از آن در  به مسئله سکس و بحران حاصل  نیز  از فقهای جمهوری  اسالمی   دو تن 
جامعه توجه نشان داده اند؛ ابراهیم امینی در نماز جمعه قم و هاشمی رفسنجانی در 
نماز جمعه تهران. راه حل امینی چیزی فراتر از توصیه به همه، برای کمک به  ازدواج 
جوان ها نیست. این راه حل به علت نزدیک نشدن به کانون بحران جنسیت و سکس 
در ایران، گرچه  از سوی گروه های حاشیه سکس وحشی تحمل شد، اما به همین دلیل 
نیز در عمل نتیجه نداشت. نسخه  هاشمی  در حد پیش کشیدن سنت شیعی متعه، برای 
حل بحران سکس در ایران قابل ارزیابی  است. این تجویز هرچند با چارچوب های 
فقه شیعی منافاتی نداشت، اما به علت نزدیک شدن به کانون اضطراب های جنسی  از 

سوی حاشیه سکس سیاه تحمل نشد و هاشمی  ناچار سکوت کرد.         
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7. سکس و دمکراسی

بی شک عنوان سکس و دمکراسی عنوانی  اغواکننده و عجیب است. مالحظه  آماری 
بازدیدکنندگان این عنوان ها در فضاهای مجازی می  تواند جان مایه کالف سردرگمی 
در  که  رو  آن  دمکراسی،  از  و  سکس  دارد.  را  آن  پیداکردن  سر  نویسنده  که   باشد 
اما،  ایرانی  هم پرطرفدارند و هم ممنوع، بسیار همانندند. این میوه های ممنوعه،  جامعه  
پرکشش، در حضور خردکننده  انسان شناسی ها و روان شناسی های کمال کج ومعوج، از 
پرهزینه ترین تعارض های روانی و اجتماعی ما هستند؛ با این تفاوت آشکار که به ظاهر 

اولی در پهنه نظر مظلوم است و دومی  در پهنه عمل.
می  گویم ظاهری زیرا بر این باورم که پهنه نظر و عمل ادامه یکدیگرند؛ یعنی فقر 
بازتاب نوعی فقر  پهنه آرمان ها، راهبردها و رفتارها همیشه  رفتارهای دموکراتیک در 
نیز  را  سکسی  ناهنجاری های  است.  آن  مناسبات  از  ما  درک  و  دموکراتیک  اندیشه 
می  توان به ناکامی های سکسی در پهنه اندیشه و فقر گفتمان جنسیت در ایران مربوط 

دانست.
مقایسه بسامد این دو کلیدواژه و واژه های  اقماری  آن ها - در نوشتارها و گفتارهای 
جریان های مختلف یکصد سال اخیر - با کلیدواژه های دیگر، نشان می دهد که کاربرد 
اعتنا،  قابل  نیز گزارش هایی  قابل دفاع و  یافتن متن هایی  آن ها چشم گیر است؛ هرچند 
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سخت مشکل می  نماید.
به صورت جدی صحبت  از سکس و رفتارهای سکسی  ما عادت کرده ایم کم تر 
کنیم و گفتمان سکس را به حاشیه طنز و هزل رانده ایم. این می  تواند جلوه ای دیگر از 
محدویت ها و ممنوعیت هایی باشد که به پهنه تحقیق، مطالعه و آمار سکس و سکسوالیته 

تحمیل می شود.
اگر گفتگو از سکس در اجتماع ایرانی بسیار پرهزینه   است و مخالفان بالقوه فراوانی 
را می تراشد، شاید از آن رو ست که دانش های  انتقادی روان کاوی و نشانه شناسی در 
و  لفاظی های ضدسکس  دهند،  هشدار  مخالفان  به  نمی  توانند  و  نگرفته اند  پا  ما  جامعه 
سکس هراسی شاید واکنش وراونه به ناکامی های جنسی باشد. به عبارت دیگر، پمپاژ 
اسطوره سازی های  از  دو  هر  و  و محدویت های سکسی دو روی یک سکه اند  سکس 
پیشاعلمی  در پهنه سکس آب می  خورند. من، همچنان که پیش تر آورده ام، بر این باورم 
که بازکردن گفتگو، تحقیق و مطالعه گرد سکس و درانداختن گفتمانی پویا، سرشار، 
انسانی و رهایی بخش از ضرورت های گذار ایران از دهلیز تنگ سنت به فراخنای تجدد 
است؛ که بدون آن زحم ایرانی تاب وتحمل حمل رویای دموکراسی را نخواهد داشت.

سکسوتوسعهدرایران
یکی  از هسته های  نظر می رسد  به  برش های  اصلی  آن  و  معاصر  تاریخ  به  نیم نگاهی  با 
سخت نزاع های سیاسی/فرهنگی یکصد سال اخیر ایران را باید در بغرنج »زن وزنانگی« 
و مسائل مستقیم یا غیرمستقیم آن جست. از این رو، شاید بتوان تاریخ سیاسی  ایران را 

تاریخ تالش آزادی زنان خواند؛ مدرنیته ای ناتمام در دامان زنان! 
نمی  خواهم ساده دالنه   ادعا کنم سکس همه چیز است، اما نمی  توان از حضور این 
همه شاهد که با صدایی بلند حضور رانه های سکسی را در بسیاری  از مناقشات سیاسی و 
فرهنگی فریاد می  کنند، بی تفاوت گذشت. نمی  توان از رابطه سکس و قدرت در تاریخ 
معاصر ایران، که جان های پاک بسیاری را خوراک ماشین ترور جنسی کرده  است، به 

راحتی گذشت.
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به عنوان نمونه، می  توان به یکی  از برجسته ترین نسخه های  ایرانی توسعه -که عبور 
از نکبت توسعه نایافتگی را به پیوند ایران با جهان جدید و »اخذ تمدن خارجی« حواله 
می  داد- اشاره کرد که در زیر زنجیرهای خونین تانک های ترور جنسی  از پا در آمد. 
»اخذ تمدن خارجی بدون تصرف ایرانی« در گفتمانی  از هزل  و نفرت که  از سندروم 
اضطراب های جنسی سیراب می  شد، از چشم ها افتاد و از توجه کافی روشنفکری  ایران 
گرایش های  با  هم وندی  آشکاری  ما  جنسی  این که  اضطراب های  ماند.]1[  دور  نیز 
آن  به  دیگر  جایی  در  که  امیدوارم  مسئله  است  بخشی  از  خود  دارد،  ما  ناسیونالیستی 
بپردازم. اما به نظر می رسد سطح توسعه در ایران نسبت وارونه ای با سطح اضطراب های 
سرافکندگی های  و  ترقی خواهانه  ناکامی های  ما  دیگر،  عبارت  به  دارد.  ما  جنسی 
ملی گرایانه خود را با ادعاهای مردساالرانه و نمادهایش تسکین می  دهیم و در اسطوره ای 

به نام »غیرت« گم می  کنیم.
در  خانواده  »فروپاشی  فرهنگی«،  برهنگی  و  برهنگی  »فرهنگ  خبیثه  آزادی«،  »کلمه 
»در  کرده ایم.«،  حفظ  را  خود  ناموس  ما  عوض  در  توسعه یافته اند  آن ها  »اگر  غرب«، 
واقع، آن ها پیش نرفته اند بلکه سقوط کرده اند.« و »برابری جنسیتی و آزادی جنسی به 
منزله عبور از مردانگی و غیرت است.« این ها مشتی  از خرواری هستند که بر جان وجهان 
ما جاری  است و هر از گاهی،  از زبان برخی  از نمایندگان هرزه  این فرهنگ سترون به 

بیرون درز می  کند و چند صباحی بیرق می  شود.
»حفظ ناموس« سنگر اصلی مشروعه خواهی بود و اگر از »ناموس دین« هم گفتگو 
می  شد از آن رو بود که در باور اسالم گرایان حفظ ناموس زنان بدون حفظ بیضه  اسالم 
»خراجات«  و  مردساالرانه  مناسبات  دگرگونی های  برابر  در  ایستادگی  نیست.  ممکن 
بیابان«  »غول  بارکشی  و  مدرنیته  برابر  در  ایستادگی  به   را  مشروعه خواهان  که  بود  آن 

توسعه نایافتگی کشاند.
مشروطه خواهی/مشروعه خواهی،  صف بندی  مشروطیت،  از  پس  سال  یکصد 
آرام آرام به نهایی ترین و نهانی ترین صورت بندی خود نزدیک می  شود: مدرن در برابر 

پیشامدرن.
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دولت/ملت مدرن، پیش نیازها و پیش شرط های فراوانی دارد. یکی  از اساسی ترین 
آن ها تمایزیافتگی و خودبسندگی زیرسیستم ها ست.]2[ تفکیک، تمایز و خودبسندگی 
در انگاره سیستم ها، خوانشی  از سکوالریسم در پهنه جامعه شناسی سیاسی  است؛ یعنی 
پهنه های  به  را  )سیستم(  اجتماع  آرام آرام  تمایز،  و  اندام زایی  فرآیند  توسعه،  مسیر  در 
مختلف )زیرسیستم ها( تقسیم می  کند. از ویژگی های  این روند تمایز، تفکیک کارکرد 

اندام های گوناگون در پهنه های مختلف و خودبسندگی  آن ها ست.
این انگاره توضیح می دهد که دخالت یک پهنه )همچون پهنه قدرت یا دین( در 
و  کارکردی  تنازع  به  که  نیست،  مفید  تنها  نه  علم(  و  ورزش  )هنر،  دیگری  پهنه  هر 
حریم  آزاد،  بازار  کوچک،  دولت  می انجامد.  سیستم  کل  موثر  کارکرد  مختل شدن 
به  نظارت  شان،  و  قدرت  آزادی،  توزیع  قدرت،  نهاد  از  دین  نهاد  خصوصی، جدایی 

جای دخالت دولتی و حتی »ارج شناسی جدید« اشکال متنوع این ایده اند.]3[
تا آنجا که به بحث پیش رو مربوط می  گردد، دخالت پهنه دین در پهنه قدرت و نیز 
دخالت این دو در پهنه اخالق، حریم خصوصی و سکس، در طول یکصد سال اخیر، 
که  اجتماع ایرانیان به سمت توسعه و ترقی خیز برداشته  است، یکی  از نمودها و نمادهای 
ناکامی  ملت ایران در پیش برد خواست های اصالح طلبانه   است. موتور توسعه وقتی در 
به  را  یکدیگر  خودبسندگی  و  استقالل  مختلف،  پهنه های  که  می  شود  روشن  اجتماع 
رسمیت بشناسند، از دخالت در کار یکدیگر بپرهیزند و از ایفای »نقش برادر بزرگ تر« 

دست بشویند.
در جهان کوچک و پخ شده  هزاره سوم و در عصر اطالعات و ارتباطات، که نیم عمر 
اطالعات به کسری  از ثانیه تبدیل شده است، دیگر پذیرفته نیست که صاحبان قدرت 
برای  هنرمندان، هنرمندان برای  اندیشمندان، فقها برای حقوق دان ها، حقوق دان ها برای 
فقها، نهاد دین برای نهاد قدرت و نهاد قدرت برای نهاد دین و این دو برای نهاد اخالق 

تعیین تکلیف کنند.]4[
ادعای من در »سکس و دموکراسی« آن است که دموکراسی نه تنها راه پایدار عبور 
مسالمت آمیز از تنازع خونین قدرت در یک اجتماع است، که همچنین تنها امکان عبور 
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از بحران های متعددی  است که بر پهنه سکس در ایران سایه  انداخته  است. اما عبور از 
این گردنه دشوار از مسیر حل وفصل مسائل سکس در ایران می  گذرد.

تنها باید نیم نگاهی به زیر پوست شهر بیندازیم تا از انبوه تولید سیاهی، حقارت و 
تاروپود  به  نفرت دچار وحشت شویم. در چرایی  این حجم عظیم سکس وحشی که 
اجتماع ما تنیده شده است، به شوندها و بنارهای متعددی می  توان اشاره کرد. اما این همه 

نباید باعث شود که  از متهم ردیف اول غافل شویم.
و  اخالق  پهنه  در  دو  هر  دخالت  آن،  پیامد  و  قدرت  نهاد  در  دین  نهاد  دخالت 
رفتارهای جنسی، ریشه ای ترین آسیب شناسی سکس وحشی در ایران امروز است؛ که 
هم از علل و بنارهای توسعه نایافتگی  است و هم نمود آن. آنچه در تاریخ معاصر ایران 
- در درهم تنیدگی نهادهای دین، دولت و اخالق - از سرمایه های  اجتماعی و نمادین 
هزینه راهبردهای وارونه سکسی می  شود، کم از میلیاردها دالری نیست که  از حساب 
اهالی  ایران به جیب گشاد استبداد سرازیر است. این که سرنوشت دالرهای نفتی و نیز 
داستانی که زیر پوست شهر می  گذرد، به تاریکی می رسند و خودآگاه جمعی ما درک 
مناسبی  از آن ها ندارد، بی حکمت نیست؛ چه، ریشه های درهم و ستبر استبداد و استعباد 
استقرار  به واقع خواهان توسعه،  ما  اگر  نمی  زایند.  تاریکی  برمی آیند و جز  تاریکی  از 
دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشریم، کافی  است پنجره های مان را باز کنیم و کنار هر 

پنجره چراغی بیفروزیم.

سکسواخالقدرفرهنگمعاصرما
پانگرفتن دانش روان کاوی در فرهنگ ما، به واسطه جان مایه  انتقادی  آن، از شوندهای 
در  نمونه،  طور  به  تنیده  است.  خود  در  را  ما  اجتماع  که  هرج ومرجی  است   آشکار 
اندازه  از گرایش های ضدسکس موجود در  پهنه سکس نمی  توان روشن کرد که چه  
جامعه - فارغ از درست  یا نادرست بودن شان - از گره های ناخودآگاه مردم در ارضای 
جنسی خود آب می  خورد و چه مقدار از نگرانی های  اخالقی و انسانی  آنان؟ بر خالف 
نیست  متعالی  انسانی  »فرهنگ یک دستاورد  بری ریچاردز  قول  به  رایج،  اسطوره های 
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که درست مقابل سرشت حیوانی  انسان تلقی شود، بلکه فرهنگ عبارت است از فرآیند 
مبارزه دایم و تاثیر متقابل نیازهای بدوی و ممانعت های  اجتماعی.«

ارزش های فرهنگی و اجتماعی به عنوان دستاوردهای  انسانی، در جامعه ای محترم اند 
که  آدمی  و خواست هایش محترم باشد. به  این ترتیب باید از خود پرسید چرا در ایران 
که  آدمی  و حقوق اش به هیچ گرفته می  شود، این همه بر هنجارهای سکسی )در مرتبه  
سکسی  هنجارهای  بر  که  ریاکارانه ای  تاکید  می  شود؟  اصرار  هنجارهای  اخالقی( 
تغییری  گونه  هر  برابر  در  که  آشکارا  نشانگانی  آن  ناشی  از چیست؟ چیست  می شود 
مرزهای  که  از  را  حتی  آن هایی  گروه های  انسانی،  بسیاری  از  و  می  ورزد؟  مقاومت 
دینی گذشته اند، به صف مقاومت در برابر تغییر می  کشاند؟ چرا حتی کسانی که خود 
قربانیان زخمی   ایدیولوژی حاکم بر پهنه سکس اند، این اندازه در برابر تغییر در این پهنه 
مقاومت می  کنند؟ چرا در فرهنگی که  آدمی  و حقوق اش جایگاه مناسبی ندارد، رعایت 
هنجارهای سکسی –دست کم در پهنه نظر- به عنوان صف مقدم مقاومت در برابر هجوم 

به انسانیت و اخالق ترجمه شده است؟
سکس در ایران هم از اخالق آسیب می بیند و هم به آن آسیب می رساند. آسیب 
می بیند زیرا اخالق در فرهنگ فاربی )فارسی-عربی( از مفاهیم دینی/عرفانی خودستیز 
برابر  )در  بقا ست.  به  معطوف  و  ریاکار  به شدت سنتی،  و  است  نیست انگار آکنده   و 
اخالق پسامدرن که در »جهان پس از اخالق« به گل می  نشیند و معطوف به بیان خود و 

فردانگی  است.(
چنین چیدمانی، عالوه بر آن که نمی  تواند از خودبسندگی و تمایز پهنه های گوناگون 
پاسبانی کند، امکان توسعه و اصالح بازخوردی خود را نیز از دست می  دهد و در نهایت 

اخالق و قانون آرام آرام سرکردگی و نفوذ خود را از دست می  دهند.
فروپاشی روایت های کالن اخالقی را گرچه می بایست به واسطه ظهور اتیک های 
چندگانه و رنگارنگ پسامدرن به جشن نشست، اما داستان افول اخالق در ایران داستان 
در  اخالق  افول  نمی رود.  ققنوسی  هیچ  برخاستن  امید  آن  از خاکستر  و  دیگری  است 
برانگیزانندگی های  و  افول جذابیت ها  ایران  افول اخالق در  انسانیت است.  افول  ایران 
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انسان شناسی های کمالی  است که سترون اند و در سنگینی سکوت و  روان شناسی ها و 
سرکوب و سانسور به حیات ننگین خود ادامه می  دهند. افول اخالق در فرهنگ فاربی، 
افول آدمیت است در منجالبی که در پهنه سکس به نام نامی آدم و در حمایت از وی 

برپا شده است.
شاید الزم باشد بی  هیچ  شرمندگی  اعتراف کنیم که ما انسانیم و مثل همه انسان ها 
اسیر است -  به شدت در چنبره سنت  ما - که  نیازمندیم و فرهنگ سترون  به سکس 

کاالهای الزم و مناسب برای پاسخ به  این خواهش های  انسانی را ندارد.
ما در گستره ای  از رانه های جنسی طبیعی، که غیرطبیعی خوانده شده است، شناوریم 
غیرطبیعی  را  آن ها  بزرگ  برادر  )اما  طبیعی اند  برابر کشش هایی که  در  باید  ناگزیر  و 

می داند و می  خواند( مقاومت کنیم و با انسانیت خویش مبارزه کنیم.
هر روز و هر شب میلیون ها جوان و نوجوان ایرانی در زایاترین و سرشارترین فصل 
زندگی خود در هراس از دژخیمانی به سر می برند که »تبسم را بر لبان جراحی می  کنند 
تمهیداتی  منحط  فرهنگ  این  نمی  شود.  تمام  جا  همین  در  فاجعه  دهان«  بر  را  ترانه  و 
چیده  است تا آنجا که دست محتسب و مفتی کوتاه می آید، آدمی  در دام شالق مالمت 

خویش افتد و خود را به جرم دوست داشتن و انسان بودن مجازات کند.
این راهبردهای  آمرانه جنسی  هم ما را در گستره درون به بند کشیده اند و آسیب پذیر 
و گند  است  ترور جنسی  همواره روشن  ماشین  بیرون؛ که  در گستره  و هم  ساخته اند 
سرکوب، سانسور و سکوت را می  پراکند. این نگاه تحقیرآمیز و غیرانسانی به سکس 
و نیازهای جنسی  آدمیان، چنان در تاروپود این فرهنگ سترون و پر از هیچ تنیده شده 
است که با خروارها حرافی و مقدس نمایی پاک نمی  شود. در نتیجه عجیب نخواهد بود 
اگر ادعا شود تبارشناسی بسیاری  از تعارض های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مان 

را باید در پهنه سکس دنبال کنیم.
ارزش های  اخالقی و راهبردهای سکسی در این اجتماع فروپاشیده، هم از آن رو که 
برآمده  از »ارزش های معطوف به بقا« هستند و هم از آن رو که به  ارزش های معطوف به 
بقا ختم می  شوند، می  توانند چون سد محکمی  در برابر هر خیزشی به سوی دموکراسی، 
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و  ضرورت ها  از  بشر  حقوق  و  دموکراسی  چه،  کنند؛  مقاومت  توسعه  و  بشر  حقوق 
»ارزش های معطوف به بیان خود« هستند.

ارزش های معطوف به بقا در این اجتماع تغییر چهره داده اند و در دام آسیب موذی 
و مسری »قدسی شدن« بر آن اند که  خود را همچون ارزش هایی  الهی و ابدی به نمایش 
بگذارند. در نتیجه، راهبردهای سنتی حاکم بر پهنه سکس نه تنها به گریز روزافزون از 
هنجارهای سکسی می انجامد، که با شکست قبح هنجارشکنی، تمام بایدها و نبایدهای 
انسان  عبور  با  نباید  اخالق،  پهنه  از  را  عبور دهشتناکی  را در می  نوردد. چنین   اخالقی 
تراز جهان جدید از اخالق مقایسه کرد. چه، انسان جدید، انسان خودفرمان فرمایی  است 
که  از بایدها و نبایدهای »است بنیاد و دگربنیاد« گذشته  است، اما خود بنیان گذار اتیک 
است. چنین انسانی نباید با انسان سرگردان، بی معنا و ترس خورده  از برادر بزرگ تر که 

خروجی نظام های دانایی  اسطوره ای و پیشامدرن است اشتباه شود. 
وقتی  از سکس و سکسوالیته گفتگو می  کنیم، تنها ارتباط های جنسی منظور نیست. 
گفتمان جنسیت به پهنه بسیار گسترده ای باز می  گردد؛ دوران کودکی )بدن کودک، 
تربیت جنسی کودک، رابطه ای که کودک با اطرافیان خود -از والدین گرفته تا مربی، 
پزشک، رسانه های  ارتباط جمعی و به ویژه  آنچه  امروز به عنوان sex-E در پهنه جهان 
گرایش های  و  رفتارها  گونه گونگی  زنان،  سکس  دارد(  است-  طرح  قابل  مجازی 

سکسی، روش های محدودسازی زادوولد همگی به پهنه سکس اشاره دارند.]5[

سکسوتاریخمعاصرما
بازخوانی تاریخ معاصر با رویکرد به تحوالت پهنه سکس، هم اهمیت دارد و هم بسیار 
ایران، بدون  به نظر می رسد استقرار دموکراسی در  پرمخاطره  است. اهمیت دارد زیرا 
نهادینه کردن حقوق زنان، یا ممکن نیست یا بسیار پرهزینه خواهد بود. واردشدن به  این 
و  سیاسی  ریزودرشت  همه چالش های  و  گفتگو  توسن  زیرا  نیز هست  پهنه خطرناک 
فرهنگی را به پهنه ای می  کشاند که در آن -به طور سنتی- مزیت نسبی با سنت گرایان و 
جریان های زن ستیز بوده  است. درآمدن به گستره سکس در ایران همچون راه رفتن در 
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یک میدان مین گذاری شده است که با امکان و انتظار انفجار گره خورده  است. از این 
رو، غلتیدن به ورطه محافظه کاری کم ترین خطری  است که پژوهش گران این پهنه را 

تهدید و تحدید می  کند.
عجیب نیست اگر فتیله  همه چراغ هایی که برای زنان، آزادی، دموکراسی و حقوق 
»آزادی زن«،  »زن«،  از  ناایمن گفتگو  وادی  به  هنگام ورود  به  است،  بشر روشن شده 
هر  می  دهند  ترجیح  زن ستیزان  شوند  همین  به  بیاید.  پایین  »آزادی جنسی«  و  »سکس« 

گفتگویی  از توسعه، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به زن و بحث سکس ختم شود.
ارزیابی دقیق سپاه سیاه  استبداد هم می بایست در این آوردگاه  انجام گیرد؛ چه، بسیارند 
کسانی که خود را - به واسطه گفتمان غالب روزگار - در جبهه دموکراسی خواهی و 
حقوق بشرستایی می دانند اما وقتی به پهنه سکس وارد می  شوند، آسوده و آسان، به خیل 

سپاه  استبداد می  پیوندند.]6[
تاریخ یکصد ساله  اخیر ایران - به جز چند استثنا - آشکارا نشان می  دهد که وقتی 
برای  چیز  همه  می  شود،  کشیده  سکس  و  زن  پهنه  به  سیاسی  و  چالش های  اجتماعی 
زن ستیزان ختم به  خیر می  شود؛ و این راز اشتیاق وافر جریان های واپس گرا به گفتگو از 

سکس و مباحث اقماری  آن است.]7[
پهنه  ارتجاعی، در  و  برای گروه های سنتی، محافظه کار  انتخاب عنوان زن ستیز]8[ 
به شدت  از آن رو ست که  این گروه ها  به صورت واکنشی و  مسائل زنان و آزادی، 
عالقه دارند خود را از حامیان اصلی زنان و حقوق آنان جا بزنند. ترجیع بند ادبیات آن ها 
برابر  در  وقتی  و دغل کاری  آنان  اندیشه  فقر  است.  زن  و شرافت  خانواده  کیان  حفظ 
با همه جاروجنجال ها و هزینه های مادی، اجتماعی، اخالقی،  آفتاب قرار می  گیرد که 
دینی و تاریخی که صرف پروژه های خود می  کنند، حاضر نیستند پاسخ گوی  اقدامات و 
مدیریت خودکامه خود در پهنه سکس باشند و از هر گونه شفاف سازی، مطالعه، آمار و 

گفتگویی که  امکان نقد کارکرد آنان را فراهم آورد می  گریزند.
این گروه ها حدود سه دهه  است که همه امکانات کشور را در راستای  آرمان های 
خیالی خود در پهنه سکس هزینه می  کنند،]9[ اما با این وجود، هیچ گونه   امکانی برای 
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سانسور،  سرکوب،  بنشینند.  داوری  به  را  آنان  رفتار  برآمد  که  نگذاشته اند  منتقدان 
سکوت، فقدان شفافیت، فقدان پاسخ گویی و فقدان مدیریت بازخوردی، همیشه  امکان 
به همین شوند است که، پس از سه  کمدی تکرار را برای  آنان فراهم آورده  است و 
دهه، هنوز بدون ارزیابی  آنچه  انجام شده است، زن ستیزان می  توانند بر طبل های پوشالی 

بکوبند و از انعکاس صدای خود سرمست شوند.

چراسکسودموکراسی
با  ایران اند،  ناهنجاری های سکسی و رواج سکس سیاه در  زن ستیزان که هسته سخت 
اشاره به برخی  از پیامدهای رفتار خود، به جامعه هشدار می  دهند که چه نشسته اید،]10[ 
ادامه  به  اقدامات خود  فاجعه در راه  است! زن ستیزان در سرکوب، سکوت و سانسور 

می  دهند و در حلقه ای معیوب فاجعه را تکمیل می  کنند.]11[
و  »سکس  عنوان  گزینش  حکمت  خب،  بپرسد:  کسی  است  ممکن  برآورد،  این  با 
دموکراسی« چیست؟ پاسخ در چند استثنایی  است که در سال های  اخیر روی داده  است.

مجله  میلیونی  از  تیراژی  در  زن ستیز  الیه های  خرداد،  دوم  جریان  در  الف- 
»یالثارات الحسین« گفتگوهای  انتخاباتی را به پهنه زن و سکس کشیدند و تالش 
بسیار کردند نشان دهند که حضور خاتمی  در کله شاکله سیاسی کشور می  تواند 
به رواج فحشا و بی بندوباری و تاراج ناموس مردم بینجامد. این معرکه گیری  اما، 

بر خالف همیشه، انتخابات را برای زن ستیزان ختم به خیر نکرد.
ب- در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری نه تنها مهره های چشم گیر زن ستیز سپاه  
استبداد، ادبیات متفاوتی  از سلف خود در دوم خرداد را به نمایش گذاشتند، که 
حتی در نشان دادن نرخ باالی رواداری و تساهل خود در نمایش مظاهر بی غیرتی 

- به قول خودشان - به مسابقه برخاستند.

این دو واقعه و وقایعی  از این دست، نشان می  دهد که جهانی شدن و زیستن در دهکده 
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جهانی آرام آرام پیامدهای مبارک خود را آشکار می  کند. به باور من، پهنه ای که تاکنون 
آسیب پذیرترین  به   اکنون  بود،  رقبای خود  با  هماوردی  برای   زن ستیزان  دل خواه  پهنه 

آوردگاه  آنان تبدیل شده است. 
به بیانی دیگر، از آنجا که مسئله زن و سکس، مادر مسائل ایران امروز است و اگر 
ابزار نوین و شگفتی  با ظرافت درک، تحلیل و مدیریت گردد، می  تواند  به درستی و 
در خدمت جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشرستایی قرار دهد، زمان گذشتن از این 

گردنه جان کاه فرا رسیده  است.
گریز از واردشدن به پهنه سکس به  این معنا نخواهد بود که روند امور در این پهنه ها 
دست نخورده باقی خواهد ماند. آنچه در عمل شاهد آن هستیم تغییرات شگرف و سریع 
در این پهنه   است. رفتارهای تازه، هنجارهای تازه، خرده فرهنگ های تازه، فضاهای تازه، 
صداهای تازه و باورهای تازه، همه و همه، در راه اند؛ تا آنجا که یک ژورنالیست غربی 

به ظرافت از این پدیده با عنوان »انقالب ریملی« در ایران یاد می  کند.
اندیشمندان - به ویژه  آنان که دل مشغول داستان استقرار دموکراسی و نهادینه شدن 
حقوق بشر در ایرانند - باید بیش و پیش از هر گروه و دسته ای به تغییرات و تحوالت 
در پهنه سکس حساس باشند و پیش از آن که »خورشیدگونه ای« قافله جوان و جوانان 

جویای نام ما را به غفلت بکشاند، با صدایی بلند بگویند: »خورشیدشان کجاست.«
سکس و سکسوالیته حاال چشم اسفندیار جریان های پیشامدرن و توسعه ستیز است. 

داستانسکسودموکراسیدرایرانامروز
برای من داستان »سکس و دموکراسی« را اسطوره های بنیادگرایی در جمهوری  اسالمی  
از  و  مسلمان  ایرانی  یک  عنوان  به  که  شد  شروع  زمانی  از  داستان  این  زدند.  کلید 
خانواده ای مذهبی و انقالبی به دبیرستان های جمهوری  اسالمی  پا گذاشتم و در حالی که 
فجایع دهه60 یکی پس از دیگری در حال وقوع بود و جوان کشی دهشتناک سال 67 
در راه، در کالس »تاریخ معاصر ایران« که به قلم زن ستیزان جمهوری  اسالمی روایت 
می  شد، آموختم که »دلیل اصلی شکست انقالب مشروطیت، روشنفکران غرب زده ای 
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بر  برابری و جمهوری  با شعار آزادی،  به  اسالم و روحانیت پشت کردند و  بودند که 
آن بودند که ناموس ما را به باد دهند.« تاکید بر نوعی سکسیسم ویژه هسته سخت همه 
باورها و داوری های  آن ها بود. نوشیدن این گزاره، برای یک نوجوان، که در کوران 

تعصب ها و تعارض های جنسی می  زیست، بدیهی بود. 
همه  »پس  و  است.«  چادر  برتر  »حجاب  است.«،  واجب  حجاب  گفته  است  »خدا 
و  بی دین  بی غیرت،  می  کنند  چون وچرا  الهی  فرامین  و  حجاب  برابر  در  که  کسانی 
بی ناموس اند.« این اسطوره ها به من یادآوری کردند که گره  اصلی  این داستان یکصد 
ساله در پهنه سکس بسته شده است و هر گونه تالشی برای توسعه، بدون بازکردن این 

گره، نافرجام خواهد ماند.
اما داستان به همین جا ختم نشد. ما شاهد آن بودیم و هستیم که سه دهه تالش برای 
پاالیش سکسی  ایران تاثیری به وضوح منفی بر هنجارهای جنسی  اجتماع نهاد. بسیاری  از 
کسانی که خود معلم اخالق بودند، چون به خلوت رسیدند آن کار دیگر کردند. رواج 
سکس وحشی و نیز رواج روابط خارج از هنجارهای قانونی و دینی، روزبه روز بیش تر 
و بدتر از دیروز شد. پدیده های سکسی جدید و هراس انگیزی در جامعه پیدا شد که در 
جوامع غربی کم نظیرند. )مزاحمت های خیابانی، خفاش های شب، خانه  هدایت کرج و 
بیجه ها( دختران ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به حراج گذاشته شدند. سن 
شروع به تن فروشی به رقم تکان دهنده 10 – 12 سال نزول کرد. شش میلیون معتاد متولد 

شدند که به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم به ناهنجاری های سکسی مربوط  اند.
ما به تجربه دریافتیم راهبردهای جنسی سنتی عالوه بر آن که نمی  توانست پاسخ گوی 
در  و  می  کند  تبدیل  خویش  دشمن  به  را  آدمی  باشد،  جدید  ناگزیر  و  متعدد  مسائل 
طوفانی  از خودآزاری، احساس حقارت را شعله ور می  کند و بر خودفرمان فرمایی که 
می بایست آرمان هر پروژه  انسانی باشد، نقطه پایان می  گذارد. آموزه های جنسی سنتی 
که  از پدرساالری، مردساالری و فقر فاحش اندیشه ریشه می  گیرد، در پوششی  از باورها 
و داوری های مذهبی کم مایه و گاهی بی پایه، هر گونه تالش برای بهبود وضعیت زنان 
ابتر گذاشته  است؛ تا جایی که طرح بعضی  از مواد قانون مدنی کنونی  ایران را در  را 
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به  قانونی  ایرانی در چارچوب های  سطح جهان شرم آور ساخته  است. هزاران کودک 
ازدواج های دهشتناک مجبور می  شوند و میلیون ها جوان در زایاترین دوره زندگی خود 

در مالیخولیایی  از نیاز، درد و توهم در دژخیمی  با خویش به سرمی  برند.]12[
را  مرگ  لحظه لحظه  نیست  ساده  محکوم کردن.  مرگ  به  را  دیگری  نیست  ساده 
در دیگری مزمزه کردن؛ فرمان کشتن دادن و با جنایت رفاقت کردن. اما برای  آنان که 
سال ها در دشمنی خویش زیسته اند، با خویش مهربانی نکرده اند، با نیازهای خود صادقانه 
و شجاعانه خلوت نکرده اند، مرگ را ستوده اند و از زندگی به بهانه ریاکارانه پاک دامنی 
گذشته اند و مرگ خویش را قطره قطره به نظاره نشسته اند، فرمان مرگ دیگری را دادن 
و به انتظار مرگ دیگری رفتن و در مرگ دیگری پایکوبی و دست افشانی کردن چندان 
عجیب نیست. اینان انسان های حقیری  هستند که در مرگ دیگری پایان زندگی نکبت بار 

خویش را به انتظار نشسته اند.
زن ستیزی در فرهنگ سنتی تلمبارشده از جان مایه های مرگ پرستی، چهره دیگری 
 از دشمنی با خود و کودکان درون خویش است؛ چهره دیگری  از همان سکسیسم ویژه 

که در زنده به گورکردن گروهی نمادینه شده است.

زنستیزیوتوسعهنایافتگی
زن سیتزان به دو گروه تقسیم می  شوند:

1- زن ستیزان آگاه به زن ستیزی خود. اینان کم شمارند و به طور عمده کسانی را 
شامل می  شوند که زن ستیزی  آنان، ترجمان موقعیت آنان در جنگ قدرت است. 
به عبارت دیگر، همه کسانی که نسبت شان به جریان های زن ستیز باز می  گردد و 
به نوعی  از این نسبت و فرصت در دستیابی به قدرت، ثروت یا برخورداری های 
دیگر بهره می برند، به  این دسته تعلق دارند. بسیاری  از رهبران سیاسی و مذهبی 

و نیز برخی  از نویسندگان و هنرمندان به  این گروه تعلق دارند.
را  کسانی  عمده  طور  به  و  بسیارند  اینان  خود.  زن ستیزی  به  ناآگاه  زن ستیزان   -2
سر  در  را  جامعه  و  زنان  به  دغدغه خدمت  حتی  ظاهر،  به  که  می  شوند  شامل 
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می  پرورانند. کسانی که به علت آسیب های شناختی، تبلیغات مذهبی سطحی و 
رسمی ، فشارهای  اجتماعی و نیز مشکالت روانی-جنسی که در ارتباط با جنس 
مقابل یا چگونگی پاسخ به نیازهای جنسی خود تجربه کرده اند، به درجاتی  از 

خودآزاری و دگرآزاری مبتال هستند.

به نظر می رسد زن ستیزی گروه نخست دلیل دارد و زن ستیزی گروه دوم علت. گروه 
آنان  از  دوم،  گروه  جنسی  بر حساسیت های  انگشت گذاشتن  با  نیاز،  وقت  به  نخست، 
در منازعه قدرت - به عنوان سربازان بی مزدومواجب - استفاده می برند و با دمیدن در 
نگرانی های ناموسی و اضطراب های جنسی شان، گفتمان آزادی، دموکراسی و حقوق 
هراس  نیز  و  دموکراسی  از  هراس  آزادی،  از  هراس  به  سیاسی  بزنگاه های  در  را  بشر 
می برند،  ابزار چندکاره  این  از  وافری که  اینان  استفاده  می  کنند.  تبدیل  بشر  از حقوق 
با تمهیدات مختلف از هر گونه  آن چنان برای شان شیرین و مقرون به صرفه  است که 

تالش کارشناسانه در بازشدن این کالف سردرگم ممانعت به عمل می آورند.
نقض  کنند که طرح چنین گفتگوهایی  استدالل  است  ممکن  زن ستیزان  برخی  از 
غرض است و به سپاه سیاه  استبداد فرصت می  دهد فضا را تیره و از آب گل آلود ماهی 

بگیرد. در پاسخ باید گفت:

در  حتی  خود  شهربندان  به  که  اجتماعی  کرد  تصور  می  توان  چگونه  یکم: 
شخصی ترین انتخاب های خود آزادی نمی  دهد بتواند آنان را برای مشارکت در 
پهنه های سرنوشت ساز سیاسی و فرهنگی  آزاد بگذارد؟ چگونه می  توان تصور 
کرد اجتماعی که به شهربندان خود حتی حق تسلط بر بدن خویش را نمی  دهد، 
آنان را آزاد و برابر بخواهد؟ چگونه ممکن است جامعه ای به شهربندان خود 
بر  حاکم  را  آنان  اما  ندهد،  را  سعادت مندانه  زندگی  انتخاب  و  جستجو  حق 

سرنوشت خویش و شهروند تلقی کند؟
ورزشی  مسابقات  دیدن  برای  ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  حق  از  دفاع  وقتی 
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پای  در  را  زنان  حضور  نباید  دست نایافتنی  است،  و  پرهزینه  اندازه  این  تا 
صندوق های رای جدی گرفت؛ اصال، نباید صندوق های رای را جدی گرفت. 
نمایش انتخابات در کشورهایی  همانند ایران در واقع ادامه مستقیم اعمال اراده 
زندان بان اعظم است و چنان چه وی  این نمایش مسخره را نپسندد می  تواند آن 

را نیز تعطیل کند.
دوم: عدم شفافیت و فقدان مدیریت پاسخ گو در پهنه سکس، عالوه بر آن که برخی 
ماندگار  را  بشری  حقوق  استانداردهای  با  مغایر  رفتارهای  دهشتناک ترین   از 
می  کند، همیشه  این امکان را به  استبداد می  دهد که با پمپاژ مشکالت این پهنه به 
پهنه های دیگر، مردم را متقاعد کند که عطای دمکراسی را به لقای  آن ببخشند.

شرایط  در  پهنه سکس،  به  نزدیک نشدن  در  مصلحت سنجی  دیگر،  عبارت  به 
کنونی  هم از هراس از آزادی  آب می  خورد و هم به هراس از آزادی می انجامد.

سوم: خیل خواستاران تغییر در ایران، بیش از هر چیز خواستار تغییر در مناسبات 
اجتماعی اند؛ مناسباتی  آلوده و غیرانسانی که به صاحبان قدرت امکان می  دهد 
این  گوناگون  تظاهرات  کنند.  دخالت  شهربندان  مسائل  خصوصی ترین  در 
بسیاری  از  و  است  رفتارهای  اعتراضی  آشکار  بسیاری  از  در  نارضایتی ها 
خواست های سیاسی به واقع ترجمان همان خواست های  اجتماعی و آزادی های 
 اولیه  است که در بن بست های سیاسی موجود به خواست های سیاسی دگردیسی 
یافته  است. این نکته همانند مخالفت های سیاسی گسترده ای  است که در کف 
هرم اجتماعی به گونه ای محافظه کارانه و با شکایت از مشکالت اقتصادی سر 

باز می  کند. 

حقحاکمیتبربدنخویش
در  بشر  حقوق  نهادینه شدن  و  دموکراسی  برای  استقرار  تالش  گونه  هر  من،  باور  به 
اما، تبعیض زدایی  از قوانین اساسی، مدنی  ایران منوط به حل وفصل مسائل زنان است. 
و جزایی در گرو عبور از مسائل انبوه سکس و سکسوالیته  است. »حق حاکمیت آدمی  
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سرنوشت  بر  حاکمیت  پهنه  در  که  نزاع هایی  است  همه  سخت  هسته  خویش«  تن  بر 
خویش جریان دارد. به عبارت روشن تر، آزادی های  اجتماعی، به ویژه  آزادی جنسی، 
مقدمه ناگزیر آزادی سیاسی  است. همه چیز به واکاوی کلیدی ترین پرسش مربوط به 
دموکراسی بر می  گردد: دموکراسی  از کجا شروع می  شود؟ و چرا؟ چه نسبتی  است بین 

»حق حاکمیت بر بدن خویش« و دموکراسی؟
اگر هر فرد موجه ترین کسی  است که می  تواند برای سعادت و سرنوشت خویش 
باشد.  خویش  سرنوشت  و  بدن  بر  حاکم  می  تواند  که  ست  همو  پس  بگیرد،  تصمیم 

حاکمیت بر تن مقدمه ضروری »حاکمیت بر سرنوشت خویش« است.
پرسش های  اصلی ترین  مورد  در  داوری  منبع  اصلی ترین  را  فرد  دموکراسی 
»چگونگی تحدید آزادی« می داند. اگر دموکراسی یعنی »من هستم«، اگر دموکراسی 
یعنی »من باید بر سرنوشت خویش حاکم باشم« و اگر دموکراسی یعنی »حقوق بشر حق 
من است«، صد البته دموکراسی یعنی »من مناسب ترین فرد برای تصمیم گیری در مورد 

خصوصی ترین مسائل خویش هستم!
چگونه ممکن است به کسی که شایستگی تصمیم گیری در مورد پوشش خویش را 
نداده اند حق تصمیم گیری در سرنوشت سازترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را 
داد؟ چگونه ممکن است کسی که شایستگی داوری در مورد روابط شخصی خویش 
را ندارد بخواهد و بتواند در مسئله مهم توزیع قدرت و آزادی مشارکت داشته باشد؟ 
چگونه ممکن است از کسی که حاکم بر بدن خویش نیست بخواهیم حاکم بر سرنوشت 

خویش و جامعه خود باشد؟
در اعالمیه جهانی حقوق بشر هرچند به »حق حاکمیت بر بدن خویش« اشاره نشده، 
اما تصریح بر حقوقی  همچون آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی  انتخاب نظام سیاسی 

و... ترجمان آشکار چنین حقی  است.
با حقوق بشر از همین  بنیادگرا  راز مخالفت سنتی برخی  از اسالم گراهای سنتی و 
نکته بر می  خیزد. زن و تصویری که  از او عرضه می  شود، هسته سخت تقابل اسالم گرایی 
با جهان جدید است. برای  آمیزش پایدار مسلمانان با جهان جدید و لوازم و دستاوردهای 
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سکس  و  زن  که  از  داوری هایی  و  اسطوره ها  نقد  به  را  آن ها  بتوانیم  کافی  است   آن 
ساخته اند رهنمون شویم. بدون عبور از این سکسیسم مزمن، مسری و بدخیم، مسلمانان 

هرگز نمی  توانند از جهان پیشامدرن خارج شوند.     

اسالمگراییوآسیب»خودستیزی«
اسالم گراها با هرچه بتوانند آشتی کنند با »حق حاکمیت آدمی  بر تن خویش« نمی  توانند 
آشتی کنند. اگر در ادبیات اسالمی  با گزاره ها و آموزه هایی روبه رو هستیم که مخالف 
این برداشت است، نباید در این نتیجه گیری تردید کرد؛ چه، به دالیلی که خواهم آورد، 

این نکته خود از عمق »خودستیزی« و »خردستیزی« اسالم گراها آب می  خورد!
اسالم گراها، به هر فرقه و گروهی که متعلق باشند، در نهانی ترین کشش های خود، 
خودستیزند و به ناچار به دریافت های خود بی اعتماد. رد این بی  اعتمادی عمیق به انسان 
خردستیزی(  یا  خود  نفی  صورت  )به  می  توان  هم  اسالم  تاریخ  در  را  خودناباوری  و 
اصولی  و  اعتزالی  می بایست  که  شیعی  فکر  اگر  نیست  عجیب  نتیجه،  در  گرفت.  پی 
باشد، در چنبره شیوخ اشعری مسلک و اخباری کیش گرفتار آمده  است. این وارونگی 
چهره چیره تاریخ اسالم شیعی  است که  از خودستیزی و خودآزاری متورم شده است 
را درز می  گیرد.  تن و سرنوشت خویش  بر  با حق حاکمیت  موافق  و همه آموزه های 
سازمایه هایی  از گفتمان اسالمی ، که ممکن است به چنین حقوقی  اشاره داشته باشند، در 
دستان اسالم گراهای خودستیز و خردستیزی که برای ورز واژه ها، عبارت ها و آموزه ها و 

تبدیل آن ها به پادینه خود ورزیده اند، به  آسانی و با آسودگی فراموش می  شود.
می  کنند،  ستایش  عدالت  و  برابری  آزادی،  از  قدرت اند  از  بیرون  تا  اسالم گراها 
که  را  برابری ستیزی  و  اسالم های  آزادی کش  می  شوند،  سوار  مراد  توسن  بر  وقتی  اما 
تاریخ  از  محرومیت  می  کنند.  غالب  دارد  بیش تری  همراهی  آنان  خودستیز  روحیه  با 
تمایالت  چیرگی  زبان،]14[  توسعه نایافتگی  اندیشه،  تاریخ  فقدان  بی تاریخی،]13[  و 
خودستیزانه، مرگ پرستانه، نیست انگارانه، فقر فلسفه و اندیشه،  از دالیل اصلی  ایستایی 
 آنان است. )نمونه ای  از این رفتارها را در بخش های  آتی  از جمله زیر عنوان »جلق در 
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زیر دلق« پی خواهم گرفت.(
و  قراردادگرایی  ضروری  پیش نیاز  خویش،  سرنوشت  و  بدن  بر  حاکمیت  حق 
و  بیش  برابری،  و  آزادی  دموکراسی  است.  گسترش  بستر  اصلی ترین  قراردادگرایی 
بدن و سرنوشت خویش  بر  برهانی، جان مایه حق حاکمیت آدمی   از هر اصل و  پیش 
است. آنچه  اجتماعات و دوره های تاریخی مختلف را از یکدیگر جدا می  کند، در واقع 
چگونگی کم وکیف درک آدمیان از این حقوق و نیز سازوکارهای  اعمال آن است.]15[

و  جنسی«  »آزادی  با  مخالفت  به  گرچه  خود،  تن  بر  آدمی   حاکمیت  با  مخالفت 
اما، در تاریخ اسالم گرایی،  بسیاری  از آزادی های فردی و اجتماعی دیگر می انجامد؛ 
این مخالفت با »آزادی جنسی« است که به  اصل تراز هر باور و داوری دیگری تبدیل 
شده است. این دگردیسی  آن چنان ریشه دار است که  اسالم گرایی را در پیوند با اسطوره 
با  به عبارت دیگر، اسالم گراها  تبدیل کرده  است.  به »هایمنیسم«  ایمن(  بکارت )پرده 
جای  به  خود،  دینی  و  داوری های  اخالقی  و  باورها  کانون  به  بکارت  اسطوره  انتقال 
 هیومنیسم )انسان گرایی( منادی نوعی  هایمنیسم )پارسایی جنسی( اند. )این ادعا را در مقاله 
دیگری با عنوان »پرده بکارت، سکسوالیته و موقعیت جنبش زنان« پی خواهم گرفت.(

داوری ها  که  انسانی  است  تراز  انسان  کمال،  روان شناسی  و  انسان شناسی  این  در 
که  ساده  شوند  به  این  باشد.  فقه  برون ده  با  مطابق  سکسی  اش  و  رفتارهای  اخالقی  و 
داوری های  بر  مقدم   - هر حال  به   - داوری  الهی  و  داوری  الهی اند  فقهی  داوری های 

 انسانی  است.
باورها و داوری های خود، نمی  تواند و  انسان کامل اسالمی /فقهی در کلیدی ترین 
نباید بر فراز پاهای خویش بایستد. »اخالق« برای چنین انسانی،  هرچه که باشد، نمی  تواند 
دستاوردی  انسانی و تاریخی باشد؛ چه، انسان در این گفتمان وقتی شروع می  شود که در 

پای دیگری )خدا، پدر و برادر بزرگ تر( هیچ شود.
تاریخ این ناانسان، تاریخی قدسی و اسطوره ای  است که هم از ملکوت الهی شروع 
می  شود و هم به ملکوت او می انجامد. »گناه نخستین« در چنین تاریخی، ترجمان تمایل 
و  مادر  از آغوش گرم  و دورشدن  پاهای خود  فراز  بر  برای  ایستادن  )شیطانی( آدمی  
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را  نافش  بند  نخستین، گناه  آدمی است که می  خواهد  بلند پدری  است. گناه  سایه سار 
از آسمان پاره کند و »خودش« باشد. عجیب نیست اگر گناه نخستین در ادیان سامی 
این چنین سفت وسخت با سکس و زن و سرپیچی  از سرسپردگی پیوند خورده  است.      

آسیبشناسی»حقحاکمیتبربدن«
هسته سخت بدخیمی  گذر از »حق حاکمیت بر بدن« در عدم تفکیک و تمایز دغدغه های 
حق وناحق )حق داشتن( از دغدغه های درست ونادرست )حق بودن( است که در بستری 
پای  در  رویاهایش  و  قربانی شدن آدمی   به  دین شناختی  و   از خطاهای شناخت شناختی 
مطلق  دانای  دینی  باورهای  بسیاری  از  در  اگرچه  »دیگری«،  این  می انجامد.  »دیگری« 
و قادر متعال است، اما در تحلیل های دقیق آشکار می  گردد که دیگری مومنان همیشه 
پیشینیان و درگذشتگان اند. از این منظر، در عبور از حق حاکمیت بر بدن، چند خطای 

جدی روی  هم تلمبار می  شود.

چنین  در  )حق بودن(.  است ها  از  )حق داشتن(  بایدها  تمایز  و  تفکیک  عدم  یکم: 
چشم اندازی، »باید«ها همیشه  ادامه »است«ها هستند؛ و چون دستاوردهای  انسانی 
در پهنه »است«ها، همیشه نسبی و آلوده به خطا ست )محدویت های تاریخی( 
نیز باب برخی  از پهنه ها در اساس به روی  آدمی  بسته  است )محدویت های  و 
مطلق(، آدمی  تنها با تکیه بر لطف او )دیگری( است که می  تواند راه خود را از 

بیراهه تشخیص دهد. در این گفتمان »باید«های  اصیل همیشه بایدهای  الهی اند.
دوم: مطلق انگاری در مطالعه متون دینی و تاریخ دین )پوزیتویسم وراونه(]16[

سوم: نادیده گرفتن فاصله مفسر و شارع )عدم تفکیک شارع از متن، عدم تفکیک 
متن از خوانش های  آن، عدم تفکیک خوانش های رسمی  متن از خوانش های 

حاشیه و ... .(
چهارم: جابجایی مفسر با متن و سپس با شارع و در نتیجه جابجایی دریافت های مفسر 
با گزاره های  همواره  ما  مذهبی  در گزاره های  دیگر،  عبارت  به  اراده  الهی.  با 
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می  شود.  تلقی  آموزه های  الهی  به خطا  که  گزاره هایی  هستیم؛  روبه رو   انسانی 
تقابل نقل )خدا( و عقل )انسان( همیشه، و به واقع، تقابل یک عقل )انسان( در 

برابر یک عقل دیگر )انسان( است.]17[
پنجم: با این تمهیدات آلوده و خطاانگیز است که در باورهای بنیانی دینی  از »حق 
خطاکردن« و »حق داوری نخستین« عبور می  شود و آدمی  برای قربانی شدن در 
برابر الهه سنت آماده می  گردد. در این گفتمان، آدمی  بر قلمرو تن خود مسلط 
نیست؛ زیرا آدمی  در درک مصالح خود در مقایسه با دانای مطلق و قادر متعال 
-که به همه »است«ها و »باید«های  اصیل احاطه دارد- محلی  از اعراب ندارد. 
چنین دریافت پرمسئله و ناتمامی ، حتی در اندیشه های فقیهی  همچون حسین علی 
منتظری -که تالش ستایش انگیزی به خرج داد تا مسیر پیوند فقیه شیعی و حقوق 

بشر را هموار کند- دیده می  شود. ]18[ 

باید توجه داشت که هر گفتگویی در پهنه »است«ها و »باید«ها همیشه گفتگویی بی پایان 
است. مسئله  اصلی، در هر گفتگویی، پایان آن گفتگو و چگونگی گذشتن از آن دریای 
طوفانی و آنتروپیک است. از این منظر، اهمیت و تفاوت گفتمان های مختلف را باید در 
تمهیداتی جستجو کرد که به پایان گفتگو و روش شناختی درآمدن به آن اشاره دارند. و 
نیز باید توجه داشت که حتی »موضوع« یک گفتگو و »قوانین« حاکم بر آن پهنه، خود 

پایان هایی هستند که  از یک گفتگوی بی پایان دیگر برآمده اند.
داوری در مورد پایان یک گفتگو همیشه به »داوری نخستین« و »خواست صلح« باز 

می  گردد.

داورینخستین
و  می دهد  پیوند  دیگر  برش هایی  به  ناگزیر  به  را  ما  تاریخ،  برشی  از  هر  در  ایستادن 
این مجموعه های  بر  به داوری هایی دیگر می  کشاند. پس، در داوری  را  ما  هر داوری 
از  و  بازگشت  نخستین«  »داوری  به  باید  کرد؟  باید  چه  بی پایان«  »داوری های  بی پایان 
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است.  داوری«  »حق  بر  داوری  نخستین،  داوری  نخستین چیست؟  داوری  پرسید:  خود 
به عبارت دیگر، در داوری های نخستین، پرسیده می شود که آیا همگان از حق داوری 
برابری برخوردارند؟ یا داوری منوط به کسب صالحیت ها و لوازم ویژه ای  است؟ اگر 
داوری منوط به کسب صالحیت های ویژه ای باشد، چه کسی یا کسانی حق دارند بر این 

صالحیت ها رسیدگی و داوری کنند؟ و چرا؟ 
این دست پاسخ ها ما را به تسلسل می کشاند و تدارک مناسبی در برابر پرسش باال 
فراهم نمی آورد؛ مهم تر آن که، پاسخ هایی  از این جنس، نه تنها به تنازع می انجامد که 

راهی به رهایی  از جنگ نمی گشاید.
به این ترتیب، یا باید »حق داوری کردن« را برای  همگان به رسمیت شناخت و صلح 
و سازش را همچون راهبرد اصلی  هر گفتگویی محترم داشت، یا باید آدمیان را دست کم 
به دو دسته توانا و ناتوان از داوری تقسیم و ناپایداری را به جمع و اجتماع تحمیل کرد!

بد  به  باورهای  آنان  و  صورت بندی  آدمیان  با  نخست  گام  صورت بندی،  این  در 
)غیرخودی( و خوب )خودی( کلید می خورد و حق »داوری نخستین« از انسان سلب و 
به »خوب« و »خیر مطلق« )خدا( و در گام های پسین به خوبان )دین داران، دین کاران، 
پایانی  است.  انکار چنین  تعلق می  گیرد. »گناه نخستین«  برادر بزرگ تر(  دین شناسان و 
»گناه نخستین« خواست حق »داوری نخستین« است. گناه نخستین انکار نابرابری  است. 

  
نمونهایدرنقضحاکمیتبرتن

در زمانه   افول مذاهب و ادیان بزرگ، ظریف ترین و در همان حال پیچیده ترین اشکال 
توجیه نقض حاکمیت فرد بر تن خویش را برخی  از کیش های معنوی و منادی  ایمان 

-که در واقع چهره های الغرشده مذاهب اند- به عهده گرفته اند.
است که  »خشونت عشق«  معاصر،  ایران  گفتمان  در  پاداندیشه،  برجسته  این  شاهد 
مصطفی ملکیان آن را بازیابی و احیا کرده  است.]19[ او با استناد بر مبانی روان شناختی 
)بدون مرجع(، خشونت را دو نوع می داند؛ خشونت عشق و خشونت نفرت. وی با این 
قلمرو تن« و »داوری  بر  با آسودگی  از حق آدمی  در »حاکمیت  به  آسانی و  تفکیک 



130سکس و دمکراسی

نخستین« می  گذرد. او استدالل می  کند که:

یکم: غایت زندگی  آدمی  آرامش و شادی  است و جامعه ای مطلوب تر است که 
تولید و توزیع شادی در آن آسان تر و در دسترس تر باشد.

دوم: برای رسیدن به یک جامعه مطلوب، باید آهسته  آهسته نوعی عشق ناخودگرایانه 
و فعاالنه را نسبت به هم نوع در درون خود بپرورانیم.

سوم: عشق ناخودگرایانه و فعاالنه نسبت به هم نوع، محتاج فداکاری و صرف نظرکردن 
از امیالی  همچون خواهش ثروت، قدرت، مقام، شهرت، محبوبیت و حتی علم 

است.
چهارم: بدین ترتیب وقتی عاشق انسان های دیگریم، زندگی برای ما خشن می  شود. 
)هم به خاطر فداکاری هایی که می  کنیم و هم به خاطر آن که در برخی  از پهنه ها 
کاری  از ما ساخته نیست( این نوع از خشونت، خشونت معطوف به عاشق است.

را  تصمیم گیری  برای  اطالعات الزم  )همه  باشد،  آرمانی  انسانی  انسان  اگر  پنجم: 
انسانی  چنین  می  شود.  نامیده  مصلحت  خوشایندهای  او  آن گاه،  باشد(  داشته 
می  تواند، در شرایطی )عاشق یقین آفاقی و نه   انفسی داشته باشد، یعنی  اطالعات 
که  بورزد  خشونت  شرایطی  در  و  باشد  متدولوژیک  تحقیقات  از  برآمده   او 
رغبت یا عدم  رغبت فرد در انجام کار تاثیری در نتیجه  آن نداشته باشد( دیگران 
از خشونت،  نوع  این  وادارد.  می داند  کارهایی که خویش صالح  انجام  به  را 

خشونت معطوف به معشوق است.

چه راه طوالنی، پرسنگالخ و عجیبی پیموده می  شود تا حاکمیت فرد بر قلمرو تن خویش 
نقض شود! و حق داوری نخستین قربانی شود. این همه صغری و کبری برای  آن است 
که ملکیان - که  از دستگاه متافیزیک دین، تعبدی بودن، قدسی بودن و غیرعقالنی بودن 
آن ها شکایت ها دارد و تالش می  کند در پروژه »عقالنیت و معنویت« از آن ها بگذرد، 
تقدس زدایی کند و به عقالنیت برسد و سکوالریزم، اومانیسم و برابری طلبی را پرورش 
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دهد]20[- همان کاری را بکند که ادیان آشکارا می  کنند!
فردی  آن  در  که  است  موالنا  آشنای  تمثیل  همان  تکرار  ملکیان،  عشق  خشونت 
تشخیص  با  ناچار،  ناظر  می  خزد.  فرو  خفته ای  دهان  به  ماری  می بیند  آفاقی«  »یقین  به 
مصلحت او، شروع به کوبیدن و نکوهیدن مرد می  کند و از وی می  خواهد که  از علف ها 
بخورد و بدود. حکمت خشونت این عاشق، البته برای معشوق، تنها در پایان داستان با 

بیرون جهیدن مار از دهان قربانی  هویدا می  گردد.]21[
بافته موالنا - این پایان غیردموکراتیک و خوش! - با تغییر مثال اش پنبه می  شود، اما 
جوهر خشونتی که ملکیان با بازی های زبانی در کام کسانی که  از دیو و دد اسالم سیاسی 
نمی  شود.  زدوده  زودی ها  این  به   می ریزد  رحمانی اند،  دینی  جستجوی  در  و  ملول اند 
پیوندی که ملکیان بین خشونت و عشق می  زند، آن چنان سحرانگیز و تردستانه   است که 
می  تواند الیه هایی  از رمانندگان از آالینده بدخیم خشونت را به  اول راه  آورد و همه چیز 

را از نو تکرار کند.
ادیان و مذاهب خشونت دینی را الزم و مقدس می دانند، زیرا فرمان آن از سوی 
دانای کل و قادر متعال صادر شده است؛ در حالی که »خشونت عشق« ملکیان باید تحمل 
شود، زیرا فرمان آن به وسیله  انسانی  آرمانی صادر شده است! چه دعوت آشکاری به 

کیش گرایی و جادوگری مدرن در این واژه ها النه کرده  است!
با همه احترامی  که برای ملکیان دارم نمی  توانم تعجب عمیق خود را از این گزاره های 

عجیب وغریب نشان ندهم:

یکم: آموزه های مورد استناد به شدت پارادوکسیکال و باطل نما   هستند. اگر غایت 
زندگی رسیدن به شادی، آرامش و امید بیش تر باشد، عشق -ناخودگرایانه و 
شادی،  به  را  آدمیان  نمی  تواند  می  کند،  توصیف  ملکیان  که  آن گونه  فعاالنه- 
آرامش و امید رهنمون گردد و می  گذریم از این که، در واقع، عشق هیچ گاه 

ناخودگرا نمی  تواند باشد.]22[
فرهنگ  در  )مازوخیسم(  خودآزاری  با  عاشق  به  معطوف  خشونت  تفکیک 
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ایرانی به قیمت غیبت طوالنی دانش انتقادی روان کاوی ممکن شده است.
)سادیسم(  دگرآزاری  از  آن  تفکیک  و  معشوق  به  معطوف  توجیه خشونت  دوم: 
ناباورانه تر و عجیب تر است؛ زیرا مبنای  آن دو پیش فرض دست نایافتنی و دو 
شرط ناشدنی  است. گام نخست در توجیه خشونت معطوف به معشوق، تحقق 
انسان آرمانی و دانش یقینی  است، که هیچ یک در پرتو شناخت شناسی جدید 

قابل دفاع نیست؛ نه   انسان آرمانی وجود دارد و نه دانش می  تواند یقینی باشد!

رویای دست یافتن به »یقین آفاقی« در برخی  از انتخاب های زندگی، اگرچه در هیبت 
واقع  در  اما  می  نماید،  وسوسه انگیز  اطالعات،  انفجار  و  علمی   جدید  دستاوردهای 
تحلیل های دقیق شناخت شناسانه، روش شناسانه و متکی بر تاریخ اندیشه، آشکار می  کند 
که  از این دریای خروشان، آنتروپیک و ُپرجزرومد، هرچه بتوان صید کرد مروارید یقین 

نمی  تواند باشد.
هر  ما ست.  ابطال های  و  برآمد حدس ها  دارد،  و کبکبه ای که  دبدبه  همه  با  علم، 
آموزه، گزاره و دستاوردی، در بهترین حالت، انگاره ای بیش نیست. تاریخ دانش تاریخ 

تنازع انگاره ها است.
همه جهد بشر، در این دریای خروشان، نه به چنگ آوردن یقین و صید صدف ایمان 
که رهاکردن کف یقین ها و ایمان ها ست. دانش، حتی در پهنه آفاقی، آن چنان سیال و 
گریزپا ست که هر امیدی را برای یافتن یک مبدا و محور مختصات ابدی و ازلی به یاس 
می  کشد. این که بنای دانش خود را کجا قرار دهیم یک انتخاب است که در پهنه های 
مختلف، گفتمان های متفاوت و سرمشق های گوناگون، متفاوت خواهد بود. در این معنا، 
باید به دانستن، همچون گفتگویی بی پایان اندیشید. هر پایانی در این گفتمان، به ناگزیز 

باید پایانی دموکراتیک باشد و به داوری نخستین بازگردد.
در زمانه   انفجار اطالعات، در جهان عارضی، در جامعه مجازی و در سیطره عدم 

قطعیت، انسان آرمانی ملکیان چه محلی  از اعراب می  تواند داشته باشد؟
داوری  همیشه  مرجع  زیرا  دارد؛  نیز  ناشدنی  معشوق دو شرط  به  معطوف  اما خشونت 
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تاثیر  نیز شرایط  یقین آفاقی و  باید -در مورد  یعنی عاشق است که  خود عاشق است. 
خشونت- داوری کند!

با این شرایط، نباید از خود بپرسیم، خب، چه چیز تغییر کرده  است؟ بخش عظیمی از 
خشونتی که در طول تاریخ بر آدمیان رفته  است، با کسانی بوده  است که هم خود را 
انسان آرمانی می دانسته اند و هم خشونت خویش را برآمده  از عشق می دانسته اند. شاید 
بتوان در  شوندهای  اصلی  همه گیری خشونت )هم در اعمال و هم در پذیرش آن( را 
سویه های پنهان همین پاداندیشه جست. انگاره بدخیم برادر بزرگ تر از همین نقطه  آغاز 

می  شود.
تجویز خشونت برآمده  از عشق، تجویز نقض حق حاکمیت آدمیان بر تن و سرنوشت 
خویش، حتی  اگر نه به دو شرط که به هزار شرط مقید گردد، نمی  تواند به تولید و توزیع 

بیش تر آرامش، شادی و امید بینجامد.
بشر  حقوق  و  دموکراسی  اگر  توسعه ایم،  طالب  اگر  مدرنیم،  دولت  طالب  اگر 
حق  یعی  خود،  حق  اصلی ترین  و  اساسی ترین  اماواگری  از  بی هیچ  باید  می  خواهیم، 
حاکمیت بر بدن خویش، صیانت کنیم و نگذاریم هیچ کس و به هیچ قیمتی  این حق 

را از ما بستاند.
همه آنچه در آسیب شناسی عبور از »حق حاکمیت بر قلمرو تن« دیده می  شود در 
این مینی مالیسم دینی نیز به چشم می  خورد و از این منظر، معنویت ملکیان، بدون تاکید 
بر حق خطاکردن، »راهی به رهایی« نمی  گشاید و جز افزودن بر نادانی های ما کاری  از 

پیش نمی  برد.

آسیبشناسیسکسسیاه
چنبره  از  بخواهد  چنان چه  سکس،  مسئله  به  سروسامان بخشیدن  و  آسیب شناسی 
عوام زدگی و باتالق عادت و سنت دور شود و بر مدار خرد و فرزانگی درآید، تا حد 
بسیاری در گرو به رسمیت شناختن پهنه های مختلف مطالعه پدیده سکس خواهد بود. 
به  هر یک  که  و خودبسنده اند،  متمایز  دیگر  پهنه های  از  تنها  نه  که  مختلفی  پهنه های 
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تنهایی مهم، مستقل و موثرند.
و روان کاوی، سکس  و روان شناسی، سکس  و زیست شناسی، سکس  سکس 
و جامعه شناسی، سکس شناسی، سکس و پزشکی، سکس و اخالق، سکس و 
دین، سکس و تاریخ، سکس و ناسکس، سکس و پورنو، سکس و کودکان، 
سکس سایبری، سکس بیماران و از پای  افتادگان، پرگونگی در پهنه سکس، 
سکس،  اقتصاد  آموزش،  و  سکس  تجارت،  و  سکس  سکس،  نشانه شناسی 
سکس و خانواده، سکس و حقوق، آسیب شناسی سکس )سکس سیاه(، سکس 
و اعتیاد، فانتزی های سکسی، ادبیات و هنر اروتیک، سکس و سینما، سکس و 

سیاست و ... .

گستردگی پهنه های مختلف پدیده سکس و نیز مباحث پیرامونی  آن ها، هر گونه تالش 
می  کند.  روبه رو  مشکل  با  و روشن گری  برای  انگاره پردازی  را  فلسفی صادقانه  علمی  
روش شناسانه  یا  شناخت شناسانه  مشکالت  تنها  مشکالت  که  این  کرد  فراموش  نباید 
نیستند؛ که به پهنه مطالعات فرهنگی، دین شناسی، جامعه شناسی و سیاست وابسته اند؛ و 

هر گونه گفتگو در مورد سکس را دشوار می  سازد.
ناهنجاری های  آن در  و  نه، واقعیت آن است که مسئله سکس  بپسندیم و چه  چه 
ایران، به شدت با آزادی و حقوق بشر گره خورده  است. آنچه  این دو را به هم پیوند داده  
نیست،  یا تحلیل های دقیق کارشناسانه  انکار خارجی  قابل  تنها واقعیت های غیر  است، 
و  از سکس  را  هزینه خود  که  باشد  می  تواند  هم  حاکم  غیرانسانی  ایدئولوژهای  بلکه  
ناهنجاری های  آن می  گیرد. اسطوره هایی که هم بستر سکس سیاه را فراهم می آورد و 

هم با اشاره رندانه به آن ها، برای  ادامه راه توشه می  گیرد.
ورطه  از  عبور  سکس،  از  شکوفا  و  سالم  انسانی،  گفتمان  یک  درانداختن  بدون 

سکس سیاه و درافتادن با اسطوره های  آن ممکن نخواهد بود.
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اسالمگراهاوبغرنجسکس
در پهنه فرهنگ دینی، اصلی ترین مسئله مربوط به سکس از این پرسش بر می  خیزد که 

آیا آدمی  حق تسلط بر بدن و سرنوشت خویش را دارد؟ 
تا آن جا که به  اجتماع ما باز می  گردد، پاسخ غالب اسالم گراها اگرچه ممکن است 
در ابتدا »آری« باشد، اما در انتهایی ترین ایستگاه، به ناچار، »نه« خواهد بود! به عبارت 
و  تن  بر  حاکم  نمی  تواند  آدمی    مذهبی،  باورهای  بسیاری  از  سخت  هسته  در  دیگر، 

سرنوشت خویش باشد!
اسالم گراها به سرعت به ما خواهند گفت آدمی  بر سرنوشت خویش حاکم است؛ 
اما در چارچوب اسالم. با چنین رویکردی، در هر نظامی ، انسان ها می  توانند بر سرنوشت 
حاکمیت،  این  قلمرو  که  کنیم  تصور  بتوانیم  کافی  است  زیرا  باشند،  حاکم  خویش 
باید  صورت،  این  در  بیش تر.  نه  و  است  حاکم  سیاسی  یا  فرهنگی  فکری،  چارچوب 
بدن  بر  آدمی   تسلط  قلمرو  کرد:  بازسازی  بدین گونه  را  نخستین  پرسش  صورت بندی 

خویش، یا قلمرو حاکمیت آدمی  بر سرنوشت خویش در اسالم تا کجاست؟
پاسخ اسالم گراها این گونه خالصه می  شود:

الف- در پهنه نظر با پیوستاری روبه رو هستیم که در سویی از آن سنتی ها و در سوی 
دیگرش اسالم گراهای مدرن قرار دارند. سنتی ها قلمرویی برای دخالت آدمی  
و عقل اش نمی  شناسند. آنان بر این باورند که خداوند، از آن رو که دانا و رحیم 
آن ها  بینش  در  است.  روشن کرده   زمینه ها  همه  در  را  آدمیزاد  تکلیف  است، 
تقلید حکم  مراجع  به  مراجعه  با  می  توانند  آدمیان  و  دارد  مسئله ای حکمی   هر 
آن مسئله را دریابند. در این خوانش، هیچ گونه مسئله سکسی بی پاسخی وجود 
ندارد. ناهنجاری سکسی رفتاری  است در پهنه سکس که با قواعد فقهی ناخوانا 

باشد و همه این گونه ناهنجاری ها از عدم کاربست قواعد فقهی ریشه می  گیرد.
بر آن اند که هرچه عقالنیت جدید و دانش بشری حکم  اسالم گراهای مدرن 
باید بگذارد. )این ادعای سهمگین هرچند  کند، دین بدان گردن می  گذارد و 
در تاریخ اسالم ناخوانا ست و بسیاری  از اسالم گراها آن را جدی نمی  گیرند اما 
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چنین خوانشی، در گفتمان پرگونگی معرفت شناختی و دین تاریخی می  تواند 
امکان  و  برساند  بسیار کمک  تاریخی  چاله های  دام  از  مسلمانان  برون رفت  به 
سکس،  پهنه  در  جریان،  این  باور  به  آورد.(  فراهم  را  اجتماعی  آنان  آمیزش 
به تالش  ناهنجاری های سکسی جهان شمول اند و حل وفصل آن ها  و  هنجارها 

جامعه جهانی و درک سویه های پنهان موضوع باز می  گردد.
ب- در پهنه عمل، اسالم گراها اشتراک های بیش تری دارند و اسالم گراهای مدرن 
به واسطه گرایش های پاک دامنانه شدیدی که دارند، جرئت نزدیک شدن  نیز 
خالی  کلی  به  سنت گراها  برای  را  پهنه  و  نمی  دهند  به خود  را  پهنه سکس  به 

گذاشته اند.

پرسش اساسی در این پهنه همچنان پرسش از حق حاکمیت بر بدن و سرنوشت خویش 
است.

- آیا آدمی  حاکم بر قلمرو تن خویش است؟
- آیا آدمی  صالحیت حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارد؟

- آیا اسالم گراها می  پذیرند در جهت آمیزش اجتماعی پایدار، پهنه سیاست را از 
پهنه اخالق تفکیک و خودبسنده بدانند؟  

مداری  در  می بایست  جامعه  که  بود  خواهد  معنای  آن  به  پرسش،  به  این  آری  پاسخ 
)از جمله  آزادی  و سکسی  اخالقی  انسانی،  روابط  در  تصمیم گیری  دموکراتیک حق 
باشد، غالب  بشناسد. وقتی پرسش شفاف  به رسمیت  برای شهروندان خود  را  جنسی( 

اسالم گراها یک صدا خواهند گفت: نه!

اسطورهزداییازسکس
در بررسی سکس، نباید فراموش کرد که سکس یک مسئله  همگانی  است؛ با ابعادی 
کامال جهانی. با این تفاوت که در مناطق توسعه یافته پهنه سکس در گستره ای مستقل، 
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گشوده بر هر گونه مطالعه، تحقیق، گفتگو و آمار، زیر کنترل، مدیریت و سامان دهی 
 است؛ در حالی که در مناطق کم تر توسعه یافته، این پهنه زیر نفوذ پهنه های دیگر از هر 
گونه مطالعه، تحقیق، آمار و مدیریت مستقل بی بهره  است و همه چیز در تب وتاب تابوها 

قرار دارد و کسی را یارای نزدیک شدن به آن نیست.
محرومیت از تاریخ، فقر مطالعه و فقر اندیشه در پهنه سکس و دخالت دیگر پهنه ها 
)از جمله پهنه قدرت، مذهب، اقتصاد و ...( قانون عرضه وتقاضا را در پهنه سکس به شدت 
مطلب،  این  روشن شدن  برای  می انجامد.  سیاه  سکس  گسترش  به  و  می  کند  مخدوش 
نرمال رانه های سکسی را در اجتماعات مختلف  بتوانیم منحنی های توزیع  کافی  است 
توسعه نایافته،  اجتماعات  در  که  می  دهد  نشان  روشنی  به  مقایسه ها  این  کنیم.  مقایسه 

ناهنجاری های سکسی فراوان ترند.
از این منظر، رقت بارترین اشکال سکس سیاه را در جوامعی  همچون کوبا، چین، 
برخی  از کشورهای  آسیای شرقی، حاشیه خلیج فارس، ایران، افغانستان و ... باید دید. 
در  که  حالی  در  آشکارند  ناهنجاری ها  توسعه یافته،  کشورهای  در  که  تفاوت  این  با 
کشورهای توسعه نایافته همه چیز در زیر پوست شهر جریان دارد. این مسئله، به ویژه در 
کشورهای  ایدئولوژیک که سرنوشت خود را به سرنوشت انگاره هایی  از سکس گره 

زده اند، بسیار نگران کننده  است.
گرو  در  اقدامی   هر  از  پیش  و  بیش  ایران،  در  رقت بار  وضعیت  این  از  گذشتن 
دست شستن از اسطوره هایی  است که بر این پهنه مستولی اند و با پمپاژ اطالعات مخدوش 
به جامعه، سرمایه های  اجتماعی ما را به مرز ورشکستگی کامل کشانده اند. ایدئولوژی 
حاکم بر مناسبات سکس در ایران بر آن است که برشی  از تاریخ را به جای واقعیت و 
طبیعت بنشاند و با صرف هزینه های فراون )و کنترل صداهای مخالف( تالش می  کند، 
مردم را قانع کند که مناسبات تبعیض آمیز، غیرانسانی و تحمیلی حاکم بر این پهنه، کامال 

طبیعی  است.
اسطوره های  ویژه.  اسطوره های  و  اسطوره های عمومی   اسطوره ها دو گونه اند:  این 
عمومی  در و بر پهنه سکس هم موثرند، در حالی که  اسطوره های ویژه، ویژه پهنه سکس اند.
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اسطورههایعمومیسکسی
مهم ترین اسطوره عام در ایران امروز که بر پهنه سکس هم تاثیر غیر قابل انکاری دارد، 
هنجارهای  و  رفتارها  باورها،  دارد  تالش  که  ایدئولوژی  برآمده  از  اسطوره ای  است 
موجود را نه به عنوان پدیده هایی تاریخی، قابل نقد و تغییرپذیر، که به عنوان واقعیت هایی 
طبیعی، تغییرناپذیر و بدیهی جا زند. در پرده برداری  از این اطالعات مخدوش، باید به 

بازی ظریفی که  ادیان و ایدئولوژی ها با تاریخ می  کنند پی برد.
باشند،  داشته  است  با همه دک وپزی که ممکن  ایدئولوژیک،  و  دینی  گزاره های 
در نهانی ترین و نهایی ترین دریافت های خود گزاره هایی برآمده  از تاریخ اند و معنای 
خویش را از تاریخ می  ستانند؛ اما تاریخ، با همه دبدبه وکبکبه ای که دارد، دانشی ظنی و 
زمان مند است. از این رو، تاریخ، اگر چه نیای مشترک و بزرگ ادیان و ایدئولوژی ها 
بافته اند، نمی  تواند پدر  ناخلفی که  ادعای جاودانگی و قطعیت  برای  اخالف  اما  ست، 
می  شوند؛  کار  به  دست  فرزندان  نتیجه  در  آید.  حساب  به  رضایت بخشی  و  ایده آل 
می  دارند  خوش  و  می  پسندند  خود  که  آن چنان  را  پدر  صورت  و  می  کنند  پدرکشی 

تصویر و تصور می  کنند و تاریخ را باز می  سازند.
چونان  دیروزها،  پهنه  در  قطعیت  جستجوی  ظنی  است.  شدت  به  دانشی  تاریخ 
پالیدن آب در سراب است. دستاوردهای تاریخی )از جمله نشانه ها، زبان ها، جادوها، 
اسطوره ها، ادیان، ارزش ها و دانش ها( هرچه که باشند و از هر کجا آمده باشند، برآمده  
از زبان اند و در زنجیره ای  از نشانه های زبان شناسانه، که به غایت نورم و انعطاف پذیرند، 
و  دینی  از جمله گزاره های  تاریخی،  این چشم انداز، گزاره های  از  بازنمایی می  شوند. 
ایدئولوژیک، به شدت تهی  هستند. اما پرسش اینجا ست که چه چیزی  این دک وپز را 

به آن ها داده  است؟ بازسازی تاریخ یا بازیافت تاریخ؟
ادیان و ایدئولوژی ها در نهایت هنرمندی و غفلت، شرایط موجود یا مطلوب خود 
را به مرتبه واقعیت بدیهی و انکارناپذیر بر می  کشانند و تاریخ را از روی  آن بازسازی 
می  کنند. این بازی با تاریخ و بازسازی تاریخ - که در خوانش های بنیادگرا از دین به  
اوج خود می رسد - آن چنان آرام و نامحسوس پیش می رود که مخاطبین کم تر جرئت 
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می  کنند در بداهت و واقعیت آن شک برند.

حجابنمونهایازاسطورههایعمومی
بسیاری  از اسالم گراها وقتی  از حجاب و ضرورت آن صحبت می  کنند گویی  از واقعیتی 
پیامدهای  آن  به  دست یافتن  البته  و  است  حاضر  آن ها  برابر  در  که  می  دهند  گزارش 
نیازمند هیچ پژوهشی نیست. گاهی  آن چنان از حجاب صحبت می  شود که گویی  نیز 
از  را هم! آن چنان  اسالم می بینند و پوشش آن ها  پیامبر  را در محضر  زنان  گویندگان 
نجوا کرده   ضرورت دینی حجاب صحبت می  کنند که گویی محمد در گوش آن ها 

است که حجاب یعنی  این.
بخواهد  اگر  و  تاریخی  است  پدیده ای  پدیده حجاب  فراموش می  کنیم که  گاهی 
و  شناخت شناسانه  عظیم  مشکالت  چه  با  زند  پیوند  اسالم  صدر  تاریخ  به  را  خود 
پدیده حجاب  از  نرم کند. تصویری که اسالم گراها  باید دست وپنجه  روش شناسانه ای 
این تصویر  ارائه می  دهند آن چنان شفاف و دقیق است که گاهی ما فراموش می  کنیم 
از دل تاریخی برآمده  است که نزدیک ترین روایت کتبی  از آن حدود چند قرن با آن 
به قرآن  را  فراموش می  کنیم که چنین تصویری حتی  اگر خود  ما  فاصله دارد. گاهی 

نسبت دهد، از متنی برآمده  است که دست کم در مقام داللت ظنی  است.]23[
دستاوردهای تاریخی و حتی فقهی مربوط به پدیده حجاب، چنان چه با معیارهای 
به  اندک، رقیق و متکثر است که  شناخته شده مطالعه یک متن همراه گردد، آن چنان 
هیچ روی نمی  تواند با الگوهایی که  اسالم گراهای بنیادگرا ارائه می  دهند، هماهنگی و 
هم سویی داشته باشد. بنیادگراها، بدون توجه به  این دستاوردهای  اندک، با دستکاری 
واقعیت می  توانند تصویری  از حجاب ارائه دهند که انعطاف ناپذیر و حیثیتی  است و جای 

 هیچ گونه   اماواگری را برای  هیچ کس نمی  گذارد.
اسطوره سازی  از هنجارهای سکسی در این معنا، نوعی سرقت رندانه   از زبان دین 
است که در نهایت بیش از همه به زیان دین می انجامد. از این منظر، مومنان باید در صف 

نخست مبارزه با چنین اقداماتی باشند و از دین همچون گفتگویی بی پایان دفاع کنند.
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اسالم گراهای بنیادگرا خود را طالب بازگشت به گذشته تاریخی  اسالم، یا به تعبیر 
اتوبیوگرافی  البته  این  می  کنند.  قلمداد  پیامبر  سلف  سنت  به  بازگشت  طالبان  دقیق تر، 
 آلوده به اسطوره ای  است که شرح آن آمد. بنیادگرایان در پهنه شناخت شناسی به طور 
ساده لوحانه ای مطلق انگارند. محرومیت از تاریخ، فقر تاریخی و فقر اندیشه  این امکان را 
به آن ها می  دهد که بتوانند از تاریخ اندیشه بگذرند و محدودیت های دریافت های  آدمی  
و داوری  اش را بر آن ها نادیده بگیرند. اینان در برکه کوچک اطالعات مخدوشی که 
فراهم آورده اند، با مالت ایدئولوژی، تاریخی را گرته برداری و بازیافت می  کنند که بعد 

از کشف آن ذوق زده می  شوند و بر هرچه دیگری  است می  شورند.
در  اما  درآورد،  دیروز  به سبک  را  امروز  می  خواهد  می  کند  اگرچه  ادعا  بنیادگرا 
به  بازگشت  بنیادگرایی  چشم انداز،  این  در  می آراید.  امروز  شکل  به  را  دیروز  واقع، 
 آغاز تاریخ، یا تاریخ آغاز ادیان نیست، بلکه بنیادگرایی بازگشت به جهان اسطورها و 
بازگشت اسطوره  است. همین تاریخ اسطوره ای  است که مالت و مناط بنیادگرایی دینی 
را فراهم می آورد. تنها اسطوره  است که می  تواند با این لجاجت و دژخیمی  در زیر بیرق 

شکل های کهنه به جنگ جهان جدید، زندگی نو و شکل های تازه حیات برخیزد.

داللتاسطورهای»حجاب«درگفتماناسالمسیاسی
حجاب یکی  از اصلی ترین انگاره های سنتی-دینی  اسالم گراها ست که هم از انگاره های 
را سیراب  آنان  بدخیم  انگاره های سکسی  مداوم  به طور  و هم  سکسی  آب می  خورد 
تاریخ،  همچون  مختلف،  پهنه های  در  حجاب  پدیده  رمزگشایی  از  بدون  می  کند. 
انگاره های سکسی  اسالم گراها  با  درافتادن   ... و  نشانه شناسی  روان کاوی،  دین شناسی، 

سخت و کم نتیجه خواهد بود.
نوعی  نشانه شناسا  به زبان  به آن -  اندیشه های مربوط  از ریشه ها و  فارغ  حجاب - 
داللت است. حجاب شکل ویژه ای  از پوشش است و به معنایی ویژه )صاحب این پوشش 
مذهبی  است( اشاره دارد. در این سطح، انتخاب نشانه حجاب دل خواهانه، عرفی، آزادانه 
و مومنانه   است. اما حجاب، در کشورها و انگاره هایی که در آن ها نهاد دین و دولت در 
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هم  تنیده اند، ساختار سیاسی به نوعی  از دکان دو دهنه دین تغذیه می  شود و در شرایطی 
که یک جریان برای تراشیدن مشروعیت کاذب به نهادهای دینی و ژست های مذهبی 

وابسته  است، داللت های  اسطوره ای تازه ای نیز یافته  است.
زنجیره  دوم  مرتبه  در  بارت]24[  روالن  دستگاه  اسطوره شناسی  در  نشانه ها  این 
نشانه شناسی قرار گرفته  است و از نوعی داللت اسطوره ای خبر می  دهد. این داللت های 
حجاب  هنجارهای  آن ها  در  که  کشورهایی  کرد:  باز  می  توان  این گونه  را   اسطوره ای 
قانونی و اجباری  است، اسالمی اند. رعایت هنجارهای حجاب )مدلول(، به طرفداری  از 

حکومت مذهبی و جریان های بنیادگرا )دال( نیز می  تواند داللت داشته باشد.
داللت اسطوره ای حجاب به جمهوری  اسالمی ایران این امکان را می  دهد که هم 
از حجاب به عنوان امری ضروری، بدیهی و طبیعی دفاع کند )برشی  از تاریخ را به مدد 
پرچم طرفداری  از  به  را  زند( و هم حجاب  واقعیت جا  به جای طبیعت و  ایدئولوژی 

اسالم و جمهوری  اسالمی  تبدیل کند.
داللت اسطوره ای حجاب، هم به مخالفان امکان می  دهد که در عبور از حجاب و 
هنجارهای مربوطه، به عنوان ابزاری در مخالفت مسالمت آمیز با رژیم مستقر سود برند و 
هم به جریان های تمامت خواه  امکان می  دهد که با باالبردن هزینه بی حجابی -به صورت 
قانونی )اجباری کردن هنجارهای حجاب( و غیرقانونی )از طریق گروه های فشار(- ظاهر 
جامعه را به گونه ای بیارایند که بر اسالمی  بودن و نیز مشروع بودن حاکم اسالمی  داللت 

داشته باشد.
داللت اسطوره ای حجاب، طرفداران آن را وا می  دارد تا از حجاب به عنوان یک 
انتخاب به حجاب به عنوان یک ضرورت برسند. این  چنین است که رعایت حجاب و 
اسطوره سازی  از آن )یا هنجارهای دیگر سکسی( در این کشورها و جریان ها آشکارا 
انعطاف ناپذیر، غیر قابل نقد و غیر قابل تغییر است و با تهدید و ترور پیوند خورده  است.

]25[
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اسطورههایویژهسکسی
به  می  توان  مثال،  برای  تاثیرگذارند.  سکس  پهنه  بر  نیز  ویژه  گونه ای  به  اما  اسطوره ها 

 اسطوره های بکارت، غیرت، ناموس، خانواده و طالق اشاره کرد.
گاهی  ادبیات مذهبی تالش می  کند هر آنچه را که مذهب حالل یا حرام اعالم کرده 
نشده اند.  تایید  زند که در هیچ تحقیق مستقلی  پیوند  پیامدهایی  و  مادی  نتایج  با   است 
مومنان از این طریق تالش می  کنند مخاطبان خود را تخدیر کنند و هر گونه   امکان شکی 

را از آنان بستانند.
به  این اسطوره های سکسی توجه کنید:

- آدم های مذهبی کم تر دچار اختالالت سکسی و روانی اند.
- آدم های مذهبی زندگی خانوادگی موفق تری دارند.

- آزادی جنسی به  آزارهای جنسی و تباهی نسل بشر می رسد.
- حجاب محدودیت نیست. حجاب برای زنان امنیت می آورد.

- طالق در خانواده های مذهبی کم تر است.
- انحراف های جنسی و سکس سیاه کم تر در آدم های مذهبی دیده می  شود

. ... -

اگر کسی جرئت کند و در یک مطالعه  آماری، دقیق عکس قضیه را نشان دهد، طرفی 
نمی بندد زیرا اسطوره ها، ایدئولوژی ها و اطالعات مخدوش به داد بنیادگراها می رسند 
و آن ها خیلی ساده و راحت به شما می  گویند کسانی که شما به عنوان نمونه آورده اید 

مذهبی و مومن نبوده اند!
در  اروپا  توصیف  در  که  اسدآبادی  جمال الدین  سید  به  منصوب  معروف  جمله 
مقایسه با کشورهای  اسالمی  آورده  است، اوج استفاده خالقانه   از این تکنیک را نشان 
می  دهد. او می  گوید »اینجا )اروپا( اسالم هست، اما مسلمان نیست، اما آنجا )کشورهای 

 اسالمی ( مسلمان هست، اما اسالم نیست.«
تک تک  از  فراتر  مگر  بپرسد:  خود  از  نمی  یابد  رخصت  البته  اسطوره زده   اندیشه  
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مسلمانان و تاریخ شان و قیل وقال هاشان، چیزی به نام اسالم هم وجود دارد؟]26[
گرفتار  جدی  برون دینی  یا  درون دینی  نقدهای  دام  در  وقتی  بنیادگراهای  اسالمی  
می آیند، خیلی راحت به شما خواهند گفت: اصال اسالم این نیست! زیرا اسالم گرایی با 
آن که به تاریخ گره خورده  است، هیچ اعتنایی به تاریخ ندارد و هیچ احترامی  به تاریخ 

نمی  گذارد. ورد اینان اسالم ذاتی  است که در برابر اسالم تاریخی قرار می  دهند.]27[
بنیادگرایان از دل تاریخ اسطوره ای که بازیافته اند به جنگ سبک های تازه زندگی 
در  نمی  توانند  هیچ  گاه  آنان  ساده،  شوند  این  به   و  می  روند.  حیات  مدرن  و شکل های 
درازمدت، به انگاره های وحدت بخش و انسجام آفرین برسند و همیشه در حال جدال و 
شقه شقه شدن اند. بنیادگرایی و اعتیاد به تخدیر اسطوره با تحمیل شکل های ثابت و راکد 

به قامت تاریخ و زندگی به فاصله ها دامن می  زند.
بنیادگرایی  از این منظر، صدای فاصله ها ست. بنیادگراها تا آنجا که  از صندوق های 
رای هم آوایی و هم صدایی با خود را بشنوند، می  توانند با دموکراسی و انتخابات کنار 
بیایند، اما اگر دموکراسی و انتخابات بخواهد خود را با حقوق بشر و حق حاکمیت بر 
کالبد و سرنوشت خویش همراه و بیمه کند، بنیادگرایان بر نمی  تابند و از خیر دموکراسی 

و انتخابات می  گذرند.
و  توده ها  تخدیر  برای  الزم  اسطوره های  که   اسالمی   اجتماعات  در  اسالم گراها 
وارونیدن نظام دانایی فراهم است به جای تاکید بر حق )به معنای حق داشتن( و پذیرش 
)به  حق  بر  می  دهند  ترجیح  خویش«،  بدن  بر  حاکمیت  »حق  جمله  از  آدمیان،  حقوق 
معنای حق بودن( تاکید شود؛ در نتیجه، در بستری  از توهم و اسطوره تالش می  کنند از 
درست بودن پوشش های دینی دفاع کنند؛ در حالی که در جوامع سکوالر که جوالنگاهی 
دینی،  پوشش های  از  دفاع  در  آن ها  ترجیع بند  نمی  شود،  یافت  ترک تازی ها  برای  این 

پوششی  از حقوق فردی و حق، به معنای حق داشتن، است.
در این چشم انداز، توسعه، استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران، 
بیش و پیش از هر چیز در گرو اسطوره زدایی  از فرهنگ فاربی و تاریخ ایرامی  )ایرانی-

اسالمی ( است؛ فرهنگی که به شدت از اسطوره های سکسی و دانایی  اسطوره ای متورم 
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شده و به  امتناع گفتگو رسیده  است.]28[
اسطوره زدایی  از پهنه سکس و تن دادن به نظام دانایی مدرن در ایران امروز ضرورت 

هر تغییر معنادار به سوی  استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر است.
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یادداشت ها

رک: »رساله دخانیه«، میرزاحسن کربالیی؛ »آیین«، »دختران و خواهران ما«، احمد . 1
کسروی؛ »غرب زدگی«، جالل آل احمد. 

رک: »جهانی شدن؛ تفاوت ها و حقوق بشر«، از همین قلم. . 2
تحدید قلمرو امر مقدس در دو سطح انجام می  گیرد. الف: در سطح نهادی فرآیند . 3

عرفی شدن دین را از مرکز اجتماع به حاشیه می راند. ب: در سطح فرهنگی فرآیند 
دنیایی شدن دین را از مرکز گفتمان های گوناگون به حاشیه می راند.

پهنه های مختلف دانش، عالوه بر آن که برای خود بهره ای  از حقانیت قائل اند، خود . 4
را مستقل می دانند. این البته بدان معنا نیست که پهنه های گوناگون از دستاوردهای 
دیگر پهنه ها بی نیازند یا نسبت به آن ها بی توجه، بلکه بدان معنا است هیچ پهنه ای 
 از دانش نمی  تواند متولی پهنه دیگر باشد و کارشناسان آن پهنه را به پیروی  از خود 
بخواند. ارتباط بین پهنه های دانش چندسویه، آزاد و باز است. در شرایط موجود، 
با اهمیت روزافزونی که برخی  از این ارتباطات پیدا کرده اند، آرام آرام شاهد تولد 

پهنه هایی  از دانش هستیم که خود را »مطالعات بین رشته ای« تعریف می  کنند.
در جامعه دینی ما سکس »همچون لذت بردن« کلبی مسلکانه   از بدن خویش و دیگری  . 5

همواره در سیطره فرآیند تولید مثل بوده  است تا آنجا که حرمت از بین بردن عمدی مایع 
منی  از مسلمات فقه شیعی تلقی شده است. )رجوع کنید به: »غایه القصوی فی ترجمه 
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پیروزی، 1423، جلد 2 صفحه 304( عروه الوثقی«، محدث قمی ، منشورات صبح 
تنها شکست  نباید  انگاره کنترل جمعیت را  با  شکست جریان های فقهی در مقابله 
خوانشی سنتی  از دین در برابر یک خوانش مدرن تلقی کرد. مسئله  اصلی چیرگی 
 انگاره سکس »همچون لذت بردن« است که تمام قد در برابر فقه سنتی  ایستاده  است. 
بسیاری  از آنچه در ایران امروز ناهنجاری های سکسی خوانده می  شود چهره دیگری 
 از این انگاره  است که باید آرام آرام به استقبال آن رفت. صداهایی که  از برخی  از 
کانون های تازه فقهی در توجیه مواردی  از سقط جنین و کنترل جمعیت به گوش 

می رسد نمونه هایی  از این دست اند.
تبدیل کردن صف بندی های  اولیه به نهایی ترین و نهانی ترین اشکال خود این مزیت 

را دارد که می  تواند ارزیابی های  اجتماعی را واقع بینانه کند.

7. در پیگیری  این ادعا، کافی  است از خود پرسید در حالی که  ایران در پرونده  هسته ای 
در شرایط بسیار نگران کننده ای  است، چرا دولت، نمایندگان مجلس و تریبون های 
 هم سو بخش کالنی  از قدرت خود را هزینه سامان دهی حجاب و جاروجنجال های 

 آن می  کنند؟

8. در این مورد به نکته های زیر توجه کنید:

یکم: توجه زن ستیزان به پهنه سکس، حاشیه ای و ابزارانگارانه   است. حاشیه ای  است 
به  آنان  بماند.  پهنه دست نخورده  این  در  ترجیح می  دهند همه چیز  زیرا آن ها 
فراست دریافته اند هر گونه گفتگوی جدی  از سکس می  تواند به نتایج وارونه 
بینجامد و حوزه نفوذشان را بکاهد. جان مایه گفتگوهای  آن ها از سکس ستایش 
مادر، خانواده و نقش ابزاری زن در آن است. در پهنه تجویز نیز نمی  توانند از 
بازتاب کج وکوژ  از  و  دارودرفش درونی می  شود  با  فقهی که  چارچوب های 
ایستا،  شدت  به  گفتمان  این  منظر،  این  از  روند.  فراتر  گذشته  است،  عرف 

گذشته گرا، غیرانسانی و تبعیض آمیز است.
گفتگو از سکس ابزاری نیز هست؛ زیرا زن ستیزان از فقر اندیشه در پهنه سکس 
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اصلی ترین ماشین ترور خود را ساخته اند و به جرئت می  توان ادعا کرد که  این 
ماشین، دوشادوش ماشین ترور عقیدتی، پرکارترین سازوکار سپاه سیاه  استبداد 
در طول یکصد سال اخیر بوده است. عجیب نیست اگر حجاب و مسائل مربوط 
ما  بحران های  ثابت  پای  به آن - حتی در سطح جهانی - در سه دهه گذشته 
بوده است و زن ستیزان هر از گاهی با دمیدن بر این آتش پردود، شعله های الزم 

برای  آتش بازی در دیگر پهنه ها را فراهم آورده اند.
دوم: زن ستیزی روی دیگر انسان ستیزی  است و ریشه در نیست انگاری و فقر اندیشه 
نظر  به  زن ستیزی،  بنارشناسی  نیز  و  نهانی  نهایی،  پیامدهای  به  توجه  با  دارد. 
هر  یا  نباشد؛ چه، زن ستیزی  این گروه ها  بر  دقیقی  عنوان  »زن ستیزی«  می رسد 
به  و  پیش رونده  است  خود  و  پویا  امری  گروه ها،  دیگر  علیه  غیرانسانی  رفتار 
زودی به دیگر گروه ها و پهنه ها نیز کشیده می  شود. اینان خودستیز، نیست انگار 

و هیچستانی اند.

9. »جامعه  همگن« انگاره ای  است برآمده  از فقه که  اختالط زنان را با مردان حرام می داند؛ 
جدایی جایگاه زنان و مردان در اتوبوس ها )تهران( و مینی بوس ها )قم(، جدایی زنان 
از مردان در دانشگاه ها )کشیدن پرده در وسط کالس ها(، کودکستان ها، مدارس 
برخی  از رشته های دانشگاهی و دبیرستانی  و دانشگاه های تک جنسیتی، تخصیص 
بسته شدن  زنانه و مردانه،  برای تفکیک سیستم درمانی  به یک جنس ویژه، تالش 
بسیاری  از ورزشگاه ها به روی زنان و ... نمونه هایی  از این اقدامات هستند که  اگر 
با توفیق همراه بود چه بسا می  توانست تاسیس شهرهای  همگن را نیز در دستور کار 

اسالم گراها قرار دهد!

10. نمونه تازه  این فرار به جلو فیلم محمدرضا معتمدی  است با عنوان »دیوانه ای  از قفس 
پرید« که دیدن آن هم جالب است و هم نگران کننده؛ جالب است زیرا کارگردان 
ایران را سکس  بیمار  پنهان بسیاری  از تباهی های جاری در رگ وپی جامعه  سویه 
می داند و با محور قراردادن زنی به نام یلدا بر طوالنی بودن این تاریکی  اشاره دارد. 
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از کارکرد  اصول گراها  برخی  از  می  دهد  نشان  زیرا  فیلم غم بار هم هست  این  اما 
ناامیدند و برای حفظ باورهای  ریاکارانه نمایندگان خود در پهنه قدرت به شدت 

خود راهی جز انتحار نمی بینند.

بنا به خوانشی  از تاریخ اسالم، برخی  از اعراب برای  هزار و چهارصد سال پیش، 
رهایی  از کابوس های جنسی و اضطراب های ناموسی به زنده به گور کردن دختران 
آرمان شهر  به   از دست یابی  کامل  ناامیدی  در  آن ها،  اخالف  پرداختند. حاال  خود 
خود  زنانگی  کردن  گور  به  زنده  به  دانستن،  هراس  رهایی  از  در  و  خود  سکسی 

می  پردازند.

11. فاجعه ای که مدیریت سنتی سکس بر جوانان آوار کرده  است چنان دژخیمانه   است 
به  اندازد.  وحشت  به  را  منصفی  ایرانی  هر  می  تواند  آن  دم دستی  از  برآوردی  که 
عنوان نمونه به پدیده »خودارضایی« می  توان اشاره کرد که  در مقاله »جلق در زیر 

دلق« به آن پرداخته ام.

12. فاجعه ای که مسعود ده نمکی در »فقر و فحشا« از پدیده تن فروشی در ایران امروز به 
تصویر می  کشد، نمونه   آشکار تاکتیک فرار به جلو است. 

الف- این آسیب شناسی بسیار ساده انگارانه است: 
سهم  بپرسد  خود  از  است  ممکن  مخاطب اش  نمی  کند  تصور  ده نمکی  یکم: 
دخالت  سکسی  بگیروببندهای  بسیاری  از  در  -که  دوستان اش  و  مسعود 
سهم  فاجعه  این  از  میزان  چه  یا  است؟  چقدر  فاجعه  این  در  داشته اند- 
چگونگی  اختالط  و  پوشش  حجاب،  سکس،  که  است  دین  خوانشی  از 

آدمیان را دماسنج اسالمی بودن اجتماع می داند؟
دوم: او تصور نمی  کند که ممکن است ما از خود بپرسیم سهم قدرت و صاحبان 
آن در این فاجعه چقدر است؟ و نسبت سکس سیاه با بازار سیاه و استبداد 

چیست؟
سوم: او  از خود نمی  پرسد اگر فقر )آن طور که  القا می  شود و نسل ما آموخته 
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 است، هرچه را کسانی چون ده نمکی بخواهند القا کنند، مشکوک است، 
زیرا آن ها به جبهه استبداد متعلق اند و جبهه استبداد همیشه در این خاک 
مورد سرویس گیرندگان چه  در  است،  فحشا  عامل  است(  بوده   مشکوک 

قضاوتی باید کرد؟ و سهم آن ها در این فاجعه  اقتصادی چقدر است؟
هنگام  شکنجه گران  بازی گوشی  مثل  هست؛  هم  بازی گوشانه  سناریو  ب- 

اعتراف گیری جنسی. 

13. رک: »ایران در حاشیه؛ توسعه نایافتگی و پاسخ های  ایرانی«، از همین قلم.

14. رک: »در پرگویی ما ایرانی ها؛ فرهنگ فاربی و مشکل زبان«، از همین قلم.

15. برای مثال در »اجتماعات طبیعی« درک آدمیان از »حق تسلط بر کالبد و سرنوشت 
خویش« بسیار محدود، غریزی و ابتدایی  است و سازوکار اعمال آن در چارچوب 
در  بسیاری  حد  تا  حق  این  سیاسی«  »اجتماعات  در  قبیله  است.  و  خانواده  نهاد 
قابل  لویاتان قدرت  اراده  از  فراتر  »لویاتان« است و هیچ حقی  چارچوب خواست 
و  می  گیرد  شکل  قدرت  خالی  از  فضاهای  کم کم  فرآیند  این  در  نیست.  تحمل 
اجتماع سیاسی  آرام آرام به »جامعه مدنی« تبدیل می  شود. جامعه مدنی در بستری  از 
گفتمان های متکثر و متقاطع همانند اومانیسم، فردانیت، سکوالریسم، سکسوالیزم و 
... زمینه های پدیداری »حق حاکمیت بر کالبد و سرنوشت خود« را در عنوان هایی 
مجازی،  جامعه  می  کند.  نهادینه  بشر  و حقوق  دموکراسی  قراردادگرایی،   همچون 
نیک وبد«  »فراسوی  به  که  است  فرآیند  این  اوج  جدید  ارج شناسی  و  پسامدرنیته 
برای  را  چیز  همه  »خودفرمان فرمایی«  همچون  پروتکل هایی   با  و  می  گذارد  گام 
حاکمیت بی هماورد انسان بر بدن و سرنوشت خویش فراهم می آورد. رجوع کنید 

به: »ارج شناسی جدید«، از همین قلم.

16. رک: »علیه نقل«، از همین قلم. 

17. رک: »در همسایگی جهان جدید و غیبت داوری  الهی«، از همین قلم.
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18. رک: »پروبالی در پهنه سیمرغ«، از همین قلم. 

سکوالریسم،  و  سنت  کتاب  از  ادیان«،)1(  گوهر  »معنویت؛  مصطفی،  ملکیان،   .19
انتشارات صراط. و نیز ملکیان، مصطفی، مجله »مدرسه«، ویژه نامه عشق، شماره ٣، 

خشونت عشق. 

بشر  و  کهن  خدای  متافیزیک،  الهیات،  از  مدرن،  دستاوردهای  چنبره  در  ملکیان   .20
کامل و غیرطبیعی می  گریزد و تالش دارد به معنا برسد. معنایی که در لفافه ای  از 
اخالقیات و ذهن گرایی عاطفی پیچیده شده است. معنویت برای او دینی، اخالقی 
و زیبایی شناسانه و الجرم رقیق و تهی  است. آنچه پرسیدنی  است کجایی و چرایی 

 ایستگاهی  است که وی در آن پیاده شده است.

21. زمانی، کریم، »شرح جامع مثنوی معنوی«، 1374، صفحه 275.

تاکید می  کند:  نکته  این  بر  به دقت  تنهایی، عشق«  ملکیان در سخنرانی »سکوت،   .22
»انسان ها نه تنها خودشان را دوست دارند بلکه فقط خودشان را دوست دارند.«

23. رک: »در کمند عقالنیت«، وب گاه اخبار روز، از همین قلم. 

نشریه  اباذری،  یوسف  ترجمه  حاضر«،  زمان  در  »اسطوره  بارت،  روالن  رک:   .24
»ارغنون«، شماره 19.

25. در این چشم انداز به نظر می رسد سرنوشت جمهوری  اسالمی  و جریان های بنیادگرای 
 اسالمی  با سرنوشت حجاب گره خورده  است و این راز هزینه های  هنگفتی  است 
که جمهوری  اسالمی  صرف پیش برد اسطوره حجاب می  کند. در ادامه زیر عنوان 

»اسالم سیاسی در چنبره حجاب« به  این بغرنج بازخواهم گشت.  

26. رک: »اسطوره وحدت«، از همین قلم. 
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27. رک: »در دفاع از دین تاریخی«، از همین قلم، ماه نامه  »آفتاب«، شماره آذر ماه سال 
1381، صفحات 96 و 97.

بسیاری  از گرایش های  مذهبی،  و جریان های  از رویکرد جمهوری  اسالمی   فارغ   .28
می  خورد.  آب  نیز  نخبه گرایی  سنت  از  سکس هراسانه،  لفاظی های  و  ضدسکس 
توزیع  و  تولید  به  آشکارا  فرهنگی  آن ها،  کاالهای  مخاطبان  و  نخبگان  برخی  از 
کنید  مقایسه  می  کنند.  مصرفی  انتقاد  کاالهای  و  لذت  انتخاب،  انبوه  آزادی، حق 
گرایش های این سنت فکری را در برابر تولید و توزیع انبوه موسیقی پاپ، تلویزیون، 
ویدیو، ماهواره، اتومبیل، کتاب و حتی روزنامه. اینان از این که تکنولوژی و سبک 
زندگی مدرن توده های مردم را نیز در لذت بردن از پدیده هایی که به باور آن ها ویژه 
گروه های برجسته  است سهیم کرده به شدت هراسان اند. این مخالفت ها شاید گاهی 
مدرنیته  و  دموکراسی  برابری،  آزادی،  بدن،  بر  با حق حاکمیت  مخالفت  ترجمان 

باشد.
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۸. داستان ساده  اکبر و رویای فتح پنجره

در  ستایش انگیز  است  گامی  جنسی  اقلیت های  حقوق  از  دفاع  در  گنجی  اکبر  نوشته  
گسترش، تنقیح و نهادینه شدن اندیشه حقوق بشر در ایران.]1[ هرچند او راه پرپیچ وخمی 
را برای  استدالل های خود برگزیده  است، با این وجود، نام گنجی و سابقه و صداقت وی 
 آن قدر سنگین است که با پرداختن به موضوعی بتواند آن را به گفتمانی زنده و سرشار 
با  تبدیل کند. در کمال تاسف، اما، برخی  از مدعیان وفاداری به گفتمان حقوق بشر، 
نخ نمایی  همچون  اتهام های  با  و  تاخته اند  بر وی  است،  مناقشه   قابل  دالیلی که سخت 
»به  بی هدفی«،  و  ناامیدی  زمانه  این  »در  که  گرفته اند  خرده  به  اولویت ها«  »بی توجهی 
مسائل روز ایران بپردازد.« می گویند »ما از گنجی  انتظار ماندالشدن داریم نه تبدیل شدن 
فعاالن سیاسی  نبود  اکبر گنجی که در  منتقد پرسروصدای  ادبی«، »کسی مثل  به فالن 
انسان  عمومی  حقوق  دست آوردن  به  برای  جهانی  اشل  در  می  تواند  مردم  قبول  مورد 
ایرانی موثر باشد، نباید به فرعیات بپردازد. به ذهنیت مردم از موضوع همجنس گرایی و 
مدافعان آن کاری ندارم، که طرح همین مسئله توسط نقض کنندگان حقوق بشر کافی 
ست تا خیلی ها باور کنند تالش امثال گنجی در جهت همجنس گراکردن بچه های  آن ها 

ست!«]2[
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یکم: برای درک اهمیت کار طاقت فرسای کسانی چون اکبر گنجی که در برابر استبداد 
موذی و پنهان برآمده  از پوپولیزم کرنش نمی کنند و با دفاع از حقوق اقلیت های جنسی، 
تالش دارند از هزینه های فعالیت های سیاسی و فرهنگی در جامعه بکاهند و نیز کسانی 
حقوق  و  دموکراسی خواهی  جنبش  دارند  تالش  جنسیت  گفتمان  به  پرداختن  با  که 
یادآوری  می دانم  برند، الزم  پیش  ایرانی  از سنت  عبور  دشوار  در گردنه  را  بشرطلبی 
کنم که ماشین ترور جنسی یکی  از پرکارترین ماشین های ترور استبداد است و فعاالن 
سیاسی بسیاری به تیر جفای  این حقه  از پای درآمده اند. به  اضافه، نباید فراموش کرد که 
گفتمان جنسیت، پاشنه   آشیل حکومت دینی و چشم اسفندیار ویترین خالی  اخالقی  آن 
است. از این رو، بدون دامن زدن به یک گفتمان خالق، سالم و شکوفا در پهنه جنسیت 
و نهادینه کردن »حق مالکیت و والیت بر کالبد خویش«، نه تنها امکان عبور از آستانه 
مدرنیته برای  اجتماع ایرانی فراهم نخواهد بود که هر گونه تالشی را برای نهادینه کردن 

آزادی و برابری ناکام خواهد گذاشت.
در تایید این پندار کافی  است به بسامد مسائل مربوط به جنسیت و اخالق جنسی 
برای  دینی  حکومت  که  سنگینی  هزینه های  نیز  و  غیررسمی   و  رسمی   تریبون های  در 
از  دفاع  در  کنیم. گنجی  نگاه  می پردازد  مطلوب خود،  زندگی جنسی   استقرار سبک 
حقوق اقلیت های دینی و جنسی به نیکی یادآوری می کند که استبداد سیاسی، ریشه های 

عمیق تری نیز دارد که گاهی  از یادها می رود.

دوم: در جایی گفته ام که واقعی ترین و اصیل ترین جنبش مدنی  ایران، در یکصد ساله 
اخیر، جنبش زنان است و بر این باورم که بدون پیروزی در این پهنه امکان پیروزی های 
دیگر،  عبارت  به  می رسد.  نظر  به  ناممکن  و  سخت  پهنه ها  دیگر  در  پایدار  و  واقعی 
استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران بدون به رسمیت شناختن »برابری 
جنسیتی« ممکن نیست و نیز برابری جنسیتی در ایران به رسمیت شناخته نخواهد شد مگر 

با حل وفصل پایدار مسائل سکس در ایران.
در این چشم انداز، به نظر می رسد سکسوالیزم و لیبرالیزم به یکدیگر پیوند خورده اند، 
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مناقشه  قابل  پنداری  یعنی  آزادی جنسی مقدمه  هر آزادی دیگری  است. گرچه چنین 
به نظر می رسد، اما این واقعیت که زنده ترین، پویاترین و پیوسته ترین جنبش اجتماعی 
تا  پیوستار  این  سر  یک  است.  مناقشه انگیز  کم تر  است  زنان  جنبش  مدنی  ایران  و 
نیز  دینی  حکومت  رسمی   تریبون های  تا  حتی  و  الیه های  اجتماعی  محافظه کارترین 
سرایت کرده است و گاه و بی گاه از ضرورت تغییر در این پهنه یاد می کند و سر دیگر، 
در جریان های سکوالر به ضرورت آزادی جنسی، در اجتماعی همچون ایران، به عنوان 
تمامی  شهروندان  برابری  و  البته آزادی  زنان و صد  برابری حقوقی  و  پیش نیاز آزادی 
نیز  فراگیرترین حرکت آزادی بخش مدنی  ایران  زنان  تاکید می  گذارد. جنبش  ایرانی 
هست، که با در نظرگرفتن حجم نافرمانی های مدنی رایج و پیش رونده مربوط به آن، 
می توان امیدوار بود که اولین شکاف جدی در دیوار بلند و ستبر استبداد دینی در این 
پهنه آشکار شود. با این همه، از آنجا که همه گیری فقر اندیشه در گفتمان جنسیت در 
برای  بسترسازی  و  آن  به  پرداختن  ضرورت  دیگری  است،  پهنه  هر  از  وخیم تر  ایران 
گفت وشنودی بالنده و ملی در این زمینه، دو چندان است. ملی کردن حق گفت وشنود و 
تصمیم گیری در مورد »قلمرو تن« و نیز ملی کردن حق گفت وشنود در مورد جستجوی 
»سبک زندگی« و انتخاب »راه های نیل به سعادت«، پیش نیاز »حق حاکمیت بر سرنوشت 

خویش« و نیز گام نخست ملی کردن هر پهنه و عرصه دیگری  است.
این که ایرانیان سال ها ست از مشروطیت، ملی کردن قدرت و قانون، حق حاکمیت 
بر سرنوشت خویش، آزادی و برابری و دموکراسی یاد و فریاد می کنند، اما همچنان در 
خم یک کوچه مانده اند، بیش تر از هر چیز، نتیجه بی توجهی به حق حاکمیت بر قلمرو 
در  ندارند  حق  و  نمی توانند  آن  شهربندان  که  اجتماعی  در  می شود  مگر  و  است.  تن 
مورد بدن و تن خود تصمیم بگیرند، بتوان از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش سخن 
گفت؟ و به حاکمیت ملی رسید؟ و مگر می شود در زندانی که برای تن آدمی  ساخته اند 
اندیشه را آزاد خواست و از آزادی بیان دفاع کرد؟ و مگر می شود فاصله شهربندی و 
شهروندی را با چشم های بسته طی کرد؟ جایی که هنوز سرآمدان اش در برابر این حق 
ساده چون وچرا می کنند، چگونه می توان از دموکراسی گفت و به ادعای حقوق بشر 
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دل بست؟
الزم وملزوم  که   - جنسیتی  برابری  و  جنسی  آزادی  مطالبه  بیانیه  بر  امضانهادن 
دموکراتیک،  جامعه ای  به  درآمدن  برای  پیش نیازهایی حقوقی  عنوان  به  و  یکدیگرند 
انسانی، سالم و شکوفا حیاتی اند - شرط ضروری دموکراسی خواهی و حقوق بشرطلبی 

 است.      

هر  اقلیت ها  ست.  اقلیت ها  حقوق  از  دفاع  واقع،  در  بشر،  حقوق  از  دفاع  سوم: 
به  پرداختن  ضرورت  و  حیاتی تر  آن ها  حقوق  از  دفاع  باشند،  آسیب پذیرتر  چقدر 
ایران  در  زندانیان،  نیز  و  دینی  و  جنسی  اقلیت های  که  آنجا  از  است.  جدی تر  آن ها 
آسیب پذیرترین اقلیت های  اجتماعی اند، بدون دفاع جانانه از حقوق آن ها و تالش برای 
بهترین  در  که  ماند  خواهد  ناتمام  بشر  حقوق  گفتمان  تنها  نه  رسمیت شناختن شان،  به 
حالت، به فرض پیش برد مطالبات سیاسی، این امکان را به استبداد خواهد داد که برای 
ترور مخالفان سیاسی خود، ابتدا آن ها را به اقلیت های جنسی، دینی و اجتماعی مربوط 
کند و سپس آن ها را در زندان هایی که هیچ پنجره ای به جامعه ندارد، از سر راه بردارد.

قربانیان  و  بشر  حقوق  از  دفاع  در  ایدئولوژیک  و  سیاسی  اولویت بندی  گونه  هر 
استبداد به نهادینه شدن حقوق بشر آسیب خواهد زد و با ریختن آب به آسیاب استبداد 
به رقم خوردن فاجعه ای دیگر می انجامد. داستان حقوق بشر، داستان ساده ای  است، همه 
با هم برابرند. هیچ کس و هیچ گروهی نمی تواند، حتی با قانون گذاری، یا اولویت بندی، 
 از این اصل طالیی عبور کند. این داستان ساده زمانی فراگیر و تاثیرگذار خواهد شد که 
با اشکال گوناگون و با صداهای مختلف و در موقعیت های رنگارنگ تکرار و تشدید 
شود. اولویت بندی در پهنه حقوق بشر، از کج فهمی  در گفتمان حقوق بشر آب می خورد 

و در بهترین حالت، سنگر آخر را به ناقضان حقوق بشر نشان می دهد.
از  و  بایستد  ساده  داستان  پای  این  باید  شود،  گاندی  یا  ماندال  گنجی،  است  قرار  اگر 
ریشخند دوستان نادان و دشمنان دانا خم به ابرو نیاورد و به هیچ بهانه و بهایی به حقوق 
بشر اماواگر نزند. ما از این که ماندال یا گاندی نداریم، البته رنج می  بریم؛ اما، بیش تر از 
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آن رنج می  بریم که کسانی همچون خاتمی ، که قرار بود ماندال یا گاندی باشند، داستانی 
را که برای مردم بازگو کردند به آسانی فراموش و تهی می  کنند.

چهارم: در کمال تاسف، به نظر می رسد میراث روشنفکرستیزی چپ ها در ایران، ماترک 
پایدار و ریشه داری  است و به این سادگی دست از سر ما بر نمی دارد. درست است که 
روشنفکران خطاهای بی شماری را رقم زده اند؛ درست است که روشنفکران در کاسه 
خرد خویش مصالح آدمیان را سبک/سنگین می کنند و خرد آدمی  و فرآورده هایش 
نسبی اند؛ اما مگر آدمیان می توانند از خطاکردن بگذرند و بگریزند؟ اما مگر آدمیان، در 

غیبت روشنفکری، عصای دیگری دارند که به آن تکیه زنند؟
ردپای روشنفکرستیزی و نخبه کشی در گفتمان جنسیت بیش تر از هر جای دیگری 
 استخوان سوز و مردافکن است. از رسوبات روشنفکرستیزی  است که به ما امکان می دهد 
اندیشمند  آزاده و جان پاکی همچون گنجی را، با وجود خطاهایی که ممکن است تجربه 
کند، به روشنفکری دل مشغول گرفتن جایزه نوبل، فروکاهیم و مورد مالمت قرار دهیم. 
این نوع برخوردها هم جفا به گنجی  است و هم جفا به روشنفکری. اگر کسی همچون 
گنجی با وجود هزینه های گزافی که در پای  افکار و عقایدش پرداخته است، نتواند از 
با انگ ها و رنگ های مختلف روبه رو  آنچه که به باورش اهمیت دارد گفتگو کند و 

گردد، کدام روشنفکری می تواند از این دام بگریزد؟
و  این گفتمان خطرخیز  در  ویژه  به   - دیگر  و روشنفکران  واقعی گنجی  مخاطب 
مین گذاری شده - البته مردم عادی نیستند و ضرورتی هم ندارد که کسانی چون گنجی، 
برای قهرمان شدن، داستان خود را آن چنان تهی کنند که همه را راضی کند. کافی  است 
به ذهن مخاطبان فرهیخته تلنگر زده شود. اگر مخاطبان فرهیخته اغنا شوند و تغییر کنند، 
در آبشار گفتمان رنگارنگی که در دامنه هرم اجتماعی به راه خواهد افتاد، کاالهای الزم 

برای مصرف کف هرم تولید خواهد شد.
حرف  که  می زنند  نهیب  روشنفکران  به  کوچه وبازار  مردم  به  اشاره  با  که  کسانی 
واقع  نمی فهمند، در  مردمان کوچه وبازار  را  یا حرف آن ها  نیست،  آن ها، حرف مردم 
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این  از  با روشنفکری مشکل دارند و دغدغه های  آن ها را درک نمی کنند و  خودشان 
رو به گونه ای پنهان و آشکار به خودسانسوری، سرکوب و سکوت دامن می زنند. اینان 
همان کسانی هستند که اگر قافیه تنگ شود به مردم کوچه وبازار هم رحم نمی کنند و 
بیداد »لمپنیزم«  با استبداد هم آوا می شوند و از  در سرکوب »سبک های دیگر زندگی« 

داد می زنند.
در جامعه ای که به شدت اروتیک شده، همه چیز به نمادهای جنسی تبدیل و تقلیل 
داده شده است، تمام بلندگوهای رسمی  و غیررسمی از بی بندوباری صحبت می کنند، 
پلیس دایم به جوانان متعرض می شود، گاه و بی گاه خبری دال بر قتل های ناموسی و 
خفاشان شب شنیده می شود، آدم های بسیاری به واسطه رفتارهای جنسی متفاوت شان 
سرکوب و وادار به سانسور می شوند، اعتراف های جنسی پای ثابت فیلم نامه های تیم های 
بازجویی اند، سرکوب جنسی به سطحی شدن روابط انسانی و ناچار سکسی شدن روابط 
قربانی می شود، خبرنگاران  باور نکردنی  به گونه ای  بنی یعقوب]3[  منجر می شود، زهرا 
خارجی  از انقالب ریملی صحبت می کنند و حکومت حتی به ساده ترین مسائل شخصی 
شهربندان خود هم گیر می دهد؛ خواست خود را به آنان تحمیل می کند و تالش بسیار 
دارد که جوانان و خانواده های  آن ها را مرعوب کند، چگونه می توان بر این تصور بود 
که  آزادی های شخصی و جنسی  اهمیت زیادی ندارند و هنوز هنگام گفتگو از آن ها 

نیست.

پنجم: »کیستی یا چیستی؟ نمی دانم/تنها می دانم که دوستت دارم/چرا/که هستی/زنده 
و گویا/حتی وقتی پرندگان نمی خوانند/شب های سرد زمستان/که هیچ کس/رویای فتح 
پنجره ای را نمی پزد/با آن پرندگان مهاجر به جانب جنوب چه کردی؟/که یک صدا 
داریم/چرا؟/که  دوستت  که  می دانیم  تنها  چیستی؟/نمی دانیم/  یا  کیستی؟  می گفتند: 

هستی/نستوه و استوار/چون نخل ها/در دشستان های جنوب.«]4[
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۹. برهنگی دماسنج دموکراسی  است

علیا ماجده  المهدی دختر بیست ساله ای  است که مصر، جهان عرب و حتی جهان اسالم 
را به  آتش کشیده  است. علیا در مصر با گذاشتن تصویر عریان خود و دوست پسرش 
بر روی »فیس بوک«، »توییتر« و وبالگ شخصی اش اضطراب های جنسی  اجتماع خود 
را عریان ساخته  و گام در راهی گذاشته  است که پیش تر محمد البوعزیزی در تونس 
گذاشت. اگر محمد با قربانی کردن خود بهار عربی را کلید زد و خبرساز شد، علیا اما، 
با به  آتش کشیدن جهان عرب و سنت های باستانی  آن، واقعیت کابوسی را که در جهان 
عرب به »بهار عربی« تعبیر شده است به چالش کشیده  است. او با عریان کردن تن خود 

جان بیمار این جهان پر از ویرانی را به نمایش گذاشته  است.
علیا کنش خود را آزادی خواهانه می داند و در وبالگ اش با عنوان »یادداشت های 
یک زن انقالبی« در برخورد با منتقدان و مخالفان می  نویسد »نخست درباره زنانی که در 
آغاز دهه 70 میالدی در دانشکده  هنرهای زیبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت 
می  شدند، قضاوت کنید و کتاب های  هنری را پنهان کنید، مجسمه های برهنه را بشکنید، 
سپس در برابر آینه لخت شوید و بدن های خود را که با دید تحقیرآمیز به آن ها نگاه 
می  کنید به آتش بکشید تا پیش از فرستادن اهانت هایی با مضمون تبعیض جنسی به من و 

نفی حق آزادی بیان من، برای همیشه از عقده های جنسی خود رها شوید.«
به باور من، این داوری ستایش انگیز با وجود عجیب بودن اش - برای ما که هزاره ها با 
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»مرده های ورم کرده« هم سفره و هم سفر بوده ایم - سخت محتاج تامل و بازاندیشی  است 
و برای  اجتماع محافظه کار ما نیز می  تواند الهام آفرین و عبرت انگیز باشد.

برهنگی، فارغ از باورها و داوری های ما در مورد آن، در مقام »یک حق« کلیدی ترین 
حقی  است که همواره در نظام های دانایی پیشامدرن به چالش گرفته می  شود و مورد نفی 
و نهی قرار می  گیرد.]1[ تفکیک حق در معنای »حق بودن« از حق به معنای »حق داشتن« 
راه ما را برای داوری منصفانه در برابر اعتراض علیا و ادعایش باز می  گذارد. به عبارت 
دیگر، اگر متناسب با الزامات یک جامعه مدرن و ارج شناسی جدید »حق داشتن« را مقدم 
بر »حق بودن« بدانیم، آن گاه می  توانیم از خود بپرسیم آیا علیا حق دارد تصویر برهنه خود 
را در اعتراض به آنچه در مصر و جهان عرب می  گذرد در وبالگ و صفحه شخصی 

خود به نمایش بگذارد؟
ممکن است در نادرست بودن چنین اقدامی  بتوانیم ساعت ها فلسفه، اخالق، دین و 
حتی »تاریخ تمدن« ببافیم، اما این همان موضوعی  است که علیا به چالش کشیده است و 
روشن است که، با تفکیک و تمایز باال، ناچار باید از داوری پیشینی پرهیخت. به عبارت 
دیگر، داوری در این مورد امری پسینی  است و تنها پس از حل وفصل »حق« در معنای 
بر  مبتنی  همیشه  باید  ما  »است ها«ی  یعنی  کرد.]2[  مراجعه  آن  به  می  توان  »حق داشتن« 
»بایدها«ی مان باشد. بنابراین، حتی نقد رفتار علیا همچون یک کنش سیاسی و پیش بینی 
نتایج احتمالی  آن )هرچند می  تواند بسیار مهم باشد( نمی  تواند پیش از حل وفصل حقوق 

علیا به عنوان یک انسان در تسلط بر »بدن« و »سرنوشت« خود به کارمان بیاید.
به نظر می رسد داوری در مورد رفتار علیا پیش از هر چیزی نیازمند داوری در مورد 
باورها و داوری های خودمان باشد. سنجه های ما در داوری بر داوری های علیا چیست 

و از کجا آمده است؟
ممکن است ما اخالق، دین، سنت یا هر چیز دیگری را مبنای داوری قرار دهیم؛ 
اما این درست همان جایی  است که علیا بر آن شوریده است و ناگزیر نمی  تواند مبنای 
داوری باشد. به عبارت دیگر، پیش از آن که ما به خودمان آمده باشیم با تلنگر علیا به 
جهان پیش از سازش و قانون پرتاپ شده ایم. جهانی با گفتگوهای بی پایان و گویندگان 
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متکثر و فراوان! جهانی لرزان بر پل »داوری نخستین«!
در چنین جهان پرآشوبی  اگر به توزیع برابرشان، آزادی و حق داوری نخستین تن 
دهیم، ناچار ختم هر گفتگویی تنها به مدد دموکراسی ممکن است؛ تازه آن هم به شرطی 
به عبارت دیگر،  برسند.  توافق  به  برگزینند که در اطراف یک گفتگو  که بخواهند و 
بر آزادی های خود  ما می  توانیم  »تنها  و  بی قیدوشرط است  مقام خواهش«  »آزادی در 
قید بزنیم.«]3[ یعنی در جهان جدید، بیرون بودن از هر توافقی یک حق است و نمی  توان 
کسی را به واسطه بیرون بودن از یک توافق مورد نکوهش، مجازات و محدویت قرار 
انبوه نفرتی که در الیه هایی  از اجتماعات  با چنین گفتمانی  این حجم خشونت و  داد. 
توافق های  فراموش کرد که حتی  نباید  معنا  است؟  به چه  است  علیا شده  نثار  اسالمی  

دموکراتیک همیشه موقتی، انعطاف پذیر و قابل نقدند.
هیچ قیدی پیش از توافق و سازش به رسمیت شناخته نمی  شود و هر قیدی پس از 
توافق، تنها تا اطالع ثانوی معتبر است. از این منظر، مخالفت با »حق برهنگی« نه تنها در 
»جهان پیش از دموکراسی« وجاهتی ندارد که حتی در چارچوب نظام های دموکراتیک 
نیز غیرممکن به نظر می رسد؛ چه، تضمین حقوق اقلیت ها )از جمله کسانی که بیرون 
از توافق ها قرار می  گیرند( و حق خطاکردن )از جمله کسانی که با برخی  از داوری ها و 

باورهای ما توافق ندارند( از پایه های دموکراسی  است. 
در چنین شرایطی  است که از خودگذشتگی علیا در به تصویرکشیدن عریان فرهنگ 
سترون اسالم گرایی در مصر و خطر آن در تحدید حقوق بشر )از جمله حقوق زنان( 
باشد؛  نباید  مهمی   مسئله  خود  خودی  به  برهنگی  می  یابد.  اهمیت  دگرباشان  تهدید  و 
چه در مصر امروز همه می دانند که زنان و مردان بسیاری )حتی در اوان کودکی و در 
ازدواج های نامتعارف( هر روز و هر شب باید در بسترهای جنون و جنایت عریان شوند 
تا شهوت سیری ناپذیر این دایناسورهای جنسی  ارضا شود! آنچه به این برهنگی  اهمیت 
می  دهد و آن را به صدر بسیاری  از گزارش ها و نوشته ها می  کشاند، اهمیت نمادین آن در 
به تصویرکشیدن برهنگی و سترونی  اسالم گرایی در جهان جدید است. اسالم گرایی در 
برهنگی علیا برهنگی خود را به تماشا نشسته است و از داغ سنگین چنین تجربه ننگینی 
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 است که کمر به حذف علیا بسته است و به خاموش کردن صدای اش می اندیشد.  

برهنگیدماسنجدموکراسیاست!
برهنگی »پیش از دموکراسی«، پیش نیازها و پتانسیل های دموکراسی خواهی را به چالش 
می  کشد و »پس از دموکراسی« بنیادهای و استانداردهای  آن را. به باور من، هیچ سازمایه 
فرهنگی/تاریخی دیگری - دست کم در جهان اسالم - چنین توان و تحملی را ندارد؛ 
چه، تنها تحمل برهنگی، توان پذیرش و به رسمیت شناختن آن است که می  تواند نشان 
داوری های اش  و  باورها  مگر  نیست  چیزی  که  »دیگری«  به  میزان  چه  به  جامعه  دهد 
حرمت می  گذارد. داوری که »دیگری« در آن حضور ندارد، فرسنگ ها از انصاف بیگانه 
نادانی  نیست مگر یک  پا می  شود چیزی  بر  دانایی که در غیبت دیگری  نظام  است و 

تلمبارشده.
برهنگی هم در جایگاه واقعی خود، همچون نماد حاکمیت انسان بر شخصی ترین 
قلمرو وجودی خود )تن( و هم در جایگاه نمادین اش، به عنوان نمادی  از شفافیت و نبود 
سانسور، پتانسیل آن را دارد که کم وکیف باورها و رویاهای یک جامعه را به چالش و 

داوری بکشد و آن ها را در برابر آفتاب و هوای تازه قرار دهد.  
اعتراض های  در  ردپای  آن ها  ردگیری  و  بیمار  اجتماع  یک  جنسی  اضطراب های 
خشمگنانه به اقدام شجاعانه علیا، آشکارا حقانیت علیا را در نگرانی های اش به نمایش 
محمد  خودسوزی  با  را  زندگی ستایانه  و  شجاعانه  اقدام  این  کنید  مقایسه  می  گذارد. 
البوعزیزی که به انقالب های »بهار عربی«  انجامید و از خود بپرسید چرا غریزه مرگ، 
از  ما عادی می  نماید؟ و چرا ستایش  میان  اندازه در  این  تا  مرگ ستایی و خودآزاری 
زندگی و رویاهای فردی  این همه پرهزینه و عجیب است؟ چرا محمد قهرمان می  شود 

اما علیا حتی تحمل نمی  شود؟

»اینآغازویرانیاست.«
خوابی  از  که  باستان،  عصر  دایناسورهای  قاموس  در  برهنگی  که  است  آشکار 
هزاران  هزارساله برخاسته اند، گناهی نابخشودنی  است؛ چه، آن چنان که علیا به درستی 
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نوشته است، اینان از تصویر عریان خود و از تصور عریانی  اجتماعی که در آن می  زیند 
در برابر آیینه وحشت دارند؛ و شکستن آیینه، رفتار غریزی بدوی  آنان در پایش از جهان 
می  دهند،  حواله  علیا  به  جنسی  دایناسورهای  این  که  خشمی   است.  باستانی شان  لرزان 
هیجان های  انسان مچاله شده ای  است که حتی جرئت ایستادن در برابر آیینه را از کف 
داده است و ترجیح می  دهد از داالن های تاریخ با چشم بسته عبور کند. عجیب نیست 
را  خود  موروثی  سخیف  باورهای  و  بیمار  اندیشه های  همیشه،  سنگواره های  این  اگر 
پیوسته پشت اخالق، دین و تمدن پنهان می  کنند و خشمی را که از حقارت و اختگی 
خود اندوخته اند نثار دیگری می  کنند؛ دیگری که هیچ گناهی ندارد مگر پشت کردن به 
این میراث فالکت بار و تالش برای تنفس در هوایی تازه. نفرتی که نثار علیا می  شود، 
انباشته شده است و ما در  به واقع، خشمی است که از هزاره ها تحقیر و تحدید در ما 

فرافکنی  آن به کسانی همچون علیا، دوباره بر آن ها سرپوش می  گذاریم.
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یادداشت ها

و . 1 فردیت  نمادی  از  همچون  برهنگان  و  برهنگی  پیشامدرن  اجتماعات  در  این که 
کثرت تحدید و تهدید می  شوند، می  تواند روی دیگری  از »نیازهای معطوف به بقا« 
باشد که در این اجتماعات هنوز در مرتبه ای باالتر و واالتر از »نیازهای معطوف به 
بیان خود« مورد توجه و تکریم است. نیازهای معطوف به بقا با اسطوره های وحدت 
فردیت  نمادهای  و  کثرت  نمودهای  میان برداشتن  از  نتیجه  در  و  خورده اند  گره 

می  تواند از دغدغه های وحدت طلبانه و خودپایانه بدوی پوست گیری کند.
رک: »گفتگو با دیگری«، از همین قلم، سایت »رادیو زمانه«. 2
اکبر کرمی، »تنها ما می توانیم بر آزادی قید بزنیم«، وب گاه اخبار روز، اسفند 84.. 3
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۱۰. گلشیفته بودن در برابر باد

ایرانیان  پریشان  اجتماع  از  پوست  بسیاری  حد  تا  گلشیفته  فراهانی  معصومانه  برهنگی 
برداشت و داشته های  آنان را تا حد فراوانی برهنه کرد. گلشیفته با زیبایی عریان خود 
نشان داد که بضاعت ما در نهادینه کردن حقوق بشر و دموکراسی چقدر و تا کجاست. 
بخش بزرگی  از تیرهای تیز نفرتی که نثار پیکر برهنه، اما مصلوب، گلشیفته شد از همین 
امکان دموکراسی  اندیشه و فقر  فقر  با  از هر جای دیگر  بیش  جا برخاست؛ جایی که 

همسایه است. به عبارت ساده تر، »دماسنج دموکراسی« نشان داد ما در کجا ایستاده ایم.
پتانسیل های  و  پیش نیازها  دموکراسی،  از  پیش  »برهنگی  نوشتم  پیش تر 
دموکراسی خواهی را به چالش می  کشد و پس از دموکراسی بنیادها و استانداردهای  آن 
را. به باور من، هیچ سازمایه فرهنگی/تاریخی دیگری -دست کم در جهان اسالم- چنین 
توان و تحملی را ندارد؛ چه، تنها تحمل برهنگی، توان پذیرش و به رسمیت شناختن آن 
نیست جز  به دیگری که چیزی  به چه میزان  است که می  تواند نشان دهد یک جامعه 
باورها و داوری های اش حرمت می  گذارد. داوری ای که دیگری در آن حضور ندارد، 
فرسنگ ها از انصاف بیگانه است و نظام دانایی که در غیبت دیگری بر پا می  شود چیزی 

نیست مگر یک نادانی تلمبار شده.«
به تیر  نام اش را  نامه و  به تیر صلیب کشیدند و  آنان که گلشیفته و تن برهنه او را 
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زبان هایی  به  هرچند  آن ها  شده اند«.  تلمبار  »نادانی  همین  تظاهرات  دریدند،  طعنه 
به  را  قلب های شان  کف  که  اضطراب هایی  و  دلهره ها  اما  می  کنند،  نفرین  گوناگون 
دهان شان کشانده است آشنا ست. آن ها یک اجتماع هراسان و سترون را در کشاکش 
عریان  اضطراب های جنسی  از  پیوستار  این  در  می  کنند.  نمایندگی  ناتمام  مدنیت  یک 
پدرساالرانه )که بیش تر در فضای مجازی]1[ و در کامنت ها به خودنمایی می  پرداخت( 
تا فرافکنی های روشنفکرانه )در نوشته ها و یادداشت ها( دیده می  شود. مهم نیست ما چه 
نام هایی را برای  این احساسات روان نژندانه خود برگزیده ایم و به چه بهانه و بهایی  از 
را  تازه آن  نابالغ ایم، جهان جدید و مختصات  این است که  آن ها دفاع می  کنیم؛ مهم 
درک نمی  کنیم، نمی  توانیم بین دو معنای حق )حق داشتن و حق بودن( تفاوت بگذاریم، 
نمی دانیم حق بودن امری نسبی  است و به چشم اندازی مربوط می  گردد که ایستاده ایم و 
هنوز در رویای  ایران باستان -که مرکز جهان بود- و حاشیه نشینی طوالنی  این تاریخ 
پر از هیچ از »ترکیب دردناک احساس حقارت و خودبزرگ بینی« رنج می بریم. و به 
همین شوند ساده )اما مزمن( به خود اجازه می  دهیم دیگری و تن اش را کنترل کنیم. این 
آسیب شناسی تا حد بسیاری  اضطراب ها و فرافکنی های ما را که هسته سخت استبداد و 

»امتناع گفتگو« در این سرزمین کهن است برهنه می  کند.
یک  روی  کسی  انگار  برخاست.  فراوانی  سروصداهای  شد،  برهنه  گلشیفته  وقتی 
نقطه حساس انگشت گذاشته است! انگار کودکی گستاخ برهنگی یک فرهنگ سراسر 

دروغ و ریا را به پرسش گرفته است. انگار پادشاه سال ها ست که برهنه است.
با این همه، برخی  از برادران بزرگ تر تالش کردند نشان دهند هیچ اتفاق مهمی  نیفتاده 
واقعیت آن است که خوش بختانه  اما  ندارد.  اهمیت چندانی  برهنگی گلشیفته  و  است 
شیشه  هراس از آزادی شکسته است و فوج پنجره های در پرواز، اطاق را به افق های دور 
برده است. واقعیت آن است که گلشیفته برهنه روی ترازوهای دیجیتالی  ایستاده است 
و اداها و ادعاهای حاکمان امروز و فردا را در گردوغبار انفجار اطالعات و ارتباطات 
به داوری طلبیده است. واقعیت آن است که گلشیفته، با تن مصلوب خویش، پیش از 
»دیگربینی«  و  ارج شناسی  فرهنگ دوستی،  فرهنگ،  وزارت  بر  فرهنگ  مدعیان  تسلط 
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نور  راهیان مدعی  به  را  اجتماعی  به چالش می  طلبد و پیش شرط های  آمیزش  را  آن ها 
و نشئه گان برهان قاطع زور نشان می  دهد. واقعیت آن است که »پدیده گلشیفتگی« در 
تاریخ ما مسئله بسیار مهمی است و با داوری های  آلوده به زهر تبعیض نمی  توان آن چنان 

که بعضی  از »بزرگ ترها« ادعا و توصیه می  کنند از کنارش به آسانی گذشت.
اهمیت این برهنگی هم در »پدیده برهنگی« است و هم در بار برهنه ای که گلشیفته 
بر دوش های نحیف خود گذاشته است. برهنگی همچون هر پدیده مدرن دیگری که 
به رو ست؛ چه، اشکال کج  با مقاومت ها و مخالفت هایی رو  به حاشیه سرریز می  شود 
بهانه های  به  دارد  تالش  و  می  خراشد  را  زندگی  تروتازه  چهره  همیشه  حیات  کهنه  و 
مختلف )از جمله پاس داشت ناموس ملی و حفظ بیضه اسالم( آن را از سر راه بردارد. 
پدیده برهنگی  از این چشم انداز، یک مسئله جهانی  است با ابعادی کامال جهانی؛ که در 
»جهان پس از اخالق« می  توان و باید در کم وکیف اخالق آن به داوری نشست. »پیش 
تا  تنها  توافق«  از  »پس  قیدی  هر  و  نمی  شود  شناخته  به رسمیت  قیدی  هیچ  از سازش« 
اطالع ثانوی معتبر است. از این منظر، مخالفت با »حق برهنگی« نه تنها در »گفتگوهای 
نیز غیرممکن  ندارد، که در چارچوب های دموکراتیک  از دموکراسی« وجاهتی  پیش 
به نظر می رسد؛ چه، تضمین حقوق اقلیت ها )از جمله کسانی که بیرون از توافق ها قرار 
ما  باورهای  و  داوری ها  برخی  از  با  که  )از جمله کسانی  و حق خطاکردن  می  گیرند( 
توافق ندارند( هسته سخت دموکراسی  است. دموکراسی تنها نظامی است که شهروندان 
به همگان  اعطای  افتخار شهروندی  به  و  نامشروط دوست می  دارد  به صورت  را  خود 
»در  آزادی های خود  تحدید  به  را  از آن که شهروندان  پیش  دموکراسی  است.  مفتخر 
مقام خواهش« بخواند، اکثریت را »در مقام سازش« به تحدید سلیقه های خود و توزیع 
این  بر  دموکراسی  زیرا  می خواند.  فرا  اقلیت ها  حقوق  تضمین  و  شان  و  آزادی  برابر 
زیرا  بزنیم.«  قید  خود  آزادی های  به  می  توانیم  ما  »تنها  که  است  شده  پی اندازی  بنیان 

»دموکراسی یعنی من هم هستم.«
دموکراسی  امروز بیش از هر چیز با »ارج شناسی جدید« شناخته می  شود. برهنگی، 
انسان بر شخصی ترین قلمرو  هم در جایگاه واقعی خود، به عنوان نمادی  از حاکمیت 
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نبود  و  شفافیت  نمادی  از  عنوان  به  نمادین اش،  جایگاه  در  هم  و  )تن(  خود  وجودی 
سانسور، امکان آن را دارد که کم وکیف باورها و رویاهای ما را به داوری بکشد. 

مخالفت و مقاومت در برابر »پدیده برهنگی« ستون فقرات اسالم سیاسی و بنیادگرا 
عجیب  ترتیب،  این  به  گذاشته اند.  ما  دوش های  روی  پیشینیان  و  سنت  که  هست  نیز 
نخواهد بود اگر ادعا شود که برهنگی می  تواند همچون نمادی  از مخالفت یا مقاومت در 
برابر اسالم گرایی و بنیادگرایی تعبیر شود. این همان بار گرانی  است که گلشیفته روی 
دوش های نحیف خود حمل می  کند و به واسطه آن آماج تیر تهمت و بال ست. این همان 
تابلویی  است که گلشیفه، خواسته یاناخواسته، زیر آن ایستاده است. این همان شوندی 
 است که به رفتار شخصی یک هنرمند اهمیتی نمادین می  دهد و باب گفتگویی پرشگون 
باد  برابر  باید در  انتخاب شجاعانه اش می  گشاید. این همان جایی  است که  را در سایه 

ایستاد و به شکستن حلقه معیوب سرکوب، سانسور و سکوت امید بست.
حقوق  و  دموکراسی خواهی  جریان  ستون های  اصلی  یکی  از  را  زنان  جنبش  اگر 
بشرستایی در ایران امروز تلقی کنیم، آن گاه با توجه به حجم انبوه مقاومت های مدنی 
مدرن زنان و دختران شایسته ایرانی در برابر پوشیدگی )حجاب( اجباری و استانداردهای 
فقهی، می  توانیم به وزن برهنگی گلشیفته همچون یک »نه بزرگ به اسالم گرایی« پی 
ببریم. گلشیفته با برهنگی خود عریان کرد که پوشیدگی و استانداردهای فقهی  آن در 
ایران امروز تا چه پایه تحمیلی و از سر اکراه است. به عبارت دیگر، آنچه به برهنگی 
گلشیفته  برهنگی  که  نیست  برهنگی  می  دهد،  اهمیت  گلشیفتگی«  »پدیده  و  گلشیفته 
است؛ چه، گلشیفته با برهنگی خود به عنوان چهره ای  آشنا از نسل امروز، پرده از حجم 
انبوه سرکوب، سانسور و سکوتی بر می  دارد که به مدد آن پدیده ننگین حجاب اجباری 

-و در نتیجه استبداد- در ایران سر پا مانده است.]2[
امروز گلشیفته نماینده خیل بی شماری  از جوانان ایرانی  است که با اندوه و درد در 
سایه سنگین یک اخالق کژدیسه و غیرانسانی - که از اضطراب های جنسی متورم شده 
است - زایاترین لحظات حیات خود را تجربه می  کند و خود را »نسل سوخته« می داند. 
نیم نگاهی به فوران نوستالژیا در جامعه  ایران که جوانان ما را دسته دسته به خلسه خواب 
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سرگردان  شد!«  چه  و  می  خواستیم  »چه  هپروت  در  را  آنان  و  می  برد  دیروزها  خوش 
می  سازد، می  تواند نشان دهد گلشیفتگی یعنی چه؟

اگر نتوانیم از آزادی پوشش]3[ در جهان جدید دفاع کنیم، چگونه خواهیم توانست 
به جرم  دفاع کنیم که  ایرانی  انبوه جوانان  و حقانیت  فردا  ایران  در  پوشش  آزادی  از 
داشتن سبک های متفاوت زندگی و آداب اجتماعی گوناگون هر روز شکار سربازان 
بانام و گمنام امام زمان می  شوند؟ اگر نخواهیم از گلشیفته دفاع کنیم، چگونه می  توانیم 
ماشین ترور جنسی را در ایران خاموش کنیم؟ اگر نتوانیم و نخواهیم از »حق برهنگی« 
قربانیان خاموش  از صف طوالنی  گلشیفته دفاع کنیم، چگونه می  خواهیم و می  توانیم 
دفاع کنیم،  از گلشیفته  نخواهیم  و  نتوانیم  اگر  دفاع کنیم؟  نظام وحشی جنسی حاکم 
و  نتوانیم  اگر  می  آید؟  کارمان  چه  به  و سکوت  سرکوب  سانسور،  با  ما  مخالفت های 
نخواهیم از گلشیفته دفاع کنیم »چگونه می  شود به آن کسی که می رود این سان صبور، 
سنگین، سرگردان، فرمان ایست داد. چگونه می  شود به مرد گفت که او زنده نیست، او 

هیچ وقت زنده نبوده  است.«]4[
اگر به جای »مرد« فروغ فرخزاد، »برادر بزرگ تر« جورج ارول را بگذاریم، آن گاه 

می  توانیم به رابطه مرموز »مزرعه حیوانات« و »آغاز فصل سرد« پی ببریم.

»در کوچه ها باد می آمد
این ابتدای ویرانی  ست

آن روز هم که دست های تو ویران شد
باد می آمد

ستاره های عزیز
ستاره های مقوایی عزیز

وقتی در آسمان دروغ وزیدن می  گیرد
دیگر چگونه می  شود به سوره های رسوالن سرشکسته پناه آورد؟

ما مثل مرده های هزاران  هزار ساله به هم می رسیم و آن گاه 
خورشید بر تباهی  اجساد ما قضاوت خواهد کرد.«]5[
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وقتی برادران بزرگ تر هنوز که »نه چیزی به دار است و نه چیزی به بار« گلشیفته را به 
سکوت و سانسور می  خوانند و رویاهای جوان اش را در پای بت اجتماع قربانی می  کنند، 
تصور کنید فردا که جیب های شان به شیر گاوهای چاق وچله نفتی  آلوده می  شود با آیینه 
و آزادی چه خواهند کرد؟ ما »از کجا می آییم که این چنین به بوی شب آغشته ایم؟«]6[

مزمزه  را  آینده  نگهبان  شورای  در  حضور  خیال  که  بزرگ تر  برادران  برخی  از 
می  کنند، با این ادعا که گلشیفته نمی  تواند نماینده مناسبی برای جنبش زنان ایران باشد 
به تخطئه او همت گماشتند و تا آنجا پیش رفتند که به سازوکارهای  آشنای »زرادخانه 
برهان  بر  با تکیه  انداختند. آنان کوشیدند  نیز دست  برابری«  جنبش های ضد آزادی و 
به  نیست. دشمن  بازی ها  این  وقت  که  دهند  نشان  به حریفان  »وقت«  و  »دشمن«  قاطع 

کمین نشسته است و اولویت ها را نباید فراموش کرد!
برادران بزرگ تر هیچ گاه از خود نپرسیدند این مدال وقت شناسی و دشمن شناسی 
را چه کسی به سینه آن ها زده است؟ چرا دیگران باید منتظر اشاره آن ها بنشینند؟ و در 
چنین فضایی چگونه می  توان از خیل بی قرار دختران و پسرانی دفاع کرد که هر روز »با 
موهای درهم و گردن های باریک و الغر« به تبسم های  ایران خانم عریانی می اندیشند که 

دوباره و دوباره شکار می  شود؟
دفاع  بدن«  مالکیت  »حق  از  هم  دونبش  دکان  یک  در  دیگری  بزرگ تر  برادر 
می  کند و هم به گلشیفته لگد می  زند که چرا سکوت کرده است و رفتار خود را توضیح 
نمی  دهد. انگار همه دختران، خواهران و همسران ما که هر روز در کوچه ها و خیابان ها 
با شجاعت از خطوط قرمز حاکمیت سرب وسراب عبور می  کنند باید نظریه پرداز »حق 

مالکیت بدن« باشند تا بتوان از حقوق آن ها و زندگی تنانه آنان دفاع کرد!
نقد برخی  از برادران بزرگ تر به گلشیفته به بهانه دفاع از »جنبش سبز« و در سایه 
قرارنگرفتن برخی  از قربانیان آن، داستان »پرآب چشم« دیگری  است که بهار آزادی را 
که »جنبش سبز« نوید می  دهد نیامده به پاییز می  برد. ای کاش این ساکنان کوی »مجمع 
از  نخواهد  و  نتواند  از خود می  پرسیدند »جنبش سبز«ی که  آینده  تشخیص مصلحت« 

آزادی گلشیفته های ما دفاع کند به چه کارمان می  آید؟    
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با این همه، برای من که سه دهه قربانی خط مقدم تبعیض بوده ام و تسمه های تعصب 
و تحقیر را بر گرده های خود و گونه های خواهران ام حس می  کنم، و خرمن لب های 
دخترکان مان را از بافه های بوسه و لبخند خالی می بینم، هم برهنگی  اهمیت دارد و هم 
برهنگی گلشیفته؛ زیرا به باور من، »دفاع از حقوق زنان دفاع از دموکراسی  است«؛]7[ 
از جمله  از »آزادی جنسی«  از حقوق زنان بدون دفاعی شفاف  باور من، دفاع  به  زیرا 
به  برشت  برتولد  که  –همان گونه  تبعیض  زیرا  نیست؛  ممکن  گلشیفته  پوشش  آزادی 
روشنی تصویر کرده است- گام به گام پیش می  آید و ما را پاره پاره لقمه می  کند. زیرا 

برهنگی و »آزادی در قلمرو تن« به کانونی ترین آبشخور اسالم سیاسی طعنه می  زند.
حجم سنگین توپخانه اسالم گرایان از اهمیت بی بدیل این مسئله پرده بر می  دارد و 
پرگویی سرزنش کنندگان تنها نشان می  دهد که در یک جامعه بسته، ابژه ها و عقده های 
و  پارسایی جنسی  و  تعیین کننده اند. گفتمان حجاب  و  پایه آسیب آفرین  تا چه  جنسی 
اسالم  که  توجهی  قابل  رواداری  وجود  -با  بنیادگرایان  میان  در  بنیادی  آن ها  اهمیت 
تاریخی در برابر این پدیده ها نشان داده است- از کجا نشات می  گیرد؟ چرا اسالم سیاسی 
نمی  تواند و نمی  خواهد از این گردنه سخت عبور کند؟ چرا حتی  اسالم مترقی خمینی 
که به عبور نظام از هر گردنه و گرهی به گاه ضرورت و مصلحت اشاره ای  آشکار دارد، 
نمی  تواند عبور از حجاب اجباری را - دست کم - مصلحت بینانه تاب آورد و با وجود 
هزینه های گزاف بر طبل توخالی حجاب و گفتمان پوشالی غیرت می  کوبد و از انعکاس 
مذهبی  و حاکمیت  منتقدان مذهب  بسیاری  از  می  شود؟ چرا حتی  صدای خود مست 
موجود، در پهنه سکس با اخالق کژدیسه دایناسورهای عصر باستان هم صدا می  شوند و 
در برابر »پدیده گلشیفتگی« مقاومت می  ورزند؟ چرا کسی به جدایی پهنه قدرت از پهنه 
اخالق تاکید نمی  گذارد؟ و به نسبت سکسوالیزم و سکوالریزم نمی اندیشد؟ همچنان که 
پیش تر آوردم، »پانگرفتن دانش روانکاوی« در فرهنگ ما، به واسطه جان مایه انتقادی 
به  است.  تنیده  خود  در  را  اجتماع  که  هرج ومرجی  است  آشکار  دالیل  یکی  از   آن، 
طور نمونه، در پهنه سکس - که به صورت بیمارگونه ای به اخالق گره خورده است - 
نمی  توان روشن کرد که چه اندازه از گرایش های ضدسکس موجود در جامعه - فارغ 
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از درست  یا نادرست بودن شان - از گره های ناخودآگاه مردم در ارضای جنسی خود 
آب می  خورد و چه مقدار از نگرانی های  اخالقی و انسانی  آنان.

بر خالف اسطوره های رایج، به قول بری ریچاردز: »فرهنگ، یک دستاورد متعالی 
 انسانی نیست که درست مقابل سرشت حیوانی  انسان تلقی شود، بلکه فرهنگ عبارت 

است از فرآیند مبارزه دایم و تاثیر متقابل نیازهای بدوی و ممانعت های  اجتماعی.«
اجتماعی  در  دستاوردهای  انسانی،  عنوان  به  اجتماعی،  و  فرهنگی  ارزش های 
باید از خود  محترم اند که آدمی  و خواست های اش در آن محترم باشد. به این ترتیب 
پرسید چرا در اجتماعی مثل ایران که آدمی  و حقوق اش به هیچ گرفته می  شود، این همه 
بر برخی  از هنجارهای سکسی )در مرتبه  هنجارهای  اخالقی( تاکید و اصرار می  شود؟ 
ایران که  تاکید غیرعادی و ریاکارانه ای که بر هنجارهای سکسی - در اجتماعی مثل 
آن  چیست  چیست؟  ناشی  از  می رود،   - است  کرده  سقوط  اخالقی  نظر  از  شدت  به 

سندرومی  که آشکارا در برابر هر گونه تغییری مقاومت می  ورزد؟
اهمیت حجاب در دروغ بزرگی نهفته است که قرار است با حجاب پوشیده بماند. 
اسالم گرایی، هر وقت قافیه تنگ می  شود، اسالم سیاسی را به خواست اکثریت مسلمان 
و فرهنگ غالب اسالمیان ها حواله می  دهد. برهنگی و نمادهای  آن در چنین اجتماعاتی 
به گاه ته کشیدن سوخت های فسیلی )دین و اخالق( پتانسیل آن را دارد که با کم ترین 
یخ  بکشد و کوه  به چالش  را  ادعاهای  اسالم گرایان  مسالمت آمیز  به گونه ای  و  هزینه 
و  آرام  عقب راندن  با  ما  دختران  و  زنان  دهد.  قرار  آفتاب  برابر  در  را  دروغ های  آنان 
و  می رانند  فرمان  عقب نشینی  اسالم گرایی  به  خود  رنگی  روسری های  بی سروصدای 
روسری های  عقب نشینی  به  اسالم گرایان  اگر  می  کشند.  حریف  رخ  به  را  حقی  چنین 
زنان ما این  چنین حساس اند و مثل جن از بسمل ناخن های کوکبی دختران مان وحشت 
دارند و بی حجابی همچون آب در النه مورچگان، اسالم گرایان را به وحشت می اندازد، 
از آن رو ست که اسالم گرایی در اساس با »حق تعیین سرنوشت« و »توزیع برابر آزادی 
و شان« سر ناسازگاری دارد و تالش دارد با چنین حقی در سرچشمه های جوشان خود 
یعنی »حق حاکمیت بر قلمرو تن« مقابله کند. اسالم گرایی با مخالفت با آزادی پوشش، 
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مخالفت خود را با حق تعیین سرنوشت استتار می  کند. اسالم گرایی در مخالفت با »حق 
پنهان می  کند و تالش  ناکامی   خود را در آمیزش اجتماعی در جهان جدید  برهنگی« 
دارد زندان )شهربند( بزرگ خود و نظام شهربندی  اش را تزئین کند. بنیادگرایی در این 
فرآیند از هیچ توهمی از جمله »غیرت نزد ایرانیان است و بس« نمی  گذرد. باددادن به 
اضطراب های جنسی  ایرانیان از لوازم ضروری سر پا نگه داشتن این خانه خراب و این 

دام دروغ است. 
آشکار است که برهنگی در قاموس دایناسورهای عصر باستان که از خوابی هزاران  
اینان از تصویر عریان خود و از  نابخشودنی  است؛ چه،  هزار ساله برخاسته اند، گناهی 
تصور عریانی  اجتماعی که در آن می  زیند در برابر آیینه وحشت دارند؛ و شکستن آیینه، 
این  که  است. خشمی   باستانی شان  لرزان  جهان  از  پایش  در  بدوی  آنان  غریزی  رفتار 
دایناسورهای جنسی به گلشیفته ها حواله می  دهند، هیجان های  انسان مچاله شده و اخته ای 
 است که حتی جرئت ایستادن در برابر آیینه را از کف داده است و ترجیح می  دهد از 
این سنگواره های همیشه،  نیست اگر  با چشم بسته عبور کند. عجیب  تاریخ  داالن های 
اندیشه های بیمار و باورهای سخیف موروثی خود را پیوسته پشت اخالق، دین و تمدن 

پنهان کنند و خشمی را که از حقارت خود اندوخته اند نثار دیگری کنند.
سنگسار گلشیفتگی و نفرتی که هنگ برادران بزرگ تر نثار پیکر مصلوب گلشیفته 
می  کنند، به واقع، خشمی است که از هزاره ها تحقیر و تحدید در ما انباشته شده است و 

ما در فرافکنی خود، دوباره و دوباره بر آن ها سرپوش می  گذاریم.
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یادداشت ها

به نظر می رسد تاریخ ایران با ورود اسالم به ایران از متن و مرکز جهان به حاشیه . 1
منتقل شد )ایران در حاشیه جهان اسالم( و نیز به نظر می رسد این تقدیر تیره با شروع 
به  تازه ای  قدرت مند  و  دیگر  آیینه  در  ایران  و  تیره تر شد  در غرب  مدرنیته  تجربه 
عنوان یک کشور حاشیه ای تثبیت شد. به باور من، تحلیل راه هایی که ایران پس از 
ورود اسالم به ایران پیمود، راه هایی که با ورود جهان به مدرنیته در ایران تجربه شد 
و راه هایی که ایران می بایست در آینده طی کند و به ناچار طی نیز خواهد کرد، 
همه و همه در گرو درک دقیق و شفاف این موقعیت حاشیه ای  است؛ موقعیتی که 
از احساس  برای  ایرانیان رقم زده است. ترکیبی دردناک  نیز  روان شناسی ویژه ای 
حقارت و گرایش های خودستایانه که اوج آن را در بنیادگراها و ناسیونالیست های 
پاسخ های  و  »توسعه نایافتگی  عنوان  با  مقاله ای  در  را  ادعا  این  دید.  می  توان  وطنی 

 ایرانی« به داوری گذاشته ام. وب گاه اخبار روز، بهمن ماه 84. 
جنسی، . 2 آزادی  پوشش،  آزادی  همچون  مدرنی  فرهنگی  پدیده های  با  مخالفت 

از  اساس  توزیع آزادی در  پهنه قدرت و در  تبعض زدایی در  برابری شهروندان و 
همان آسیب شناسی ریشه می  گیرد که مخالفت با پدیده هایی همچون دوش حمام، 
مدارس نوین، آسفالت، ساخت ریل راه آهن، گوجه فرنگی، واکسیناسیون، کنترل 
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با این توهم که این دست مخالفت ها و مقاومت ها از درخشش های  باید  جمعیت. 
فرهنگی متعالی پرده بر می  دارد به مخالفت برخاست. 

با عنوان »در نکوهش محدویت« از همین قلم و . 3 موضوع »آزادی پوشش« پیش تر 
به داوری گذاشته  برخی  از کشورهای  اروپایی  برقع در  نقد ممنوعیت پوشش  در 

شده است.
 قطعه ای  از شعر بلند فروغ فرخ زاد با عنوان »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«4. 
 همان.5. 
 همان.6. 
 اشاره به مقاله ای  است با همین عنوان و از همین قلم که در بهار اصالحات و در 7. 

گیرودار تالش مجلس ششم برای تصویب »کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از 
زنان« در هفته نامه »گوناگون« به چاپ رسید.
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۱۱. بازیابی مادر در زباله های مردساالری

در این که تاروپود فرهنگ ما، این قالی »چهل تکه« و پرنقش ونگار، بایدها و نبایدهای 
بی شماری  است که  زنان  بسیاری دارد و رنگ رنگش حکایت خون دل  مردساالرانه 
صداهای  ما  تاریخ  این که  در  باشد؛  شکی  نباید  کرده اند،  قاب  را  خویش  معصومیت 
ناشنیده فراوانی دارد و گوش دادن به آن ها شرط نخست آدمیت ما و تنها امکان عبورمان 
انبوه سیاهی  این  در  این همه،  با  تردید می  شود.  است، حاال دیگر کم تر  فجایع  از آن 
نیز هست.  مادر  از ستایش  لبریز  ما  سرکوب، سانسور و سکوت مردساالرانه، فرهنگ 
این ستایش ها آیا علی رغم سیطره نظام مردساالر، از تاریخ ما شنیده می  شود و در نتیجه 
کرنش در برابر الهه آفرینش، چهره ای  از فرهنگی  است که تالش دارد ایستاده بمیرد 
بخشی  از  هم  ستایش ها  این  یا  نشود،  مردانه  پارینه سنگی  سنت  بی قیدوشرط  تسلیم  و 
تحمل  را  ایستاده ای  قامت  هیچ  که  مردساالر  نظام  وجهی  از  است؟  بدخیم  تظاهراتی 
حق  دادن  با  و  کند  جاودانه  قربانی  نقش  در  را  زنان  دارد  تالش  نظامی که  نمی  کند؟ 
سکوت، مادران آینده را به حجله های جنون و جنایت بکشاند و برای قربانی شدن آماده 

سازد؟
چرا این فرهنگ انباشته از ستایش مادر و مادرانگی  از ستایش زن و زنانگی طفره 
می رود؟ چه نسبتی  است میان آغوش مادر که همیشه پاک و ستودنی  است و آغوش 
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زن که دام گاه آدمیت ما توصیف شده است؟ چرا ستایش از زنان در این فرهنگ تنها به 
ستایش از مادر منتهی می  شود؟ مادر چه نقشی در نظام دانایی مردساالر بازی می  کند؟ و 

سهم او در فاجعه ای که دوباره و دوباره می  شود، چقدر است؟
تصور کنید مریم، 25 ساله، کارشناس روان شناسی بالینی و از کسان ما، در شهری 
با  می  خواند،  کمال  روان شناسی  مریم  است.  تحصیل  یا  کار  مشغول  خانواده،  از  دور 
فروید، راجر و پرلز آشنا ست و گاهی هم با مازلو، هورنای، فوکو و اکسل هونت به 
گفتگو می  نشیند. اگر مریم در محیط کار یا تحصیل - مثل هر انسان دیگری - درگیر 
روابط عاطفی، عاشقانه و سکسی شود، چند نفر از ما می  توانیم به مریم حق دهیم؟ چه 
تعداد از ما می  توانیم در کنار او بایستیم و از حقوق انسانی  او دفاع کنیم؟ چند نفر از ما با 
این همه مریم انسانی رفتار کرده ایم و می  کنیم؟ ما که هم صیاد مریم هستیم )اگر بتوانیم( 

و هم دژخیم اش )اگر نتوانیم(!
حاال بیایید تصور خود را گسترش دهیم؛ مریم با شناختی که از اجتماع، آشنایان و 
خانواده خود دارد، البته که این ابتال را مخفی نگاه می  دارد و در حالی که درگیر عشق 
و سکس است، تالش می کند تصویری  از خود به اجتماع بدهد که مطابق با هنجارهای 
ناهنجار آن است. یعنی خود را مریم باکره نشان می  دهد! چه، همه می دانیم که باکرگی 

 از ارزش های کانونی نظام مردساالر است.
که  مریم  ما،  اجتماع  معمول  طبق  می  شود.  آبستن  ناخواسته  مریم  مدتی  از  پس 
شانه های جوان و نحیف اش طاقت تحمل این همه مشکل را ندارد، تالش می  کند راهی 
برای رهایی  از این مشکل پیدا کند. پس از کلی  این در و آن در زدن، مریم و شریک 
را  پولی کالن، مشکل آن ها  با گرفتن  قرار است  پیدا می  کنند که  را  جنسی  اش کسی 

خاتمه دهد.
خیلی  مریم  است.  نرفته  لو  رابطه اش  هنوز  که  است  خوش شانس  خیلی  مریم 
خوش شانس است که شریک جنسی  اش کنار اوست و او را به چوب تهمت های فراوانی 
که در این اجتماع تعبیه شده، به حراج نگذاشته است. مریم خیلی خوش شانس است که 
پول دارد و می  تواند مشکل اش را با پول حل کند. مریم خیلی خوش شانس است که 
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هم از چنگال های خونین  اجتماع، خانواده و مردان خانواده به دور مانده  است و هم )به 
لطف فروید، پرلز، فوکو و هونت( از چنگال جذامی اخالق کژدیسه حاکم؛ اخالقی که 
برای چنین روزهایی تدارک شده است؛ اخالقی که تعبیه شده است تا گاهی که دست 
با گذاشتن شیارهای  و  برد  به جان عزیز آدمی  چنگ  و عسکر کوتاه می  آید،  عسس 

عمیقی در روان او، سال های سال با او همسایه شود.
... و من مریمی را می  شناسم که در یک بهمن سرد و پربرف، با پای پیاده جاده را 
پیمود و در حالی که سنگین بود و سرگردان و کسی در او قد می  کشید، در ازدحام 
تنها ردپایی  از مریم و خاطره اش و برف ها،  خالی یک شهر بی صاحب گم شد. حاال 

مانده که گه گاه پچ پچه می  شود ... . 
مریم به یک درمانگاه مراجعه می  کند تا قبل از ختم حاملگی تصویری  از جنین و 
نیاید. مریم خیلی  رحم تهیه شود، تا در هنگام انداختن جنین مشکلی برای مادر پیش 
خوش شانس است که در این اجتماع هنوز می  تواند از چنینی  امکانی برای حفظ سالمتی 
خود برخوردار باشد. مریم خیلی خوش شانس است که نظام های مردساالر هم، در جهان 
جدید، نمی  توانند حتی با دارودرفش از عهده مقابله با دستاوردهای مدرنیته برآیند. او 
خیلی خوش شانس است که اجتماع اش لبریز از مواهب مدرنیته است و از قانون ظروف 

مرتبطه حکم می  گیرد و نه از »زندان بان اعظم« و سربازان گم نام اش.
سر  بر  چه  داشته اند؟  را  شانس هایی  و  فرصت ها  چنین  ما  مریم های  تعداد  از  چه 
مریم هایی که این شانس ها را نداشته اند آمده است؟ و می  آید؟ چه تعداد از ما در این 
فجایع برای خود سهمی  گذاشته ایم؟ و اگر این اجتماع پریشان بتواند همچنان به راه خود 
ادامه دهد، چه بر سر مریم ما خواهد آمد؟ سهم ما در این فاجعه چه اندازه است؟ ما که 

هم صیاد مریم هستیم و هم دژخیم اش!
ناگاه صدای  زیر دستگاه و دست های پزشک خود،  و  اتاق سونوگرافی  در  مریم 
نجیبانه  بود؛ صدایی که آرام و  نشنیده  تا آن روز  تپش قلب کوچکی را می  شنود که 
زیستن را زمزمه می  کند. برقی مهیب به جان مریم چنگ می  زند و زورق لرزان وجودش 
التهاب و تالطم می اندازد و پس از آن دیگر مریم چیزی نمی  شنود مگر صدای  را به 
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اتاق خارج می  شود و در حالی که  از  بلندتر می  شود. مریم  بلند و  تپش قلبی که مدام 
در  را  خود  و  می  برد  پناه  مبلی  به  ست  گفتگو  حال  در  پزشک  با  جنسی  اش  شریک 
رویاهای اش رها می  کند. چه تعداد از ما حاضریم کنار مریم بایستیم؟ چه تعداد از ما از 

انتخاب مریم خوشحال شدیم؟
سروصدای مریم و شریک جنسی  اش باال می  گیرد.

- نه، من اونو نمی ندازم! به هر قیمتی باشه می  خوام بچمو نگه دارم!
به  می  گی؟  چی  خانوادت  به  میگی؟  چی  مردم  به  عزیزم،   ... هوم   ... بچم   -

دوستات چی می  گی؟
- گور پدر مردم! گور پدر خانواده م! گور پدر دوستام! همشونو ترک می  کنم!

- دیوونه شدی؟!
- من نمی  تونم. اینجوری نمی  شه ادامه داد. از کجا معلومه ... .

- چی؟

مریم باید انتخاب کند؛ یا کودک اش یا همه چیز؟ یا »مادربودن« یا »بودن«! چه نسبتی 
 است بین این بودن و مادربودن که نظام دانایی مردساالر، بودن را منوط به گذشتن از 
مریم  مادربودن  با  چرا  است،  لبریز  مادر  ستایش  از  که  نظامی   است؟  کرده  مادربودن 

این گونه معامله می  کند؟
که  مریم هایی  رفت؛  و  ندید  را  »مریم«  هیچ گاه  که  می  شناسم  را  مریمی  من  و   ...

نیستند، اما تکرار می  شوند ... .  
درس  اگر  مریم  کند.  انتخاب  می  تواند  که  است  خوش شانس  خیلی  هنوز  مریم 
ناتو از آب در آمده  نخوانده بود، کار نداشت، به خویش اعتماد نداشت، شریک اش 
بود، یا خانواده اش از خانواده هایی بودند که جز به مرگ اش آرام نمی  گرفتند، چگونه 
می  توانست انتخاب کند؟ چه چیزی را باید انتخاب می  کرد؟ مریم اگر با فروید، پرلز و 
اکسل هونت آشنا نبود، چه باید می  کرد؟ دور از همه این دستاوردهای جهان جدید، ما 

در کجای جهان ایستاده بودیم؟ و مریم ها چه می  کردند؟



180بازیابی مادر در زباله های مردساالری

همین تصور ساده )بهترین حالت ممکن( می  تواند تنهایی کشنده یک زن را که از 
البه الی  در  که  تصویری  دهد؛  نشان  است،  کرده  عبور  مردساالر  نظام  خط کشی های 
پرگویی های تهوع آور ما در ستایش مادر )یک زن دیگر( گم می  شود. نظام مردساالر 
آن چنان مادر را سروده و ستوده است که کم تر کسی جرئت می  کند از خود بپرسد مریم 

مگر مادر نیست؟ و اگر هست، این تنهایی و مجازات چیست؟
... و من مریمی را در قربان گاه دیدم که هنوز می  خندید، اما چون عاشق یک غریبه 

بود، مجازات می  شد.
عشقی  و  عاطفی  بیولوژیک،  مفهومی   مردساالر  دانایی  نظام  در  مادرانگی  و  مادر 
و  آیینی  ایدئولوژیک،  مفهومی    مادر  شود.  عاشقی  آبستن  دختر  هر  شامل  که  نیست 
مردساالرانه است و تنها نصیب دخترکان و زنانی خواهد شد که پیش تر قربانی  این نظام 
و آیین مردساالر بوده اند و هنوز هم هستند و در مراسم قربانی شدن خود خندیده اند و 
هنوز هم می  خندند. خروج از فرآیند قربانی شدن و پشت کردن به این آیین، به خروج 
هستی  و  آدمیت  از  خروج  به  قبیلگی،  سفت وسخت  قوانین  مطابق  و  می  ماند  قبیله  از 

می انجامد. به عبارت دیگر، زنان و دخترکان ما یا باید قربانی شوند یا قربانی می  شوند.
اما مریم می  خواهد روی پاهای خودش بایستد، قربانی نشود و آبستن آزادی باشد. 
نه  و  اجتماع  )سلول  خانواده  یعنی  اقتدار  باشد؛  خودش  پاهای  روی  می  خواهد  مریم 
جامعه( و پدر )سنت، سلطان و خدا( را به چالش کشیده است، پس باید پاهای اش قلم 
شود. مریم باید قربانی شود تا مریم های دیگر با پای خود خندان به قربان گاه درآیند؛ 
تا نظام مردساالر بتواند حقانیت دروغ خود را به خورد ما دهد؛ تا بلور سکوت ترک 
برندارد. مریم اگر نتواند از هفت  خوان رستم این زندگی نکبت بار بگذرد و جان پاکی 
را که به دندان می  کشد نجات دهد؛ به هزار انگ وننگ رانده می  شود؛ پاهای اش قلم 

می  گردد؛ شالق می  خورد؛ سنگسار می  شود.
... و من مریمی را می  شناسم که حامله بود و پدرش او را زیر چرخ های یک ماشین 
له کرد تا هم از ننگ مریم و حاملگی  اش راحت شود و هم از نگاه ما؛ و ما همه ساکت 

ماندیم و نوبت خویش را به انتظار نشستیم!
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مادر، در نظام دانایی مردساالر، مفهومی  محوری و کلیدی  است؛ چه، این تصویر 
دروغین از الهه آفرینش ظرفیت آن را دارد که همه دروغ های  این نظام را هم هنگام هم 
پنهان کند و هم بازتولید. عشق مادرانه در این آیین، تنها عشق به قربانی  است؛ آن هم 
قربانی ای که می  پذیرد درحالی که گلدان های کاغذی لبخند را بر روی پرچین لبان اش 
عشق  این  از  می  شود  برده  قربان گاه  به  که  کسی  اما  برود،  قربان گاه  به  است  گذاشته 
مشکوک هم محروم می  ماند! عشق به مادر هم از جنس عشق به قربانی  است؛ آن هم 
قربانی که هنوز قربانی  است و به قربانی بودن خود مفتخر؛ وگرنه، زنی که به نقش کلیدی 
خود )تن دادن به نقش قربانی، خرسندبودن از آن و بازتولید آن( در نظام مردساالر پشت 
می  کند )تقاضای طالق کند، معنایی فراتر از شوهر و کودکان در زندگی بجوید، دوباره 
عاشق شود و با دیگری خلوت کند( دیگر مادر نیست و طبیعی  است که از عشق فرزندان 

هم محروم می  شود.
بگذارید بی تعارف بگویم به باور من، مادر »هویج« نظام مردساالر است که »چماق« 
آن را پنهان می  کند و انقیاد و سرسپردگی به نظم موجود را در خانواده مشق می  دهد. 
مادر در نظام مردانه مفهومی کلیدی  است؛ چه، تنها مادر است که می  تواند و باید همدم 
همیشگی مرد باشد. مردانگی در این نظام نادانی، توصیف مثبتی  است از »بچه ننگی«، که 
در زرورق های  اخالق و آیین پیچیده شده است. »نوزادماندگی« و بچه ننگی راز خوفناک 
اعتیاد مادران کوچک ماست به این آیین مرگ و نیستی؛ قربانیانی که اگر نتوانسته اند 
)پسران( را می  کنند. کلیشه  را مال خود کنند مردان آینده  »مردان گذشته« )شوهران( 
»عروس و مادرشوهر« در این نظام، تصویر جاودانه گالدیاتورها است؛ گالدیاتورهایی 
که از ناخودآگاه قربانی به جهان واقعی پاگذاشته اند. تصعید دلواپسی های عاشقانه در 
زنان به دلواپسی های مادرانه اوج هنر مردساالری  است. نوزادماندگی و بچه ننگی؛ چه 

حس قریب و چسب ناکی!
بزرگی  است که  »مادر« دروغ  زیرا  مفهومی  کلیدی  است؛  نظام مردساالر  مادر در 
همه حماقت نظام مردساالر را پنهان می  کند. مادر هم هنگام، هم دن کیشوت های زمانه ما 
را پروار می  کند و هم دلسینه ها را؛ دن کیشوت هایی که قرار است به جنگ آسیاب های 
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بادی بروند و دلسینه هایی که حضور ندارند و قرار نیست اصال حضور داشته باشند. از 
همین رو ست که مرد از دامن مادر به معراج می رود و بهشت زیر پای مادر  او ست.

با این همه، هر زنی و هر دخترک معصومی  که مثل مادرش، حوا، دوست می  دارد و 
سیب می  چیند مادر نیست! مادر مهم است زیرا مادر نماد از خودگذشتگی و سرسپرگی 
به خانواده، گروه، قوم، قبیله و خطوط قرمز است. زیرا »جمع گرایی« و »مرکزگرایی« در 
بدوی ترین شکل خود در قامت شکسته و خمیده مادر تجلی می  یابد. زیرا مادر می  تواند 
هم الگوی مناسبی برای دگرپذیری )بنیاد نظام مردساالر( باشد و هم عامل موثری در 
بازتولید آن )در نورم ترین شکل ممکن(. زیرا مادر )زن( در نظام مردساالر آغاز پایان 

خودفرمانی، خودگردانی و فردانگی  است.
با  که  است  مفهومی  مادر  زیرا  مردساالری  است  نظام  سخت  هسته  مادر،  کلیشه 
تحریف آن، نظام نادانی مردساالر هنوز می  تواند سر پا باشد. »مادر« نهانی ترین مادر نظام 
مردساالر است، زیرا تنها زنی می  تواند مادر باشد که »خوب«، »فرمان بر« و »پارسا« باشد. 

زیرا تنها زنی می  تواند مادر باشد که زن نباشد.
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۱۲. پرده بکارت، سکسوالیته و موقعیت جنبش زنان 

چندی پیش مقاله ای با عنوان »بکارت و بهداشت«]1[ در سایت »مدرسه فمینیستی« منتشر 
نقدهای  آن  و  یادداشت ها  برخی  از  و  مقاله جسورانه  این  از خواندن  راستش من  شد. 
کلی ذوق کردم؛ به ویژه، باید از نقد درخشانی یاد کنم که با عنوان »ازاله پرده بکارت 
و فمینیسم هالیوودی«]2[ چاپ شد؛ نوشته ای که نقد در خور تاملی بود بر تقدیس پرده 
بکارت در ایران مردساالر و »پرده پرست« امروز )هایمنیزم(. اما ذوق زدگی من به خاطر 
پیشنهاد عجیب، غیرعملی و بی نتیجه ای نبود که مریم رفیعی، با شهامتی قابل ستایش، 
پیگیری و طرح کرده بود )و پری سکوتی به درستی  آن را »دورزدن مشکل« نامیده بود(، 
بلکه به خاطر آن بود که این مقاله و گفتگوهای  اطراف اش نشان داد که خوش بختانه 
قافله غافل فمینیسم ایرانی هم کم کم به محل اصلی نزاع نزدیک می  شود! و تالش دارد، 
باالخره، با نظام دانایی مردساالر به گونه ای رو در رو گالویز شود؛ چه، به باور من، لوایح 
ادبیات و ارزش های  به  الکن و آلوده  ایران، تاکنون، آن چنان  از حقوق زنان در  دفاع 

مردساالرانه بوده  است که امیدی به برخاستن ققنوسی  از خاکسترشان نمی رود.
از  و  بشماریم  را  غلط های  آن  و  برگردیم  پرسروصدا  مقاله  همین  به  بگذارید 
غفلت های مردساالرانه ای پرده برگیریم که متاسفانه به ادبیات فمینیستی ما هم راه یافته 
است. شاید بازخوانی  این متن راهی به رهایی  از این پرده پرستی شوم و نیست انگاری 

موهوم باز کند.
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· در عنوان و متن »پرده بکارت« و موضوع اخالقی/جنسی »بکارت« همسان انگاشته 	
شده است.]3[

· متن تالش دارد فایده ای زیستی برای ختنه مردان به دست دهد.]4[	
· به این پاره گفت از متن توجه کنید: »طبیعی ترین یا احتماال فطری ترین نوع مقاربت 	

مقاربتی  است که اتفاقا، فطرتا )پرده( بکارت مانع آن است.«
· باید ارضا شوند؟ راه های  ارضای غیرفطری و غیرطبیعی؟ 	 از چه راهی  »... خانم ها 

خودارضایی؟ معلوم است که این ها ذیل همان تفکر فروید و دستاوردهای پزشکی 
بسته  را  طبیعی  راهی  ما  دیگر،  عبارت  به  دارد.  تردید  قابل  غیر  مضرات  جدید 

می  گذاریم و ناچار راه های غیرفطری، خطرناک و مضر پیش کشیده می  شوند.«
· حق 	 اما  دارد،  وجود  متن  این  در  بکارت  پرده  تقدیس  نقد  در  رگه هایی  هرچند 

آدمی  برای خطاکردن و لذت بردن از زیست جنسی مطلوب خود )سکسوالیزم(]5[ 
ابزاری  و  زنان  برای  زیوری  »بکارت« -همچون  مردساالرنه  مطالبه  و  نمی  شود  ادا 
برای کام کاری مردان- و اخالق ننگین حامل آن به حال خود رها می  شود. تاکید 
دانشمندان«  »اجماع  و  طوالنی مدت  در  باکره ها  روانی«  و  بهداشتی  »مخاطرات  بر 
برای یافتن راه حل مناسب برای  آن، آشکارا نشان می  دهد که نویسنده دغدغه »حق 
خطاکردن«، »حق داوری کردن« و »حق انتخاب زیست جنسی مطلوب« برای  آدمیان 
را ندارد و یا آن ها را به رسمیت نمی  شناسد و در گفتار خود دخالت نمی  دهد. در 
با چنین مخاطراتی تهدید نمی  شدند  حالی که حتی  اگر زنان، دختران و پسران ما 
و تحدید نمی  گردیدند نیز حق داشتند که از زندگی خود آن گونه که می  خواهند 

لذت ببرند و ما باید از آن ها و حقوق شان دفاع می  کردیم.   
· و از همه مهم تر این که مقاله با منطقی مردساالرانه تدوین شده است. از همین رو، 	

پرده  »ازاله  جمله  از  دیگر،  مردانه  پیشنهادهای  با  را  مردانه  داوری های  رهایی  از 
بکارت در نوزادی« که چیزی نیست مگر جابجاکردن مشکل، ختم به خیر می  کند. 

برخی  شیوه  به  نمی  خواهم  اما  نوزادی«،  در  بکارت  پرده  »ازاله  مردانه  پیشنهاد  گفتم 
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روان کاوان نئوفرویدی  این پیشنهاد را به لذت های مردانه ای که احتماال پشت آن پنهان 
شده است، مربوط و ادعا کنم که این مقاله خود ادایی مردانه است؛ هرچند زنانه، یا از 
زبان یک زن بیان می  شود. منظورم از پیشنهاد مردانه بیش تر منطق گنگی  است که پشت 

آن پنهان مانده است.
)به  و »حق جو«  »است بنیاد«  است  نظامی  نوشته  این  بر  معنایی حاکم  و  دانایی  نظام 
پی  احقاق حقی  در  از آن که  بیش  و  پیش  یعنی  و درست و حق بودن(.  راست   معنای 
باشد درگیر راستی و ناراستی پیشنهاد خود است. و به همین شوند ساده است که دایم بر 
»طبیعی بودن« و »فطری بودن« تاکید می  گذارد و قسم تازه می  کند. در واقع نویسنده، برای 
مثال، با طبیعی خواندن و طبیعی دانستن سکس واژینال می  خواهد به مخاطب بقبوالند که 
سکس واژینال درست است و باید باشد! به عبارت دیگر، چنان چه کسی  ادعا کند یا 
پیشاپیش رانده شده است. )از  ببرد،  از روش های  آمیزش سکسی دیگر لذت  بخواهد 
این مسئله هم می  گذریم که »است ها«ی جدید علمی  بر خالف این ادعاها استوارند و بر 

سالم بودن بسیاری  از سکس های دیگر اشاره دارند.(
در نظام های »است بنیاد« »بایدها« همواره طفیلی و پرورده »است ها« هستند و چون 
انوار  منبع  و  اسرار  مخزن  که  هستند  کلی  دانای  سلطه  و  سیطره  در  همیشه  »است ها« 
نظام ها،  این  در  عمل کردن«  »درست  و  »خوب بودن«  اخالقی زیستن،  نتیجه  در  است، 
همواره تابعی  است از میزان سرسپردگی به آن دانای کل و قادر متعال. و مگر مرد/پدر/ 
دیگرساالری چیزی به جز کاریکاتوری  از این پندار کهنه است؟ )بگذارید از این نکته 
هم بگذریم که شاید آن دانای کل و قادر متعال تصویر انتزاعی و شکل استعالیی همین 

پدر/مرد/دیگری  است.(
با این همه، این نوشته مرا بسیار ذوق زده کرد؛ چه، نویسنده در جای جای نوشته اش 
به زبان بی زبانی )و شاید از روی شرمندگی و حیا که هر دو از نمادهای مردساالرانه اند( 
بر حق زنان در برخورداری  از سکس اشاره دارد و پیشنهاد خود را راهی برای همواریدن 
این مقصد می داند. به باور من، هر نوشته فمینیستی معناداری باید از همین نقطه شروع 
برد؛  یورش  مردساالر  نادانی  نظام  بر  شرم وحیایی  بی هیچ  خواستگاه  همین  از  و  شود 
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راهبردی که در این نوشته تا نهایت منطقی  آن و نهانی ترین خاکریزها دنبال نمی  شود و 
متاسفانه ناتمام رها می  گردد.

بر خالف پندار بسیاری  از فمینیست ها، آنچه در جهان جدید، نظام های دانایی باستانی 
دستاوردهای  نه  است،  گرفته  چالش  به  بیش تر  را  مردساالری(  جمله  )از  اقتدارگرا  و 
است؛  )بایدها(  تازه  اخالقی  و  معرفتی، حقوقی  ره یافت های  تازه، که  )است ها(  علمی  
از این چشم انداز، هر تالشی برای یورش به این نظام ناراست از طریق »راست آزمایی« 
ادعاهای اش، اگر بی نتیجه نباشد، دست کم، کم ثمر خواهد بود. بگذارید مثالی بیاورم. 
دستاوردهای علمی  بسیاری وجود دارد که می  تواند به تفاوت هایی بی شمار در زنان و 
مردان اشاره داشته باشد و همین دستاوردها هستند که بسیاری  از قربانی ها و پادوهای 
ایران تشویق و تحریک می  کند که  نظام مردساالر را )که غالب آن ها زن هستند( در 
از »حقوق تکمیلی« در  به دفاع  اما کمیک،  به جانب،  قیافه ای حق  با  بر آن ها،  با تکیه 
به  و  متفاوت اند  هم  با  مرد  و  زن  که  دارند  ادعا  اینان  برخیزند.  »برابری حقوقی«  برابر 
همین شوند زنان نباید طالب حقوق برابر با مردان باشند. به باور اینان، زن و مرد مکمل 

یکدیگرند، در نتیجه حقوق آنان نیز.
مردساالری )همچون بسیاری  از مرده ریگ های نیاکان ما( نظامی  »است بنیاد« است. 
بنیاد نظام حقوقی خود را بر گزاره هایی همچون »زن و مرد متفاوت اند«  از همین رو، 
گذاشته است؛ که از اتفاق، کامال درست و راست می  باشد. در نتیجه، فمینیست هایی 
انکار  به  ناچار  به  فروکاهیده اند،  »است ها«ی  آن  با  مقابله  به  را  نظام  این  با  مقابله  که 
»است ها«ی  آن هم کشیده می  شوند. تالش برای  اثبات این که زن و مرد هیچ تفاوتی با 
هم ندارند، مشتی  است از خرواری که متاسفانه در ادبیات فمینیستی ما جا افتاده است. 
این همه در حالی  است که برابری حقوقی در نظام های دانایی و حقوقی جدید، ره یافتی 
افراد، گروه ها،  بسیاری  است که  تفاوت های  اتفاقا عزیمت گاه آن  و  است؛  »باید بنیاد« 
در  می  کند.  متمایز  یکدیگر  از  را  و سنت ها  دین ها  منطقه ها،  زبان ها،  نژادها، جنس ها، 
این چشم انداز، برابری حقوقی و جنسیتی و جنسی نتیجه گزاره های »است بنیاد« نیست 
بلکه ره یافتی  است که از گزاره های »باید بنیاد« برمی  خیزد. در نتیجه، خواست »برابری 
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حقوقی« هیچ پیوندی با »برابری طبیعی« ندارد و نمی  تواند داشته باشد. به عبارت دیگر، 
برابری حقوقی در جهان جدید، علی رغم تفاوت های بسیاری  است که انسان ها دارند و 
»ارج شناسی  و  ادامه جنبش های رهایی بخش(  )در  اتفاق جنبش های »رسمیت طلب«  از 
جدید«]6[ با تکیه بر همین تفاوت ها ست که باال آمده اند. یورش همه جانبه به نظام نادانی 
نوشته  در  که  همان چیزی  است  دقیقا  این  و  آغازید؛  نقطه  همین  از  باید  را  مردساالر 

»بکارت و بهداشت« و پیشنهاد عجیب اش دیده نمی  شود.
برخورد با نظام مردساالر در چهار سطح پیگیری می  شود:

یکم: نقد برخی  از »است«های نظام مردساالر. )برخی  از ره یافت های جدید اما 
»است بنیاد« دینی، علمی  و فلسفی(

تغییر برخی  از »است«ها. )برخی  از ره یافت های عرفانی  تعالی بخشیدن و  دوم: 
و هنری(

با  »است بنیاد«  مدرن  مخالفت های  )برخی  از  »است«ها  برخی  از  انکار  سوم: 
مردساالری(

)برخی  از  »سرمشق«ها  تغییر  طریق  از  مردساالر  نظام  با  درافتادن  چهارم: 
ره یافت های فلسفی و حقوقی جدید - دستاوردهایی همچون اعالمیه جهانی 
حقوق بشر - که سرمشق هایی »بایدبنیاد« و به کلی دیگرند. به عنوان نمونه، 
غیر مردساالری چون »سکسیدن = سکس داشتن،  و  کاربرد مصدر جعلی 
برای نامیدن یکی  از عالی ترین ارتباط های  انسانی به جای مصادر کژبنیاد و 
تحقیرآمیز »کردن= گاییدن« می  تواند نوعی تغییر در سرمشق های زبانی باشد. 

نظام  از هسته سخت  دور  فمینیستی  بگو/مگوهای  بسیاری  از  امروز،  ایران  در  متاسفانه 
مردساالر و در حد باالوپایین کردن بسته »است«های  آن ادامه داشته و دارد. در نتیجه، 
هسته  به  نزدیک شدن  بدون  می  ماند؛ چه،  و  است  مانده  یا کم نتیجه  ناکام  آن  از  عبور 
سخت مردساالری، هم درافتادن با آن پرهزینه و کم حاصل خواهد بود و هم غلبه بر آن 
ناممکن! هسته سخت نظام مردساالر را در کجا باید جست؟ چیست آن انگاره و گزاره 
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بنیادینی که هر هماوردی را پیشاپیش بر زمین می  زند و امکان درافتادن با خود را از او 
می  ستاند؟

نشان  است  داده شده  نقدهای  آن  و  مقاله  مورد  این  در  نظرهایی که  به  نیم نگاهی 
چیزی  )که  سکسوالیستی  تازه  سرمشق های  به  چندانی  توجه  نظر  پهنه  در  که  می  دهد 
نیست مگر عبور از دوران کودکی، در آمدن از والیت دیگران و ایستادن روی پاهای 
خود و پیگیری رویاهای جنسی خود( نمی  شود. متاسفانه این همان تصویری  است که 
در جان وجهان و زبان غالب روشنفکران ما نیز می  گذرد. به عنوان نمونه، حتی »شاعر 
می  شود،  وارد  سکس  مین گذاری شده  و  سخت  زمین  به  وقتی  شاملو،  احمد  آزادی«، 
فریاد برمی آورد که »روزگار غریبی  است نازنین/ .../ عشق را در پستوی خانه نهان باید 
نظام  هسته سخت  از  دور  است  داده  ترجیح  نیز  عزیز  شاملوی  می رسد،  نظر  به  کرد.« 
نمی  تواند  و  نمی  گوید  از همین رو ست که  و  بایستد  آن  ستبر  »است«های  و  مردساالر 
می  خواهد  شاملو  دیگر،  عبارت  به  کرد.  باید  نهان  خانه  پستوی  در  را  سکس  بگوید: 
نظام مردساالر و  اما گرفتار  بگوید آمیزش آدمیان، خوب است؛ سکس خوب است، 
نخست  است،  مجبور  نتیجه،  در  است.  آن  )خوب وبد(  درست ونادرست  دغدغه های 
تا  دیگر(  »است«هایی  بر  تکیه  )با  بستاید  را  آن  آن گاه  دهد،  ارتقا  عشق  به  را  سکس 
در نهایت بتواند از آن دفاع کند. )و می  گذرم از این نکته که در نظام مردساالر عشق 

مجازی هم مشروعیت خود را از عشق حقیقی می  ستاند.(
سکسیدن حق ما ست؛ نه به خاطر آن که خوب است )که البته هست( و به اوجی 
باشکوه از یک رابطه انسانی  اشاره دارد )که البته دارد( و می  تواند به عشق منتهی شود 
)که البته گاهی می  شود( بلکه به خاطر آن که ما به سکس نیازمندیم و سکس را دوست 
داریم؛ به خاطر آن که ما انسانیم. برخورد با نظام مردساالر را باید از همین نقطه آغازید. 
سکسوالیزم بر خالف پروپاگاندای گسترده ای که بنیادگرایی  اسالمی  )که نمود دیگری 
 از مردساالری  است( و اسالم سیاسی )که چیزی نیست مگر فقر مطلق دموکراسی که 
در هراس مطلق از آزادی جنسی و فردانگی پوشیده شده است( بر علیه سکس به راه 
انداخته است و ارمغانی جز »سکس وحشی« نیاورده است، مردساالری را از همین نقطه 
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به چالش می  کشد. فمینیسم ایرانی در برابر پارسایی جنسی ریاکارانه ای که مردساالری 
حاکم )نوع اسالمی  و خوانش روشنفکرانه آن( تبلیغ و ترویج می  کند، بی هیچ شرمندگی 
و  ماست؛  حق  سکس  چه،  بگذارد؛  تاکید  آدمیان  دل خواه  زیست جنسی  حق  بر  باید 

سکس داشتن اوج دوست داشتن است.
روان شناسان،  هنرمندان،  فیلسوفان،  آن که  خاطر  به  نه  است؛  »من«  حق  سکس 
آن  و  دارند  تاکید  نکته  این  بر  بسیاری  اخالقی  و  دینی  مراجع  نویسندگان،  پزشکان، 
به این خاطر که »من هستم«. به عبارت دیگر، حتی  اگر هیچ  را توصیه می  کنند، بلکه 
پزشک، روان شناس، فیلسوف، هنرمند، نویسنده و مرجع اخالقی و دینی هم بر این نکته 
تاکید نداشته باشد، سکس حق من است! چون تنها من هستم که می  توانم و باید انتخاب 
کنم! چون من در پهنه سکس رویاهایی دارم! داوری نخستین و واپسین همیشه حق من 
در  نسل ها  و  قرن ها  می  توانند  فلسفی  و  علمی   هنری،  اخالقی،  دینی،  مراجع  است.]7[ 
مورد ایده های خود استدالل کنند و رویا ببافند اما این رویاها و ایده ها و تاریخ طوالنی 
و ستبر پشت سرشان نمی  تواند و نباید برای  آنان، یا هر کس دیگری، حقی برای دخالت 
در انتخاب های من بتراشد. چون تنها من می  توانم انتخاب کنم، چون تنها من می  توانم 
به خواست های خود قید بزنم، چون هیچ کسی بر من والیت ندارد، چون »دموکراسی 

یعنی من هم هستم.«
این دست گزاره ها متاسفانه در ادبیات فمینیستی ما رنگ وبویی ندارند؛ چون ادبیات 
فمینیستی ما همچنان در سایه بایدها و نبایدهای بنیادی مردساالر آرمیده است و هنوز زیر 
بلیت معرفت شناسی و اخالق آن است. چون فمینیسم ما لبریز از خطاهای مردساالرانه 
مادر )که  از آغوش  افتاده است و هنوز دور  بسیار دور  از »حق خطاکردن«  اما  است، 
چیزی نیست مگر زباله ای مردساالر( و سایه آرامش بخش پدر، دچار اضطراب می  شود. 

)فمینیسم اسالمی  و فقه محور نمونه بارز چنین رویکردی  است.( 
در پهنه کنش، اما خوش بختانه داستان به کلی متفاوت است. مقاومت مدنی گسترده ای 
برای پس زدن این هنجارهای ناهنجار و اخالق بی  اخالقی جنسی حاکم دیده می  شود. 
هرچند بخش غالب این مقاومت ها و مخالفت ها ناخودآگاه و به حکم نافذ عقل غریزی 
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دارد. هزینه سنگینی که  بسیار  اهمیت  اما  ما رقم می  خورد،  نوجوانان شجاع  و  جوانان 
این دست مقاومت های ستایش انگیز و انسانی )بی حجابی، بدحجابی، »انقالب ریملی«، 
گسترش فرهنگ دوستی پیش از ازدواج و گسترش سبک های مختلف زیست جنسی( 
باید  اهمیت آن را هویدا کند.  روی دست مردساالری حاکم گذاشته است، می  تواند 
با  اگر  گسترده بودن شان،  وجود  با  سانسورها،  و  سرکوب ها  این  زور  که  داشت  توجه 
همراه  می  خورد،  اخالق جنسی  انسانی  آب  و یک  فقر سکسوالیزم  از  ما، که  سکوت 
نشود، به زور جوانان ما و اراده استوار آنان )در پیگیری حقوق خود( نمی رسد. برساختن 
یک گفتمان سکسوالیستی غنی و استوار )همانند آنچه در دهه شصت و در اروپا روی 
داد و به آزادی جنسی در غرب منتهی شد که می  تواند تعبیر مناسبی برای سکسوالیزم 
و حق جویانه ای  مدنی گسترده  مقاومت  این  با  آن  پیوند  و  فضاهای عمومی   در  باشد( 
که در سطح خیابان جاری  است، شاید بتواند به پیاده شدن دوال پایی بینجامد که روی 

شانه های ما جا خوش کرده است؛  »... و سال هاست که با گله آشناست.«
تفکیک درست  و نادرست آنچه در کف خیابان ها و خلوت گاه جوانان و نوجوانان 
ما می  گذرد از حق و حقوق آنان در مدیریت آزاد بر آن، گام نخستی  است که می  تواند 
گفتگوهای کارشناسانه ما را با انتخاب های  آزادانه آن ها پیوند دهد. متاسفانه بسیاری  از 
فمینیست های ما به جای تمرکز بر حق وحقوق این کاشفان کوچک اما فروتن شوکران و 
تالش برای  احقاق خواست های کوچک اما انسانی  آن ها، به سبک و سیاقی مردساالرانه 
و در قالب برادر بزرگ تر، همه هم وغم خود را برای غلط گیری  از امالهای سکسی و 
مشق های دموکراسی  آنان گذاشته اند. بدون پذیرفتن حقوق آنان در مالکیت بر بدن شان 
و بدون رسمیت بخشیدن به والیت آنان بر زندگی، سرنوشت و سعادتی که در پی  آن 
هستند، نباید انتظار داشته باشیم آنان به حرف های ما و نگرانی های  اجتماع توجه کنند. 
بسامان )که مرکز ثقل جوامع جدید است( همیشه مسئله ای دوطرفه  آمیزش اجتماعی 
نوجوانان  تضمین حقوق  بدون  می  گردد.  و چیزی خواسته  می  شود  داده  است؛ چیزی 
و جوانان )از جمله حقوق سکسی  آن ها( نمی  توانیم از آن ها انتظار داشته باشیم به نظم 
نظر  از  بگذارند.  قید  خود  خواست های  برخی  از  به  و  دهند  تن  ما  مطلوب  اجتماعی 
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دور نماند که بسیاری  از فجایع و رنج هایی که با هنجارشکنی های موجود همراه است، 
با  بود که  امیدوار  و می  توان  نیست  پیگیری حقوق سکسی  و  قهری سکسوالیزم  نتیجه 

رسمیت یافتن این حقوق، روزبه روز از دامنه آن ها کاسته شود.
به واسطه اهمیتی که این موضوع دارد، بگذارید درنگی کنم. مردساالری حاکم با 
تفکیک جنسیتی و جنسی فضاهای زیستی، کاری، تفریحی، ورزشی، آموزشی و حتی 
خانوادگی تالش دارد هنجارهای جنسی خود را نهادینه کند. بخشی  از مقاومتی که به 
ضرب هوش غریزی و تاریخی  ایرانیان در برابر این نادانی و بدویت ظهور و بروز می  یابد، 
در بستر مردساالرانه موجود ممکن است تظاهراتی خشن و غیرانسانی داشته باشد، اما 
چنان چه فضا تغییر کند و تفکیک های جنسیتی  اجباری برچیده شود، انتظار می رود این 
رفتارها به آسانی تغییر کند. برای مثال، با برداشتن تفکیک های جنسیتی و حتی جنسی 
حاکم بر ورزشگاه ها به آسانی می  توان بر خشونت های کالمی   و جنسی حاکم بر این 
فضاها چیره شد. اگر جوانان ما بتوانند با خانواده، دوستان، همسران و همراهان دلخواه 
خود در »ورزشگاه آزادی« حاضر شوند، البته که این لکه ننگ از تاریخ و اجتماع ما 

برچیده خواهد شد و آرامش و متانت دوباره به جمع و اجتماع ما خواهد آمد.
این که »ورزشگاه آزادی« را در حاکمیت مردساالر موجود لکه ننگی توصیف کرده ام، 
که باید زدوده شود، به هیچ روی  اغراق نیست؛ چه، تصور این ورزشگاه با نام بی مسمایی 
که یدک می  کشد و فضایی که در نبود آزادی بر آن حاکم است )به ویژه در مسابقات 
فوتبال( و خشونت جنسی عریانی که در آن موج می  زند، چیزی نیست مگر یک ننگ 
سکسی  فرافکنی های  و  مردساالر  عفن  هنجارهای  پتانسیل  می  تواند  که  ننگی  ملی؛ 
بیمارگونه در آن را بیاشکارد. آنچه این مسئله را در خور توجه بیش تر می  کند آن است 
که نادانی مردساالر با تکیه بر همین ناهنجاری ها و تظاهرات سکس وحشی، هنجارهای 
ما  به  دوباره  و  می کند  تقدیس  و  توجیه  را  ریاکارانه خود  جنسی  پارسایی  و  تحمیلی 

می  فروشد.
اگر »آمیزش اجتماعی ناتمام«]8[ توصیف مناسبی بر انحطاط تاریخی و فرهنگی ما 
باشد، آن گاه شاید تفکیک های جنسیتی و جنسی رایج )که از هسته سخت مردساالری 
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سیراب می  شود( آسیب شناسی مناسبی برای بخشی  از آن باشد. اضطراب های جنسی به 
تفکیک های جنسیتی می انجامد، تفکیک های جنسیتی باعث گسترش ابژه های جنسی در 
اجتماع می  شود، این هر دو به آمیزش اجتماعی بسامان لطمه می  زند و آمیزش اجتماعی 
معیوب  چرخه  چه  کرد؛  خواهد  بیش تر  و  بیش تر  را  ما  جنسی  اضطراب های  ناتمام 

ویران گری در اینجا النه کرده است!
ناهنجاری های  آشکاری - که به لطف مدیریت مردساالر دینی - چهره شهرها و 
ایران  حتی روستاهای ما را مخدوش کرده است، گوشه ای  از کوه یخی  است که در 
امروز و در زیر پوست اجتماع جوان و جویای نام ما جریان دارد بدون تن دادن به یک 
نمی  تواند  به رهایی  راهی  به آزادی جنسی،  بدون تن دادن  و  بسامان  اجتماعی  آمیزش 
و  بنیان ها  در  باستانی،  و  سخت  نظام  این  پدر/مرد/دیگرساالری  سخت  هسته  یافت. 

بنیادهای معرفت شناختی و در رگ وپی  اخالقی  آن است.
نگارنده »بکارت و بهداشت« پس از طرح دقیق بال و بحرانی که زیر پوست شهر 
در پهنه سکس جریان دارد و باال می  آید و نیز طرح این نکته ظریف که »سرکوب« و 
تلقی شود،  بحران  از  برای خروج  مناسب  ره یافتی  نمی  تواند  رانه های جنسی  »تصعید« 
باید بی  هیچ درنگی  از خود و خواننده می  پرسید برای مقابله اساسی با این مشکل چه 
راهی مناسب تر از »آزادی جنسی«؟ چه، حتی کاربست پیشنهاد عجیب ازاله سیستماتیک 
پرده بکارت در نوزادن دختر، در عمل، متوقف بر آن است که اجتماع، پیش تر بر حق 
جنسی  آزادی  چرا  توصیف،  این  با  بگذارد.  گردن  جنسی  آزادی  و  بدن  بر  مالکیت 
پیشنهاد نمی  شود؟ و بدون آزادی جنسی، چگونه ممکن است از این همه بحران و بال 
به سالمت گذشت؟ گیریم با ازاله پرده بکارت مشکل برخی  از دختران حل شود، خب 
بقیه چی؟ مگر زنان، دختران، خواهران و مادران مطلقه و بیوه ما مشکل ندارند؟ مگر 
پسران ما مشکل ندارند؟ مگر زنان و مردان بسیاری که در پیچ وخم دادگاه ها گرفتارند 
سنگسارند،  و  اعدام  شالق،  توهین،  معرض  در  و  عاطفی  اند  طالق  در  ست  سال ها  و 

بی مشکل اند؟ مگر زنان و مردان هموسکسوال، ترانس سکسوال مشکل ندارند؟ ... .
دیگر  زنان  و  مردان  از سوی  مردساالرانه  ننگین  داوری های  تنها  ما  مسئله دختران 
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نیست. بخش مهمی از مشکل اخالق کژدیسه و غیرانسانی  است که در غیاب دیگران 
)حتی وقتی دست عسس و عسکر و پدر و برادر و شوهر و پسر کوتاه می  آید( به جان 
جوانان و کودکان ما می افتد و شیارهای عمیقی به جا می  گذارد. گیریم پرده بکارت 

دخترکان مان را برداشتیم، با این زخم ها چه می  کنیم؟ 
تاکید بر »حق« به معنای حق داشتن، در پهنه سکس و »آزادی جنسی« که نتیجه منطقی 
حق مالکیت بر بدن و حق خطاکردن است، راهی  است که می  تواند به نکبت مردساالری 
و زخم های عمیق آن بر جان و روان ما پایان دهد. بدون تاکید بر »آزادی جنسی« حتی 
برداشتن پرده بکارت هم نمی  تواند مشکل گشا باشد؛ اما با تن دادن به آزادی جنسی و 
به برداشتن پرده بکارت نخواهد بود. بگذارید  نیازی  حق مالکیت بر قلمرو تن، دیگر 
محتاج  نه  و خودگردانی  اند،  نیازمند خودباوری  ما  و جوانان  بگویم: کودکان  بی پرده 
گذاشتن پرده )حجاب( یا برداشتن آن )ازاله پرده بکارت در کودکی(. به فقر »استقالل« 
و »عقالنیت« در نظام آموزشی مردساالر نگاه کنید تا با دو چشم خویش ببینید مشکل 
کجاست. همراهی »بکارت« و »بهداشت« در عنوان مقاله »بکارت و بهداشت« آشکارا 
چنین جهت گیری را مخدوش می  کند. در اینجا سکسیدن و زیست جنسی مطلوب، نه از 
آن رو که حق زنان است، بلکه از آن رو که در جهت بهداشت روانی جامعه )که خود 
برساخته ای مردساالرنه و در خالف جهت خودگردانی و خودبنیادی  است( و گاهی فرد 

است مورد توجه قرار گرفته است.  
»آزادی« چه نسبتی با »آزادی جنسی« دارد؟ و چرا اضطراب های جنسی رنگارنگی 
درونی  ما  در  ریاکاری های  اخالقی  اش  و  نظامی  گری  آشکارش  با  مردساالر  نظام  که 
کرده است، این همه به هراس ما از آزادی دامن می  زند؟ چرخه معیوب این اضطراب ها 
از آزادی جنسی طفره می رویم؟ چرا نمی  توانیم  و سرکوب ها چگونه می  شکند؟ چرا 
خود را و کودکان درون خود را از شر این اخالق های کژدیسه ای که بر جان وجهان ما 
مستولی  است برهانیم و به »حق خطاکردن« ایمان بیاوریم؟ چرا نمی  خواهیم آیندگان از 
چنبره بایدها و نبایدهای پیشینی که پیشینیان تلمبار کرده اند، درآیند؟ و روی پاهای خود 
بایستند؟ و رویای خود را داشته باشند؟ و آینده را با سازش های پسینی خود بیافرینند؟ 
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چرا نمی  خواهیم انسان )در برابر حوری وشی و پارسایی جنسی( باشیم؟ لذت ببریم؟ خطا 
کنیم و از خطاهای خود بیاموزیم؟ چرا نمی  خواهیم خودفرمان، خودبنیاد و خودپا باشیم؟ 

چیست آن آفتی که به »سندروم برادر بزرگ تر« در ما و اجتماع ما پروبال می دهد؟
»خوب باید بود بحثی نیست! اما خوب چیست؟« این پرسش اگر تا انتهای منطقی 
ادبیات  در  که  بردارد  پرده  مردساالرانه ای  تردستی های  از  می  تواند  شود،  دنبال  خود 
فمینیستی ما به وفور یافت می  شود. برای بیرون آمدن از این دام، بیش از هر چیز باید از 
دغدغه های وسواس گونه درست ونادرست خود بگذریم. خوب باید بود، بحثی نیست 
اما، خوب چیزی  است که ما می  خواهیم و می  جوییم و تنها ما می  توانیم بگوییم خوب 
چیست. و این همان شاهکاری  است که ارج شناسی جدید به جهان جدید هدیه کرده 
است. در ارج شناسی جدید، ارج و منزلت آدمی ، همچون حق وحقوق به گونه ای برابر 
توزیع می  شود. هیچ معیار پیشینی، سرمدی، ابدی و ازلی برای داوری بر درست ونادرست 
وجود ندارد. درست ونادرست در این نوع ارج شناسی پیامد گفتمان حق وحقوق است 
و نتیجه آزمون وخطا ست، درحالی که در ارج شناسی سنتی )از جمله در مردساالری(، 
گرو  در  آدمی   منزلت  و  می  گیرد  قرار  درست ونادرست  گفتمان  ذیل  حق وحقوق، 

دسترسی وی به مخزن االسرار است.
خوب یعنی »خودساالری«، یعنی »بایدها« همیشه بر »است ها« الویت دارند و تنها ما 

می  توانیم و باید بنیان گذار بایدها باشیم؛ همین! 
با آن که پرده بکارت به ظاهر هیچ ربطی نمی  تواند با دموکراسی و خودگردانی داشته 
باشد، با این وجود، و متاسفانه، مشکالت ایران امروز را از هر جا شروع کنیم )حتی  اگر 
فقر دموکراسی  به  باشد( در جایی  ما بکارت و مسائل بی شمار آن  نظر  موضوع مورد 
)نفی والیت شهربندان بر قلمرو تن و سرنوشت خود( و سندروم برادر بزرگ تر )نفی 
حق خطاکردن( می رسیم. فقر دموکراسی در ایران بیش از هر چیز با انواع نابرابری ها 
در هم تنیده شده است. عبور از این نابرابری ها - به ویژه نابرابری جنسیتی - شرط مهم 
این درست همان جایی  است که گردنه  اما  امروز است.  ایران  استقرار دموکراسی در 
ایرانی و اخالق کژدیسه  بیمار سکسوالیته  ناتمام و  سخت و دشواری همچون گفتمان 
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جنسی/دینی ما در آن قرار گرفته است )که حق خطاکردن، لذت بردن و داوری کردن 
را برای ما که »شهربند« آن هستیم و نه شهروند آن، به رسمیت نمی  شناسد( و عبور از 
آن کار هر کس و هر جریانی نیست. از همین رو، بسیاری  از ما حتی  اگر ستایش گر 
به  فمینیسم  و  آزادی  دموکراسی،  گفتمان  وقتی  باشیم،  بشر  و حقوق  زن  دموکراسی، 
این پرتگاه می رسد، دچار »هراس از آزادی« می  شویم و عطای  آزادی و دموکراسی و 
فمینیسم و شکوه شهروندی را به لقای  آن ها می بخشیم و به گونه ای پنهان و آشکار آب 
از  عبور  و  باشکوه  آستانه  این  در  ایستادن  مرد/پدر/دیگرساالری می ریزیم.  به آسیاب 
این دشواری ها نیازمند در انداختن گفتمانی شفاف، آزاد و شکوفا از سکسوالیته، »حق 
برای  را  راه  می  تواند  که  است  »اخالق خدایگانی«  و  آزادی جنسی  بدن«،  بر  مالکیت 
»ارج شناسی جدید« بگشاید و دموکراسی را »همچون گفتگویی بی پایان« برای ختم هر 

گفتگویی پیش بگذارد.
آسیب شناسی زیرساخت های معرفتی/اخالقی سکس مقدمه ناگزیر برابری جنسیتی 

در ایران امروز است.  
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نه  توسعه یافته  کشورهای  در  آن  مظاهر  و  جنسی  آزادی  آنان،  باور  به  کرده اند. 
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سرمایه داری غرب سامان یافته است. این واژه در ادبیات اسالم گراها همچون واژه 
»لیبرال« برای خوارداشت دیگری و دگراندیشی به کار می رود و اهمیت بسیار دارد؛ 
چه، سکسولوژی  اسالم گراها مهم ترین ادعایی  است که اسالم سیاسی در برابر غرب 
نخست  است(  دین  از  مردساالرانه  خوانشی  )که  سیاسی  اسالم  است.  نهاده  پیش 
آزادی جنسی را سکسوالیزم می  خواند تا آن را خوار کند و سپس تالش می  کند 
لیبرالیسم که چیزی نیست  انتقام خود را از  لیبرالیسم را به سکسوالیزم فروکاهد تا 
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از پادینه های مردساالری اند(  بنیادی برای خودفرمانی و فردانگی )که هر دو  مگر 
بگیرد. 

جماعت  جنسی  این  سرکوب  ماشین  که  گونه گونی  جنسی  اتهام های  با  پیوند  در 
واژه سکسوالیزم در  به کار می  برد،  منتقدان خود  و  میان برداشتن مخالفان  برای  از 
زبان سخن گویان این جریان، نقش همواریدن راه را برای  آنان بازی می  کند. من 
»خواست  را همچون  دارم سکسوالیزم  است که تالش  تاریخچه  این  از  با آگاهی 
زیست جنسی مطلوب« از زرادخانه این جنبش های ضدآزادی و برابری برهانم.        

جنبش های رسمیت طلب در برابر و ادامه جنبش های رهایی بخش هستند ... .. 6
در ارج شناسی جدید، »دیگری« و باورهای اش نه تنها باید پذیرفت و تحمل شود، 
که باید به رسمیت شناخته  شود. در جامعه مدنی )که نتیجه آمیزش اجتماعی به سامان 
است(، نطفه ارج شناسی جدید بسته می  شود، برای  اولین بار برابری  آدمیان به برابری 
خواست ها، شناخت ها، رویاها و باورهای  آنان ترجمه می  شود و پذیرش دیگری به 
برای  آزادی  مبارزه  تعبیر اکسل هونت  به  »به رسمیت شناختن« دیگری می انجامد. 
به »مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن« میل می  کند. در جامعه مدنی  است که برای 
 اولین بار به گونه ای پایدار و خودآگاه اهداف و معیارهای شناور و پسینی )توافقی و 
موقتی( به عنوان سنگ بنای موجه بودن باورهای  اجتماعی نطفه می بندد. از این ایده، 

هونت با عنوان »تعارض در تفاهم« یاد می  کند.
ارج شناسی کالسیک مبتنی بر انگاره های درست ونادرست است. در این چشم انداز، 
کسانی که به ریاضی درست ونادرست آگاه ترند، از ارج واال و باالتری برخوردارند 
و ناگزیر در اولویت داوری بر درست ونادرست هر چیزی قرار دارند. ارج شناسی 
قدیم، ارج شناسی تقدیری، تبعیض آمیز، سلسله مراتبی و عمودی  است و در نتیجه 
ارج هر کسی بستگی تام وتمام به قرب و جایگاه اش در سلسله مراتب حقایق ابدی و 
ازلی دارد. به عنوان نمونه، در ارج شناسی  ادیان سامی ، خدای متشخص دانای مطلق 
و قادر متعال، ذات هر ارزشی  است. در این پندار، ارج هر تنابنده ای به جایگاه او 
در ارتباط با آن حقیقت سرمدی وابسته و بسته است. در این ارج شناسی دسترسی به 
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ریاضی درست ونادرست به سهم آدمی از فیض الهی، جهد او در آویختن به ریسمان 
آن ذات اقدس و کامیابی اش در متصف شدن به اسمای  اوست؛ ارج شناسی تقدیری 

و مبتنی بر لطف. پدر/مردساالری نمونه مشخصی  از ارج شناسی کالسیک است.
تئوری  ارج شناسی«،  و  تئوری  انتقادی  پیرامون  »گفتگویی  اکسل،  هونت،  رک: 

برگردان شیدان وثیق، سایت »اخبار روز«، شنبه 15 دی 1386 - 5 ژانویه 2008.
این موضوع را در مقاله ای با عنوان »سنگ سار همیشه با اولین سنگ آغاز می  شود« . 7

کاویده ام. وب گاه اخبار روز، دی ماه 89.
و  است  کارشناسانه  امری  البته  فکر،  یک  درست ونادرست بودن  مورد  در  داوری 
اساس  بر  و  خبره  کارشناسان  توسط  دقیق،  کارشناسی های  پهنه های  در  می  باید 
استانداردها و سنجه های مناسب و دقیق، به داوری گذاشته شود. با این وجود باید 
توجه داشت که هم »پهنه های کارشناسی«، هم »خبرگان کارشناس« و هم سنجه ها 
توافق های  به  دموکراتیک اند،  عنوان هایی  نهایت،  در  کارشناسی،  استانداردهای  و 
ما هم  یعنی  ایستاده اند.  ما  قبلی  داورهای دموکراتیک  بر گرده  و  وابسته اند  پیشین 
حق داریم همه آن داوری های را به چالش بکشیم، تغییر دهیم و اصالح کنیم )حق 
داوری نخستین( و هم حق داریم که در نهایت برون ده آن ها را بپذیریم یا نه )حق 

داوری واپسین(.
کرمی، اکبر، »در همسایه گی جهان جدید و در غیبت داوری الهی«، وب گاه رادیو . 8

زمانه، مهر ماه 89.
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۱۳. اسالم سیاسی در چنبره حجاب

اگر بتوانیم برخی  از باورها و پیش داوری های خود - در مورد اسالم و حجاب اسالمی - 
را در گیومه قرار دهیم، آن گاه شاید بتوانیم در چشم اندازی تازه، در نسبت اسالم سیاسی 
و پدیده حجاب از نو داوری کنیم. ما عادت کرده ایم اسالم و حجاب را در چارچوب 
دروغ بزرگی که اسالم سیاسی  از پیوند اسالم و پارسایی جنسی پرداخته است، به تماشا 
بنشینیم، در حالی که کاوش در تاریخ مسلمانان به آسانی می  تواند از این دروغ بزرگ 
پرده برگیرد و نشان دهد که اسالم تاریخی )دست کم خوانش های نخستین آن( در پهنه 

سکس، تا حد عجاب آوری  آسان گیر و اهل مدارا است.
بسیاری  از  است،  مربوط  امروز آن(  )با شکل و شمایل  امر حجاب  به  آنجا که  تا 
چنین  اگر  مانده اند.]1[  ساکت  آن  مورد  در  دست کم  یا  بوده اند  آن  مخالف  پیشینیان 
حجاب  مهاجم  و  مزاحم  پدیده  در  سفت وسخت  این گونه  چرا  سیاسی  اسالم  است، 
پیچیده است و سرنوشت خود را، این چنین کور، به پارسایی جنسی گره زده است؟ به 
عبارت دیگر، اسالم سیاسی چرا چنین دروغ بزرگی را ساخته است؟ و چه نیازی به آن 

دارد؟
رهایی  به  راهی  بتواند  شاید  اجباری«  »حجاب  پدیده  آسیب شناسی  چشم انداز  این  در 

بگشاید. 
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الف- آسان گیری  اعجاب آور خوانش های نخستین اسالم در پهنه سکس.
یکم: شواهد تاریخی

· پیامبر اسالم دست کم با سیزده زن یا کنیز زندگی زناشویی داشت.	
· پیامبر در سال دوم هجری، در دهه ششم عمر 	 منابع،  برخی  اساس  بر 

خود، در حالی که عایشه هنوز 9 سال داشت با وی  ازدواج کرد.]2[
· و 	 متعدد  همسران  ما  تاریخ  برگزیدگان  و  دینی  پیشوایان  بسیاری  از 

کنیزکان بسیار داشتند.
· به 	 جنگی  غنیمت  عنوان  به  بسیاری  دختران  و  زنان  اسالم  تاریخ  در 

جنگجویان مسلمان پیش کش شده اند.  

بهره وری جنسی  از زنان در خوانش های نخستین اسالم به آسانی یک بده بستان 
کام گیری  از  و  جنسی  روابط  تصویر  در  مسلمانان  و  می  پذیرفت  انجام  ساده 
دینی،  متون  به  نیم نگاهی  برداشته اند.  بلندی  گام های  کنیزکان  و  زیبارویان 
تاریخی، فقهی و ادبی که با آب وتاب در پهنه سکس پرداخته شده است و به 
هرزه نگاری های رایج پهلو می  زند، می  تواند تابویی را که اسالم گراها از سکس 

ساخته اند درهم شکند.]3[

دوم: شواهد فقهی
شواهد فقهی فراوانی هست که نشان می  دهد بسیاری  از اسالم گراها و مسلمانان 
هرچند  جنسی  آسان گیرند؛  بهره وری  و  ازدواج  پدیده  در  هنوز  و  همچنان 
شکاف های عمیقی عرف رنگین زیست جنسی مسلمانان امروز را از سنت های 
از  مشتی  است  که   - زیر  فقهی  نمونه های  می  کند.  تاریخی  آنان جدا  و  دینی 
خروار - می  تواند نشان دهد که پارسایی جنسی در اسالم چنان جایی ندارد.    

· عقد نکاح )ازدواج(	
به طور مجازی  به معنای »وطی، جماع و گاییدن« است؛ هرچند  »نکاح«  واژه 
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به معنای عقد زناشویی نیز به کار رفته است. بر این اساس، عقد نکاح، تـوافق 
دو تن )اراده( برای شروع رابطه جنسی و زناشویی  است. چنین توافقی در فقه 
اسالمی از جمله عقود و معامالت است و متناسب با شرایط می  تواند به روز شود. 
مسیار]6[  ازدواج  موقت،]5[  ازدواج  معاطاتی،]4[  ازدواج  همچون  نمونه هایی 
تالش هایی هستند در این راستا. اگر به موارد باال امکان چند همسری، ازدواج 
با کودکان، امکان آسان طالق، امکان کام جویی بسیار آسان از کنیزکان و نیز 
ممتنع بودن اثبات بسیاری  از جرایم سکسی را اضافه کنیم، آشکار می  شود که 

پارسایی جنسی –دست کم برای مردان- در اسالم تاریخی جایی ندارد.

سوم: نواندیشی های دینی
· حجاب امری سنتی و عرفی است و نه دستوری قرآنی.	

نواندیشان مسلمان با مراجعه به ورژن های نخستین اسالم و نیز بازخوانی 
قرآن، به درستی نشان می  دهند که حجاب –دست کم در مرتبه ای که 
اسالم گراها ادعا دارند- نسبتی با اسالم تاریخی ندارد. در قرآن 3 آیه 
مشخص در مورد حجاب آمده است که هیچ کدام ارتباط معناداری با 

خوانش های متاخر اسالم گرا ندارد.
»و به زنان مومن بگو که چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خود نگه 
دارند و زینت هاى خود را جز آن مقدار که پیدا ست، آشکار نکنند و 
جلباب هاى خود را تا گریبان فروگذارند و زینت هاى خود را آشکار 
نکنند، جز براى شوهر خود یا پدر خود یا ... و نیز چنان پاى بر زمین 

نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود.« )نور/31(
جلباب های  بگو:  مومنان  زنان  و  دختران ات  و  همسران  به  پیامبر!  »اى 
خود را فروافکنند، این کار براى این که شناخته شوند و مورد آزار قرار 

نگیرند بهتر است.« )احزاب/59(
پیامبر  سوال   زنان   از  که  هنگامی    ... آورده اید  ایمان   که  کسانی   »ای  
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انجام   را  کار  پوششی  این   پشت   از  و  نشوید  روبه رو  مستقیم  می  کنید، 
دهید ...« )احزاب/53(

و  گردن  حتی  و  مو  بدن،  پوشش  در چگونگی  قرآن  می رسد  نظر  به 
دست و پا دستور صریحی برای زنان ندارد. از همین رو ست که بسیاری 
 از نواندیشان مسلمان بر این باورند که  شریعت  اسالمی اصراری بر آنچه 
امروز با عنوان »حجاب اسالمی « شناخته می  شود، نداشته است. به باور 
این گروه برای حجابی که امروزه به عنوان پرچم اسالم بلند شده است 

دالیل دینی قابل قبولی نمی  توان  آورد.
محمدسعید العشماوی ، متفکر مصری، به صراحت وجوب امر حجاب 
که   همیشگی  آن  است   »حکم   وی  باور  به  است.  گرفته  چالش  به  را 
وقار زن  حفظ  شود و آرایش  و خودنمایی  برای  مردان  بیگانه  صورت  
پذیرش   قابل   اگر  است،  آمده  شریعت   در  آنچه   آن ،  جز  به   نگیرد؛ 
باشد بر احکام  موقت  داللت  دارد؛ و مسئله  حجاب  با وضع  کنونی  از 
اختالط  های  نابجای  اندیشه  دینی  یا میراث  مردمی است ؛ چه، پوشش  و 

لباس  از امور عرفی  است  و جزء عبادات  و واجبات  دینی  نیست.«
برجسته اش طه محمد  استاد  و  احمدنیعم  عبداهلل  پیش تر  را  راهی  چنین 
گشوده  نهادند،  پیش  »نسخ«  مفهوم  از  که  خالقانه ای  تعبیر  با  سودانی 
بودند. به باور آنان پیام های مولوی و جاوید قرآن در آیات مکی  است؛ 
در نتیجه، آیات مکی می  توانند و باید در شرایط جدید آیات مدنی را 

نسخ و دوباره به کار آیند.]7[
این  بر  برلین  کنفرانس  در  نیز  یوسفی  اشکوری،  مسلمان،  نواندیش 
باور وی،  اجتماعیات، حتی  آن ها که در  به  تاکید می  گذارد.  ره یافت 
معتقدم که  »من  تغییرپذیر:  ذاتا  و  اساسا  و  تاریخ مندند  آمده اند،  قرآن 
تغییرپذیر است. پوشش یک عرف است و  مقوله  مسئله حجاب یک 
این زمینه  به زمان و مکان ویژه. حکم قطعی در  یک فرهنگ مربوط 
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وجود ندارد، باید دید پیامد باحجابی و بی حجابی چیست.«]8[
جمهوری  جوسازی های  خالف  )بر  حجاب  امر  در  اشکوری  نظرات 
 اسالمی ( در تاریخ اسالم بی سابقه نیست؛ چه، بسیاری  از فقها، از جمله 
مقدس اردبیلی، پیش تر در سده نهم هجری دالیل موجود برای وجوب 
پوشش موی سر را کافی نمی دانست و احتمال استحباب آن را می  داد.

و  نبوده  است  هم  کم سابقه  فقهای  امامیه  نزد  در  ره یافتی  چنین   ]9[
به  باشد؛]10[  فقه شیعی   »آسان گیری« در  منطقی  اصل  ادامه  می  تواند 
دین  حفظ  در  »احتیاط  به  باید  دین«  در  »احتیاط  اردبیلی  مقدس  باور 

دین  داران« بازگردد.
· حجاب واجب است، اما اجباری نیست.	

برخی  از  نیز  و  مسلمان  نواندیشان  برخی  از  پایین تر،  مرتبه ای  در 
سنت گرایان، هرچند بر وجوب حجاب در اسالم تاکید دارند، اما آن 
اسالم  و  اسالم  تاریخ  با  را  اجباری  حجاب  و  نمی انگارند  اجباری  را 
اجباری نبودن  بر  طالقانی  آشکارا  محمود  نمی  یابند.  هم ساز  تاریخی 
حجاب تاکید کرده است: »حتی برای زن های مسلمان هم در حجاب 
به  زن ها  نمی  گوییم  ما  مذهبی.  اقلیت های  به  برسد  چه  نیست  اجباری 
ادارات نروند و هیچ کس هم نمی  گوید ... زنان عضو فعال اجتماع ما 
... اسالم و قرآن و مراجع دین می  خواهند شخصیت زن حفظ  هستند 
شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسالم 
تاکنون زنان ما چگونه زندگی می  کردند؟ مگر چادر می  پوشیدند؟ ... 
بی  یا  با حجاب  که  مجبور کرده  را  ما  زنان  راهپیمایی ها  این  در  کی 
حجاب بیایند؟ این ها خودشان احساس مسئولیت کردند. اما حاال این که 
روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچ کس در آن اجباری نکرده است 
من  ساخته  شخصیت،  حجاب  وقار،  حجاب  یعنی  اسالمی   حجاب   ...
برای  آیه حجاب  است.  قرآن  نیست، نص صریح  هم  این ها  و  فقیه  و 
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شخصیت دادن به زنان است، شخصیت انسانی و ملی  اش در کشور ما، 
اگر ما می  خواهیم سرتاپا مقلد باشیم ...  ما، اسالم، قرآن و مراجع دینی 
می  خواهند زنان ما شخصیت شان حفظ بشود. اصل مسئله  این است که 

هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست.«]11[ 
و  سفت  اسالم گرایی  این گونه  چرا  پرسید  باید  چشم اندازی  چنین  در 
است؟  زده  اسالمی   گره  سرنوشت حجاب  به  را  سرنوشت خود  کور 
و  مسلمانان  سخت گیری های  آنان  با  این که  از  اسالم گرایان  چرا  و 
غیرمسلمانان کرورکرور از عطای  اسالم و لقای  آن می  گریزند، خم به 

ابرو نمی آورند؟
     

ب- آسیب شناسی پیوند اسالم سیاسی با حجاب و پارسایی جنسی
حباب جهان اسالم سرانجام در برخورد با مدرنیته و دستاوردهای  آن ترکید و 
اجتماع مسلمانان که آبستن بحران ها و شکاف های متعددی بود از هم پاشید. 
مسلمانان، پریشان و ناباور، ناچار در آستانه مدرنیته ایستادند و چهره چیره خود 
را در آیینه جهان جدید به تماشا نشستند. چهره ای تکیده و ژولیده که با خاطره 
شکوهمند قومی  و خودبزرگ بینی های مالوف تاریخی هماهنگ نبود؛ شکوهی 
از آن  بزرگ، دیگر  ایران  فروپاشی  امپراتوری عثمانی و تکه وپاره شدن  با  که 
اثری نمانده بود و با حاشیه نشینی مسلمانان همچون استخوانی در زخم، جان  و 
روان آنان را می آزرد. بحران هویت و بازگشت به دژ درون )در پوشش اخالق 
در جهان جدید  این حاشیه نشینی طوالنی  نخستین  تظاهرات  از  بنیادگرایی(  و 
بود؛ جهانی که در انفجار اطالعات و ارتباطات هر روز کوچک و کوچک تر 

می  شد و خواب از خلوت مومنان می ربود.
اسالم گرایی، حجاب و پارسایی جنسی، در آغاز نوعی واکنش و سرپوش بر 
این بحران ها بود؛ واکنشی که آرام آرام مسلمانان را در مواجهه با جهان جدید و 
پس ماندهای  استعمار و جنگ سرد به خوانش سیاسی  از اسالم سوق داد. اسالم 
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پاره ای  از مشکالت  یا  همه  بود؛ که حل  راهبردی  چنین  پیکان  نوک  سیاسی 
حواله  صالح  سلف  سنت  به  بازگشت  و  اصیل  بازیابی  اسالم  به  را  مسلمانان 
می  داد. هرچند حجاب و پارسایی جنسی، در ابتدای راه، چهره چیره بازگشت 
به اسالم و بازخوانی تاریخ و متن نبود، اما سرانجام با تاسیس نخستین حکومت 
گنجایش  سیاسی،  قدرت  با  نامبارک اش  پیوند  و  ایران  در  اسالمی /فقهی 
آن ها  به  هم  پرچمی  که  شود؛  تبدیل  سیاسی  اسالم  پرچم  به  که  یافت  را  آن 
تشخص می  دهد و هم بی اخالقی عمیق آنان را پنهان می  سازد؛ پرچمی  که به 
اسالم گراها فرصت داد بتوانند در سایه حجاب و ادعای پارسایی جنسی در برابر 
»دیگری« به جمع وجورکردن »خود« بپردازند. دوگانه های مردم فریبی همچون 
»برهنگی« در برابر »پوشیدگی« و »بی اخالقی« در برابر »اخالق« میوه هایی بودند 
که اسالم گرایی  از این هماوردی دن کیشوت وار چید. این خودنمایی  اخالقی 
واکنش وارونه ای  است که اخالق کژدیسه و تبعیض آمیز آنان را بزک می  کند. 
و تصور کنید از اخالق اسالم تاریخی که تا خرخره در تبعیض فرورفته است، 

در جهان جدید که نسبت اش با تبعیض مثل جن و بسم اهلل است، چه می  ماند؟
فرهنگی«  »برهنگی  را  برهنگی  ما  زمانه  دن کیشوت های  اگر  نیست  عجیب 
به   قانون می  دهد ]12[ -  به  می  خوانند و اخالق را - که آرام آرام جای اش را 

هایمنیزم )اهمیت دادن به پرده  هایمن و باکرگی( فرو می  کاهند.
روانی  هایمنیزم  و  منطقی  ادامه  )که  حجاب  و  پوشیدگی  به  اخالق  کاهش 
است( هرچند در مرحله مبارزه با »دیگران«، قبض قدرت و تاسیس دولت، به 
بسیج  به  می  تواند  همچنان  و  می  توانست  و  می  آید  و  می آمد  اسالم گراها  کار 
توده های مسلمانان - که از اضطراب های جنسی عمیق رنج می برند - بینجامد، 
آنان را متحد و با پرچم حجاب در برابر دیگری قرار دهد، اما در دوران استقرار 
با  که  می  دهد  هم  را  امکان  این  مسلمانان  به  چه، حجاب  است؛  مشکل آفرین 
برداشتن آرام آن، اسالم سیاسی یا دست کم خوانش مستقر از اسالم سیاسی را به 
چالش بکشند. تبدیل حجاب به »حجاب اجباری« واکنش طبیعی  اسالم گراهای 
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پیش  نصفه نیمه شان«  »اخالق  از  قیمت دست شستن  به  که  واکنشی  بود؛  مستقر 
رفت؛ چه، همه می دانند، هیچ اخالقی نمی  تواند بر کف اجبار و اکراه باال رود.      
اسالم گرایان پیش از تسخیر و قبض قدرت با این ادعا و دلگرمی  که مسلمانان 
در جوامع مسلمان اکثریت دارند، حاضرند حتی به بازی های دموکراتیک تن 
دهند و از اخالق، آزادی و حقوق بشر بگویند. اما آنان به زودی در می  یابند که 
هم دموکراسی تنها با تن دادن به داوری  اکثریت تمام نمی  شود و هم موج های 
 اکثریت به آسانی باال و پایین می  شوند؛ در نتیجه، حجاب که در شرایط تاسیس 
می  توانست و می  تواند نمایش گر و سکوی پرش اکثریت مسلمان یک اجتماع 
باشد، در شرایط استقرار می  تواند به آسانی نمایش گر فاصله گرفتن اجتماع از 
این صورت، حجاب  باشد. در  یا دست کم خوانش اسالمی  مستقر -  اسالم - 
روز  هر  را  انتخاب های اش  دایره  که  سیاسی  اسالم  بر  چنبره ای  است  اسالمی  

تنگ تر می  کند.
از این منظر، حجاب اجباری تنها انتخابی  است که اسالم سیاسی دارد.

اسالم سیاسی یا باید به حجاب اجباری تن دهد )و به بحران مشروعیت خود با 
یک دروغ بزرگ چیره شود(، یا باید از خیر اسالم سیاسی عبور کند. اسالم گرایی 
برای  مسالمت آمیز  سازوکارهای  این  با  بتواند  که  است  آن  از   انحصارگراتر 
 اعالن و اعمال حاکمیت بر سرنوشت خود همراه شود. اسالم گرایی در بستری 
نشو و نما می  کند که نمی  تواند چندگانگی، گوناگونی و تکثر حاکم بر اجتماع 
را ببیند. اسالم گرایی همچنین مطلق گراتر از آن است که بتواند »دیگری« را در 

زمین بازی خود تحمل کند.
دگراندیشی همواره به اخراج از زمین بازی  اسالم گرایی می انجامد. اسالم گرایی 
بیاید.  کنار  نمی  تواند  پوشش(  آزادی  )از جمله  نمادهای  آن  و  دگراندیشی  با 
که  است  محکوم  رومانتیسم(  به  عمیق اش  آلودگی  خاطر  )به  اسالم گرایی 

واقعیت را به ضرب زور - حتی عریان - به تصور مخدوش خود فروکاهد.
جدید  جهان  با  مواجهه  در  که  تعارض آمیزی  راهبرد  واسطه  به  اسالم گرایی 
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در پیش گرفته است، در برابر فشارها، حتی ممکن است -به ظاهر و از روی 
تقیه- به آزادی عقیده تن دهد، اما با آزادی بیان و آزادی پوشش که نمادها و 
نمودهای  آن اند نمی  تواند هماهنگ شود. حجاب اجباری )و البته سانسور( تنها 
نماد بحران مشروعیت در اسالم گرایی )در قدرت( نیست بلکه نمود بحران در 

نظام دانایی  آن )حتی بیرون از قدرت( نیز هست.

ج- ایران امروز و پدیده حجاب اجباری
روح اهلل خمینی و بسیاری  از هوادارن اش با آن که پیش از بهمن 57 هیچ گاه از 
حجاب اجباری سخن آشکاری به میان نیاورده بودند،]13[ سرانجام در جهت 
ایجاد سرکردگی الزم برای سرکوب، سانسور و سکوت دگراندیشان حجاب 
را در ایران اجباری کردند. حجاب اجباری هم پاسخی دم دستی و مردم فریب به 
مطالبات گسترده و خام اسالم خواهانه بود )که می  توانست پاره ای  از اجتماع را 
به اسالمی  شدن جامعه دل خوش کند( و هم تاکتیکی هوشمندانه که می  توانست 

اولین شکاف اساسی را به دگراندیشان تحمیل کند.
حجاب اجباری  اگر در شرایط تاسیس و استقرار جمهوری  اسالمی  )در همراهی 
سرکردگی  تحکیم  در  و  رسید  اسالم گراها  داد  به  سانسور(  با  همزادی  اش  و 
تبدیل  برای  آنان  به مشکلی  افتاد، اکنون  پهنه عمومی  و سیاسی موثر   آنان در 
حجاب  بر  تاکید  با  مستقر  حاکمیت  پاره ای  از  هم  هنوز  هرچند  است.  شده 
اجباری و اقدامات سرکوب گرانه فصلی، تالش دارد به مدیریت پهنه عمومی  
منتقدان  و شکار  مخالفان  قلع وقمع  به  و  دهد  ادامه  آن  در  و سرکردگی خود 
اطالعاتی و  تغییرات سیاسی، عقیدتی، جمعیتی،  اما آشکار است که  بپردازد؛ 
ارتباطی مزیت نسبی در این پهنه را از اسالم گراها گرفته و بخش غالبی  از جامعه 
را در برابر آنان قرار داده است. در چنین شرایطی حمایت همه جانبه از جمعیت 
جوان و رو به آینده ای که به صورت غریزی )و حتی  آگاهانه( در برابر حجاب 
بر زیست جنسی  تاکید شجاعانه  با  اجباری و سبک زندگی تحمیلی  ایستاده و 
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دل خواه خود، سرکردگی  اسالم گراها را در پهنه عمومی  به چالش گرفته است، 
می  تواند اسالم گراها را به عقب نشینی وادارد.

حضور موثر در پهنه عمومی از طریق تاکید بر »حق حاکمیت بر بدن« و »آزادی 
پوشش« تاکتیک و راهبردی  است که می  تواند با تحمیل یک شکاف موثر بر 
اسالم گراها امکان بازگشت جریان های منتقد و مخالف جمهوری  اسالمی را به 

پهنه عمومی هموار کند.]14[
با پایان دادن به حجاب اجباری شاید بتوان فضایی خالی  از قدرت برای گسترش 
جامعه مدنی و آمیزش اجتماعی به سامان فراهم ساخت. در غیبت جامعه مدنی 
قدرت مند و بنیادهای  استوار آن، حتی  اگر کسب آزادی و برابری ممکن باشد، 
سرنوشت  بر  حاکمیت  »حق  من،  باور  به  بود.  نخواهد  ممکن  آن  پاس داشت 
خویش« در ایران امروز، همچنان که در نوشته های دیگر نشان داده ام، از معبر 
بدون  بشر  از دموکراسی و حقوق  دفاع  بدن می  گذرد؛ چه،  بر  حق حاکمیت 
دفاع موثر از حق حاکمیت بر قلمرو تن، اگر نه یک فریب بزرگ، دست کم 

یک خطای بزرگ است و به جایی نمی رسد.
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یادداشت ها

نگاه کنید به تاریخ حجاب اسالمی، وب گاه ویکی پدیا.. 1
»در حالی که شیعیان تاکید بر جوان بودن عایشه در هنگام ازدواج دارند، منابع اهل 2. 

رفتن  و  ازدواج  انجام  و  سالگی   7 یا   6 در  عایشه  با  محمد  نامزدی  انجام  بر  سنت 
به خانه محمد در 9 سالگی تاکید دارند. این در حالی  ست که این قضیه با دیگر 
موارد تاریخ اسالم ناسازگاری های زیادی دارد. در بررسی منابع معتبر، عایشه هنگام 
در  جمله  از  اسالمی،  کتب  در  بوده  ا ست.  سال   20 در حدود  جوان  زنی  ازدواج 
صحیح بخاری،  آمده که در هنگام نزول سوره قمر، عایشه در حدی بالغ بوده که 
آن را حفظ کند. از آنجا که نزول این سوره در مکه و پنج سال پیش از نامزدی و 
نه سال قبل از ازدواج وی رخ داده، سن عایشه هنگام ازدواج به طور حتم بیش تر از 
9 سال بوده  است. همچنین عایشه پیش از نامزدی با محمد، نامزد پسر مشرکی به نام 
جبیر پسر مطعم بوده  است. راه دیگر بررسی سن هنگام ازدواج، مقایسه سن عایشه 
با خواهرش اسما است. اسما 10 سال از عایشه بزرگ تر بوده و در سال اول هجری 
27 سال داشته، و در سال 73 هجری در سن 100 سالگی  از دنیا رفته است. طبق این 
تحلیل، سن عایشه هنگام هجرت 17 تا 18 بوده و از آنجا که ازدواج در سال دوم 
هجرت صورت  پذیرفته، سن کامل وی در موقع ازدواج 19 تا 20 به دست می  آید. 
به عقیده دنیس اسپلبرگ، استاد و پژوهشگر تاریخ اسالم، کم سن جلوه دادن عایشه 

هنگام ازدواج در منابع، برای تاکید بر باکره بودن وی صورت گرفته است.«
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روزنه؛ 3.  نشر  تهران،  سعیدی،  گل بابا  ترجمه  عربی،  محی الدین  »ترجمان االشواق«، 
»زهرالربیع«، نعمت اهلل جزایری؛ »رساله های باهیه« در دوره فتحعلی شاه قاجار.

»ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معامالت اسالمی است؛ ایجاب و قبول گاهی 4. 
لفظی  است و گاهی ضمنی )فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود(. بسیاری  از 
فقیهان بر آن اند معامله همچنان که با عقد لفظی تحقق می  یابد با معاطات نیز محقق 
می شود. از آنجا که نکاح در تقسیم بندی های فقهی، بخشی  از عقود است، در نتیجه 
نیازمند ایجاب و قبول است. در ازدواج معاطاتی، معاطات )قبول ضمنی( جایگزین 
قبول و عقد لفظی در نکاح می  شود. به عبارت دیگر، در این نوع ازدواج چنان چه 
به آسانی حتی بدون خواندن  باشند، می  توانند  امکان شرعی  ازدواج داشته  دو تن 
خطبه عقد به نکاح یک دیگر در آیند.« هدایت نیا، فرج اهلل، نکاح معاطاتی از منظر 

فقه، وب گاه راسخون.
هرچند غالب فقیهان امامیه بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید می  گذارند، اما 
»هیچ دلیل قابل اعتمادی بر بیاعتباری نکاح معاطاتی در تمام مصادیق آن در دست 

نیست و بعضی مصادیق آن صحیح است.«، همان. 
ازدواج موقت )متعه( که در زبان عامیانه به صیغه معروف است، نوعی  ازدواج در . 5

مذهب شیعه است. تفاوت اصلی  آن با ازدواج عادی در مدت داربودن آن است، به 
این معنا که عقد برای مدت معینی بسته می  شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود 
به خود منقضی می  شود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختالف نظر 
است. اهل سنت و برخی دیگر از فرق اسالمی آن را حرام و شیعیان امامی آن را 

مشروع و صحیح می دانند. ازدواج موقت، وب گاه ویکی پدیا
ازدواج مسیار نوعی  ازدواج در فقه اسالمی است که در آن زن و شوهر به گونه ای . 6

مشروط در عقد نکاح یکدیگر قرار می  گیرند. در این ازدواج، برخی  از حقوق و 
تکالیف، مانند نفقه، زندگی مشترک، تعیین مسکن توسط شوهر و حق قسم )حق 
مسیار  نکاح  در  می  شود.  هنگام چندهمسری( صرف نظر  در  هم بستری  در  مساوی 
معموال زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می  کنند و ازدواج به  طور رسمی  ثبت 
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نمی  شود. این نوع از ازدواج بیش تر در میان عرب های سنی مذهب ساکن عربستان 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس، جوانانی که امکان آغاز زندگی مستقل ندارند، 
مردانی که بدون همسر خود به مسافرت می روند، زنان مطلقه بیوه ای که تمایل به 
زندگی مشترک ندارند و زنان مسنی که هنوز ازدواج نکرده اند، شایع است. ازدواج 

مسیار، وب گاه ویکی پدیا 
نوری ها، . 7 حسن علی  ترجمه  بشر«،  حقوق  و  دینی  »نواندیشی  احمدنعیم،  عبداهلل 

»فرهنگ اندیشه«، 1381.
دارالشفایی بهمن، »کنفرانس برلین، ده سال بعد«، وب گاه بی. بی. سی. . 8
رک: »مجمع الفائده و البرهان«، جلد 2، صفحه 105.. 9

محمدعلی  اردبیلی«،  مقدس  محقق  فقیه  سیاسی  و  معنوی  علمی ،  »ویژگی های   .10
برزنونی، پیام حوزه، شماره 11 و 12، صفحه 54.

نیست«، وب گاه  اجبار در کار  »در مورد حجاب  ابراهیم،  نبوی،  بشیرتاش، سعید؛   .11
رادیو زمانه، فروردین 88. 

12. همان.
وی  از  خوانش  با  حجاب  امر  اجباری بودن  بر  او  تاکید  و  خمینی  روح اهلل  رفتار   .13
اصل والیت مطلقه فقیه هماهنگ است؛ هرچند با مناسبات حقوقی حاکم بر ایران 
هماهنگ نیست. به عبارت دیگر، خمینی به عنوان ولی  فقیه می  توانست احکام اولیه 
اسالم را تعطیل کند )از این منظر اشکال نواندیشان مسلمان بر او وارد نخواهد بود( 
اما او )اگر وفادار به انگاره والیت مطلقه فقیه می  ماند( نمی  توانست و نمی بایست بر 
خالف اعالمیه جهانی حقوق بشر )که برای  ایران الزام آور است( اقدام می  کرد. این 

نگاه را من در سرنام »اسالم سیاسی و انگاره  والیت مطلقه فقیه« کاویده ام.
14. چنان چه خواست برچیدن حجاب اجباری  از ایران به یک درخواست ملی قدرت مند 
تبدیل شود، به دالیل زیر می  تواند یک راهبرد مناسب برای شکست بن بست سیاسی 

 ایران امروز باشد.
به عنوان  و  دارد  فرهنگی قدرت مندی  اجتماعی و  پشتوانه  یکم: چنین درخواستی 
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»خواستی محدود« می  تواند به »مقاومتی نامحدود« سازمان دهد.
دوم: چنین درخواستی  از اولویت ها و فوریت های  اجتماع جوان ماست و چنان چه 
به طور جدی در دستور کار کوشندگان اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری قرار 

گیرد، می  تواند به آزادسازی ظرفیت های  اجتماعی فراوانی بینجامد.
سوم: چنین درخواستی مطابق با اعالمیه جهانی حقوق بشر است و حمایت جهانی 

گسترده ای را می انگیزد.
به گسترش  می  تواند  نتیجه  در  دارد،  چهارم: هم نظری گسترده ای روی  آن وجود 

وفاق ملی کمک رساند. 
پنجم: چنین درخواستی در »حد فاصل انقالب و آزادی« است و مخالفتی با باورهای 
یا  طرح  به  که  دارد  را  آن  ظرفیت  و  ندارد  اجتماع  مسلمانان  دینی  اکثریت 

الیحه ای قانونی تبدیل شود.
ششم: مقاومت و نافرمانی مدنی گسترده ای در برابر حجاب اجباری وجود دارد که 
با تمرکز و هماهنگی جریان های مدافع حقوق بشر، پرانرژی تر هم خواهد شد. 
دفاع معنوی، اجتماعی و سیاسی  از چنین حقی می  تواند امکان فتح بخشی  از پهنه 

عمومی را برای شهربندان فراهم آورد. 
هفتم: استبداد همواره در دادن آزادی های  اجتماعی دست ودل بازی بیش تری دارد.

هشتم: بسیاری  از جریان های »دو پهلو« که همچنان در کنار حاکمیت ایستاده اند در 
این کوشش ترجیح خواهند داد که در کنار مخالفان وضع موجود قرار گیرند.

دست کم  -یا  خودشان  مستقر،  حاکمیت  با  هم سو  جریان های  برخی  از  نهم: 
خانواده های شان- با حجاب اجباری موافق نیستند.

در  بن بست  بشر،  حقوق  گسترده  )نقض  پیدا  پیامدهای  و  اجباری  حجاب  دهم: 
آمیزش اجتماعی( و پنهان آن )فساد، فحشا و بسیاری  از ناامنی های  اجتماعی( 
یکی  از بنارهای  اصلی حضور قدرت در پهنه عمومی است. به عنوان نمونه، نگاه 
کنید به وضعیت اسف بار ورزشگاه ها که با حذف زنان )که ادامه منطقی حجاب 

اجباری  است( به چه فاجعه ای  انجامیده است.
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۱۴. جنبش جوانان و فوج پنجره های در پرواز

به باور من، جنبش جوانان پهناورترین، اصالحی ترین و هم هنگام رادیکال ترین جنبش 
جنسی  اخالق های  نوجوانان  و  جوانان  پویش،  این  در  است.  امروز  ایران  مطالبه محور 
و هنجارهای  ارتباطی و زیستی  اسالم گراها و سنت گراها، یعنی محوری ترین باورهای 
هژمونیک اسالم سیاسی و جریان های سنتی را هم هنگام به چالش گرفته اند و در یک 
این  می  خواهند.  را  خود  اجتماعی  حقوق  همه جانبه،  و  موثر  پیگیر،  مدنی  مقاومت 
جنبش هرچند گاهی با جنبش های دیگر، از جمله جنبش های سیاسی، زنان، کارگران، 
دانشجویان و حتی جنبش های دینی و قومی هم پوشانی و هم سویی  آشکار دارد، اما با 
هیچ یک یگانه و هم داستان نیست. جنبشی که با پارتی های شبانه، فیلم ها و موسیقی های 
زیرزمینی، اختالط های غیرفقهی، بدحجابی، بی حجابی و کم حجابی، ماهواره، اینترنت، 
تنگ  نطامیان  حاکمیت  بر  را  پهنه  چنان  مذهبی  تکنوهای  نوحه  حتی  و  فیس بوک 
کرده است که حجم گسترده ای  از سرکوب، سانسور و سکوت را به خود اختصاص 
و  رهایی بخش  جنبش های  و  جریان ها  راهبردی  متحد  هرچند  که  جنبشی  است.  داده 
برابری طلب است، اما به جهت بدپنداری های فراونی که در مورد »آزادی های جنسی« 
و »حق مالکیت بر بدن« وجود دارد، هیچ گاه مورد توجه و حمایت جدی  آن ها نبوده 
و نیست. جنبشی که به ویژه در سرهم بندی های بسیار سیاسی و فمینیستی نهی و گاهی 



214جنبش جوانان و فوج پنجره های در پرواز

نفی می  شود و مطالبات اساسی  آن نادیده انگاشته می  گردد. این نوشته تالشی  است برای 
درک بیش تر این پویش ها و جوشش ها و اهمیت استراتژیک آن ها )به عنوان یکی  از 
نگارنده، چنان چه  باور  به  مهم ترین موتورهای محرکه جبهه دموکراسی خواهی(؛ چه، 
جنبش جوانان به درستی درک نشود و از حمایت معنوی و نظری الزم جریان های پیشرو 
نظامیان  و  اسالم گرایان  تازه ای  از  نسل  وسیله  به  امکان آن هست که  نگردد،  بهره مند 
در  دموکراسی خواهی  و  شود  خاموش  برخی  آزادی های  اجتماعی  دادن  با  و  دزدیده 

ایران از یکی  از پرشورترین نیروهای مدرن خود محروم گردد.

هیچچیزتمامنمیشود،مگرآنکهخوبتمامشود
آگاتا کریستی در یکی  از نوشته های خود می  گوید »هیچ چیز تمام نمی  شود، مگر آن که 
روی  ایرانی ها  ما  که  پرونده هایی  مورد  در  ویژه  به  ره یافتی،  چنین  شود.«  تمام  خوب 
اما  ایرانی ها که تشنه توسعه و ترقی هستیم  ما  اهمیت دارد.  بسیار  دست هایمان داریم، 
از »آمیزش اجتماعی ناتمام«]1[ رنج می  بریم و نمی  خواهیم یا نمی  توانیم یک بار برای 
به جامعه  اکثریت مسلمان(  )با  فرهنگ  و  اجتماع  از  و  تمام کنیم  را  بغرنج  این  همیشه 
یکی  از  عنوان  به  که  ایرانی ها  ما  بکوچیم.  باشد(  و سکوالر  فرادینی  ناگزیر  باید  )که 
تاریخی ترین کشورهای جهان، هنوز بی تاریخیم و عادت کرده ایم همیشه پابرهنه وارد 
تاریخ شویم و به هر چیزی و هر جایی تنها سرک بکشیم و به هر پرونده ای تنها نوک 
بزنیم. ما ایرانی ها که حافظه تاریخی نداریم و از خرد نقاد هم کم بهره ایم، اما هم هنگام با 
ادعاهای بزرگ و پرگویی های تهوع آور مشغولیم؛]2[ مایی که نمی  خواهیم یا نمی  توانیم 
هیچ مناقشه ای را خوب تمام کنیم؛ و با وجود هزینه های سنگینی که سرهم بندی کردن 
بر سرمان آورده است هنوز استاد مسلم سرهم بندی کردنیم و شاید به همین خاطر است 
که یکصد سال پس از حسین کاظم زاده ایرانشهر یا احمد کسروی هنوز امکان آن هست 
که از اهالی فرهنگ و دانش کسی پیدا شود که جرئت کند همان حرف های عوامانه و 

گستاخانه را در مورد زنان در یک رسانه پرمخاطب و آزاد تکرار کند.]3[
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سرهمبندیهایفمینیستی
بار  هر  که  است  ناتمامی  پرونده های  دسته  آن  از  ایران،  در  آن  مسائل  و  زنان  پرونده 
که فکر می  کنیم تمام شده است، یک جوری و از یک جایی، دوباره سر باز می  کند. 
دلیل و شوند آن هم شاید این باشد که هیچ گاه نخواسته ایم، یا نتوانسته ایم آن را خوب 
نقد، کم وبیش، هم  این  به انصاف بگذاریم.  بنارها را  تمام کنیم و سهم همه عوامل و 
به فمینیست های  ایرانی وارد است و هم به مخالفان شان در پهنه سخت و سنگی سنت؛ 
چه، هر دو جریان تالش درخوری برای درک هم دالنه یکدیگر نمی  کنند و در نتیجه، 
را  زنان  بانیان آن،  اجباری حجاب هنوز در خیال  نمی  گشایند. کشف  به رهایی  راهی 
برای همیشه آزاد می  کرد و بر سده ها قیمومیت و رقیت پایان می  داد، که طوفان مخوف 
اسالم گرایی  از راه رسید و حجاب اجباری را همچون پرچم خویش در مغز جهان اسالم 
فرو کرد. این دست پاندول های دلهره آور بی  هیچ توضیحی، آشکارا بر ناتمامی  جان ها 
و جهان های ما شهادت می  دهند؛ مایی که نمی  خواهیم یا هنوز نمی  توانیم هیچ مسئله ای 

را خوب تمام کنیم.
نمونه تازه این دست سرهم بندی ها را می  توان در پرونده تفکیک های جنسیتی در 
موافقان و  دانشگاه ها و سهمیه بندی های جنسیتی در رشته های دانشگاهی دید، که هم 
هم مخالفان، به گونه ای مضحک در آن درگیرند. پاره ای  از اسالم گراها در خیال های 
خام خود با این تفکیک ها و تجزیه ها بر سر آن اند که دانشگاه ها را »اسالمی تر کنند و 
فضا را برای دانشجویی و علم آموزی مناسب تر«؛ در حالی که اگر صداقت، صرافت و 
کمی  ظرافت در کار بود، می  شد با ارزیابی راه طی شده، دست کم در این سه دهه، بر 
با  راهی دیگر جست. آشکار است که  و  و تجویزها داوری کرد  این آموزه ها  بطالن 
این اقدامات پدرساالرانه راهی به پارسایی جنسی )حتی  اگر صادقانه در جستجوی  آن 
به جان ها و جهان های ما  با وحشی ترین هیبت خود  باشیم( گشوده نمی  شود و سکس 

می افتد و دمار از روزگار تاریک مان می  ستاند.]4[
بگذارید بی پرده بگویم، اسالمی کردن دانشگاه ها در ادبیات اسالم گراها و جریان های 
سنتی به معنای دورداشتن دختران و پسران از یکدیگر، به منظور مقابله با مطالبات جدید 
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و گسترده ای  است که هنجارهای جنسی و اخالقی  اسالم گراها و اقشار سنتی  اجتماع را 
به چالش گرفته است. اسالمی کردن دانشگاه ها ترجمان نوعی  هایمنیزم )ستایش پرده 
بکارت( اسالمی است. اسالمی کردن فضاهای گوناگون زیستی در این دست پروژه ها، 
تظاهرات رومانتیسم اخالقی وسوسه کننده و مخوفی  است که متاسفانه در بسیاری  از ما 
هم ریشه  دارد؛ مایی که به جهت مخالفت با سرکردگی  اسالم گراها، گرچه با تفکیک ها 
و سهمیه بندی های جنسیتی مخالفت می  کنیم، اما در دفاع مناسب از خواهش های مدرنی 
که از جنس »ارج شناسی جدید« اند و به »جهان پس از اخالق« مربوط اند، نیز هنوز این پا 
و آن پا می  کنیم؛ مایی که در دفاع از حقوق زنان )که خوش بختانه مد روز شده است( 
بتوانیم طفره  تا  اقلیت های جنسی  و  از حقوق دگرباشان  اما در دفاع  گریبان می  دریم، 
می رویم و فراموش می  کنیم که آزادی و برابری در جهان جدید امری خود پیش رونده 
برابر  حقوق  که  کنیم  درک  نمی  توانیم  هنوز  که  مایی  هیچ!  یا  همه  جنس  از  و  است 
)بایدها( مقدمه جامعه مدرن و مقدم بر تفاوت های بسیاری  است )است ها( که ما )حتی 
مردان( را در خود تنیده است؛ مایی که دانشگاه ها را باز و آزاد می  خواهیم اما از جوانان 
مایی که  رفتار کنند.  و  بیندیشند  مادربزرگ های شان  و  پدربزرگ ها  مثل  داریم  انتظار 
به گونه ای کمیک تمایل داریم آزادی را به عنوان »آزادی پندار نیک، گفتار نیک و 
رفتار نیک« درک کنیم و نیکی را هم متاسفانه ملک طلق خودمان، پدران و مادران مان 
می دانیم. مایی که با حق خطاکردن و خودساالری و فردیت بیگانه ایم و آزادی را بی 
یال ودم و اشکم وکوپال می  خواهیم! مایی که هنوز ما نشده ایم و انگار هیچ منازعه ای را 

نمی  توانیم و قرار نیست خوب تمام کنیم!             
این  ترجیح می  دهند  زنان  برخی  از کنش گران جنبش  از همین رو ست شاید که 
ارزیابی  تبعیض آمیز  و  زن سیزانه  اقداماتی  منزله  به  غالبا  را  سهمیه بندی ها  و  تفکیک ها 
را  انگیزه ای  چنین  دست کم  و  ندارند  باوری  چنین  سنت گراها  که  حالی  در  کنند، 
کتمان می  کنند. پیامد این دست رفتارهای خشونت آمیز و پدرساالرانه )به جهت آن که 
اراده ای درخور برای خوب تمام کردن مسائل در آن ها دیده نمی  شود( هرچند زن ستیزانه 
توضیح  و  باشد  دیگری  جای  در  می  تواند  انگیزه های  آن ها  اما  است،  واپس گرایانه  و 
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و  سنت گراها  که  بنارهایی  و  شوندها  از  مناسب  درک  بدون  بطلبد.  دیگری  توجیه  و 
اسالم گراها را به مقابله با جوانان و رویاهای  اخالقی، سکسی و اجتماعی  آنان می  کشاند، 
مقابله موثر با آن ها غیرممکن، یا دست کم پرهزینه، خواهد بود. و نباید فراموش کرد که 

وقتی چیزی خوب تمام نمی  شود یعنی  اصال تمام نشده است.
رویارویی  اسالم گراها با خواسته های جنسی، اخالقی، اجتماعی و زیستی جدید از 

دو چشمه آب بر می  دارد:

بحران  به  جدید  اخالقی  و  جنسی  زیست های  گوناگونی  و  گسترش  یکم: 
نکنیم  ادعا  اگر  پهنه ای که  پهنه سیاسی  ایران دامن می  زند؛  مشروعیت در 
مشروعیت خود را از اخالق های جنسی حاکم می  گیرد، دست کم، تا حد 
اجبار  به  گرچه  که  مشروعیتی  و  است؛  وابسته  و  مدیون  آن ها  به  بسیاری 
روی دوش »اکثریت مسلمان« ایرانی خوابیده است، اما به آسانی می  تواند با 
رفتارهایی ساده، همچون بی حجابی، کم حجابی، آنتن های ماهواره ای، حتی 
کارناوال های عاشورا و تکنوحه )تکنونوحه(های مذهبی نقش بر آب شود. 
این موضوع را در نوشته های دیگر خود، از جمله با عنوان »اسالم سیاسی در 

چنبره حجاب« کاویده ام.
دوم: هنجارشکنی ها در پهنه سکس و اخالق به تحریک اضطراب های جنسی 
جریان های سنتی و دینی هم دامن می  زند و هراس از آزادی را در اجتماعات 
ایرانی شعله ور می  کند. من پیش تر رابطه »سندروم استبداد ایرانی و سرطان 
اضطراب جنسی« در ایران را نشان داده و آورده ام که چرا وقتی فشارهای 
سیاسی و اجتماعی بر حاکمیت زیاد می  شود، حاکمان ترجیح می  دهند توپ 
توضیح  و  بکشانند!  پهنه سکس(  )یعنی  میدان دل خواه خود  به  را  بازی  و 
به  آسانی  به  می  تواند  »سکس هراسی«  بازی ها  این  در  چگونه  که  داده ام 
»هراس از آزادی« تبدیل شود. نظامیان حاکم با بازی در این زمین هرچند 
به آسانی می  توانند بخش هایی  از الیه های سنتی  اجتماع را در کنار خود، یا 
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دست کم در برابر آزادی خواهان و جریان های مدرن قرار دهند، اما آشکار 
واجبات  اوجب  از  )که  نظام  به حفظ  درازمدت  در  بازی ها  این  که  است 

است(  و خوب تمام شدن مسائل کمک نمی  کند. 

اسالم گراها  دام  در  هم  زنان  جنبش  کنش گران  که  می  شود  جدی تر  وقتی  بغرنج  این 
می افتند و در مقابله با تاکتیک های رقیب، ترجیح می  دهند یا خیال می  کنند که می  توانند 
با تفکیک آزادی به آزادی خوب و بد، از شر هر دو مسئله )هم اقدامات رقیب و هم 
توجیهات او( رها شوند. این گونه است که بسیاری  از کنش گران با آن که خود را مدرن 
از حقوق  دفاع  زنان گریبان می  درند، در  از حقوق  و آزادی خواه می دانند و در دفاع 
دگرباشان و مطالبات سکسوالیستی جوانان ساکت یا دست کم، کم تحرک اند. شاید به 
همین شوند است که آن ها ترجیح می  دهند نظامیان حاکم و سیاست گذاران تفکیک ها 

و سهمیه بندی های جنسیتی را زن ستیز خطاب و خیال خود را راحت کنند.
مثله کردن بسته  همه یا هیچ آزادی، ممکن است در کوتاه مدت جریان های مدرن را 
تا حدی  از ضرب و زور جریان های رقیب و سنتی دور بدارد، اما تنها مسئله را جابجا و 

پیچیده تر می  کند و فاجعه زمانی و جایی دیگر بر سرمان آوار خواهد شد. 
آسیب شناسی  انگاره های  اخالقی »زیست جنسی همگن« با توجه به آنچه پشت سرمان 
گذاشته ایم )از وااسالمایی که برخی  از مذهبی ها زمانی بر سر عنوان »دوشیزگان« بر سر 
در یک مدرسه دخترانه به راه انداختند تا مخالفت واپس گرایانه روح اهلل خمینی با حق 
رای زنان، از مخالفت با فضاهای  آموزشی مختلط برای کودکان تا تاسیس دانشگاهای 
تفکیک  از  قم،  معصومیه  علوم  پزشکی  دانشگاه  و  الزهرا  دانشگاه  مثل  تک جنسیتی 
بسیاری  از  و  تهران  در  مهمانی ها  و  اتوبوس ها  تفکیک  تا  قم  در  مینی بوس ها  جنسیتی 
به علت همراهی یا  اقدامات  این  شهرهای دیگر( نشان می  دهد که متاسفانه بسیاری  از 

سکوت بخش هایی  از اجتماع موفق بوده اند و شوربختانه جا افتاده اند.
با سکسی کردن همه چیز و همه جا، ضرورت اسالمی کردن  اسالم گراها در عمل 
همه چیز و همه جا را هم مطالبه می  کنند؛ چه، در باور و داوری برخی  از اسالم گراها، 
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اسالم چیزی نیست مگر نوعی  هایمنیزم )به زرورقی  از معنویت و اخالق که این کاال 
در آن پیچیده شده است فریفته نشوید(. این که برخی  از اسالم گراها همه وجود زن را 
برابر  این که اسالم سیاسی خود را در  از همین نکته حکایت دارد؛  »عورت« می دانند، 
غرب تعریف می  کند و غرب را هم به جهت برخی  از آزادی های جنسی فاسد و مفسد 
می داند، ریشه در همین نگاه دارد؛ و نیز این که بسیاری  از مالهای بزرگ شیعه در قم در 
برابر هر فاجعه ای سکوت می  کنند، مگر بی حجابی و کم حجابی، از همین نکته حکایت 
عقده های  و  اضطراب ها  در  ما،  زمانه  در  دست کم  سیاسی،  اسالم  سخت  هسته  دارد؛ 
جنسی  است؛ گره هایی که بیش از هر جایی در نهادهای  آموزشی دینی تنیده شده است. 
از همین رو ست که اسالم گراها خود را به هیچ روی زن ستیز نمی دانند و رفتارهایی  از 
این دست را نیز تبعیض آمیز نمی  خوانند و تالش بسیاری به خرج داده اند و می  دهند که 

به این اقدامات پوششی غیر تبعیض آمیز بدهند.
است که  از آن  رنگین تر  و  بلندتر  ایران  در  نابرابری  و  تبعیض  هرچند دم خروس 
نادیده  نابرابری اند،  محصول  و  تبعیض  برآمد  خود  که  کسانی  عباس  حضرت  قسم  با 
انگاشته شود. با این همه، همه این کارنامه را هم نمی  توان و نباید کامال ناکام ارزیابی 
کرد. خیل مسلمانان اسالم پناهی که هنوز شعارهای  آن ها را تکرار می  کنند و سنت های 
تبعیض آمیز و کشنده ای که هنوز در شریان های  اجتماع جاری  است، نشان می  دهد که 
کار زیادی روی زمین مانده است؛ و ما نمی  توانیم و نباید با خالصه کردن هر اقدامی در 

گرایش های زن ستیزانه حاکمیت، خیال خود را راحت کنیم.
نظریه های  و  جنسی  آزادی های  پهنه  به  واردشدن  بدون  زنان  جنبش  کنش گران 
 اخالقی جدید، در دفاع از مطالبات سکسوالیستی رو به گسترش جامعه، حتی  اگر بتوانند 
اجتماع و حکومت را به تغییر رفتارها و سیاست های خود وادارند، کارشان تمام نمی  شود؛ 
چه، مسئله زنان وقتی خوب تمام می  شود که مسائل سکسی حل وفصل شود. هسته سخت 
مسئله زنان در ایران )و حتی در جهان اسالم( در انگاره های  اخالقی و جنسی  اسالم گراها 
بسیاری  از آن ها، حتی  اسالمی  بودن شان )اگر گرفتار  انگاره هایی که  النه کرده است؛ 

همه گیری شوم ذات گرایی نشده باشم( محل مناقشه است!
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جریان های مدرن در »منازعه آزادی« یک بار برای همیشه باید سنگ های خود را 
با اسالم گرایان واکنند. آزادی )در مقام حق داشتن( در یک جامعه مدرن )که همیشه 
متکثر است(، مسئله ای نیست که تنها در دستور کار برخی  از اسالم گراها یا فقها قرار 
برای هواداران خود )در مقام  تنها می  توانند  باال  باشد. اسالم گراها و فقها دست  داشته 
حق بودن ادعاهای خود( نسخه بپیچند؛ اما حتی مسلمانان هم در همراهی و هم سویی با 
این نسخه ها آزادند. داوری در جامعه، همیشه امری شناور و فرااجتماعی و فرافرهنگی 
 است و نمی  توان، حتی به بهانه کثریت مسلمان شیعه، آزادی دیگران را تعطیل کرد. به 
بهانه پرهیز از خطا و از چشم انداز »برادر بزرگ تر« نمی  توان و نباید به آزادی قید زد؛ 

چه، آزادی چیزی نیست مگر حق خطاکردن.    

سرهمبندیهایسیاسی
رقیبان،  به  خود  بازی  بسیاری  از  تحمیل  در  هنوز  می رسد  نظر  به  جمهوری  اسالمی  
کم وبیش موفق است؛ نمونه درخشان این ترفند، بازی با یکی  از کلیدی ترین جمالت 
قصار روح اهلل خمینی )حفظ نظام از اوجب واجبات است( و بیرون کشیدن آن از انبان 
اقدام اصالحی رادیکال و  این جمله که می  توانست هر  رقیبان سنتی چپ خود است. 
در  مدرن  سیاست  طالیی  کلید  عنوان  به  و  دهد  توضیح  و  توجیه  را  سکوالری  حتی 
به ضد خودش  بازی های کالمی   در  به آسانی  رود،  به کار  اندیشه سیاسی/فقهی  پهنه 
دگردیسید و در نتیجه »حفظ نظام« به آسانی به »حفظ نظامیان« حاکم تعبیر شد. جالب 
آنجا ست که بسیاری  از منتقدان و مخالفان جمهوری  اسالمی  نیز گرفتار این بازی اند 
است که  این چنین  فرو می  کاهند.  این جمله  نقد  به  را گاهی  نقد جمهوری  اسالمی  و 
»انگاره حفظ نظام« که می  توانست و می بایست هسته سخت هر نظام  لغزنده  شاه ماهی 
سیاسی  از  در سرهم بندی های  و  در جبهه گیری ها  به آسانی  باشد،  و سکوالری  مدرن 
عالمه  و یک  می  ماند  دیکتاتور  در عوض روی دست مان یک  و  می  گریزد  دست مان 

بدپنداری در مورد اهمیت حفظ نظام!     
همچنان که در باال آمد، مسئله زنان و تحلیل و توضیح آن هم بازی دیگری  است 
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که بسیاری  از کنش گران را گرفتار خود کرده است. اسالم گراها هرچند در برابر اتهام 
اخالقی  و  گرایش های سکسی  برابر  در  اما  می  دهند،  نشان  مقاومت  زنان  علیه  تبعیض 
خود با کسی شوخی ندارند و سخت از آن باورها و داوری ها دفاع می  کنند؛ به همین 
رو، حمله به سنگرهای پوشالی  اسالم گرایی را باید از همین نقطه آغازید. اسالم گراها 
فمینیست ها را متهم به »آزادی خواهی جنسی« می  کنند و دفاع از حقوق زنان را پوششی 
بر این خواسته می دانند. اسالم گراها بین »حق داشتن« و »حق بودن« تفکیکی نمی  گذارند 
برخی  از  »حق ندانستن  از  بزرگ تر  برادر  هیات  در  می  دهند  حق  خود  به  نتیجه  در  و 
رفتارهای جنسی در برخی  از خوانش های فقهی/دینی« به حق نداشتن آدمی  در گزینش 
زیست جنسی دل خواه خود برسند. این رویکرد اسالم گراها به جهت هم سویی با برخی 
 از گرایش های سنتی و هژمونیک، کم تر مورد تشکیک و اشکال بوده  است و در نتیجه 
یا  بمانند  ساکت  یا  نقدها  این  برابر  در  داده اند  ترجیح  متاسفانه  فمینیست ها  بسیاری  از 
آزادی را به آزادی پندار، گفتار و کردار نیک فروکاهند و در نتیجه از رویارویی جدی 

با هسته سخت باورها و داوری های سکسی  اسالم گراها بپرهیزند.
در سروصداهایی که گاهی بر سر موضوع »صیغه« بلند می  شود، بسیاری  از فمینیست ها 
با این سنت بر می  خیزند و ترجیح می  دهند که  با ادعاهایی عجیب وغریب به مخالفت 
قید آزادی جنسی را از ریشه بزنند. )به عبارت دیگر، به جای  آن که بپرسند چرا آزادی 

جنسی فراگیر و برای همه نیست؟ می  گویند بهتر است برای هیچ کس نباشد.(
پهنه  به  محدود  تنها  برابرش،  در  منتقدان  خطاهای  و  جمهوری  اسالمی   بازی های 
نمونه جمهوری  اسالمی  برای  نمی  شود.  اجتماعی  و  زیستی  آزادی های  و  زنان  مسائل 
همچنان که با فشار سهمگین خود برخی  از مخالفان و منتقدان را به جالی وطن و کوچ 
اجباری می  کشاند، تالش دارد با ایجاد شکاف در بین منتقدان و مخالفان داخل و خارج 
و دامن زدن به آن، جبهه ای تازه در برابر مخالفان و منتقدان خود بگشاید. افسوس و درد 
که برخی  از مخالفان هم به این شعله می  دمند و پروبال می  دهند. حتی می  توان به شکاف 
بین اصالح طلبان )تغییر در رژیم( و انحالل طلبان )تغییر رژیم( نیز اشاره کرد؛ شکافی که 
به نظر می رسد خیلی واقعی و راهبردی نیست و می  تواند تنها به تاکتیک های موضعی و 
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موضوعی مربوط گردد.
به باور من مهم ترین سرهم بندی سیاسی که در مخالفان و منتقدان جمهوری  اسالمی  
دیده می  شود و رگ وپی  آن به آسانی تا اردوگاه سپاه سیاه استبداد کشیده شده است، 
منتقدان جمهوری  اسالمی  گشوده  و  مخالفان  میان  در  اسالم  بر سر  جبهه ای  است که 
شده است. اسالم ستیزی در یک طرف و اسالم ستایی در طرف دیگر؛ اسالم ستیزان همه 
بالیا و مسائل ایران را به اسالم و تاریخ آن مربوط می  کنند در حالی که اسالم ستایان با 
تقدیس اسالم به تقدیس تاریخ اسالم نیز کشیده می  شوند و حاضر نیستند هیج مسئولیتی 
به گردن بگیرند. هر دو جریان ذات گرا و مطلق اندیش اند و  این تاریخ خون بار  را در 

حاضر نیستند روی پاهای خود بایستند و مسئولیت تاریخ شان را به گردن بگیرند.
با خیل مسلمانان چه  دسته نخست اسالم را متهم و مجرم می داند )و معلوم نیست 
اشتباه  است  معتقد  و  می  کند  محکوم  را  مسلمانان  تنها  دوم  دسته  و  بکند؟(  می  خواهد 
به  نابالغانه مسئولیت های خود را در تن دادن  پای مکتب ام مگذار! دسته نخست  به  مرا 
تاریخ و فجایع آن فراموش کرده است و دسته دوم کودکانه با برداشتن بار مسئولیت از 
دوش »پدر« تالش دارد اعتمادش به »دیگری بزرگ« را توجیه کند. هم اسالم ستیزان 
تاخت  رویاهای خام خود  با  را  ایران  مسلمانان  بازی های خود،  در  اسالم ستایان  هم  و 
زده اند. گیرم اگر درگیر یک گفتگوی درازدامن )اگر نه بی پایان( در مورد اسالم شویم، 
بسیاری علیه اسالم و مسلمانان رو کنند، حاصل کار چه  بتوانند مدارک  اسالم ستیزان 
خواهد شد؟ آیا رویای تغییر هویت اسالمی  خیل مسلمانان ایران، رویایی کودکانه و دور 
از دست نیست؟ گیریم اسالم گرایان حق دارند و اسالم به ذات خود ندارد عیبی )هرچند 
شقه شقه شدن  تحمیل  و  برای  اسالم  بزرگ  عیبی  تعبیه  خود  برای  اسالم  ذاتی  تعریف 
به مجموعه بزرگ مسلمانان هم هست( خب، آن ها با این تاریخ  ستم  و سترون و این 

کارنامه ناکام چه می  کنند؟
سوق دادن پهنه سیاست به گفتگوهای  اسالم ستیزانه و حتی نقد اسالم، روی دیگر 
اسالم  که  باشد  خطرناک  همان قدر  سکوالرها  برای  می  تواند  و  سیاسی  است  اسالم 

سیاسی هست.]5[         
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غریزی  تیزی  به  آنان  گشوده اند؛  را  دیگری  راه  اما خوش بختانه  ایران  در  جوانان 
خود نه به اسالم ستیزان روی خوش نشان می  دهند و به قهر کامل با مرده ریگ نیاکان 
خود کشیده می  شوند و نه با اسالم ستایان عهد اخوت بسته اند که تا جهنم با آنان همراه 
درست ونادرست  مزمن  هیستری های  و  نیک وبد  واسواس های  از  فارغ  جوانان  شوند. 
)که مهم ترین آلودگی سنت ماست( تالش دارند بین گذشته و آینده، بین هویت ها و 
سرزمین پدری خود و رویاهای خود در جهان های جدید پل بزنند و فانتزی های مناسب 
عصر خود را ببافند و بیافرینند. از همین رو ست که در میان جوانان هم از پارتی های 
و  عاشورایی  کارناول های  از  هم  و  می  شود  استقبال  عاشقانه  خوش باشی های  و  شبانه 
تراژدی مرگ طاهره  تراژدی کربال خوانده می  شود و هم  »تکنوحه«های حسینی. هم 
قره العین و هاله سحابی؛ هم کشتی نوح خواننده دارد و هم کشتی تایتانیک. کژتابی هایی 
برای نفی و نهی  این جریان تنومند و پیش رونده وجود دارد که بازتاب آن را می  توان در 
فضاهای مجازی به آسانی دید.]6[ اما به باور من، دیگر حنایی با عنوان »التقاط« رنگی و 
جایی ندارد؛ و جهان جدید، بی  هیچ شرمی  جهان التقاط ها و گونه گونی ها ست. جهان 
به اصالت ها، حقیقت ها و کالن روایت ها ست؛ جهان جدید  جدید، جهان پشت کردن 
هم جهان آزادی عقیده است و هم جهان آزادی بیان؛ جهان جدید، جهان هم زیستی و 

آمیزش اجتماعی  است؛ جهان گفتگو و مصالحه.
گفتگوهای تاریخی  اهمیت دارد و باید به آن ها اهتمام نشان داد )ضرورت آزادی 
تاریخی  گفتگوهای  تا  نمی  شود  متوقف  هویتی  و  آیین  مذهب،  دین،  هیچ  اما  بیان(، 
راه  بعد  و  باشد(  تصور  قابل  نتیجه ای  به  رسیدن  امکان  اساس  در  )اگر  برسد  نتیجه  به 
خود را پیدا کند )ضرورت آزادی عقیده(. ایرانیان مسلمان هم هیچ گاه منتظر تاریخ و 
مورخین نخواهند ماند. هویت جدید ایرانی  اسالمی  مسلمانان ایران، در جهان جدید و 
در چهارراه اطالعات و ارتباطات جدید آفریده می  شود. هویت جدید ایرانی-اسالمی -

تا حد  و  در آن می  زیند  پرگونی  است که جوانان  ایران همان هویت  مسلمانان  شیعی 
بسیاری بازتاب مدنیت جدید است.   
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جنبشجوانان
در توضیح و تحلیل جنبش های  اجتماعی و سیاسی در ایران امروز حرف وحدیث های 
جنبش  دانشجویان،  جنبش  زنان،  جنبش  مثل  جنبش هایی  از  دارد؛  وجود  فراوانی 
جنبش های  اقلیت های  و  بشرستایی  حقوق  و  دموکراسی خواهی  جنبش  کارگران، 
همه  با  جوانان،  جنبش  جای  همه،  این  با  می  شود.  یاد  بسیار  ایران  در  دینی  و  قومی  
موزیک ها  با  که  موثر  و  پهناور  جنبشی  خالی  است؛  بسیار  هنوز  ستبری  اش  و  سترگی 
برابر  )در  خیابانی  گسترده  مدنی  نافرمانی های  شبانه،  پارتی های  زیرزمینی،  فیلم های  و 
هنجارهای پوششی، زیستی و جنسی جاری( ویدیوهای دیروز و دیش های  امروز و حتی 
کارناول های مذهبی شناخته می  شود و بیش ترین حجم مقاومت مدنی در برابر برادران 
ایران را به خود اختصاص داده است. این همه را که جویای نام اند، اگر  بزرگ تر در 
بگذاریم در کنار لشگر بیکاران که غالبا جوان و جویای آن اند، تصویر جنبش جوانان 

در ایران کامل تر خواهد شد.
جنبش جوانان فراتر از کادری که الیه هایی  از کنش گران محافظه کار جنبش زنان یا 
سیاست ورزان کهنه کار نشان ما می  دهند، به چیزی متفاوت از خواست های سنتی سیاسی 
و خواسته های کالسیک فمینیستی  اشاره دارد. چیزی که اگر پوست گیری شود، شاید 
حتی الیه هایی  از سیاست مداران و فمینیست های سنتی را در کنار سنت گراها قرار دهد و 
کانون گفتگوها و محل منازعه را کامال تغییر دهد. خواست آزادی جنسی و آزادی در 
انتخاب زیست جنسی و اجتماعی و اخالقی مطلوب )سکسوالیزم(]7[ مطالبه اصلی  این 
جنبش است. رسمیت طلبی و ارج شناسی جدید آماج این فوج پنجره های در پرواز است.

در این که سنت، فقه و جمهوری  اسالمی  زن ستیزند، شکی نیست، اما همه رفتارهای 
 آنان هم ریشه در زن ستیزی  آن ها ندارد و زن ستیزی و تبعیض هم در ایران محدود به 
مسلمانان و اسالم گراها نمی  شود. آن چه سنت گراها و اسالم گراها را در ایران به وحشت 
انداخته است و آنان را به واکنش هایی نابخردانه می  کشاند، فشار روزافزونی  است که 
هنجارشکنی جوانان و مقاومت مدنی  آنان )به لطف گسترش و همه گیری دانشگاه ها، 
سنت  و  حاکمیت  به  تازه(  اطالعاتی  و  ارتباطی  امکانات  و  جدید  نهادهای  آموزشی 
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می آورد و حیات و سرکردگی  آنان را مورد تهدید قرار می  دهد. این هنجارشکنی ها هم 
مشروعیت اسالم گراها را به چالش گرفته است و هم اضطراب های جنسی سنتی ها را؛ در 
نتیجه، همه چیز در ایران در گرو چیزی همچون جنبش جوانان در اروپای دهه شصت وا 
مانده است. همه لوازم این جنبش، مگر نظریه پردازان مناسب و قدرت مند آن حاضرند!

و  رهایی بخش  جنبش های  و  جریان ها  راهبردی  متحد  هرچند  جوانان  جنبش 
»آزادی های  مورد  در  فراونی که  بدپنداری های  به جهت  اما  است،  دیگر  برابری طلب 
جنسی« و »حق مالکیت بر بدن« وجود دارد، هیچ گاه مورد توجه و حمایت جدی  آن ها 
نبوده و نیست. جنبشی که به ویژه در سرهم بندی های سیاسی و فمینیستی نهی و گاهی نفی 
می  شود و مطالبات اساسی  آن نادیده انگاشته می  شود. بدون درک مناسب این پویش ها 
موتورهای محرکه  عنوان یکی  از مهم ترین  به  راهبردی  آن ها،  اهمیت  و  و جوشش ها 
جبهه دموکراسی خواهی در ایران، همیشه امکان آن هست که این جنبش به وسیله نسل 
تازه ای  از اسالم گرایان و نظامیان دزدیده و با دادن برخی  آزادی های  اجتماعی مالخور 
شود و دموکراسی خواهی را در ایران از یکی  از پرشورترین نیروهای مدرن خود محروم 
کند. اگر به این صداهای بلند و جوان در میان جنبش های  اجتماعی و سیاسی رنگارنگی 
که ایران معاصر را به محاصره خود گرفته اند، گوش فراداده نشود، اگر این صداهای بلند 
و جوان را در همهمه اسالم ستیزان و اسالم گرایان از دست بدهیم، حتی )بر فرض محال( 
اگر فمینیست ها به همه خواست های خود هم برسند، مسئله زنان خوب تمام نشده است؛ 
و چون به باور من، استقرار دموکراسی در ایران منوط به حل وفصل مسائل زنان در ایران 

است، در این صورت دموکراسی خواهی هم به آماج خود نرسیده است.
بر  تمام می  شود که حق حاکمیت  ایران خوب  زنان وقتی در  مسئله دموکراسی و 
قلمرو تن به رسمیت شناخته شود. مسئله زنان وقتی خوب تمام می  شود که حق خطاکردن 

و رویاهای رنگارنگ جوانان به رسمیت شناخته شود.
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یادداشت ها

در . 1  )1987( کودهی  جی.  ام  که  آن چنان   – بنیادگرا  اسالم گراهای  الیه هایی  از 
مورد یهودیان ادعا و تحقیق کرده است – قدم در راه بی بازگشتی گذاشته اند که 
نمی  گذارد بین فرهنگ و جامعه تفکیک و تمایز قایل شوند. این آمیزش اجتماعی 
ناتمام، باعث می  شود منادیان اسالم سیاسی، به آسانی و به آرامی از یک فرهنک 
به یک جامعه و حکومت  با اکثریت مسلمان،  کم وبیش اسالمی ، در یک اجتماع 
نظر می رسد اسالم سیاسی در آزمون دشوار مدنی  شدن،  به  اسالمی  گام بگذارند. 
جامعه  و  فرهنگ  درهم تنیدگی  دام  در  فلج کننده  گونه ای  به  و  است  مانده  ناکام 
افتاده است. مشروعیت بخشیدن به عبور از جماعت به جامعه، از طریق مشارکت همه 
شهروندان در پهنه قدرت و حقانیت بخشیدن به تفکیک فرهنگ از جامعه، همه  آن 

چیزی  است که بنیان جهان جدید را رقم زده است. 
Cudahy ,j .m ,)1987(.The ordeal of civility ,Freud ,Marx ,Levi-Strauss and 

the Jewish struggle2 ,ed E ,Boston-Beacon press

اکبر کرمی، »پرگویی ما ایرانی ها، فرهنگ فاربی و مشکل زبان«، وب گاه گویا نیوز، . 2
مهرماه 84.

دکتر مازیار اشرفی بناب )بیولوژیست( در برنامه ای »پرگار« از »بی. بی. سی فارسی« . 3
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تفاوت های  با  را  زنان  نقد، تالش می  کند وضعیت  قابل  و  مناقشه  قابل  اظهاراتی  با 
ژنتیکی  آن ها مربوط و توجیه کند.

این نگاه یک سویه و بیمار را پیش تر در »پرده بکارت، سکسوالیته و موقعیت جنبش . 4
زنان« کاویده ام.   

این نقد به جمهوری  اسالمی هم وارد است؛ اسالم سیاسی با ادعای حمایت از اسالم . 5
و مسلمانان، بسیاری  از اقلیت های دینی را سرکوب و سانسور می  کند، در حالی که 
در عمل نه تنها اسالم تقویت نشده است که خروج از اسالم )دست کم به انگیزه 
خروج از زندان بزرگ ایران( به شدت گسترش پیدا کرده است. نیم نگاهی به آمار 
پناهندگان مربوط به تغییر دین در ایران می  تواند نشان دهد که اسالم سیاسی چه بر 

سر مسلمانان و غیرمسلمانان آورده است.
فضای . 6 در  محرم  و  عاشورا  کارناول های  از  روزها  این  که  تصاویری  و  عکس ها 

مجازی می  چرخد و سوژه اصلی  آن ها دختران و پسرانی هستند که از این کارناول 
زندگی  به  کنند،  تسهیل  را  اجتماعی  آمیزش  بتوانند  تا  برده اند  سود  پرشور  های 
وسواس های  که  دهد  نشان  می  تواند  ببرند،  آن  و حظی  از  شوند  نزدیک تر   امروز 
نباشیم(  اسالم گرا  )حتی  اگر  ما  جان وجهان  در  پایه  چه  تا  فقهی  درست ونادرست 
ریشه دوانده است؛ آلودگی ای که به ما فرصت نمی  دهد جوانانی را خوب ببینیم که 
در حال پل زدن بین هویت دیروز و امروز هستند؛ هویتی که هم ریشه در گذشته 
و مرده ریگ نیاکان مان دارد و هم چشم به آینده و امیدها و رویاهای خودمان. نقد 
برج عاج نشینانه و استعالیی  این مطالبات و رفتارها بر اساس برخی  از استانداردهای 
فقهی و مذهبی و تالش برای  انحرافی و التقاطی قلمدادکردن آن ها )چه در راستای 
پاالیش اسالم باشد و چه در جهت تخریب مسلمانان و ستیز با اسالم( جنبش جوانان 

و زنان را ابتر و سترون خواهد کرد.
پهنه . 7 پاره ای  از اسالم گراها در جهت خوارداشت غرب و آنچه در  را  سکسوالیزم 

جنسی  آزادی  آنان،  باور  به  کرده اند.  جعل  دارد،  جریان  کشورها  آن  در  سکس 
انتخابی  که  انسانی،  و  طبیعی  امر  یک  نه  توسعه یافته،  کشورهای  در  آن  مظاهر  و 
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غیرانسانی و بوالهوسانه و در راستای منافع سرمایه داری غرب سامانیده شده است. 
این واژه در ادبیات اسالم گراها همچون واژه »لیبرال« برای خوارداشت دیگری و 
دگراندیشی به کار می رود و اهمیت بسیاری دارد؛ چه، سکسولوژی  اسالم گراها، 
مهم ترین ادعایی  است که اسالم سیاسی در برابر غرب و »دیگری خود« پیش نهاده 
است. اسالم سیاسی )که خوانشی مردساالرانه از دین است( نخست آزادی جنسی 
را  لیبرالیسم  می  کند  تالش  سپس  و  کند  خوار  را  آن  تا  می  خواند،  سکسوالیزم  را 
بنیادی  لیبرالیسم که چیزی نیست مگر  انتقام خود را از  تا  به سکسوالیزم فروکاهد 
در  بگیرد.  مردساالری اند(  پادینه های  از  دو  هر  )که  فردانگی  و  خودفرمانی  برای 
جماعت  جنسی  این  سرکوب  ماشین  که  گونه گونه ای  جنسی  اتهام های  با  پیوند 
واژه سکسوالیزم در  به کار می  برد،  منتقدان خود  و  میان برداشتن مخالفان  برای  از 
زبان سخن گویان این جریان، نقش همواریدن راه را برای  آنان بازی می  کند. من 
»خواست  را همچون  دارم سکسوالیزم  تالش  است که  تاریخچه  این  به  آگاهی  با 

زیست جنسی مطلوب« از زرادخانه این جنبش های ضد آزادی و برابری برهانم.
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۱۵. ساندویچ جنایت با ادویه سرکوب
)بازخوانی تراژدی الله، شهال و محمد در بین خطوط(

پیش از طلوع آفتاب، همان هنگام که تصوری  از تصویر سیاه ما در تاریکی جنون و 
جنایت حلق آویز شد، شهال جاهد هم  دیگر نفس نکشید و نفس ایرانی های بسیاری به 
شماره افتاد. این آدم کشی قانونی، به باور من نقطه عطفی  است که در عصر جدید، که 
عصر ارتباطات و اطالعات نامیده شده است، توانست در بستری  از کنجکاوی، نگرانی 
و  دژخیمی   همه  با  را  انسان  قربانی کردن  مناسک  بارقه هایی  از خودآگاهی جمعی،  و 
پلشتی  اش به صورتی زنده به خانه های زخمی  ما بیاورد. ما همگی در خانه های خود تصور 
کردیم و دیدیم که چگونه قصاب ها با حسرت به گوشت های تن شهال نگاه می کردند.

اگر تا دیروز این قربانی ها در خاموشی و فراموشی پیچیده می شدند و به آسانی در 
خاطره ها گم می شدند، اعدام شهال و گفتگو بر سر آن، به این آسانی ها از پهنه عمومی ، 
خرد جاری جمعی و جان وجهان ما حذف نخواهد شد. حلق آویزشدن شهال، به تعبیری 
شماره  به  نفس های اش  که  آدمیتی  باشد؛  نیز  ما  آدمیت  هم زمان  حلق آویزشدن  شاید 

افتاده است.
بازتاب این دژخیمی  قانونی و آسیب شناسی  آن را می توان در صورت بندهای  ذیل 

خالصه کرد:
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آدم کشی همچون بخشی  از سندروم مردساالری. 1
آدم کشی همچون بخشی  از کامکاری های مردانه یا زنانه. 2
آدم کشی همچون بخشی  از فرهنگ، اخالق و اجتماع . 3
آدم کشی همچون بحران در فقه و مدیریت فقهی و قضایی. 4
آدم کشی همچون بحران در مدیریت بحران های سیاسی. 5
آدم کشی همچون توسعه نایافتگی و ارج شناسی پیشامدرن. 6

و  »تمدن  در  ویژه  به  فروید  نظری  دستاوردهای  برخی  از  بر  تکیه  با  نویسنده ای]1[ 
ناخرسندی های  آن« به مسئله سرکوب جنسی و ضرورت آن - به ویژه از سوی  افراد 
و به صورت داوطلبانه - در شکل گیری مدنیت و تمدن اشاره دارد و دخالت دولت و 
ایدئولوژی های تحمیلی  آن را - که به صورت سرکوب اضافه، تظاهر پیدا کرده است 

- از ریشه های ستبر این گونه تبهکاری ها و دژخیمی ها می  داند.
در  می دهد،  دست  از  را  خود  سوپرایگوی  اجتماعی«  که  »جامعه ای  می  گوید  او 
وضعیتی  است که »تادیب نفس« در آن چیزی نیست جز »پلیس« و چون پلیس نمی تواند 
رها  را  لیبیدوی اش  جامعه  که  طبیعی  است  بکشد؛  سرک  جا  همه  به  و  باشد  جا  همه 

می کند! و بعد فاجعه جاری می شود!
دولتی  لجام گسیخته  خشونت   - دولت  بی کفایتی  بر  تاکید  با  دیگری]2[  نویسنده 
جامعه  اداره  در  بی عرضگی حاکمان  و  ناکارآمدی  به گسترش  توجه  با  دم  هر  که  را 
تشدید می  شود - مسئله اساسی می  داند؛ مسئله ای که اگر مورد توجه قرار نگیرد، بی شک 

»نیازمند طعمه های جدید« خواهد بود.
به باور او »در اصل بازنده این ماجرا الله سحرخیزان است« کسی که حق او توسط 
همسرش )ناصر محمدخانی( تضییع شد. »ولی وی در این حق کشی تنها نبود ... در این 
ماجرا پای زن دیگری نیز در میان است ... زنی که با آگاهی و نه از سر ناچاری، همسر، 

معشوقه و شریک جنسی مردی متاهل می  شود، بخشی  از تصویر زن ستیزانه است.«
یکی  از هم بندی های]3[ شهال بر این باور است که »در واقع از روز نخست سری 
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اوین  بند زنان  پارچه ای دور تخت اش در  بر دیوار  نبوده  است. همه  راز شهال  در کار 
خالصه می  شد که پر از تصویرهای مردی بود سبزه رو و خندان«. »مردی که حتی در 
زندان، شهال چشم به راهش بود« و او – دژخیمانه - »در سکوت، جان دادن او را تماشا 
کرد تا پرده همچنان بر رازهایی که دیگر راز نیستند افتاده بماند. تا دستگاه قضایی ما، 

سیاسی ترین دوران صدور فرمان اعدام را بعد از دهه  شصت طی کند«.
او تاکید دارد شهال، کلیدی شد تا با آن »هم در این پرونده جنایی قفل شود و هم 
درست چند روز پیش از روزهای پر التهاب 16 آذر نگاه همه رسانه های دنیا نه به مسائل 
سیاسی و اعتراض های مردمی ، به یکی  از جنجالی ترین پرونده های جنایی در ایران جلب 
شود و خشونت، چنان خودش را بی پرده به درودیوار بزند که بقیه حساب کار دست شان 

بیاید که اینجا اوین است؛ یک زندان سیاسی در دل یک سیستم قضایی سیاسی.«
روایت کامل این سوگ نامه - قبل از پایان دلهره آورش - در گزارش »شهال جاهد 
به   - پلیسی  و  نهادهای قضایی  در  فقهی  مدیریت  بحران  بر  تاکید  با   - دار«  پای چوبه 
نمایش گذاشته شده است.]4[ نمایشی تکان دهنده که با این ضربه سنگین تمام می شود. 

»آیا پرونده ای با این همه ابهام بسته می  شود؟« 
آنچه در همه این تحلیل ها - تا حدی - باعث سردرگمی است، آن که هم دغدغه های 
»درست ونادرست« به دغدغه های »حق وناحق« غلبه دارد و هم معلول ها به جای علت ها 
مورد توجه اند؛ در نتیجه، عجیب نیست اگر این ساندویچ »جنایت و مکافات« در نهایت 

با ادویه سرکوب - به مقدار الزم - سرو می شود.
سکس  پهنه  در  آنچه  یاری  از  با  تا  است  شده  انتخاب  جنایت  ساندویچ  سرنام 
و  پیچیده می شود  در کجا  این دست جنایت ها  نشان دهد که هسته سخت  می گذرد، 

برای مصرف حواله بازار می گردد.  
در تحلیل آسیب شناسی  این فاجعه، بیش تر موازین اخالقی، حقوقی و هنجارهای 
عرف اجتماع ما -آنچه هست- مد نظر قرار گرفته است و کم تر زیرساخت های  اجتماعی 
نتیجه طبیعی  است که به آسانی  باید باشد - در  و فرهنگی و کمبودهای  آن - آن چه 
معلول جای علت می نشیند و قربانی - در سایه فقر اندیشه و داده های مناسب - دوباره 



232ساندویچ جنایت با ادویه سرکوب

قربانی می شود.
مناسبات  باشد.  متفاوت  بسیار  می  تواند  قربانی کردن  شکل  که  داشت  توجه  باید 
فرهنگی، دینی، اخالقی، فقهی و سیاسی ناکارآمد هزاران چون شهال را قربانی می کند، 
شهال و هزاران چون او )مناسبات ارتباطی ناکارآمد( الله را قربانی می کنند و برخی  از ما 

ناصر محمدخانی )برخی  از مناسبات سکسی مشروع یا نامشروع و نامطلوب( را!
خوانندگان  ذهن  فشارگذاشتن  زیر  برای  زبانی  بازی  یک  تنها  باشد«  باید  »آنچه 
نیست؛ این که هر دو قربانی زن این سوگواره، به نام هایی غیر از نام شناسنامه ای و رسمی  
خود معروف و معرفی شده اند، خود حکایتی  است شنیدنی؛ حکایتی که داستان ما - 
می دهد!  باشد« کش  باید  »آنچه  تا  نیاید،  و چه  بیاید  را، چه خوش مان   - آنچه هست 
کودکان و جوانان این اجتماع نابه سامان، از آینده ای که پدران و مادران شان برای شان به 
تصویر کشیده اند، گریزان اند! و نام هایی را که پدران و مادران بر آنان نهاده اند دوست 
یا در زیر پوست آن می گذرد، واکنشی  ما  از آنچه در شهرهای  ندارند! بخش مهمی 
 است به این تصویرها و نام ها؛ نام ها، تصویرها و میراثی که تالش می شود به ضرب زر و 
زور و تزویر درونی شود. شاید بنار انتخاب محمد به جای ناصر در سرنام حاشیه ای  این 
نوشتار همین نکته است؛ می  خواهم بگویم این فاجعه، یک فاجعه جاری و جمعی  است 

و پدران و پدربزگ های ما هم در آن درگیرند! 
از »مناسبات سکسی نامطلوب« نیز نباید به آسانی گذشت و همه چیز را با سالم و 
صلوات به ندانم کاری چند جوان بی تجربه یا بداخالقی چند قهرمان بی اخالق احاله داد؛ 

مسئله بسیار مهم تری در حال وقوع است.
نبایدهای  و  بایدها  به   و  آمده  بیرون  ورم کرده«  »مرده های  سایه  از  جدید  نسل 
از عشق،  پیشینیان و درک آنان را  ارتباطی  نسل گذشته پشت کرده است و عقالنیت 
دوست داشتن و سکس به چالش کشیده است. چیزی شبیه به شورش دهه شصت جوانان 
در اروپا - به صورت کورمال کورمال - در ایران در حال تکوین است. ممکن است 
و  فلسفی  برابرهای  نیز طرح  و  تمایالت خود  و  به سخن آوردن خواست ها  در  جوانان 
روان شناختی رفتارهای خود هنوز به پختگی الزم نرسیده باشند و نامتعادل به نظر برسند؛ 
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اما این چیزی  از اهمیت این زایمان تاریخی کم نمی کند.
نکوهش خشونت، بیش از هر چیز باید به هسته سخت باورهایی نشانه رود که این 
دگردیسی را تاب نمی آورد و به جای همراهی کردن با آن و نظریه پردازی در راه تسهیل 
کورمال بودن  می دهد.  نشان  اهتمام  کردن اش  گور  به  زنده  و  سرکوب  به  زایمان اش، 
و  عریانی  وارونه  که  نمی آورد؛  وارد  باشد«  باید  »آنچه  بر  خدشه ای  هم  حرکت  این 
فقر کسانی را به نمایش می گذراد که با ماسک برادر بزرگ تر در این بالماسکه ظاهر 

می شوند. 
برابر سرکردگی  با هر گونه سرکوب در مناسبات سکسی و مقاومت در  مخالفت 
 اخالقی-دینی-عرفی، تاکید بر حق حیات دگرباشان است که بدون آن ماشین آدم کشی 
شهر  پوست  زیر  چه  آن  همه  یک کاسه کردن  شد.  نخواهد  خاموش  ایران  در  قانونی 
می گذرد از یک طرف و همراهی با سرکوب در چارچوب مناسبات دینی، اخالقی و 
عرفی  از طرف دیگر، هم به رشد سکس وحشی و سیاه، دامن می زند و هم به استبداد 

اجازه می دهد در انتخاب قربانیان خود دستی باز داشته باشد. 
به باور من مسئله اعدام و آدم کشی های قانونی، فارغ از این که مقتول و قاتل کیست 
و چه داستانی را روایت می کند، قابل نکوهش و سرزنش است و جایی برای  این دست 
پرگویی های کش دار و بی پایان نمی  گذارد؛ دست کم به این شوند ساده که آدم کشی 
قانونی با حق حیات آدمیان که فصل نخست اعالمیه جهانی حقوق بشر است، منافات 

دارد.
باید با حلق آویزکردن آدمی  - که چیزی  از حلق آویزکردن آدمیت کم ندارد - به 
مخالفت برخاست و نباید گذاشت پلشتی و زشتی  آدم کشی قانونی در گیرودار داوری 
متعددی  نوشته های  در  من  شود.  سپرده  فراموشی  به  متهم  نبودن  یا  مقصربودن  سر  بر 
برچیدن  برای  که  بسیاری  دالیل  دوباره  تکرار  به  ضرورتی  و  پرداخته ام  مسئله  این  به 
بساط آدم کشی قانونی وجود دارد، نمی بینم؛]5[ اما داستان شهال و الله و خشونت پنهان 
است  یافته  راه  نیز  آن  یا  این  با  نوشته های همدردی کننده  به  - که حتی  و آشکار آن 
زمینه ها  که  رو  آن  از  ویژه،  به  گذشت؛  آن  آسانی  از  به  بتوان  که  نیست  مسئله ای   -
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حاشیه  نوشته های  در  »ساندویچ شده«  جنایت  این  بخشی  از  )اتیولوژی(  بنارشناختی  و 
این داستان، بازتولید می شود؛ داستان ها و داستان گویانی که ممکن است ناخواسته در 

تدارک، تولید و مصرف ساندویچ های بعد شریک شوند.
پیش کشیدن هنجارهای سکسی، اخالقی و عرفی برای داوری کردن در مورد رفتار 
الله، شهال و ناصر محمدخانی، گاف بزرگی  است که در پرداختن به این داستان بارها 
و بارها تکرار شده است. چنین داوری هایی نه تنها به گم شدن مشکل اصلی می انجامد، 

که حتی به تقویت و بازتولید آن کمک می رساند.
پرسش اساسی  اینجا ست که اگر بتوانیم بر اساس هنجارهای  اخالقی و عرفی در 
اساس هنجارهای  بر  را  نتوانیم همین کار  مورد حق وحقوق آدمیان داوری کنیم، چرا 
دینی  انجام دهیم؟ اگر نمی توانیم و نباید این کار را کرد - که هم نظری گسترده ای در 
این مورد خوش بختانه در حال شکل گیری  است - پس آن کار را هم نباید کرد؛ و نباید 
گذاشت با متر دیگری بایدها و نبایدهای متهم و قربانی متر شود. به قول آیزایا برلین همه 
پلشتی و پستی  ای که در رفتار یک انسان ممکن است به چشم بخورد، به اندازه ای نیست 
که یک نفر را وادار کنیم کاری را که دیگران خوب می دانند انجام دهد، یا کاری را 
ناچار  به عبارت ساده تر، اگر آدمی  محترم است،  انجام ندهد!  که دیگران بد می دانند 

اندیشه ها و بایدها و نبایدهای اش نیز محترم است.
راحت  خیلی  و  کرده اند  راحت  را  کارشان   - ظاهر  به   - دین خویان  بسیاری  از 
می گویند خیر! چه کسی گفته هر انسانی محترم است؟ آن ها تالش می کنند نشان دهند 
با  هم  معناداری  ارتباط  انسان ها،  محترم بودن  که  نیست،  محترم  انسانی  هر  تنها  نه  که 
از  پیشامدرن  ارج شناسی های  ندارد.]6[  نبایدهای  آن ها  و  بایدها  و  باورها  محترم بودن 
این جنس است و آدمیان را و باورهای  آنان را دست کم به دو دسته خوب )خود( و بد 

)دیگری( تقسیم می کند.
یک  ندارد.  وجود  باورهای اش  و  دیگری  برای  جایی  پیشامدرن،  ارج شناسی  در 
اجتماع پیشامدرن، حداکثر ممکن است به تحمل دیگری  از سر ناچاری گردن بسپارد. 
پوسیده النه  پیشامدرن و  ارج شناسی  این  تراژدی الله، شهال و محمد در  هسته سخت 
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کرده است. ارج شناسی نیست انگاری که در سویه های تاریک اش، آدمیان را گام به گام 
به سایه جنایت نزدیک می کند؛ ارج شناسی بدخیمی که بدون درک آن و بدون عبور از 

آن، عبور از دژخیمی آدم کشی ممکن نخواهد بود.
به این آسانی ها نیست  اما کار ما که مخالف آدم کشی - در هر شکلش - هستیم 
آلوده  باورهای شان  و  آدمیان  بدوخوب کردن  ننگ  به  نباید  و  نمی توانیم  آسانی  به  و 
از  خود  فرزانگی  نیروی  بر  تکیه  با  می توانیم  چگونه  ما  ست؛  همین جا  مشکل  شویم. 
گرداب سهمگین این همه تفاوت و تمایز و تنازع بگذریم، بی  آن که به دژخویی بدخیم 

سرکوب، سکوت و سانسور آلوده شویم؟
مشکل جامعه ما - در ارتباط با داستان الله، شهال و ناصر محمدخانی - مدنیت ناتمام 
و آمیزش اجتماعی ناسالم، به ویژه در پهنه سکسوالیته است، که نمی  گذارد زمینه های 
الزم برای عبور از این بحران ریشه دار فراهم آید. برای من قابل درک نیست که برخی 
 از اندیشمندان ما - به عنوان نمونه - از حقوق همجنس گرایان دفاع می کنند، اما در همان 
نشان  نامدارایی  )صیغه(  جامعه خود  سنتی  جنسی  زندگی  برخی  از سبک های  با  حال 
می دهند؟ و فجایعی  از این دست را به مسئله سبک زندگی  افراد پیوند می زنند. سبک 
زندگی جنسی  افراد تا آنجا که از خشونت تبعیض و تجاوز در امان بماند، نمی تواند و 
نباید هدف سبک سری ها و رواناداری های ما قرار بگیرد. درک این مطلب است که - به 
باور من - می تواند ما را به درک هسته سخت تراژدی الله، شهال و ناصر نزدیک کند. 

با  مقایسه  در  ناصر  و  شهال  الله،  داستان  ارتباطاتی  از جنس  که  داشت  توجه  باید 
آنچه در زیر پوست شهرهای ما در حال قدکشیدن است، تنها به نوک قله کوه یخ بسیار 
ستبری می ماند که عظمت و تنومندی اش را زیر آب پنهان کرده است. این مشت، نمونه 
خرواری  است که با این بگو/مگوهای دینی، اخالقی و عرفی سهل انگارانه جا نمی زند. 
ممکن است در مورد صیغه حرف  و حدیث های فراوانی وجود داشته باشد، اما مگر 
در مورد همجنس گرایی یا سبک های رایج یا نادر دیگر حرف وحدیث وجود ندارد؟ از 
این مسئله گذشته، مبنای داوری بر سبک های مختلف حیات جنسی چیست و چرا؟ آیا 

فراتر از خواست و انتخاب خود آدمیان مبنا و سنجه دیگری وجود دارد؟ 
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قرارداد،  و  قانون  به  استناد  توجه داشت که هر گونه  باید  این سئوال،  به  پاسخ  در 
غیرمستقیم پاسخ خیر به سوال پیشین نیز هست و بر این نکته باریک اشاره دارد که انسان 
مبنا و میزان همه چیز است. قانون، قرارداد و توافق وقتی محترم است که دموکراتیک 
باشد. قانون، قرارداد و توافق دموکراتیک محدود به آزادی و برابری  اطراف قرارداد و 
انعطاف پذیری و بازبودن خود قرارداد است؛ یعنی تنها ما می توانیم به خواست های خود 

قید بزنیم.
اگر بپذیریم که تنها ما می توانیم به آزادی خود قید بزنیم، اخالق پسامدرن )اتیک( 
و قانون )اخالق اجتماعی( در جهان پس از اخالق )مورال( طلوع می کند و آن گاه و تنها 
آن گاه است که عفریت تمامت خواهی  از جان وجهان ما بیرون می شود و ما می توانیم 

شاهد آزادی و برابری را در آغوش کشیم.  
مدنیت جدید - در جهان پس از اخالق - با دادن تضمین های الزم برای حفاظت از 
حقوق اساسی شهروندان )حقوق بشر( و اتیک ها و باورهای  آنان، از آن ها می خواهد که 
به خواست ها و تمایالت خود در چارچوب توافقات دموکراتیک قید بگذارند. آمیزش 
اجتماعی سالم و ارتباطات انسانی مناسب در این تبادل قابل قبول، تکامل پیدا می کند و 
به تولد جامعه می انجامد. باید هسته سخت تراژدی الله، شهال و ناصر را در فرآیندهای 
ما  دوش های  روی  دوال پایی  همچون  که  نشست  جستجو  به  سنتی  ناکارآمد   ارتباطی 

سنگینی می کند و نمی  گذارد به استقبال هوای تازه برخیزیم.
به عبارت دیگر، عبور از »گرداب سهمگین این همه تفاوت و تمایز و تنازع« تنها به 
مدد انگاره های مدرن انسجام آفرینی ممکن است که با تاکید بر احترام به حق حیات همه 
آدمیان و نام آنان و باورهای شان شروع می شود. انگاره های هست انگاری که با نیستی و 

»نیست انگاری« خداحافظی کرده اند.
باورها  برخی  از  قربانی کردن  به  باورهای شان  و  دیگران  قربانی کردن  به جای  باید 
باز  جامعه  برپایی  در  را  خود  سهم  و  کنیم  عادت  خود  مهاجم  اندیشه های  و  بدخیم 
با جوامع  با احترام به همه نام های کوچک، به دیگران هم شانس پیوند  باید  بپردازیم. 

مدرن داده شود.
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شاید با این مقدمه، روشن شده باشد که داوری بر رفتار جنسی الله، شهال و ناصر، در 
اجتماع و فرهنگی که فرآیند مدنی شدن را هنوز به درستی طی نکرده و از اضطراب های 
جنسی گوناگون لبریز است و رنج می  برد، چقدر مشکل و پرگره است حتی  اگر بتوانیم 
از هفت  خوان رستم داوری بر رفتارهای جنسی دیگران به سالمت عبور کنیم، مسئله 
این  با  نسبتی  داستان چه  این  قربانیان  و  ما  داوری های جنسی  پابرجا ست.  هنوز  اصلی 

جنایت دارد؟
فرض کنید - فرض محال البته محال نیست - تمامی کارشناسان »روان شناسی کمال« 
در مورد موازین رفتارهای جنسی سالم به هم نظری کاملی برسند و معیارها و سنجه هایی 
مناسبی را برای داوری در مورد رفتارهای سالم جنسی مطرح کنند؛ در چنین شرایطی 
چه دلیلی داریم که بر اساس آن بتوانیم دیگران را مجبور به رعایت آن موازین کنیم؟ 

در  که  تحلیل  این  با  آیا  می کنیم،  دفاع  آن  ضرورت  و  جنسی  سرکوب  وقتی  از 
فرآیند سرکوب اختالل یا جابجایی  ایجاد شده است، نمی خواهیم تا حدی بر خشونت 
اعمال شده صحه بگذاریم؟ چرا مثال به جای مراجعه به فروید نباید به فردریک پرلز یا 
فوکو مراجعه کنیم و به جای ضرورت سرکوب از ضرورت »رهایی« و »شدن« بگوییم؟ 
آیا انتخاب فروید به جای پرلز به معنای تایید پیشاپیش بخشی  از جنایت و مکافات آن 

نیست؟
تاکید بر فراخود اجتماعی و بایدها و نبایدهای عرفی، اخالقی و دینی در جهانی که 
جهان ایستادن بر پاهای خود است و در شرایطی که احترام به خود، رکن رکین احترام به 
دیگری، تلقی می شود، چه معنای محصلی دارد؟ کسی که نمی تواند با خود و »کودکان 
درون« خود مهربان باشد، طبیعی  است که با دیگری و بودن اش مهربان نخواهد بود. اگر 
امروز این گونه گشاده دستانه و انبوه انبوه میوه های نفرت به این یا آن نثار می شود، شاید 
از آن رو ست که ما نخواسته ایم یا نتوانسته ایم بپذیریم که هر کس نامی  دارد. اگر امروز 
به خاطر  شاید  بکشیم،  هورا  دیگری  جنازه  پای رقص  در  می توانیم  هنوز  ما  برخی  از 
آن باشد که ما پیش تر - در »هم دستی« و »دو پهلویی« با فرآیندهای مسری سرکوب، 

سکوت و سانسور - کودکان درون خود را زنده به گور کرده ایم.  
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کم ترین  و  است  شده  رها  خدا  امان  به  ایران  در  سکسوالیته  و  سکس  پهنه  وقتی 
گفتگوی جدی و مطالعه کارشناسانه ای در مورد آن وجود ندارد، چگونه انتظار دارید، 
کسانی چون الله، شهال و ناصر - که بسیار بسیارند - دچار مشکل نشوند؟ و فراموش 
نباید کرد که من در پرهیز از شلوغ شدن موضوع، ترجیح می دهم از »حق خطاکردن« 
حرفی به میان نیاورم و از این مسئله نیز بگذرم که »است«های علمی ، فلسفی و اخالقی 
مناسبات  مستقیمی  با  نسبت   - کارشناسانه اند  دستاوردهایی  که   - نبایدها(  و  )بایدها 

حقوقی - که دستاوردهایی دموکراتیک اند - ندارند.
مالیان اگر توانسته اند پهنه سیاست را در ایران ملک طلق خود کنند و با نظارت هایی 
 از جنس استصوابی، پایان هر داستانی را بنویسند، از آن رو ست که پیش تر پهنه اخالق، 
تن، سکس و سکسوالیته را فتح کرده و توانسته اند میخ خود را در این پهنه محکم و 
مبنای سنجش هر رفتاری تعریف کنند. این مسئله از آن رو اهمیت دارد که »سندروم 
استبداد« در ایران با شدت و حدت به »سرطان اضطراب جنسی« ما ایرانیان پیوند خورده 
است. )این پیوند را من در مقاله ای با همین عنوان کاویده ام؛ کاوشی که برایم یازده سال 

محکومیت به زندان و تبعید ارمغان آورد.(
برای مقابله با بحران های  اخالقی عمیقی که اجتماع ما را در هم تنیده است، بیش 
از هر چیز نیازمند درانداختن یک گفتمان مدرن، سالم و انسانی در مورد سکسوالیته و 
اخالقیم. گفتمانی سبز و سرشار که بتواند با درک اهمیت سکسوالیزم )حق حاکمیت بر 
بدن و آزادی در قلمرو تن همچون مقدمه  هر حق دیگری( در عبور از لجن زار مناسبات 
اگر  بگوید.  نه  ضدانسانی  و  پس گرا  نبایدهای  اخالقی  و  بایدها  به  موجود،  پیشامدرن 
نتوانیم این پهنه را از سیطره تام وتمام جریان های سنتی و سلطه نیست انگارانه آنان نجات 
دهیم، هرگز نمی توانیم جریان های سنتی و پیشامدرن را در پهنه سیاست سرجای مناسب 

خودشان بنشانیم.
اصالح مناسبات ارتباطی  اجتماع )آزادی های  اجتماعی( پیش نیاز هر گونه اصالحی 
در ایران امروز است. »حق حاکمیت بر سرنوشت خویش« با نهادینه شدن »حق حاکمیت 
بر قلمرو تن« معنا پیدا می کند و دموکراسی برای ما با ارج شناسی جدید شروع می شود. 
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یادداشت ها

امین بزرگیان، »درباره شهال«، وب گاه رادیو زمانه، آذر 89.. 1
  علی افشاری، »ماشین اهریمنی خشونت را متوقف سازیم«، خبرنامه گویا، آذر 89 2. 

آسیه امینی، »فوتبال کثیف«، وب گاه رادیو زمانه، اسفند 85. . 3
فرشته قاضی، »شهال جاهد پای چوبه دار«، وب گاه روز آنالین. . 4
در مقاله »در نکوهش آدم کشی« به برخی  از دالیل خود در مخالفت با آدم کشی . 5

قانونی پرداخته ام. وب گاه رادیو زمانه. 
نمونه ای  از این جنس دین خویی را در مقاله الهه بقراط به نام »من به هر اندیشه ای . 6

 احترام نمی  گذارم« می توان دید که البته با توجه به مجموعه نوشته ها و گزارش های 
وی یک استثنا محسوب می شود. خبرنامه گاه گویا نیوز، آبان 89.



240در نکوهش محدویت

۱6. در نکوهش محدودیت
)در موضوع »برقع« و مخالفت با ممنوعیت آن(

تصویب قانون منع استفاده از »برقع« در مجامع عمومی ، در برخی  از پارلمان های  اروپایی 
با واکنش های بسیاری در جهان اسالم و ایران روبه رو شده است. این واکنش ها در چند 

دسته کالن صورت بندی می  شوند:
از . 1 دفاع  پشتیبانی  با  االزهر-  و  در مصر  ویژه  –به  مذهبی  برخی  از جریان های 

این قانون و با دست آویز شوندهای  امنیتی تالش کرده اند اجتماعات مسلمان را 
تشویق به اتخاذ چنین تصمیم هایی بکنند.]1[

برخی  از جریان های مذهبی یا غیرمذهبی در همراهی با این دست قوانین، کار . 2
را تا آنجا پیش  برده اند که تالش دارند در فهم خویش و جامعه از دموکراسی، 
حقوق بشر و سرنام هایی همچون پهنه خصوصی بازاندیشی کنند و راه را برای 

تصمیماتی  از این جنس باز کنند.]2[
برخی نیز با اشاره و تمسک به چیدمان آزادی و برابری در اعالمیه جهانی حقوق . 3

بشر و تعهدات دیگر، این دست تصمیم گیری ها را با استانداردهای حقوق بشر و 
دموکراتیک ناسازگار می دانند و بر این باورند که باید در این تصمیم ها بازبینی 

شود.]3[
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برای درک مناسب این اختالف ها و واکنش ها الزم است به چند تفکیک مهم اشاره 
داشته باشیم:

· تفکیک گفتمان »درست ونادرست« از گفتمان »حق وناحق«.	
· تفکیک پهنه خصوصی  از پهنه عمومی .	
· تفکیک فرآیندهای تصمیم سازی  از فرآیندهای تصمیم گیری.	

تفکیک گفتمان »درست ونادرست« از گفتمان »حق وناحق«
در گفتمان درست ونادرست، پرسش اساسی در چیستی، چرایی و چگونگی پوشش های 
 انسانی  است. برآمد این جستارها و نسبت سنجی آن ها با دیگر مناسبات انسانی، خروجی 
 این گفتمان را می سازد که از مجموعه  »است«ها و »باید«ها تشکیل می شود. ورودوخروج 
به این گفتگوها برای تمامی  شهروندان آزاد است و آزادی بیان و عقیده، تبلور و تضمین 

آن است.
مسئله اصلی در این مورد ویژه به چند داوری مشخص باز می  گردد:

· داوری در مورد انواع پوشش های  انسانی.	
· داوری در مورد انواع پوشش ها و نسبت آن ها با دیگر مناسبات انسانی.	
· داوری در مورد درست ونادرست بودن اصل »حجاب« و فرع »برقع«.	
· داوری در مورد درست ونادرست بودن پوشیدن برقع در مجامع عمومی .	
· پهنه 	 در  پوشش  برای  قانون گذاری  بودن  درست ونادرست  مورد  در  داوری 

عمومی .
· 	. ...

در گفتمان حق وناحق مسئله اساسی به پرسش دیگری باز می گردد؛ پرسشی در جستجوی 
مرجع داوری بر این دریافت ها. به عبارت دیگر، در این گفتمان می خواهیم بدانیم در 
پایان و به هنگام تصمیم گیری چه کسی حق و صالحیت دارد )با توجه به برآیند برآمد 
باال که می  تواند چندگانه، پرگون و متکثر باشد( تصمیم بگیرد؟ خدا )برادر بزرگ تر( یا 
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خود؟]4[ خود یا دیگری؟]5[ فرد یا جامعه؟]6[
گفتگوهای  از  پس  که  شود  روشن  باید  پوشش  مسئله  مورد  در  دیگر،  عبارت  به 
کارشناسانه در پهنه های مختلف )فلسفه، اخالق، دین، علم و ...( چه کسی حق دارد و 

باید تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که مصلحت اش در چیست؟
چنین پرسشی  آشکارا بر این نکته تاکید دارد که در اساس مصالح شخصی و واقعیت 

فردیت در اسطوره های جمع، جمعیت و اجتماع تحلیل نمی روند.

تفکیکپهنهخصوصیازپهنهعمومی
چنین تمایزی می تواند راه داوری بر پرسش های باال را بگشاید و مرجع داوری بر این 

مجموعه های گوناگون و بی پایان از »است ها« و »بایدها« را نشان دهد. 
و باز هم چند مسئله می  ماند.

· داوری در نسبت گزاره های »است بنیاد« و »بایدبنیاد«.	
· داوری در نسبت خود و دیگری.	
· داوری در نسبت فرد و جامعه.	
· داوری بر چگونگی قبض وبسط این پهنه ها.	

انبوهی  از  به  پاسخی  هر  و  می شود  گوناگونی  آفریده  پاسخ های  تکاپوها،  این  در 
پرسش ها و نقدهای دیگر باز شود. این دست داوری ها و نیز داوری بر آن ها چنان چه 
آلوده به ذات گرایی باشد و به ختم دموکراتیک گفتگو مسلح نباشد، ما را به برهوتی  از 
گفتگوهای بی پایان خواهد برد و جز پرگویی، جنگ و انبوهی حرف وحدیث بی سروته، 

باروبنه ای نمی آورد.
همچون  سازوکارهایی  به  دشوار  گردنه های  این  از  عبور  در  بشریت  میراث 
وجهی  از  نام گرایی،  است.  شده  مجهز  دموکراسی  و  نام گرایی  قراردادگرایی، 
قراردادگرایی در پهنه شناخت شناسی  است و دموکراسی به پایدارترین و کم هزینه ترین 
نوع قراردادهای  اجتماعی  اشاره دارد. نام گرایی، گامی  بود که با آن سیطره دو هزار ساله 
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ذات گرایی  افالطون شکسته شد و در نتیجه، انفجار اطالعات رقم خورد؛ و دموکراسی 
مدلی  از توافق و سازش بود که کشمکش های بی حاصل و جنگ ها را پایان داد. )الزم 
اکثریت  نظر  با  به معنای ختم گفتگو  نیست که ختم دموکراتیک گفتگو  یادآوری  به 
برای  اقلیت ها  ادامه گفتگو  امکان  نیست؛ چه، در دموکراسی ها همیشه  برای همیشه  و 
تضمین شده است و ختم دموکراتیک هیچ گفتگویی نمی تواند و نباید به نادیده گرفتن 

حق »خطاکردن« و حق »ناحق بودن« بینجامد.(
به عبارت دیگر، هم »بایدها« وابسته به »است ها« نیستند و هم گفتمان »حق وناحق« 
ذیل گفتمان »درست ونادرست« قرار نمی گیرد، بلکه به عکس، گفتمان درست ونادرست 
ذیل گفتمان حق وناحق قرار دارد. شرح این ادعا در سرنام »ارج شناسی جدید« از همین 
قلم آمده است؛ در این فرصت تنها بر این نکته تاکید می ورزم که نام گذاری، توافق و 
قرارداد، شرط نخست درآمدن به ساحت دانش جدید و جوامع مدرن و توسعه یافته است 

و تضمین حداقل آزادی و برابری شرط نخست ایستادن در این آستانه است.
هیچ قرارداد و هیچ توافق پایداری نمی تواند از خیر حق خطاکردن، حق ناحق بودن و 
حق داوری کردن شهروندان بگذرد؛ چه، چنین عبوری، عبور از صلح و آغاز جنگ نیز 
هست. به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن هر حقی برای  آدمی  در گرو حق داوری کردن 
او ست. دموکراسی با به رسمیت شناختن این حق و نیز تفکیک و تمایز آن در دو پهنه 
عمومی  و خصوصی شروع می شود. به این ترتیب، داوری کردن در پهنه خصوصی حق 
فرد و داوری کردن در پهنه عمومی  حقی همگانی  است. بدون چنین فهمی از دموکراسی 
و نیز بدون تضمین این استقالل و خودبسندگی، چیزی  از دموکراسی بر جای نخواهد 

ماند. این داوری را می توان »داوری نخستین« نامید. 
آزادی و توزیع برابر آن، حداقل پیش نیاز هر گفتگویی  است؛ و چون تنها ما می توانیم 
بر آزادی های خود قید بزنیم، حد تصمیم های دموکراتیک، الجرم باید محدود و محاط 

به این حداقل ها باشد.
به  که  تفکیک هایی  است  و  تمایزها  گرو  در  اجتماع،  و  جماعت  از  جامعه  تولد 
چنین  بدون  و  تمایزهایی  و  تفکیک ها  چنین  بدون  می  پردازند.  حقوقی  چنین  تضمین 
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در  و  افتاد  نخواهد  کار  به  مدرن  مکانیزم های  انسجام آفرین  قراردادهایی،  و  تضمین ها 
نتیجه تولد جامعه ناتمام خواهد ماند.

در این چشم انداز هر فردی همواره حق دارد از خود بپرسد اگر جماعتی و جامعه ای 
نخواهد و نتواند حقوق اساسی مرا تضمین و محافظت نماید، چرا و چگونه می تواند از 
من بخواهد به برخی  از خواست ها و آزادی های خود قید بزنم؟ خود را در چارچوب 
به  بپذیرم؟  باید  نامعقولی را  این جماعت جا دهم؟ چرا من چنین درخواست  مقررات 
قراردادی بپیوندم که برابری و آزادی مرا ارج نمی  گذارد؟ و »حق داوری نخستین« را 

برای من به رسمیت نمی شناسد؟
اگر آدمی  در جامعه و »در مقام سازش« می  پذیرد بر قلمرو آزادی های خویش - که 
»در مقام خواهش« نامحدودند - قید بگذارد، از آن رو ست که جامعه نیز می  پذیرد که 
حداقل آزادی ها و برابری های  او را پاس دارد؛ یعنی بر خواست های اش قید بگذارد. اگر 
در جوامع مدرن شهروندان می  پذیرند که کسی - در دوره ای مشخص و محدود - بر 
آنان حکم براند، از آن رو ست که به آن ها نیز به گونه ای برابر فرصت مشارکت در 
فرآیند تصمیم سازی ها، شکل گیری قوانین و نیز امکان رقابت مسالمت آمیز برای کسب 
قدرت اعطا شده است. تضمین حقوق اقلیت ها و نیز تضمین امکان تبدیل مسالمت آمیز 
در  حقی  البته  چنین  دموکراسی  است.  حداقل  جدید،  جهان  در  اکثریت  به  اقلیت ها 
بدون  بر هر داوری  است.  داوری  ناحق بودن و حق  گرو تضمین حق خطاکردن، حق  
تضمین این حقوق، اکثریت همواره می تواند با استناد به سلیقه و نظر خود در گفتمان 
درست ونادرست، باب گفتگو از حق وناحق را برای همیشه ببندد. و نباید فراموش کرد 

که »وقتی گفتگو تعطیل می شود، همه چیزهای خوب تعطیل می شود.«
از این منظر، تنها در یک دموکراسی پویا است که می توان برای قیدزدن به آزادی 
تصمیم گرفت و به طور وارونه، تنها آزادی و توزیع برابر آن است که می تواند سالمتی 
و پویایی یک دموکراسی را بیمه کند. در این مفصل بندی ها و در محافظت از فضاهای 
خالی  از قدرت، آنچه بسیار اهمیت دارد آن است که نمی توانیم و نباید بگذاریم به هیچ 
بهانه و بهایی )حتی  اگر این بهانه و بها »خیر عمومی « باشد( بدون آن که ضرورت های 
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جمعی واقعی و اساسی  ایجاب کند، به آزادی های ما قید بخورد. بر این اساس همواره 
فهم، حفظ و حظ آزادی ها اصل، و گذشتن از آن ها استثنا و موقتی  است.

نباید همواره رفتار جوامع دموکراتیک و تصمیمات آنان را به فهم خود از آزادی 
به  پاسخ  در  دموکراتیک  جوامع  در  که  حل هایی  راه  چه  دهیم؛  تعمیم  دموکراسی  و 
مشکالت اتخاذ می شود، همیشه درست نیست. آزمون وخطا مدل اصلی همه مدیریت ها 
ست. تفاوت مدیریت در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک از اجتماعات توسعه نایافته و 
غیردموکراتیک نه در گذشتن از مدل آزمون وخطا که در تسلط و اشراف بر آن است. 
مکانیسم های  تکثیر  و  تولید  با  توسعه یافته  و  دموکراتیک  جوامع  در  دیگر،  عبارت  به 
بازخوردی موثر و مناسب، امکان تکرار خطاهای گذشته کم تر می شود، درحالی که در 
اجتماعات غیردموکراتیک و توسعه نایافته به علت فقدان این مکانیزم ها - که به فقدان 
آزادی و دموکراسی مربوط است - امکان تکرار خطاهای پیشین بسیار باال ست. به قول 
پیر هاسنر: »دموکراسی طریق حل مسائل نیست، بلکه طریق جستجوی راه حل ها ست.«

نیت خیر - کسانی که آسمان را  با  این چشم انداز، در اساس تالش - هرچند  در 
برای تنگ شدن  تا تحلیلی در تحدید داوری نخستین و توجیهی  به ریسمان می دوزند 
قلمرو خصوصی و تعطیل بخش هایی  از آزادی های فردی بتراشند، قابل درک نیست و 
به چیزی فراتر از پرخاش گری های مازوخیستی شباهت ندارد. این دست خودآزاری ها 
شاید بازتاب نفرتی و کدورتی باشد که در استمرار فضای سرکوب، سکوت و سانسور 

لبریز و به خود، فرافکنی شده است.
      

تفکیک فرآیندهای تصمیم سازی  از فرآیندهای تصمیم گیری
· در جوامع در حال توسعه )پیشامدرن(	
· در جوامع توسعه یافته )مدرن(	
· در جوامع فراتوسعه یافته )پسامدرن(	

این دست صورت بندی ها البته همواره به چشم اندازی مربوط می گردند که ما در آن قرار 
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گرفته ایم و به نام هایی  اشاره دارند که ممکن است امکانی  از مفاهمه را برای ما فراهم 
آورند و نه بیش تر. در نتیجه، هیج ادعای پیامبرانه ای در پهنه حقیقت )است ها و بایدها( 

مطرح نیست و ناچار هیچ دعوایی هم نیست. )گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را(
بر این اساس در جماعت های پیشامدرن، اصل در »ادغام« و »نابرابری« نهادها و افراد 
اجتماع است و در سایه چنین سازوکارهایی  است که یکپارچگی جماعت و هماهنگی 
 اجتماع حفظ می شود؛ )وحدت مکانیکی( در حالی که در جوامع مدرن اصل در تفکیک 
و تمایز نهادها و افراد از یکدیگر است؛ افراد و نهادهایی که در پهنه تصمیم گیری نابرابر 
و  فردیت  نفی  نه در  برابرند. مکانیزم های  انسجام آفرین مدرن  پهنه تصمیم سازی  و در 
تحدید پهنه خصوصی که در به رسمیت شناختن او و ارج گذاشتن به آن متولد می شود. 

)وحدت ارگانیک(
به  محدودیت«  بر  مبتنی  »مدیریت  آرام آرام  مدرن  جوامع  در  دیگر،  عبارت  به 
»مدیریت مبتنی بر آزادی« تحول پیدا می کند و آزادی )و بیان خود( از لیست تهدیدهای 
 اجتماعی و کاالهای مورد نیاز سرآمدان به لیست فرصت های جامعه و کاالی های مورد 
نیاز سبد عمومی  تغییر مکان می دهد. این مردمی شدن مطالبه آزادی و »بیان خود« مثل 
هنر، سیاست،  موسیقی،  )ماشین،  بودند  لوکس  زمانی  عمومی  شدن سایر کاالهایی که 
آن  خیر  بهایی  از  و  بهانه  هیچ  به  نمی توان  که  است  مدرنیته  وجهی  از   )... و  آموزش 
به نظر می رسد اصل  نادیده گرفت.  پاسبانی  از آن را  گذشت و مسئولیت محافظت و 
»تحدید فضاهای خالی  از قدر«، آرام آرام در حال دگردیسی به اصل »گسترش فضاهای 

خالی  از قدرت« است.   
در جوامع پسامدرن، فرآیند تفکیک و تمایز ادامه دارد، اما تالش می شود با ادغام 
و  )موجود  رسمی   نابرابری های  تصمیم سازی ها،  پهنه های  در  تصمیم گیری  پهنه های 
تالش  جوامع  این  در  شود.  داده  تخفیف  و  تحدید  تصمیم گیری ها  پهنه  در  جاافتاده( 
می شود به آزادی و شان همچون اصلی ترین منابع قدرت و به توزیع برابر آن به عنوان 
گام نخست هر توزیع برابر دیگری نگاه شود؛ در نتیجه، ارج شناسی جدید که در آن 
به  است،  کرده  پیدا  ارتقا  رسمیت بخش«  »خواست های  به  رهایی بخش«  »خواست های 
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عنوان پایه پسامدرنیته مورد توجه قرار می گیرد. به نظر می رسد در پهنه شناخت شناسی 
جدید و در جوامع پسامدرن، آدمی  و فردیت او آغاز و انجام هر گفتگویی باشد.

با این سرنویس طوالنی حاال از کسانی که در تالش اند آزادی و حریم خصوصی 
را به بهانه آنچه در اروپا در حال تجربه است، محدود کنند باید پرسید آیا مسیر درست 
انتخاب شده است؟ آیا در این دست تالش ها دفاع از آزادی و دموکراسی به دفاع از 

نمونه های موجود -و احتماال خطاهای  آنان- تبدیل نشده است؟
در دفاع از تحدید حریم خصوصی و نقض آزادی های فردی چنان چه به آزادی های 
امنیت  و  آزادی  از  دموکراتیک  برخی  از سیاست مداران جوامع  ناتمام  و درک  مثبت 
تکیه شود، چیزی  از کراهت و سیاهی  این واکنش ها نمی کاهد. این دست رفتارها بخشی 
 از سازوکارهایی  است که به قول زیمرن در زرادخانه عظیم جنبش های ضد آزادی و 
آلوده  نیت خیر  به  وقتی  سازوکارها  این  از  استفاده  است.  نهاده شده  ودیعه  به  برابری 
می شود، سیمای غم انگیزی  از انگاره نیرنگ را - که ادعا دارد فجایع بزرگ از خطاهای 
نمایش  به   - خیانت ها  و  توطئه ها  از  نه  و  می خیزند  بر  ما  اطالعات  و  اندیشه  فقر  و  ما 

می گذارد.
من زمانی که بحث ممنوعیت کاربرد نمادهای مذهبی در مدارس دولتی مطرح بود 
با تکیه بر مبانی دموکراتیک و حقوق شهروندی به دفاع از این دست اقدامات برخاسته 
و با این استدالل که دفاع از حقوق کودکان، بخش مهمی از فرآیند دفاع از حقوق بشر 
دموکراسی  استانداردهای  به  محاط  که  شرطی  به  تصمیم گیری ها  دست  این  با  است، 
باشد، همراهی نمودم؛ اما دفاع از ممنوعیت کاربرد نمادهای مذهبی - که به همه مذاهب 
و مذهبی ها مربوط می شد - در مدارس دولتی کجا و دفاع از محدویت پوشش برای - 
یک گروه مذهبی ویژه - در مجامع عمومی  کجا؟ دفاع دموکراتیک از محدودیت به 
عنوان یک استثنا کجا و تبدیل کردن محدودیت به قاعده در سایه استبداد اکثریت کجا؟

در جریان جنگ ویتنام، وقتی در آمریکا ضرورت حدی  از محدودیت برای  آزادی 
بیان مطرح شد، همیلتون - کسی که در اریکه قدرت بود - در دفاعی جانانه از آزادی 
بیان، تحدید آن را محدود به دو فوریت بسیار دقیق و عمیق می کند. همیلتون در دفاع از 
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آزادی، عینی بودن و فوری بودن خطر را محاط بر استانداردهای دموکراسی  استثناهایی 
می  داند که به واسطه آن ها الزم می  آید در شرایط اضطراری جنگ به تحدید آزادی 
بیان پرداخت. این اقدام را مقایسه کنید با رفتار برخی  از روزنامه نگاران و نویسندگان 
ما - در کف هرم قدرت - که در هم دستی با برخی  از سیاست مداران راست یا تحت 
فشار راست ها، تالش می کنند در دفاع از ممنوعیت یک نوع پوشش به ظاهر دینی به 

تعطیل دموکراسی و آزادی بپردازند.
اگر بتوان با این دست توجیه ها و تحلیل های ذات گرا و یک سویه به تحدید آزادی 
پوشش پرداخت، صد البته کاربست این توجیهات در تعطیل آزادی های سیاسی و دینی 
به مراتب آسان تر خواهد بود. تصور کنید با نهادینه شدن این دست انگاره ها و تحلیل ها 

برای تولید و تکثیر مشروع توتالیتاریزم و فاشیزم چه کم داریم؟          
باال،  از گفتگوهای  »پهنه تصمیم سازی«ها، در مورد هر کدام  است که در  روشن 
هر شهروندی حق ورود و اظهارنظر و تالش برای تفهیم نقطه نظرات خود را دارد؛ اما 
نباید فراموش کرد که ختم گفتگو در »پهنه تصمیم گیری«ها همیشه منوط به چند شرط 

اساسی  است:
· ختم دموکراتیک هر گفتگویی همواره در چارچوب قراردادهای دموکراتیک 	

انجام پذیر است.
· قراردادهای دموکراتیک همواره محدود بر قراردادهای حقوق بشری اند.	
· حقوق بشر پس از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و امضای 	

کنوانسیون های مربوطه، دیگر تنها یک مفهوم ذاتی و فلسفی نیست که بتوان با 
اماواگر در آن به تحدید آزادی ها و برابری ها پرداخت.

· حقوق بشر )از جمله آزادی پوشش( به عنوان حداقل آزادی و برابری، شرط 	
نخست و پیش نیاز ضروری هر توافق و قراردادی  است. نقض این حداقل ها به 
معنای نقض ایده  هر گونه قراردادی  است و به منزله برهم زدن بازی و تعطیل 

گفتگو خواهد بود.
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باید با هر گونه توجیهی در تحدید آزادی ها به مخالفت برخاست، حتی  اگر این توجیه ها 
و محدودیت ها - به ظاهر - در جهت سلیقه و منافع ما باشد. باید با ممنوعیت حق آزادی 
پوشش در مجامع عمومی  مخالفت کرد، حتی  اگر این ممنوعیت مربوط به لباس ناهنجار 
برقع باشد؛ پوششی که دوست اش نداریم و ما را به یاد طالبان می اندازد. باید با حجاب 
با  اجباری به مخالفت برخاست، اما زنان محجبه را باید به رسمیت شناخت. زنانی که 
انتخاب های خود جهان زیبای جدید ما را به چالش کشیده اند. باید به داوری نخستین 
بازگشت و به آزادی و توزیع برابر آن احترام گذاشت؛ چه، ضمانت آزادی و برابری ما 
در حساسیتی نهفته است که نسبت به مخدوش و محدودشدن آزادی و برابری »دیگری« 

نشان می  دهیم. چه، آدمی زادگی ما در گرو تضمین »داوری نخستین«است.
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یادداشت ها

در این فتاوا به عدم انطباق این نوع پوشش با منطق قرآنی، دامن زدن به رادیکالیسم . 1
و ضدامنیتی بودن این نوع اقدامات تاکید شده است: »پوشش کامل چهره زنان، نه 
تنها منطبق بر اصول پایه اسالم نیست، بلکه به وجهه اسالم آسیب می رساند.« وب گاه 

دیچه وله فارسی، 2010.
امین بزرگیان، »برقع زندان زن بر روی گاری«، وب گاه رادیو زمانه، مهر 89.. 2
بابک مینا، »برقع در اروپا و پارادوکس آزادی انتزاعی«، وب گاه رادیو زمانه، مهر . 3

.89
»باور این که دولتی در غرب یک نوع پوشش مذهبی ویژه ای را به جامعه خود دیکته 4. 

کند برای یک آمریکایی کار بسیار سختی  است. این موضوع از جهات بسیار زیادی 
از  سیاست  ایده جدایی  با  موضوع حتی  این  غیر منطقی  است.  و  پذیرش  قابل  غیر 
کلیسا منافات دارد و آزادی دینی را به خطر می اندازد و چه بسا که از بین می  برد. در 
مقیاسی وسیع تر هویت فردی ویژه ای را که می  تواند در قالب یک مد )حاال مذهبی 
یا غیر مذهبی( وسیله ای برای خود اظهاری و نمایش تمایالت شخص باشد را نابود 

می  کند.«وب گاه محک نیوز. 
این موضوع را من در مقاله ای با عنوان »پروبالی در پهنه سیمرغ« کاویده ام. وب گاه . 5
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اخبار روز.
این موضوع را من در مقاله ای با عنوان »حقوق بشر، تفاوت و جهانی شدن« کاویده ام. . 6

وب گاه اخبار روز.
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۱7. خوش بختانه مردم هنوز زنده اند 

چندی پیش، به صورت تلفنی در برنامه »زن امروز« تلویزیون فارسی »صدای  آمریکا« 
شرکت داشتم، موضوع گفتگوی زنده ای که من هم یکی  از طرف های  آن بودم »خیانت 
جنسی« بود و احتماال چیستی و چرایی  آن؟ به باور من، این گفتگو که تنها می  توانست 
فتح بابی برای پرداختن به موضوع خیانت جنسی باشد، با وجود مشکالت قابل پیش بینی 
که در برنامه های دیداری و زنده ای  از این دست قابل تصور است، برنامه جالب و جذابی 
بود و حداقل توانست نشان دهد که اجتماع ایرانی در عبور از تنگنای توسعه نایافتگی 
به فراخنای توسعه و تجدد، تا چه حد به »فقر اندیشه« و نیز »امتناع گفتگو« آلوده است.

فوژان زینی در آن گفتگو، بدون آن که قرینه ای وجود داشته باشد، تنها و شاید به 
این دلیل ساده که من از داخل ایران در آن برنامه شرکت داشتم و نیز نگاه متفاوتی را 
و  پشتیبان دریافت ها  دامن زد که من  بدخوانی  و  بدفهمی   این  به  نمایندگی می  کردم، 
راهبردهای مذهبی در پهنه سکس هستم و تالش دارم از وضعیت موجود در ایران دفاع 
کنم. کسانی که مرا می  شناسند و نیز به گواهی نوشته ها و مصاحبه هایی که دارم، داوری 
در این که من همواره منتقد اسالم گراها بوده ام و از کشاندن دین نه تنها به پهنه سیاست، 
که مخرب تر، موذی تر و بی معناتر از آن، کشاندن دین به پهنه دانش و اخالق و تراشیدن 
نقش برادر بزرگ تر برای  آن نالیده ام، کار چندان دشواری نیست و با دنبال کردن ردپای 

من می  توان به نتیجه رسید.]1[
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اما منتقد اسالم گراها بودن، باعث نمی  شود آدمی  بتواند و بخواهد با هر ادعا و انگاره ای 
با من  بار  برای  اولین   از در موافقت درآید و مرعوب گردد. بدخوانی دکتر زینی که 
قابل چشم پوشی  بود،  بی خبر  نوشته ها و مصاحبه های من  از  احتماال  و  گفتگو می  کرد 
ناتمام،  با دست مایه قراردادن آن مصاحبه  اما منتقد محترمی ]2[ که  و بخشودنی  است، 
تالش کرده است به نقدی]3[ که این جانب به مقاله »مانیفست درماندگی« از اسماعیل 
رفتاری  چنین  چه،  بود،  نخواهد  بخشش  قابل  کند،  وارد  خدشه  بودم  کرده  نوری عال 
اندیشه های دیگران حکایت می  کند. سام  نقد  تنبلی فکری و بی مسئولیتی  ایشان در   از 
احساس  مجازی،  در کوچه پس کوچه های جهان  پرسه ای کوتاه  با  می  توانست  قندچی 
مسئولیت خود را در داوری بر دیگران نشان دهد و به ما بیاموزد که نقد و نقادی، ادب 

و آدابی دارد!
دریغ و درد، که ناقد محترم در خواندن آن نقد نیز کم حوصلگی به خرج داده بود و 
با پرخاشگری تمام با راندن من از کوی سکوالرها به میدان معرکه گیری  اسالم گراهای 
 اصالح طلب، به من یادآوری کرد که پیاده کردن شهروندان از قطار توسعه ملی، فقط 
گاف اسالم گراها و جریان های فناتیک مذهبی نیست و ظاهرا ما ایرانی ها به پیاده کردن 
رفتار و  بر  تاثیری  ناکامی ،  و  پنجاه سال شکست  و  یکدیگر عادت کرده ایم و یکصد 

پندار ما نداشته است!
نوشتار »وقتی همه چیزهای خوب تعطیل می  شود« زبان درازی دارد و می  تواند از 
خود دفاع کند، اما مصاحبه اخیر، به علت کمی  وقت و توزیع ناعادالنه فرصت، نیازمند 
توضیح و دفاع است. از این رو، تالش خواهم کرد به تبیین دقیق انگاره خود - بغرنج 
به  دامن زدن  برای  شود  فراهم  بهانه ای  شاید  چه،  بپردازم؛   - ایران  در  جنسی  خیانت 

گفتمان سکسوالیته در ایران.

بغرنجخیانتجنسی
گفتگو از »خیانت جنسی«، گفتگویی سهل و ممتنع است. آسان است، زیرا خاطره ها، 
فیلم هایی که  و  بسیارند رمان ها  فراوان اند.  این مورد  ما در  پیش داوری های  تجربه ها و 
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خیانت جنسی را دست مایه آفرینش یک شاهکار ادبی و سینمایی قرار داده اند. اما هر 
نیز  برای  ایرانیان دشوار  ایران و  نیز خیانت جنسی در  گونه گفتگویی  از سکسوالیته و 
هست، چه از یک طرف، به علت نبود یک گفتمان آزاد، خالق، سرشار، سالم و شکوفا 
از سکس )از جمله مطالعات آماری معتبر( داوری در پهنه سکسوالیته با مشکل روبه رو 
به علت درهم تنیدگی و هم تافتگی که موضوع خیانت جنسی  از طرف دیگر  است و 
از خیانت جنسی  پیدا می  کند، گفتگو  آبرو  و  ناموس  با موضوع هایی همچون غیرت، 
سخت و حساس خواهد بود. در تایید اهمیت این پندار، الزم می دانم به دو شاهد مهم 

اشاره کنم:

بر  تاکید  در  ایران«  در  تجددستیزی  و  »تجدد  کتاب  در  میالنی  عباس  یکم: 
مقدمه ای  و  زمینه  عنوان  به  سکس  پهنه  در  نوآیین  دریافت های  اهمیت 
رویکرد درخشانی  دور،  در گذشته های  ایرانی  مدرنیته  کلیدخوردن  برای 
را تصویر کرده است. وی با درک ظرافت و شکنندگی  این گفتمان، هم 
باور است  این  بر  ایرانی،  پهنه جان وجهان  اندیشه مدرن و هم در  پهنه  در 
که: »بین خداوندگار آسمان، خداوندگار ملک و خداوندگار خانه، رابطه 
مردانه،  تا غیرت سیاسی و غیرت  الهی  از غیرت  و  دارد  تنگاتنگی وجود 

فاصله چندانی نیست.«]4[
در  دست کم   - را  اسالمی  اجتماعات  فهم  کلید  تحلیل گران  برخی  از  دوم: 
بخش عرب زبان]5[ آن - چنان که دیوید پیرس جیمز در تحلیل درخشان 
خود ذکر می  کند: »کسب افتخار، احترام، وقار و در مقابل این ها، اجتناب 
میراث  پرتو  در  آن ها  باور  به  می دانند.   »... و  تحقیر  و  بی آبرویی  شرم،  از 
جمله  از  است،  مجاز  چیزی  هر  قبیله  خانوادها  »برای حفظ  عربی  قبیلگی 
دروغ گویی، تقلب و حتی قتل. فخر، زندگی را شایسته زیستن می  سازد، در 
حالی که شرم به مانند مرگی  است که زیسته می  شود.« نویسنده »علل عدم 
تحقق سکوالریزاسیون در جهان اسالم«]6[ با بیان این نکته که »شرم و فخر، 
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مستلزم بیان اجتماعی اند، تاکید می  کند که موفقیت فخر مستلزم الف زدن و 
شرم به معنای تحقیر اجتماعی  است.« به این ترتیب به نظر می رسد یکی  از 
دالیل اصلی کمبود »خودشناسی  انتقادی« می  تواند میراث قبیلگی عربی در 
اجتماعات اسالمی  باشد. در این اجتماعات نورم های تخطی ناپذیری برای 
رفتار تدوین شده است که باید از آن ها پیروی مطلق کرد. روشن است که 
خصوصی ترین  در  برابری(  و  )آزادی  استقالل  و  فردیت  ساختار،  این  در 
پهنه های زندگی  آدمی  نادیده گرفته شده است. در سطح سیاسی نیز در این 

اجتماعات اصل با تبعیت مطلق از حاکم مطلق است.

با توجه به آنچه آمد و نیز هم تافتگی و هم بافتگی که رفتارهای جنسی با سرنام هایی چون 
غیرت، آبرو، شرف، ناموس و ... دارند، آشکار است که داوری بر خیانت جنسی، به 

ویژه در اجتماعات اسالمی  تا چه اندازه می  تواند بغرنج، دشوار و خطرناک باشد.

خیانتجنسیوپاداندیشهاختیارباوری
و  خوف انگیز  تراژیک،  کوبنده،  ضرباهنگ  آن  با  جنسی«  »خیانت  عنوان  من  باور  به 
مرگ باری که دارد، بیش تر از جنس داوری های  اختیارباورانه و یادآور سرکوب های 
نظام دانایی پیشامدرن است و از این رو، داوری در مورد آن منوط و موکول به درک 
نظام دانایی پیشامدرن در پهنه های دین، اخالق و عرف است. در چنین نظامی از دانایی، 
از مسئولیت های  اجتماعی خود در  اختیار،  اسطوره  دانایی  آن، در سایه  نظام  و  جامعه 
رقم خوردن غالب فجایع اجتماعی و انسانی شانه خالی می  کند و با شعار »اشتباه مرا به 
گزاره های  و  اندیشه ها  باورها،  جای  به  انسان ها  قربانی کردن  به  مگذار«،  مکتب ام  پای 
و  اندیشه ها  دانایی،  از  نظامی  چنین  در  واقع  در  می  دهد.  تن  عرفی  و  اخالقی  دینی، 
دریافت های پیشینیان )مردگان( با ادامه سیطره و سلطه خود بر آیندگان )زنده ها( خود 

را جاودانه می  کنند.
بگذارید کمی توضیح بدهم؛ چه، گزین گویه هایی  از این دست، همچنان که تجربه 
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گفتگوی تلفنی در »صدای  آمریکا« نشان داد، در مظان بدخوانی و بدفهمی است. در 
عالی ترین  مرتبه  تا  قانون  و  قرارداد  اخالق«]7[  از  »جهان پس  در  و  مدرن  دانایی  نظام 
قاعده زندگی  اجتماعی مورد احترام و اهتمام است؛ چه آدمیان خود بنیان گذار قانون اند 
و مسئولیت آن را بر دوش خود حمل و حس می  کنند. آشکار است در چنینی نظامی ، 
دانایی،  از  نظامی  چنین  ضروری  پیش نیازهای  نیست.  دشوار  امری  خیانت،  از  گفتگو 
آزادی و برابری  است و هم از این رو ست که از انسان های برابر و آزاد خواسته می  شود 
به تعهدات خود پای بند باشند. باید توجه داشت که عدول از قرارداد و زیرپاگذاشتن 
مجازات های  با  همراه  اما  است،  ناپسند  و  نکوهیده  چه  اگر  نظامی ،  چنین  در  توافق 

غیرانسانی و خشن نخواهد بود.
نیز باید توجه داشت که در چنین ساختاری گرچه قرارداد )همچنان که دکتر زینی 
گفتند( حق آدمیان و محک و معیار داوری بر نقض آن )خیانت جنسی( است، اما این 
به آن معنا نخواهد بود که قراردادهایی  از جنس دریافت های کهن، مناسب ترین و قابل 
تجویزترین الگوی رفتارهای جنسی  اند. به عبارت دیگر، گفتگو از حق وحقوق که بر 
عهده صاحبان حقوق است، چیزی  است و گفتگو از درست ونادرست بودن آن )که بر 

عهده کارشناسان خواهد بود(، چیزی  است دیگر.
گرچه  ندارد؛  وجود  قراردادی  و  قانون  اساس  در  پیشامدرن،  دانایی  نظام های  در 
آشفتگی های زبان شناختی به حامالن و حامیان چنین نظام هایی  امکان می  دهد مدام از 
پیش نیازهای  نظام هایی  از  قانون در چنین  اما روشن است که  زنند،  قانون دم  و  قاعده 
قانون  بانیان  آدمیان  نتیجه،  در  و  است؛  بی بهره  برابری  و  یعنی  آزادی  خود،  ضروری 
چنین  در  نیست.  زندگان  دوش  بر  اجتماعاتی  چنین  در  اندیشیدن  مسئولیت  و  نیستند 
و  بدعت  تن(،  قلمرو  در  )حتی  تازه  رسم  و  راه  و  اندیشه  گونه  هر  دانایی،  از  نظامی 
خیانت تلقی می شود و با اشد مجازات همراه خواهد بود. از این رو، به باور من، داوری 

بر خیانت جنسی، به ویژه در اجتماعات پیشامدرن، سخت، دشوار و بغرنج خواهد بود.
اگر مفهوم کهن خیانت جنسی را »سبک سازی« کنیم و از بار سنگین و تراژیک آن 
بکاهیم و به عنوانی در اطالق به گونه ای  از »بدرفتارهای جنسی« فروکاهیم، آن وقت 
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با بسترسازی، همچون برخی  از جوامع توسعه یافته به شهروندان خود توصیه  می  توانیم 
کنیم در جهت حفظ سالمت و ارتقای رفاه روانی و اجتماعی خود، به شریک جنسی 

خود وفادار بمانند.
به عنوان نمونه، تصور کنید فرد مقید به چنین دیسیپلینی هستید و به هر دلیل به این 
نتیجه رسیده اید که رابطه مشترک خود را خاتمه دهید. در چنین شرایطی به چه نیازمندید؟ 
آزادی، برابری، قوانین انسانی و دموکراتیک، همسر مستقل و مغرور، سازوکارهای 
توان مند  مشاوره ای  نهادهای  و  مناسب  قانونی  و  حمایت های  اجتماعی  موثر،  حقوقی 
حداقل های الزم برای  اقدام به ختم متمدنانه یک رابطه اند. در جامعه ای که تصمیم به 
ختم رابطه، خیانت تلقی و القا می  شود، در ساختاری که در اساس اختیار ادامه زندگی 
و ختم آن از کف آدمی ربوده شده است، در شرایطی که هیچ  گونه نهاد حمایتی قابل 
اعتمادی وجود ندارد، وقتی قوانین ظالمانه مبنای تقسیم و توزیع فصل های مشترک یک 
با فرزندان  به ختم رابطه یکی  از والدین  زندگی اند، هنگامی که ختم زندگی مشترک 
خود می انجامد، در مواردی که تصمیم به ختم رابطه مشترک حتی  از طرف خانواده و 
نزدیکان مورد نکوهش و سرکوب واقع می  گردد، زمانی که ختم رابطه مشترک، به ختم 
زندگی  آدمی  گره می  خورد )قتل ها و خودکشی های ناموسی( و هر از گاهی که ختم 
رابطه مشترک به زندان ختم شود )مهریه های سنگین(، طبیعی  است در چنین شرایطی 

 انتظار رفتارهای متمدنانه از آدمیان بیهوده خواهد بود.
مردان  و  زنان  بی شمار  خیل  جنسی  رفتارهای  بر  داوری  چشم اندازی،  چنین  در 
و  آزادی  گونه  هر  مردساالرانه(،  و  )فقهی  کهنه  مناسبات  تنگنای  در  که  سرگردانی 
دست  از  خود،  سرنوشت  و  رابطه  زندگی،  مسیر  و  سبک  تغییر  در جهت  را  ابتکاری 
تقدیس  برده اند  گمان  قندچی  سام  که  آن چنان  موضوع  بود.  خواهد  بغرنج  داده اند، 
مسئله  نیست؛  آن  بر  حاکم  غیرانسانی  مناسبات  تعمید  غسل  و  پیشامدرن  جامعه  یک 
داوری کردن بر خیل قربانیانی  است که همه تالش خود را به کار می برند تا با این شرایط 

غیرانسانی و نامتمدنانه، سازش پیدا کنند و همچنان بر روی پاهای خود بایستند.
از  مورد خیانت جنسی،  در  این دست  دریافتی  از  و  تعریف  توجه داشت که  باید 
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جنس معادالت »همه یا هیچ« است. به باور من، چنین راهبردهایی در سامانیدن به روابط 
ناپذیرند. واقعیت آن است که  اندازه کهنه و انعطاف  انسانی در هزاره جدید، بیش از 
پیچیدگی ها  بر  بتواند  آینده  هزاره  در  تا  است  الزم  انعطاف پذیری  و  جدید  الگوهای 
تازه  سبک های  و  بگذارد  تایید  مهر  ظهور  حال  در  شبکه ای  روابط  شکنندگی های  و 

زیست جنسی را به رسمیت بشناسد.]8[

خیانت،مفهومیپسینی
خیانت، مفهومی  پسینی  است؛ یعنی درک چنین مفهومی  ذیل عناوینی چون واقعیت، 
دیرینه شناسانه ای  مطالعات  بسیارند  چه،  نیست.  معقول   ... و  عقالنیت  طبیعت،  فطرت، 
خیانت  مفهوم  درکی  از  هیچ  پیش،  سال  میلیون ها  ما،  بدوی  نیاکان  داده اند  نشان  که 
نداشته اند.]9[ آنان در پرتو رانه های بیولوژیک خود به تعبیر نیچه، »همچون خدایگان« 
آن می  کردند که می  خواستند. همسران بی شمار، آبستنی های فراوان و کودکان بسیار و 
در نتیجه تضمین بقای نوع آدمی . زن ساالری و زن خدایی و تقدیس زایش و زایندگی 

ماترک چنین دورانی  است.
به وب گاه های  نیم نگاهی  با  ما زندگی می  کنیم هر کسی می  تواند  در زمانه ای که 
سکس،  پهنه  در  زیستی  آدمیان  پرگونگی  که  برسد  ساده  دریافت  این  به  هررزه نگار 
متنوع تر از آن است که بتوان با سکسولوژی ها و انگاره های کالسیک از آن ها دفاع کرد.

خیانت،مفهومآسیبشناختی
خیانت، مفهومی است که از سویه های تاریک و پاتولوژیک روان آدمی  )اضطراب های 
به  برآورده است. در چنین چشم اندازی  است که موضوع خیانت جنسی،  جنسی( سر 
نه به شاخصی در داوری بر  سرفصلی در آسیب شناسی روان آدمی  تبدیل می  گردد و 
انسان ها. در اصل تفکیک آدمی از رفتار و افکار او، یک اصل راهبردی در پروتکل های 
نیروهای  که  متروکه اند  و  کژدیسه  اخالق های  تنها  جنسی  است.  و  روانی  بهداشت 
برانگیزاننده خود را از گوشه های تاریک روان آدمی  وام گرفته اند. اخالق هایی  از جنس 

اخالق بردگان، بازنده ها، کینه توزان و فرومایگان.
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خیانت،مفهومیمردساالر
خیانت، مفهومی  مردساالر است و از گفتمان مردساالرانه ریشه می  گیرد. در تایید این 
انگاره می  توان به این نکته اشاره داشت که زنان هم در تملک نوزاد خود و هم در تعلق 
به نوزاد خود با هیچ مشکل، ادعا و تهدید بیولوژیکی روبه رو نبوده اند، بنابراین، به نظر 
می رسد مسئله تحدید روابط جنسی، در اساس اقدامی است که به مردان امکان می  دهد 
بتوانند نگرانی های بیولوژیک خود را در تملک و تعلق به فرزندان خود حل کنند. به 
اضافه، به باور من، زمین مناسب بازی زنان، پهنه آزادی و برابری  است و هر گفتگویی 
تحکیم  و  تضمین  به  و  نشود  شروع  برابری  و  آزادی  از  که  جنسی(  خیانت  جمله  )از 
آزادی و برابری نینجامد، گفتگویی زنانه نیست. بگذریم از این که زنان در بسیاری  از 
جاها مغلوب گفتمان مسلط مردساالرانه اند و از ادبیات مردانه الهام می  گیرند، یا دفاع 

می  کنند.]10[

خیانتوتفکیکامرمعقولازامرعقالنی
امر  مثال دزدی  اگرچه  برای  تمایز می  گذارند.  امر معقول  امر عقالنی و  بین  فلسفه  در 
نامعقولی  است، اما می  تواند در شرایطی غیرعقالنی نباشد. این که دزدی  امر غیرعقالنی 
نکته  این  از  )فعال  می  گیرد.  انجام  آن  در  دزدی  که  شرایطی  است  به  بسته  نباشد، 
می  گذرم که در برخی  از جوامع در اصل خود دزدی هم غیرمعقول نیست.( بر همین 
اساس می  توان تصور کرد که خیانت جنسی در یک جامعه هم غیرمعقول باشد و هم 
غیرعقالنی. اما همچنین می  توان جوامعی را نیز تصور کرد که در آن ها، اگرچه خیانت 
جنسی غیرمعقول است ولی غیرعقالنی نیست. و حتی می  توان در جوامعی  اصوال خیانت 

جنسی را حتی غیرمعقول نیز تلقی نکرد.

نتیجه
با این مقدمه طوالنی، که تنها توانستم به بخشی  از آن در گفتگوی »زن امروز« اشاره 
کرده باشم، اکنون می  توانم به طرح دیدگاه خود در زمینه خیانت جنسی، به ویژه در 
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ایران امروز بپردازم؛ آنچه در آن برنامه، هرگز فرصت نیافتم بدان اشاره داشته باشم.
به باور من اجتماع ایران، جامعه ای در حال گذار است و این به آن معنا خواهد بود 
که مردمان ما به دو دسته بزرگ قابل تفکیک اند: کسانی که همچنان در سیطره نظام 
دانایی  اسطوره ای و پیشامدرن به سر می برند و دیگر کسانی که از نظام دانایی پیشامدرن 
درآمده اند، در آستانه تجدد و نبود مناسبات و سازوکارهای مدرن، همچنان در سلطه و 

سیطره نظام دانایی ستبر و سترون پیشامدرن سرگردان اند.
دسته نخست، چه ما خوش مان بیاید و چه نیاید، گوش شان به این حرف ها بدهکار 
نیست و مبنای داوری خود را از گفتمان های دینی، اخالقی و عرفی می گیرند. قرارداد 
برای  آن ها، قراردادی  است که نیاکان شان گذاشته اند و قانون هرچه که باشد از جنس 
آزادی و برابری و توافق و سازش نیست. ناچار تعریفی که احتماال جوامع مدرن برای 
نخواهد  آنان  درد  به  کرده اند،  توافق  جنسی  بدرفتاری های  برخی  از  یا  جنسی  خیانت 

خورد.]11[
در  همچنان  اما  گریخته اند،  پیشامدرن  دانایی  نظام  از  که  کسانی  مورد  در  داوری 
کمند آن اند، در تعلیق قرار می  گیرد و تا اطالع ثانوی و تعطیل سیطره و سلطه »مردگان 
ورم کرده«،]12[ »آزادی در مقام خواهش و نه در مقام سازش« راهبر و راهنمای  آدمیان 
نمی آید،  به حساب  سلیقه اش  نمی  شود،  شنیده  برای کسی که صدای اش  بود.  خواهد 
آزادی اش محترم نیست و برابری اش به رسمیت شناخته نمی  شود، البته صادرکردن هر 

حکمی  دور از انصاف خواهد بود.
به سه نکته اساسی دیگر باید اشاره کنم:

یکم: تفکیک سکس سیاه و وحشی از سکس سالم و انسانی
نبایدهای دینی  در پهنه فقه به هر رفتاری که خارج از قواید فقهی و بایدها و 
 است، بی بندوباری گفته می  شود؛ اما هر بی بندوباری  الزاما سکس وحشی نیست 
و به طور وارونه هر رفتار مقبول فقهی، الزاما به رفتارهای سکسی سالم مربوط 
نمی  گردد. سکس سالم هرچه که باشد، احتماال نتیجه یک گفتمان آزاد و برابر 
در پهنه سکس است. بدون آزادی و برابری در پهنه سکس، اعتماد به هر گونه 
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الگو و مدلی  از رفتار موجه نخواهد بود.
دوم: پرهیز از قربانی کردن دوباره قربانی ها

در جامعه امروز ایران هستند زنان و مردان بسیاری که در مناسبات خانوادگی 
بی شمار  بی جواب و طالق های  دادخواست های طالق  دست وپاگیر گرفتارند. 
و  اجتماع  که  ست  گرفتاری ها  نوع  این  کوچکی  از  نمونه  تنها  عاطفی، 
سیاست گذاران چشم خود را بر آن بسته اند. مناسبات زناشویی ناسالم در ایران 
امروز در کنار بحران معنایی که نتیجه سه دهه سکوت، سانسور و سرکوب در 
پهنه تولید اندیشه است، به مرز نگران کننده و ویران گری رسیده است. رهاشدن 
پهنه سکس در اسطوره، توهم و توحش، قربانیان بی شمار و مصدومان بسیاری 
را به بار آورده است؛ اما این قربانیان نیازمند مالطفت و موافقت اند و نه سرزنش 
و تحقیر. دامن زدن به هر گونه گفتگویی که نخواهد و نتواند سهم این قربانیان 
خاموش را از زندگی بپردازد و مرهمی  بر زخم های شان باشد، قربانیان را دوباره 

به قربانگاه خواهد برد.
سوم: تفکیک داوری بر اجتماع و سیاست مداران از داوری بر شهروندان

با  که  کسانی  است؛  مدرنیته  وجوه  یکی  از  سکوالریزم،  همچون  سکسوالیزم 
اندیشه های مدرن آشنایی به هم رسانده اند، احتماال با این عقیده همراه خواهند 
بود که بدون آزادی و برابری جنسی، گفتمان آزادی و برابری دست کم در پهنه 
عمل با بن بست روبه رو خواهد شد. آزادی و برابری در قلمرو حاکمیت بر بدن، 
حداقل آزادی و برابری  است. ساختار و اندیشه ای که نمی  تواند با این حد از 
آزادی و برابری، خود را هماهنگ و هم داستان کند، البته نمی  تواند و نخواهد 
پهنه قدرت  مناسبات دموکراتیک در  و  بشر  اعالمیه جهانی حقوق  با  توانست 
همراه گردد. در غیبت آزادی و برابری، تن آدمی  قربانی نخستین هجوم سکوت، 
هم دلی های  از  تنها  نه  خاموش  قربانیان  این  بود.  خواهد  سرکوب  و  سانسور 
اقتصادی محروم اند، که حتی گاهی  آماج  قربانیان سیاسی و  با  رایج و هم سو 
می  گیرند. قرار  نیز  آزادی  راه  مبارزان  الیه هایی  از  ترور  و  کینه توزی  نفرت، 
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رهبران  شعارهای  و  آرمان ها  با  مقایسه  در  حتی  امروز،  جامعه  ایران  که  است  درست 
سیاسی و مذهبی خود، جامعه ای ورشکسته و منحط به حساب می  آید؛ درست است که 
جامعه  ایران امروز در پهنه سکس بحران ها و تهدیدهای  اسف باری را تجربه می  کند و 
درست است که جوانان، زنان و مردان ایران امروز در پهنه سکسوالیته از مهندسی های 
به جامعه،  پمپاژ سکس سیاه  به علت  نسنجیده رنج می برند و  غیرانسانی، اسطوره ای و 
گاهی رفتارهای غریبی  از خود نشان می  دهند، اما بخشی  از آنچه حاکیمت از آن به عنوان 
بی بندوباری یاد می  کند و برخی  از الیه های  اپوزیسیون شادمانه به تکرار آن می  پردازند، 
گسترده ترین و جدی ترین نافرمانی مدنی  است که خواب از چشم حاکمیت ربوده  است. 
انقالب ریملی کم از انقالب های رنگین نیست. آنچه مرا بر آن می  دارد که پس از سال ها 
به  وقتی  تاریخی سکس،  و  روان شناختی، جامعه شناختی  پهنه های  در  تحقیق  و  مطالعه 
تعمیم های  و  ساده سازی ها  با  می رسم  ایران  در  خیانت های سکسی  موضوعی همچون 
نابجای برخی دانشگاهیان - که بسترساز توتالیتاریزم و دگماتیزم اند - به مخالفت برخیزم 
خاموشی  است  قربانیان  ناله های  بورزم،  ایرانی  اهتمام  بی دفاع  شهربندان  از  دفاع  به  و 
که به سختی شنیده می  شود. قربانیان پهنه سکس در ایران امروز آسیب پذیرترین اقشار 
اجتماع اند. بدون شنیدن صداهای  آنان، فریادهای  آزادی خواهی و برابری طلبی به جایی 

نخواهد رسید.
بر  کوله باری  همچون  گرچه  سکسی  ناهنجاری های  امروز  ایران  در  من  باور  به 
گرده های صاحبان قدرت سنگینی می  کند، کارنامه ناکامی آب آن ها را در برابر آفتاب 
قرار می  دهد و نمایه ای  از ناکامی آن ها در پهنه ارزش ها ست، اما بسیاری  از این رفتارها 
- در قامت اصلی ترین پرچم مخالفت با سلطه و ستم - نشان می  دهند که الیه های زیرین 

هرم اجتماعی هنوز زنده اند.
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 یادداشت ها

 به مقاله های »دین در کمند عقالنیت«، »ایران در حاشیه، توسعه نایافتگی و پاسخ های 1. 
 ایرانی« و »نظام دانایی ما و بدگواری ملی« از همین قلم مراجعه شود.

سام قندچی، نکته ای درباره نقد آقای  اکبر کرمی  بر »مانیفست درماندگی«، وب گاه . 2
سکوالریزم نو.

 »وقتی همه چیزهای خوب تعطیل می  شود« از همین قلم.3. 
» تجدد و تجددستیزی در ایران«، عباس میالنی، تهران، انتشارات اختران، 4.1٣٨2. 
 به باور من با توجه به گسترش نفوذ زبان، فرهنگ، تاریخ، تقویم و مناسبات عربی-5. 

قبیلگی در طول این سه دهه در جامعه  ایرانی، در امتداد همراهی دیرینه بخش مهمی 
از این سنت ها و ترتیبات در مناسک و مفاهیم اسالمی ، چنین تحلیلی را - دست کم 

به صورت نسبی - در مورد اجتماع ایران نیز می  توان جاری دانست.
»علل عدم تحقق سکوالریزاسیون در جهان اسالم«، برگردان: امیر غالمی ، وب گاه 6. 

سکوالریزم نو.
»بازگشت به قانون« از همین قلم.7. 

»چند . 8 پدیده  به  واکنش  در  فمینیست ها  برخی  از  که  تنگی  است  افق  چنین  در 
اما  می برند!  کار  به  را  جنسی«  خیانت  »قانونی شدن  تعبیر  »متعه«،  و  همسرگزینی« 
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واقعیت آن است که این پدیده ها نیز، همانند سایر سبک های زیست  جنسی، چنان چه 
به ورطه سکس سیاه و وحشی نغلتند و پایبند به مناسبات حقوق بشری باشند، قابل 
بسیاری  از  نپسندیم، همچنان که  بود. ممکن است ما چنین سبکی را  دفاع خواهند 
برای  نداریم که  سبک های دیگر را نمی  پسندیم؛ ولی نمی  توانیم و چنین حقی را 

دیگران تعیین تکلیف کنیم.
محسن . 9 ترجمه  مالینوفسکی،  ابتدایی«،  جوامع  در  جنسی  غریزه  »سرکوب  رک: 

ثالثی، تهران، نشر ثالث، 1387.
عجیب نخواهد بود اگر ادعا شود، در اجتماعات مردساالر، حامالن و حامیان اصلی . 10

مناسبات مردساالرانه زنان هستند.
»گفتمان عرف که اندیشمندان ما کم تر به آن پرداخته اند، غنی ترین گفتمان موجود 11. 

در  دهه  این سه  در  ویژه  به  ایران  اجتماعاتی چون  در  است.  پیشامدرن  در جوامع 
بسیاری  از اوقات، عقل عرفی  است که راهبر و پیشتاز عقل شرعی، فقهی و اخالقی 
 است. بر این اساس، به نظر می رسد عمده تفاوت فقه طالبانی  از فقه شیعی-ایرانی 
پویایی  نه در  و  دنبال کرد  ایرانی  باید در ضرب و زور عرف  پهنه سکس،  را در 
 اجتهاد شیعی. ضرب و زور آن عرف، در جامعه  ایرانی به علت گشودگی نسبی ای 
که به برکت دستاوردهای مدرنیته به جهان آزاد پیدا کرده است، تا حدی  است که 
مدیریت فقهی مجبور به کمک گرفتن از دار و داروغه در پهنه اخالق و عرف شده 
تفکیک جنسی،  منکر«، طرح  نهی  از  و  معروف  به  »امر  مختلف  پروژه های  است. 
قلع وقمع  برای  طرح هایی  واقع  در  اجتماعی«  امنیت  »طرح  و  دانشگاه  بومی سازی 

عرف اند.
این تعبیر از فروغ فرخزاد است.. 12
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۱۸. اخالق در جهان »پس از اخالق«]۱[

وقتی  از رابطه دموکراسی و اخالق پرسش می  شود، ممکن است پرسش برای مخاطب 
اخالق  نسخه هایی  از  یا  اخالق  یا گستره ای  از  اخالق،  پردازش شود که چه  این گونه 

می  تواند یا می باید به تجویز دموکراسی فرمان دهد؟]2[
اما این درست همان چیزی  است که این مقاله در پی  آن نیست و من سر آن ندارم. 
چه، در جهان پخ شده  جدید، گفتمان دموکراسی، گفتمانی مقدم و مسلط بر هر گفتمانی 
 است؛ از این رو، باید پرسید در یک جامعه دموکراتیک، که از شهروندانی  آزاد و برابر 

تشکیل می  شود، گفتمان اخالق چه سمت وسویی می  تواند و باید داشته باشد؟]3[
در  اخالق  آیا  است که  در جستجوی  آن  پهنه  اخالق،  بر  نورپاشی  با  پرسش  این 
خوانش پسامدرن، مفهومی  پسینی  است یا پیشینی؟ آیا اخالق در »ارج شناسی جدید«]4[ 
می  تواند و می باید در امتداد قانون به عنوان قانونی ضمنی، نانوشته و بین االذهانی تلقی 
باید به  گردد؟ یا اخالق در بی اعتنایی به هیبت جهان جدید، دن کیشوت وار، همچنان 
داوری های  ارزشی و تجویزی خویش دل بسپارد؟ در واقع، این پرسش می  خواهد ما را 

به پهنه بی پایان و با شکوه »پس از اخالق« رهنمون شود.
گفتمان پس از اخالق، همچون گفتمان آزادی، به واسطه  هوچی گرهای سرسام آور 
کودکانی که برای  ایستادن بر روی پاهای خود بی تابی و شوقی و برای پریدن رویایی 
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برای  رو،  این  از  است؛  شده  تبدیل  مشوش  و  تار  تیره،  گفتمانی  به  ندارند،  ذوقی  و 
بسیاری که رویای جامعه ای  انسانی تر و خانه ای سبزتر را در سر می  پرورانند، رماننده و 
دلهره انگیز می  نماید.]5[ اما این پهنه، به واقع، جوالنگاه خدایگانی  است که برگزیده اند 

طبیعت تصادفی طبیعت را در هم ریزند و »طرحی نو« دراندازند.
اگر اخالق، آن چنان که پیشینیان گفته اند، پهنه ای  است که دستاوردهای  آن می  تواند 
فضیلت خواهانه  تکلیف مدارانه،  عادالنه،  خیرجویانه،  درست،  رفتار  الگوهای  باید  و 
باز  پلورال،]8[  کالن روایت ها،]7[  هم پاشیدن  از  با  ناچار  آورد؛]6[  فراهم  را  بهینه  و 
و  فضیلت  حق وحقوق،  تکلیف،  عدالت،  خیر،  درست،  چون  مفاهیمی   انسانی شدن  و 
بهینگی، گستره   اخالق نیز در هم می ریزد و همه چیز برای  انتخابی تازه مهیا می  گردد و 
در نهایت پهنه  اخالق در پهنه قانون تحلیل می رود. تبیین این ادعا در گرو آشکارشدن 
خوانش ما از اخالق و نیز تفکیک اخالق پیشامدرن، مدرن و پسامدرن از یکدیگر است.

اخالق
و  الگوها  تجویزگر  و  پیش گذارنده  اخالق،  تصوری  از  هر  چیست؟  اخالق  اما 
اگر   - اخالق  علم  دیگر، موضوع  عبارت  به  رفتار آدمیان.  برای  چارچوب هایی  است 

بتوان همچنان از اخالق همچون علم یاد کرد - رفتارشناسی کمال است.
رفتارشناسی کمال، به عنوان رفتارشناسی  انسان های کامل و رفتارشناسی کمال، به 
عنوان رفتار کامل شناسی. بخش نخست به پایگاه عینی و انعطاف پذیر خود چسبید و از 
اعتبار علمی  و نسبی خود دفاع کرد، اما بخش دوم در وسوسه قطعیت و یقین، خود را به 

فرجام همه  رویاهای  ابدی و ازلی گره زد.
بخش نخست، با گسترش شاخه ها و مکاتب مختلف روان شناسی، به ویژه روان شناسی 
کمال]9[ راه خود را از پهنه  اخالق جدا کرد و بخش دوم به همت انگاره پردازان پهنه 
 اخالق به ناچار، به پهنه  ارزش ها و فضیلت ها،]10[ تکلیف ها]11[ و پیامدها]12[ تقلیل 

داده شد و در گفتمان های پیشینی  انگیزه، قصد و نیت تحلیل رفت.
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ارادهنیککانت
وقتی کانت از »اراده  نیک«، به معنای  اراده معطوف به تکلیف، یا اراده  معطوف به »امر 
مطلق« یاد می  کند، در واقع به رفتار کامل شناسی نزدیک می  شود.]13[ رفتار کامل در 

متافیزیک کانت، رفتاری  است برآمده از الگویی که بتواند عمومی  و کلی شود.]14[
کانت به ما نمی  گوید چرا باید اخالقی زندگی کرد؟ ما اخالقی زندگی می  کنیم )یا 
باید اخالقی زندگی کنیم( زیرا، اخالق سودوزیان نهایی و نهانی ما را تامین می  کند. 
به  گاهی  که  می رود  پیش  آنجا  تا  و  است  مخالف  سخت  پاسخ  این  با  کانت  )البته 
ناهم سویی کامل میل و تکلیف فرمان می  دهد.( یا اخالقی زندگی می  کنیم، زیرا اراده 

نیک، این گونه می  خواهد.
دارد،  بیش تری  هم سنخی  وی،  گرایش های  و  کانت  گزارش های  با  پسین  گزینه  

گرچه او هیچ گاه به تبیین دقیق تفاوت های فردی و تبارشناسی  آن ها نمی  پردازد.
باشد،  هم سان  و  برابر  آدمیان،  در  نیک  اراده   توزیع  اگر  است.  ساده  خیلی  مسئله 
برنهاده  صورت  این  )در  باشد  آن  ناشی  از  نمی  تواند  اخالقی  و  فردی  تفاوت های 
خودمختاری  اراده  کانت با مشکل روبه رو می  گردد( و چنان چه توزیع اراده  نیک، نابرابر 
و ناهم سان باشد، توجیه رفتارهای  اخالقی در دستگاه متافیزیک وی با بن بست روبه رو 

می  گردد.]15[

اخالقومنفعتطلبی
نیچه در تبارشناسی  ارزش ها با ریشخند از گرایش های روان شناسانه  انگلیسی واری یاد 
برای  ناخودخواهانه ای می داند که  رفتارهای  را  نیک  ارزش های  می  کند که سرچشمه 
دیگری سودمند افتاده است و ناگزیر احساس های مثبت وی را برانگیخته است و به طور 
باژگونه، سرچشمه ارزش های بد را رفتارهای خودخواهانه ای می داند که برای دیگری 

زیان مند یا دست کم غیرسودمند بوده و احساس های منفی وی را برانگیخته است.]16[
در چشم انداز این انگاره، برچسب نیک وبد یا خیروشر بر رفتارها، بازتاب هودگی 
به  است.  رفته  یاد  از  زمان  با گذر  دیگری  است که  در چشم  رفتارها  بیهودگی  آن  یا 
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این ترتیب، در این تبارشناسی، هم به سرشت ناخودخواهان ها دست کم، دگرخواهانه 
رفتارهای  اخالقی  اشاره می  گردد و هم به چرایی و چگونگی پیدایش آن.]17[

با آن که نمی  توانم با ممکن بودن رفتارهای ناخودخواهانه موافق باشم و در اصالت 
بر   - نیک وبد  تبارشناسی  داستان  این وجود و دست کم در  با  آن ها سخت مشکوکم، 
خالف نظر نیچه - تا حد زیادی با این تحلیل موافقم. به عبارت دیگر به نظر می رسد 
وقتی رفتاری که به واقع خودخواهانه است )یعنی در پی کسب منفعت یا دفع ضرری 
صادر شده است( به واسطه  کمبود اطالعات، غلط بودن اطالعات یا نقصان در پردازش 
برای  منفعت  به کسب  نتیجه رفتار  )یعنی  نتیجه اش غیرخودخواهانه می  شود  اطالعات، 

دیگری یا دفع ضرر از وی می انجامد( هسته  رفتارهای نیک تشکیل می  شود.
البته حالت های دیگری را نیز می  توان تصور کرد که در آن رفتارهای خودخواهانه 
می  گذارد.  نمایش  به  را  دگرخواهی  جنبه هایی  از  »خود«  پویش  و  گسترش  جهت  به 
این گونه  در  دگرخواهانه  نتایج  جمعی(  خودپایانه  رفتارهای  و  فداکاری  )همکاری، 

رفتارها می  تواند طرح دیگری  از رفتارهای نیک وبد را توضیح دهد.
حتی  مثال  برای  که  داشت  توجه  باید  رفتارها  خودخواهانه  سرشت  بر  تاکید  در 
دوگانه فرویدی  اروس )غریزه لذت( و تاناتوس )غریزه  مرگ( به عنوان رانه های بنیادی 
رفتار، همان طور که مارکوزه و فروم گفته اند ادامه یکدیگرند و آن ها را می  توان به یکی 
فروکاست.]18[ به عبارت دیگر گرایش بنیادی، گرایش به خودپایی و زندگی  است، و 
پادینه   آن تنها هنگامی  به وجود خواهد آمد، که آدمی  در خودپایی شکست بخورد.]19[

نیچهواخالقخدایگان
خواست  و  اراده  به  را  زبان ها-  –وحتی  تبارشناسی  ارزش ها  و  نیک وبد  ریشه  نیچه 
سروران، خدایگان و واالتباران می رساند؛ هرچند هیچ گاه از تبارشناسی واالتباران یاد 
نمی  کند. این انگاره، گرچه به ظاهر در برابر انگاره پیشین قرار دارد، اما به باور من، تنها 
بخشی  از حقیقت است و می  تواند در کنار آن انگاره ها بنشیند. اهمیت این انگاره در آن 
است که به گونه ای قاطع بر سرشت خودخواهانه رفتارهای نیک وبد اشاره می  کند.]20[
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به نظر می رسد اخالق به زبان فروید و به لحاظ توپوگرافیک، در متافیزیک کانت 
به پهنه »خود« شخصیت نزدیک است، در حالی که در گرایش های  انگلیسی، جایگاه 
نزدیک  نهاد  پهنه  به  اخالق  نیچه  گزارش  در  و  دارد  قرار  »فراخود«  پهنه  در  اخالق، 
می  شود. آنچه از نظر من اهمیت دارد و می  تواند اعتبار این نوع از سازمان دانایی را به 
چالش بکشد، آن است که تمامی این دیدگاه ها و تحلیل ها از سرشت مارپیچ یا حلقوی 

فرآیند دیدن، دانایی و رفتار غفلت ورزیده اند و در نوعی نگاه خطی تثبیت شده اند.
برای درک این مشکل، کافی  است نگاهی به دستاوردهای پهنه روان شناسی جدید 
به ویژه در انگاره »تصویر خود«]21[ و نیز نیم نگاهی به دستاوردهای مطالعات تطبیقی در 

پهنه  اخالق جهان گرا و ارزش های جهانی]22[ داشته باشیم.

انگاره»تصویرخود«
تصویرخود، تصویر و تصوری  است که هر فرد از خود دارد. این تصویر یا تصور هم 
اگر  روان شناسی شخصیت،  در  مختلف  مکاتب  فراسوی  روانی.  هم  و  جسمانی  است 
نظر  به  بدانیم،  انسانی  ارگانیسم  برسازنده یک  اطالعات  مجموعه  را  بتوانیم شخصیت 
می رسد بخشی  از این اطالعات، برآمده از توارث است و از طریق ژنوم انسانی توزیع 
می  شود. )خزانه  ژنی( بخش دیگر، برآمده از محیط منحصر به فردی  است، که فرد در 

آن متولد می  شود و می بالد. )خزانه  محیطی(
پاره   اصلی و غالب اطالعات محیطی، نه از طریق ژنوم انسانی، که از طریق کدهای 

زبانی و فرهنگی  از نسلی به نسل دیگر یا از فردی به فرد دیگر منتقل می  شود.
اگر مجموعه اطالعات سازنده یک انسان )چینش ماده( را شخصیت آن فرد تلقی 
کنیم، در این صورت می  توانیم تصور )شناخت(ی را که هر فرد انسانی  از خودش دارد، 

»من«، »خود« یا »تصویر خود« بدانیم.
من در واقع بخشی  از سوژه است که همانند تصوری که آدمی از چهره خود دارد، 
به حضور »دیگری« )آیینه( وابسته است. بدین ترتیب، به نظر می رسد، در پدیده روانی-

پهنه  می  تواند  که  پیوندی  می  خورند.  پیوند  هم  به  »تو«  و  »من«  خود«،  »تصویر  عصبی 
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تازه ای را در برابر دانش روان شناسی و نیز گفتمان اخالق بگشاید.]23[
در این چارچوب، بر خصلت پیچیده، مارپیچ و تودرتوی تولد، تولید و گسترش 
فرهنگ ها،  )رفتارها،  فرازبان ها  و  زبان ها  خود،  تصویر  همچون  انسانی  محصوالت 

دانش ها، گفتمان ها، ادیان و تمدن ها( اشاره می  گردد. در نتیجه روشن است:

یکم: چگونه دیگری می  تواند در زایش و پرورش نیک وبد نقش ایفا کند.
نهایی ترین  و  نهانی ترین  به  توجه  با  ناخودخواهانه  ظاهر  به  رفتارهای  دوم: چگونه 

تحلیل ها، رفتارهایی  اصیل و خودخواهانه اند.
سوم: رفتارها پیچیده تر از آن اند که بتوان آن ها را به گفتمان قصد، نیت، تکلیف یا 

نتایج رفتار تقلیل داد.

نیچه در تاکید بر تبارشناسی واالتبارانه و سرورانه   اخالق، بر ریشه  نام ها و کلماتی تاکید 
می  ورزد که نیکی و خدایگانی را از یک طرف و بدی و بندگانی را از طرف دیگر، 
نیایی مشترک می رساند. درستی  این تحلیل های ریشه شناسانه در تایید انگاره نیچه،  به 
در تبارشناسی  اخالق، پایان کار نیست؛ چه، هنوز این پرسش پابرجا است که آیا ابتدا 
انگاره های نیک، درست و راست برآمدند و سپس واالتباران خود را آن گونه نامیدند 
و سپس  نامیدند  راست  و  درست  نیک،  را  واالتباران خود  ابتدا  یا آن که  فهمیدند؟  و 

انگاره های نیک، درست و راست سر برآوردند؟
فارغ این بی توجهی در تبارشناسی واالتباران و خدایگان، نباید از این نکته غفلت 
کرد که »دیگری« در انگاره رقیب، به طور الزامی  با بندگی و همگانه گی همراه نیست؛ 
چه، دیگری یک واالتبار می  تواند واالتباری دیگر، یا حتی )به تعبیر الکان( بخشی  از 

خود باشد.]24[
مگر  دستاوردی  و  پیشاعلمی اند  داده های  از  برآمده  نوشتارها  این  می رسد  نظر  به 
ویژگی های  از  جستارها  این  در  چه،  نمی آورند؛  بار  به  سرگردانی  آونگین  و  حیرت 
تکاملی و پیوستاری پدیدارها و دیدارها غفلت می  شود. این گونه داوری ها، آدمی را در 



سکس و دموکراسی 271

غایت خود، در برابر پرسش هایی  از این دست قرار می  دهد که »اول مرغ بوده  است یا 
تخم مرغ«. داده های جدید در پهنه ژنتیک و انگاره تکامل به آسانی می  تواند این پرسش 
را از جای برکند و با پرسشی دیگر جایگزین کند. فرآیند تکامل پرندگان در زنجیره 
گونه  اخالق،  فرازبان  شبکه  در  و  زبان  تکامل  فرآیند  در  بوده  است؟  چگونه  تکامل 

اخالق خدایگان چگونه و کجا برآمد؟  
نه  اخالقی(  )و  فردی  تفاوت های  تبارشناسی  رویکرد،  این  در  دیگر،  عبارت  به 
انرژی  و  ماده  چینش  چگونگی  به  که  آن ها(  دامنه  )یا  دگرخواهی  یا  خودخواهی  به 
)اطالعات( و پردازش اطالعات باز می  گردد، که شخصیت فرد )هم پاره سخت و هم 
پاره نورم ارگانیسم( را می  سازد. در واقع در این رویکرد، تفاوت های فردی به تفاوت در 
برآیند اطالعات سازنده، اطالعات دریافتی، اطالعات پردازش شده و اطالعات جهشی 

برمی  گردد که در فرآیندی طوالنی، تودرتو و مارپیچ شکل گرفته اند.

ارزشهایجهانی
مطالعات تطبیقی در پهنه  ارزش ها دستاوردهای مهمی  داشته است. یکی  از مهم ترین این 
دستاوردها روشن شدن این موضوع است که مخرج مشترک ارزش های جهانی و قدر 

مشترک اخالق جهان شمول، بسیار اندک و ناچیز است.]25[
به همین  متفکران مذهبی  از گردهمایی  مثال، در گزارشی که دکتر سروش  برای 
منظور یاد می  کند، تنها به »آنچه برای خود می  پسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه 
یاد می  شود.  به عنوان مخرج مشترک،  نپسند«  نیز  برای دیگران  برای خود نمی  پسندی 

)رفتار کامل، رفتاری  است برآمده از الگویی که بتواند عمومی  و کلی شود.(
طبیعی  است با گسترش شعاع این حلقه، مخرج مشترک باز هم کوچک تر خواهد 
شد. به تعبیر دقیق کلمه اگر منظور از ارزش های جهانی، جهانی به وسعت همه   آدمیان 
صفر  به  نزدیک  حد  نتیجه  می  کند،  میل  بی نهایت  به  مجموعه  این  که  آنجا  از  باشد، 

خواهد بود.]26[
ج. ل. مکی در مقاله ای با تاکید بر ماهیت ذهنی  ارزش ها، با اشاره به تنوع و گوناگونی 
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کدهای  اخالقی  از یک جامعه به جامعه دیگر، از یک دوره به دوره دیگر و نیز از یک 
گروه یا طبقه به گروه و طبقه دیگر در همان جامعه، نسبیت حاکم بر ارزش های  اخالقی 
را در برابر آفتاب قرار می  دهد و بر هر نوع شهودگرایی و گفتمان های پیشینی در پهنه 

 اخالق طعنه می  زند.]27[
در مطالعات فرهنگی متاخر، گرایش عمده به سمتی  است که موزاییک ارزش های 
گوناگون و رنگارنگ انسانی را در دو دسته مشخص و عمده »ارزش های معطوف به بقا« 

و »ارزش های معطوف به بیان خود« دسته بندی می  کنند.]28[
ارزش های  و  بقا  به  معطوف  ارزش های  می رسد،  نظر  به  صورت بندی،  این  در 
زمان ها،  بقا، در  به  معطوف  ارزش های  اگرچه  یکدیگرند؛  ادامه  بیان خود  به  معطوف 
با چالش  بقا  مسئله  دیده می  شود که  بیش تر  افراد و جمعیت هایی  اجتماعات،  شرایط، 
روبه رو است، در حالی که با برطرف شدن این چالش ها، آرام آرام ارزش های معطوف 

به بیان خود، چیره می  شود.
در این چشم انداز، سامانه ارزش ها به وجهی  از اکوسیستم های مختلف انسانی تقلیل 
پیدا می  کند. به عبارت روشن تر، برای درک چیستی و چرایی تفاوت در ارزش ها، کافی 

 است بتوانیم دقیق تر گوناگونی زیست بوم های گوناگون را توضیح دهیم.
ارزش های معطوف به بقا در آدمی ، هرچند، برآمده از خزانه ژنی اند و در طول تکامل 
نوع آدمی  درونی شده اند و به گونه رانه های تخطی ناپذیر صیانت از نفس، خودخواهی و 
گرایش به خود، خودنمایی می  کنند، اما همین ارزش ها در خانواده، قوم، قبیله و نوع و 
در ادامه غریزه صیانت نفس )خودپایی تعدیل شده( از خزانه محیطی برمی آیند و به پهنه 

زبان، فرهنگ و تمدن باز می  گردند.
نهایی ترین  و  نهانی ترین  در  اما  ناخودخواهانه اند،  ظاهر  به  اگرچه  گرایش ها،  این 
تحلیل ها، برآمده و متکی بر گرایش های خودپایانه، خودخواهانه و منفعت طلبانه اند. راز 
این باژگونه گی در خصلت تکاملی و روند مارپیچ پیشرفت دستاوردهای  انسانی و در راز 

بقای خانواده، قوم، قبیله و نوع آدمی است که ریشخند نیچه را بی پایه می  کند.
شغل،  انتخاب  خانواده،  سبد  در  موجود  اقالم  همچون  پدیدارهای  انسانی،  مطالعه  
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هنر،  زبان،  آرایش،  نحوه  پوشش،  نحوه  زیست جنسی،  سبک  مسکن،  ساخت وساز 
به راحتی می  تواند کم وکیف ارزش های غالب در  دین و هر فرآورده   انسانی دیگری 
شرایط  در  یا  باشد،  توسعه یافته تر  فرد،  که  هرچه  کند.  آشکار  را  فرد  یا  فرهنگ  یک 
توسعه یافته تری زیست کند، دغدغه های مربوط به بقا در او کم رنگ تر و گرایش های 
می رسد  نظر  به  تعبیر،  این  در  بود.  خواهد  پررنگ تر  وی  در  خود  بیان  به  معطوف 

»غالب شدن گرایش ها و ارزش های معطوف به بیان خود« نام دیگر توسعه باشد.
معطوف  دغدغه های  و  کشش ها  که  رو  آن  از  هم  ارزش ها،  سنخ  چیرگی  این  با 
رفتارهای  پاداندیشه  سرچشمه  –که  نوعی  و  ملی  قومی ،  خانوادگی،  خوپایی های  به 
ناخودخواهانه هستند- فروکش می  کند و هم از آن رو که »بیان خود« به گونه ای خود 
پیش رونده بر سرشت یگانه و منحصر به فرد آدمیان شهادت می  دهد، همه چیز برای  از 
هم پاشیدن »اسطوره وحدت« و روایت های کالن اخالقی فراهم می  گردد. )مرکزگریزی( 
در این چشم انداز، چالش های کالن و اصلی جهان جدید می  تواند چالش های  ارزشی باشد.

ارزش های معطوف به بقا در برابر ارزش های معطوف به بیان خود، توسعه در برابر 
توسعه نایافتگی و »ارج شناسی جدید«]29[ در برابر ارج شناسی قدیم.

دربرابرتوسعه
جهانی،  چالش های  از  مهمی  وجه  عنوان  به  امروزه  را  غرب  تمدن  پاره ای  از  آنچه 
عنوان  به  گاهی  خطا،  به  -که  است  داده  قرار  شرقی  تمدن های  پاره هایی  از  برابر  در 
برخورد تمدن ها یا ادیان، یاد می  شود- نه غرب و ارزش های هم تافته غربی، که توسعه 
و ارزش های هم بافت و هم بسته آن است؛ و درست از همین رو ست که ادامه و حاشیه 

این برخوردها، درون جوامع غربی و نیز در دل جوامع شرقی قابل ردیابی  است.]30[
از  که  توسعه یافته ای  است  و  پیشرو  جریان های  اصلی  غرب زدگی  اتهام  این که 
کمند ارزش های معطوف به بقا گذشته اند، اسطوره خیروشر را پشت سرنهاده اند، پندار 
ناخودخواهی را دریده اند و سر از آستان هر آنچه غیر از خود است برداشته اند؛ بسیار 
روشن گر و قابل توجه است. در نقطه مقابل، بنیادگراها و سنت گراها]31[ قرار می  گیرند 
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که حداقل در مخالفت با ترقی، توسعه و جهان جدید هم داستان اند.
سنت گراها با نفی و گاهی نقد جهان جدید به »چینی نازک تنهایی خود« می  خزند و 
به گونه ای مازوخیستی و خودآزارانه به حذف پاره ای  از خود دست می  یازند؛ بنیادگراها 
اما به نفی و نقد جهان جدید رضایت نمی  دهند و همت و غیرت خود را در حذف جهان 
جدید به کار گماشته اند.]32[ در هر دو جریان، اروس از شور زندگی تهی و گرایش به 
زندگی با بن بست روبه رو شده است، از این رو، تاناتوس و رانه های ویران گری که ادامه 

خودپایی هستند، فعال و در حال پیشرفت اند.
دگرآزارانه  گونه   به  بنیادگراها  در  رومانتیک  ویران گری  که  تفاوت  این  با 
)مازوخیستیک(.  خودآزارانه  گونه   به  سنت گراها  در  و  می  کند  بروز  )سادیستیک( 
نهانی ترین و نهایی ترین جمله ای که از حلقوم این گروه ها فریاد می  شود، خیلی ساده و 
شنیدنی  است )هرچند اغلب شنیده نمی  شود(: ما )انسان( نمی  توانیم و نباید روی پاهای 

خودمان بایستیم.
می  دهد،  توضیح  شان«  و  »فراسوی  آزادی  در  اسکینر  جی . اف  که  آن چنان  اگر 
هدف هر توسعه ای را فراهم آوردن سازوکارها و امکاناتی تلقی کنیم که به آدمی امکان 
می  دهد هرچه بیش تر بتواند پیامدهای دیرآیند رفتارهای خود را ارزیابی کند، در آن 
صورت، جهان جدید و آدمیان، هرچه بیش تر خودفرمان فرما و خودآیین خواهند بود.

]33[
به عبارت دیگر، جهان جدید، هر شکلی داشته باشد، جهان آزاد انسان های خودآیین 
پیامدهای )زودآیند و دیرآیند( رفتارهای خود کنترل  با  و خودفرمان فرمایی  است که 
می  شوند. جهان انسان هایی که روی پاهای خود ایستاده اند و از کاسه سر خود به جهان 

باز می  شوند.
اشتراک شان  با هم دارند و مهم ترین  بده/بستان آشکاری  بنیادگراها  سنت گراها و 
با  کلمه  دقیق  تعبیر  به  اینان  واقع  در  است.  آدمی  و  خود  به  آن ها  عمیق  بی اعتمادی 
و  نمی باید  برآن اند که آدمیان  و  خودفرمان فرمایی  آدمی  و خودآیینی وی مخالف اند 
نمی  شاید که سر از چنبره  دیگری بردارند و به اطاعت و ستایش از خویش برخیزند. اینان 
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خود و کودکان درون خود را در چشم به هم زدنی در پای بت های گوناگون که وجه 
اشتراک شان »دیگربودگی« آن ها ست به قربانی می برند.]34[

وجه  که  دیگربودگی  تحمل  عدم  و  دیگری  با  نابردباری  که  کرد  نباید  فراموش 
نه از جنس  بنیادگرا و سنت گرا ست، از جنس جنگ بت ها ست و  غالب جریان های 
جنگ خود در برابر دیگری. آدمیان در جهان جدید می آموزند و می  پذیرند که جهان 
را و جهانیان را آن چنان که می  خواهند، تغییر دهند و بسازند، درحالی که سنت گراها و 
بنیادگراها بر این باورند که آدمیان باید خود را تغییر دهند و در قالب های  ابدی-ازلی 

 ادعایی  آن ها قرار گیرند. »اخالق« در برابر »پس از اخالق«.
همپاله گی و همکاری جریان های ضدتوسعه، موقتی و از سر ناچاری  است؛ چه، این 
به گونه ای همیشگی  از هر کسی مخالف یکدیگرند و  بیش  جریان ها مثل عموزاده ها 
به عنوان رادیکال ترین طیف جهان توسعه نایافته،  بنیادگرایی  در حال شقه شقه شدن اند. 
و  تعارض آمیز  به گونه ای  همواره  می  پزد،  رنگارنگی که  آرمان های  و  شعارها  دل  در 

واکنشی بر سرشت توسعه نایافته  خود شهادت می  دهد.
انحصارگرایی  و  )مطلق انگاری  خود  معرفت شناسانه  سرشت  واسطه  به  بنیادگرایی 
ارزش ها،  نسبی کردن  پی  در  که  انگاره های  با  هر جریانی  از  بیش  می بایست  معرفتی( 
منطقه ای دانستن حقوق و تمدنی کردن چالش های  انسانی  است، ناسازگار باشد؛ اما این 
گرایش به واسطه  نفی تاریخ و چشم بستن بر واقعیت، به ناچار، هر جا الزم باشد و قافیه 
تنگ شود به نسبی کردن ارزش ها تاکید می  کند و به استقبال منطقه ای کردن و تمدنی 

خواندن برخوردها می  شتابد.
پروژه  بومی  )دینی و ایدئولوژیک( سازی علوم مختلف )دست کم وقتی  این مفهوم 
سازش های  جهان گرایی  با  مخالفت  می  خورد(  ورز  ضدتوسعه  جریان های  دست  در 
تحلیل  در  توهم  و  توطئه  رنگارنگ  انگاره های  و  بشر(  )اعالمیه جهانی حقوق  جهانی 

تاریخ، همه و همه نمود این سیاه کاری هستند.
با  نوع جریان های تجددستیز  پیوند راهبردی  این  نیز  و  سد سکندر توسعه نایافتگی 
خوانش های غیرمدرن از مذاهب و ادیان، بافت تیره وتاری  از ناخودآگاه قومی  برخی  از 
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پاره های  انسانی پرداخته است که هر گونه تالشی را برای پیش رفتن در »فرآیند مارپیچ 
تمایالت  می  کند.  ابتر  زبان  و  فلسفه  فرهنگ،  نوسازی  اخالق،  و  بازبینی  و  مشاهده« 
این  در  است(  پاهای خود  ایستادن روی  دیگر خواست  نام  )که  بیان خود  به  معطوف 
سپهر تاریک، گاهی  آن چنان کج وکوژند و در تاروپود سنت و عناصر پیشامدرن تنیده 
شده اند، که تفکیک و تمایز آن ها از تمایالت معطوف به بقا، سخت و مشکل می  شود.

برای مثال به رفتارهای نمایشی بنیادگراهای مذهبی می  توان اشاره کرد که با وجود 
بقا  به  معطوف  توجیه های  با  سخت  خود،  بیان  به  معطوف  گرایش های  باالی  غلظت 
پاره ای  از  که  تاحدی  است  سردرگمی   و  درهم تنیدگی  این  است.  شده  تنیده  هم  در 
تحلیل گران را بر آن داشته است که از این جریان ها به عنوان جریان های مدرن یاد کنند. 
در واقع جریان های بنیادگرا را می  توان پیامد باژگونه گی واکنشی گرایش های معطوف 

به بیان خود در جهان در حال توسعه دانست.
این که این جریان ها، سخت به دنبال آن هستند که خود را به سرچشمه های دینی و 
عقیدتی گره بزنند و در سایه سار سرنام های پر طمطراقی چون معنویت و اشراق پنهان 
غفلت  آن ها  بدتوسعه یافته  گاهی  و  توسعه نایافته  از سرشت  ما  باعث شود  نباید  شوند، 
کنیم و بر روش شناسی  اسطوره ای  آنان در سنجاق شدن به بنیان ها و اصول چشم ببندیم.

]35[
در جوامع توسعه نایافته به سبب فشار سهمگین تکانه های مربوط به بقا ) به ویژه در 
بسیاری  ملی  است(  و  قبیلگی  قومی ،  از جنس خودپایی های  تعدیل یافته   آن که  اشکال 
از  تا شهرت طلبی،  بیان خود )از جاه طلبی گرفته  به   از تکانه ها و گرایش های معطوف 
نام جویی تا کام جویی و ... که به نیاز آدمی  به »تشخص« و »فردیت« شهادت می  دهند( 
نکوهیده و طرد می  شوند. این نکته، راز وارونه گی  اخالق های کژدیسه ای  است که بر 

این جوامع سیطره دارد.]36[
به بیان روان شناسی مزلو، اخالق در این جوامع، سد سکندر عبور از برش های زیرین 
هرم نیازهای  آدمی  )نیازهای زیستی( به برش های برین )احترام، امنیت، آزادی، برابری، 

خودفرمان فرمایی، فراانگیزش ها( است.
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اخالقپیشامدرن
و  مبانی  از  که  رفتارهای  اخالقی  برای  مشخصی  است  چارچوب  پیشامدرن،  اخالق 
مبادی متعدد و متکثر برآمده است. به عبارت دیگر، در پهنه سنت، الگوهای رفتارهای 
 اخالقی گرچه در یک زیست بوم مشخص و متعین هستند، ولی  آن ها از یک زیست بوم 
به زیست بوم دیگر )جادو، اسطوره، عرف، دین، علم و عقل( می  توانند متعدد و متفاوت 

باشند.
اخالق پیشامدرن امری پیشینی  است هم به این معنا که منادیان و مدافعان اش باور 
دارند که ارزش های  اخالقی برآمده و متکی بر نوعی حسن )خیر( و قبح )شر( عینی و 
ذاتی اند و هم به این معنا که اخالق امری فراانسانی  است. این انگاره به طور گسترده ای 
هم از مطلق انگاری رنج می  برد و هم از ذات گرایی، تقدیرگرایی و اسطوره گرایی، و 
پیشامدرن اخالقی قومی   بسته عبور کند. اخالق  با چشم  تاریخ  برابر  از  ترجیح می  دهد 

)مرکزگرایی نخستین(، تقدیری و به طور عمده واکنشی  است.]37[
و  می  شود  تعریف  بیرون  در  واگرایی  و  درون  در  هم گرایی  با  مرکزگرایی  اولین 
تشخص پیدا می  کند. خودی ها در برابر ناخودی ها. در این گفتمان ها سانسور، سرکوب 
ابزارهای هم گرایی هستند.  از جهل و ترس آب می  خورند، اصلی ترین  و سکوت که 
انسان  و  دیگری  است  باشد، دست پخت  این گستره هرچه که  در  رفتار کامل  الگوی 
اخالقی  انسانی  است که خود را با این الگوها هماهنگ کند. انسان اخالقی، انسانی  است 

که ازمیان برخیزد؛ انسانی  است که نباشد.]38[
که  ست  رو  همین  از  می  شود،  تلقی  بدعت  و  جرم  گستره،  این  در  الگوسازی 
الگوسازان واقعی در این گستره، پیرو سنتی که در آن زیست کرده اند، خود و الگوهای 
تاوان  و  از گناه خودآیینی  و  نسبت می  دهند  غیرواقعی  به دیگری  را  خودساخته خود 
بدعت می  جهند. چنین رویکردی، به ویژه در سنت سامی ، چشم گیر و تکان دهنده است. 
اخالق های پیشامدرن از جنس ادیان اند. گفتمان هایی بسته و غیرآزاد. جامعه  آرمانی در 
این گفتمان، پیامد گفتمان است و مالک آرمانی و انسانی بودن آن جامعه، مالک های 

پیشینی  اخالقی  است.
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اخالقمدرن
به  تهی دستی  و  تاریک اندیشی  تنگنای  از  را  آدمی زادگان  آرام آرام  مدرنیته  فرآیند 
دستاوردهای  آدمیان،  تبارشناسی  با  و  شد  رهنمون  استغنا  و  باریک اندیشی  فراخنای 
آسیب شناسی پدیدارهای  انسانی و نیز مطالعات تطبیقی در این پهنه ها به وی یادآور شد 
جهان اسطوره به سرآمده است و جغرافیای ذهن آدمی  بسیار فراخ تر و رنگارنگ تر از 
جغرافیای زیست بوم او ست. این  چنین شد که عقالنیت، خوشه چین خرمن مدرنیته شد 

و اخالق مدرن - با ادعای جهان گرایی - متولد شد. )مرکزگرایی دومین(
در مرکزگرایی دومین، عقل مبنا و منادی هم گرایی  است. در این گفتمان خودی های 
الگوی  می  شوند.  تصور  )یا دست کم، کم عقل(  بی عقل  ناخودی های  برابر  در  و  عاقل 
رفتار کامل در این گستره، هرچه که باشد، دست پخت خام نوعی عقل و تلقی خاصی 
 از عقالنیت است و انسان اخالقی، انسانی  است که خود را با الگوهای عقالنی هماهنگ 

کند. انسان اخالقی، انسانی  است که جز عقل نباشد.]39[
اخالق مدرن ترکیبی  است از کنش و واکنش، اما همچنان چارچوبی  است مشخص 
محدود  فراروایت ها  مدرنیته  در  واقع  )در  محدود.  مبادی  و  مبانی  با  البته  تحمیلی،  و 
می  شوند( اخالق مدرن هم زاد ذوق زدگی  آغازین مدرنیته است و به همین دلیل، سخت 

اختیارگرا ست.
جامعه  آرمانی در این گفتمان، پیامد پیگیری دقیق گفتمان اخالقی مسلط است که 
می  تواند مرزبندی  آشکاری با رویاها و خواست های ما داشته باشد. به عبارت دیگر، در 
به گونه  »مصلحت عمومی « که  پای  در  می باید  و خواست های اش  این گفتمان آدمی  
پیشینی و با تکیه بر ابزارهای دقیق علمی  و فلسفی سنجیده و به کار می روند قربانی شود. 

نخبه گرایی و نخبه ساالری غایت قصوای  این گفتمان است.
اگر اخالق های پیشامدرن از جنس ادیان اند، اخالق های مدرن خود را از جنس علم 
و عقل می دانند و از همین رو متافیزیسین های  اخالق در این پهنه، در پی بنیان »اخالق–

ریاضیات« یا »ادراک ریاضی«]40[ اخالق اند.
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اخالقپسامدرن
نتیجه اسطوره خیروشر فرو می ریزد، یعنی  در اخالق پسامدرن، اسطوره وحدت و در 
هم چارچوب های  اخالقی برای رفتار، متکثر و متعدد می  شوند و هم مبانی و مبادی  آن. 
)هیچ فراروایتی وجود ندارد( به عبارت دیگر در این پارادایم، اخالق نه از جنس دین 
است و نه از جنس علم، که از جنس »هنر« و »بازی« است و مثل هر موضوع، برنامه، 

رویا، خواهش، آرمان، بازی و هدف انسانی دیگر، متکثر و متفاوت است.
اخالق در جوامع پسامدرن به معنای دقیق کلمه اخالق فردی  است؛ اخالقی که در 
غایت و کمال خود از جنس آفرینش است و مثل آفریننده خود منحصر به فرد و محترم.

]41[
زیست بوم های  آن  در  که  کوچک شده ای  است  و  پخ شده  جهان  جدید،  جهان 
به  ارتباطات و اطالعات  انفجار  به مدد  باز می  شوند. جهان جدید  به یکدیگر  مختلف 

آدمی امکان می  دهد که سرشت تصادفی طبیعت را دگرگون کند و طبیعتی نو بزاید.
اگر تاکنون آدمی  به عنوان بخشی  از زیست بوم های مختلف در فرآیندهای حیاتی 
آدمی   اینک  نداشت،  چندانی  تفاوت  زیست بوم،  دیگر  اجزای  با  و  می  کرد  ایفا  نقش 
قرار گرفته  تازه ای  و جهان آگاهی  آستانه خودآگاهی  در  دستاوردهای جدید  مدد  به 
است که می  تواند و باید هدایت ابرزیست بوم زمین را به دست بگیرد. اخالق پسامدرن، 
زیست بوم ها،  هم گشود گی  در  اخالق  است،  آن  با  آشتی  و  این جهان جدید  اخالق 
اخالق خودبسند گی و خودانگیختگی، اخالق خودآیینی و خودفرمان فرمایی، اخالق 

خدایگانی.
همان که  خواهش.  مقام  در  آزادی  بر  تاکیدی  است  و  تعبیر  پسامدرن  اخالق 
 هابز، شوپنهاور و نیچه از آن به عنوان »خواست قدرت« یاد کرده اند. آزادی در مقام 
خواهش]42[ تعبیر آغازین آدمی است از خویش. نیمه جانوری بی مهار و بی شکل که 

تصمیم گرفته است روی پاهای خود بایستد و بار مسئولیت خود را به دوش بکشد.
این که امروزه تصور آزادی بی قیدوشرط و بی حدوحصر –در مقام خواهش- برای 
ما دور از ذهن شده است و آدمیان به گداختن در هم و درهم آمیختن با یکدیگر مجبور 
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شده اند، نه به واسطه  تغییر غرایز آدمی که به قول نیچه به مدد قرن ها و هزاره ها سرکوب 
از بیرون و نیز بدوجدانی هیبتناک -که ادامه سرکوب بیرونی  است– از درون است.

انفجار  مدد  به  توسعه،  شگفت انگیز  و  شورانگیز  فرآیندهای  پسامدرن،  عصر  در 
مناسبات  سطح  در  حداقل   - آزادی  برابر  توزیع  و  خودآگاهی  گسترش  اطالعات، 
قانونی - آدمی را در آستانه ای قرار داده است که می  تواند و می  خواهد با وجود تاکید 
خود،  رفتار  دیرآیند  پیامدهای  ارزیابی  و  تخمین  با  خودفرمان فرمایی  و  خودآیینی  بر 
به  و  بنشیند  خودپایی اند  غریزه   ادامه  که  جهانی  و  منطقه ای  گروهی،  سازش های  به 
به آزادی و خواست قدرت خود، در جهت حفظ سالمت زمین و تعادل  این ترتیب، 

ابرزیست بوم ها قید بزند. )مرکزگرایی سومین(
در مرکزگرایی سومین، آمیزش آدمیان، پیامد نفی خود یا دیگری )یا بخش های  از 
خود یا دیگری( نیست. این گفتمان باز، محصول بده-بستان آدمیان آزاد و برابری  است 
که مواجه با بارش زمان را به سازش نشسته اند. الگوهای رفتار کامل در این گفتمان، به 
فراوانی  آدمیان و تفاوت های شان است و همیشه از منحنی توزیع نرمال پیروی می  کند. 
انسان اخالقی در این گفتمان، انسانی  است که باشد. این که کجای منحنی قرار گرفته 

باشد اهمیتی ندارد.
وقتی کانت از اراده  معطوف به تکلیف یاد می  کند در واقع، پیشاپیش به حق آدمیان 
شهادت  نیک زیستن  حق  به  نیک«  »اراده   چه،  می  گذارد؛  تاکید  اخالقی  زیست  برای 
می  دهد. آنچه در این الگوها تغییر می  کند منبع تعیین چیستی، چگونگی و قلمرو نیکی 
 است، وگرنه هیچ الگویی برای زیستن به غیر نیک تکیه نمی  برد. حقانیت بخشیدن به فرد 

در تعیین این قلمرو، جان و جادوی  اخالق پسامدرن و ارج شناسی جدید است.
است که  »حق خودآیینی«  پسامدرن  اخالقی  قاعده  دیگر، عمومی ترین  عبارت  به 
بنای  اخالق  می  نماید. خودآیینی سنگ  ناگزیر  اما  ناگفته   کانت  اخالق  متافیزیک  در 
پسامدرن است و اخالق پسامدرن در پهنه عمومی هر طعمی  که داشته باشد، نمی  تواند 

دموکراتیک نباشد.
اخالق  پسامدرن،  اخالق  است.  برابر  و  انسان های  آزاد  اخالق  پسامدرن،  اخالق 
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برابر آزادی همت  توزیع  به  از هر چیز  پیش  بیش و  در جوامع دموکراتیک است که 
به تعبیر نیچه »اخالق خدایگان« است، وقتی خدایگانی،  گماشته اند. اخالق پسامدرن، 
به مدد توسعه، به گونه ای برابر توزیع می  شود. اخالق پسامدرن برداشتن همه  یوغ ها از 

گردن آدمی  ست، یوغ هایی که به سلطه  دیگری  اشاره دارند.
خودانگیختگی،  شادی بخش»شدن«،  جهان  اخالق  پسامدرن،  اخالق 
برابر  برابر بدوجدانی  است. جهان توزیع  ایمن شده در  خودفرمان فرمایی، خودآیینی و 
واالتباری و سروری.]43[ جهان خدایگان آزاد و برابری که همچون خدایان المپ بر 
می  گزینند به حکم ضرورت با یکدیگر بزیند، سازش کنند و آزادانه بر آزادی های خود 

قید بگذارند.
این  پیامد  نمی  تواند  که  است  دموکراتیک  جامعه ای  گفتمان،  جامعه  آرمانی  این 
گفتمان و در نتیجه تابع آن باشد؛ چه، به نظر می رسد، دموکراسی، نیای  اخالق در جهان 
پس از اخالق است. اخالق در جهان پس از اخالق، برآیند دموکراتیک رویاهای  آدمی 

است. قانونی که دیر یا زود نوشته و توافق خواهد شد.
در  جبر  و  بیرون  در  آزادی  با  خویش  جان  در  خود،  بیان  به  معطوف  ارزش های 
توسعه،  و  دموکراسی  مدد  به  خدایگانی  وقتی  رو،  این  از  شده اند،  عجین  درون]44[ 
بیان خود است، هدف  بستر  برابر آزادی که  و  بیش تر  توزیع هرچه  همگانی می  شود، 

راهبردی جامعه می  شود.
و  فرد  به  منحصر  آدمیان،  تک تک  مثل  پسامدرن،  اخالق  در  رفتاری  الگوهای 
ویژه اند. این که آدمیان در این پارادایم می  توانند از اخالق یا هر موضوع دیگری صحبت 
کنند، بازتاب وجود ذات مشترکی برای  اخالق یا سایر آن مفاهیم نیست، که برآمده از 
برش های تاریخی نسبتا مشترکی  است که آدمیان در آن می  زیند. )اکوسیستم مشترک(

به زبان دیگر در این پارادایم موضوع ها، مفاهیم، برنامه ها و چارچوب های مشترک 
و  مشترک  ثانوی  اطالع  تا  تنها  و  توافقی اند  چارچوب های  برنامه ها،  موضوع ها، 
ماندگارند. همچنان که در پهنه قدرت، تنازع قدرت اصل و توزیع آن توافقی و موقتی 
 است، در پهنه  اخالق نیز تنازع و تفاوت های  اخالقی  اصل و اخالق های  اجتماعی توافقی 
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و موقتی اند. در این تعبیر، اگر اخالق را همچنان که پیشینیان تصور کرده اند و به درستی 
نیز تصور کرده اند، اخالق اجتماعی یا چارچوب هایی که به رفتارهای  ارتباطی مربوط 
می  گردند، تلقی و مربوط کنیم، روشن است که در عصر پسامدرن، پهنه  اخالق در پهنه 

قانون تحلیل می رود.
بپذیریم که اخالق و مفاهیم هم بسته آن،  نیچه ادعا می  کند،  نیز، اگر آن گونه که 
به قلمرو تعهدات   ... تاوان، قرارداد و  همچون احساس گناه، وجدان، وظیفه، عدالت، 
حقوقی متعلق اند، در آن صورت به نظر می رسد اخالق پسامدرن به خاستگاه آغازین 

خود میل کرده است.
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یادداشت ها

و . 1 قانون«  به  »بازگشت  اخالق«،  از  »پس  سرنام های  که  نوشتاری  از  تازه  ویراستی 
»اخالق در جهان پس از اخالق« در برخی  از وب گاه های فارسی زبان منتشر شده 
است. اهمیت اخالق سنتی در گفتمان های مذهبی، درهم تنید گی  اخالق ها و ادیان 
و نقش پایه ای که اخالق اسالمی /شیعی در شعله ور نگاه داشتن اضطراب های جنسی 
ما ایرانیان بازی می  کند، مرا بر آن داشت که این نوشتار را در پایان این مجموعه 
قرار دهم؛ شاید راهی به رهایی  از این بدخیمی  گشوده شود؛ چه به باور من »اخالق« 
به آمیزش  و  بود  نخواهد  مزاحم  و  بدخیم  باشد،  از اخالق« هرچه  در »جهان پس 

اجتماعی ما با خود و جهان جدید آسیب نخواهد زد.   
این نگاه بر جان وجهان بسیاری  از مذهبی های سنتی  اجتماع ما چیره است و ادامه . 2

 همان نگاهی  است که دموکراسی و حقوق بشر را پشت در دین و اخالق گذاشته 
است. »آیا دین و اخالق اسالم/شیعی با دموکراسی و حقوق بشر سازگار است؟« 
پرسش راستین این جریان است. برخی  از جریان های مذهبی و معنوی مدرن گامی  
پیش  برداشته اند و دموکراسی و حقوق بشر را پس خانه اخالق )و گاهی معنویت( 
گذاشته اند و از خود می  پرسند »آیا اخالق به دموکراسی و حقوق بشر روی خوش 
این  دموکراسی«  فرهنگی  »مبانی  سخنرانی  در  ملکیان  مصطفی  می  دهد؟«  نشان 



284اخالق در جهان »پس از اخالق«

دریافت را پوست گیری می  کند. سستی  این رویکرد در نقدهای جریان نخست بر 
آن آشکار می  گردد.

ثابتی، تهران، . 3 به مثابه انصاف«، جان راولز، ترجمه عرفان  به: »عدالت  رجوع کنید 
ققنوس، 1385.

در ارج شناسی پسامدرن »دیگری« و باورهایش به رسمیت شناخته می  شود. در جامعه . 4
مدنی نطفه ارج شناسی جدید بسته می  شود، برای  اولین بار برابری  آدمیان به برابری 
دیگری  پذیرش  و  می  شود  ترجمه  باورهای  آنان  و  رویاها  خواست ها، شناخت ها، 
برای  آزادی  مبارزه  تعبیر اکسل هونت  به  »به رسمیت یافتن« دیگری می انجامد.  به 
به »مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن« میل می  کند. در جامعه مدنی  است که برای 
 اولین بار به گونه ای پایدار و خودآگاه اهداف و معیارهای شناور)توافقی و موقتی( 
به عنوان سنگ بنای موجه بودن باورهای  اجتماعی نطفه می بندد. از این ایده هونت 
پیرامون  اکسل، گفتگویی  یاد می  کند. رک: هونت،  تفاهم«  در  »تعارض  عنوان  با 
تئوری  انتقادی و تئوری  ارج شناسی، برگردان شیدان وثیق، سایت اخبار روز، شنبه 

15 دی 1386 - 5 ژآنویه 2008.
رجوع کنید به: »تاریخچه فلسفه اخالق«، السدر مک اینتایر، ترجمه انشاءاهلل رحمتی، . 5

تهران، حکمت، 1379.
و  اخالق  »بحران  گفتگوی  در  می  توان  همچنین  را  نمونه هایی  این دست نگرانی ها 
معنویت« با مصطفی ملکیان دید. »گرایش بنده در اخالق... این ... است که اوال در 
اخالق قایل به کشف هستم نه جعل. اما معتقدم که بر  اساس واقعیت های  اخالقی 
مکشوفه بسیاری  از واقیعت های  اخالقی مجعوله  هم پیدا می  کنیم. ولی در مورد اصل 
و بنیان اخالق به کشف قایل هستم. ثانیا اعتقاد من این است که در اخالق غایت 
قصوی  این است که افراد در جامعه رشد معنوی پیدا کنند. کارکردهای  اجتماعی 

در درجه دوم اهمیت قرار دارند.« وب گاه نیلوفر. 
و نیز رک: »بحران اخالق مدرنیت و نظریه اخالق«، مک اینتایر، قاسم زایری، نشریه 

راهبرد، 1384، ش 36.
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رک: »تاریخچه فلسفه اخالق«، السدر مک اینتایر، ترجمه انشاءاهلل رحمتی، تهران، . 6
حکمت، 1379.

رک: »وضعیت پست مدرن«، فرآنسوا لیوتار، ترجمه حسن علی نوذری، تهران، گام . 7
نو، 1384.

8 . ، دیهیمی ،  ترجمه خشایار  رورتی،  ریچارد  فلسفه«،  بر  دموکراسی  »اولویت  رک: 
طرح نو، 1383؛ رک: حوزه های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری، مایکل 

والزر، ترجمه صالح نجفی، نشر ثالث، 1389.
رجوع کنید به: »روان شناسی کمال«، دون شولتز، ترجمه گیتی خوشدل، ن پیکان، . 9

.1983
ارسطو، الیزابت آنسکام و السدر مک اینتایر از این دسته اند. )فضیلت گرایان(؛ رک: . 10

السدر مک اینتایر، ترجمه محمدعلی شمالی و حمید شهریاری،  »در پی فضیلت«، 
سمت، 1390.

ایمانویل کانت، جان راولز و اچ .ای  پریچارد از این دسته اند. )وظیفه گرایان(؛ »فلسفه . 11
انتشارات  تهران،  اول،  چاپ  فوالدوند،  عزت اهلل  ترجمه  کورنر،  اشتفان  کانت«، 

خوارزمی ، 1380.
دسته اند.. 12 این  از  سینگر  پیتر  و  بنتام  جرمی   میل،  جان استوارت  هلویسیوس،  کلود 

)نتیجه گرایان(؛ »فایده گرایی«، جان استوارت میل، ترجمه مرتضی مردی ها، تهران، 
نشر نی، 1388.  

رک: »فلسفه کانت«، اشتفان کورنر، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، چاپ اول، تهران، . 13
ارسطو و کانت«، کریستسن  نظر  از  ارزش  انتشارات خوارزمی ، 1380؛ »سرچشمه 

کرسگارد، فصل نامه ارغنون، شماره 16، 1379.
این انگاره را که »قاعده طالیی« می  گویند هم در میراث رواقیون و در هم عهد عتیق . 14

)سفر الویان( آمده است.
رک: »بنیاد متافیزیک اخالق«، ایمانویل کانت، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، انتشارات . 15

خوارزمی ، 1369؛ کاپلستون، فردریک، »تاریخ فلسفه«، ترجمه   اسماعیل سعادت و 
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منوچهر بزرگمهر، ج 6، فصل 14.
نی، . 16 نشر  تهران،  مردیها،  مرتضی  ترجمه  میل،  جان استوارت  »فایده گرایی«،  رک: 

.1388
رک: »تبارشناسی  اخالق«، فردریش ویلهلم نیچه، ترجمه  داریوش آشوری، انتشارات . 17

آگه، چ دهم، 1390.

یوسف  ترجمه   ش22،  ارغنون،  جی مارتین  روانکاوی«،  و  فرانکفورت  »مکتب   .18
اباذری.

19. فروم، در گریز از آزادی می  گوید »ویران گری نتیجه زندگی نازیسته است.«

20. »فراسوی نیک وبد«، درآمدی بر فلسفه آینده، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات 
خوارزمی ، تهران، 1379.

21. »روان شناسی تصویر ذهنی«، ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی، انتشارات شباهنگ، 
.1386

22. افتخار چنین پیش بینی به آناخارسیس فیلسوف یونانی می رسد.

23. »پیش درآمدی به ژاک الکان«، راباته، ژآن میشل؛ محمدی، فتاح؛ ارغنون، شماره 
22، پاییز 1382.

24. »مبانی روان کاوی فروید«، ژاک الکان؛ کرامت موللی، نشر نی، 1387.

یاد می  کند و  )رقیق(  نحیف  عنوان اخالق  به  این اخالق حداقلی  از  والزر  مایکل   .25
»فربه  به:  کنید  می دهد. رجوع  قرار  )غلیظ( کالسیک  فربه  اخالق  برابر  در  را  آن 
نشر  تهران،  بحرانی،  مرتضی  و  حقیقت  صادق  ترجمه  والرز،  مایکل  نحیف«،  و 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389.

26. این ایده را در سرنام »اسطوره وحدت« کاویده ام. وب گاه اخبار روز.
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27. »ماهیت ذهنی  ارزش ها«، ج. ال. مکی، ارغنون، ش. 16، ترجمه  مراد فرهادپور.

سیدعلی  ترجمه    ،20 ش  ارغنون،  اینگلهارت،  رونالد  دموکراسی«،  و  »فرهنگ   .28
مرتضویان.

29. این ایده را من در نوشتاری با سرنام »ارج شناسی جدید« کاویده ام.

30. در جهان کوچک شده جدید بنیادگرایی و سنت گرایی در اشکال گوناگون هم در 
جوامع توسعه یافته و هم در اجتماعات توسعه نایافته دیده می  شوند؛ جریان هایی که 
آشکارا با هم در ارتباط اند و از یکدیگر تغذیه می  کنند؛ جریان های گوناگونی که 
در مخالفت با توسعه و دستاوردهای  آن از جمله دموکراسی، حقوق بشر و صلح 

هم داستان و یگانه اند.   

امیرکبیر، چاپ چهارم،  انتشارات  شایگان،  داریوش  برابر غرب«،  در  »آسیا  31. رک: 
تهران، 1382.

32. رک: »درآمدی بر سیر تفکر معاصر«، محمد مددپور، انتشارات سوره مهر، چاپ 
اول، 1383.

تهران،  سیف،  علی  اکبر  ترجمه  اسکینر،  ج.اف  شان«،  و  »فراسوی  آزادی  رک:   .33
انتشارات رشد، 1370. 

34. عجیب نخواهد بود اگر در این گفتمان غیریت و دیگربود گی عالی ترین و اصیل ترین 
به کلی دیگر«  به خواست »آن  تا آنجا که همه   ارزش ها و داوری ها  باشد،  ارزش 
احاله و مربوط گشته و پله آخرین تکامل آدمی ، فنا در او توصیف شود. پدیده هایی 
همچون اخالق و ادیان در این گفتمان ها -به عنوان وجهی  از زیست بوم- اگر چه 
در آغاز، همچون ابزاری برای مواجهه آدمی با نتایج دیرآیند رفتارهای اش به کار 
رفته اند، اما آرام آرام بخت آن را داشته اند که تغییر شکل داده و در هیات ارزش های 
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 ازلی و ابدی که وجهی  از »آن به کلی دیگر« است خود را جاودانه بسازند.

نشر  تهران،  ولیانی،  فاطمه  ترجمه  شایگان،  داریوش  جدید«،  »افسون زدایی  رک:   .35
نشر  انشاهلل رحمتی،  ترجمه  نصر،  معنویت«، حسین  و  »معرفت  روز، 1381؛  فرزان 

سهروردی، 1385.

36. گرایش های معطوف به بقا و نیز گرایش های معطوف به بیان خود، در دوره کودکی 
هم دوش و هم سو هستند. با پیشرفت فرآیند رشد و نمو، چنان چه اقدامات و پشتیبانی 
والدین از کودک مناسب و کافی باشد و نیازهای زیستی و عاطفی وی را پوشش 
دهد، آرام آرام گرایش های معطوف به بیان خود و تالش برای  ایستادن روی پاهای 
خود رشد می  کند و غالب می  شود. مشکل از زمانی  آغاز می  شود که اول: کودک از 
حمایت های زیستی عاطفی کافی بی بهره شود. دوم: کودک از فرصت ها، امکانات 
و آزادی های الزم برای بیان خود بی بهره شود. سوم: کودک به جهت نظارت های 
خواست های  پیگیری  در  فرهنگی،  و  اجتماعی  خانوادگی،  نامناسب  یا  نادرست، 

معطوف به بیان خود با مشکل روبه رو شود.

در جوامع توسعه یافته، به جهت نهادینه شدن ارزش های معطوف به بیان خود، زمینه 
و  مطالعه  در  برای صاحب نظران  نیز  و  نیازهای خود  در طرح  برای کودکان  الزم 
اصالح نیازهای کودکان و نیز توان مندی های خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی فراهم 
قابل  بازخوردی  فرآیندهای  در  راه حل ها،  هم  و  مشکالت  هم  رو،  این  از  است؛ 

اعتماد و اطمینان بخش در دستور کارند.
به  ارزش های معطوف  به جهت غیبت  اما،  بدتوسعه یافته  و  توسعه نایافته  در جوامع 
بیان خود، جامعه قربانی سانسور - در عام ترین معنای خود - از سازوکارهای الزم 
بود.  خواهد  بی بهره  کودکان،  مطالبات  پیشبرد  و  اصالح  شناسایی،  برای  کافی  و 
استانداردهایی نظیر حقوق بشر و کنوانسون های مربوطه، به ویژه کنوانسون حقوق 
کودک و کنوانسیون رفع کلیه   اشکال تبعیض از زنان، نتیجه سازش ها و توافق های 
سازوکارها  این  مناسب  پیشبرد  برای  بسترسازی  در  بین المللی  نهادهای  عالی ترین 



سکس و دموکراسی 289

یا در  استانداردها بی نیاز می دانند  این  از  ست، که اجتماعات توسعه نایافته خود را 
پیگیری  آن ها ناتوان اند.

نو،  طرح  نشر  لطفی،  محمدحسن  ترجمه  ارسطو،  نیکوماخوس«،  »اخالق  رک:   .37
1377؛ »اخالق ناصری«، خواجه نصیرالدین طوسی، ترجمه مجتبی مینوی و علی رضا 

حیدری، تهران نشر خوارزمی ، 1363.
38. رک: »کلیات سعدی«، ترجمه غالم حسین یوسفی، تهران، نشر خوارزمی ، 1389.

فنای فی  اهلل است؛  در گفتمان عرفان اسالمی آشکارا هدف اصلی سیروسلوک آدمی ، 
رک: »فتوحات مکیه«، محی الدین عربی، ترجمه عثمان طه، ترجمه محمد خواجوی، 

تهران، نشر مولی، 1388.  
بیستم و  قرن  پدیدارشناختی در  پوزیتیویستی و  به اخالق های  نمونه می  توان  برای   .39

ره یافت فلسفی هگل و کانت در قرن 18 و 19 اشاره کرد.
40. این تعبیر از سهراب سپهری  است. آنجا که در شعر بلند »صدای پای  آب« از »ادراک 

ریاضی حیات« می  گوید.
41. »زناشویی و اخالق«، برتراند راسل، ابراهیم یونسی، انتشارات اندیشه، تهران، 1347

بزنیم«  قید  خود  آزادی  بر  می  توانیم  ما  »تنها  عنوان  با  مقاله ای  در  را  اندیشه  این   .42
کاویده ام.

است.  شاعرانه  کمی   می رسد  نظر  به  کرده ام  پسامدرن  اخالق  از  که  توصیفی   .43
توصیف  بین  نشوم، ضروری  است  متهم  مانتالیسم  سانتی  به  برای  آن که  دست کم 
خود و توصیف های شاعرانه و آلوده به عرفان شاعری مثل سهراب سپهری تمایزی 
بگذارم. سهراب در شعری با عنوان »bodhi« می  گوید: »... وقتی باغ فنا پیدا شد 
.../ ... خاموشی گویا شد .../ نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ .../ من رفته، 
او رفته، ما بی ما شده بود/ ... هر رودی دریا، هر بودی بودا شده بود.« هشت کتاب، 

سهراب سپهری، انتشارات طهوری، 1361.
جهان توزیع برابر، واالتباری و سروری. جهان خدایگان آزاد و برابری که همچون 
خدایان المپ برمی  گزینند به حکم ضرورت با یکدیگر بزیند، سازش کنند و آزادانه 
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بر آزادی های خود قید بگذارند، ممکن است مشابه جهان آرمانی سهراب باشد که 
متفاوت اند.  دو جهانی  این دوجهان،  واقع،  در  اما  می  شود،  بودا  بودی،  هر  در آن 
جهان جادویی سهراب، جهان سراسر هماهنگی و هم آمیزی  است که اگر »پرده تا 
شود ...« هویدا خواهد گشت. برای دیدن آن جهان باید از »پله هایی که به بام اشراق« 
پله هایی که همه   آدمیان نمی  توانند  »به سکوی تجلی« رسید.  باال رفت و  می رسند 
ار آن باال بروند و سکویی که تاب همه   آدمیان را نخواهد داشت. »نشانی« جهان 
جادویی سهراب را در شعری به همین نام در »پای فواره  جاوید اساطیر« باید جست، 

در حالی که جهان آرمانی پس از اخالق »تفاهم در تعارض«.
با نفی »خودها« و در نتیجه نفی »تعارض ها«  جهان آرمانی شاعر، جهانی  است که 
با به رسمیت شناختن »خودها« و  نطفه می  بندد، در حالی که جهان پس از اخالق، 
»تعارض ها« شروع می  شود. این اندیشه را در مجموعه ای با عنوان »فراسوی  اختیار، 

تبارشناسی و تعریف جبر و اختیار« کاویده ام. آرشیو سایت اخبار روز.
44. شریعتی در »کویر« می  گوید: »مرا ساختند، نه آن چنان که خود خواستم/ آن چنان که 
خدا خواست/ کس بی کسان ...« رک: هبوط در کویر )مجموعه آثار، ج 12(، علی 

شریعتی، تهران، انتشارات چاپخش، 1367.
تو خواستی!  نه آن چنان که خود خواستم/ آن چنان که  مرا ساختند،  من می  گویم 
تصویر شریعتی، دریافتی دینی تقدیری  است که چیزی و کسی غیر از آن »به کلی 
من  نقاشی  که  حالی  در  نمی داند،  موثر  آدمی   جان وجهان  پرداختن  در  را  دیگر« 

دریافتی جبری و روان شناسانه است.
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۱۹. سندرم استبداد ایرانی و ردپای اضطراب های 
جنسی در سرکوب جنبش دانشجویی]۱[

و  زنان  که  می دانند  کم وبیش  دارند،  آشنایی  ایران  در  انحطاط  گفتمان  با  که  کسانی 
مسائل آنان همواره یکی از کانونی ترین گفتگوهای این پهنه بوده است. هسته سخت 

مشکل زنان در ایران، در اضطراب های جنسی ما ایرانیان پنهان است.
به عبارت دیگر برای عبور از نکبت توسعه نایافتگی به فراخنای جهان های جدید، ما 
ایرانی ها باید بتوانیم بر اضطراب های جنسی مان چیره شویم؛ برای استقرار دموکراسی در 
ایران باید کلیه اشکال تبعیض جنسی را از میان برداریم؛ برای عبور از نظام شهربندی به 
نظام شهروندی باید به ملی کردن قدرت، قانون، شان و آزادی تن دهیم؛ برای برچیدن 
و  انسانی  شکوفا،  آزاد،  گفتگوی  یک  به  باید  ایران  در  خودکامگی  و  استبداد  بساط 

همگانی در پهنه اخالق، سکس و سکسوالیته تن دهیم.
است  معاصر؛ ممکن  نه  و  است  اسالمی  نه  تا جایی که من می فهمم  بدخیمی  این 
حامالن این بدخیمی در دوران معاصر بیش تر مسلمانان و متولیان اسالم در ایران باشند، 
اما این بیش تر یک مسئله ایرانی و پیشااسالمی است. در واقع این اضطراب های جنسی 
ما ست که از باورهای دینی و اسالمی همچون پوسته سختی برای پوشش و محافظت 

خود بهره می برد.
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سال ها پیش در مقاله ای با عنوان »سندروم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی« 
این باور را به داوری گذاشتم. این نوشته مورد توجه دانشجویان قرار گرفت و حتی در 
جشنواره ای دانشجویی جایزه گرفت. در آنجا با واکاوی الیه هایی از تاریخ معاصر ایران 
نشان داده ام که جریان های واپس گرا و پیشامدرن در بزنگاه های تاریخی چگونه از این 
مسئله بهره برده اند و با تحریک اضطراب های جنسی ایرانیان و شعله ورکردن تعصب های 
جنسی آنان آب به آسیاب استبداد ریخته و الیه های گسترده ای از مردم را پشت خود و 

در خدمت خواست های واپس گرای خود قرار داده اند. 
افتادند.  خاک  به  شگرد  همین  با  مزدکیان  باستان  ایران  تاریخ  در  نمونه  عنوان  به 
اشاره کرد که  قره العین  طاهره  به  ویژه  به  و  بابی  به جنبش  می توان  دیگر  نمونه ای  در 
پیش از مشروطیت خوراک ماشین ترور جنسی شد و از پای درآمد. برای ترور جنسی 
کرده اند. متهم  نیز  فاحشگی  به  را  وی  که  رفته اند  پیش  آنجا  تا  وی  مخالفان   طاهره 

در روایتی از تاریخ نگاری غیربهایی آمده است »از حالت تنهایی به حال اجتماع بیرون 
بیایید و این حجابی را که میان شما و زنان مانع از استفاده و استمتاع است پاره کنید، 
آنان را در کارهای خودتان شریک سازید و کارها را در میان خودتان و زنان، بعد از 
آن که کام دل از آن ها برداشتید تقسیم کنید، با آن ها آمیزش داشته باشید، آن ها را از 
خانه ها به انجمن ها ببرید؛ زنان گل های زندگی دنیا می باشند، گل را باید از شاخه بچینید 
و ببویید، زیرا گل برای چیدن و بوییدن آفریده شده و شایسته نیست که آن را آماده 
بدارید و بدان نیک نظر ندارید، آن ها را با لذت تمام ببویید، گل و شکوفه را باید چید و 
برای دوستان به ارمغان فرستاد. اما تمرکز سرمایه نزد بعضی و محروم بودن برخی دیگر 
از استفاده از آن، اصل و اساس هر فتنه و فسادی است ... بلکه اموال حق مشاع تمام مردم 
است و کسی آن را قسمت نکرده. مال برای آن است که تمام مردم درآن اشتراک داشته 
باشند ... میان فقرا و اغنیا مساوات کنید ... زنان را از دوستان تان دریغ مدارید؛ زیرا اکنون 
رادع و مانع و حد و تکلیفی وجود ندارد و کسی نمی تواند جلو کسی را بگیرد؛ پس 
حظ ونصیب خود را از این حیات و زندگی بردارید؛ زیرا بعد از مردن خبری نیست.«]2[

در وقایع نگاری دیگری مربوط به دوره قاجار آمده است »او نکاح یک زن با نه مرد 
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را مجاز و حتی مستحب دانست.«]3[ »و مدعی شد که این، از خوش رفاقتی است و وسیله 
زیادتی مهر و محبت است«]4[

روایت دیگر از رفتار قره العین در تاریخ نگاری رسمی می نویسد: »در مسیر مازندران، 
عاقبت کار بدانجا پیوست که قره العین و مال محمدعلی )قدوس(، هر دو تن در یک 
»اجتماع  کرد  انشا  چند  شعری  داشت  را  شتر  مهار  که  ساربانی  آن  و  نشستند  محمل 
میان راه، آن دو در اوج  از روستاهای  اقتران قمرین است«. سپس در یکی  شمسین و 
بی عفتی، با یکدیگر به گرمابه ای رفتند«]5[ برای مقایسه می توان به روایت تاریخ نگاری 

بهاییان مراجعه کرد.]6[
در جریان 1٨ تیر هم واپس گرایان با نسبت دادن یک جنبش مدرن و آزادی خواهانه 
دانشجویی به یک محفل شخصی خودساخته، ماشین سرکوب جنسی را روشن کردند. 
بسامد باالی واژه »منوچ و شانسی« که اشاره به منوچهر محمدی]7[ و مریم شانسی]8[ 
داشت در گزارش ها، اخبار و تحلیل ها می تواند بخشی از آسیب شناسی جنبش دانشجویی 
در آن دوران را در برابر آفتاب قرار دهد. فروکاهیدن یک جنبش مدرن دانشجویی که 
مطالبات مدرنی همچون آزادی رسانه ای و دموکراسی خواهی و حقوق بشرستایی را در 
دستور کار خود داشت، به یک محفل دونفره عشقی که با عنوان »محفل منوچ و شانسی« 
مطرح شد به استبداد فرصت داد که به آسانی بتواند این جنبش را در برابر چشمان گشاد 
ما با بی شرمی تمام سرکوب کند. اهمیت ندارد ادعاهای حکومت در مورد آن محفل و 
دانشجویان نامبرده چقدر راست یا دروغ بوده است؛ مسئله مهم ماشین سرکوب جنسی 

و سکسی است که با چنین شگردهای کم هزینه ای در ایران هنوز کار می کند.
هرچند در تحلیل سرکوب 1٨ تیر مثل هر پدیده اجتماعی دیگر باید به پارامترهای 
بسیاری رجوع کرد اما بی شک تالش آگاهانه استبداد در تحریک اضطراب های جنسی 

ایرانیان و تشویق آنان –دست کم- به سکوت یکی از این دالیل بود.
هم  و  ملی  سطح  در  هم  ایران،  در  دانشجویی  جنبش  آسیب شناسی  در  نتیجه،  در 
در سطح دانشجویی، تالش برای خاموش کردن ماشین ترور جنسی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.
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در رسیدن به این آماج تاکنون سه راه کلی پیش گذاشته شده است:
یکم: تسلیم )تن دادن به گفتمان حاکم و در دستور کار قراردادن پارسایی جنسی(

دوم: سکوت )بی توجهی به گفتمان حاکم و ادامه مبارزه جاری(
سوم: انهدام ماشین ترور جنسی از طریق بازسازی اخالق مدنی]9[ 

در جریان دوم خرداد، مصباح یزدی]10[ از الگوی سرکوب جنسی به روشنی و به طور 
رسمی بهره برد. مصباح استدالل می کرد که جوانان چون مشکل جنسی دارند، آزادی 
می خواهند. وی تالش داشت به جامعه ای که هراس از آزادی جنسی دارد بقبوالند که 
آزادی مساوی با آزادی جنسی است! در واقع او می خواست جامعه ای را که از هراس از 

آزادی جنسی لبریز است با هراس از آزادی هم لبریز کند! 
این نکته از اتفاق در زمانه ما بخشی از واقعیت است. چه، هم جوانان/ ایرانیان مشکل 
جهان های  در  آزادی خواهانه  و  اجتماعی  خواست های  از  بسیاری  هم  و  دارند  جنسی 
و  اجتماعی  آزادی های  یعنی  خود  نهانی  و  نهایی  شکل  به  است  یافته  فرصت  جدید 

اخالقی ترجمه شود. 
اما آنچه اراده باطل مصباح و ادعای دروغ او را بازتاب می دهد، آنجا ست که وی 
تالش دارد بگوید همه مسئله آزادی خواهی و آزادی خواهان در ایران و جهان آزادی 
جنسی است. )این شگرد با رها به کار پیشنیان مصباح آمده بود و این بار هم - کم وبیش 
- به کار آمد و سکوت برخی از مخالفان و بسیاری از منتقدان جمهوری اسالمی را به 

آن ها هدیه کرد!(
را هسته سخت  نوشته های خود گفتمان آزادی جنسی  از  بسیاری  در  من هرچند 
توسعه  نایافتگی و انحطاط در ایران دانسته ام، اما نمی خواهم این ادعای سخیف را تکرار 
کنم. من تنها می خواهم بگویم بدون یک گفتمان آزاد، سالم، شفاف و شکوفا در پهنه 
سکسوالیته و سکس، مشکالت اخالقی و سکسی و در نتیجه مشکالت زنان در ایران 

حل نخواهد شد. 
ایران و رفع کلیه اشکال تبعیض  و کیست که نمی داند بدون حل مشکل زنان در 
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از آن ها استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران تعلیق به محال خواهد 
شد.]11[
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یادداشت ها

انجمن . 1 در  و  واشنگتن  جورج  دانشگاه  در  که  است  سخنرانی  متن  نوشته  این 
دموکراسی ومدرنیته و در نکوداشت 1٨ تیر/1392 ایراد شده است.
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1٨6؛ عمررضا کحاله، ج 4، ص 201.

موسسه . 6 آلمان،  ذبیحی مقدم،  سیامک  طبرسی«،  شیخ  قلعه  »واقعه  ذبیحی،  سیامک 
عصر جدید، 1٣٨1.

منوچهر محمدی، ویکی پدیا.. 7
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پایدار  و  مسالمت آمیز  اجتماعی  آمیزش  آن گاه  بشناسیم،  رسمیت  به  را  اخالقی 
همچون چهره ای دیگر از تنازع قدرت به دموکراسی ختم می شود. در نتیجه اخالق 
مدنی برآمد دموکراتیک موج های اخالق های جاری در جامعه است. این نگاه را در 

سرنام »اخالق در جهان پس از اخالق« در همین مجموعه کاویده ام.  
مصباح یزدی، ویکی پدیا.. 10

11. هرچند رعایت آزادی های اجتماعی به گونه گزینشی و برچیدن آزادی های مدنی 
و سیاسی در برخی از حکومت های خودکامه دیده می شود، اما این نکته چیزی از 
اهمیت آزادی های اجتماعی به عنوان پیش شرط آزادی های دیگر نمی کاهد. چه، 
و  نمی شناسد  رسمیت  به  آدمیان  تن  قلمرو  در  را  شهروندی  حقوق  که  حکومتی 
مردم را صالح به تشخیص مصالح خود در شخصی ترین امور نمی داند، طبیعی است 
که از آزادی های سیاسی و مدنی طفره خواهد رفت و با نظام شهروندی و حقوق 
پوشش  تشخیص  به  صالح  را  مردان  و  زنان  که  حکومتی  آمد.  نخواهد   کنار  بشر 
نهاد  و  مجلس  شهروندی،  حقوق  انتخابات،  رای،  آزادی،  از  اگر  نمی داند،  خود 
قانون گذاری سخن سرایی می کند، یا نادانی خود را به نمایش گذاشته است یا روی 

نادانی مردم شرط بسته است.
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۲۰. فمینیسم پدرساالر

نشان  من  به  خوش بخت  تن فروش  زن  »یک  سرنام  با  یادداشتی  در  حسین پور  الله 
دهید!«]1[ تالش دارد نشان دهد هیچ راهی برای دفاع انسانی و فمینیستی  از تن فروشی 
همچون یک »کاروبار انسانی و شغل شریف وجود ندارد و تن فروشی به باور او با هر 

توضیح و توجیهی چیزی فراتر از نوعی برده داری جنسی و خشونت علیه زنان نیست.
با هر کار سنگین و پرزحمتی )همانند کارگری(  او در مخالفت  با تصور و منطق 
و  پرسش  این  فقر  دهید!«  نشان  من  به  »یک زحمت کش خوش بخت  پرسید؟  می  توان 
پاسخ تنها در این سطح نمی  ماند؛ چه، شما اگر بر فرض بتوانید هزار کارگر جنسی نسبتا 
خوش بخت و راضی را در برابر وی صف کنید، او آسان و آسوده به شما خواهد گفت 

این ها تصور می  کنند خوش بخت و راضی اند!
این آسودگی و آسان گیری در کجا ریشه  دارد و در پی چیست؟

چرا او بر این باور است که »زنی که بدن خود را می  فروشد، در نهان و در درون 
خود هیچ گاه احساس افتخار و خوش بختی نمی  کند. شاید در یک مناظره تلویزیونی و 
در یک کشور اروپایی با افتخار اعالم کند که با تصمیم و اراده خود به این کار پرداخته 
است. اما وقتی با خود تنها می  شود و زمانی که مجبور به تظاهر در مقابل مردی بیگانه 
می  گردد که در ازای پول، تمایالت سکسی خود را به او تحمیل می  کند، دیگر خنده از 
لبان اش محو شده، چشم ها را می  بندد و سعی می  کند از بدن خود فرار کند تا آن لحظات 
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بگذرند، تا بتواند با فشار آب داغ بر بدن خود بوی مرد را از خود دور کند.«
و سکس  تن  فروختن  و  هنر  و  اطالعات  خبر،  دانش،  مهارت،  زور،  فروختن  بین 
چه تفاوتی هست؟ و چرا برای مثال نمی  توان همین ادعاها را در مورد هنرمندان سینما، 
نویسندگان، خوانندگان و کارگران معدن یا شهرداری به کار برد؟ و مگر همه اشکال 

دیگر سکس از جمله »ازدواج ها« عاشقانه هستند؟
چرا به باور او »دردناک ترین سئوالی که می  توان از یک زن تن فروش پرسید، این 
است که آیا آرزو می  کند دخترش نیز چنین »شغلی« را انتخاب کند؟« و چرا او حرفه های 
بسیار دیگری را که صاحبان آن ها ممکن است آرزو نکنند کودکان شان راه شان را ادامه 

دهند از قلم انداخته است؟ 
تحقیقاتی  است؟  و  کدام جستجوی  آماری  برآمد  داوری ها  و  باورها  این  تازه،  و 
وجهی  نیست؟  سکس هراسی  نوعی  نماد  انسانی  آیا  امور  دیگر  از  سکس  تفکیک  و 
و  سانسور  سرکوب،  هدف  را  جنسی  دگرباشان  اینجا  که  »دگرهراسی«  از  دردناک 

سکوت خود قرار داده است؟
فارسی زبان  جامعه  )برای  که  داوری ها  و  باورها  این  روان کاوانه  کندوکاوهای  از 
ناشناخته و غیرقابل تحمل است( بگذریم، چرا برای نمونه الله می  تواند با درک نیازهای 
مالی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زنان تن فروش به توجیه و توضیح تن فروشی همچون 
او  اما  بربندد،  را  تن فروش  زنان  راه سرکوب  و  کند  نگاه  تحمل شود  باید  که  آسیبی 
نیازمندان و خریداران  نیازهای زیستی، سکسی، روانی و اجتماعی  به درک  نمی  تواند 
سرویس های سکسی توقیق یابد و تالش می  کند با محکوم کردن آن ها و مذموم دانستن 
نیازشان، کارشان و خواست شان، راه سرکوب آن ها را باز بگذارد؟ چرا او نمی  خواهد 
و  رسیدگی  راه های  و  بگذارد  احترام  دیگر  انسانی  نیاز  هر  همچون  جنسی،  نیاز  به 
پاسخ گویی به آن را گونه گونه و گوناگون ببیند؟ چرا او نمی  تواند تصور کند که به این 
بازار عرضه وتقاضا هم، همانند هر بازار آزاد دیگری می  توان سروسامان داد؟ ریشه این 
»مدیریت مبتنی بر محدویت« از کجا ست و در پی چیست؟ چه انگیزه ای برخی  از ما را 
وا می دارد در رثای قفل وبندزدن به دست، دهان و پای  آدمی  قلم فرسایی کنیم؟ این کینه 
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کور به نیازهای سکسی  از کجا برآمده و برآورنده چیست؟
آیا این دست تکاپوها ادامه صورت بندی کالسیک از آدم و عالم نیست؟ عالم و 
آدم برین در برابر عالم و آدم خاکی؛ الهوت در برابر ناسوت؛ روح در برابر تن؛ نیستی 

در برابر هستی.
چگونه می  توان رگه های  این نیست انگاری مزمن و بدخیم را از جان وجهان الله ها 
گرفت و آن ها را در برابر آفتاب جهان های جدید قرار داد که تن و تنانگی را در کانون 

انسان شناسی ها و جهان شناسی های خود قرار داده است؟
با  اروپایی  کشور  یک  در  و  تلویزیونی  مناظره  یک  »در  که  زنی  به  بخواهیم  اگر 
مشکوک  است«  پرداخته  کار  این  به  اراده خود  و  تصمیم  با  که  می کند  اعالم  افتخار 
به  )که  منطقی  پایان چنین  در  و  و الله مشکوک شویم؟  به خودمان  نباید  باشیم، چرا 
نقطه  باید این شک ها را بشویند و  یا کسانی می  توانند و  هیچستان می رسد( چه کسی 
پایانی بر این گفتگوهای بی پایان بگذارند؟ چگونه می  توان هسته سخت این پدرساالری 

 اخالقی جدید را به منتقدان قدیمی آزادی )آزادی جنسی بد( توضیح داد؟ 
اگر هسته سخت تمام باورها و داوری های ما نوعی مکانیسم دفاعی  است، این باورها 

و داوری ها در پی دفاع از چه هستند؟ و به روان کاو چه می  خواهند بگویند؟
به باور من ریشه این داوری های ناتمام و باورهای خام را باید در اخالق ها و تلقی های 
پدرساالرانه سنتی، دینی یا حتی علمی از اخالق جستجو کرد؛ رگ وپی  این گونه کم تر 
بر  حاکم  انسان شناسی های  و  جهان شناسی ها  در  باید  را  »انسان ستیزی«  شناخته شده 
پرطرفداری همانند تن فروشی  پدیده ای دیرآشنا، همه گیر و  پیگیری کرد. وقتی  آن ها 
به  تمایل  و  »شکنجه«  »قاچاق«،  »آدم خواری«،  همچون  عجیب وغریبی  پدیده های  با 
»خورده شدن« مقایسه می  شود بی  هیچ توضیحی، آشکار است که ناخودآگاه ما، کاری 
به دست مان داده و کاسه ای زیر نیم کاسه است وگرنه نویسنده مجبور نمی  شود با دعوت 
دیگران به »تعریف دوباره انسانیت« از چاله به چاه بیفتد و از یک گفتگوی ساده )و به 

آسانی( قابل توافق، به گفتگویی بی پایان و دشوار بغلتد.
فروشندگان  و  خریداران  بخواهیم  اگر  انسانیت،  دوباره  تعریف  با  کنید  تصور 
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دایره  از  را  آن  موافق  لیبرال  جریان های  و  طرفداران  هواداران،  سکسی،  سرویس های 
انسان ها  بی  هیچ شرمی  وقتی  فاجعه ای  آفریده می  شود؟!  بگذاریم، چه  بیرون  انسانیت 
)تنها به واسطه نیازها، امکانات و شرایط گوناگونی که تجربه می  کنند( به انسان و ناانسان 
صورت بندی می  شوند، باید پذیرفت که با فلسفه ای  انسان ستیز روبه رو هستیم. فلسفه ای 
مخوف و موذی که تالش دارد با چهره ای  انسانی و انسان دوست، انسان ها را شقه شقه 

کند و بخشی  از آن ها را از دایره انسانیت بیرون بگذارد.
دم خروس این ادعاهای  انسان سوز را وقتی می  توان آشکارید که مدعی توضیح دهد 

چه کسی یا کسانی قرار است انسانیت را بازتعریف کنند؟ 
تا جایی که من می  فهمم انسانیت همان منحنی توزیع نرمال است؛ انسانیت )با همه 
کم وکاستی های اش( همان راهی  است که پیموده شده است یا می  شود و تاریخ کشدار 
و مصادیق بی شماری دارد که تاکنون در این کره خاکی زیسته اند یا می  زیند؛ در نتیجه، 
و  )هرچند آسیب زا  دیگر  انسانی  امر  هر  باید همچون  و  می  تواند  آسانی  به  تن فروشی 
آسیب خیز( مالحظه شود و پدیده تن فروشی، تن فروشان و خریداران و واسطه های شان 
را باید در بازاری  آزاد سروسامان داد. هر گونه بازتعریفی  از انسانیت، چنان چه بخواهد 
ادعای  هرچند  بگذارد،  بیرون  توافق  میز  و  گفتگو  گردونه  از  را  مصادیق  برخی  از 

 انسان دوستی داشته باشد، برآمد نوعی  انسان ستیزی  است.
آزادی،  آزادی  است و هیچ دریافت پیشینی جهان شمولی برای توضیح و توزیع آن 
»ارج شناسی  سایه  در  و  در جهان جدید  انسانی، دست کم  مناسبات  بنیاد  ندارد.  وجود 
صورت بندی  از  باید  نتیجه  در  می  شود؛  گذاشته  ما  دموکراتیک  توافقات  در  جدید« 
بدوخوب کردن  کرد.  وداع  همیشه  برای  بد،  جنسی  آزادی  و  خوب  جنسی   آزادی 
برابری ها  و  آزادی ها  قلع وقمع  و  انسان ها  بدوخوب کردن  به  تردیدی  بی هیچ  آزادی ها 
یکنواخت، خطی  دایمی ،  انحصاری،  قدیمی ، هرمی ،  انسانی  روابط  از  باید  می انجامد. 
و مالوف فاصله بگیریم و به روابط جدید، پخ شده، باز، پرشتاب، پرریسک و شبکه ای 
عادت کنیم. باید به جهان جدید عادت کنیم و روی پاهای خودمان بایستیم. باید باور 

کنیم »خدا مرده است« و ما به »جهان پس از اخالق« پرتاب شده ایم.
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یادداشت ها

1. الله حسین پور، »یک زن تن فروش خوش بخت به من نشان دهید«، وب گاه اخبار 
روز، اردیبهشت 92. 



سکس و دموکراسی 303

۲۱. ازدواج موقت و فمینیسم پدرساالر

بدون هم نظری در مورد سرنام هایی همچون »فمینیسم« و »پدرساالری« گفتگو و مفاهمه 
بر سر فمینیسم پدرساالرانه و پیگیری ردپای  آن در برخی  از مخالفت ها با پدیده ازدواج 
نام ها،  این  اما هم نظری در مورد  ناممکن، دست کم بسیار دشوار است.  نه  موقت، اگر 
هم آن گونه که برخی  ادعا دارند در گرو تعریف و توافقی جامع ومانع از آن ها نیست؛ 
و  است  مطلوب  نه  تاریخی  پدیده های  تعاریف  برای جامع ومانع کردن  تالشی  هر  چه، 
نه ممکن. ممکن نیست، زیرا پدیده های تاریخی همچون زمان، در جان خود متکثر و 
جاری اند و در هیچ تعریفی و توافقی برای همیشه نمی  گنجند. چنین تالش هایی مطلوب 
هم نیست؛ چه دست کم در سایه و هم سایه گی  آن ها افق های ما به آینده بسیار تیره و 

تنگ می  شود.
فمینیسم گفتمانی  است در جهت برداشتن کلیه اشکال تبعیض و نابرابری جنسیتی و 
جنسی  از ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، زبانی، خانوادگی و سکسی  از 
اجتماعات انسانی. آماج فمینیسم )دست کم در گرایش های میانه( جامعه ای  است که در 
آن همه زنان و مردان می  توانند، بدون توجه به جنسیت و خواست های جنسی خود از 
شان و موقعیت های کم وبیش برابری در رشد، تحصیل، کار، زیست جنسی و اخالقی و 

رقابت برای قرارگرفتن در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار باشند.
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پدر/مردساالری  آسیبی تاریخی، زیستی و اجتماعی  است که کم وبیش در برابر این 
رویای مدرن و خواست مترقی  ایستاده است و دست کم در جایی و به گونه ای تالش 
دارد از نوعی نابرابری و تفاوت حقوقی و اجتماعی، حتی به بهانه دفاع از حقوق زنان، 
دفاع کند. پدرساالری و مردساالری  از رگ وریشه های همانندی برآمده اند، در نتیجه 
در این نوشتار از ناهمانندی های  اندکی که ممکن است بر آن ها سوار شود می  گذریم و 

به کاربرد یکی  از آن ها بسنده می  کنیم.
و  کنش ها  داوری ها،  باورها،  مجموعه ای  از  پدرساالر  فمینیسم  چشم انداز  این  در 
باشد،  داشته  غلیظی  فمینیستی  رنگ وبوی  است  ممکن  هرچند  که  واکنش های  است 
تبار  با  به زبان، منطق، خواست و روان شناسی مردساالرانه است و در جایی  اما آلوده 

استبدادی خود و نیروهای واپس گرای پس  و پشت آن پیوند می  خورد.

طرحبغرنج
با  زناشویی  است که  نوعی  و  ازدواج موقت در سنت شیعی شکلی  از آمیزش جنسی 
وجود مجوز مذهبی، در میان بسیاری  از ایرانیان، همچنان محل اشکال، تردید و گفتگو 

است. این تردیدها چیست و از کجا ریشه می  گیرد؟
مشخصی  از  نمونه های  امروز،  ایران  در  مخالفت ها  این  پاره ای  از  می رسد  نظر  به 
چنین  چارچوب  در  شود.  واشکافی  و  بازنمایی  باید  که  است  پدرساالرانه  فمینیسم 
دستاوردهایی  است که شاید بتوانیم از شر مردان زخمی ای که در جان ما النه کرده اند 

برهیم و راهی به رهایی  از این بدخیمی های مزمن بجوییم.

اهمیتوتبارشناسیمسئله
پدر/مردساالری و استبداد شرقی هم وندی  آشکاری دارند.

یکم: در مورد ایران خودمان باید نشانه گان استبداد ایرانی را در امتداد و پیامد بدخیمی 
کرده  نفوذ  استخوان مان  مغز  تا  که  بدانیم  همه گیری  و  فراوان  جنسی  اضطراب های 
است. در نتیجه، دور از ذهن است که ایرانیان بتوانند بدون رهایی  از این بدخیمی های 
مزمن در روان خود، چاره ای برای  استبداد روان در تاریخ خود بجویند؛ چه، همچنان 
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با مستبدان و ستایش آزادی تاریخی  ایرانیان هرچند در مخالفت  که پیش تر آورده ام، 
و  جنسی  آزادی  به  جایی  در  آزادی  که  رو  آن  از  اما  دارند،  چشم  پرآب  و  طوالنی 
اخالقی می انجامد، با وزیدن نسیم آزادی، دچار هراس از آزادی می شوند و با رگ های 
ورم کرده ترجیح می دهند در کنار استبداد بایستند و از لقای  آزادی و در نتیجه برابری 
بگذرند. مردساالری نماد انسان هایی  آن سان شکسته و زخمی است که برای رهایی  از 

گناه، کمبود و کوتاهی های خود، راهی ندارد مگر کنترل دیگری.
آن  به  پرداختن  جای  اکنون  که  دلیل  یک  و  هزار  )به  تاریخی  مسئولیت ناپذیری 
نیست( به آسانی به ما امکان می  دهد که با آسودگی دیوارهای زندان زندان بان اعظم 
پسین را در خرابه های زندان بان اعظم پیشین باال ببریم؛ و با روان و دامنی پاک، پشت 

میله ها بنشینیم و برای مظلومیت خویش ناله سرکنیم!]1[

ایران مطالعه،  دوم: بیش از یک دهه است که در مورد مسائل زنان و سکسوالیته در 
پژوهش و کار می  کنم؛ توصیف و ارزیابی کم وبیش کلی من از برآمد کارهایی که در 
این پهنه انجام می  شود، چیزی فراتر از فمینیسم پدرساالر نیست؛ چه، مطالعات فمینیستی 
باروبنه  از اضطراب های جنسی مردانه و پدرساالر آب می  خورد؛ و  ایران همچنان  در 
آن ها هم از چند توصیه باسمه ای مردساالرانه و پرگویی های پیامبرانه و دانای کل گرایانه 

)که چهره چیره پدرساالری  است( فراتر نمی رود.
و  پرهزینه  بسیار  اگر  ایران،  و  میانه  در شرق  استبداد شرقی، دست کم  با  درافتادن 
کم هوده بوده  است، از آن رو ست که ما هر کدام یک پدر، مستبد و زندان بان اعظم در 
درون خود داریم و دل مان نمی  خواهد با آن روبه رو شویم. وقتی به مخالفت با پدیده هایی 
همچون ازدواج موقت نگاهی دوباره کنیم و شوند)دلیل(ها و بنار)علت(هایی که ما را 
به آن می رساند، وا شکافیم، شاید در جایی با چهره دیگری  از خود روبه رو شویم که 

تاکنون بر ما پنهان مانده است.
عجیب نیست اگر روان شناسی ما ترکیب دردناک و هم هنگام عشق و نفرتی  است که 
از پدر)و مادر که برای ما همیشه زائده ای  است از پدر( داریم؛ این عشق و نفرت هم هنگام 



306ازدواج موقت و فمینیسم پدرساالر

نمی  گذارد »ما«)یک پارچه( هیچ گاه »من« شویم و پس از »من شدن«)فردگرایی(، دوباره 
نشده  بومی   ما هیچ گاه  به عبارت دیگر، مرگ خدا در فرهنگ  »ما«)هم پارچه( شویم. 

است. »مدرنیته ناتمام« توصیف مناسب این دشواری  است.

سوم: گفتگوهای فمینیستی همچنان مستقیم و غیرمستقیم آلوده به گفتمان پدرساالرانه 
است. تا آنجا که هنوز درگیر »راست وناراست« و »درست ونادرست« گزاره های خود 
هستیم، هنوز نتوانسته ایم از خم کوچه »حق بودن« )که خدا، پدر، مرد و برادر بزرگ تر 
را در یک خط قرار می  دهد و هسته سخت پدر/مردساالری را می  گذارد( بگذریم و به 

هفت  کوی »حق داشتن« برسیم.

مردساالرانه  جنسی  اضطراب های  به  آلوده  همچنان  فمینیستی  گفتگوی های  چهارم: 
است. ما بیش از نگران بودن برای سالمت روانی و اجتماعی کودکان و جوانان خود، 
نیازها،  برای  نگران بودن  از  بیش  ما  هستیم؛  اخالقی  آن ها  و  سکسی  سالمت  نگران 
درست ونادرست بودن  نگران  خود،  جوانان  خوش بختی های  و  کام یابی ها  خواست ها، 
و  پسران  برای  نگرانی  از  بیش  ما  بجویند؛  باید  و  می  توانند  آنان  هستیم که  پاسخ هایی 
دخترانی که در زایاترین فصل زندگی خود در حسرت و درد گرفتارند، نگران دختران 
و پسرانی هستیم که دوست داشتن، عشق و سکس را در مناطق ممنوعه تجربه می  کنند 
و راهی را می روند که ما نرفتیم یا نتوانستیم برویم؛ ما بیش از آن که پروای  آدم، عشق 
و آشتی داشته باشیم، سودای جنون و جنایت داریم؛ و از شوربختی ماست که اخالق 
از  بازمانده  بیماری های  و  جنسی  ناهنجارهای  برخی  از  فراتر  چیزی  ما  اجتماعات  در 

نیاکان مان نیست.
همیشه نام های کوچک و ارجی که میان ما توزیع می  شود اهمیت دارد؛ به نام های 
بزرگ و پرطمطراقی که منادیان پارسایی جنسی بر بیماری های خود گذاشته اند، فریفته 
نباید شد؛ اجتماعی که از بسیاری  از رفتارهای جنسی )با آن که محاط اعالمیه جهانی 
حقوق بشر هستند( بیزار و ناخشنود است و »ترانه را بر لب و خنده را بر دهان جراحی 
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می  کند«، دچار روان نژندی جنسی  است؛ اجتماعی که هنوز زخم های خود را با سنگسار، 
قتل های ناموسی و شالق و دارودرفش تسکین می  دهد، دچار روان پریشی  است؛ یعنی 
دل اش  دست کم  که  مردی  می  پیچد؛  خودش  به  ما  درون  در  زخمی   و  دیوانه  مردی 
می  خواهد زنی)کسی( را در جایی و به گونه ای کنترل کند. مردی خودشیفته و هم هنگام 
خودکم بین! مردی که آلت اش را پرچمیده است تا نامردی خود را پنهان کند. )عجیب 
نخواهد بود اگر این مرد، برادر، پدر و پدربزرگی باشد که حتی در جان زنی پنهان شده 

باشد و با زبان او سخن بگوید.(

ازدواجموقتدردامفمینیسمپدرساالر
با این سرنویس طوالنی حاال می  توان به پدیده ازدواج موقت بازگشت و یک بار دیگر 

مخالفت ها و موافقت ها را حالجی کرد.
فقهای شیعه متعه، نکاح منقطع یا ازدواج موقت )که به صیغه نیز معروف است( را 
نوعی  از زناشویی می دانند که در آن عقد ازدواج در زمانی معین و محدود بین زن و 
مرد جاری می  شود؛ رابطه و زوجیتی که با پایان قرار خود به  خود تمام می  شود. ازدواج 
پاسخ دهی  امکان  که  سنتی  است  و  مذهبی  راه کاری  می  فهمم  من  که  آنجا  تا  موقت، 
فراهم  سنت  تنگ وتار  چارچوب  در  را  زناشویی  و  سکسی  خواست های  برخی  از  به 
مترقی  آزادی  بسته  بخشی  از  موقت،  ازدواج  نظر می رسد  به  توضیح،  این  با  می آورد. 

جنسی  است، که خود را به سنت و خوانش هایی  از مذهب تحمیل کرده است.
نقدهای بسیاری ممکن است بر این دادوستد جنسی و برآمد این دست سرویس های 
در  جنسی  آزاد  روابط  فارس،  خلیج  کشورهای  در  مسیار  ازدواج  )همچون   اجتماعی 
مخالفت  اما  باشد،  وارد  چندهمسری(  تن فروشی،  توسعه یافته،  کشورهای  برخی  از 
قابل دفاع  فمینیستی  منظر  از  نمی  تواند، دست کم  برای  آن،  نهادسازی  و  با آن  اصولی 
باشد. )همچنان که مخالفت اصولی با ازدواج دائم، با وجود نقدهای بسیاری که ممکن 
است به برخی  از بدشکلی های  آن وارد باشد، در اساس پذیرفته شده نیست.( می  خواهم 
بگویم ایستادن در چشم اندازی که ازدواج موقت را در اساس به چالش می  کشد، برآمد 
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یک اضطراب جنسی مردساالرانه است؛ ره یافتی، که در زنانه ترین و بهترین بیان خود به 
رادیکالیزمی   می رسد که »زندگی بدون مردان« را تجویز می  کند.

بسیاری  از مخالفان ازدواج موقت با آن که ممکن است خواست ها، شعارها و ادعاهای 
یا شیعه، ازدواج  با جمهوری  اسالمی ، اسالم  باشند، به جهت مخالفت  فمینیستی داشته 
موقت را هم جنس و هم سنگ انواع دیگر سکس سیاه)فسادوفحشا( تلقی می  کنند و با هر 
گونه نهادسازی برای  آن مخالف اند. هم سویی  اخالقی و زبانی  این جریان ها با الیه های 
گسترده ای  از ایرانیان و حتی بسیاری  از کارگزاران جمهوری  اسالمی که در اساس با هر 
گونه آزادی در پهنه اخالق و سکس مخالف اند، هم بسیار لودهنده است و هم هسته 

سخت این تعارض را در خود گرفته است.
تکاپوها  این  در  که  فمینیستی  و  مدرن  رنگ ولعاب  همه  با  من  باور  به  نتیجه  در 
دیده می  شود، از آنجا که در این کنش ها و واکنش ها جایی برای »حق داشتن« و »حق 
سایه  در  که  را  بزرگ تری  برادر  چیره  چهره  می  توان  آسانی  به  نمی  ماند،  خطاکردن« 
»حق بودن« ایستاده است و دگربود گی را سرکوب، سانسور یا ساکت می  کند، دید؛ و 
از این نکته که در اساس طرح سرنام هایی همچون فسادوفحشا در توضیح  می  گذریم 
برخی  از سبک های زندگی جنسی جدید و قدیم، ایستادن در سایه خداوندان، ادیان و 

اخالق های کژدیسه ای  است که راهی به حقوق بشر و آزادی نمی  جویند.

ازدواجموقتونقدهایآن
در صورت بندی نقدهایی که به ازدواج موقت وارد شده است موارد زیر دیده می  شود:

یکم. نابرابری جنسیتی علیه زنان
دوم. مغایرت با اسالم )کاله شرعی برای تن فروشی(

سوم. رواج بیماری های  آمیزشی
چهارم. آسیب به خانواده ها

پنجم. ازدواج موقت به تعدد زوجات می انجامد.
ششم. مشکالتی که برای کودکان این دست رابطه ها به وجود می  آید.
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هفتم. کاهش ازدواج دائم
هشتم. دامن زدن به بدرفتاری و خشونت علیه زنان

نهم. ازدواج موقت به بحران های سکسی در جامعه پایان نمی  دهد.
دهم. ازدواج موقت به آزادی جنسی می انجامد.

یازدهم. سوءاستفاده، بدکاری و بدکاربردی  از ازدواج موقت

بسیاری  از این نقدها به هیچ  روی محدود و ویژه ازدواج موقت نیستند و در ازدواج های 
دائم هم دیده می  شوند؛ در نتیجه، همچنان که به بهانه نابرابری های جنسی، حقوقی و ... .

نمی  توان به مخالفت با ازدواج دائم برخاست، نمی  توان و نباید با اتکا به این کمبودها 
و نقدها با ازدواج موقت مخالفت کرد. ازدواج موقت با همه کمبودها و نقدهایی که 
و  است  گفته  پاسخ  پهنه سکس  در  نیازهای  اجتماعی  بخشی  از  به  است،  وارد  آن  به 
نیازها  این  برخی  از  رهایی  به  راهی  سنت  و  مذهب  تنگ وتاریک  چارچوب های  در 
و نیازمندان گشوده است. نقد ازدواج موقت و هر رفتار جنسی دیگر نباید به گونه ای 
باشد که راه های محدود موجود برای پرداختن به نیازهای سکسی را مسدود کند. چنین 
مخالفت هایی)حتی با نیت خیر( در عمل و به واقع، ادامه  همان راهی  است که پاره ای  از 
اسالم گراها را )در توهم و دروغ پارسایی جنسی( به »مدیریت محدویت«]2[ و تسلط بر 

کالبد زنان و جسم مردان کشانده است.
امکان  که  جنسی  است  آزادی  بسته  همان  بخشی  از  اتفاق  از  موقت،  ازدواج 
پاسخ گویی به پاره ای  از نیازهای جنسی را در چارچوب های سنت اسالمی  نهادینه کرده 
ادامه  و  تکمیل  توسعه،  به  معطوف  باید  سنت،  این  به  نقدی  گونه  هر  نتیجه  در  است؛ 

منطقی  آن باشد و نه برچیدن آن.    
ازدواج موقت، آن چنان که برخی  از فقهای شیعی شرح داده اند و در اجتماع ایران 
آن ها  می  تواند همچون  و  ندارد  ازدواج  اشکال  دیگر  با  تفاوتی  اساسی  می  شود،  دیده 
ازدواج موقت  پدیده  با  این رو مخالفت  از  تکمیل شود.  ترمیم و حتی  آسیب شناسی، 
به ویژه از سوی برخی  از جریان های کم وبیش مدرن، بسیار نگران کننده و تامل برانگیز 



310ازدواج موقت و فمینیسم پدرساالر

از آن حرف ها  ازدواج موقت  با  است. هواداری  از آزادی جنسی و هم زمان مخالفت 
ست!

مخالفان کم وبیش غیرمذهبی  ازدواج موقت، البته تنها نیستند و هم صدایی  آشکاری 
تشخیص  درستی  به  که  آن ها  دارند؛  موقت  ازدواج  مخالف  مذهبی های  برخی  از  با 
داده اند که از »آزادی  ازدواج موقت« تا »آزادی جنسی« تنها یک گام کوچک مانده 
است. گامی که اگر برداشته شود دیگر بهانه ای برای  اسالم گراها در مخالفت با غرب، 

جهان جدید، دموکراسی و حقوق بشر نمی  گذارد.
با ازدواج موقت حتی ریشه اخالقی هم نمی  تواند داشته باشد؛  در اساس مخالفت 
با  است(  اخالق  از  پس  جهان  که  جدید  جهان  در  )دست کم  اخالقی  مخالفت  چه، 
یک دادوستد اجتماعی، بدون ارجاع به یک توافق پیشین، قابل دفاع نیست. انگار این 
آزار  را  دو گروه  هر  مشترکی جست که  در زخم های  باید  را  و هم صدایی  هم سویی 

می  دهد؛ اضطراب ها، روان نژندی ها و روان پریشی های مزمن جنسی.
در برابر این جریان ها، موافقان مذهبی و غیرمذهبی دیگری هم دیده می  شود. پاره ای 
را در خود  اجتماع  بحران های سکسی سهمگینی که  با آگاهی  از   از جریان ها مذهبی 
تنیده است، در تالش اند که در چارچوب های فقهی و سنتی راهی برای رهایی  از این 

سونامی  سکس سیاه بجویند.
در موافقت با ازدواج موقت )همچون هر سبک دیگری  از زیست جنسی که بتواند 
در چارچوب اعالمیه جهانی حقوق بشر تعریف و بازسازی شود( البته صداهایی شنیده 
می  شود. این جریان ها هر گونه نهادسازی برای سکسیدن را )با وجود بازبودن همیشگی 
با جمهوری  نباید در مخالفت  باورند که  این  بر  به جلو می دانند و  نقد( گامی   درهای 
 اسالمی  و خطاهای ریزودرشت آن، مطلق گرا بود و همه چیز را به یک چوب راند. در 
انقالبیون  ناپخته  و  ناشیانه  برخی  از مخالفت های  به  از چنین رویکردی  است که  دفاع 
بهمن 57 با برخی  از اقدامات مترقی رژیم گذشته اشاره می  شود که خواسته یا ناخواسته 

آب به آسیاب جریان های پیشامدرن و استبدادی ریخت.
با این توضیحات، برای مخالفت با پدیده هایی همچون ازدواج موقت -در جهانی که 
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هر روز بیش تر از دیروز باز، پخ و پرگون می  شود و بر اهمیت و ضرورت آزادی های 
جنسی تاکید می  گذارد- به دالیلی بیش از نفرت های مذهبی یا نفرت از حکومت های 

مذهبی و استبدادی نیازمند است.
ازدواج موقت بر خالف تصور برخی  از مخالفان، نمونه ای  از آسان گیری های جنسی 
هسته  حتی  می  تواند  و  است  بازمانده  تاریخی  اسالم  و  اسالم  تاریخ  از  که  دینی  است 
سخت الیه هایی  از اسالم گرایی )که مدعی پارسایی جنسی  است( را در جهان جدید 
برابر دستاوردهای  بشکافد؛ خوانش هایی  از اسالم سیاسی که دستان خالی خود را در 
این که  کرده اند.  پنهان  جنسی  پارسایی  شکلی  از  و  حجاب  تیرگی  در  مدرنیته  عظیم 
اسالم گراها در چنبره حجاب افتاده اند و به هیچ بها و بهانه ای نمی  توانند با آزادی پوشش 
اتفاق است؛ حجاب )و دست کم  نیست؛ همه  اتفاق ساده  بیایند، یک  برهنگی کنار  و 
تظاهر به پارسایی جنسی( هسته سخت اسالم سیاسی  است؛ در نتیجه جریان های مدرن 
سنتی ها  و  مذهبی ها  از سوی  ویژه  به  هسته،  این  در  هر گونه شکافی  از  باید  ایران  در 

استقبال کنند.]3[
که  تاکیدی  اندک  وزن  از  بتوان  شاید  ایران  در  را  فمینیستی  گفتگوهای  ناکامی  
آن ها بر حق برهنگی و »آزادی جنسی« می  گذارند، بازشناخت. اهمیت ندارد مخالفان 
می آورند؛  توضیحی  چه  مخالفت های خود  برای  و  هستند  آزادی جنسی، چه کسانی 
آزادی ستیزی همیشه در جایی به تحدید پرگونه گی در جهان جدید و نفی »ارج شناسی 
جدید« می رسد. هراس از آزادی را تا ریشه های دینی و اخالقی  آن باید پی گرفت؛ هراس 
از آزادی، هراس از انسان بودن و روی پای خود ایستادن است. هراس از آزادی برای 
ما ایرانیان، در بسیاری  از مواقع، هراس از برهنگی و آزادی جنسی  است. آسیب شناسی 
»آزادی خوب« و »آزادی بد« را بیش از هر جای دیگر، باید در گفتمانی پی گرفت که 
با تاکید بر نوعی  از پارسایی جنسی، سکس را به »سکس خوب« و »سکس بد« تقسیم 
می  کند. مشکل اساسی  این دست تقسیم بندی ها، تنها در بی بنیادی  آن ها نیست، مسئله 
مهم تر آن است که »دیگری« این تفکیک و تمایز را گذاشته است و رعایت آن را از 
ما می  خواهد! اهمیت ندارد این بایدها و نبایدها چه می  گویند و به چه میزان قابل دفاع 
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هستند؛ وقتی داوری  آدمی  تعطیل می  شود، انسان بودن او هم تعطیل می  شود.]4[
در چنین چشم اندازی هر تالشی برای تحدید آزادی های جنسی و اخالقی )دست کم 
پیش از دموکراسی( بیش و پیش از هر گروهی به زنان آسیب می رساند و راه سکس 
وحشی را هموار می  کند. سونامی  سکس سیاه و آزار جنسی زنان در اجتماع ما روی 
دیگر حجاب )و پارسایی جنسی( اجباری  است که در چرخه ای معیوب، همه چیز را 

سکسی و در نتیجه سیاسی و سیاه کرده است.
دارند  تالش  سیاه،  به گسترش سکس  اشاره  با  آزادی های جنسی  مخالفان  این که 
چه،  ست!  ما  شوربختی های  از  کنند  توجیه  را  خود  غیرانسانی  داوری های  و  باورها 
یک  برآمد  چیزی  هر  از  بیش  دیگری(  سیاه  بازار  هر  )همچون  سیاه  گسترش سکس 
جامعه بسته، تحدید آزادی و ساده اندیشانی  است که در اجتماعات بسته به فراوانی دیده 

می  شوند. عجیب نیست اگر این مرده های ورم کرده از برهنگی بیزارند!
همچنان که بارها گفته ام »آزادی جنسی« روی دیگر »برابری جنسیتی« است. بدون 
تاکید بر آزادی جنسی، دست کم در کشورهایی همچون ما، شعار و خواست برابری 
بزرگ است. وقتی  توهم  بزرگ، دست کم یک  نه یک دروغ  جنسی و جنسیتی  اگر 
بسیاری  از مدافعان حقوق زنان در ایران از تاکید بر آزادی جنسی پرهیز و پروا دارند 
فمینیستی  را در گفتمان های  بدخیمی  مردساالری  و در جان وجهان خود هسته سخت 
بازتولید و محافظت می  کنند؛ چگونه می  توان به دستاوردهای فمینیستی در ایران امیدوار 
بادی  آسیاب های  به جنگ  همچون دن کیشوت  مدرن  پاره ای  از جریان ها  وقتی  بود؟ 
می روند و به جای تاکید بر آزادی جنسی، حتی با برخی  از آسان گیری های جنسی و 
مظاهر آن به مخالفت بر می  خیزند، چگونه می  توان به گفتگوهای فمینیستی در ایران دل 

بست؟
وقتی  از آزادی گفتگو می  کنیم و هنوز در پی پسوند یا پیشوندی هستیم که بتواند 
خدایی،  که  بپذیریم  باید  کند،  جدا  دیگران  مطلوب  آزادی  از  را  ما  مطلوب  آزادی 
مردی، پدری، برادر بزرگ تری و دانای کلی، زخمی  و خونین در جایی در جان ما پنهان 

است و نمی  گذارد به توزیع برابر قرص نان آزادی بیندیشیم.
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وقتی پیش از دموکراسی بر آزادی قید می  گذاریم، وقتی در برابر توزیع برابر آزادی 
به  از جمله زنان را  باشیم که گروه های  آسیب پذیر  نباید داشته  تردید می  کنیم، تردید 

قربان گاه برده ایم. 
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یادداشت ها

این که ما همیشه شهید و طلب کاریم چه می  تواند باشد؟ این که ما همیشه هم ناکام و . 1
هم قهرمانیم از چه ریشه می  گیرد؟ این که ما هم از شاهان خود، هم از روشنفکران، 
هم از آخوندها، هم از مذهبی ها، هم از غیرمذهبی ها، هم از چپ ها و هم از لیبرال ها، 
چیست؟  نشانگان  طلب کاریم،  بیگانه  دولت های  از  هم  و  خود  دولت های  از  هم 
این که ما با وجدان آسوده همه چیز را به آسانی به گند می  کشیم و هیچ شخصیت 
کدام  تظاهرات  نداشته ایم  نگاه  خودمان  برای  خاکستری  حتی  که  سفید  تاریخی 
روان پریشی ملی  است؟ چیست که نمی  گذارد ما در سایه کمبودها و هم سایه گی 
ناداشتگی های مان، اما روی پاهای خودمان بایستیم و جهان را با چشم های سر خود 

ببینیم؟
یک روان شناسی زخمی  قومی ؛ یک تاریخ شکست طوالنی؛ نوعی ترکیب دردناک 
ازخودکم بینی )تاریخ نزدیک ما تاریخ شکست و ناکامی است( و خودبزرگ بینی 
ما النه  به صورت هم هنگام در جان  است(  تاریخ شکوه و عظمت  باستان  )تاریخ 
کرده است و نمی  گذارد ما از دژهای  اخالقی کژدیسه ای که برای محافظت از خود 

ساخته ایم بیرون بیاییم و با جهان های جدید روبه رو شویم.
مدیریت محدویت را در سرنام »تصویری که دیده نمی شود«، کاویده ام.. 2
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در پر زوری مخالفان مذهبی  ازدواج موقت همین بس که تالش های بسیار کسانی . 3
دفاع  در  پورمحمدی  مصطفی  و  امینی  ابراهیم  هاشمی رفسنجانی،  اکبر  همچون 
در  است.  مانده  ناکام  جمهوری  اسالمی   در  آن  نهادینه کردن  و  موقت  ازدواج  از 
اتهام  به  بلندپایه  روحانیون  برخی  از  چگونه  که  آورده ام  خود  زندان  خاطرات 

طرفداری و ترویج ازدواج موقت محکوم و زندانی شده اند.
این الیه ها گرفتار »دیگری بزرگ«ی هستند که در جان وروان آن ها النه کرده است . 4

و نمی  گذارد راه را تا پایان بپیمایند و آزادی  ازدواج موقت را به آزادی جنسی پیوند 
دهند.



316جلق در زیر دلق

۲۲. جلق در زیر دلق

داستان با یک پرسش ساده اما بسیار همه گیر از محسن کدیور شروع شد. »نظر شما در 
رابطه با خودارضایی چیست؟ آیا از گناهان کبیره است؟ آیا مواردی هست که مجاز 
باشد؟ با توجه به این که در کشور ما به علت مسائل شرعی، فرهنگی و اخالقی روابط 
انرژی جنسی در  تخلیه  برای  اسالم چه راهکاری  ندارد،  پسر وجود  بین دختر و  آزاد 
دوران جوانی و در شرایطی که امکان ازدواج وجود ندارد پیشنهاد می کند؟ و آیا انجام 

خودارضایی جهت تخلیه این انرژی صحیح است؟«]1[
سکسوالیته  و  سکس  ایران  جوان  جامعه  در  چه،  دارد؛  اهمیت  بسیار  پرسش  این 
حکومت  با  مبارزه  کانون های  اصلی ترین  از  یکی  آن،  بر  حاکم  استانداردهای  و 
مانده اند،  »تن «ها  که  »تن«هایی  بر  جا  هر  از  بیش  استبدادش  که  است  تمامت خواهی 
اسالم  بر  حاکم  نیست انگاری  از  چهره ای  تن،  قلمرو  کنترل  چون  و  می کند!  سنگینی 
سیاسی نیز هست، پرسش هایی از این دست، شاید بتواند بنیادهای ایدئولوژیک اسالم های 
سیاسی را بر آفتاب بیندازد؛ از همین رو ست، که پاسخ کسی همچون کدیور که خود 
پیدا  اهمیت  است،  ایستاده  دینی  نواندیشی  علم  زیر  و  گفتمان می داند  این  مخالف  را 
می کند و نقدها و دشنام های بسیاری را برای او به ارمغان می آورد. پرسش هایی از این 
دست در وب نگاری های فقهای دیگر هم به فراوانی دیده می شود؛ در نتیجه، واکنش 
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گسترده به این پرسش و پاسخ را نباید تنها در پاسخ کدیور و کم وکیف آن دید؛ این 
واکنش همچنین می تواند الیه ای از ناامیدی گسترده ای باشد که پس از »اصالح طلبی 
سیاسی« حاال گریبان »نواندیشی دینی« )اصالح طلبی دینی( را هم گرفته است. درک 
عمیق این آسیب و توضیح دقیق آن، دست کم برای اصالح طلبانی که نواندیشی دینی 
)اسالم رحمانی( در پروژه دموکراسی خواهی و حقوق بشر ستایی آنان )در پازل ایران 
با اکثریت شیعه( اهمیتی راهبردی دارد، بسیار حیاتی است و می تواند راهی به رهایی 
سیاسی  »اسالم  که  توهمی  آسیب شناسی  تا  و  ستود  باید  را  نقدها  دست  این  بگشاید. 
خوب« نامیده می شود و در میان پاره ای از اصالح طلبان هنوز هوادارانی دارد، پی گرفت.

مؤنث  در  مذکر چه  در  )استمنا( چه  »خودارضایی  است:  آورده  پاسخ  در  کدیور 
حرام است. بر اساس آیات 5 تا 7 سوره مومنون »َوالَِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ِإالَّ َعَلی 
ُهُم  َفُأولَـِئَک  َذِلَک  َوَراَء  ابَْتَغی  َفَمِن  َمُلوِمیَن  َغْیُر  َفِإنَُّهْم  َأْیَماُنُهْم  َمَلَکْت  َما  َأْو  َأْزَواِجِهْم 
الَْعاُدوَن / و کسانی که پاکدامن اند، مگر در مورد همسران شان یا کنیزانی که به دست 
آورده اند، که در این صورت بر آنان نکوهشی نیست. پس هر که فراتر از این جوید، 
آنان از حد درگذرندگان اند.« این مضمون در آیات 20 تا 31 سوره معارج هم آمده 

است.
هر  شود،  ارضا  است  مجاز  ازدواج  در  تنها  جنسی  غریزه   فوق  آیات  اساس  بر 
می  محسوب  معصیت  و  الهی  حریم  به  تجاوز  ازدواج  از  خارج  آن  ارضای  نوع 
شمرده اند.  کبیره  گناهان  از  را  خودارضایی  قبیل  این  از  روایاتی  استناد  به  فقها  شود. 
از  کند  استمنا  که  کسی  است:  کرده  نقل  )ع(  امام صادق  از  در خصال  صدوق  شیخ 
ایشان  به  رحمت  نظر  به  و  نمی گوید  سخن  آنان  با  خداوند  که  است  کسانی  جمله 
وسائل الشیعه،  است.  دردناکی  عذاب  برای شان  و  نگردانیده  پاک شان  و  نمی نگرد 
7 حدیث  یناسبه(،  ما  و  )النکاح  المحرم  ابواب  از   28 باب  النکاح،   کتاب 

خودارضایی )استمنا( در هیچ حالتی مطلقا مجاز نیست.
تنها راه تخلیه  مجاز غریزه جنسی ازدواج است. اگر ازدواج دائم دشوار است ازدواج 

موقت تنها راه مشروع خواهد بود.«]2[
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چنین فتوایی را اگر بگذارید در کنار برخی از دستاوردهای متاخر نواندیشان مسلمان 
شوکه می شوید! دستا وردهایی هم چون، خدا و معاد تنها هدف رسالت انبیا )بازرگان(، 
معنویت  از جهان )مجتهد شبستری(، عقالنیت و  نبوی  قرائت  دین حداقلی )سروش(، 

)ملکیان(، شریعت عقالنی )قابل(، حقوق اقلیت های جنسی )نراقی( و ... .
این دستاوردها کم وبیش امید به برساختن ورژنی مترقی و مدرن از اسالم را در جهان 
جدید مژده می دهند. خوانشی مدنی از اسالم که می تواند مسلمانان را با جهان های جدید 
آشتی دهد و راه آنان را به آمیزش مسالمت آمیز با خود و همسایگان هموار کند.]3[ در 
چنین چشم اندازی است که دفاع از این فتوا و این رویکرد )حتی با قید »پاسخ کدیور 
برای مومنان و متدینان است. وگرنه غیرمومنان و نامتدینان می توانند هر کاری که صالح 

می دانند با آن عضو شریف انجام دهند«(]4[ بسیار دشوار می نماید.
به مجازبودن  ایشان  این شواهد متقن چرا  این مقدمات و  با  از کدیور پرسید:  باید 
برده داری و کنیزداری در اسالم مورد نظر خود فتوا نمی دهند! چه، آیه مذکور بر این 

نکته هم تاکید کرده است و فقهای پیشین هم بسیار با آن خوش بوده اند!
اما این همه داستان نیست. این پرسش و پاسخ از سویی دیگر هم برای من اهمیت 
پیدا می کند. پس از کودتای 88 و روبه رویی نزدیک  تر با زندان بان اعظم، در سلول های 
حفاظت اطالعات سپاه قم، سربازان گمنام امام زمان، مرا از جمله کسانی می دانستند که 
با نوشته ها، مصاحبه ها و اظهارات خود در پی گسترش بی بندوباری و اشاعه فحشا هستم؛ 
شاهد مثال آن ها این نکته بود که: شما »خودارضایی« را امری طبیعی می دانید و آن را به 

برخی از بیماران خود توصیه کرده اید!
به این ترتیب پاسخ کدیور و واکنش ها به آن )دست کم برای من( اهمیتی نمادین 
هم دارد و از دغدغه های پنهانی پرده برمی گیرد که می تواند به سطحی از توسعه نایافتگی 
و انحطاط در ایران، نور بپاشد؛ آسیب شناسی این پاسخ و واکنش های گسترده و بیش تر 
منفی به آن شاید بتواند راه ما را به آینده و آمیزش اجتماعی پایدار هموارتر کند؛ چه، 
بنیادهای  ایران یکی از  همچنان  که پیش تر آورده ام »سرطان اضطراب های جنسی« در 
»سندروم استبداد ایرانی« است؛ سرطانی که بدون تشخیص و درمان آن، به سختی بتوان 



سکس و دموکراسی 319

بر اسالم سیاسی و استبداد دینی برآمده از آن چیره شد. اضطراب هایی که به این پرسش 
این  بازشدن  با  تنها  شاید  ایرانی  سکسوالیته  درهم  و کالف  پیچیده اند  پاسخ سخت  و 
گره ها باز شود. از گفتن این حرف خسته نمی شوم که استقرار دموکراسی در ایران تا 
ایران وابسته است. آزادی های اجتماعی،  به حل وفصل مسائل سکسی در  بسیاری  حد 

دینی و اخالقی پاشنه آشیل جمهوری اسالمی و هر اسالم سیاسی دیگر است.
بگذارید نقد این فتوا را با پاسخی که به بازجوهایم دادم )و به هر بازجویی می توان 

داد( بیاغازم.

گذاشت.  تمایز  تصمیم گیری«  »مقام  و  تصمیم سازی«  »مقام  بین  باید  یکم: 
صورت  به  که،  گسترانیده اند  گونه ای  به  را  فقه  پهنه   - عمل  در   - فقها 
خودخوانده، خود را در مقام داور و تصمیم گیر می نشانند. حتی اگر به این 
مستندات  و  )که هست  نباشد  ایرادی  جایگاه خودخوانده  و  صورت بندی 
که  بپذیرند  باید  فقها  است( دست کم  آن  مخالف  بسیاری  نظری  و  فقهی 
بر همگان گشوده است و بدون هم نظری و هم اندیشی  پهنه تصمیم سازی 
به عبارت  بایستد.  مقام داوری  نمی تواند در  پهنه، هیچ کارشناسی  این  در 
و همکاران  من  موارد  این  در  باشد،  هم  تقلید  و  فتوا  به  قرار  اگر  ساده تر، 
)به  همکاران اش  و  کدیور  و  دهیم  فتوا  باید  و  می توانیم  که  هستیم  من 
کنند.     تقلید  آن  از  باید  پرداخته اند(  خود  که  منطقی  با  مطابق  و   ناچار 
اگر خودارضایی، »جلق زدن« یا »مشت زدن«]5[ همچنان که در بسیاری از 
امری طبیعی و  متون سکسولوژیک و روان شناختی جدید آمده است،]6[ 
فیزیولوژیک است - و غالب پسرها و بخش فراوانی از دخترها، پس از بلوغ 
به آن می پردازند و هیچ عارضه ای هم برای آن شناخته نشده است - آن گاه 

صدور چنین فتاوایی چه معنایی دارد؟
فقیه در موضوعات فقهی )جلق زدن( مقلد کارشناسان دیگر از جمله پزشکان 
تقلید دین داران قرار  است، هرچند در مقام کارشناس فقه می تواند مرجع 



320جلق در زیر دلق

گیرد. با این همه، همچنان که فقها در مراجعه به کارشناسان دیگر آزادند، 
دین داران هم در انتخاب کارشناس و کارشناسی های فقهی آزادند و باید 
آزاد باشند. این نکته هرچند در متون فقهی آمده است، اما در عمل رعایت 

نمی شود.   
دوم: اگر قرار است نواندیشان مسلمان همانند سنت گراها تا آنجا که می توانند 
با همه دستاوردهای جهان های جدید مخالف و ناسازگار  و تا لحظه آخر 
و  فتوا  این  میان  تفاوتی  چه  چیست؟  دینی  نواندیشی  نزول  شان  باشند، 
منزل، کنترل  تحریم دوش حمام، پالک  از هم سلکان کدیور در  فتاوایی 
زنان،  رای  مدارس، تحصیل دختران،  تاسیس  راه آهن،  جمعیت، کشیدن 
جمهوریت،  قانون گذاری،  واکسیناسیون،  ملی،  شورای  مجلس  تاسیس 
امور  این  می توان  اگر  و  هست؟   ... و  جدید  بانک داری  حقوقی،  برابری 
را در پرتو دستاوردهای جدید تحلیل کرد، چرا نمی توان خودارضایی را 
سراسر  تاریخ  این  گذاشتن  سر  پشت  با  تنها  دینی  نواندیشی  کرد؟  حالل 
شکست و سرافکندگی است که می تواند روی پاهای خود بایستد و منتقدان 
اتفاقی در پهنه علوم زیستی/پزشکی،  و هواداران خود را راضی کند. چه 
روان شناختی و سکسولوژیک باید بیفتد تا فقیهی چون کدیور بپذیرد که 
خودارضایی یک رفتار طبیعی و بی ضرر و از تظاهرات ثانویه جنسی است؟ 
و در نتیجه، حرام دانستن آن، همچون حرام دانستن »ریش درآوردن یک پسر 
بالغ« بی معنا است و تاثیرات زیان بار بسیاری بر جوانان و نوجوانان مذهبی 
می گذارد )از جمله ممکن است این گروه را به »خودارضایی روان نژدانه« 
مبتال کند( چه اتفاقی باید در جهان های جدید بیفتد تا نواندیشان مسلمانی 
سرآمده  به  علم«  و  قانون  چون  هم،  »دین  عهد  که  بپذیرند  کدیور  چون 
است و مومنان ناگزیرند که به »دین همچون بینش« بسنده کنند و دانش و 
قانون را به اهل اش بسپارند؟ فقهای نواندیشی مثل کدیور چرا نمی خواهند 
راه ها،  همه  بسته شدن  از  پیش  و  باشند؟  متفاوت  خود  سنتی  هم سلکان  از 
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برای  مذهبی  فانتزی های  بیندیشند؟  جدید  دانش های  بر  محاط  و  بهنگام 
جاودانه شدن باید بیش و پیش از هر چیز به تمایز و خودبسندگی پهنه های 
دیگر )از جمله پهنه های خصوصی و قلمرو تن( احترام بگذارند و از تنازع 

کارکردی با مدعیان جدید دور بمانند. 
رفتارها و فتاوایی از این دست است که برخی از اسالم ستیزان را ذوق زده به 
میدان آورده است؛ آنان به خیال خود در گردوخاک این »خاک شدن ها« 
به ختم نواندیشی دینی )و ختم اسالم( راه یافته اند و مثل همیشه، دل بستن 
دینی،  نواندیشی  به  را  ایران(  غیرمسلمان  و  )مسلمان  از سکوالرها  پاره ای 

همچون مشت کوفتن بر سندان خام اندیشانه می دانند.
از اصالح اصالح طلبان دینی را تا حدی پیش  برده  ناامیدی  فتاوایی  چنین 
از مومنان )حتی  را  انتظار اصالح  اساس  از سکوالرها در  برخی  است که 
نواندیشان مسلمان( نا بجا می دانند و سکوالریسم را )حتی در ایران( در آن 
سوی مذهب و راه هایی که مذهبی ها می پیمایند، می جویند.)7( به باور من، 
این جریان ها یا از اهمیت راهبردی آمیزش اجتماعی پایدار و مسالمت آمیز 
ایران  در  دموکراسی  استقرار  فرآیند  در  خود  همسایگان  با  ایران  شیعیان 
این  به  مدنی و رحمانی در رسیدن  اسالم  راهبردی  اهمیت  از  یا  غافل اند، 
آماج؛ پیوند صلح جهانی به جهانی سراسر دینی یا غیردینی، تصویر دیگری 
این سکوالرها  دل خواه  )جهان  است.  سیاست  پهنه  در  هیچستان گرایی  از 

وارونه جهان دل خواه بنیادگرایان مذهبی ست.( 
سوم: نواندیشی دینی اگر بخواهد همچنان در حصار تنگ دریافت درگذشتگان 
از دین، علم و تاریخ بماند - حصاری که چیزی نیست مگر شریعت، علم 
و تاریخی که آن ها اختراع کردند - چگونه می تواند داعیه اجتهاد، اجتهاد 
پویا، اعتزال و عقل داشته باشد؟ و شریعت، علم و تاریخ خود را بیافریند؟ 
و روی پاهای خود بایستد؟ با چنین رفتاری نواندیشی دینی و هواداران آن، 
در برابر مطلق انگاران و وحدت گرایانی که اسالم و تاریخ اسالم را یگانه 
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کرباس  یک  سروته  را  مسلمان  نواندیشان  و  بنیادگرا  مسلمانان  و  می بینند 
می دانند )و همه را مزاحم جهان  جدید و انسان جدید( چه خواهند داشت؟

مشکل کدیور و بسیاری از مذهبی ها )حتی غیرمذهبی ها( در درک دانش، دین و فقه 
در این است که از پنجره هستی شناسی معیوبی به جهان می نگرند؛ هستی در این پندار 
چیزی است که »بود« نه چیزی که »هست« و در حال »شدن«؛ در نتیجه دانش، از جمله 
دانش دینی، برای آنان امری ایستا، واحد و یافتنی است، در حالی که هستی جریان دارد 
و دانش به ناگزیر در لحظه آفریده می شود. »دین و دانایی همچون گفتگویی بی پایان« 
اشاره به چنین درکی از هستی است؛ درکی سیال و آغشته به نبود ایقان و بی بهره از یقین. 
باشیم و کدیور تالش  ایمان داشته  اراده ای  به چنین  اراده خداوند« )حتی اگر  »کشف 
دارد نشان دهد دارد( از خالل متون مقدس و تاریخ -به عنوان هدف نخستین دانش فقه 
و اهتمام اصلی فقها- خوانشی از دین است که آشکارا در برابر این گفتمان پرگون، پربار 

و دور از قطعیت ایستاده است.
این  برابر  در  باید  نواندیش،  و  برجسته  مسلمان  فقیه  یک  قامت  در  کدیور 
بر خالف هم سلکان صلب  و  باشد  متواضع  انعطاف پذیر و  نوآیین  و  تازه  دریافت های 
تا  بگوید:  می تواند  بزند. کدیور  لبخند  عرفی  و  اسالم جدید  آفرینش  به  سنگی اش  و 
جایی که دانش جدید و دانشمندان جدید ادعا کرده اند، خودارضایی پدیده ای طبیعی 
و بی ضرر به نظر می رسد و نمی تواند حرام تلقی شود. باید فهم خود از شریعت و دین 
را تازه کنیم و از پیروی پیشینیان در این موارد دست برداریم. دست کم کدیور می تواند 
ادعا کند: گزارش های علمی در مورد استمنا و پیامدهای آن بسیار گوناگون است. اگر 
گزارش هایی که جلق زدن را طبیعی و بی ضرر می دانند درست باشد، جلق زدن نمی تواند 
حرام باشد. ایستادن در کنار گزارش های اندک مخالف و هم سویی با سنت ستبر ستیز با 

دستاوردهای جدید با ادعایی نواندیشی نمی خواند.
آنان که با روان کاوی و نشانه شناسی آشنایی مختصری دارند خوب می دانند 
به  است؛  روانی  خودارضایی  نوعی  تداعی  همیشه  آن،  از  حاصل  لذت  و  تکرار  که 
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بار برای همیشه از پهنه علم و قانون و این  باید یک  عبارت دیگر، نواندیشان مسلمان 
تاریخ سراسر شکست و عقب نشینی برای مذهبی ها، بگذرند و به خودارضایی پنهانی با 

فانتزی های مذهبی خود پایان دهند!
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یادداشت ها

انرژی جنسی«، وب گاه شخصی محسن  1. محسن کدیور، »خودارضایی جهت تخلیه 
کدیور.

2. همان.
3. اکبر کرمی، »نواندیشان مسلمان جدید«، وب گاه اخبار عزیز، آبان 1391.

و  اعتراض  و  نمی دانم علت آشفتگی  »من  می نویسد:  فیس بوک  در  رهبری  مسعود   .4
گاهی تمسخر دکتر کدیور از سوی دین نامداران چیست. آیا انتظار دارند ایشان بر 
خالف موازین فقهی فتوا دهد. ایشان مجتهد است و اصول و متد استنباط احکام 
شرعی  حکم  تغییردهنده   لزوما  هم  علمی  فرضیات  نیست.  دل بخواهی  هم  شرعی 
نیست. پاسخ کدیور هم برای مومنان و متدینان است. وگرنه غیرمومنان و نامتدینان 

می توانند هر کاری که صالح می دانند با آن عضو شریف انجام دهند!«
5. عبید زاکانی در ترجیع بندی آورده است: »جلق می زن که جلق خوش باشد/ جلق در 

زیر دلق خوش باشد«
ابن دیالق در رساله معراج نامه آورده است: »ای کریمی که در بسیط زمین / همه جا 
عبد مشت زن داری / یا تو هم مشت می زنی چون ما / یا که چون دیگران تو زن 

داری«
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6. مژگان کاهن، »خودارضایی: از باورهای فرهنگی تا نگرش های علمی«، وب گاه رادیو 
زمانه، آبان 86.

ایلیا جزایری چنین نگاهی را در صفحه فیس بوک خود این گونه آشکاریده است:   .7
»یک بنده خدایی از مرحوم آیت اهلل منتظری سوال کرد درباره مسئله ارث زن و مرد، 
آقای منتظری هم جواب داد که برپایه احکام فقهی، زن نصف مرد ارث می بره. اون 
بنده خدا هم هی گیر داد و مجادله کرد، اما آقای منتظری حرف اش یکی بود. بعد 
از این که طرف اصرار کرد، آقای منتظری بهش گفت: من چیزی که از فقه می فهمم 

همینه. شما می خوای یه فتوای دیگه ای بگیری، برو سراغ آقای صانعی.
غرض از بیان این خاطره: بابا جان، آقای کدیور یک مجتهد هست در فقه اسالمی، 
هی به بنده خدا گیر می دین و بدوبیراه می گین چون گفته که خود ارضایی حرامه؟ 
خب بر پایه متونی که داره، جواب یک استفتا رو داده. خودتون رو هم بکشید فقه 
همینه. هی نیایم خواسته هامون رو بخوایم به شکل فتوا در بیاد. نگاه ها به زندگی و 

نقش فقه در مدیریت جامعه باید اصالح بشه.«
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۲۳. تسلیم دلواپسان پهنه سکس نباید شد
نقدی بر حاشیه های فیس بوکی  اجرای برهنه کنسرت شاهین نجفی در کانادا

من در جریان بهار عربی و در گیرودار انقالب ناکام و پاییزی مصر، در دفاع از برهنگی 
در  دموکراسی  است«.  دماسنج  »برهنگی  کردم  ماجدالمهدی  استدالل  علیا   اعتراضی 
آنجا تالش کردم نشان دهم که برهنگی چرا و چگونه می  تواند »پیش از دموکراسی«، 
پیش نیازها و پتانسیل های دموکراسی خواهی را به چالش بکشد و »پس از دموکراسی« 

بنیادها و استانداردهای  آن را.
وقتی کار به گلشیفته فراهانی و برهنگی معصومانه او رسید »گلشیفته بودن در برابر 
باد« را ستودم و کوشیدم توضیح دهم که چرا باید در کنار گلشیفته ایستاد و از گزند 
باد استبداد که دست کم در ایران ما همیشه با هجمه های جنسی و شبیخون های  اخالقی 
بسیاری  از  حد  تا  خود  شجاعانه  برهنگی  با  فراهانی  گلشیفته  نهراسید.  می  شود  نواخته 
اجتماع پریشان ایرانیان پوست گیری کرد و داشته ها و انباشته های  آنان را تا حد فراوانی 
برهنه کرد. گلشیفته با زیبایی عریان خود نشان داد که بضاعت ما در نهادینه کردن حقوق 

بشر و دموکراسی با همه پرگویی ها چقدر اندک و ناچیز است.
- پرنده ها که پریدند اورای هراس از آزادی جنسی  استشمام می  شد و گلدان ها که 
شکستند، آشکار شد که هراس از آزادی جنسی چه ساده و چه به سادگی می  تواند به 
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هراس از آزادی دگردیسد. –
طوفانی که در برابر اجرای برهنه کنسرت موسیقی شاهین و همکاران اش به راه افتاده 
است، از کجا ریشه می  گیرد؟ و سر چه دارد؟ چرا نیمه برهنه شدن شاهین و برهنه شدن 
این  مخالفان  و  منتقدان  هم سویی  است؟  کرده  دلواپس  را  ما  این گونه  او  همکاران 
رخداد هنری و اعتراضی )در حالی که به جریان ها و گروه ها مختلف و گاهی متعارض 
مربوط اند( بیان گر چیست؟ و چرا در پهنه سکسوالیته و هنجارهای جنسی، دلواپسی های 
ما این همه به زندان بان اعظم و سربازان گمنام او نزدیک می  شود؟ چیست آن چیزی که 
نمی  گذارد این »دوپهلویی«ها، »هم دستی«ها و همانندی ها با حکومت سرکوب، سانسور 
و سکوت از میان برخیزد و یک بار برای همیشه تکلیف ما )که صاحبان حاکمیت ایم( با 

حکومت )که برآمد سرب و سراب است( روشن شود؟
سندروم »استبداد ایرانی« چگونه با »سرطان اضطراب های جنسی« ما درهم آمیخته 
است؟ و در بزنگاه های تاریخی، چرا همه چیز به سکس می رسد که مزیت نسبی در آن 
همیشه با واماند گان و درگذشتگان بوده  است؟ و چرا ماندن در صراط مستقیم پارسایی 
جنسی  اهتمام همه ما است؟ چرا نمی  توانیم دست کم به شاهین نجفی و همکاران اش حق 
بدهیم که خطا کنند؟ خوش باشند؟ و از عریانی خود پرچمی  بسازند برای باالکشیدن 
برهنگان را مالمت  برای گشت ارشاد تنگ می  شود؟ و  خود؟]1[ چرا ما دل مان هنوز 
می  کنیم؟ و بدمان نمی آید در فضاهای مجازی )که خوش بختانه هنوز در کنترل کامل 
زندان بان اعظم نیست( و حتی در کانادا هم هنجارهای بیمار جنسی مان ادامه داشته باشد؟ 
ایرانی ها هر کدام یک مجمع تشخیص مصلحت ایم؟ و مثل رهبر فرزانه، یک  ما  چرا 
»برادر بزرگ تر« تمام عیار و خودفرزانه پنداریم؟ ما »شهربندان خندان« چرا این همه به 

زندان بان اعظم همانندیم؟
به باور من و فارغ از آماجی که هنرمندان و معترضان در این کنسرت برهنه جستجو 
می  کنند و نیز فارغ از داوری هنری بر این رخ داد، پاسخ برخی  از این دست پرسش ها 
در جریان مقابله خام برخی  از منتقدان و دشمنی های کور گروهی  از مخالفان با برهنگی 
 آشکار می  شود؛ این که خیلی زود نقد برهنگی در این غوغا، جای اش را به نقد فرد برهنه 
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نیست؛  برهنگی  نقد  لودهنده است. آشکار است که مسئله،  بسیار  او می  دهد،  و آماج 
مسئله اصلی سرکوب پسرک گستاخی  است که جرئت کرده است »خطا« کند )در باور 
منتقدان( و از صراط مستقیم نیاکان اش عبور کند و به برهنگی بنیادهای فرهنگی حاکم 
بخندد. مسئله اساسی  آنجا ست که کسی با ایستادن بر فراز پاهای لرزان خود، احساس 
حقارت ما را که نمی  توانیم و نمی  خواهیم روی پاهای خود بایستیم تحریک کرده است.

چه  دلواپس  نمی  دهند  توضیح  آشکارا  چرا  برهنگی  است،  منتقدان،  مسئله  اگر 
دلواپسی  آن ها  اگر  و  دارد؟  داخلی  دلواپسان  با  نسبتی  چه  دلواپسی ها  این  و  هستند؟ 
ببرند؟  بهشت  به  را  پلشت و دژخویانه می  خواهند شاهین  این گونه  اخالقی  است، چرا 
چرا دلواپسان پهنه اخالق و سکس آشکارا نمی  گویند با کسانی که قصد رفتن به بهشت 

ندارند، چه باید کرد؟ 
تالش برای درهم کوبیدن هنرمندی که جرئت کرده است )دست باال( خطا کند، 
عریان شود و به ما و ارزش های ما )که چیزی بیش از باورها و داوری های نیاکان مان 
نیست( پوزخند بزند، چه رابطه ای با ادعای نظریه پرداز ترور و خشونت در ایران دارد که 
»آزادی را بت بزرگ زمانه« می داند؟]2[ و ما که برای سکوت او بی تابیم و از هیچ دشنه 

و دشنامی  نمی  پرهیزیم کجا ایستاده ایم؟ و چه می  پالیم؟
چرا از خود نمی  پرسیم، برسازندگان این انبوه سرکوب و سانسور چه کسانی هستند 
و  خودسانسوری  به  را  او  و  ربوده اند؟  هنرمند  یک  از  را  عریان شدن  جرئت  حتی  که 
سکوت کشیده اند؟ پلشتی جمهوری  اسالمی ، پلشتی درون ماست که این گونه گستاخ 
و دژخو در برابر ما ایستاده است. تصویری که دیده نمی  شود راز شب تاریک و دراز 

جمهوری  اسالمی است. 
»آمیزش  و  صلح  زندگی،  گفت  باید  آینده اند  ایران  دل نگران  که  کسانی  همه  به 
به  رسمیت بخشیدن  و  پذیرش  تحمل،  گرو  در  فردا  ایران  در  مسالمت آمیز«  اجتماعی 
پاشیده  درهم  وقتی  آباد  و  رویای  ایرانی  آزاد  داوری های  اوست.  و  باورها  و  دیگری 
می  شود که آزادی فارغ از تعادالت دموکراتیک، به آزادی نیک و آزادی بد تقسیم 
می  شود. هیچ کس با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک )دست کم در ساحت نظر( 
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حق  و  خطاکردن  حق  که  می  شود  رها  هنگامی  سنگ  اولین  همیشه  ندارد،  مخالفتی 
متفاوت بودن فراموش می  شود.

به همه کسانی که هر گاه فرصت می  کنند دستان شان را به شادی در باد سکوت، 
سانسور و سرکوب تکان می  دهند و میوه های نفرت و تحقیر به جانب اقلیت ها و برهنه ها 
پرتاب می  کنند، به همه آن ها که در خطه دلواپسی جنسی و اخالقی سنگر گرفته اند و 
در اورای بهمن استبدادی دیگر هلهله می  کنند باید گفت »توسعه، ترقی، دموکراسی، 
و حق  و جنسیتی  آزادی جنسی  و جنسیتی،  برابر جنسی  برابری،  آزادی،  بشر،  حقوق 

خطاکردن ادامه یکدیگرند.«
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یادداشت ها

1. بسیاری  از نقدهای فیس بوکی در ارتباط با اجرای برهنه کنسرت شاهین نجفی 
معطوف به سرزنش و نکوهش تالش هنرمند در طرح خود بود؛ در نتیجه جدا از 
قابل  نمی  تواند  نیت خوانی سرکوب گرانه و پدرساالرانه )که  درستی ونادرستی  این 
دفاع باشد( مسئله ای که می  ماند این است که چرا یک نفر نمی  تواند و نباید درپی 
باالکشیدن خود در پهنه عمومی  باشد؟ و چرا و چگونه می  توان برای هنرمندان در 

نقش برادر بزرگ تر تعیین تکلیف کرد؟
2. آیت اهلل مصباح یزدی در سخنانی در قم گفته بود: »امروز فرهنگ جهانی دنیا بر اساس 
فرهنگ  این  پرچم دار  و  جهانی  است  فرهنگی  این  شده.  آزادی  استوار  قداست 
آزادی  است.«  بت  می  شود  پرستش  عالم  در  امروز  که  بتی  و  هستند  آمریکایی ها 
مصباح یزدی  افزود: »بسیاری  از کشورهای  اسالمی این فرهنگ را مورد توجه قرار 
داده و متاسفانه کشور ما را نیز فرا گرفته؛ روشنفکران و دولت مردان ما بیش از همه 
متأثر هستند و جرئت این که در برابر این بت اظهار مخالفتی کنند ندارند.« آیت اهلل 
مصباح توصیه کرد که در شرایط کنونی باید در برابر این فرهنگ جهانی  ایستادگی 

و مقابله کرد و »بت آزادی را شکست«.



سکس و دموکراسی 331


