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 یهباردر» زیر عنوانِدر یادداشتی  «نواندیش دینی»ی فلسفه و آموختهدانشآرش نراقی 

ی و بخشنقش زنان در شکل» یهچند نکته را دربار «ردسالارندشریک نظام مزنانی که 

ر و تغیی»گیرد که شمرد و در پایان نتیجه میبرمی« آمیزتداوم ساختارهای تبعیض

مردان و زنان است و در این  یهاصلاح نظام تبعیض مردسالار مستلزم مشارکت فعالان

گیری، تحکیم و نباید نقشی را هم که زنان در شکل راه توجه به نقش مردان مطلقاً

کاتی را ن گیریاین نتیجه ازنراقی پیش  «دارند، نادیده گرفت. تداوم این نظام تبعیض

 . روی آن لازم است ی کوتاهدرنگطرح کرده است که 

تر زنانی که در فضاهای اجتماعی و علمی و فرهنگی فعالاز آنجایی که ما زنان )

م، ایوردهخ« فمینیست ایرانی» برچسبِاز دَم  چه فمینیست باشیم چه نباشیمهستیم(، 

 روند، خوبنوشتارهایی از نوع متن آرش نراقی همین طیف را نشانه میاز آنجایی که و 

زبان یک فمینیست برای ز ها یا امن از سوی فمینیستکه روشن کنم ابتدا  است

ها، اگر اصلاً بخواهند پاسخ بدهند، از . فمینیستنویسمنمی یادداشت آرش نراقی پاسخ

من اما پاسخی درخور خواهند داد.  ،های فمینیستیمنظر مطالعات جنسیت و نظریه

 زیسته در این جامعه و پیگیری مسائلی فهمی که از تجربه برمبنایقبل از هر چیز، 

 نویسم.دارم می هاهای فمینیستن فعالیتکردان و دنبالزن

 ردانم میان ازهم صدایی سرانجام سکوت مردانه شکست و خرسندم که یار بس ابتدا

از زنان  شماریشود که منتشر می در روزگاری آرش نراقی یادداشترسید. به گوش 

. «و چنین روزگار کس به یاد نداشت» فشاگریبه ا انددر حرکتی نویدبخش افتادهایران 

 هایدر میان روایت کنند.روایت می جنسیو آزار  تجاوز از را شانشخصی یتجربه زنان

ها روایت اند.زنان تعدادی از مردان نیز روایاتی از تجاوز زنان به مردان منتشر کرده

 مه چشمب بسیار قالوقیلموضوعی که در این  .اگر بتوانید بخوانیدشان ،انددهندهتکان

 اخلاق و اندیشه و فلسفه و یهکه در حوز مردانیالخصوص بود؛ علی آمد سکوت مردان

اینطور که از این اکنون  تقریبًا همیشه حرف برای گفتن دارند.و حقوق بشر جامعه 

 است. امیدوارکنندهد. انبه حرف آمدهدر این بحث  مردانیادداشت پیداست 

به شوخی گفت:  ی نوبلمی در مراسم دریافت جایزهی نوبل شیتیم هانت، برنده

شوند و در نتیجه کارشان زنان نباید با مردان در لابراتوار باشند؛ زیرا عاشق مردان می»

ها را درآورد، این حرف سروصدای دانشجوها و فمینیست« دهند.را درست انجام نمی

https://3danet.ir/feminism-naraghi/
https://3danet.ir/feminism-naraghi/
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درنگ یکرد بت فاصله گرفت و دانشگاهی که با هانت کار میانجمن سلطنتی از تیم هان

 «اوباش لینچ»هانت معترضین فمینیست را  طرفدارِاو را اخراج کرد. از آن سو همکارانِ 

مترصد پرخاش به پشت مانیتورها  خوردههایی زخمهمچون پلنگ نام نهادند و

 ،ات آنها ضبط شده باشدنستند که اگر مکالماد، برخی از آنها میها بودندفمینیست

 گیری اینها از آنهاگیریِ آنها از اینها و انتقامهمین اتفاق برای آنها خواهد افتاد. انتقام

 شروع شد و این ماجرا در میان هزاران ماجرای دیگر هنوز ادامه دارد.

: دکنها میپرخاشی نثار فمینیست دارکند و جریحهرا طرح مینراقی بحثی  آرش

ست زنان خودشان همد برخی از است که در این متن حرفش این است کهمدعی او 

ه ک اینحرف نراقی در این متن حرفِ دیگری است، اصلِ سوای اینکه  نظام مردسالارند.

یش از اینها از سوی خود زنان خیلی پ همدست نظام مردسالارند از زنان خود یبرخ

و رفتارهایی را که از سوی زنان  گویند و زنانِ ضد زن رامچنان میه ،گفته شده است

ن کنند و ایبخشی میدر مورد آن آگاهی کنند،شدت نقد میبه ،زندزنان سر می بر ضدِ

 . نهان نیست که در این یادداشت برای ما روشن شده باشدای پمسئله

 هایدیدگاههای نهان جذابیتید آچشم من می به ابتداچه در این یادداشت نآ

 گویی است.خوانده فلسفه مردانِ برای برخیی کلاسیک فلسفههای آموزهیزستزن

را در   شوپنهاور هنر رفتار با زنانِکتاب  شودمیشان از دست زنان خون وقتی دلآنها

تاب ک گانِو کلام شوپنهاور را همچون واژ خزندگیرند و به کنج اتاقی سرد میوش میآغ

 اًمرد ذات»که  نندخوامیارسطو  سیاستآنها در کتاب  .کنندمقدس زیر لب تکرار می

 نیکند. ایم یرویاز آن پ یگریدهد و دیدستور م یکی. زیو ناچ ریبرتر است و زن حق

دستوردادن ساخته شده نه زن؛  یبرا نوع بشر است... . مرد ذاتاً یبرا یاصل ضرور

همانطور که سقراط  تجربه برترند... .کم مچون کهنسالان که بر نوجوانانِدرست ه

دادن شجاعت مرد در فرمان ست؛یمرد و زن با هم برابر ن ت: شجاعت و عدالدیگویم

 یزنان از نظر اخلاق»معتقد است که  ارسطو باز هم« کردناست و شجاعت زن در اطاعت

« .اندجسم اند و زنان صرفاًروح از مردان قرار دارند. مردان یترنییهم در مراتب پا

 تگانِآموخشود که دانشکننده مینگران وقتیی کلاسیک های فلسفهخواندن این درس

 شان نشود کهحالی ودرمانو درست ی جدید را خوب نفهمندهای فلسفهآموزهفلسفه 
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در جهانِ  شوند از اینکهاندیشناک نرد شده است و ی کلاسیک فلسفه آرای ضدزنِ

 یشینواند»های آرش نراقی علاوه بر فلسفه پای آموزه یدرباره .اندها اسیر شدهکلاسیک

 مرنراقی به ث ها در یادداشت آرشکه این آموزهو خبر بد این آید.به میان مینیز  «دینی

 دردسرساز را با هم مرور کنیم: نکات این ثمرِ نشسته است.

زدایی خشونت یهو بهترین شیو نویسد: نراقی تعریفی از خشونت میی اولنکته

شرط  اوداند. از مناسبات انسانی را برابری حقوقی و حقیقی میان زنان و مردان می

داند. در کنار هم می جامعه ردانِمزنان و  جنسیتی را کوشش دوشادوشِ  تحقق عدالتِ

د چشمی دارکه آرش نراقی گوشه شوداف نظر چندانی نداریم و معلوم میاختل تا اینجا

 .تجاوز جنسی یهدربار فشاگرهای اروایت به

ند کوشبرخی از زنان فعال در قلمرو حقوق زنان می» نویسدمینراقی  :ی دومنکته

مویی به جنبش بیزاری از مردان تبدیل کنند... این زنان... قلم که جنبش حقوق زنان را...

ترسیم  مرد شرقییا  1مرد ایرانیای از گیرند و تصویری کلیشهمی درشت در دست

 ای منفعل،است... زن به چهره محورآلتترین ویژگی آن یک زندگی که مهم کنندمی

دانشگاه،  دکند که این زن استاشود... و تفاوتی نمیدل و نهایتاً قربانی بدل میگول، ساده

 «دار، نوجوان، میانسال یا سالخورده باشد.دادگستری، هنرمند یا خانه نگار، وکیلروزنامه

 ،داندنین سرزنشی میسزاوار چتمام مشاغل و سنین در را « برخی از زنان»این  نراقی

 کندمی کاریکاتورسازی «مویی درشت در دستبا قلم بیزار از تمام مردان زنی» با وصف

جامعه گرایانه از تمامیت داند که تصویری واقعکاریکاتورسازهایی می»را  زنان و آن

 ی نراقیهی کنایتوانیم دربارهمی «برخی» یهبا توجه به نوشتن کلم« کنند.ترسیم نمی

بیند که خواهان تبدیل از سوی برخی از زنان می« کوششی» اوزیاد سخت نگیریم. 

 جنبش حقوق زنان به جنبش بیزاری از مردان هستند.

از »ه ک ، تصویریکندرا ترسیم می تصویر نظام مردسالار از مرد: نراقی ی سومنکته

، جوییمعادل است با سلطه مردبودنفته شده است و مطابق آن جهان حیوانات وام گر

ت نفس بالا، شجاعخلاقیت و ابتکار عمل، اعتمادبه تهاجم، جسارت در ابراز وجود، قابلیتِ

                                                      

 .است ینراق آرش از دهایتأک 1 
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در مقام هماوردطلبی، قدرت جسمانی و روحی زیاد، قدرت عقلانی بالا، قدرت رهبری و 

ی، گرحمایت یهناپذیر، تحمل بالای درد، روحیپذیری، میل جنسی سیریمسئولیت

نویسد که و می «و غیره.آوری، محبوب زنان بودن، مورد احترام دیگر مردان بودن انن

حیث همیشه تحت فشار مداوم ها را ندارند و از همین بسیاری از مردان این ویژگی»

 نداریم؛ هنوز دعوایی «یابند.فرسای جامعه )از جمله زنان( میتوقعات و انتظارات توان

شترکی که نراقی به درد م کنید که من؟چیزی فکر می آیا شما نیز به همان ولی

سیاری بدر این جامعه و دیدن  بودنزن نظام مردسالار از به تصویر تواند ببیندش؟نمی

فشار مداوم توقعات و  زیرِها را ندارند و از همین حیث همیشه از زنان که آن ویژگی

  ؟هستند( مردانجامعه )از جمله  یفرساانتظارات توان

 دکناصلی نظام مردسالار معرفی میجزو کارگزاران  زنان رانراقی : ی چهارمکتهن

بوط های مررسد حتی در روزگار شکوفایی جنبشبه نظر می» :نویسدو بدون مصداق می

 «ت.بسیار نزدیک اس نر غالبآل به تصویر ب زنان از مرد ایدهبه حقوق زنان، تصویر غال

با  وهاییوگگفتآیا  به نظر ایشان رسیده است. با چه استدلالی معلوم نیست این جمله

اند آمارهایی در این مورد رجوع کرده متون و اند یا بهو مردان در این باره داشته زنان

به نظرشان رسیده است « آلمرد ایده غالب زنان از»ی تصویر که چنین قضاوتی درباره

 گوید پس ازاست؟ نراقی می که پیشاپیش ضدزن تیذهنی ده ازحرفی است برآم یا

جین اوستین برای زنان  غرور و تعصب رمانِ سال هنوز شخصیت آقای دارسیِدویست 

آورد برای اثبات وجود این تصویر در نگاه زنان در دنیای جذاب است و این را شاهد می

خصیت الیزابت ش اند ومان را خواندهدانم چند نفر از مردانِ دنیای امروز این رامروز. نمی

های نرما زنِهای شخصیت نامدارترینیکی از الیزابت  بنت برایشان جذاب نبوده است.

سیار گرا که دست به حرکتی بتاست بسیار سنّ آقای دارسی شخصیتی است و کلاسیک

های تبه سنّ او به بستنزند، او پس از شناخت الیزابت بنت و دلمدرن و تابوشکن می

زند و با الیزابتِ پشت پا می قرن نوزدهم انگلستانِ ی اشراف و نجبایطبقه دیرینِ

واج آقای دارسی ازدکند. دقت کنید، ازدواج می پولو بی بیانگر آزاد، خودباور، روشنفکر،

نویسد این نکته نراقی می پردازم. در پایانِم میشش یع ازدواج در نکتهموضو به کند.می

 سیاری از این زنان )یعنی زنانی که آقای دارسی برایشان هنوز جذاب است( مردانِبرای ب
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های گیریدام در جواب چنین نتیجهم خوبیت ندارد هستند. «شوهران بالقوه» مجرّد

 همسرانی» مجرّدزنان  مجرّد بنویسم انگار که در نظر مردانِ ی خالی از فکریزدهشتاب

ان مجرّد زن مجرّد مردانِ نظرِم بنویسم انگار که در ولی مجبور ،نیستند« بالقوه

یچ جذابیتی ه گر در عصر ویکتوریایی،عصیاننیستند و الیزابت بنتِ « همسرانی بالقوه»

 کنم نراقی از آن دسته از مردانی است که هنوزگمان می برای مردان دنیای امروز ندارد.

از آنکه زنان و به بیراهه رفتن  بیش ی اوسئلهپسندند و مالیزابت را نمی زنان تیپِ

 د است.زنان باشد، ازدواج و تجرّ هایجنبش

ر مردان گوید اگمی اورسد. ی خیانت مینراقی به مسئله : در این نکتهی پنجمنکته

 هلِ نکته غافل شد که خیانت یک مرد متأنباید از این »کنند هل خیانت میمتأ

انگیز حیرت« گرا به همسرش تنها با مشارکت یک زن دیگر ممکن است.دگرجنس

. جای تمام این کلمات هم همین بود ما های دو سه نسل پیش ازبیشتر آدمنظر  ،است

سیم بنوی« گرامرد متأهلِ دگرجنس»مثلاً به جای  .توان با کلماتی دیگر عوض کردرا می

 مشارکت یک»بنویسیم « مشارکت یک زنِ دیگر»و به جای « گرامرد متأهلِ همجنس»

توان جای می پس روز است ،اگر شب نیستی ، به همین ترتیب در جمله«مردِ دیگر

برای اولین البته نراقی در اینجا  آوری است.شب و روز را با هم عوض کرد. بازیِ ملال

. نظر نراقی فروغ فرخزادد؛ دهو جنجالی ارجاع می به مصداقی وطنیبار در این متن 

مبارزه با تعرض مردان به حریم و حقوق زنان  بسیاری از زنانی که پرچمِ »این است که 

حالا  ،«، خود از برقراری مناسبات جنسی با مردان متأهل ابایی ندارندفرازندرا برمی

 یاخیرِ تجاوزهای جنس هایِمستقیم به افشاگرینراقی  دیگر کاملاً معلوم است که نگاه

 وارد مناسبات جنسیآگاهانه و عامدانه با مردان متأهل »به نظر نراقی این زنان  .است

همسران خود و همسران آن مردان حقوق  شوند و مشارکت در این خیانت را ناقضِ می

ن ها و گناهاخیانت»و  ، روابطش با مردهافروغ فرخزاد و بعد به زندگی« دانندهل نمیمتأ

ی جنسی برقرار کرد تا رابطه»یسد فروغ با فلان مرد متأهل نوپردازد و میمی« مکرر او

 و ی چنین تصویر تلخپس از ارائه و «ای خود کند.ای برای پیشرفت حرفهاو را پلّه

 راپرسد: چدار مبارزه برای حقوق زنان میاز زنانِ پرچمای از فروغ، و تحقیرکننده تاریک

 بخش فعالان جنبش زنان بوده است؟مستایش و الهامورد فروغ فرخزاد همیشه 
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ه به ساغر و ساقی پنا اعصابمکردنِ برای اندکی آرام خواندم کم مانده بوداینها را که 

فاع از د یهاین گروه از فعالان جنبش زنان مقول»که « رسدمی به نظر نراقی» بعد ببرم.

همین گروه » و «اند.آزادی جنسی درآمیخته یهحقوق زنان را با تلقی خاصی از مقول

جنسی رضایت طرفین است پس در  یشرط کافی برقراری رابطه ندچون معتقداز زنان 

طرف زن( نادیده گرفته شده  جنسی رضایت یکی از طرفین )غالباً  جاوزتتعرض یا 

ن چو اگر بوسه از طرف مرد باشد و بعدی عاطفی که در رابطه زندو مثال می «است.

این » از نگاهِ اتفاق و این هدجا تمام شرابطه همانو  یکی یا هر دو خوششان نیامده

ف زن باشد رفتاری شجاعانه توصیف ولی اگر بوسه از طر شود،می تجاوز جا زده «زنان

و پس از شرح اخلاق در روابط زناشویی و تعاریف شرط لازم و شرط کافی برای  .شودمی

 نانِ این ز» کنداولین پرخاشش را نثار زنان میدر کمال حیرت  جنسی یبرقراری رابطه

آن نیستند که پرچم حمایت از زنان را بر دوش بگیرند و خود را مدافع  یهتریاکار شایس

دام ک نراقیدر ذهن  موقع نوشتن این نکته دانمراستش نمی« حقوق ایشان وابنمایند.

  .است آوری رسیدهرتچنین نتایج حیکه به  منطق و کدام منظر فلسفی فعال شده است

هایی شمار روایتکمشده  تجاوز جنسی منتشر یهایی که دربارهدر میان روایت

به  انی نسبتبتنتوزی بندِکین چیزی نیست جز دعوای شخصی و واقعبه بودند که

زیادی ها نقدهای با انتشار این نوع روایتهمزمان  از قضاو  پسرهای سابق.دوست

 طبیعی است در هر حرکت اجتماعیِ این حرکت نوشته شد. رفتنی به بیراههدرباره

ت به کل حرک نوشتار یا کردارشان رفتار، توانند با گفتار،انه میآگاهناای جدیدی عده

 ستنی هم ن شوریولی آش به آ کند،مثل کاری که نراقی با این متن می ،آسیب بزند

که پرچم  ی آن نیستنداین زنان ریاکار شایسته»د که نتیجه بگیر د از آنبتوان نراقیکه 

ته به این نک« حمایت از زنان را بر دوش بگیرند و خود را مدافع حقوق ایشان وابنمایند.

 گردم.برمی

در  دلش را ش را، حرفِاصل حرفنراقی آرش ر که آخِ یه: و اما نکتششم یهنکت

ی که مردان»از نظر او  آن زده است و سر خودش و ما را بیش از این درد نیاورده است.

ن در مت»گرفتار زنانی هستند که « اندعنوان سبک زندگی خود برگزیدهبهد را تجرّ

 نِ ارا به چشم شوهر مجرّدمردسالار دنبال شوهر برای خود هستند... و مردان  یجامعه
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های بسیاری از ها و خشونتمورد مزاحمت مجرّد سفانه این مردانِمتأ بینند وبالقوه می

 عجیب« گیرندوی فمینیستی دارند قرار میکرده و امروزین ما که دعازنان تحصیل

سی بیره بی، بالاخسی فارسی با انتشار این مقاله موافق نبوده استبیبی حتی نیست که

ه عجیب هم نیست که و صدالبت تی داردهای درسگاهی تشخیص ،فارغ از اهدافش ،هم

 مجرّدِ اکثراً آرای عمیق مردان  محل انتشارطلب و اصلاح ی، رسانهصدانت

زنان  این»از نظر نراقی ، با انتشار این مقاله موافق بوده است. نسل ما یخواندهفلسفه

شمارند... این د آنها را تعرض به حقوق خود میخود و تجرّ سهمرا  مجرّد، مردان مجرّد

آیند... و معتقدند این مردان از جویانه، غیرمستقیم و دلبرانه پیش میزنان اول مسالمت

ان کوشند به این مرداند! بنابراین میهستند که هنوز ایشان را ملاقات نکرده مجرّدآن رو 

مالات ایشان را از نزدیک و به چشم خریدار ببینند و ها و کامکان بدهند که زیبایی

را  کلمه نظرات آرش نراقیبهکلمه خداوکیلی« ندپیش از آنکه دیر شود پا پیش بگذار

وقتی این زنان اشتیاق لازم را در طرف »دهد او ادامه می ام.از خودم درنیاورده ام ونوشته

آن  شود. ظاهراً تصور این زنانتر میها علنیتر و نشانهها مستقیمبینند شیوهمقابل نمی

را  دلبری ایشان هایتوانند نشانهتجربگی نمیاست که این مردان به علّت خامی و بی

ه چگونه پا دانند کتوانند یا نمیتجربگی نمییرویی و بت کمدرستی بخوانند یا به علّبه

ایی که کنند تا جتر میپردهیتر و بها را صریحها و کنایهپیش بگذارند. بنابراین نشانه

ا شوند تا راه را برای پقدم میکنند و خود پیشصراحت به طرف مقابل ابراز علاقه میبه

... شودغاز میتحقیر و تحریک آ یهحلپیش نهادن آنها باز کنند... اگر نتیجه نداد مر

نه خوردن آشنا نیستند، رد به سی دستِ درستی با فرهنگ و ادبِبسیاری از زنان به

تحمل  یهو آستان [!ادب و فرهنگ آشنا هستند نوع با این از نظر نراقی مردان]لابد 

ف تحقیر و تخفیکوشند آن را با ... و میزنان در پاسخ منفی شنیدن هنوز پایین است

ی بهادرعجب قُلدرهای بزن هاناین ز .«گرایدمتقابل پاسخ دهند... رابطه به خشونت می

مردان از طرف عشاق دیروز و دشمنان امروز طرف » نویسد:اند! در ادامه نراقی میشده

 اند و ظرفیتجنبهمردان ایرانی یا شرقی بی: »گیرندهایی از این دست قرار میخطاب

 خودخواهی هستید، من برای که زنان به ایشان ابراز علاقه کنند، شما فرد بسیار ندارند

سفم که ارزش عشق را در زندگی تان متأادب هستید، برایفم که اینقدر بیسشما متأ

آیا شما  زنید؟فهمید چرا از عشق حرف میشناسید، شما که از عشق هیچ نمینمی

https://3danet.ir/feminism-naraghi/
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یکی از زدم راستش حدس می .«را هستیدگی دارید؟ آیا شما همجنسناتوانی جنس

 نگرانی آنها در موردِ  شاید های تجاوز جنسیسکوت مردان در مورد افشاگریدلایل 

ا شان بباشد و احتمالاً در سکوت مشغولِ مرور روابط با زنان ی خودشانشتهگذروابط 

ار انتش اوت بآن سکزدم ولی ابداً حدس نمیشان هستند «و دشمنان امروز دیروز عشاق»

ز موارد در بسیاری ا»گوید نراقی می، خواندیم. داشتیم میشکسته شود چنین یادداشتی

ها مثل این حرف «انجامد.مزاحمت و تهدید و آزارهای خشن میبه حتی ماجرا 

ی هاو غریبه دیروزدوستدارانِ  » یبرخی از ما بین خودمان دربارهکه  است هاییرفح

 م.یزمانی که جنس بد زده باش ؛میزنمی مان«امروز

رار ق آرش نراقی را مخاطب خودی این یادداشت را، نویسنده بگذارید از اینجا به بعد

ای اجتماعی و همگانی مسئله وجههیچای را بهی چنین مقاله؛ چون مسئلهبدهم

نگاهی دوستانه و  از از نگاهی فراتر را، دادنتوان پاسخ ن متنی. راستش ادانمنمی

 . گیرداز من می شخصی،

 است مجرّداز نظر شما اگر مردی افتد، زیاد می هاییآقای نراقی چنین اتفاق ،بله

است، به  مجرّدولی زنی که « است د را به عنوان سبک زندگی خود برگزیدهتجرّ»

اینجا « بینندرا شوهران بالقوه می مجرّدمردان »ها مینیستها و فکردهخصوص تحصیل

ببینید زنان و مردان در جهان  .ی در میان است؛ ازدواجتراجتماعی بزرگ یهئلپای مس

 شان توانِ ، اکثریت قریب به اتفاقچه مخالف ،امروز چه با ازدواج موافق باشند

ری ی پد، توانِ کندن از خانوادهدنندار را زندگی مشترک تشکیلِ شرایطو  کردنازدواج

ی و به اقتصاد کاملاً روشن به دلایل مستقل را ندارندمتأهلیِ و مادری و تشکیل زندگی 

 جرّدم چه برای زنِ ،موارد بسیاری ازاین سبک زندگی در  .فرهنگی نسبتاً روشنِ دلایل

است که شما به خودتان تقدیم  انتخاب نیست، امتیاز شیکی مجرّد چه برای مردِ

روی  از مجرّدهابیشترِ . د اجبار استد انتخاب نیست، تجرّتجرّبرای بسیاری  کنید.می

که از  توانند اعتراف کنندمیهنوز  دهابرخی از مجرّ و کنندزندگی می مجرّداجبار 

 رای خودبکنند تلاش می تنهایی انتخاب آنها نیست و بعضی از آنها ،ندترستنهایی می

 دروغینِ را پشت شعار شانو ناکامی . ترسو همسری بیابند دوستی یاری، همدمی،

ر ه»ان روشن است که کاملًا برایشو  کنندمخفی نمی «مجرّدی انتخاب سبک زندگیِ »
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در این یادداشت  شما «بشود. قرار نیست همسرِ او دارد آمیزی به اوکسی توجه محبت

اش سبک زندگیخوانده و به خودش حق انتخاب دتان درسخو یکه به اندازه زنی به

ه ب ،کردناو را به دلیل دلبری دارید، و تحقیرآمیز لارتمامی مردسانگاهی به دهدرا می

ه نادانی متهم ب به مردها بودن و به دلیل ابراز علاقهبه دلیل بیانگرو  کردندلیل اعتراض

چه از سوی زن  دوستانه یا عاطفی یرابطهتلاش برای برقراری  کنید.و ریاکاری می

ا که ب رطبیعی است نگاه افرادی استباشد چه مرد امری طبیعی است، چیزی که غی

زن  هک دنویسنمی مثل شما و گاهی کنندگویند، عمل میهر روز میستیز ادبیاتی زن

بوی  با مرد مجرّدی بسازد ارتباطی دوستانه یا عاطفی کندی که تلاش میمجرّد

و وگکنید، درهای گفتنیامده پای او را قطع میدنبال شوهر است! و  دهدمی« النکاح»

سید نویمیگویید و میطوری های غلط را ها و کلیشهفرضبندید، پیشرا باز نشده می

الش دنبیوسف پیامبری است که زلیخای زناکار  اختیاری ندارد؛ مرد که انگار مرد هیچ

  است. ی جنسی با مردو داشتن رابطهقصدش ازدواج  ردبروبرگو بی دودمی

 از سوی دیگرکنیم و قش قربانی بازی میدانید که ناز یک سو ما را زنانی می

 خشونت کلامی دهیم و دست بهتان میآزار م،کنیتجاوز می تانحریمنویسید ما به می

ازی کسی که نقش قربانی را باحتمالاً  در اینجا کنید، فکر نمییمزنو تهدید و تحقیر می

مصداق من همین  آورید، امایمهایتان مصداق نداستان نیست؟ برای قضاوت کند زنِمی

 یشمارانگشت مردانِ نویسم شما از جانبیادداشت است و بر اساس همین یادداشت می

ه ما مردانی ک تمام از جانب نه ید،اهای آسمان را به زمین دوختبا ذهنیتی بسیار کلیشه

 م،کنیکنیم، بحث میآنها با احترام متقابل زندگی می شناسیم و هر روز در کنارمی

 مدخلیی تجاوز جنسی مسئله چنین ورودی به رویم.یپیش مکنیم و همکاری می

خصوص هبوگوی متقابل را، این یادداشت امکان گفت است. و ناامیدکننده بسیار ضعیف

 برد.، از بین میاندمخاطبِ خاصِ مقالهمیان زنان و مردانی که 

پرسید چطور زنی غ فرخزاد اشاره کردید و از ما میشما به روابط شخصی فرو

سعی  بخشِ شماست؟مورد ستایش و الهاممثل فروغ فرخزاد « کار و گناهکارخیانت»

 ریدیگو زنان مردان غیر از شما،  چونبه این پرسش پاسخ بدهم. کنم به زبان ساده می

یم با ابراه یفارس یسیبیبی مصاحبه .دنفروغ فرخزاد دار یههم چنین قضاوتی دربار

ال پنجاه س محض بود. بیش از را به یاد بیاورید. ابتذالفرخزاد ی فروغ گلستان درباره

https://www.youtube.com/watch?v=tzVJvuXx0gc
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د کن که بع انگار روابط شخصی و رختخوابی او هستیم.درگیر پس از مرگ فروغ هنوز 

؟ و نیما و سایر آقایاناخوان از رختخواب شاملو و  خب چه خبر بپرسیم هااز این حرف

 د در حال نقد نظام مردسالار و هشدار به زنان همدستِ کنمی تصورلار وقتی مردسا ذهنِ

دادن فروغ به ی نظام ضدزن است. تقلیلدوآتشه همدستِواقع نظام مردسالار است به

فرخزاد در عمر کوتاهش  کند. فروغکار و فاسد در این زمینه کار نمیزنی خائن و گناه

د توانستن هن فرهنگی ودستگاهِ با هزاران دم ای به زنان ایران داد که دیگرانگنجینه

درد و اندوه زنان را به  رنج، ی بود کهاو اولین زن .حذفش کنند توانستند و نه بدهند

با  ،انی خودشکاری که زنان امروز با نگاه به پیشینه ،سکوت را شکست و آورد بیان

، زنان حرف نویسندرا می انهایشکنند؛ دردها و رنج، مینگاه به فروغ و امثال فروغ

 یست.ن شان کردکوتاهش ملاقات عمری که در ی فروغ با مردانی ما رابطه. مسئلهزنندمی

. فروغ شان پنهان کرده بودندکه زنان صدها سال در پستوهای ذهنهایی زد فروغ حرف

به ، او هه با مشکلات و دردهایش را داشتچون او توان مواجبخش است الهام فرخزاد

 زد،ینم «شخصی انتخابِ»که جامعه بر او تحمیل کرده بود برچسب  باریهوتنهاییِ اند

زنان و مردان را به این شب  او فهمیده بود که چیزی فراتر از انتخاب شخصی ما را،

میراث  زدن و نترسیدن داد.با شعرهایش به ما امکانِ حرفو ا ی دچار کرده است.طولان

 ای تمام ما بر جای گذاشته است.ی شعری است که برفروغ فرخزاد بیش از گنجینه

 ذل، مبتکودکانهاش با دیگران رفتاری فرخزاد از راه روابط خصوصی کردن فروغتحقیر

امدار ن و سایر زنانِ فرخزاد فروغدنیای امروز است. ما  مسائل اصلیِ به  ربطبه تمامی بیو 

 خودِ ستایش ماستاحترام و  مورد آنچه ،سازیم، از آنها اسطوره نمییمدانرا مقدس نمی

با تمام  ،آنچه بود تمامِبا ، . ما فروغ فرخزاد رااوست« وجود»؛ است فرخزاد فروغ

وان ت ،رنج توان دیدنِ او داریم.می مام نبوغش و با تمام وجودش محترمباهاتش، با تاشت

 او به ترین معنای ممکن را داشت.توان شناختن خودش در مشفقانه ترس و بیانِ

 د،ها زن را زحرفِ میلیون زبانِ ممکن حرف زد، نیترشکل ممکن، به باشکوه نیباتریز

 ،ها مالکنه شما و نه سایر انساندهر را نگاشت.  یو تباه بودن در میان شمازن او رنجِ

ما شبه دلیلی بسیار روشن  .نیستید فرخزاد زندگی فروغ یگیرندهصاحب یا تصمیم

راهیم و ابفرخزاد از آنچه میان فروغ  چون و بنویسید هایی بزنیدحرفتوانید چنین نمی
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ارد ، امکان ندداریدناطلاع  گذشت اشهای زندگیو سایر آدم گلستان و فخری گلستان

م توانیدر بهترین حالت می ها، هم من و هم تمام انسانشما هم زیرا اطلاع داشته باشید

 ی روابط خودمان با دیگری، آن هم از نگاه خودمان و نه دیگری، حرف بزنیم.درباره

که است  اینشایسته   ، رفتارِشایسته نیستی روابط دیگران با دیگران درباره زدنفحر

 گلی زیبا بر سر خاکِ فروغ فرخزاد ببریم.دسته گاهی ما و شما

ر تتر و مهماز چیزی بزرگتا بتوانیم  عبور کنیدحاصل های بیباید از این جدل

از  اند حرف بزنیم.ما آورده و عاملان جامعه بر سرِ روابط اجتماعیاز آنچه  حرف بزنیم؛

دچارش هستیم که  یتجرّداید تا به حال فکر کرده مان از یکدیگر حرف بزنیم.ترس

 همتجرّد اید این تنها راهی است که این جامعه پیش روی ما قرار داده است؟ فکر کرده

ده به ما قالب ش «انتخاب شخصی و سبک زندگی گزینشی»رقِ کالایی است که در زروَ

بحث دنِ کشیبا پیشبعد  و نشوید« غالب نرِ» یدهید که درگیر کلیشههشدار می است؟

ین به ا هرگزکنید. می« لکاته زنِ»ی را اسیر کلیشه تانمخاطب نروابط فروغ با مردا

، کاری که در این نِ اثرگذارناز ردکردن و شکستنمیل به خُ اید کهموضوع اندیشیده

بینید؟ موجودی از همه نظر را چطور می زن اش کجاست؟سرچشمه کنید،ت میاشیادد

 بهتر است فمینیست نباشد که زنییعنی  اصلاً وجود ندارد،موجودی که یعنی ؟ آلایده

زند و چون شما از درک شما را بر هم می چون آرامشِ شود،چون از جذابیتش کم می

ست ا ی قدرتمندیبازو نارواهای قضاوت ایناین نگاه و  بودن عاجزید. انتشارفمینیست

خش بدر  ،تانخوانندگان نشان به آن نشان که از سوی .مردسالار جدید نظمِ برای حفظِ

 رسد.صدای تشویق به گوش می ،صدانتنظراتِ 

با مقدماتی کلی و مورد  نوشتاری را تواند که چطور میدهاین یادداشت نشان می

 به نتایجی و وارد متن کرد چند زناز  را های خوددلخوری بعد و قبول همگان آغاز کرد

عاجز  ،جنسیتیی فضاهای فکری تککنندهتقویت مردمحور و ،گراواپس ،خطرساز رسید

سرنخِ یافتن پاسخی برای این این متن  ؛ ووگو با زنانو ناتوان از گفت از فهم دیگران

 و خود را طبیعی جلوه دادنادرستِ های فرضپیششود میچطور که  است پرسش

، ردتوجیه کرا  ترساندن از فمینیسم ترسیدن و و از برقراری ارتباط با زنانناتوانی 

ت یادداش این و ؛و خردمندانه تعبیر کرد آنها را اخلاقی بارها و بارهاد و کر عملی ،نوشت

 با اعتراض به نادقیقو  نادرست سردرگم، عباراتیتوان با چطور می دهد کهنشان می



 

 
 

 کریمیشیرین  03

 یدهندهترویج )که تصور موهومی است( «از مردان یبیزار» در راهِ برخی  کوششِ

ت و این یادداش ؛فعال در جامعه شد آگاهِ ان ی زنگر چهرهو تخریب «بیزاری از فمینیسم»

 دهد روشنفکر یا نواندیش ایرانی تا چه اندازه در رویارویی با فمینیسم سردرگممینشان 

ی خودباوری و خودمختاری زنان که نشانه رفتارهایاست و از بعضی از  خوردهو ترس

ی اندیشه دهد مردان فعال در حوزهو این یادداشت نشان می ؛ریزدبه هم میآنان است 

 ،مان نیاییدنبالشویم دشما نمی ما شوهرِ :به دنبال بهانه )در اینجادر ایران چطور 

فهم  رین تلاشی برایتند و کمند، وسط بازی کنتا زنان را جدی نگیر هستند( !، اَهمرسی

نی کند که اگر نگاه نواندیشی دیفمینیسم نکند؛ و این یادداشت این پرسش را طرح می

های رسولان به سوره شوددیگر چگونه می»است  هوشمایه، کمکمبه زنان چنین 

   «سرشکسته پناه آورد؟

 .خالی از فکر است متنی ،بدخواهانه نیست ی آرش نراقی متنیمقالهی اینها با همه

ارزشمندی  پیمان وما آرشیو پُرو ، و حتی از پیش از آن،مشروطه به این سوانقلاب از 

ریم ی داهاینوشته. همگان داریم برای بهترکردن زندگیِو مردان های زنان تلاش یهدربار

به روش خود فمینیست از زنان و مردانی که زنانی که به روش خود عاقل بودند،  از

توان با خواندن این می به روش خود فمینیست نبودند. از زنان و مردانی که بودند و

به  روی برگرداندن و از و فمینیسم و ترساندن از فمینیست متون فکر کرد و از ترس از

، ستفمنیزنان غیرزنان فمینیست و متون  با خواندن. زنان دست برداشت حاشیه راندنِ

روشن اً کاملای همدلانه و و با برقراری رابطه زنان حقوقجنبش مسائل زنان و  یپیگیربا 

توان به می .رزمو هم زنجیریمهم مان،توان فهمید که ما، فارغ از جنسیتمی با زنان

  .تر را فرونگذاشتدرکی متقابل رسید، دست از نامهم برداشت و مهم
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 :دیبخوان نجایا توانیدآرش نراقی را می ادداشتی
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