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 مجری
خدمت اساتید بزرگوار مهمانان عزیز و بزرگووار   کنم یمخیر مقدم عرض ، بسم اهلل الرحمن الرحیم

از محضر حجه االسومم و المسولمین دک ور یواد       کنم یمبدون فوت وقت دعوت ، جلسه امروز
جهت خیر مقدم به قدس رضو   س اناسممی آ  یا پژویشبنیاد پژویشی دف ر قم منش مدیر 
جناب حجت االسمم و المسولمین اسو اد زییوایی    سپس از محضر رگزار کنندگان و میهمانان و ب

 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد)ص( بهره خواییم برد نژاد 

 حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوالفضل هادی منش
بون   السمم علیک یا علی، رب یسر و ال تعسر سهل علینا یا رب العالمین بسم اهلل الرحمن الرحیم
اسوممی آسو ان قودس      یا پژویشبه نمایندگی از بنیاد که اف خار دارم ، موسی الرضا المرتضی

یف موین نشسوت از مجموعوه     ،ایون نشسوت  ، رضو  در این نشست مش رک حضور پیودا کونم  
بوه یموت دف ور قوم بنیواد      یست کوه   «یمایش ملی الگو  مفهومی عفاف جنسی»  یا برنامه

سوال گشتو ه   دو این یمایش از  .حال برگزار  استپژویشها  اسممی آس ان قدس رضو  در 
دارا  تورا  علمی مرکب از اسواتید و  تده و  آن برگزار  نشست پیش شآغاز تده و تا کنون ت

 اتو ه بیست و پنج جلسه کارتناسوی د تا کنون نمایندگان مح رم مراکز مشارکت کننده است که 
بیسوت و نوه و سوی آبوان امسوال در دف ور تیلی وات         یا  یختاریمایش در دو روز در این  است.

بوه  و  تووم  ینمو مصود   بیش از این . خواید تداسممی و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز برگزار 
تحقیقات زن مح رم مرکز کنم از ریاست مح رم می تشکر  نمایندگی از بنیاد پژویشها  اسممی

یمچنین معواون مح ورم پوژویش    ، نواده جناب حجه االسمم و المسلمین اس اد زییایی نژادو خا
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سوازنده و رایگشوایی را    مفیود، آقا  دک ر دیقان که یمکار  حجت االسمم و المسلمین جناب 
اسوممی آسو ان قودس آغواز کورده و ایون         یوا  پوژویش مرکز تحقیقات زن و خانواده و بنیواد  

. مخ لو  علموی پژویشوی و اجرایوی در حوال اجورا اسوت        یوا   ینهزمدر  یا تفایمو  یا  یمکار
دک ر آیینه چی کوه  حجت االسمم و المسلمین جا دارد تشکر کنم از برادر عزیزم جناب  یمچنین

و در ایون   کردند یمترکت  تورا  علمیبه نمایندگی از مرکز تحقیقات زن و خانواده در جلسات 
خیلوی ممنوون از    .کوردیم  یمیمایش اس فاده تورا  علمی  مدت از نظرات کارتناسی ایشان در

 مد هلل رب العالمین.فرص ی که در اخ یار بنده گشات ید و آخر دعوانا ان الح

 زیبایی نژاد محمدرضا جناب حجه االسالم و المسلمین استاد

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد اهلل رب العالمین و صولی اهلل علوی   
اعدائهم اجمعین من االن الوی قیوام یووم الودین     علی دائم اللعن السیدنا محمد و آله الطایرین. و 

از دوس ان  کنم یمتشکر یم من  احاط به علمک.و بعدد ما  یهابنلها و عاللهم صل فاطمه ابیها و ب
آس ان قدس رضو  و مرکز تحقیقات که مش رکاً این جلسوه را راه  بنیاد پژویشها  عزیزمان در 

 .انداخ ند
درخوور  و زیواد  از ناحیوه جریوان       یوا  پژویشنقطه ترو  بحث من این است که م أسفانه 

ه دلیول تنیلوی   و ما م أسفیم که بو ، انقمبی در میاحث مربوط به تاریخ اج ماعی ایران انجام نشده
از زبوان میوارزان بوا    ، از زبان بهاییوت ، اصحاب انقمب بایس ی تاریخ خودمان را از زبان فمنیس ها

 یوا  آننظور  کوه     یا چارچوبنظام تاریخ اج ماعی خودمان و تاریخ انقمبمان را روایت کنیم و 
س  اسوت کوه در   باعث تأ. و دید یماست ذینیت ما را یم تکل  مؤثردارند و در بردات هایشان 

، موضوعی که از اول انقمب تا االن بیش ر ذین کنشگران را درگیور کورده م ول بحوث حجواب     
. کننود  یمو کم ر کار علمی صورت گرفت ولی گرویها  فمنیس ی دارند به تدت سرمایه گشار  

یکی از کاریایی که اخیراً من دیدم کار  است از خانم مریم حسین خواه از فمنیسو ها  مهواجر   
سوی و   فرماید یمو ک ابی با عنوان ک اب این رن ی مراجع ، جشب گروه عدالت برا  ایران تده که

از روز اول  بینیود  یمو  فرماییود  یمو صد و پنجاه صفحه مووقعی کوه مراجعوه    ، پنج سال در حجاب
نشوان  ، که االن وجود ندارند م ل آینودگان  یییا روزنامه، تورق کردند یا روزنامهانقمب تمام این 

آرتیو در دس رس و قو  دات ند و یموت بواالیی در جسو جو. و ک واب دیگور  خوانم        دید یم
ایون یوم نشور    ، نوتین احمد  خراسانی دارد روتنفکران و حجاب در دویست و یف اد و صفحه

یک فصلی باز کردند بوه   بینید یم کنید یماین رن ی است. موقعی که به سایت جریان چپ مراجعه 
عرض توود کوه بنیواد    خوب ، کنند یمن که تاریخ زنان ایران را در آنجا روایت نام مهر بانوان ایرا

آقوا  احسوان   ، ایران در امریکا که از طرف خاندان پهلو  حمایت و تأسویس توده    یا پژویش
یارتواطر لقیوی اسوت کوه     ، احسان یارتاطر بهایی زاده است، یارتاطر و دیگران آنجا فعال بودند

دانشونامه   مؤلو  پدر ایشان و پدر مادر بهایی بودند ایشان کسی است که  ظایراً عید الیها داده به
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اولین ایرانی اسوت کوه پوس از    ، از کسانی است که در دیه یزار و سیصد و بیست، ایرانیکا است
پایان نامه دک ور   ، به مقام اس اد  رسیده است، اس اد دانشگاه تده، جنگ جهانی دوم اس اد تد
 که معشوق در ادبیات فارسی قابل تطییق بر زن نیست.   ایشان در این موضو  است

، اولین اثر  است که یک ایرانی تاید در این زمینه نوت ه و مراجعه کرده به ادبیات مک ووب موا  
مربووط  ، تعرا  عارف پیشه و کسان دیگر که آنجایی که بحث از تاید آوردند و معشوق آوردند

یک مرد و یک نوجوان و چیزیا  دیگر اسوت. خوانم    به روابط یم جنسگرایان دو تا مرد است یا
تر از ایشان ندات ه باتیم یف اد و چنود   افسانه نجم آباد  تاید در بین فمنیس ها چهره آکادمیک

در دیه تصت مجله نیمه دیگر با کمک دوسو انش در خوارک کشوور فصولنامه نیموه      ، ساله است
ست که انجام دادند. دو سال قیلش سال تصوت و  اولین کار ان شاراتی ا، دیگر را به ان شار رسانده

. بوا نوام   کننود  یمو چاپ  مجموعه مقاالتی در مورد مسائل زنان در ان شارات ضد آلمان ظایراًیک 
مس عار آذر طیر  که ایشان در مجله نیمه دیگر با نام مس عار آذر طیر  مقالوه نوتو ه و رسوول    

بعد از مدت دیگر  اسم مس عار کنار ، در ک اباهلل صلوات اهلل و سمم علیه ضد زن معرفی کرده 
ایده یمکار  بین ، گشات ه با اسم خودش و بعد به تیع فرد  پایدار که از فمنیس ها  دیگر است

از اولین زنان ایرانی اسوت  ، مخ ل  فمنیس ی را از اسمم گرا و دیگران آوردند رو  میز  یا گروه
آباد  است که از مشروطه خوایانی است که خوود   و خود افسانه نجم آباد  نوه سید یاد  نجم

این که پدر ما از فرقه بابیه بوده است یک قرائ ی در طایفه خانوادگی  گوید یمافسانه نجم آباد  
در مورد خانواده ما این را می گویند. پدرش مشهور بوده به اینکه بوابی اسوت. از    گوید یمماست. 

. خود ایشان در ک اب ساالر زنان ایران جز دانش آمووزان  روحانیون بوده بعد ملحق تده به بابیت
از اولوین کسوانی    رود یمو مس عد ایرانی بوده و برگزیده بوده در زمان دبیرس انش بعد به دانشگاه 

  ژانوت؟؟ ، کند یماست که در رت ه جامعه تناسی فارغ ال حصیل دک ر  تده و فوکویی دارد کار 
در تواریخ اج مواعی و    یوا  یون ا کننود  یمه تناسی فوکویی کار آن باز جامع، ایرانی امریکایی است

سیاسی ایران به خصوص خانم نجم آباد  در تواریخ اج مواعی ایوران در عصور قاجوار دارد کوار       
در دانشگاه یاروارد اولین مجموعه تاریخ دیجی ال زنان را طراحوی   یا یناو ده سال پیش  کند یم

، یوا  عکس، یا قیاله، یا نامه، اسناد مک وب بینید یمبفرمایید مراجعه ، زنان در عصر قاجار را، کردند
. ک ابی را چاپ کرده در چند سوال  کنند یمتحقیق  یا ینابر اساس و خیلی دقیق رو  اصل سند 

تا قورن بیسو م و   ، پیش زنان سییلیو و مردان بی ریش ایشان ایده کلیش این است تا زمان قاجار
دگور جونس خووایی تنهوا یکوی از      ، آتنا بشوند یا یغربمشروطه با   از میدأ یا یرانیاتا زمانی که 

یمجنس گرایانه و رابطوه    یا فرینگموجود در جامعه ایرانی بوده و در کنارش خرده   یا روال
کما اینکه رابطه بین زنان یم کم و بیش وجوود داتو ه و بیشو ر    ، مرد با کودک یم وجود دات ه
زن به م ابه ابزار تولید م ل بوده نه به عنوان کسی کوه رابطوه   ، دات ندنگایی که مردیا به زنان 

مدرنی وه غربوی مواجوه    بوا   یوا  یرانوی اعاطفی قو  و رابطه عاتقانه با او دات ه باتند و بعود کوه   
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خیلی نگاه منفی به یمجنس گرایی دارند و در ادبیات مودرن غربوی    یا یغرب بینند یمو  توند یم
، آیود  یمو ازدواک یک رابطه عاتقانه به حساب ، فضا  ویک وریا  قرن نوزدیمازدواک م أثر بود از 

به ور زنودگی خواینود    ، یم جنس گرایی را بگشارند کنار و بیایند دگرجنس خواه بشوند یا ینااگر 
کم کم نگاه بد بینانه بوه یوم جونس گرایوی     ، گیرد یمرابطه عاتقانه بین زن و مرد به ر پا ، کرد

است بعد از اینکه  و مع قد کند یمیمین ایده را دنیال ، یمین بحث را آید یم  ژانت تود یممطرح 
در قانون مدنی که اوایل قرن چهواردیم  ، این نگاه بدبینانه نسیت به یم جنس گرایی اتفاق اف اد

قانون مدنی ایران سال یوزار و سیصود و یفوت دف ور اولوش یوزار و سیصود و سویزده چهوارده          
دف ریا  بعدیش من شر تد در آنجا دیگر یم جنس گرایی به م ابه یک جرم بزرگ تلقوی تود و   

یوم جونس     یوا  گروهاین  با تد یمبرخورد کند و قیمً مماتات  یا یناجامعه م قاعد تد باید با 
کوه بوا تسولط     دیود  یمو اداموه    و بعدش ژانوت ، اتراف و سلطن ی  یا خانوادهمخصوصاً در ، گرا

نک وه ا   ، جمهور  اسممی این نگاه بدبینانه به روابط یم جنس بیش ر جا  خودش را باز کورد 
ر خاورمیانوه  علت تیو  و یم جونس گرایوی د  ، این است کنند یمدارند رو  آن تأکید  یا یناکه 

منحصر به ایران یم نیوده در خاورمیانه اسممی این است که تفکیک جنسی ی بوین زن   اسممی
فضا  تفکیک تده بین زن و مرد بوده که رابطه بوین مورد و زن   ، تده یمو مرد به تدت دنیال 

نس و ناگریز مردیا به رابطه با یمجنس یا زنوان بوا یمجو    کرده یمرا در محیط اج ماعی محدود 
که انجام تده در دیه یش اد ک ابی از سو  آقوا  توایسوار    یییا پژویش. این تدند یمم مایل 

من شر تده به نام تاید باز  در تعر فارسی یک نوبت پخش تده بعد جمع آور  تود. ایشوان   
حافظ دیگران که یور موقوع بحوث    ، در تعریا  سعد ، از ادبیات فارسی آورد یمیم مس نداتی 

بور روابوط یوم جونس      تود یمتطییق  یا ینا، روابط عشقی منظور یست آورند یم یا یناتاید و 
کوه  ، به جامعوه کارتناسوی موا    دید یمچقدر ذینیت  یا پژویشاین  بینید یمتما ، گرایانه مردان

بعضی از جامعه تناسانی که امروزه با سوابقه حووزو  در جامعوه دانشوگایی کشوور رو  بحوث       
در بحث تفکیک فضوایا  آموزتوی در دانشوگاه موی      کنند یمانقمب جنسی م مرکز تدند کار 

چوون اگور تفکیوک کنیود سوابقه تواریخی       ، گویند حواس ان باتد تفکیک نکنید بین دخ ر و پسر
اگر تفکیوک جنسوی ی    گوید یمیس ند می گویند مردم تناسی جامعه ایران ایرانیان مردم تناس 

کوه   یییوا  پوژویش . مس ند به یموین  تود یمبین زن و مرد باتد رابطه یم جنس گرایانه تایع 
مس ند به اسوناد اسوت و کسوی کوه     ، کم ایمی ی نیست  یا پژویش یا پژویشاین ، انجام تده

انجام بدید و حرف بدیلی بزند بایود خیلوی تفووق     یا یناناظر به نقد   یا پژویشاین  خواید یم
نیست کوه بوی    یییا حرفعلمی دات ه باتد تا ب واند این جریانات را جواب بدید. الی ه بخشی از 
جریوان صووفیه     یوا  تواخه ربط باتد مخصوصاً زمانی که جریان صوفیه در ایران آمده یکوی از  

شان جریان دات ه رنگ و بوو  موشییی بوه آن    عشقی است که این مسائل در بینجریان عرفان 
یک موقع ما یک پروژه ا  سفارش دادیم به یکی از دوس ان که در عرفان عشوقی کوار   ، زدند یم
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عشق مجاز  عرفانی و عشوق کوچوه بوازار  خودموان را     ، که تمایز بین عرفان عشقی، کرد یم
ضمن اینکه گف ند کار خووبی یسوت   ، رویش کار کند ک اب آمد بیرون یعنی کار علمی خوبی بود

و   ولی مطمئن بودند قابلیت ان شار ندارد به عنوان یک نهواد؟؟  دید یمکه عرفان عشقی را نشان 
مرز بین عرفان عشق مجواز  در عرفوان بوا     بینم یم خواندم یمنک ه جالیش این بود من یر چه 

در  توویم  یمخود ما گرف ار اینقدر فضا چیز یست که ، عشقها  کوچه بازار  اینقدر نازک یست
بوه یوک پسور  و     کند یمصیح تا ظهر نگاه  نشیند یمتشخیص بدییم کسی که  توانیم ینم، آن

 خوایود  یمرنگ خدایی  کند یمیا یک کار دیگر  بیند یمواقعاً در چهره این خدا را ، ریزد یماتک 
ه در ایوران دو توا   بهور حوال جریوان صوفوی    ، خیلی برا  ما روتن نیست این مسوئله ، به آن بزند

یعنوی  ، داننود  یمجریان صفویه را از آن یک برداتت خوبی از آن  یا یبعض، برداتت از آن یست
به تدت مع قدند یوک   یا یبعضتیعیانی بودند که آمدند خدمت کردند به تیعه و در نقطه مقابل 

زورش ، بیانودازد جریان وارداتی غربی بوده که مسیحیت برا  اینکه امپراطور  ع مانی را از کوار  
یک جریان صووفی بود    یا یناآمده در ایران جریان صفویه که ، رسیده ینمبه امپراطور  ع مانی 

را آمدنود حمایوت کردنود     یوا  فرقوه با یم جنگ دات ند یکی از  یا ینا  در مقابل؟؟؟  ؟؟؟،یم بودند
 بینیود  یمو مسلط بشوند و تما اگر ک اب توسعه و تضاد آقا  رفیع پور را بیینید  یا یناکه  یا یغرب

اما بوه  ، به عنوان یک سند به آن اس ناد کرد تود ینمکه چه گزارش الی ه ایشان تاریخدان نیست 
 یوا  یون ا کنود  یمو و ح وی ادعوا    دیود  یمعنوان اینکه دارد باالخره یک قرائ ی از این فضا نشان 

م مً مسیحی بودند و آمدند جنگ علیه ع موانی  ، بلکه تمایمت مسیحیانه دات ند مسلمان نیودند
اروپا ب وانود گسو رش پیودا بکنود از آن زموان مو مً در       راه انداخ ند که ع مانی تضعی  بشود که 

این گزارتات درست اسوت یوا   ، اصفهان جریان یم جنس گرایی در خود دربار خیلی گزارش تده
ح ی ت لی دات ند بعضی از درباریان کوه تو ل   ، نیس م ولی گزارش تده من محقق مربوطه، نه

، آید یمسرچ کنید بیینید چی برای ان ، چی ابعتما واژه ل، ناظر به رابطه جنسی با یم جنس بوده
. مرحوم سوید توقی در زموان ف حعلیشواه کوه حواکم توهر        کنم یماینجا توضیحش عشرخوایی 

مهموش    یا چالشیکی از  کرده یمفقیه بوده و اعمال چیز  ایشان قائل به والیت، اصفهان بوده
بحث یم جنس گرایی در اصفهان است که با اجرا  حدود ترعی سخت ایشان رواک یم جونس  

خوب این بحث مقدماتی من بود نشان بدیم چقدر موا ضوع  مطالعوات    ، گرایی را در اصفهان را
جریان حوزو  به تکل تخصصی ، از جریان انقمبی یییا بخشداریم در اینجا و نیاز یست یک 

نواظر  ، ناظر به وضعیت خانواده، بیایند در بحث جامعه تناسی تاریخی ایران، بیایند در بحث تاریخ
به وضعیت زنان کار تخصصی انجام بدیند و گروه و تیکه علمی راه بیاندازند. یک بح ی که موا  

خووب  ، ن بوا رویکورد مودرن کوی اتفواق اف واده      داریم این است که اولین کش  حجاب در ایورا 
مس حضرید در زمان سلطنت ناصر الدین تاه در سال تقرییاً یوزار و دویسوت و بیسوت و توش     

در دیوه  ، یزار دویست و یش اد و پنج مشروطه است، تقرییاً تصت سال قیل از مشروطه، یست
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تایرود بهدتت اموروز و   یزار و دویست و بیست یست اگر ات یاه نکنم جریان بابیت در نزدیک
بدتت دیروز اولین سمینار خودتان را که امروز یم در تاریخ بهائیوت خیلوی رو  آن موانور داده    

زمانی بوده که سید علی محمد بواب زنوده   ، گف ند یمآن موقع بهائیت نیوده بیش ر بابیت  تود یم
در دتوت  ، به سمت توایرود  آیند یمجمعیت بهاییان  کنند یمو کوچ ، بوده و در ماکو زندان بوده
قوره   کوه قره العوین   نک ه جالب تخصی ی است به نام، آنجا است یا آنبهدتت اولین گردیمایی 

زریون تواک از   ، اهلل تخص بعد از سید علی محمد باب داده به زرین تاک  لقیی است که بهاءالعین 
بزرگان طایفوه  ، ز فقها بودندطایفه برقانیه در قزوین روحانیون مع یر  بودند ا، طایفه برقانیه است

، دخ رعمو پسورعمو ازدواک کردنود  ، بودند و یکی از پسرانشان خانمش طلیه است به نام زرین تاک
کوربم   رود یمیک خانم طلیه ا  که مشهور به فضل یم یست با تویرش ، یر دو طلیه یس ند

رت ی که تاگرد اعصایی است که رئیس طایفوه تویخیه اسوت.    ، با تیخیه تود یمدر آنجا آتنا 
یر یک از ائموه  ، حلول یس ندقائل به ، یس ند گرایش عرفانی دارند یایی یشگراتیخیه یکی از 

کوه فاطموه زیورا در مون      توود  یمدر عصر قرآن در بدن یکی حلول کند و بعد قره العین مدعی 
بوا   کنود  یمکم کم اخ مف پیدا ، تود یمایل خوب ایشان که طلیه است کم کم م م، حلول کرده

بوه کوربم در کنوار تویخیه      رود یم کند یمتویرش و بدون اینکه طمق بگیرد از تویرش فرار 
به سمت کرمانشواه بواالخره    آیند یمبیرون  کنند یماین را  یا آن اف د یمآنجا قائله اتفاق  باتد بعداً

توسط قوره   اف د یماولین کش  حجاب اتفاق  آیند یمجریان بابیت در بدتت که کنار یمدیگر در 
فرقش ایون  ، کند یمالعین و یک تعییر قشنگی دارد قره العین این است که نسل تریعت را اعمم 

امروز مرکز وحی و الهام یعنی سید علی محمود بواب در    گوید یماست که با آمدن ما از مطالعات 
از الواح و آثار ایشان چنوین ظوایر   ، امنش کوتاهقلعه ماکو محیوس است و دست نیازمند  ما از د

بوده به یک بواره از   و تکالی  ترعیه که قیمً، تود یماست که این روزگار از ایام ف رت محسوب 
این عادات سابقه از قییل صوم و صمه و دعا را باید کنوار گشاتوت آنگواه کوه     ، یمه ساقط است
را از بین بردارد تریع ی تازه خوایود آورد و تشوکیل   فرا گیرد و ادیان پوسیده   عالیمتحضرت باب 

اینکه اگر موا و  ، ام ی بدید آن وقت یر تکلیفی که بیاورد بر تمامی خلق رو  زمین واجب گردد
عقاب و نکوالی نخوواییم   ، و ناموس سهیم باتیم تما در امور یکدیگر تریک تویم و در عرض

و الی آخر. حاال این اولین کش  حجاب  کند یمداتت و آنجا تعابیر بیش ر  دارد و کش  حجاب 
آقا  قاسم ظایر  جامعه تناس مع قدنود  ، مدرن در جامعه ماست یا نه خودش محل بحث است

  سون ی اسوت یعنوی    یوا  اسو دالل یست اسو دالل از سونخ    نه اس قملی که در کمم قره العین
تکلیفی نداریم. اما اولوین   تریعت سابق نسخ تده تریعت جدید نیامده و ما در بین دو تا تریعت

آید مال سال یوزار و سیصود و    یمکند و اس قمل مدرن برایش  یمکسی که کش  حجاب علنی 
تش است که خانم صدیقه دولت آباد  ایشان یم بهایی است، ایشان یم از طایفه یحیی دولت 

شوان یوم   آباد  است که پدرش روحانی بهایی است، از روحانیون بوده که بهوایی توده خوود ای   
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بهایی. برگردم یک مقدار  به عقب، زمانی که از زمان ف حعلیشاه به بعد است که یوک گرویوی   
گیرنود.   یمکنند به انگلیس و کشوریا  غربی دیگر که علوم جدید را فرا  یماز ایرانیان مهاجرت 

مع قدنود  گردند یمه غرب زده یس ند بم اس  نا و  یمیا که بعد از ده بیست سال بر  ینانسل اول 
آیود   یمما بایس ی کاممً غربی بشویم، اولین کسی که پدر جریان روتنفکر  در ایران به حساب 

میرزا ف ح اهلل آخوندزاده است و بعدش آقاخان نور  است در زمان ناصر الدین تواه ایشوان یوک    
 کنم کسی به کنهش م وجوه نشوده غیور از    یممک وباتی دارد، و یک کلمه قصار  دارد من فکر 

ایشوان یوم یوک تعییور مشو رکی بوا ایشوان          علوم مرحوم آسید منیر الدین حسینی فرینگس ان
دات ند. این کلمه خیلی حکمیانه است و باید رو  آن فکر کرد، ولی دو تا اس ن اک کاممً ضد یم 

گوید آیین ترقوی باالتفواق    یماز آن تده، میرزا ف ح اهلل آخوندزاده جمله کلمه قصارش این است 
خوواییم ولوی چوی     یمو کند یعنی تما فکر نکنید در یک جنیه ا  م مً ما سینما را  یمو  پیدا وق

خوایید ترقی کنید کل مجمو  من حیث المجموو  چیوز  کوه در     یمخواییم، نه اگر  ینمچی را 
غرب اتفاق اف اده است از ظایرش از باطنش، از یمه چیزش بایود برداریود بیاوریود و ایون را بوا      

عنی از فرق سر تا نوک پا غربی تدن می نی بر یک اس دالل است، این که در روایوات  یمدیگر ی
را تقلیود نکنیود، سویک     یوا  آنما می گویند حواس ان باتد خوردن کفار را تقلید نکنید، پوتویدن  

دید کوه خیلوی    یمبه تدریج خوایید تد، این نشان  یا آنرا تقلید نکنید که از زمره  یا آنزندگی 
مرزبردار نیست در یمدیگر تنیده است فکر نکنید اگر موا در توعارمان موی گووییم      یا عرصهاین 

آیود، موا فقوط     ینمو خواییم فورینگش یمورایش    ینمخواییم ولی فرینگش را  یمتکنولوژ  را 
کنیم. ایشان در مک وبات به تدت بر علیه  یمگیریم م مً از جا  خوبش اس فاده  یمتکنولوژ  را 

را از  یوا  آنکند و  یمتریعت، تریعت چه حق دارد که زنان را با حجاب در کنج پس ویا محیوس 
کند کاممً بر علیه تریعت آمده تمشویر را از رو بسو ه، در    یمیا محروم  یناترکت در اج ما  و 

قرائت جدید باید از تریعت بکنویم از دیون    دید ما یمبعضی تعییراتش، تعییراتی یست که نشان 
بکنیم ولی در بعضی مک وبات دیگر آن کاممً علنی بر علیه تریعت زده، خواندن م ون ایشوان از  
این جهت جالب است که بسیار  از ادبیات که از دیه یف اد به بعد توسوط نواندیشوان دینوی در    

بحث عودالت   ف حعلی آخوندزاده است م مً  مربوطه آمده است، برگرف ه از دیدگاه یمین یا بحث
  جوالیی دارد. اموروزه   یوا  بحوث گوید اولین بار ایشان گف ه،  یمزمانه که آقا  مج هد تیس ر  

تود کوه موا در کشو      یمیک دیدگاه یک مقدار  سطحی نگر  یایی در بحث کش  حجاب 
صلی دات ه در بحث بریم به سمت رضاخان، بله رضاتاه یک تقصیر ا یمحجاب یمه انگش ان را 

کش  حجاب ولی کش  حجاب در بس ر یک مطالیه از جریان روتنفکر  و تحصیل کرده اتفاق 
اف اده، از زمان محمد تاه تقرییاً از چهل پنجاه سال دیه یزار و دویست و بیست مدارس خارجی 

یا ایون   یارمندادند و محمد تاه آورده برا   ینمآمدند در ایران، مدارس مدرن اول مسلمانان راه 
کردنود، خووب    یمیا کار  یارمنیا فقط رو   ینامدارس را تشکیل بدید. تقرییاً حدود بیست سال 
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مطالیوه   یوا  آنیوایش را،   یتمزدیدند  یمیا چشمشان به این مدارس بود  ینامسلمانان اتراف و 
جوازه  دات ند از زمان ناصر الدین تاه است که بوه توکل محودود  بوه تعوداد  از مسولمانان ا      

 دیند که در این مدارس ثیت نام کنند.   یم
توود. خووب یموین جوا نگوه       یمرسیم مطالیه برا  این مدارس تشدید  یمبه عصر مشروطه که 

دارید مشروطه عرض کردم سال یزار و دویست و یش اد و پنج اتفواق اف واد. در یموین حوول و     
  فراماسوونر   یوا  کلووپ   ایو  انجمنحوش یک مقدار کم ر یک مقدار بیش ر از چند سال قیل 

یشوان  یا تشوکل در ایران راه اف ادند، طی  غربزه ایرانی آمدند م شکل تودند در   یا خانهفراموش 
کنند یعنی جریان  یمکنند و بدون حجاب یم ترکت  یمدخ ریا و زنانشان ترکت  یا وقتگایی 

  زنانوه داریوم،   یوا  گوروه   زنانه داریم، یا انجمنبی حجابی یست، اما بعد از مشروطه یست ما 
روزنامه نگاران زن داریم، که این زنان فعال معموالً دخ ران یا یمسران یمان مردانی یس ند که 
فرنگ رف ه یس ند، م مً میرزا حسن رتودیه کوه از بنیانگوشاران بواغ میکوده اسوت کوه انجمون         

شوروطه  فراماسونر  است که بهایی یس ند اعضایش، خود ایشان دخ رش و توویرش بعود از م  
تقرییاً دیه یزار و دویست و نود تاید سالها  آخر دیه یوزار و دویسوت و نوود اسوت یوک جوا       

خواندم یک جا می گویند اوایل دیه یزار و سیصد است یا قیل از یوزار و دویسوت نوود ونوه      یم
دانم مخ ل  دیدم. یک مجمعی تشکیل دادند بوه نوام    ینمبوده یا سال یزار و سیصد و یک بوده 

کش  حجاب، بعدش در یک روزنامه زنانوه ا  راه انداخ نود و بحوث ان قواد  نسویت بوه       مجمع 
پررنوگ توده، یوک     یوا  زنبینویم در   یمو حجاب آمد در آن، از جریان مشروطه ما چند تا مطالیه 

  مدرن است دو مطالیوه سیاسوی اسوت، حوق رأ  اسوت و      یا آموزشمطالیه مدرسه و آموزش، 
مشارکت اج ماعی است، سه مطالیه بحث حجاب است، یک دو تا مطالیه دیگر یوم یسوت کوه    

خوایند ادبیات مربووط بوه حجواب را گسو رش بدینود،       یمیا موقعی که  ینایا پررنگ تده،  ینا
 ییر میانی است، چنود یمسور  و   ت تان مسئلهزنند با بحث خانه نشینی، و چهارمین  یمپیوندش 
زننود بوه    یمخوایند ادبیات درست کنند برا  حجاب پیوندش  یم  اینطور . موقعی که یا بحث

توانود   یمو خانه نشینی که زن را تما خانه نشین کردید با حجاب ان اگر زن حجاب نداتو ه باتود   
ی ات یم خیلوی پررنوگ   بیاید در جامعه و مشارکت اج ماعی بکند، ترس من این است که این تیل

است گره خوردن بحث حجاب به بحث مشارکت اج ماعی زن، خیلی پررنوگ اسوت یعنوی گویوا     
حجاب باعث تده است که زن حضور اج ماعی ندات ه باتد. یک ناموه ا  نوتو ه یوک خوانمی     
ظایراً به تیخ فضل اهلل نور ، دیده بودم دوره جوانی یور چوه گشو م ن وانسو م پیودایش کونم.       

ید من نفهمیدم مسئله چیست، تما خودتان اینکه علما مخوال  بوا مودارس جدیود بودنود،      گو یم
علما  دین از روز اول اینطور نیوده، تیخ فضل اهلل نور  خودش طرفدار مودارس جدیود بووده،    

 یوا  آندانند کفوار از   یمتوند من قد است  یمبند است  یا سفارتخانهبینند سرش به آخور  یموق ی 
دانس ند ایون مودارس جدیود فسواد دارد ولوی بوه تفصویل         یمآید.  ینمبخور ما در  چیز  به درد
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به تیخ فضول   یا خانمدانس ند مشکلش چیست، عرض تود که یک نامه نوت ه یکی از این  ینم
فرس ید خانه مردم، پویش معلوم نوامحرم،     یمگوید من تعجیم تما خودتان دخ ریای ان را  یماهلل 

گیریود،   ینمو رود، این را اتکال تورعی   یمآید و  یمدر آن خانه نامحرم خواندند،  یمممیا درس 
اندازیم می گوییم ورود آقایان ممنو  در آن تورعیات یواد    یمآییم مدرسه دخ رانه راه  یمولی ما 

کنید. این تده برایش یک پرسش که چرا علما با ایون مودارس جدیود     یمدییم تما مخالفت  یم
صدا  این ویولن کی درآمد در دیه یزار و سیصد به بعد، کوه فوارغ   کنند مگر چیه،  یممخالفت 

از عاقمن کش  حجاب یس ند، مطالیوه کشو     تان یمهال حصیمن این مدارس دخ رانه، تقرییاً 
یوا   یون ایی که غرب برایشان مظهر آموال یسوت،   یا کردهیا به عنوان تحصیل  یناحجاب دارند، 

کنند، خوب در زمان مشروطه یست کوه در عرصوه ادبیوات     یمآیند اتاره  یمادبیات را گرف ند و 
تود، تما عارف قزوینی، ایرک میرزا، میورزاده عشوقی و بعضوی از افوراد      یمحمل به حجاب آغاز 

کنند به عنوان عامل پس ماندگی زنان، بحث من  یمدیگر بیش ر در تعریایشان حمله به حجاب 
نند بر حضور اج ماعی زنان با حجاب، توجوه بوه   ک یماین است که امام و رییر  که خیلی تأکید 

این مسئله دات ند که پیوند خوردن حجاب با عقب ماندگی و به اصطمح پرده نشینی زن ادبیاتی 
است که در جهان غرب تکل گرف ه، این تصور نسیت به جهان اسمم تکل گرف ه، آمده توسوط  

یا اینکوه مو مً دخ وران موا در      ینااالن یا و غرب زده در خود جهان اسمم بازنمایی تده،  یغرب
  ورزتی بوا حجواب وارد بشووند بورا  تکسو ن آن فضوائل بوا آن        یا عرصهعرصه علمی، در 

خوایند در مقابل ادبیاتی کوه   یمیا  یناتود از ناحیه رییران نظام و  یمبازنمایی خیلی مهم تلقی 
نشینی و محرومیوت اج مواعی بیاینود حجواب را      درست تده که حجاب را پیوند می زند با خانه

پیوند بزنند به م اله لیاس حضور اج ماعی و مشارکت اج ماعی قلمداد کنند. خوب در دیه یزار و 
سیصد در جامعه من یادم است تقرییاً سی سی و پنج سال پیش مشهد بودیم، یک روحوانی بوود   

است برویم بیینیم تخصی بود به نام  آن موقع نود سالش بود، یکی از دوس ان گفت آدم اخمقی
داد در مورد وضعیت جامعه رضواخانی، قیول    یمآقا  نجفی ولی اف انی بود، ایشان داتت توضیح 
گفوت قیول از اینکوه رضاتواه جریوان کشو         یماز کش  حجاب، خودش بوده آن موقع، ایشان 

زنان گورد  صورتشوان بواز     رف یم، دو گروه از یمیا  یناحجاب جا بیاندازد ما در خیابان مشهد و 
بود یکی فواحش دو ایل ک اب بقیه روبنده دات ند نه فقط چادر دات ند ایون چادریوا کمور دارد،    

کنند از جلوو پوتویده اسوت و روبنوده      یمچادر دامن است آزادند یک مقدار  موقعی که ریایش 
رس جدید یس ند نوعی سفید دارد، اما از دیه یزار و سیصد به بعد، دخ رانی که بچه مدارسی مدا

 یا صورترود، گرد   یمپوتند که روبنده ندارد، کم کم روبنده توسط معلمانشان کنار  یماز چادر 
آینود در   یمو تود. از سال یزار و سیصد و تش به بعد صدیقه دولت آباد  بعد دیگران  یمآتکار 

عرضه ا  یسوت و   زمان رضاتاه اوایل سلطن ش وزیر  به نام امیر حسین تیمور تاک که عیاش
خیلی یمه کاره جریان رضاتاه یست، ایشان خیلی غربزده است و جریان غربوی را در ایوران راه   
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روند داخل باتوگاه   یمزنان که  یا باتگاهاندازد در این  یمیا راه  یناو  یا باتگاهاندازد و بحث  یم
د از بعضوی جایوا   آیو  یمو گزارش  یا وقتکه مردان یم یس ند کاممً بی حجاب یس ند و بعضی 

و چیزیا  دیگر. در سال یوزار و سیصود و    یا خانمکنند این  یمم مً بال ماسکه رقص باله باز  
آید، دخ ر لر فیلم ایرانوی ینود     یمدوازده اولین فیلم گویا  ایرانی به نام دخ ر لر به نمایش در 

د در آن بی حجاب بواز   است، یعنی در بمیئی پر تده ولی اولین بار یک ینرپیشه زن ایرانی دار
خوایند ذائقه جامعه ایرانی را آیسو ه آیسو ه    یم  رقص یم آنجا وجود دارد. یا صحنهکند و  یم

یا  فمنیس ی در اینجا یعنی از زمان مشروطه به بعد دو توا گوروه فمنیسو ی     یانجرت ییر بدیند. 
تووند یکوی عنووان     یمو   م عدد فمنیس ی در ذیل دو تا عنوان کلی جموع  یا گروهیس ند، یعنی 

جریان سوسیالیس ی که م أثر از انقمب کییر روسیه یس ند در اوایل قورن بیسو م، یکوی جریوان     
یی بوا  یوا  تفواوت یوا   یون ایایی یس ند که م أثر از فضا  اروپایی غربی و امریکوا یسو ند،    ییرالل

را موی گوینود    یا یالیستسوسیمدیگر دارند، ح ی در مجلس تورا نمایندگانشان با یمدیگر م مً 
یا ملی گرایانی یس ند که سوسیالیست یس ند یوک کسوان دیگور ملوی      ینااع دالیون جمالیون، 

، ایون  انود  مشو رک گرایانی یس ند مشی لییرال دارند ولی در بحث مخالفت با حجاب با یمودیگر  
طیقه تحصیلکرده و رجال سیاسی مودرن کوه ایون مطالیوه را دارنود در بوین گرویوی از زنوان و         

  فمنیس ی که راه اف اده م ل انجمن مصیاح وطن خواه که یک گروه سیوسیالیس ی کوه  یا وهگر
  فراماسوونر بودنود،   یوا  تیکهاولین گرویی است که راه اف اده، بعضی اعضایش اصمً ظایراً جز 

، اعضوا   انود  ک واب یوا دارنود ایول     یناآیند جریان مخالفت با حجاب و  یم یا گروهبعضی از این 
توند با این تفواوت توما    یمبه دلیل تسامحات ترعی در جامعه بی حجاب ظایر  یا انهخسفارت 
تان تحلیل ک اب روادار  یایی در موردتان بوده، خمصوه بایسو ی در حوال بوه      یسن در جامعه 

یوا را داخول آدم حسواب     ینایا االن در تیراز ما محل کلیمی قدیم مسلمانان  ینااصطمح ذلت 
یوا  مو مً    یطانتو یا معاترت ندات ند مجیور بودند در محلوه دیگور ، بچوه     یناکردند، با  ینم

یموان  یا موادربزرگ را، ح ی در ادبیاتی که من یادم اسوت   یا آنکردند  یمرف ند اذیت  یممسلمان 
گف ند بوم نسویت توما یوک یهوود  بوود اینطوور         یمدات ند، یمان م مً اسم یهود  را بیاورند 

آیند در سفارت خانوه، بوا    یمیا  ینااقلیت تحقیر تده بودند، ولی از زمانی که   کرد، یعنی کاممً یم
آیند در این فضا، این مرز در حال تکس ه تود،   یمکمس و با تحصیمت و فمن، این با کمس 

؟ در جامعه، ایون کوه    کنند از این؟؟؟ یمدارند گروه بردار    یعنی گروه تحصیل کرده که خوب؟؟؟
رضاتاه است که یمه کاره بحث کش  حجاب است اینطور نیست عرض کوردم و  ما گمان کنیم 

از ناحیه جریان روتنفکر ، جریان تحصیل کرده حضور دارد در بخشی از جامعوه   اش مطالیهاین 
یی دات ه در طیقه خاص تحصیلکرده که اقلیت بودند ولی بودند در تهریا  بزرگ، یا نمونهآمده 

، عرض تود بعداً رضاتاه در سوال یوزار و سیصود و چهوارده     تهریا  کوچک مخصوصاً تهران
آیود   یمکند، یمه را در اردییهشت یزار و سیصد و چهارده  یم  زنانه را منحل یا تشکلآید و  یم
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کند در کانون بانوان به ریاست دخ ر خوودش، ایون کوانون بوانوان کوار اصولیش یعنوی         یمجمع 
ب است، کش  حجواب بوا عنووان اینکوه ایون      مأموریت اصلی آن زمینه ساز  برا  کش  حجا

آیود در   یمو را بزدایود   یوا  آنخواید پرده نشینی زنان را و محرومیت اج مواعی   یمکش  حجاب 
دیماه یزار و سیصد و چهارده سخنرانی رضاتاه است در دانشسورا    جامعه، ولی به مجرد اینکه در

گوید ما آمودیم حصوار را    یماین کند از  یمکه در مراسم کش  حجاب خود رضاتاه پرده بردار  
بردات یم، حاال آن مانع برطرف تده، خود تما زنان ایرانی یس ید که بایس ی دنیال تیک پوتی 

کند دیگر زمان گشت ه به سر آمده است  یمو اینطور چطور بگردید و خوب بگردید بروید، توصیه 
کومه دوزان بایود بیاینود     کنود کوه خیاطوان و    یمو و باید بروید در یمان جلسه سخنرانی مطرح 

  جدید از لیاس که تیک باتد و فمن باتد بیاورند زنان اس فاده کنند. یک تعییر  دارد یا مدل
گوید در رژیم نووینی کوه    یممرحوم مدرس که تعییر بسیار یوتمندانه ا  است که ایشان دارند، 
تود کوه تمودن م ربوی را بوا      یمنقشه آن برا  ایران بینوا طرح کردند، نوعی از تجدد به ما داده 

زنیم می گووییم غورب    یم  آینده خواید کرد، یمان حرفی که ما یا نسلرسواترین قیافه تمدن 
آوریود در   یمو گوید موقعی تما دارید الگوو  غربوی را    یمزدگی از غربی بودن بدتر است ایشان 
ینجوا، لهوشا اسوت توما     آید ا یمآید با مظایر مس هجنش  ینمجامعه ایرانی، آن غرب با مزایایش 

بینید در کشوریا  ما تکنولوژ  آموده قوانون گرایوی آن نیاموده، نظموش نیاموده، بعضوی از         یم
مظایرش آمده، اب شالش آمده ولی چیزیا  دیگرش محاسن دیگرش نیاموده، بوه مجورد اینکوه     

 ، یم در مطیوعات کوه مطیوعوات در  یا خانهاف د موجی یم در خیاط  یمجریان کش  حجاب راه 
آن زمان از سال یزار و سیصد و چهار م مً روزنامه اطمعات ما داریم، خیلی روزنامه باسوابقه ا   

  دیگر بودند. خیلی یست زمان عصر مشروطه، و به ک رت مطیوعات مشهورند، یا روزنامهاست 
آورند، تما کوافی اسوت توش یفوت      یمآیند و الگویا  غربی از مد مو و مد لیاس را  یمیا  ینا

نگواه   یوا  چهره  مربوط به زنان را در روز کش  حجاب نگاه کنید به یا عکسسال بعد از، ینوز 
کواممً خجالوت    یوا  چهرهبینید یک بی حجابی کاممً حداقلی،  یمیم نگاه کنید،  یا لیاسکنید به 

کنید  یمکه نگاه  یا عکسبعد زده، باحیا، ناراحت، ولی یفت سال بعد تش سال بعد، یشت سال 
یا باز تده و کاممً یک فضا  اروتیک آموده اسوت در    ینهس یا حلقه ا  تده ینآس زانویا معلوم، 

دید. این واقعیت بعد از کشو    یمبحث بی حجابی، یعنی کش  حجاب واقعیت خودش را نشان 
یوا   یخوارج یی کوه  یا کلوپ و یا باتگاهحجاب اتفاق نیف اده، از خود دیه یزار و سیصد به بعد در 

خواس ند در  یمرف ند باز یم یمین فضا  اروتیک بوده، اما آنجا که  یمیا  یرانیاترکت دات ند و 
گف نود فورض    یمبرند تعر  یممطیوعات بیاورند دفا  کنند از بحث حجاب جنیه اروتیک، کسانی 

به نفع عفاف یم تعر  کنید پروین اع صامی خدا رحم ش کند یمانطور که علیه حجاب تعر دارد
دانس ند االن زمانش نیست با یک ادبیات دیگور    یمفهمیدند و  یمفهمیدند یا  ینمیا  ینادارد یا 

بخوایند بحث را مطرح کنند. تا دیه یزار و سیصد، از سال یوزار و سیصود و نووزده کوه قودرت      
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علیوه حجواب کوایش     ای ممانعتتود دیگر  یمرود بعد یم از ایران خارک  یمرضاتاه رو به افول 
توود   یمیا کم  یر سخ گکند، دیگر سرنیزه یست، ینوز قانون کش  حجاب یست ولی  یمپیدا 

تا اینکه در سال یزار و سیصد و بیست و سه مرحوم آسوید حسوین قموی از مراجوع تقلیود ناموه       
یوت  کنند این حکم را بردارند. یکوی از علول محیوب   یمنویسند به محمد رضا تاه و درخواست  یم

یا  مشییی یمین است برخمف پدرش که کش  حجاب را دیگور   ی طمحمد رضا تاه در بین 
کند کش  حجاب را، زنان دیگور برگشوت بوه آن حجواب بوا       یممل ی کرد، اما موقعی که مل ی 

گردند بوه حجواب یوک مقودار  از      یمیا بر  یبعضروبنده ندارند، یعنی یک آمیخ گی دیگر  از 
تد ترکییی از تنو  حجواب را   یم  رنگ پا آمیخ ه یا جورابحجاب را با  مویایشان بیرون است،

بینید. یک نک ه جالیی که وجود دارد این است این جریان در زمان محمد رضا آخر زموان   یمتما 
یا یوم در ایوران یسو ند،     یخارجرضا تاه و اول زمان محمد رضا ما جنگ جهانی دوم داریم که 

آینود یوک    یمو ی سربازیا  خارجی که در ایران یس ند صیح بوه صویح   فسادند، یعن  یا منشأ ینا
  سوربازخانه خودتوان اموراتشوان    یوا  باتوگاه برنود در   یمدارند  یممشت دخ ر از مرکز تهر بر 

زنند. از دیه یزار و سیصد و بیست به بعود دیگور    یمگشرد، یک مقدار  فضا  فساد را دامن  یم
  فمنیسوت چوون   یوا  گوروه تود  یممسئله حجاب از رو  میز فمنیس ها  ایرانی ظایراً بردات ه 

آید رو  میز، اما  یمدیگر گشت ند از مسئله حجاب، مسئله حجاب حلش کردند، یک مسئله دیگر 
یوه یوزار و سیصود و بیسوت بوه بعود بیشو ر          زنانوه از د یوا  گروه  زنانه، یا گروهنه رو  میز 

تمرکزتان رو  بحث قوانین زنانه یست، چون آموزش را گف نود، حجواب را یوم گرف نود آزاد      
حجاب را، االن م مرکز تدند رو  بحث قوانین و بحث مشارکت سیاسی، این دو تا را ما داریوم،  

نویسود در نقود قوانون     یمو ب م مً تما در دیه یزار و سیصد و بیست مهرانگیز منوچهریان ک وا 
نویسود، کوه    یمو بیند در نقد قوانین داخلی ک واب   ینماساسی ح ی که این قانون اساسی زنان را 

کند این است چرا جانشوین پادتواه نیایود زن باتود، ایون نشوان دینوده         یمیکی از نقدیایی که 
اموا جریوان فمنیسو ی    توند رو  قوانون،   یمماند. م مرکز  یممردساالر بودن م مً قوانین داخل 

کنند یعنی اطمعات یف گوی از   یمآیند رو  جنیه اروتیک زندگی زنان تمرکز پیدا  یممطیوعاتی 
دیه یزار و سیصد و بیست اطمعات بانوان از دیه یزار و بیست و سی، زن روز از سوال یوزار و   

  اروتیک یا جنیهیا مخصوصاً اطمعات یف گی، و زن روز رو   یناسیصد و چهل آمدند بازار، و 
آورد  یمو خیلی تمرکز دارند، تما سرچ کنید اطمعات یف گوی، تصواویر رو  جلودش را برای وان     

را به ما  اش مجموعهبینید، ک ابخانه ما یم یک موقع یک تیپ  یمروز را سرچ کنید  بینید، زن یم
ه خورک داده  فروخ ند داریم، خود مجمت از دیه سی به بعد داریم. یوک اب کوار  کوه زن روز بو    

موضو  دخ ر تایس ه است، تقلید از ملکه زییایی که در غرب است، آمدنود اینجوا یوک مقودار      
یا اضاف کردند ولی بیش ر تمرکوز رو  انودام و    ینادوزش را کم کردند، بخش یوش و دانایی و 

م یک زن یش زنان ایرانی در دنیا اول تده بودند، اخیراً دیدیا سالیا است، در بعضی  یناچهره و 
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کننود. یوک خیرنگوار  اسوت کوه سوردبیر        یمو اف انی اول تده در کشوریا  اسممی دارند کار 
دانود، و خیلوی زود    یماطمعات بانوان است به نام پر  اباصل ی، پر  اباصل ی خودش فمنیست 

رتد کرده، سرپرست یک کلوپ رتار  تده، مال فراماسونر، بعد یم رف ه مجلس توورا، نماینوده   
  اروتیوک جنسوی   یا بحثتده، این زن عموه بر اینکه اطمعات یف گی را کرده محل مجلس 

یا وجود دارد، خودش  ینایی در مورد خیانت به یمسر، روابط عاتقانه و یا داس انکه در آن م مً 
یم اصًم تو چیز یک اب کاریایی به خورک داده، بحوث کلیوپ پوارتی را ایشوان راه انداخ وه کوه        

 یوا  نووش کورده، آخور توب عویش و      یمو یشوان بعود ورود    یا خانمکرده با  یمجمع پولداریا را 
کرده، یر کسی به تانسوش کلیود    یمفرس اده در اتاقی بعد کلیدیا را قاطی  یم یا خانمکردند،  یم

رفت در اتاقی، در ک اب دخ ران فرح موادر فورح نوتو ه، خواطرات پور  اباصول ی را        یمبرداتت 
شلی بوده و موقعی که پادتاه یونان آموده ایوران، کنسو ان ین و بوا یوم      گوید که چقدر زن می  یم

کننود از ایشوان بوه بعضوی از مسوئولین       یمو آینود گمیوه    یم یا آنجزیره کیش بودند محافظین 
عریوان   سلطن ی که ایشان بدون ییچ گونه لیاسی رف ه تو دریا که آبورو موا را بورده یعنوی کواممً     

یوا م وأثر از جریوان     یون اگوید زن امروز  این چیزیا را گشات ه کنوار،   یمدیند  یمروند تشکر  یم
فمنیس ی موک دوم بودند که در دیه چهل و پنجاه یک کار  انجام دادند. یک نک ه بسیار جالیی 

افخمی دو تا وزیر  که وجود دارد این است که یک مصاحیه فرخ رو پارسا دارد یک مصاحیه مهناز
یکی مهنار افخمی است که اواخر آمده در دیوه پنجواه وزیور توده وزیور       زن داریم در دوره تاه،

مشابه در امور زنان یکی مصاحیه ا  است که فرخ رو پارسوا دارد کوه وزیور آمووزش و پورورش      
است، فرخ رو پارسا بهایی است مادر فخر عظمی پارسا است که آن یم بهایی اسوت و ایشوان را   

ند وزیر دوره چیز بود توبه نکرد ییچی، در وصی ش گف ه بوود  بعد از انقمب گرف ند، اعدامش کرد
گف وه بوود مون     اش محاکمهدانم ایشان بود، ایشان در  ینمکسی که حجاب دارد حق ندارد بیاید، 

کنم و حاضر نیس م دس اورد که زنان ایرانی یوک سوده بوه     ینمیک کلمه به نفع حجاب صحیت 
 م خیلی آدم سف ی بود. بیر سؤالآن رسیدند من با یک اع راض زیر 

  چیز یست در خارک کشوور چواپ   یا مصاحیهیشان یر دو تایشان مجموعه یا مصاحیهیا در  ینا
  ایوران  یوا  پوژویش   مهنار افخمی، مهناز افخمی االن فعال اسوت، در بنیواد   یا مصاحیهتده، 

یوک گرویوی    بخش زنانه و اوایل دیه یف اد، اواخر دیه تصت به نظرم راه انداخ ه و بحث زنان
یست به نام ولوم، زنان تحت حاکمیت کشوریا  اسممی کوه بنیانگوشارش چنود نفور بودنود از      

یشان می گویند ما در دیه چهل و دیه یا مصاحیهجمله خود این افخمی، مهناز افخمی و چیز در 
بوود،  تود و برا  ما جالب  یمدیدیم که آیس ه آیس ه دارند زنان چادر  تعدادتان زیاد  یمپنجاه 

اف د، خودتان تحلیلشان این بود که یوک خودآگوایی ضود     یمعجیب بود که چرا این اتفاق دارد 
خوایند ضودیت خودتوان را    یمگیرد بر علیه پهلو  کسانی که  یمسلطنت دارد در جامعه تکل 

دید، ح ی تصریح کردنود از ادبیوات مارکسیسوم     یمبا پهلو  نشان بدیند در قالب حجاب نشان 
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یوا، ایون مهنواز     ینایا  ال قاطی و مارکسیس ی  یانجربرد تاه برا  زدن  یمیاد به کار اسممی ز
آمدنود بیورون بورا      یمو گوید ح ی کسانی که مارکسیست اسممی بودند موقعی کوه   یمافخمی 

آمدند بیرون، به عنوان یوک لیواس میوارزاتی بوه آن      یماینکه خودتان میارز جلوه بدیند با چادر 
رسویم بوه فضوا  انقومب، مووقعی کوه        یمو ، خوب این گزارتش که داده توده  کردند یمتوجه 
رسیم به فضا  انقمب مطالیه حجاب جز چیزیایی بود که رییران انقمب به صورت مسو مر   یم

رویش مطالیه دات ه باتند نیوده اما به دلیل اینکه حجاب پیوند خورده با بعضی مفاییم دیگر، در 
یوند خورده با بهائیت، پیوند خورده با غرب زدگی، پیونود خوورده بوا      گشت ه بی حجابی پیا دیه
یا  رضاخانی و سلطنت، حجاب پیوند خورده با روحانیت و سیاست مقابل با رژیوم، االن   یاستس

آورد یمورایش بواال،    یمو آید باال، مفاییم مرتیط بوا خوودش را    یمکه یک جریانی بر علیه رژیم 
گیرد دسوت، مفواییم م ناسویش     یمم و روحانیت که اب کار عمل یعنی ضدیت با رژیم تاه مفایی

آید یمرایش باال و مردمی که تا دیروز بوی حجواب    یم  دیگر است که یا بحثبحث حجاب و 
توند به حجواب، مان ویوایی کوه نشوان دینوده انقمبوی گور  اسوت،          یمبودند کم کم م مایل 

یکی از خیرنگواران، در آن مصواحیه موی    کنند با  یمیا  انقمب یست امام یک مصاحیه  یکنزد
گویند که نظر ما این است که زنان در مشارکت اج ماعی بیایند اما با به صورت عفیفانه بیایند در 

کنم دو سه ماه قیول از انقومب    یمکنم فکر  یم  اج ماعی قرار بگیرند، یعنی در عرض یا عرصه
اف د که این اتفاق مهم است یوک اتفواقی چنود روز پوس از      یمبود، اما در اوایل انقمب دو اتفاق 

کند در مورد الیحه حمایت از خانواده مصوب  یماف د که یک نفر از دادگس ر  اس ف ا  یمانقمب 
سال پنجاه و سه، دف ر امامی می گویند طیق این قانون عمل نشود توا از طریوق مراجوع رسومی     

تود به جریان غربزده، این در اواخور   یمکی است که وارد القا  این قانون اعمم بشود، اولین تو
آورد، چوون از زموانی    یمیا را در  یبعضاف د این جریان که صدا   یمبهمن یا اوایل اسفند اتفاق 

که قانون تصویب تده امام مخالفش بودند و مع قد بودند یر زنی توسط دادگاه طمق داده بشود، 
آید و اگر برود تویر بکنود و دانسو ه بورود     یمبه حساب  طمقش غیر ترعی است، زن تویردار

کنند با آن الیحه حمایوت از   یمتویر بکند زنانی زن تویر دار را انجام داده اینقدر سفت مقابله 
خانواده دوره تاه، در نیمه اسفند پنجاه و یفت امام در قم یس ند در کوچه آقا من ظر  خانه آیت 

آنجا یک سخنرانی دارنددر جمع زنان قمی که می گویند کوه زنوان   اهلل یزد  محل اس قرار امام 
بروند برا  فعالیت اما باید با حجاب بروند. و نیایسو ی بوه توکل سوابق سور       یا ادارهتوانند به  یم

کاریا حاضر بشوند. تعییرتان این است، زنان اسممی باید با حجاب اسوممی بیورون بیاینود نوه     
بایود وضوع    یوا  زنکنند،  یمزنان ینوز در ادارات با وضع پیشین کار اینکه خودتان را بزک کنند، 
توانند در کاریا  اج ماعی ترکت کنند ولی با حجاب اسممی،  یمخودتان را عوض کنند، زنان 

روز پانزدیم اسفند سخنرانی انجام تده، روز تانزده اسفند در کیهان انعکاس پیدا کورده، کیهوان   
اطمعات روزنامه عصر بودند، بعداً کیهوان تود روزناموه صویح، روز     روزنامه عصر است، کیهان و 
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یفده اسفند چه روز  است رو  یشت مارس است، با چوه سورع ی فمنیسو ها  ایرانوی، زنوان      
کنند خوب دقت کنیود در جریوان انقومب تقرییواً یویچ گوروه        یمایرانی این اطمعات را دریافت 

  سیاسوی دیگور م ول مجایودین خلوق،      یا گروه عضوفمنیس ی ما نداریم زنان یس ند اما زنان 
یوا  فودایی    یوک چریشوان  یا چپجنیش مسلمانان میارز، انقمبیون در حزب جمهور  اسممی، 

یوا بودنود.    یون اخلق که بعد انشعاب پیدا کردند به اک ریت و اقلیت، گروه تندرو  رادیکال پیکوار  
 .بود   سیاسییا بحثاصمً بحث زنان مطرح نیود به آن تکل، 

اما تنها یک گروه یست آنجا رو  موضو  زنان م مرکز تده که موضوو  مطالعوه جوابی اسوت.     
اخیراً یکی از اعضایشان به نام مهناز م ین کمونیست است از زنانی یس ند کوه یف واد سوالگی را    
 رد کردند، ایشان تجربه اتحاد ملی زنان را این گروه مارکسیس ی را نوت ه، تنها گرویی است کوه 

خواییم مسوئله   یمیا  حزبیمان  یشگراحول مسئله زن جمع تدند و می گویند ما صرف نظر از 
کسانی یس ند کوه اک رتوان تعلوق     یا آنیا را دیدم.  ینازنان را پیگیر  کنیم. من رف م نشریات 

کننود موا تعلقوات     یمو آینود اظهوار    یمو یا  فدایی خلق، اما اینجا که  یکچرتشکیمتی دارند به 
کنوی از   یمو را نگواه   اش سوابقه یوا   یون اتی نداریم، فقط موضو  موا موضوو  زن اسوت،    تشکیم

دانشجویان عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارک کشوور یسو ند، یوک جریوان دانشوجویی      
یا  سکوالر و ملی گرا یس ند و  ی طاست که از دیه یزار و سیصد و سی تکل گرف ه و بیش ر 

را  یوا  گروهیا آمده بودند این  یناخه چپ جریان کنفدراسیون بودند   چپ دارند، تایا تاخهیک 
یوا تمواس گرف نود بعود از سوخنرانی اموام تمواس گرف نود بوه           یناراه انداخ ه بودند، به سرعت 
یا خودتان مقیم خارک بودند، با انقومب آمدنود داخول ایوران،      ینافمنیس ها  خارک کشور، چون 

جالب است که روز یفده اسفند که روز زن است یک می ینگی در دانشگاه تهوران چنودین یوزار    
نفر، خودتان تا پنجاه یزار نفر می گویند ولی اینقدریا نیود تاید ده بیست یوزار نفور بودنود راه    

ه فمنیست سرتناس امریکایی یست، آمده به عنووان خیرنگوار   انداخ ند. یمان روز کیت میلت ک
به ایران و چهار نفر دیگر آمدند ایران و روز ییجوده اسوفند دوبواره تظوایرات بعود  راه اف واده،       

یوا گشاتو ند بوه     یتوازگ ایشان در تظایرات ییجده اسفند بر علیه حجاب است که االن گشاتو ه  
اض زنانه پس از انقمب است، اولین اع راض بوزرگ زنوان   عنوان اف خار چیز و اولین فعالیت اع ر

  سیاسوی یویچ   یوا  گوروه پس از انقمب که جریان مخالفت با حجاب است، اما جالب است کوه  
یوا    یوک چرم ول   یا گروهآیند، مجایدین خلق سکوت کردند، بعضی  ینمکدام در پروژه حجاب 

یوا   یون اد، یک مقدار ممیم تر بودند، فدایی اک ریت یک مقدار مشیشان ضدیت با نظام خیلی نیو
کند از حجاب بورا  مخالفوت بوا زن     یمآید دفا   یمآیند جنیش مسلمانان میارز آقا  پیمان  یم

گوید ما االن نیایس ی میارزه ضود امپریالیسو ی در    یمآید  یمعروسک غربی، جریان چپ مع دل 
جریان میارزه ضد امپریالیسو ی  حاتیه این میاحث قرار بگیرد. حول بحث حجاب جمع نشوید که 

یوا  فودایی اقلیوت     یوک چربر علیه امریکا،  اش میارزهتضعی  بشود و حکومت تضعی  بشود در 
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کنند اما جالیش اینجاست کوه   یمکنند، به عنوان یک حرکت غیر دموکراتیک محروم  یممحکوم 
 وی فریودان در     امام م ل توپ صدا کرده در بین فمنیست خوارک کشوور، ب  یا صحیتاین اتفاق 

کننود در مقابول چیوز رایپیموایی      یمو امریکا نماینده فمنیس ها  لییرال یزار و پانصد نفر را جمع 
در فرانسه و گروه دیگر ، گرویوی از   کنند در دفا  از زنان ایرانی که تحت س م قرار گرف ند، یم

ی کوه ایوران   کنند در جلو  سفارت ایوران در محکومیوت اقودام    یمزنان فمنیست را جمع آور  
ین فمنیس ها از سراسر دنیا بیایند تر سرتناسگیرند صد نفر از  یمانجام داده و یمه با یم تصمیم 

دید  یمایران و حکومت ایران دولت ایران را م قاعد کنند که بحث حجاب را برگرداند، این نشان 
یوا   یناب اف اده که تصویر زن غربی از حجاب چه تصویر  برساخ ه تده که دو تا اقدام بعد انقم

یا و آن ایون اسوت کوه دیون      ینایم در بلوک ترق، یم در بلوک غرب یک اتفاق نظر  دارند 
یوا را   یون ااست، حاال یک حکومت دینی در عصر مدرن بخواید تکل بگیرد چقدر  یا ملتافیون 
کوام بوه   کند، یعنی چند قدم ما به عقب برگش یم، حاال واقعیت دینی در قالب اینکوه اح  یمتوکه 
یا قرار بگیرد، آن قوانینی که کلی بوا   یناسن ی باید بیاید جلو و احکام مدرن خانواده و  یا آنقول 

تووند و بور آن    یمو یا نگران  ینازحمت فمنیس ی به دست آمده مل ی بشود، بحث حجاب خیلی 
ن کوه بوا دولوت    آیند ایورا  یمگشارد بیایند، چهار پنج نفرتان  ینمتوند بیایند ایران ولی ایران  یم

توانند با بعضی زنان  یمگرداند فقط  یمدید برتان  ینمموقت بازرگان مشاکره کنند که ایران چیز 
مصاحیه کنند. خوب اما نک ه دیگر این است که امام دوباره در سوال، در یموان ایوام کوه اسوفند      

گیرد بوا بحوث حجواب یوک مصواحیه       یمدر  یا مخالفتپنجاه و یفت است و سخنرانی کردند و 
گوید حجواب رعوای ش واجوب اسوت      یمکند آقا  اتراقی، یکی دو روز بعد از صحیت امام و  یم

تواننود در ادارات بیاینود، روز بیسو م     یمولی منحصر در چادر نیست با مان و یم اگر پوتیده باتد 
دیند آنجا که فلسفه  یمجام آیند وسط یک مصاحیه مهمی ان یماسفند است که آیت اهلل طالقانی 

موی   اش دنیالهکنند که حجاب چقدر خاصیت دارد دیدگاه اسمم این است، در  یمحجاب را بحث 
کنند روز بعدش یوک   یمگویند الی ه ما الزام حکوم ی در بحث حجاب نداریم این حرف را مطرح 

اموام موی گوینود دیودگاه     پرسد،  یمخیرنگار خارجی با امام مصاحیه دارد، از امام در مورد حجاب 
یوا موی گوینود پرسویده      یون ااسمم در مورد حجاب را، یعنی منظورتان به فلسفه حجاب بووده،  

یا گف ند دیدگاه اسمم در مورد حجاب را آقا  طالقانی بیان کردند، آنجوا   یناخیرنگارچرا حجاب، 
  طالقانی آخر بح شان کنند بر کوتاه آمدن امام چون آقا یممراجعه کنید، مخاطیین این را حمل 
کنند بر اینکه امام عقب نشینی کردند بعد دوباره سال پنجاه  یمچون الزام حکوم ی نیست، حمل 

کنند بر اینکه کومه سور    یمکنند بر الزامی بودن حجاب حمل  یمآیند سخنرانی  یمو یشت و نه 
ند. اخیراً آقوا  محمود   مردم گشات ند، اول کشیدند عقب فضا بخوابد بعد آمدند دوباره مطرح کرد

کنود قرائوت آقوا  عیاضوی را      یمعلی عیاضی این مسئله را مطرح کردند که آقا  حکیمی نقل 
کند بعد از اینکه امام چنین حرفی را مطرح کردنود مون خیلوی     یمبیینید محمد رضا حکیمی نقل 
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اجیار ،  نیست بخواییم مطرح کنیم معنی ندارد حجاب یا بحثتوکه تدم گف م حاال موقع این 
  امام را تنیدید، آقا  مطهر  گف نود  یا صحیترف م با آقا  مطهر  تماس گرف م، گف م تما 
 یوا  حورف نیست ات یاه کردیم موقع این  یا حرفبله تما نظرت م ل من است که حاال موقع این 

نیست گف ند آره و ما یک طور  باید امام را م قاعد کنیم، آقا  مطهور  موی گوینود مون دارم     
روم قم با امام دیدار کنم با ایشان در مورد این مسئله یم صوحیت کونم. بعود از یوک مودتی       یم

بینند می گویند چه تد، آقا  مطهر  به آقا  حکیمی می گویند من با امام  یمآقا  مطهر  را 
یا بودم این نظر خوودم نیوودم، تحوت فشوار      یمشییصحیت کردم امام گف ند که من تحت فشار 

دم و آن چیز  که من گف م فقط در مورد لزوم جامعه در ادارات بوده نه چیوز دیگور.   یا بو یمشیی
این حرف را که آقا عیاضی نسیت دادند، یک حرف دیگر پسر آیت اهلل بهش ی نسویت دادنود بوه    
پدرتان که پدر من مخال  دیدگاه امام بوده و تا روز آخر یم اجرا نکرده است، تا زمانی که زنوده  

تناسویم ممکون    یمو ه قضاییه اجازه داده زن بی حجاب بیاید، آن آقا  بهش ی که ما بوده، در قو
است با اجیار  بودن حجاب موافق نیوده باتند در آن مقطع زمانی، اموا اینکوه بخواینود اموام و     
دولت بحث الزام را مطرح کنند ایشان خودش اصمً مظهر قانون گرایی و نظم بود چنین تصور  

ده عجیب و غریب است. اما در مورد نقلی که آقا  عیاضوی از آقوا  مطهور     ما نداریم یک خر
کرده است، موسسه صدرا پسر آقا  مطهر  اصمح کرده گف ه مسئله ایون نیسوت، مسوئله ایون     
است که آقا  محمد رضا حکیمی حرفش این بوده که االن که انقمب پیروز تده حواال وقو ش   

یا  عام جهانی انقمب رویش کار کنویم، بعود کوه     یامپرا، نیست، حاال باید وجه رحمانی انقمب 
اش فرایم تد آن بحث حجاب کار کنیم. حاال موقعش نیست، آقوا  مطهور  کوه مطورح      ینهزم

گوید نظر من یمین است که حاال موقعش نیست موقع مناسیش را  یمکردند، آقا  مطهر  یم 
یوا گفو م    یون ااست من حکم خدا را بورا   کنند تعییر امام این  یمخواید، با امام که صحیت  یم
یا بودم و  یمشییخوایند نکنند، تعییرتان این بوده، نه اینکه من تحت فشار  یمخوایند بکنند  یم

تود به  یمفقط ادارات گف م چنین بح ی نیود. باالخره در سال پنجاه و یشت دوباره تابس ان که 
کنند و نهادیوا    یمدریا، دوباره امام سخنرانی تند روند کنار  یمآورند مردم بد دارند  یمامام خیر 

کشند وسط از سوال پنجواه ونوه     یمکنند و قوانین مربوط به حجاب را  یمحاکمی ی اعمم موضع 
کننود و سوفت و سوخت     یمصحیت  تر سختیست که دیگر به طور سفت و سخت امام سفت و 

کنند. نک ه جالیش این اسوت مون    یمآیند و بحث تعزیر  در مورد حجاب را مطرح  یمتر نهادیا 
یادم است در سال پنجاه و نه که ما تیراز بودیم تقرییاً بی حجاب ندات یم. یعنوی بحوث حجواب    
حل تده بود، با ترو  جنگ تحمیلی یعنی مهر پنجاه و نه که جنگ تد و این آبادانی یا بیشو ر  

و چیزیا  دیگر دوبواره مظوایر    یا آمدند در تیراز ما، آن موقع فشار عصیی و ناراح ی یخوزس ان
بدحجابی را ما دیدیم، بی حجابی نه، بدحجابی را دیدیم واال قیلش یم بی حجابی برطرف توده  
بود یم بدحجابی یم تقرییاً ندات یم در تیراز، در دیه یزار و سیصد و تصت موا بحوث حجواب    
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عد از جنگ فضا  آیم در دیه یف اد ب یمیعنی ادبیات فمنیس ی حول بحث حجاب تکل نگرفت 
تود، یک تخصی اسوت بوه نوام عیواس      یمبازساز  که قرار گرف یم دوباره موضو  بدن مطرح 

گوید در دوره  یمکند  یمکاظمی جامعه تناس است، ایشان با رویکرد مطالعات فرینگی دارد کار 
کنویم ریاضوت    یمو جنگ بدن موضو  توجه است اما موضو  ریاضت است، یعنی به بدن توجوه  

یید برا  اینکه روح ان اس عم پیدا بکند، باید از بدن بگشرید بدن را رنوج بدییود بوه سومت     د یم
روح، اما با امام جنوگ تحمیلوی و آمودن در فضوا  سوازندگی، توجوه بوه بودن بوا آن رویکورد           

تود، اولین مظایر توجه به بدن توجه به مقوله سممت بدن اسوت، کوه بوه     یمسکوالرش ترو  
آیود   یمو   اینطور  یا بحثی از نظر پزتکی توجه کنید، ورزش، تناسب اندام بدن خودتان بایس 
تود از این مسیر یسوت کوم کوم     یمیا خیلی بابش باز  ینا  رسمی و یا رسانهوسط و ح ی در 

کند. خوب تحوالت مربووط بوه پوتوش و     یمتوجه به بدن با رویکرد ماد  در جامعه اتاعه پیدا 
یف اد ما جریان فمنیست مطیوعاتی در کشور ما راه اف اده بوا ان شوار    یا در دیه یف اد، از سال ینا

مجله زنان، خانم تهم ترکت سال یزار و سیصد و یف اد، دیه تصت از سال تصت و سوه بوه   
نظر، چون سردبیر زن روز یست، گهگایی حرفها  فمنیس ی می زنود، اموا بیشو ر رو  ادبیوات     

توود بیورون در    یمو روتنفکر از روزنامه کیهان ریخ وه  اسممی انقمبی است، موقعی که جریان 
اندازند کوه اولوین نشوریه روتونفکران موشییی       یمآیند و نشریه کیان را راه  یمسال تصت و نه 

انودازد کوه بلنودگو      یمو  تود مجله زنانی که ایشوان راه  یمرا  اش زنانهاست، بعد انقمب تاخه 
  اول و یوا  توماره ست در بحث زنوان، اموا در   جریان فمنیست اسممی است نو  اندیشی دینی ا

توود کوه    یمو تود بعد از مدتی فضا باز  یمبا رویکرد نمایندگی پیگیر   کاممً یا بحثیا این  ینا
فمنیس ها  سکوالر یم بیایند اینجا، یعنی خانم مهرانگیز کار که با ادبیوات سوکوالر حورف موی     

توود و خودتوان در    یمو قشوان اینجوا     بعدش را م ل تواد  صویور  پاتو  یا نسلزند، بعدش 
کنند می گویند تا این مقطع نشریه در سیطره جریوان فمنیسو ی و    یممقاالتی که نوت ند تحلیل 

اسممی است، ولی از این مقطع زمانی به بعد م مً فمنیست سکوالر آمدند اینجوا فعوال تودند و    
ارند. تحلیل خود من این است توا  یایی با یم د یدگاهدبلکه نشریه را دست گرف ند، گرچه اخ مف 

  اروتیک نسیت به بدن زنانه را خیلی نداریم، از سال یف واد  یا جنیهسال یف اد و تش ما بحث 
آید که نقطه عطفی که موا   یمو تش به بعد است در فضا  اصمحات من نقطه عطفی به نظرم 
به جام جهانی فوتیال صوعود  داریم، نقطه عط  تساو  پیروزمندانه ایران اس رالیا است که ایران 

ریزنود در   یمو کنود و موردم    یمو کند در سال چند است فکر کنم یف اد و یشت است، صوعود   یم
ریزند خیابان اولین تظایر زنان بدپوش یست در خیابان بودند بدپوش خیلی  یمخیابان، مردم که 

 یوا  آناحسواس بوه   کنند زیادند، این  یمکنند یس ند، احساس  یمکم بودند، اینجا یست احساس 
دید. نک ه ا  که وجود دارد این است در سال یش اد و دو جایزه صلح نوبول داده توده    یماق دار 

به خانم تیرین عیاد ، این جایزه صلح نوبول بوه خوانم تویرین عیواد  موا آن موقوع در دف ور         
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ن مطالعات زنان بودیم، آن موقع تاخک من حساس تد که خانم تیرین عیاد  در بحث کودکوا 
بووده،   یوا  آنبورا  خوود بیانیوان     سؤالکند چه ربطی به صلح دارد، این  یمحقوق زنان دارد کار 

چسید، جایزه صلح دادن به خانم تیرین عیاد  در فرایند چوه صولحی، توما     ینمدانس ند که  یم
  مربووط بوه   یوا  بحوث یا که  ییبودایست در  داال  المابیینید کسانی که جایزه صلح را بردند،

کند، انور سادات بود که در دیوه یوزار و نهصود و یف واد بحوث صولح اعوراب         یمصلح پیگیر  
اسرائیل راه انداخت یک گره ا  در بحث جنگ را برداتت، خوب ایشان چوه گوره ا  برداتو ه،    
ن بعد که جایزه گرف ه انجمن مادران صلح راه انداخ ه، قیل از اینکه جایزه بگیورد فعوالی ی در ایو   

خوایند یک آندره ساخارف بورا  موا    یمیا  یناعرصه ندات ه، عرض تود که حدس من این بود 
یوا   یغربو درست کنند، آندره ساخارف فیزیکدان ناراضی توورو  بوود کوه طرفودار غورب بوود،       

پروژک ور انداخ ه بودند رویش بزرگش کرده بودند، به یک اس خوان در گلویی باتد کوه توورو    
خواینود   یمو یوا   یناحشفش کند، آبرویش در دنیا برود، در ذین من این بود که  کمونیست ن واند

چهره ساز  کنند از تیرین عیاد  که حولش یک جریان فمنیس ی راه بیاندازند. این را مویودش  
یا اتفواق   یر درگکنید به این قرینه که در سال یف اد و یشت جنیش دانشجویی که ریخ ه و آن 

برخورد کرده است، این جریوان جنویش دانشوجویی از سوال      یا آنو رژیم با اف اده کو  دانشگاه 
یوا را   یون اتوانود   یمو یف اد و یشت به بعد رف ه کما، تحلیل خودتان این است که تنها کسی که 

یوا   یغربو یا  جنیشی را از کما خارک کند جریان زنانه است، با این تحلیل خوود ایون    یانجراین 
ملو از صلح بدون رعایت حقوق زنوان و کودکوان امکوان نودارد، پوس      آمدند گف ند چون جامعه م

دارد، بوا ایون توجیوه     یمو کند، دارد برا  صلح قدم بر  یمکسی که دارد برا  کودکان و زنان کار 
گوید موقعی که چیوز   یمآمدند جایزه صلح دادند به ایشان، نوتین احمد  خراسانی در تقریراتش 

دیم، یک پروژک ور  رو  ایشان اف اده بوود کوه از حواال بوه بعود      را دادند به ایشان ما تکف ه ت
جنیش زنان در ایران دیده بشود و دیگر نشود کسی با این جریوان نادیوده بگیور  یوا بوا آن در      

گیرد با فاصله چند ماه جمع یم  یمبیاف ی، به مجرد  که سال یش اد و دو ایشان جایزه صلح را 
اف د. دیگر تیرین عیاد  از سال یش اد و سوه بوه    یماد  جا اندیشی زنان با محوریت تیرین عی

تووند و   یمو آیند حول این محور جموع   یمیم افراد فعال  یا گروهتود یم  یمبعد جمعشان جمع 
رادیکوال تنودرویی م ول توهم توفیعی       یا چپ، اند چپیایشان  یبعضاخ مفات ایدئولوژیکشان 

اسوممی اسو یفا  حقووق زنوان امکوان پوشیر       یس ند که می گویند بدون سقوط نظام جمهور  
، آن طورف طیو    انود  مع رضنیست که بعضی از افراد جلسه به حضور افراد تندرویی م ل ایشان 

و اصومً مشیشوان    اند مسلکیا لییرال  ینایم کسانی یس ند م ل تاید صدر عیاس قلی زاده که 
ت ما یک نفور دیودیم تووکه    گوید در یکی از جلسا یمیک چیز دیگر است، خانم نوتین احمد  

تدیم، نوه امام خانم نعیمه اتراقی آمده بود در جلسات جمع یم اندیشی زنان ترکت کرده بوود.  
نه زیرا اتراقی که زن برادر آقا  خاتمی رئیس جمهور، آن زیرا اتراقی است ایشوان خووایرش   
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مورد بحث قرار  نعیمه اتراقی. عرض تود خدمت تما که یکی از چیزیایی که سال یش اد و سه
یا پیشنهاد دادنود کوه پرونوده حجواب را      یبعضگرف ه این است که رو  چه مطالیاتی کار کنیم. 

 یوا  دهبیاوریم جلو، رو  بحث حجاب م مرکز بشویم، تأیید نکنیم، می گویند حجاب یم یکوی از  
مطالیه ماست، تمرکز رو  بحث حجاب نه. دو سوال بعودش سوال یشو اد و پونج کمپوین یوک        

اف د که لیدر جریان کمپین یک میلیون امضا مرکز فرینگی زنوان یعنوی    یملیون امضا دارد راه می
 ، جلوه جوایر  و دیگوران یسو ند   تر جواننوتین احمد  خراسانی و دوس انش یس ند و گروه 

اندازنود بواز بحوث     یمو آیند کمپین یک میلیون امضوا راه   یمیا  یناکه مال گروه دیگر  یس ند، 
تود در بینشان که آیا ما رو  بحث حجاب زوم بکنیم یا نه، به عنوان مطالیه اصلی، آنجا یم  یم

آورد. از سال یش اد و یشت است که حجاب به م ابه مطالیه اصلی مورد توجوه جریوان    ینمرأ  
گیرد. از سال یش اد و یشت، آن یم نه یمه فمنیس ها، ینوز که ینووز یسوت    یمفمنیس ی قرار 

مسوئله ماسوت و نیایسو ی     یا دهم ل نوتین احمد  خراسانی مع قدند که حجاب یکی از کسانی 
مطالیات زنان فرو کاس ه بشود به بحث حجاب، اما خیلی از فمنیس ها  دیگر یک ف وان ی دارنود   
به نظر من اح ماالً این ف ان شان باعث تده رو  بحث حجاب م مرکز بشوند به عنووان موضوو    

آینود   یمو ر  اصلی، در ان خابات سال یش اد و یشت این طی  از فمنیس ها اصلی، موضو  درگی
کنار گوش جریان اصمحات قرار بگیرند، دو کاندید اصلی جریان اصومحات زیورا رینوورد قوول     

کند و خانم جمیله کدیور مسوئول زنوان    یمپیروز بشود گشت ارتادیا را جمع   دید که اگر؟؟؟ یم
کند و قوول   یمیش با آقا  کروبی بحث حجاب اجیار  را مطرح یا مصاحیهآقا  کروبی است در 

گیرد که حجاب اجیار  بردات ه بشود. یک جمع یم گرایی زنان در یموان جریوان ان خابوات     یم
آورد از ایون   ینمو آورد کوی رأ    یمو گیرد می گویند ما برایمان مهم نیسوت، کوی رأ     یمتکل 

ئله خودمان را بگشاریم رو  میز، مسئله حجواب را بوه   فضایا  ان خاباتی باید اس فاده کنیم و مس
یوایی کوه بحوث بعود از جریوان       یور  درگگشارند رو  میز، خوب در  یمین مطالیه تر مهمعنوان 

تود و جنیش سیز یک اتفاقی اف اده، اتفاقش این است که جریان فمنیسو ی تویکه    یمان خابات 
یا  دیگر را دارددر عرصه این رنت فعوال   ینکمپا  که تجربه کمپین یک میلیون امضا را دارد و 

آورد در خودمت   یمو   اج ماعی ایجاد کرده بووده در کشوور ظرفیوت خوودش را     یا تیکهبوده و 
جنیش سیز، بسیار  از کسانی که بعد از جریان جنیش سیز دس گیر تودند از فعواالن فمنیسوت    

ز سوال یشو اد و پونج بوه ایون      زنان و اصوالً چون نه تجربه تیکه اج ماعی دات ند و چند سال ا
  تویکه ا ، غیور از   یا بحثیا لیدر جریان جمهور  سیزند در  یناطرف سه سال تجربه دات ند 

خوانده  یمتوند، تاد  صدر در نماز جمعه ا  که آقا  یاتمی  یمیا تار و مار  ینایا نیست،  ینا
اس قلی زاده در جریوان  تود، عی یمتود زندانی  یمدر مسیر حرکت به سمت نماز جمعه دس گیر 

یا خودتان را پیوند  یناچند ماه بعد در جریان تشیع جنازه آقا  من ظر  در قم ایشان آمده بوده، 
تووند،   یمو یایشوان از ایوران خوارک     یلیخزنند با جریان سیاسی و در مقابله با جریان سیاسی  یم
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دیگرتوان و   کسوان  تووند و خیلوی   یمو یوا از ایوران خوارک     یون اتاد  صدر و عیاس قلی زاده 
یوا    یوان جرمانند، دیگر جریان فمنیست تشکیمتی به کما رف وه،   یمیایشان که در ایران  یبعض

تود به کما رف ه، و به تعییر خودتان جریان فمنیس ی به عصور صواعقه    یمکمپینی با آن مقابله 
ن صواعقه زده  زده وارد تده، به تعییر خانم نوتین احمد  فصل پاییز  به تعییر بعضی دیگرتوا 

گوید از سال یش اد و یشت به بعود کوه    یماما زنده، یک مصاحیه ا  دارد خانم عیاس قلی زاده 
االن مرکزیت فمنیس ها رف ه خارک کشور، در جریان تجربه کمپینی یک میلیون امضا یک تجربه 

یسو ند  این بود که احساس کرده بودند خیلی مرکز محوور   تان تجربها  به یم زده بودند و آن 
یعنی اینکه مسئله زنان م وسط تهر  در کمن تهریا که االن مسئله خودتان است ولی مو مً  

این است که اقلیت نژاد  یس ند در مسائل زنان کرد را باید کورد  دیود و    تان مسئلهزنان کرد 
را در حاکمیت به رسمیت بشناسند، زنوان بلووچ یوک     یا آنتوقعشان این است که اس قمل  یا آن

فرق دارد و الی آخر. توجه، مصاحیه ا  دارد عیواس قلوی    تان مسئلهمسئله دیگر، زنان روس ایی 
بینویم و   یمو گوید پس از سال یش اد و یشت یک ت ییر  در مسیر جریان فمنیس ی موا   یمزاده 

یوا  جنسوی،    یوت اقلیوا  موشییی و    یوت اقلیا است، قالی ها  قوومی،   یتاقلآن توجه به حقوق 
یا  جنسی است، خووب یوم جنسوگرایان ایرانوی از دیوه یوزار و        یتاقلموضو  بحث من االن 
  یم جنس گرا در خارک کشور تشوکیل توده، فورض کون مهورداد      یا گروهسیصد و یف اد تما 

 اد خوانم تواد    طلوعی گروه راه انداخ ه، اما زنان فمنیست بخوایند بروند در عرصه در دیه یش
امین اسم اصلیش ظایرًا سهیم ابو ترابی است اسوم مسو عار توهم اموین اسوت کوه از طرفودار        

آیود، اعومم یوم جونس گرایوی       یمو یا  فدایی خلق اک ریت بوده در دیه تصت ایشان  یکچر
یا که یم جنس گرا یس ند مجیورند از ایوران   یرانیاکند و به دفا  از حقوق یمجنس گرایان،  یم
کنود. نک وه جوالیش     یمیا فعالیت  ینا  مربوط به یا بحثآیند در  یمارک بشوند پناینده بشوند خ

  چیوز مون عکسوی    یوا  دسو ه این است که عیاس قلی زاده و تاد  صدر یوم رف نود در دار و   
دیدم از تیم تاد  امین که یفده تا از یم جنس گرایان یر کدامشان از یوک جوایی از نقطوه     یم

رایان ایرانی در یمایشی جمع تده بودنود یکویش عیواس قلوی زاده بوود در آن      دنیا یم جنس گ
ین مسئله زنان در ایران چیسوت  تر مهمجمعشان و در مصاحیه ا  که با یکی از خیرنگاران دارند 

گوید غیرت مردان. تاد  امین یم و تاد  صدر سال دو یزار و ییجده پارسال یوک   یمایشان 
  زنان ایران از دیه تصت اواخر دیه تصوت یوا اوایول    یا پژویش  سمینار بین المللی بنیادیا

دیه یف اد رخ داده االن بیست و نهمین سالش باید باتد، برا  پیونود بوین فمنیسو ها  ایرانوی     
یا خیلی ضد حکومت یس ند و الی آخر. در سال دو یزار و ییجوده   یناداخل و خارک راه اف اده و 

آیود یوم    یمو د  امین و تاید صدر بر علیه مریم قزل لو که در بیست و یش یمن سمینارتان تا
جی پی تی یا یوک کیوو اضوافه     آلجنس گرا یست و یک کنفرانسی دارد در موضو  کوییریا، 

کنند به تظایرات چنود نفوره    یمیا بر علیه او ترو   یناکند، بعدش  یمکردند کوییریا سخنرانی 
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بورا  ایوران، تواد  صودر، تواد  اموین و در       راه انداخ ن، یک گرویی یس ند به نوام عودالت   
اصحابشان کسی م ل مریم حسین خواه اسوت از جنویش دانشوجویی بووده محجیوه بووده ولوی        

یش سرچ کنید با چادر مقنعه دارد، االن وضعیت طور دیگر است، این عدالت برا  ایران یا عکس
  خووبی  یوا  پوول  یوا  جنسوی و   یوت اقلکند یعنی حقوق  یم  اروتیک کار یا بحثبیش ر رو  

گرف ند و اصمً تاد  صدر م هم است به اینکوه رف وه در چیزیوا  موالی، بنگواه معواممتی راه       
دانم کی یست اسمش یوادم رف وه، سوخنرانی دارد     ینمانداخ ند در خارک کشور، حاال یک کسی 

گوید قیل از اینکه تو احسواس کنوی یوم جونس گورا یسو ی،        یمافشاگر  بر علیه تاد  صدر 
خوایود بورا     ینمو یم جنس گرا بودنود، خیلوی    یا آنکنی  یماقدام  یا آنی که دار  علیه کسان

خوایم بگویم تاد  صدر یم رف ه جوز تویم یوم جونس      یمخودت سابقه میارزاتی درست کنی. 
یا نیایس ی اروتیک فهمید، عیاس قلوی زاده در سون    یناگرایان، تحلیل من این است که ضرورتاً 

گوید بار اولی که  یمرد به یم جنس گرایی، الی ه نوتین احمد  خراسانی تصت سالگی چکار دا
سال یش اد و سه عیاس قلی زاده را گرف ند، عرض تود یکی از اتهاماتشان رابطه جنسی بود که 

  یوا  بچوه یا این را چسیاندند این وصله را، مون بوا بعضوی     ینایمه ما را توکه کرد. و مع قدند 
گف ند نه ایشان بعد از اینکه تویرش آقوا  اموی    یمکردم  یمنجا صحیت اطمعات آمده بودند ای

نوتوت اموی، بعود از توویرش      یمبود و ایشان یم دیه یف اد در پران ز محیوبه عیاس قلی زاده 
گشت باالخره یا ترعی یوا غیور تورعی و     یمطمق گرفت جوانی داتت و فمن دست به دست 

عوض تده بود، ولوی   اش ذائقهاین اتهام خیلی بیربط نیوده مشکمتی از آن موقع دات ه، اح ماالً 
  یوا  تویکه رسد این مسئله را سیاسی فمنیس ی یعنی احساس کردند بوا تویو     یممن به نظرم 

دتوان را بوه اتو راک بگشارنود و     توانند جوانان تجربیوات جنسوی خو   یماج ماعی و اینکه راحت 
یا  جدید جنسی را خلق بکنند م ل یمان چیز  که در دیه یزار نهصد و یف اد و یزار و  یتیو

رود به این سومت   یمنهصد و تصت در اروپا تکل گرفت االن یم تحوالت امر زنانه و چیز دارد 
یند، یک بازنموایی پیودا   یا  جدید جنسی کم کم از گوته پس ویا بیا یتاقلیا  جدید،  یتیوکه 

  خیابوانی خودتوان را   یوا  عرصه  مجاز  و قدرت پیدا کنند کم کم بیایند در یا تیکهکنند در 
یا بشوند و از این فضا اس فاده کنند، رایودار    ینانمایش بدیند، بایس ی یک کسانی بیایند لیدر 

نوود و یوک یسوت موا      کنند این جریان را، عرض تود که از دیه یزار و سیصد و نوود، از سوال  
  مجاز  داریم، در مقابله بوا حجواب   یا تیکهیا  به اصطمح کارزاریا  فمنیس ی را در  یشپو

که اولین گرویی که این کار را راه انداخ ند دو سال قیل از مسویح علوی نوژاد گرویوی بودنود از      
  یوک برناموه راه   یا در فضا  مجاز ینادانش آموخ گان لییرال، دخ ران لییرال ایرانی بودند که 

یا  یواتکی را مطورح    آزادانداخ ه بودند، بعدش علی نژاد از سال نود و سه به بعد آمدند بحث 
  سوفید آموده،   یوا  چهارتونیه یا  یواتکی گام به گام حرکت تده، بعودش    آزادکردند که در 

ودتان بوه  یا  یواتکی حرفشان این است که به دخ ریا می گویند تصاویر بی حجابی از خ  آزاد
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تواننود   یمو یا آیس ه آیس ه در گام نخست در پله اول  یناات راک بگشارید در فضا  مجاز  که 
بیایند بایس ند. یکی دو سال که جریان اف اد راه اف واد بعود مطالیوه کردنود، حواال ایون بحوث را        

ن را توا   روسور بکشانید به فضا  اج ماعی، یعنی روزیا  چهارتنیه با روسر  سفید چند لحظه 
گیرد تا خواست جامعه واکنش نشان بدیود برگردانیود کوم     یم  از سر بیاندازید در فضایی که م مً

کم ب وانند فضا را باز کنند. نک ه جالب بعدش در سوال نوود و توش یمزموان د  نوود و توش       
کنند موقعیوت مناسوب اسوت کوه دخ ور خیابوان        یمیمزمان با آن اع راضات اج ماعی احساس 

کند و بعد چند نفر دیگر، نک ه جالیش  یمآید روسر  خودش را سر چوب  یما موحد  انقمب لید
این است که خود فمنیس ها به این ن یجه رسیدند که نگرفت، یعنی بیش ر ان ظار دات ند بگیورد و  
بعد آمدند تحلیل کردند چرا نگرف ه، بحث فضایا  امنی وی و برخوورد امنی وی را مطورح کردنود،      

گوید یمه ماجرا این نیست، بخشی از ماجرا مال این است که به سویک   یمحمد  خانم نوتین ا
گردد تفاوت خانواده ایرانی و خانواده غربی ایون اسوت کوه بچوه از ییجوده       یمخانواده ایرانی بر 

کند ولی در خوانواده ایرانوی یور     یمسالگی دیگر خارک از خانواده است برا  خودش دارد زندگی 
یی انجوام  یوا  حرکوت خواینود   یملقات خانوادگی وجود دارد این دخ ریا دلشان گشرد باز تع یمچه 

یا زیست خوانوادگی دارنود، برایشوان پیونودیا       یناکنند و  یمرا منع  یا آن یا خانوادهبدیند ولی 
یزینوه   توان  خوانواده کنند بورا    یمتوانند نادیده بگیرند، یعنی احساس  ینمخانوادگی مهم است 

خوایود در پایوان ایون قضویه      یمتود. آن چیز  که  یمکل برایشان دارد پیدا تود، مش یمساز  
بگویم این است که ما برا  بحث از حجاب و برا  بحث از امر جنسی چند توا مسویر را بایسو ی    

کننود مون یوک     یمو یمزمان با یمدیگر مطالعه کنیم، یک مسیر این است فمنیس ها دارند چکار 
کوردم، کوه    یمو مقدار  در این ریل حرکت کردم در این یک ساعت و نیم داتو م طورح بحوث    

کند، نک ه جالیش این است که از دیه یش اد که جریان فمنیس ی  یمجریان فمنیس ی چکار دارد 
بیان نو  اندیشی دیون در نگواه معطووف بوه بحوث       تود یمدارد نگایش معطوف به امر حجاب 

تود یا یماینگی پشت صحنه وجود دارد یا نه بوازار اق ضوایش ایون اسوت کوه ایون        حجاب می
 بح ها بیاید میدان.  

یعنی آقا  احمد قابل دیه یش اد را آورده رو  میز، دیگران یم در دیه یش اد آوردند رو  میز، 
تده، بعدش بعد دیه نود آقا  ترکشاوند آورد و اب دائاً بحث ان قاد از الزام حکوم ی حجاب مطرح 

بحث مطرح تده از اینکه آیا محدوده حجاب یمان حجابی است که فقها دارند می گویند یا نوه،  
آن م عاقب آن مطرح تده. نک ه دیگر  که مطرح کنم در جریان نواندیشی دینی در دیه یزار و 
سیصد و نود وارد بحث یمجنس گرایی یم تده، یعنی آقا  کدیور در اواخور دیوه یشو اد یوک     

اله ا  دارد که در مقاله اش می گوید نواندیشی دینی بوا فقوه سون ی یویچ تفواوتی در بحوث       مق
انحرافات جنسی ندارد، تا یمان موضعی که فقه سن ی دارد ما یم داریم، ییچ تفاوتی نموی کنود   
در اینجا، خیلی تاید سفت حرف می زند، می گوید به ما از این انگها نموی چسوید. بعود گنجوی     
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، می گوید چه حرف تر  است دارید می زنید، این با مینا  خودتان نموی سوازد،   نقدش می کند
تما که قائل به عدالت زمانه یس ید، می گویید یک احکامی بوده و ایل زمانه یس ید می گویود  
در احکام ترعی در زمان نزولش و در زمان صدورش عقل زمانه تأییدش موی کورده، توا زموانی     

نه تأییدش کند اگر زمانی برسد که عقول زمانوه تأییودش نکنود     عقل زما هحکم ترعی یست ک
دیگر ترعی نیست از حاال به بعد خمف تر  تده، تا زمانی حکم ترعی است که عدالت زمانوه  
یعنی اک ر مردم این را عادالنه بدانند، ولی اگر عادالنه ندانند، عرض تود این حکم عووض موی   

ی یوم القیامه نواندیشی دینی نظرش یمین خوایود بوود،   تود، بعد در این مقاله ات می نویسی ال
 این چه تعر  است دارید می گویید.  

در دیه نود آقا  کدیور دیدگایش ت ییور کورد، دو توا تعییور کورده، یوک تعییورش رو  مینوا          
حکومت سکوالر است که می گوید یم جنس گرایی حرام است اما پیگیور  قوانونی نموی توود     

سکوالر باتد، حرام عقوبت اخرو  دارد، اما کسوی حوق نودارد مجوازات      کرد، چون حکومت باید
کند، این یک، دومین مسئله آن این است تا زمانی این حرمت ادامه دارد که یک اجما  نسیی در 
بین علما  فن م ل روانشناسان و اینها تکل نگیرد که یم جنس گرایی اتکالی ندارد، چون بوه  

یزار و نهصد و یف اد یم جنس گرایی اخ مل روانوی بوه حسواب    او اتکال می کنند که در دیه 
می آمده، از آن به بعد دیگر اخ مل روانی به حساب نمی آید. جواب ایشان این اسوت کوه ینووز    
اخ مف نظر بین علما است، ولی اگر یک موقعی جو غالب بشود به یک سمت، یعنی واقعاً بورا   

حراف بودن یم جنس گرایی است، آن موقع ما می گووییم  ما جا بیاف د جریان علمی مخال  با ان
یم جنس گرایی بعد دیگر انحراف نیست و اتکالی یم ندارد. ایون بح وی اسوت کوه در ادبیوات      
روتنفکر  دینی مطرح تده، ما اگر بخواییم تحلیل من این است جریان روتنفکر  دینی االن 

موی کورد، ولوی االن جامعوه دارد کوار       دیگر لیدر نیست، تاید در دیه یف اد یک فضوایایی بواز  
خودش را می کند و اینها یک مقدار  تییین بعد الوقو  دارند می کنند یعنوی موی بیننود جامعوه     
دارد راه خودش را به سمت یمجنس گرایی می رود، اینها یم تییین علمی می کنند، این تییوین  

ه در پازل فقه اسوممی موی   علمی بله به درد قشر  می خورد، یک ادبیات درست کند کسانی ک
خوایند حرف بزنند آن بود کنند از این ادبیات اسو فاده کننود االن حجوم زیواد  از ادبیوات یوم       
جنس گرایانه توسط ایرانیان در خارک کشور تولید تده، توسط خارجی یا با موضو  ایوران تولیود   

از اینهوا آثوار     تده که در فضا  مجاز  دست به دست می چرخد می توانید بیینیود و بخشوی  
است که اگر یک مقدار  جامعه فضایش باز بشوود در قالوب ک واب و نشوریه و اینهوا وارد بوازار       
خواید تد و ما احساسمان این است که در دیه یزار و چهارصد ما با بحث اقلی هوا  جنسوی در   

لووم  کشور خودمان یکی از مسائل رو  میز ما خواید بود. یعنی اینکوه جامعوه م ودین طومب ع    
دینی در بحث تیلی شان با اقلی ی که اظهار تدین می کنند در عوین حوال یوم جونس گورا یوم       
یس ند چطور مواجهه کند، آیا سفت با آنها برخورد کنیم که راه ال مشییی را بروند، یا اینقدر نورم  
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بوه  برخورد کنیم که گنایشان گناه به حساب نیاید یا به گونه ا  رف ار کنیم که گنایشوان گنواه   
حساب بیاید ولی سیم پوسیده اتصالش به دین یم قطع نشود، یکی از چالشها  آینده ما یسوت  
که باید رو  آن در حوزه علمیه به یک تأملی برسیم، کسی که می خواید در بحث حجواب کوار   
کند یک کانالش کانال جریان فمنیس ی است که ما درگیرش تدیم، یک کانالش بحوث حجواب   

ایشی ما و ادبیات داس انی و تعر  ما، ادبیوات مصوور موا، رمانهوا  موا یوک       است در ادبیات نم
کانالی است بایس ی پیگیر  کنند یکی پژویشهایی که ناظر به میدان و تحوالت میدانی برا  ما 
گزارش می کند یکی بحث تحوالتی است که در پژویشها  فقهی دارد اتفاق می اف د کانالهوا   

رف ار  که حاکمیت دارد در مواجهه با حجاب، یک بحث مهموی   م عدد  یست و کانال دیگر 
که ما داریم از قلم من اف اد بحث بخش نمادین حجاب است، بخش نمادین حجواب یعنوی االن   
حجاب برا  ما یک موضو  جدید است نوظهور است، حجاب حجاب، این حجاب حامل خیلی از 

ات فمنیسو ی در دیوه اخیور چورا نقطوه      معانی است، این بخش سیاسی پیدا کرده حجاب در ادبی
تمرکز فمنیس ها آمده در بحث حجاب، به دلیل اینکوه موی گوینود اگور موی خواییود حاکمیوت        
اسممی را م زلزل کنید، اگر می خوایید نه تنها جمهور  اسممی را بزنیود زموین، بلکوه اسومم     

عود از دسوت دادن ایون    سیاسی در خاورمیانه زمین بخورد، و اگر می خوایید جمهور  اسوممی ب 
سنگر حجاب، سنگریا  بعدیش را از دست بدید و برود در جاده خاکی، باید یموه ظرفی  وان را   
بیاورید در بحث حجاب، بحث حجاب امروز برا  ما یک بحث امنی وی اسوت کوه حواال فرصوت      

 بحث تفصیلی آن نیست و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله 

 
 


