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 چکیده

طلب تا های سوسیالیست تا لیبرال، مساواتفراتر از فمینیسم لیبرال، طیفی از فمینیست

م فمینیس ما با»تمایزخواه، دینی تا سکوالر و رادیکال تا معتدل وجود دارند. نکته این است: 

گستردۀ  سائل زنان، که ورودامروزه پرداختن به م«. ایمها مواجهمواجه نیستیم، با فمینیسم

رود، فوریت شمار میایشان به صحنۀ زندگی اجتماعی درهرحال روی داده و امری واقع به

یابی جنبش زنان به که مدلل خواهد شد، یکی از موانع اصلی دستاست. چنانای یافتهویژه

لم و لتزام به عگردد به آنکه اسیصد سال مبارزه برمی طولهای بدیهی خود در حداقل خواسته

است و متألهان فمینیست پذیری اخالقی را خشکاندهجدایی از ایمان، منبع اصلی مسؤولیت

یای تواند بسیار آموزنده باشد، با تشبث به مسیحیت در پی احدر اقدامی که برای ما می

انداز زیملی به روش پذیری در سایۀ ایمان هستند. این مقاله ملهم از یک چشممسئولیت

وساز و آیندۀ نظریۀ بخش برای ساختهای الهاماجتماعی، در پی ارائۀ تیپقیق در علومتح

خیر فمینیستی است که نهایتاً هشت تیپ را پیش نهاده و در موضوع مسئلۀ اجتماعی ا

 است.سازی را آزمودهدر ایران، ثمربخشی این تیپ« اسیدپاشی عاشقانه»

در روش یملی انداز زچشم ینیستی،فمالهیات  ل،یبرال ینیسمفم ینیسم،فم واژگان کلیدی:

 اسیدپاشی عاشقانه. ی،اجتماععلوم یقتحق

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 h.h.heidari@ut.ac.ir اجتماعی دانشگاه تهرانشناسی دانشکده علومر گروه جامعهاستادیا. 1
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 مقدمه
ثبت کند تا از اجزای مدرک موشکافانۀ مکاتب نظری، که کار اصلی دانشمندان است، کمک می

تر استفاده شود. ما در های تحلیلی جدیدتر و جامعمکاتب نظری قبلی برای طراحی سازه

کوشیم تا وجوه صواب را از وجوه ناصواب متمایز کنیم و از وجوه ها، میا نظریهبرخورد ب

 ایم بهره برداریم.ای که با آنها مواجههای پیچیدهصواب برای درک بهتر ابعاد واقعیت

، که امروزه، پرداختن به مسائل زنان، ورود گستردۀ ایشان به صحنۀ زندگی اجتماعی

است. زنان که برای ای یافتهرود، فوریت ویژهشمار میقع بهدرهرحال روی داده و امری وا

ندگی ها، عمدتاً در عرصۀ خصوصی زندگی کرده بودند، یا الاقل به گستردگی مردان در زقرن

ال اشک عمومی و امر سیاسی و اجتماعی حضور نداشتند، اکنون، ناگهان، در سطح وسیع و در

یک از ملل جهان، تجربۀ اند؛ حضوری که هیچشدهمتنوعی به عرصۀ عمومی کشیده یا کشانده 

ین حضور اای در مورد آن ندارند. درواقع، نه جامعه و نه خود زنان برای فرهنگی قابل مالحظه

اند؛ سایر نهادها هم آمادگی الزم برای سازگاری با حضور سابقه آمادگی ندارند و نداشتهبی

مسائل  ترتیب، ما در همۀ ملل دنیا، باو بدین ندانداشتههای عمومی را گستردۀ زنان در عرصه

سابقه و غامض و شکنندۀ اجتماعی ناشی از حضور اجتماعی وسیع زنان و تبعات آن بی

اند که پختگی تاریخی برخورد با شرایط الجمله، نهادهای اجتماعی عمده نشان دادهایم. فیمواجه

 وارد اخلۀ مصلحان اجتماعی ضرورت دجدید زنان را ندارند. در این شرایط، موضوع به مد

محول کرد و نیز، در چنین « خودی اموربهروند تکاملی و خود»توان حل مسائل را به نمی

ه توان از تأمالتی که برای حدود سه قرن در اطراف این موضوع صورت گرفتموقعیتی، نمی

اهیم ه توانستیم و مفطور ککرد. الزم است تا ضمن بررسی دقیق و موشکافانه، همان نظرصرف

 ر فکر و... را د، و«انقالب»، «استعمار»، «استثمار»، «امپریالیسم»توانمندساز مارکسیسم مانند 

تر و بعضاً تر و متنوعبینی خود هضم کنیم، بتوانیم از میراث فمینیسم که به مراتب گستردهجهان

 تر است بهره بگیریم.غنی

 بیان مسئله 

سو، است. از یکقدر زیادی، شبیه تقدیر مارکسیسم ایرانی بودهن، تاکنون بهتقدیر فمینیسم در ایرا

داران مارکسیسم ایرانی، فمینیسم را از داران فمینیسم در ایران، همچون اغلب داعیهاغلب داعیه
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اند. از سوی دیگر هم، اغلب های عمیق آن را درک نکردهوبیش انگیزهاند و کمشکل انداخته

یسم نیز مانند اکثر معارضان مارکسیسم در ایران، درواقع به فمینیسم و مارکسیسم از مخالفان فمین

 یب،ترت ینبداند، نه فمینیسم و مارکسیسم واقعی. ریخت افتادۀ هواداران ایرانی واکنش نشان داده

 شماری بهنظر یرفراگ یهادو نمونه از سوتفاهم تواندیم ینیسمو فم یسممارکس ینظر رویکرد

ترین سوتفاهم در مورد مارکسیسم و فمینیسم در ایران، آن است که آنچه درواقع و مهم رود

هستند، نه مارکسیسم و « هافمینیسم»و « هامارکسیسم»خارج از تصور مفسران ایرانی است 

فمینیسم. درواقع، یک مارکسیسم و یک فمینیسم وجود ندارد، بلکه طیف وسیعی از 

هایی از درست و نادرست و اند که هریک از آنها آمیزهپدید آمدهها ها و فمینیسممارکسیسم

صحیح و ناصحیح هستند. البته، این پراکندگی در فمینیسم بسیار بیشتر از مارکسیسم است، و 

های درواقع، هیچ ایسمی به اندازۀ فمینیسم پراکنده و متنوع نیست. طیفی از فمینیست

تمایزخواه، دینی تا سکوالر و رادیکال تا معتدل وجود طلب تا سوسیالیست تا لیبرال، مساوات

 «.ایمها مواجهما با فمینیسم مواجه نیستیم، با فمینیسم»دارند. نکته این است: 

یا بیشتر اشتباه  قدرهمان، «هافمینیسم»بارۀ کیروست که طرد اهمیت درک این نکته از آن

سیاری از بامروزه، پس از یک طرد اولیه، ما از اشتباه بود. « هامارکسیسم»بارۀ است، که طرد یک

ه برخی کنیم بدون اینکمفاهیم مفید مارکسیسم برای درک بهتر دنیای پیچیدۀ مدرن استفاده می

« ستعمارا»و « راستثما»، «امپریالیسم»، «انقالب»مواضع ناپختۀ آن را ملحوظ کنیم؛ مفاهیمی چون 

تی ر مارکسیساند بدون آنکه لزوماً مفاهیم دیگقتباس شدهخوبی از مارکسیسم امفاهیمی هستند که به

 است. یشتربتأیید شوند. با توجه به تنوع بسیار بیشتر فمینیسم، توقع چنین حسن درکی از آن 

 پژوهش یهااهداف و پرسش
گذاری تاریخ 1دفاع از حقوق زن،و از انتشار کتاب  1792اگر پیشینۀ فمینیسم را الاقل به سال 

اجتماعی متعارف بیشتر است، این ابهام پدید ریابیم قدمت فمینیسم از مجموعه علومکنیم و د

ها آید که چرا دفاع از حقوق زن تا این اندازه با مقاصد اولیۀ خود فاصله دارد؟ آیا فمینیستمی

اند، یا بهتر است به های یکسانی به این پرسش دادهدر طول این تاریخ نسبتاً طوالنی، پاسخ

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Wollstonecraft, 2014, A Vindication of the Rights of Woman. 
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های محتوایی متمایز از فمینیسم توانیم تیپها سخن بگوییم؟ آیا میمینیسم از فمینیسمجای ف

 ترسیم کرد؟

 های مقدماتی که در خالل پیشینۀ پژوهش به پاسخ آنها پرداختهاز این پرسش نظرصرف

گویی به آن هستند این است که های این پژوهش در صدد پاسخشود، پرسش اصلی که یافتهمی

کنند که های درخشانی از زنان ترسیم میویژه ادیان ابراهیمی، در متون خود، تیپبه ادیان،

گشا برای فمینیسم ظاهر شوند. از بستعنوان یک اتمسفر برای ارائۀ یک برداشت بنتوانند بهمی

 های دفاع از حقوق زن بنا کرد؟هایی برای آتیه جنبشگشاییاین دیدگاه دینی، چه راه

 هشپیشینۀ پژو

های شناسیهای دینی برای ارائۀ تیپاین مقاله در پی ارائۀ یک فراتحلیل از میراث فعلی فمینیسم

تر آیندۀ این میدان دهی خالقانهمتمایز است تا مطابق راهنمایی گئورگ زیمل منجر به شکل

 های بحرانی مدرنیتنظری باشد. در فرجام سیصدسال اصالحات و مدرنیت غربی، امروز، ریشه

دهد. البته این به آن معنا یده شده خود را نشان مینامدر غالب آنچه به پسامدرنیسم/پسامدرنیت 

است )نیکالس،  1«روزگار سخت»نیست که میراث مدرنیت همه بدبختی یا به قول چارلز دیکنر، 

 است.های بدی استوار شده(، ولی نتایج خوب بر ریشه2015

وجود آمده که کار مدرنیت از نحو فراگیری این باور بهبهامروزه و از نیمۀ قرن بیستم، که 

(، واکنش ما به 2000، 1987، باومن، 2001آیرونز، -، بولت1993جایی عیب دارد )بودریار، 

هاست. گسیختن ها نیست و نباید باشد، بلکه درمان ریشهمدرنیت دور ریختن شاخ و برگ

ینی ادیان ابراهیمی، بشر را در رویارویی با د سترگهای زدۀ مدرنیسم/مدرنیت از آموزهشتاب

توانست مسائل خود خلع سالح کرد، جایگزین قابلی هم برای آن عرضه ننمود و منطقاً هم نمی

(. ویژگی الزم برای 1381 یگان،شاارائه دهد، چراکه مسئله چیزی بیش از یک نبوغ صرف بود )

مینان از معاد اعمال بود که در علم و برازندگی این جایگزین، توان جایگزین برای ارائۀ اط

(. علم و تکنولوژی مدرن 1967تکنولوژی مدرن، هرچه بود، این یک قلم جنس نبود )دار، 

شود داند که عاقبت مداخلۀ گسترده در طبیعت و زیست انسانی و اجتماعی چه میدرستی نمیبه

ایم. ع اجتماعی مواجه بودههای انسانی و فجایمخمصهمحیطی، سابقۀ زیستو ما با مسائل بی

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1.  Hard Times. 
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برای بهبود این وضع احتیاج به بازسنجی دستاوردهای مدرن در آزمایشگاه دین داریم که 

ترین ویژگی آن، پرده برداشتن از معاد اعمال و ارائۀ طریقت بر مبنای معاد اعمال است. مهم

دستگاه دین،  های علم و دانش همچنان خوب است، ولی پس از آنکه دردرواقع، شاخ و برگ

 باشند.ی شدهمعاد سنج

 یمیینی ادیان ابراهدذخیرۀ  های فمینیستی نیز همچنین است؛ها و دانشدر زمینۀ تجربه

طلبانۀ های نفعنظریهکوتفراتر از  هاییتو ذهن یتیجنس هاییتهو دهیسامان یبرا یغن یمنبع

 ادیشنهرساندن تفاوت، پ به حداقل یجابهینی، د ذخایر. دوران اصالحات و مدرنیت است

 ین امرا، اما مها اذعان کنیرا به دقت و به اندازه، به رسمیت بشناسیم و به آن هاکه تفاوت کنندیم

 های این گفتگو توانمند شوند و بادهد، طرفآن است که باز از طریقی که دین ارائه میمستلزم 

شود، می د عمیق دینی ناشیاز اعتقا های گفتگو، کهاتکا به ایمان و تعهد و مسئولیت همۀ طرف

 عدالتی نگردد؛ این همان مضمون اصلی گفتار ماست.ای برای بیها پایهکمک کنند که تفاوت

بار زنان و استثمار گستردۀ زنان بیش از هر دیدگاه شک، وضع موجود و بعضاً اسفبی

زنان، استفاده ابزاری از ها، خشونت فاحش علیه عدالتیآزارد؛ بیدیگری، دیدگاه دینی را می

 پایه و....های جنسی، استثمار اقتصادی زنان در مشاغل دونجنسیت زنان و تبدیل آنها به ابژه

های ویژه با مرور متون مقدس ادیان ابراهیمی ریشهای هستند که بهکنندههای نگراناینها نشانه

که امروز این یابیم، و اساساً همینهای دینی مییشینهبه آنها را در آن پمهمی از نگرانی راجع

شوند را تا قدر زیادی مدیون ادیان ابراهیمی هستیم ها نژند و آسیب و قبیح تلقی میپدیده

 کند، موضوع حجاب است(.ای که اسالم را در اروپا آشنا میترین جنبه)بنگرید که امروز مهم

های لیبرال )تانگ، فمینیست های فمینیستی، و عموماًمشکل آن است که بسیاری از تلقی

ها هستند و عدالتیها و بی(، در پی ارائۀ یک وضع معتدل برای استمرار ستمگری33-57: 1387

خواهی زنان و همچنین، مؤمنان را در مسائلی مانند حجاب و مبارزه با جامعۀ هر صدای عدالت

درواقع، در عمل،  (.56کنند )همان: ی و تندروی سرکوب میاعتدالیببه اسم  زدهسکس

گیرد که معیارهای آن قرار می 2«خواهی مقدسعدالت»در مقابل  1«طلبخواهی مساواتعدالت»

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1.Egalitarian Justice. 

2.Sacred Justice. 
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به نام منافع اقتدارگرا  یفضاخیزد که عاقبت آن هم به یک از عمق فطرت و هستی بشر برمی

 شود.جوی مردانه ختم میاکثریت لذت

 ۀ پر تجربۀیدی است که ارتباط یک زمینجد نۀیزم گشودن یبه معننحو تقریر مسئله،  ینا  

کند. تجربه برقرار میحال کمخواه جدید و درعینهای عدالتتاریخی را با مجموعه جنبش

که جنبش زنان وجهه همت خود را مصروف مبارزه برای کسب حق پوشیدن شلوار درحالی

(، یا الرا مالوی 2009نز، کنند )پارکیها میاپورت یا برهنگی برای منشیسجای جوراب یا به

یر ذخاکند، ولی واقع آن است که ای را با سینمای سکسی غرب آغاز می( مبارزۀ کوبنده1999)

شود، آموزۀ آوری که در هر تأمل نتایج تازۀ آن معلوم مینظر بهتدینی ادیان ابراهیمی با شمول

نظر تر بهند که جامعنهدر عین حضور اجتماعی در حد مبارزۀ سیاسی را پیش می« حجاب»

گردد که است، به همین بر میگویم فمینیسم در ایران از ریخت افتادهرسد. اینکه میمی

 ی سکسی زنان را هدف اصلی تهاجم خود قرارسازابژهکه منابع مهم فمینیسم غربی درحالی

بر  رسای لیبرال،های ایرانی در سینما و جاهای دیگر، به رسم فمینیسم نااند، اغلب فمینیستداده

تر اسبورزند که در این موقعیت فرهنگی، زنان را برای بازیچگی منبرهنگی مبتذلی اصرار می

 (.1388دارد )معقولی و فرهنگی، های مولد عمومی باز میدهد و عمالً آنها را از حیطهجلوه می

ها و یتذهن یانمی مدافع حقوق زن در ذخایر ادیان ابراهیمی بر هاافقنکتۀ دیگر اینکه   

یی که متألهان آراای در تأکید دارند؛ این دست عقاید تا اندازه« ایمان»های عقیدتی زنان از زمینه

است )چاپ و دارند بازتاب داشتهگریو داوانی، ابراز می یالو ش چاپربکا فمینیست، همچون 

ن به حداقل یابی جنبش زنا(. واقع آن است که یکی از موانع اصلی دست1997داوانی، 

گردد که التزام به علم و جدایی سیصد سال مبارزه، به آن برمی طولهای بدیهی خود در خواسته

است و متألهان فمینیست، در اقدامی که پذیری اخالقی را خشکاندهاز ایمان، منبع اصلی مسئولیت

پذیری در لیتتواند بسیار آموزنده باشد، با تشبث به مسیحیت در پی احیای مسئوبرای ما می

، داالوال، 2004، کینگ و بیتی، 2000a ،2000b ،2000c، 2000سایۀ ایمان هستند )پارسنز، 

1998a ،1998b ،)«را که دو قرن است  یتیاز دست رفته را، معنو یتمعنو توانندیجور مچه یول

 یکار آسانبرگردانند؛  خواهندیاست، مشده یدهدائماً با وسایل گوناگون کوب یغرب یدر کشورها

اهلل ملت ما  همه عوامل انحراف، بحمد ینبا وجود ایست. ... جور نیناما، ملت ما ا یست،ن

ها در دنیایی که مندند. امروز جوانعالقه یتبه معنو اند،ین شناسند، دادوست ند، خداامؤمن
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چار آنها را د یتاز معنو یدور اند؛یو آشفتگ یرتگری بر آن حاکم است، غرق در حمادی

که  اندیدهاز آنها فهم یاند؛ و بعضمانده همچه بکنند؛ متفکرانشان  دانندیاست؛ نمکرده یآشفتگ

ای، خطبه نماز )آیت ا... سید علی حسینی خامنه« است یتمراجعه به معنو یشانراه اصالح کارها

 (.29/3/1388جمعه 

ها و دالیلی به چه ریشه ها این  است کهنکتۀ آخر اینکه پرسش اصولی و مشترک فمینیست  

نوعی سؤال اخالقی است. است؟ این پرسش بهتقلیل زنان به سوژۀ منفعل لذت مردان منجر شده

است. درواقع، مستلزم نوعی داوری در مورد جایگاه بایستۀ زنان است که اکنون ترک شده

ی برای این داوری تا کنون، مبناهای متفاوت 1ها از مری ولستنکرافتهای اخالقی فمینیستداوری

و  3تا فمینیسم اسالمی 2های دینی، که شامل طیفی از فمینیسم کاتولیکاند و فمینیسمداشته

 شود، نیز مبانی خود را در مورد جایگاه بایستۀ زنان دارند.می 4مضامین فمینیسم پسااستعماری

گمان ین، بۀ زبرمبنای داوری اخالقی مندرج در ادیان ابراهیمی نسبت به جایگاه برازند  

یرت عیار برای انتقادات مصلحان اجتماعی است. مغاآنچه امروز جریان دارد، یک هدف تمام

آنچه  وای میان آنچه زن باید باشد )شخصیتی چون مریم عذرا سالم ا... علیها( قابل مالحظه

رد. شود و بخش جدی از این استبعاد، جنبۀ اجتماعی و تاریخی دااکنون هست مالحظه میهم

 یافتن مقصران این فاصله و تعهد به عالج آنها، یک مأموریت اخالقی و دینی است.

 چهارچوب نظری و روش تحقیق

اجتماعی، در علوم 5بخشیجستارهای ریمون بودون از نظریۀ گئورگ زیمل در موضوع وضوح

ا در این ساز از آن نوع که مالهامات مهمی در مورد شیوۀ تحلیل رویدادهای تاریخی و تاریخ

. 165-218: 1383دهد )مواضع زیمل مستند هستند به بودون، دست میمقاله در پی آن هستیم به

(. باور گئورگ زیمل آن است که میان استراتژی 54-57: 2004همچنین بنگرید به: زیمل، 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Mary Wollstonecraft, 1759–1797 

2. Catholic Feminism 

3. Islamic Feminism 

4. Post-Colonial Feminism 

5. Explication 
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است که  ینوجود دارد، و آن ا یفرق اساس یک یانسانو علوم یعیطبعلومشناخت در 

به نام  ینامشاهده شدن یالزاماً عناصر در وضوح بخشیدن به پدیدارها یانسانعلوم

Bewuntseininhalte انسانی و دهند. زیمل برای اشاره به این وجه ممیزۀ علومیرا دخالت م

کوران »کند که شاید بتوان آن را استفاده می Bewuntseininhalteطبیعی از عبارت غامض علوم

عبارت یک اصطالح در نقد ادبی است که ویلیام جیمز و چارلز ترجمه کرد. این « هوشیاری

حال رویدادمحور و درعینمداوم  یانجرسندرس پیرس پایه گذاشتند که اشاره داشت به روایت 

های یک صورت زیرمجموعهرا به یو مونولوگ درون که تأمالت« متن خام»؛ نوعی «هوشیاری»

 تأمالتدرک، افکار، احساسات و  ات داردتالش  یمتن ینچن. «کندروایت می»روند هوشیاری 

. نمایددارد منعکس  یانجر یهوشیاری انسانمتن به همان صورت که در  ی راذهن یتروا یک

 یباید توسط خواننده مجدداً بازسازی شود. گزارش راوخصلت مهم چنین متنی آن است که 

کمک « رچوب روایتچها»هوشیاری و در نتیجۀ  یدرون یفقط به شکل دادن شکل و ملود

برای و عامل  یزهانگ یکعنوان تنها بهکند. در این نحو از روایت، رویدادهای عینی می

مرتبط با این مطلب، ویژگی ادبی چنین سبک  مهم هستند. یداخل یندهایفرآگیری شکل

شوند که ها، طوری جدا میهای کوتاه نوعی آن است که با عالئم و فاصلهنگارشی، قالب

هرترتیب، مشابه . بهیابندبا یکدیگر ارتباط می انهآزاددر قالب آن ها هو انگیز ت ذهنیمحتویا

وتوان منظور تحریک توش« جریان سیال ذهن»از  ولفهمان تلقی جیمز جویس ویرجینیا 

 برسازندۀ هوشیاری است.

ه بر طبیعی آن است کانسانی چیست؟ خواست ما از علومفایدۀ چنین روایتی در متن علوم  

بینی طبیعت میسر شود؛ هرچه که پیشوفق گذشته، آینده را به بند بکشد و متعیّن کند، طوری

انسانی درست تر شود، علم طبیعی بهتری خواهیم داشت. ولی خواست ما از علومافزون« کنترل»

 مند ازعنوان یک هستندۀ بهرهانسانی آن است که انسان را بهعکس این است. منظور از علوم

تر کند. درواقع، در فعال و فعال« مندهستی اراده»یا یک « جریان سیال ذهن»یا « کوران هوشیاری»

است، چراکه انسان را حاوی « گذشته»معیارتر از « آینده»طبیعی، رغم علومانسانی بهمتن علوم

ل معاد یاجتماع یدۀپد یک 1بخشیدانیم. بنا به برداشت زیمل، وضوحمی« کوران هوشیاری»

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1.  Explication 



 

 

 

 

 
 163«    هاي دينيفمنیسم»تیپولوژي نظري مسیرها به سمت 

  

 

محصول  یی،نها یلدر تحل یده،که آن پد یدافرا تجربۀ ملموساعمال و  یافتناست با باز

ی هاداده ۀاست که به هم اییهبر نظر یافتنگونه موارد، سخن بر سر دست این در هاست.نآ

در  اعتبار از دیدگاه زیمل، مالک .معنا ببخشددرمجموع،  یم،دار یارکه در اخت تاریخی

 یاز نوع یبلکه برخورداریست، ن یخارج یهابا داده یسازگارطبیعی، رغم علومانسانی بهعلوم

 خواهد بود.ی انسجام درون

عمده چگونه  یخیتار یریفالن تغ دهد کهنشان آورد تا می ییها، مثالفلسفه پول یمل درز 

 یوکه  یعنوان مثال، هنگامشود. به یرتعب به لحاظ درونی منسجم پدیدار یکصورت به تواندیم

که  فتندیارا  ینا یاراخت ی،دهقانان را پس از آنکه آنان در قرون وسط اییرهآثار واکنش زنج

ه . بیمرو هستمورد مثال روبه ینبا هم دهد،یکنند، شرح م یهپول تأد ارا ب هایناالجاره زممال

ه کاست  یاو در مقام یراز شود،یدهقان عوض م یتوضع گیرد،یپا م ییریتغ ینکه چنینمحض ا

 ینشاز زم کوشدید کرد؟ مخواه رکار برد. دهقان چه کا خواهد بهیهرچه دلش م تواندیم یگرد

در  مالک را بپردازد و هم، ۀاراش بگذرد، هم اجبرداری کند که هم معاش خانوادهبهره اییوهبه ش

 یو تقاضا کنندیشهرها رشد م بینیمیالخصوص که مکنار بگذارد. علی یصورت امکان، مازاد

 هک یدد یمخواه یع،وقا ینا ۀهم گذشت. با یابدیم یشافزا یکشاورز ییبه مواد غذا ینانشهرنش

گ بزر یاسدر مق ییریتغ شدن انواع آثار آن، به منسجمظاهر کوچک، با به ینهاد ییرتغ یک

 تواندیمو اود. دارد: گذار از وسایلی مشابه مجهز ش یگسترده و در خور توجه ۀکه دامن یدهانجام

مورخ  ،ینعو موارد م یطشرا ینکند. در ا ییشناسا یرا با صالبت علم یعلّ یامدهایاز پ یبرخ

مورخ  ینهم کند، اما بخشیضوحو ،کننده باشدکه کامالً قانع اییوهرا به ش اییدهقادر است پد

 غیرمفید حتی واممکن ن یو یعلل برا یرۀزنج یعلّ یهاحلقه یۀبه کل یابیکه دست یردبپذ بایدیم

ود خکه  یردمدد بگ یاز عناصر یو تشریحکه  داحتمال وجود دار ینهمواره ا ین،بنابرا .است

 اند.نشده یینتب

 های پژوهشیافته

شدۀ مذکور ملهم از گئورگ زیمل که به حکم غالب در متدهای کیفی، مطابق مسیر ترسیم

پرسش اصلی این گفتار، و به  متضمن اتحاد چهارچوب نظری و روش تحقیق است، در پاسخ به
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شوند که های دینی، ذیالً هشت تیپ ترسیم میاتکاء یک تحلیل ثانوی از منابع مرتبط با فمینیسم

 های فمینیسم اسالمی.مسیرهایی هستند برای دستیابی به سنت

.1تیپ   های مدرنیستیعبور از سنت فمینیسم 

 ولمر یسبئاتراند. در این راستا، ملهم از آرا بدل شده« یرنام تجا»و « برند»نوعی ها بهفمینیسم

 یکالرادهای درواقع، نوعی از فمینیسم ینیسمفمتوان گفت که تلقی عامیانه از (، می2004کولس )

طرح  یزی بدونمردستاست؛ بیشتر نوعی « یتیجنس ینیسمفم»است که به طرزی متناقض، نوعی 

گذارد یدید را پایه ماینکه آیا این ستیز نوعی ستمگری جای است؛ مشخصی از آتیه چنین ستیزه

نظر هبیا خیر، اغلب موضوعی است که باید بعداً در موردش حرف زد. این درحالی است که 

 باشد. این به یک پایه ورسد، باید طرح نوین و جامعی ریخت که معایب طرح قبلی را نداشتهمی

 ی فمینیستیزدابرساخت هاییهنظراز این منظر، اساس فکری و فلسفی منسجم احتیاج دارد. 

 گیرد که تنها برای مبارزه و زد و خورد وهای افراطی را به خود میرادیکال، شکل ایدئولوژی

پذیری های مسئولیت(. اینها تنها پایه55: 2004زدن زیر میز گفتگو مناسب هستند )کولس، 

های نشانند. نظریهجای فکر بر کرسی میبهکنند که در نهایت، زور را اخالقی را ویران می

 پردازیلفظ ییجاهجابشکل  گیرند، بیشترپسامدرن که در ظاهر، رویاروی روشنگری قرار می

قادی و را در موقعیتی غیرانتکه درواقع، زنان است  درکتعلق و یت، با پرسش از هو یعلم

ی رها ارات فرهنگانتظی و اقتصاد هاییتواقعی، در جهان روابط انسانحال عصبی درعین

 در یک دغدغۀ هستند و روزمره یزندگ ینۀتالش در زم یدر حسرت و آرزوکند؛ زنانی که می

 اند.غرق و خفه شده یشخص یتهومستمر و مفرط در 

های فمینیستی را از فمینیسم، نهایتاً، تالش یفرم استبداد یک یجترو یبراها، این نحو افراط  

: 1387آورد )تانگ، د، که حتی واکنش منفی زنان را هم به همراه میدهنخطرناک جلوه می

کند؛ و محدود جلوه می مخاطبان خاصهایی با مثابه ایسمها بهینیسمفمدر نتیجه،  (.295-293

های دینی و ینیستفمشوند. درمقابل، شماری از مخاطبانی که از قضا خطرناک هم تلقی می

پذیری و تعهد اخالقی، ن بالتازار، با تأکید بر تقویت مسئولیتمتألهان برجسته همچون هانس فو

آورند که در فضای آن متأخر مدرن برمیدر فرهنگ  یذات یپوچ و ماد هاییشگرا یبرا رقیبی

های بحث در توان در مورد عدالت بحث واقعی به راه انداخت. بدون تعهد مسئوالنه طرفمی
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های مؤثری برای عقب راندن سرمایه و قدرت همکاریتوان بار زنان، نمیمورد شرایط اسف

، بالتازار، 252: 2006هستند )بیتی، « عدالت»برای پیشبرد « ایمان»های تدارک دید؛ اینها موعظه

مستلزم تعهد مستمر و یکپارچه به تعهد به حقوق زنان (. 203-202: 1979، 174-167: 1990

هد به اخالق است و تعهد ثمربخش به اخالق، عدالت است و تعهد عملی به عدالت، مستلزم تع

مثابه مستلزم تعهد به فرجام اعمال است؛ و تعهد به فرجام اعمال، معادل تعهد به معاد و دین به

 ی است.معادپژوهتنها شیوۀ معتبر 

 و صنعتی، با ۀ مخاصمۀ روشنگری، عمدتاً مردساالرسرسپردینیستی لیبرال فم هاییهنظر  

طلبی که موجد این همه کنند در همان چارچوب سودگرا و نفعآنها سعی میاست. الهیات شده

؛ جاگار، 60-68: 1387عدالتی علیه زنان بوده موقعیت زنان را بهبود بخشند )تانگ، مصیبت و بی

کاتب ایر مس(. این، درحالی است که در یک بیان حداقلی، ادیان ابراهیمی در مقایسه با 1998

اند. این ادعا را تری در ترویج تلقی انسانی از زنان داشتهدرخشان فکری تاریخ، کارنامۀ

های دینی، ینیسمفمکنند. ینی تصدیق میدمتوازن  یهاو آموزه ینید های الگویی زنچهره

ر دزنان  یرترینقها نفر، از جمله فیلیونم یزندگبرقراری توازن در  یبرارا  خود اندازچشم

 ها در تمام سطوح فعالیت برای برقراری عدالت مطابقها و ایمانهداند و بسیج تعگستردهجهان، 

خوانند. در چنین فضایی است که حضور گستردۀ زنان در عرصۀ یفرامیک الگوی مطمئن را 

گیرد تواند شکل متوازنی به خود بعمومی، همچون حضور الگوهای دینی در مبارزۀ سیاسی، می

ا یهای سترگی چون مریم عذرا ن ابراهیمی از شخصیتی ادیاالگوپردازو کالبد محققی برای 

 فاطمه زهرا یا زینب کبری به چشم آید.

 یتاکثر یتو هو یزندگسطوحی از دن همچنان به شکل داگر، رغم حمالت ویرانبه ین،د  

پذیرش  یجا. بهداری آن دارددهد و این نیز نشان از نیرومندی و ریشهادامه میزنان جهان 

طلبی و روشنگری ای برای اصالح، که به مثابه زایدهسکوالر هایینیسمی فموچراچونبی

وسیع بگشاید که  زانداچشم یک توانندیم های دینیینیسم، فمشودطلب و صنعتی تعریف مینفع

 یخارتاز یک  ییبازجوبرانگیخته شود، زمینه برای  بحث خالقو گفتگو ، حس احترامدر آن 

 ی یک اتحاد جهانی برای پیشبرد این عدالت فراهم گردد.فراهم شود و حتظالمانه 

.2تیپ   هبوط از مقام مریم عذرا 
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 مراجعاز  کی(، ی2004cیج در الهیات فمینیستی )پارسنز، کمبر، ویراستار مجموعۀ سوزان پارسنز

لیل به تق چه سیر تاریخی نهایتاً»یحی است که کوشش کرده تا این سؤال که مس ینیسمفممسلط 

؛ پارسنز، 43-44: 2006را تدقیق نماید )بیتی، « است؟زنان به سوژه منفعل لذت مردان منجر شده

2004a :340.) یت شخصکه چگونه  یمبپرسکند تا از خود و از جامعه و تاریخ میرا دعوت  او ما

ا رد؟ چرتوان در آن تغییری ایجاد کشده تقلیل پیدا کرد که نمیزنان به چارچوبی از پیش تعیین

شوند که یک زندگی سراسر تالش را برای گسترش هستی آرمانی خود و مردان تشویق می

وبیش مکجامعه سامان دهند، ولی در متن فرهنگ عامه، زنان به سرنوشتی محتوم و به شکلی 

های الگویی چون شوند؟ آیا این با زندگی فعال و سیاسی چهرهیکسان از زندگی هدایت می

 م ا... علیها قابل انطباق است؟حضرت مریم سال

کل پرسش سوزان پارسنز این است که چرا مفهوم تاریخی زن در اغلب جوامع، به ش  

است؟ و گر که توان کنترل و گزینش زندگی را ندارد تقلیل یافتهانتخابهویتی غیراخالقی و غیر

تاریخی، زنان به سمت  های نیرومندرغم این زنجیرتر اینکه چرا در دنیای مدرن، بهپرسش مهم

ای که درنهایت به این شوند. پروژه و پروسهوانمود کردن آزادی از طریق برهنگی هل داده می

ی است؟ به قول سوزان پارسنز، چه چیزی باعث شده که هستوضع و حال منجر شده، چه بوده

قایسۀ نز، از مها، برای پارسینچنین به تسهیل رابطه جنسی منحصر شود؟ تمام این پرسشازنان 

شود. زندگی زن مطلوب وجود تأثیرگذاری چون حضرت مریم عذرا و زن امروزی حاصل می

ه آنچ در منظر ادیان ابراهیمی، توان آن را دارد که تاریخی را مبهوت خویش سازد، ولی

 اصلۀ زیادی با این آرمان دارد.حاضر در جریان است فدرحال

.3تیپ   سزنانگی تهی از سک 

شود که یمویژه با این ایدۀ درخشان موسوم به راه سوم در فمینیسم شناخته ژولیا کریستوا، به

دهد ت میملهم از مرحلۀ پیشااودیپی ژاک لکان، یک نحو زنانگی تهی از سکس و رها را بشار

لحاظ معناشناسی تفاوتی وجود زن و عشق به او نزد فرزند، در (. به33-34: 1983)کریستوا، 

م مریم (. در این معنا، مفهو74: 1992یابد )راینک، سامان می« خدا»بت با مفهوم تئولوژیک نس

گیرد های مجعول در مورد تشخص سکسی و اغواگر حوا قرار میعذرا در مقابل اسطوره

 (.165: 1986)کریستوا و توریل، 
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س ا از سکزنانگی ر ای چون مریم عذرا،ذخایر ادیان ابراهیمی با ارائۀ الگوهای قابل مالحظه

تنها به نه گیری جهتبخشند. در این برداشت، اند و به آن وجه انسانی با عظمتی میتهی کرده

ش نیایو  ی، توجه به نسلگعبادت، از خودگذشت یت،تر از آن به خالقبلکه مهم، مثل یدتول

که در  بارینتمعطوف گردیده است. در مقابل این نگاه پیچیدۀ انسانی و اخالقی، نهیلیسم خشو

جنسیت خود را نشان  به موضوع سکس وپسند راجعهای عوامها و موسیقیآثار هنری مدرن

مقاومت  طریقز او و تحمیل و برتری به قدرت حد ازیشب ءاتکا یقرا از طر خود یانبدهد، می

دست رد، بهارتباط وثیقی دااز مرگ خدا  یچهنبا آموزۀ که  یمان،در برابر هرگونه درک از ا

 آورد.می
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.4تیپ   لزوم فمینیسم معنوی 

برای  ا خدا واط بمتألهان فمینیست چون میشله گنزالز ملهم از هانس فون بالتازار بر اولویت ارتب

یشله گنزالز (. در معنویتی که م578: 2004تقویت شخصیت مستقل انسانی تأکید دارند )گنزالز، 

 یکاز  یعنوان بخشبه نفس زنانتأکید بر جامعه و درک دنبال آن است، امر مقدس میانجی 

ه بگنزالز  گردد. این احساس وحدت با دنیا که از نظر میشلهمی عنوان افراد،جامعه و نه فقط به

یابد، حس با عظمتی از استحکام به زن بهترین وجه به وقت نماز و در محراب تحقق می

د را با این وحدت متحد و به آن مستظهر خو وبخشد تا کثرت جهان را وحدت ببیند، می

وق حال پر امید، برای دریافت حقتواند مسئوالنه و درعینبینگارد. ملهم از این برداشت، زن می

است، مبارزه کند. گور کردن دختران داشتهبهخود در جامعۀ مردساالری که عادت به زنده

مه عا عطر و طعم فرهنگو محراب،  ساطت شعائری همچون نمازترتیب، ایمان دینی، به وبدین

 گذارد.می خود را بر مؤمنان باقی مییابد و تأثیر انضمامی

ساالری نزنکتۀ دیگر آن است که یک تلقی در فمینیسم رادیکال، برای حذف مردساالری به 

دیگری را « ساالری»دارد و را برمی« ساالری»(. درواقع، یک 65: 1387دهد )تانگ، رأی می

کوشند تا نسبت معناداری بین کند. درمقابل، ذخایر دینی ادیان ابراهیمی، میمی جایگزین

د و و زا دنو ب یتو عقل، انسان یتالوهی، تعالجنس  نسبتی از ی و زنانگی ایجاد کنند؛مردانگ

 کیو حتی هیچ ولد و مثمر ثمر بودن که هیچ یک از آنها اختصاصی به مردانگی یا زنانگی ندارد،

حل/ سوره ن 97ر یک جنس نیرومندتر از جنس دیگری نیست )قرآن کریم، کریمه از آنها د

ی الگوهای کهنسوره ممتحنه(.  12سوره تحریم/ کریمه  12و  11سوره احزاب/ کریمه  35کریمۀ 

ین است که طن ی از زنانفعال یرغسازی مانند مریم عذرا، یا همسر فرعون نمود بارز مفهوم

ند و یتی هستفراجنسرغم مناسک اجتماعی عرفی، مناسک ناسک دینی، بهیابد. اغلب متاریخی می

 ای در ادیان ابراهیمی هست.خصوصاً در زمینۀ اجتماعیات فراغت جنسیتی قابل مالحظه

.5تیپ   شناسی فعال در مقابل منفعلمعرفت 

منشأ توجه مفرط  توان( می2002( و فرگوس کر )1988در همین راستا، ملهم از آلیسون جاگار )

مردم مدرن به جسم و جنسیت را در تأکید مفرط دنیای مدرن به حواس و تجربه شناسایی کرد. 
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را برای توجه به ما  یذهن هاییتظرفهای فکری دنیای مدرن، از دیدگاه فرگوس کر، ساز و برگ

 است.آسمان و غیب به رکود کشانده و توجهات را به سطوح نازل حیات معطوف ساخته

ه ز دیدگاا که ای اهمیت داد و مآالً دنیایی رانسان ۀبه تجربابتدا الهیات توماس آکویناسی 

 ذاتاً ،گر انسانیابراهیمی مشغول تسبیح خداوند در ژرفنای غیب عالم بود را بدون چشم نظاره

ات مسیحی الهی است که یبدان معن ینا(. 27: 2002قلمداد کرد )کر،  ارزشنامفهوم و بی

دهد شناسی دینی معطوف به غیب ارائه میمعرفت یبرا یگزینیشناسی جامعرفت یک اسی،آکوین

ین متعالی آن مضامود را در زوال دین و خلوح نقش مخرب گرایی سادهکه در آن نوعی واقع

ل معرفت کند. بر مبنای این تلقی، هواداران الهیات مدرسی مسیحی، معرفت و زبان حامبازی می

گرایی عی مستهجن جسم شناسا با جهان عینی شمردند. بعدها، دکارت این واقرا حاصل همکار

شناخت  ا درری منبع ممتاز و متحد آگاهسر و ساده را به مبنایی برای دانش جدید تبدیل کرد و 

 و اعیان دانست. یااشواضح معطوف به 

 ان و ذهن شناسا،عنوان انسکنند که برای ما بهو بعدها دکارت جهانی را ترسیم می آکویناس

 یتماهبر  یناسآکو یک هدف منفعل برای شناخت است و خود هیچ وجه معنوی ندارد. تأکید

است که های جدی فراهم کردهگیری دنیای مدرن زمینهتأثیر قاطع وی به شکلو ی جهان ماد ینا

رفته فتههای مبتذلش جستجو کند. از آنجا بود که رحتی مسیحیت نیز نگاه به دنیا را در الیه

 مغلوب شد. و عقل یمانا ینگفتگو ب

.6تیپ   عمق زبانی هبوط و نجات زنان 

 های فمینیسم دینی قدری به خود اندیشمندان و اجتماع آنها مربوط است کهپاسخ پرسش 

شمرده ن به دانش ارزشمند ناتوا یابیدستاند. زنان عمالً، در اغلب، زنان در آن نقشی نداشته

مرد  های مرور تاریخ اندیشه،د. اتفاقی نیست که همۀ اندیشمندان قابل ذکر در کتابانشده

ر ادیان باشد. در جریان ترسیم تاریخ، داند. این توازنی نیست که مدّنظر ادیان ابراهیمی بودهبوده

 (اند. اگر حضرت موسی )عساز بودهابراهیمی، همیشه متناظر با مردان درخشان زنان فعال تاریخ

مطرح است، خواهر موسی و مادر موسی و همسر فرعون و همسر موسی همگی مشغول 

سازی هستند. همین رویداد در زندگی حضرت عیسی )ع(، حضرت سلیمان )ع( و رسول تاریخ

 اعظم )ص( نیز مشهود است.
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میق، عاز تفکر  است که از نظر اندیشمندان اغلب ملل، زنان محرومنتیجۀ این وضع آن بوده

اند ه شدهمراقبت از روابط دنیوی در یک شکل نسبتاً ثابت که تکاملی در آن نیست گماردبه 

اند. به طور سیستماتیک از تمدن دور نگاه داشته شده(. در نظام اندیشگی، زنان به17: 2001)می، 

از  جربۀ مااست. زبان تدلیل اشتغال مستمر اندیشمندان به این طرز فکر عمق زبان را تغییر داده

 ا بسیاررنان بودن و جنسیت و هستی را از آنچه باید باشد بسیار دور کرده و کار بهبود وضع ز

د عنوان اشیا یا افراا، زنان را بهشده در میراث تاریخی م نشستتهاست. این زبان دشوار ساخته

ر ست که فکا ینا یتواقعدارد. اند ملحوظ میکه به مراقبت از روابط دنیوی گمارده شده نامتمدن

ر، زیده و به مروگدر این خانه سکنی مرد و است  یهست ۀزبان خان آید؛یوجود مزبان بهمتن در 

ر و دشده  اریکدگذ ما در زبان ی،جنس های ناروایتفاوتاست. این خانه را از آن خود کرده

 است.در مورد جایگاه زن را اکیداً محدود ساخته« مریمی»فکر  ینتیجه، توان ما برا

(، 11: 2006، که گفتگوهای مفصل کالمی مسیحی و کاتولیک داشت )بیتی، 1لوس ایریگاره

های الهیاتی ادیان ابراهیمی که در آن پابرجا و رغم فلسفه و علم، زمینهمعتقد بود که عرفان، به

 رهایی زنان از نگاه جنسیتی ۀبالقوعنوان یک موقعیت نگرد. او به عرفان بهاست میزنده مانده

 یهتوجها و (. عرفان با به میان کشیدن شهود و اصرار بر پیرایش تجربه28کند )همان: نگاه می

نهد که به ها، در سایۀ عبادت وحی، طرحی از قرب به خدا را پیش میبازیها و حتی زبانیتراش

 قدر زیادی غیرجنسیتی است:

شت بدان بر سرنو اکم شدنو حبودن ، مستقل بودن آزادما برای است که  یزیچآن  یتالوه»

و نه  ار کننداط برقرارتب یکدیگرتوانند با یمنه باشند، نداشته ییخدا یچ... اگر زنان ه نیاز داریم

 .(61: 1993)ایریگاره، « صدا شونددل و همتوانند هممی

به  ای، نهایتاًای باالتر، زبان دین، در این دیدگاه ایریگارهتوجه به زبان عرفان و در رده  

شود که در چارچوب آن، عظمت روح، جسم و بدن و تر منجر میغنیزبان  یککشف مجدد 

شده و به فجنسیت را به حاشیه براند. در سایۀ زبان غنی عرفان و دین، حواس از جنسیت منصر

 شود.سمت میل به خداوند و رمز و راز عمیق مندرج در جهان متوجه می

نوعی علم العبادات یا عرفان مهذب نگاه استثمارگرانه به از این بابت، نجات زنان از یک  

مراتبی که های مبتذل حیات امروز و حتی سلسلهی صحنهسازپاکاحتیاج دارد که زمینه را برای 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Luce Irigaray ( استدر فارسی نام او به اشتباه، به ایریگارای مصطلح شده ). 
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ی زبان سازپاکاست و خصوصاً زمینه را برای به ناراست الهیات مسیحی کاتولیک را فرا گرفته

 آورد.فراهم می

.7تیپ   ایدۀ عشق و پرستش 

ل یۀ دانش حاصساکه حتی در کند تأکید می جانسن یزابتالدرنهایت و اوج این خط استداللی، 

)جانسن، « دانیمیکه نم دانیمیم»است که  یندانش بشر در مورد خدا ا ینباالتری، نور وحاز 

ملموس،  یادهام نمتما یبا نف ،است تررو ب یزموجودات متما ۀکه کامالً از هم (. خدا109: 1995

و عشق  یقطر ازرا خدا شود؛ ما و میشناخته شده و پرستش است که در عشق  یقاًعم فقط

ۀ عشق و پرستش را در اید جانسنشناسیم. مغز و جوهر عشق و پرستش میعنوان بهپرستش و 

ن آنا یدسازتوانمنزنان و تأیید ارزش برای و  یتیجنس یضتبعناشی از  یهامقابل ظلم و ستم

کند. از نظر جانسن، فلسفۀ عشق و پرستش همۀ توجهات را به سمت واقعیت ژرف برپا می

 فعالیت یتبا ظرف وع بشریهمانند مردان، نزنان حال، کند و دراینجهان معطوف می

 شوند.تلقی می یاخالق

ینی برای فمینیسم زبان د یدکشف امکانات جد یبرا 1«طاغوت»جانسن به مفهوم جالب 

و استکبار در نتیجۀ  یسرکوبگراشاره به « طاغوت»(. مضمون 39: 1995کند )جانسن، یاشاره م

شود. برای تحقق هایی که طی آن پرستش و عشق فراموش میفراموشی خدا دارد؛ همان موقعیت

« طاغوت»های روابط انسانی در دنیای مدرن، باید با های کژیواسطۀ زبان، دین و درمان ریشهبی

 مبارزه کرد.

عنی خویشتن است؛ یفراتر از رفتن به  یمعنبهحق  جستجوی عرفان پرستش زن یک برای

، وجه دهندهای خود با مردان تخود نبودن. در این زبان جدید، زنان نیازی ندارند تا به تفاوت

م از ستوا ملهعنوان امر ناشناخته )مانند لوس ایریگاره و ژولیا کریبلکه خود را متحد با خدا به

ک تقلید دهد. از این قرار، فمینیسم خود را فراتر از یلکان( و درمقابل طاغوت قرار می ژاک

 کند.یابی میاز میل مردان مکان« آمیزمسخره»

های زبانی بخشد، که حتی از محدودیتتلقی دینی جانسن، پختگی ژرفی به فمینیسم او می

ها را دور ای از کلیدواژهلقی مجموعهاین ت یو معنو یروان ۀگسترد یچیدگیپرود. هم فراتر می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Idolatrous 
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کند که ابزار تحلیلی مناسبی برای شناخت وضع و حال اسفبار امروز زنان جهان هم جمع می

 ،فضل ،رمز و رازید، عشق، پرستش، ام یگانگی،ازخودب ،گناه، قدرت و کنترل ،تجربه ،زباناست: 

 (.56: 2006، )بیتی« Self-God-Creation/خلق-خدا-خود»یمان و باالخره ا

.8تیپ   وجهه مقدس طبیعت و زن 

ستجو جتوانیم در ادیان ابراهیمی ترین ارج بر پایگاه زنان را میبا توجه به تاریخ تمدن، درخشان

اه یابیم که در عمق تحلیل، ادیان ابراهیمی، زبان را از نگکنیم، درمیکنیم، و خوب که دقت می

ای، وجه اند و در این درمان ریشهاند و به آن رنگ الهی بخشیدههمادی و جسمی به جهان پیراست

 یقاز طر یزچههمدربارۀ قضاوت می، اند. در ادیان ابراهیالهی وجود زن را برجسته ساخته

ز را ا وجود خدا توانیمیما نم بنابراین،گیرد. صورت می« وندخداجالل نور »مالحظۀ آن در ظل 

چیز است. چنین نگاهی به همۀ جهان احترام ؛ خدا علت همهخود منفک سازیمجهان اطراف 

(. از این قرار، متدینان به ادیان 1377گیرد )نصر، کم نمیگذارد و هیچ موجودی را دستمی

 باشند.کم بگیرند، یا نگاهی مبتذل به آن داشتهتوانند و نباید وجود زنان را دستابراهیمی نمی

دیان اه ما از کند که نه تنها برمبنای آنچاست؛ او استدالل می نحوۀ استدالل تینا بیتی جالب  

ن ادیان و مبتذل تلقی کنیم، بلکه ای نامقدسی را اجنبندهتوانیم هیچ فهمیم، نمیابراهیمی می

نور  وگوید که آنچه از علم ابراهیمی دارای یک سویه معرفتی و عرفانی هستند که به ما می

عی مثابه نوتجربه به وتنها اندکی از واقعیت است، و از این قرار، حس شده جالل الهی به ما داده

تی با این (. تینا بی43-60: 2006شود که باید از آن فراتر رفت )بیتی، اغواگری بالقوه تلقی می

وسط تما چه گرابخشد. برمبنای استدالل تینا بیتی، استدالل، افق دید ما را بسیار بسیار تعالی می

مثابه پیکرۀ بگوییم جهان را به توانیمیما نمیابیم، اهایی از نور جالل الهی را درمیی، گوشهوح

 ود.از نگاه پدرساالرانه مبری خواهد بانداز مؤمن چشمایم و با این خشوع، متحدی شناخته

 گیریبحث و نتیجه

، باید ما را کندترسیم می« کوران هوشیاری»شناسی، آن طور که گئورگ زیمل ملهم از مفهوم تیپ

گانۀ فوق کوشش شد تا هشت نوع مسیر های هشتوساز آینده مجهز سازد. در تیپبرای ساخت

ای که وضع برای دستیابی به یک تلقی دینی از جنبش دفاع از حقوق زنان بگشاییم، در زمانه

سیر در ماند این است که آیا این هشت منماید. آنچه باقی میجهانی حقوق زنان رو به قهقرا می
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مانده، کوشش ما این است که تواند پاسخگوی مسائل امروز زنان باشد. در سطور باقیعمل، می

کار بندیم تا دریابیم که به چه اندازه به« عاشقانه یدپاشیاس»شناسی را در موضوع بغرنج این نوع

 ند.توانند برای اتخاذ مسیر آتی کمک کنهای فوق، میاین مسیرهای پیش نهاده در تیپ

رادر د و سه، بنوزدهم آبان نو نبه،دوشچهارده و سی دقیقه ساعت قضیه از این قرار است که   

پرتاب  یینشهر تهران به پا یهااز برج یکی بیستم ۀرا از طبق خود« آمنه بهرامی نوا»خانم  ۀسال 35

 ،1383سال  رهولناک عاشق مردود خود د یدپاشیاس یقربانی نوا آمنه بهرامخانم کرد و فوت شد. 

اص چشم ی خارجی و امتدادهای داخلی آنان، از قصهارسانهکه پس از تهاجم کوبندۀ بوده 

 ست.اکرد؛ هرچند که امروز، با گسترش این پدیده، از این عزل نظر پشیمان  نظرصرف

دهد )غیر از یمکه ساالنه موارد متعددی از اسیدپاشی عاشقانه در کشور رخ اکنون، درحالی 

ای سیاسی فکران ما این موضوع را سوژهشی به اتومبیل و اموال و...(، مطبوعات و روشناسیدپا

 . روزی از قصاص اسیدپاش تبریاندداشتهیابی عمیق به دور یشهردانسته و آن از هر نوع 

دهند، و روز یمبشر مدافع اسیدپاش سر  ی خارجی فریاد حقوقهادولتصدا با جویند و همیم

قدان خواهند و این تلون و رنگ به رنگی، نشان از فیمازات برای اسیدپاش را دیگر، اشد مج

، از موضوع زدهغربفکر رسد که روشنیمیی به موضوع دارد. حتی کار به جادرک عمیق راجع

روج از سازد که تنها امید ما برای خیمی علیه امر به معروف و نهی از منکری احربهاسیدپاشی 

قصد  «م. حدادی»کسی مانند شهید علی خلیلی نباشد که در موقعی که  این وضع است. اگر

هی از باب ن را دارد، احساس مسئولیت اجتماعی کند و از« بهرامی نوا»اسیدپاشی به روی خانم 

های میدان کاج تفاوتبرخیزد، بی« بهرامی نوا»منکر، حتی به قیمت جان خود، به دفاع از خانم 

 د!روغ سازنفدارند، تا صفحۀ اینستاگرام خود را پر بایل خود فیلم برمیتنها از این صحنه با مو

المصالحه زدوبندهای سیاسی قرار شوند، وجهینمی اصولی مطرح هاپرسشدر این وانفسا،   

است؟ دهگیرند؛ این پرسش که چرا در دل برخی از مردمان، تا این اندازه قساوت ریشه دوانیم

را است؟ چینی تا این اندازه برای عشاق مردود، سهل و ساده شدهزجرآفرچگونه اسیدپاشی و 

ای که در تسخیر خستهاست؟ چرا عاشق دلرجحان یافته« انسانیت»تا این اندازه بر « موفقیت»

جوید؟ شاید جامعه و یمیش را در نابود کردن معشوق یابد، موفقیت خوینممعشوق توفیقی 

ا رتقصیر  ی ازوی به هر قیمت، در وقوع این نحو جرایم، بخشتاریخ، با انتشار ایدۀ موفقیت دنی

 بار است بازگردد؟به گردن دارد و باید از مسیری که تا این اندازه خسارت
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نوعی  موضوع اسیدپاشی عاشقانه در عمق، یک موضوع معرفتی ناشی از مدرن شدن است.  

 جایگزینی ارادۀ مسلط شدن به جای محبت ورزیدن.

 یهیابی قضیشهر

شناسی مدرن، معرفت ( بر آن است که در1992) درموت مک یموتیتدر راستای تیپ ششم، 

ه بلک لت،نه در پی فضی جهان شناخت ؛ چراکهدانش و قدرت وجود دارد ینب یک،نزد یارابطه

چیز را جوست. و از این قرار، همهاین دانش دانشی شی جهان است.و تسلط بر اشیا کنترل  یبرا

 بیند که باید بر آن مسلط شد، تشریح نمود و نهایتاً استثمار کرد.یهمچون شی م

امه عبه دین و اخالق و فرهنگ عالقه و عشق و  اختصاص یافت قدرت مدرن بهدانش   

سو، دین و اخالق و فرهنگ رفته مبادلۀ تاریخی بین دانش از یکترتیب، رفتهاحاله شد. بدین

 توقفتا گفتگوی دانش و دین و اخالق و فرهنگ م عامه قطع گردید. این تقسیم موجب شد

هایی از آن جنس که ما امروز در ینژندتوان اینطور یم، درموتمکشود. ملهم از برداشت 

ه شیه راندبینیم را توضیح داد که نحو نگاه مدرن ما دین و فرهنگ را به حایمپدیدۀ اسیدپاشی 

انتشار ل مح ،«ناشی از تهذیب نفس قلب آرام»است. و پول و قدرت را اولویت بخشیده

س ناشی از تهذیب نفقلب آرام و تسکین و سکینه است. آنچه امروز کمیاب شده سکون 

 وراف است، و راه رسیدن به این قلب که نه تنها خود آرام است، بلکه آرامش را به اط

 جهان یرستف یراقلب در تالش ب ۀمتفکران وقوف و تمرکز «عبادت»کند. یماطرافیان منتشر 

است و ذهنی که عشق را دهشتاروپود جهان از عشق آفریده  .تعالی استجلوۀ باریعنوان به

شود و زندگی میسر و شیرینی هم خواهد یمدرک کند، بدون خواست تسلط، بر عالم مسلط 

 ال مسلطدنب داشت. از این دیدگاه، جوهر و گوهر ما درجۀ اول، در پی خیر و نیکی هستیم، نه

 نشان که االصول، عشق است، نه ارادۀ قدرت. نشان به آنانگیزۀ زیربنایی هستی ما، علی شدن.

 عشق در جهان کارسازتر است تا قدرت.

 سطح اول تحلیل

کردگان مدرن، در گردد به اینکه گاه، تحصیلیمملهم از تیپ هفتم، بخشی از مشکل هم بر

باور دارند؛ « شریعت»و « عبادت»بدون را « خدا»ردیف فیلسوف مدرنی همچون امانوئل کانت، 

، عبادت و دعوت مستمر خداوند به جزئیات «قلب آرام»که برای رسیدن به ایمان و درحالی
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کردن  یداپ یتنها راه برا« شریعت»و « عبادت»زندگی ضروری است. اِلِن فاکس بر آن است که 

را « عبادت»ی ابهانهه هر یی که بهاانسان(؛ 111: 1992کورمال کورمال آرامش است )فاکس، 

دهند، بلکه یمخود را از کف « آرامش»دهند و نه تنها یمرا از دست « آرامش»کنند، یمترک 

« تهذیب»و « عبادت»از طریق  یدما بابرای دیگران نیز آرامش و سلم و سالمتی نخواهند داشت. 

عبادت از مسیرهای اصوالً  .الزم است «صبر»تنظیم کنیم و برای این منظور  با خداخود را  قلب

 دارد.یمشناخته و فروعاً ناشناخته ما را به تهذیب و آرامش موفق 

و  یهتخل(، بر اهمیت 2002 :36) [kenōsis]مسیحی « کنوسیس»سارا کواکلی ملهم از مفهوم 

، با حاکم نمودن 1«عبادت»ورزد. یمبرای ایمان به خدا و حس استحکام درونی تأکید  انکار نفس

کند و زمام آن یمۀ الهی بر زندگی، نفس سرکش که علت اصلی زندگی ناآرام ماست را مهار اراد

 سپارد.یمرا به دست خدا 

 رکش و نفسسبه آرامش، در اصل، مهار نفس  هاانسانروش ادیان ابراهیمی، برای رساندن 

کی به شود، بلکه متینمقدرت قلدر است که رأس کل خطاهاست. با انکار نفس، انسان بی

سیار بای عمیقاً اخالقی دارد. انسان مؤمن از دیدگاه مردمان مدرن، یهاگردد که میمقدرتی 

رسد. درک جمع یمنظر دار و خوددار بهیشتنخوحال، بسیار مطمئن و متکی به نفس و درعین

انسان  برای انسان سکوالر دشوار است؛ ولی خود« آپولونی»و « دیونیزوسی»یژگی دو واین 

ر راه داند که او متکی به نفس نیست، بلکه متکی به حق است. بنابراین، وقتی دیمن خوب مؤم

رسد، وقتی به مرزهای حق یمنظر مستحکم و مصمم به کند، بسیار نیرومند ویمحق حرکت 

مؤمن با انسان « انکار نفس»رسد. پس یمبا طمأنینه به نظر  دارد و بسیاریمرسد، حد نگه یم

اطع و کم و قمتفاوت است. انسان مؤمن به طرز اسرارآمیزی مستح« قد اعتماد به نفسفا»سکوالر 

 (.2002در تقریر سارا کواکلی است )« کنوسیس»حال، محتاط است؛ این مضمون مفهوم درعین

آید، قدرت یمدست به« عبادت»در فمینیسم دینی، که با « تهذیب نفس»درواقع، مفهوم مهم 

دهد، و راه برقراری موازنۀ انسانی بین زنان و مردان یمها قرار برخی انسان الهی را در مقابل زور

قدرت »و جایگزین ساختن « قدرت بشری»و جلوگیری از قربانی شدن زنان را رفض و انکار 

ما  یگاهجهان و جا ینما در ا یمنطقو حاوی تأمل  به خدا بازتاب عشق «عبادت»شمرد. یم« الهی

 آنهاکند، اتکا یمعیت زنان را در مقابل مردان تجاوزگر و اسیدپاش تقویت است. آنچه موقدر آن 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Prayer 
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« قدرت بشری»به قدرت خدا که فراتر از مردساالری است، و اقدام فعال آنان علیه همه مظاهر 

شود، چه مردانی یمیی که هاستمکنند. ریشۀ اساسی یمقد علم « قدرت الهی»است که در مقابل 

ورزند، در این است که حب نفس یمکنند و چه زنانی که بر زنان دیگر ستم یمها ستم که به زن

ی هر نوع ساالری دیگر و از جمله خدا ساالراست. جای تزکیه نفس را در دنیای مدرن گرفته

ها در طلبد؛ اگر ریشۀ این ساالرییمساالری را، به چالش ساالری یا پولمردساالری، هوس

 خدا دادهتوانند از آزادی و عدالت یمخشکانده شود، زنان هم  جامعه با ترویج عبادت حق

 ینچنین، هدف تعدی قرار نگیرند.اشوند، در زندگی اجتماعی حاضر شوند و  مندبهره

 سطح دوم تحلیل

کمتر  ساالری مدرن و نسبتکلینتاک فالکرسن دربارۀ هوسملهم از تیپ پنجم، مری مک

(. علم 1994 است )فالکرسن،دادهدرن تحقیقی صورت مقدرت و دانش هوس و  شده بینتحلیل

 ی نفس پر وکامکار به هدف یعیجهان طب یکارکنترل و دست یقدرت انسان برا ۀارادمدرن به 

شود، بلکه برای کنترل و ینمرای دستیابی به فضیلت یا سعادت آموخته بدهد. علم مدرن یمبال 

حی ن این است که دانش مسیورد توجه فالکرسشود. نکتۀ بدیع میمکامکاری تولید و آموخته 

م بود، که تنها بخشی از آن به سعی متعلم بستگی داشت و بخش مه« سعادت»دنبال کسب به

روحانی  آموزی، مستلزم نوعی زیست معنوی ودیگر به تفضل ربوبی منوط بود. از این قرار، علم

، اغلب مدرنکه دریافت دانش پیشا هم بود. بالفاصله نکتۀ بدیع دوم مدّنظر فالکرسن این است

ز سوی انی ای و توأم با ثبات قدم و صادقانه بود. علم و فضیلت علم تنها به کسطوالنروندی 

مدت و با صبر و صادقانه، زیست معنوی و روحانی و شد که در طوالنییمخداوند اعطا 

 کردند.یماستحقاق خود برای کسب سعادت را احراز 

اندازد که یمهایی یلرآن است که نظام آموزشی مدرن افراد را درون  ماحصل این رویکرد  

ام خواهند، نه سعادت. افرادی که در این نظیمچیز را برای کنترل و کامکاری در آن، همه

خواهند و برای یمیابند، موفقیت را حتی اگر مغایر سعادت باشد هم یمآموزشی، پرورش 

هایتاً ناند یا اساساً ارزشی قائل نیستند. ش اندکی قائلسعادت و زیست معنوی و روحانی ارز

ن همه خواهند. مجموع اییماینکه این افراد کامکاری و تسلط را هم فوراً و بدون طی مراحل 

 آورد.یمهای مدرن را پدید خصال منفی، اسیدپاش
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 سطح سوم تحلیل

در که  انسان، وخدا  ینرابطه ب معتقد است که اساساً سو اندرسنپامال در ارتباط با تیپ چهارم، 

ت و اگر در یک جامعه سازگار نیسسرکوب و قدرت  ،سلطه یهامدلیابد، با یمتبلور « عبادت»

طۀ و راب« عبادت»های آن را در زوال رابطۀ یشهرتوان یمسلطه، قدرت و سرکوب فراگیر شد، 

 (.22: 1998با خدا جست )اندرسن،  هاانسانزیست جهانی و صمیمی 

است به این به خود گرفته «حسرت» رنگ« یعشق منطق» ینکه این روزها تمایل بها

طبیعت و کسب  و تنها به فکر سلطه بر اندگذاشتهرا کنار « عبادت»ها گردد که برخی انسانیمبر

هستند. این حسرت عشق در جامعه، بیش از « موفقیت»قدرت و اعمال سرکوب و حصول 

رکوب سلطه، قدرت و س قربانیان تاریخی آنهارو که د؛ شاید از آندهیممردان، زنان را آزار 

ند و هست هستند. نکتۀ مهم این است که زنان قربانیان اصلی رخت بر بستن معنویت از جامعه

ت؛ زیرا است که نیاز زنان به یک محیط معنوی بیش از مردان اسروند تاریخی به این شکل بوده

 زنان بیش از ه، قدرت و سرکوب برآیند. از نظر پامال اندرسن،زنان باید از پس تاریخی از سلط

 اصرار بورزند.« ترویج عبادت»و « عبادت»مردان باید به 

(. از 11: 1998است )اندرسن،  1«زبان عبادت»اندرسن در رابطه با پامال بحث جالب دیگر 

رن بسیار متفاوت متضمن نوعی از عقالنیت است که با عقالنیت علم مد« زبان عبادت»نظر او، 

زبان »ی اعتقادی. هاگزارههم شامل رضایت معنوی است و هم مستلزم « زبان عبادت»است. 

در عین آنکه کم یا بیش، شامل دالیل فلسفی هم هست، اما در ارکان خود، مستلزم « عبادت

است. در « فلسفه عشق»نوعی « عبادت»ی هم هست. متعال یگریدیک به خدا یا  عشق یداریب

دهد و او را یمآید و البته ایمان هم به عقل پروبال یم، عقل به خدمت ایمان در«ان عبادتزب»

ی ممکن بپردازد. ذهن باایمان ذهن هافرضکند که با جسارت بیشتری به بررسی یمتوانمند 

آورد. یمدست به« عبادت»مندرج در « فلسفه عشق»جسور و خالقی است و این کار را به مدد 

جهان ارائه  یتاز واقعیچیده و متعالی پبرداشت  ینیسم دینیفماندرسن، پامال  قیتل ینادر 

که برای داشتن یک زیست سالم و کامل باید آن را شناخت و ( "God’s-eye view")دهد یم

 .رفتار را بر مبنای آن تنظیم کرد

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. The language of prayer 
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درک و  میل به اآنهتبلورهای متعددی دارد که یکی از به خدا  یلمادیان ابراهیمی،  در دیدگاه

ایر اتحادی با سبلکه یست، آشوب نشناخت است و در این چارچوب، شناخت و تجربه ایضاً 

آورد. یمبار به با یکدیگر را هاانسانابعاد خدایی جهان است که صلح با دنیا و محیط زیست و 

 ی، وابد ،آمیزصلح یاییدر انسان؛روح  یۀتغذ ینور است، برایایی از دری، راستبه« عبادت»

شود، و این دال یم کننده خواندهتربیت« / رب»عنوان به اغلب ،«زبان عبادت»، در خدامستمر. 

و  یطرهسمرکزی در زبان عبادت، زبان عبادت را از زبان علم که در آن، محور بر کنترل و 

انون قزبان جبرگرایانۀ علمی نیست که در آن هرچه « زبان عبادت»کند. یمسرکوب است متمایز 

د. تواند بر عهده بگیرینمیابد و انسان نقشی جز قربانی این ارابۀ آهنین را یمشد، الجرم تحقق 

در کننده است و سوی دیگر آن خداوند قاعبادت زبانی دو جانبه است که یک سوی آن عبادت

دگی رباز  ما راما،  یانشناختن ما و در م یتبا به رسم ،جاو در همه یشهخدا هم متعال است.

ین ترخشکتوانیم در گرم و یمطۀ ژرف، دارد و ما در این رابیمقوانین جبری عالم معاف 

ن است بخش است. نکته ایزبانی رهایی« زبان عبادت»روزهای سال، از خدا باران بطلبیم. یعنی 

ی و آورد کهحال، عاشقانه بار میتا چه اندازه روح انسان را توانمند، و درعین« زبان عبادت»که 

حال که این قدرت کند، درعینیمخالص  پرستیهرگونه بتو  را از هرگونه قدرت قاهر حاکم

ین گشاید و خاشع و فروتن است. چنینمکشد، دست تعدّی یمبزرگ که قوانین عالم را به زیر 

 آورد.ینمذهنیتی از اسیدپاشی سر در 

غور و  «تعباد»اگر  بندی کنیم کهعطور جمتوانیم اینیم(، 2004اِسلی ) نیکوال ملهم از نظر

نکار او  یهتخل»، در سایۀ خداژرف نهفته در عشق و شیدایی به رمز و راز سکوت  درتعمق 

دیان ی عبادت انحرافی در برخی اهاصورتباشد که هست، آنگاه دقت در برخی از  «نفس

دهد که یمدار های جدید به ما هشیندشبهرسمی چون مسیحیت کاتولیک و همچنین بودیسم و 

 شرزاد:باشد نه ب خدا دادههم باید « زبان عبادت»دقت الزم است؛ اینکه « عبادت»در نفس 

.. باید از ستیم.باید با چشمان خیلی باز خدا را عبادت کنیم... باید با سر باال خدا را بپر

و  تصوراتنادرست و  یهانادرست خداوند، اسطوره یها، نامپرستشنادرست  یهایوهش

 .(1: 2004یم )اسلی، کن ی غلط عبورهاداستان

تنها « شریعت»و « عبادت»طور که فاکس گفته بود و ما در سطور فوق نقل کردیم اگر همان

توانیم به اتکاء دانش یا تجربیات انسانی ینمکورمال کورمال آرامش باشد، ما کردن  یداپ یراه برا
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های جدید و یندشبهماییم. اساساً برخی از ضوابط آن را کشف کنیم، یا در آن دخل و تصرف ن

طرز یابند که آن هم بهیمهای جنسیتی طور بودیسم جذابیت خود را در نوعی از رواداریهمین

یی پیرامون رسوایی جنسی رهبران هاجنجالانجامد و هرازگاهی یمخطرناکی به استثمار از زنان 

یف پنداری شود، بلکه خود ضعب انفعال و االصول نباید موجعلی« عبادت»خیزد. یمدینی بر

با افراد مدرن به اصطالح  نوعی متکی به خدا نماید که او در قیاسباید انسان را از درون، به

های دینی تر فکر و عمل نماید. این با تسلیم زنان به رهبران فرقه، مستحکم«نفسمتکی به»

 یمامتناع از تعظو با سر افراشته  یدما باکه  سازگار نیست. از این قرار، نیکوال اِسلی معتقد است

 زبان»بپردازیم. « عبادت»و « شریعت»با چشمان باز به و  پاپ یا یشاسقف اعظم، کشقبال در 

شناسی است که در آن، ارتباط ما با دنیای مادی در ادیان ابراهیمی، متضمن نوعی هستی« عبادت

ی اموازنهبرقراری کار مستلزم  ینا ت. امامجاز اسفراتر دستیابی به یک جهان جهت فقط در 

گمان تدبیر، وابستگی و اجتهاد و... است و مالک این موازنه بیو  یماناایده و عمل،  ینبدقیق 

 حق خواهد بود.« شریعت»

 منابع 
 .قرآن کریم 

 29/3/1388ای، خطبه نماز جمعه آیت ا... سید علی حسینی خامنه. 
 اقر پرهام، تهران: مرکز.ب ۀ، ترجم1ج. ،یکشناسان کالسدر آثار جامعه یمطالعات(، 1384) یمونر، بودون 

 ( 1387تانگ، رزمری ،)م عراقی. تهران: نی.، ترجمۀ منیژه نجهای فمینیستیدرآمدی جامع بر نظریه 

 یانی، تهران:فاطمه ول ۀ، ترجمیارتکه و تفکر سچهل یت: هویدجد یافسون زدگ (،1381یوش )دار یگان،شا 
 .ن روزنشر فرزا

 ی مطالعات اجتماع، در «اعتمادهای رخشان بنیفمینیسم در فیلم»(، 1388اکبر فرهنگی )معقولی، نادیا و علی
 .59-76: 2، شماره 7، سال روانشناختی زنان
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