دﯾﺒﺎﭼﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﯾﺒﺎﭼﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺄﻟﻴﻒ دﮐﺘﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  2000داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﮐﻞ ﮐﺘﺎب در دﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ و
اﻧﺘﺸﺎرات "ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان" در ﺗﻬﺮان ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .ارزش اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب هﻢ از ﺣﻴﺚ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻣﺮدﻣﻨﮕﺎری اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮهﻨﮕﯽ
اﯾﺮان و هﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع روﯾﮑﺮدش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن در اﯾﺮان و اﺳﻼم ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش ﻣﺮدﻣﻨﮕﺎراﻧﻪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺳﺎدﻩ و
روﺷﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و از ﺧﻮاﻧﺪن ﺁن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﯽ دارای ﺑﻨﻴﺎن هﺎی ﻧﻈﺮی و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ او از ﺗﻮﺻﻴﻒ رواﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رود و در
درون اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی او ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎرﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﯽ را ﺑﻪ وﻗﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب او ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و اﮐﻨﻮن
اﻣﻴﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺁﻏﺎزی ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺸﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻓﺎﺿﻠﯽ و اﮐﺮم ﺣﻼﺟﯽ

از اواﯾﻞ ﺳﺎل هﺎی دهﻪ  (1350) 1980در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺁن ﺑﻮدم ﮐﻪ درﯾﺎﺑﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  -رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ  -ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﻬﺮﯾﻮر  1374ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
1
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺑﺮای ﺗﺂﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرﻩ اﺷﮑﺎل ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻈﺎهﺮ ﺁﮔﺎهﯽ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ﻗﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﺪاﻧﯽ ام ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﯾﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻋﻄﻔﯽ در
ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن هﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ 2در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب رﺳﻴﺪﻩ ام و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ردﭘﺎی
ﻓﻤﻨﻴﺰم ﺑﻮﻣﯽ 3را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﺁن ﺑﻮد ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت اﺧﻴﺮم از ﺁن دﻓﺎع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم 4.در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﻤﺴﺮم رﯾﭽﺎرد ﺗﺎﭘﺮ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدم اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻗﺪم هﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ هﻤﮑﺎران داﻧﺸﮕﺎهﯽ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ.
در اواﺧﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) 1995ﺁﺑﺎن  (1374ﻣﺎ ﺗﻬﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺨﺶ ﮔﻤﺮ ِ
ک
ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎد هﻤﺴﺮم را ﺻﺪا زد .اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ اﺻﺮار ﮐﺮدم
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Feminist consciousness
Gender discourses
3
Indigenous feminism
2

 4رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﯽ  1996aو 1996b

1

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ هﺴﺘﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و ﻣﺪارک
ﻣﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ را در ﮐﻴﺴﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺎ داد .ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ هﺮﮔﺰ رخ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻬﺖ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺟﺮأت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﺎ او هﻤﮑﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﮑﺮراً ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﻴﺪم ﮐﻴﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و ﻣﺪارک را ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ .او ﺑﻪ رﯾﭽﺎرد ﺟﻮاﺑﯽ
ﻧﻤﯽ داد .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎﻩ هﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺁن هﻢ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻟﺮزان
از ﺧﺸﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد «.و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻴﺪ و ﻗﺪم ﺗﺎن ﺧﻮش ،هﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ او –
ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺴﺮم – ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ او روادﯾﺪ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻋﺠﻴﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁن ﻣﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ رﯾﭽﺎرد ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻦ را ﮐﻪ از
دﺳﺖ دادﻧﺶ ﺟﺒﺮان ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﮐﺸﻮرم ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارم .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دﻓﺘﺮﭼﻪ هﺎی ﯾﺎدداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از
ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ
هﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻮارهﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ و ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺬهﺒﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻢ .هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺘﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺒﻮهﯽ از ﺑﺮﯾﺪﻩ
ﻣﺠﻮز و ُ
هﺎی روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﮔﺰارش هﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎرﻩ زﻧﺎن ﺑﻮد
هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻢ .هﻴﭽﻴﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪهﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪم ﮐﻪ ﺁن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺮای هﺮاﺳﺎﻧﺪن ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰی در اﺛﺎﺛﻴﻪ ﻣﺎ.
ﻣﺜﻼً او ﻓﻴﻠﻢ داﺧﻞ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﻴﺮون ﺁورد و ﺗﻤﺎم ﻓﻴﻠﻢ هﺎی ﻇﺎهﺮ ﻧﺸﺪﻩ و ﺣﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﺪﻩ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ رﯾﭽﺎرد ﮐﻪ در ﮐﻴﻒ او ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻧﻴﻢ
ﻧﮕﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد .ﺁﻧﻘﺪر ﻣﺘﺤﻴﺮ و ﺑﻬﺖ زدﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ او را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻴﻢ .ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ.
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ هﺪف او ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮواز
ﺷﺪﯾﻢ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺧﻮد ﻓﺮودﮔﺎﻩ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﺳﻴﺪﯾﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﺘﺮاض رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ و
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ای ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﻣﺪارﮐﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ در داﺧﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﭘﺪرم در ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎهﯽ از ﻣﺎ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد و از اﺷﺘﺒﺎهﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻧﻤﻮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺁن ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺁن ﻋﻤﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ )ﺷﻬﺮﯾﻮر (1377
هﻴﭽﻴﮏ از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎ را ﺑﺎز ﭘﺲ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ،ﺧﺸﻢ ،اﻧﺪوﻩ و ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮا ﻓﻠﺞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ رخ داد
ﮐﺎﺑﻮس هﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻩ در ﻣﺮدم ﻧﮕﺎری ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم:
اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎ ،ﻧﻮارهﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺷﺪﻩ ،ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻬﻴﻪ ﻧﮑﺮدﻩ
ﺑﻮدم .ﺑﺪﺗﺮ از هﻤﻪ ،ﻧﮕﺮان و دﻟﻮاﭘﺲ دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ در اﯾﺮان ﺑﻮدم .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺷﻮم و ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازم ،ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎﯾﻢ ُﭘﺮ از ﺟﺰﯾﻴﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ درﺑﺎرﻩ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم،
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ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻢ ،ﻣﮑﺎن هﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ و داﺳﺘﺎن هﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮدم .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻬﻢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮدم از وﻗﺎﯾﻊ و ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﻴﺰهﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ هﺎی اوﻟﻴﻪ ام ﺑﻮدﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم درﺑﺎرﻩ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ام ﺑﻮد و ﺑﺮای هﻴﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ هﻴﭽﮕﺎﻩ "ﮐﺲ دﯾﮕﺮی"  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﯽ را در ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم ،و ﻗﻄﻌﺎً ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺪان ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ .ﺗﺮﺳﻢ از ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ
اﯾﯽ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﮔﻤﺮاﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.
دو ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎن ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﺪن ﮐﺮد .اﺑﺘﺪا ﺷﻨﻴﺪم ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﻪ "ﭘﻴﺎم زن" – ﻣﺠﻠﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ هﻴﺄت ﺳﺮدﺑﻴﺮی و ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺁن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﻔﺼﻠﯽ داﺷﺘﻢ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻴﺰﮔﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن :ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﯽ و ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﺎم
زن« ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ژاﻧﻮﯾﻪ ) 1996دی ﻣﺎﻩ  (1375ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮ اﻧﮕﻴﺰﮐﺎر ،ﺣﻘﻮﻗﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن
ﺁﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺁزار و اذﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
هﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮارهﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺮک ﺗﻬﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم هﻤﺮاﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺘﺎب هﺎ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ
ﭘﺴﺖ زﻣﻴﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدم ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﻴﺪ.
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﮐﺎرﻣﻴﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﺮدم .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺁﻧﭽﻪ دارم ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻗﻢ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮارهﺎی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ .اﻣﺎ هﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎی ﻣﻴﺪاﻧﯽ ام ﺗﺼﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﮑﻨﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ،ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻢ .ﺁﻧﻬﺎ
اﺑﺰار ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﻨﻢ ،ورق ﺑﺰﻧﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﺮح و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﺑﻢ و ﺳﭙﺲ ﺁن ﻃﺮح و ﻣﻌﻨﺎ را در
ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯾﻢ ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨﻢ .ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ام ﺑﻮد ،ﺁن ﺑﺨﺶ هﻢ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯾﯽ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن زﻧﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﺎم زن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ هﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺑﺤﺚ
هﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﻴﺮی ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب هﺎ و ﺟﺰواﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ زن در
اﺳﻼم در ﻗﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ – ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺁن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم – ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﺠﻮی
ﺷﺨﺼﯽ ام ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ هﻢ ﻧﺴﻞ ﺧﻮدم
زﻧﺪﮔﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﻘﻼب  1357اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای از ﺳﺎدات ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ام و ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ اﺻﻮل
دﯾﻦ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ روح و ارزش اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮی
ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ دروغ ﮔﻮﯾﯽ ،رﯾﺎ ،ﺗﻘﻠﺐ،
ﺁزار و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﻨﺎﻩ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺁن ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و
ﮐﻼس درس ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻴﻢ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺬهﺐ اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن ،روزﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،زﯾﺎرت رﻓﺘﻦ و ﻧﺬر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد.
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ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ای ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﻼم رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪﯾﻢ :ﭼﻬﺮﻩ ای ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ .دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ :ﺣﺠﺎب ﺑﺮای زﻧﺎن )و رﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدان(.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬهﺒﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﺣﻮزﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان )اواﺋﻞ ﺳﺎل  (1350و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ )اواﺧﺮ ﺳﺎل هﺎی  (1350ﺷﺪم ،ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﻘﻼب ﺑﻮدم .در ﺳﺎل  1359ﭘﺮ از اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ.
 28ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺎزﻩ ازدواج ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در دﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ای روﺷﻦ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدم.
اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ هﻤﺴﺮم زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ هﻴﭽﻴﮏ از ﺁرزوهﺎﯾﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری
دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮد را ﻃﺮد ﺷﺪﻩ ﯾﺎﻓﺘﻢ .در ﺳﺎل  1359اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ و ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﮑﺮدﻩ ﻏﺮب ﺑﻮدم در ﺁن زﻣﺎن
"ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ" ﺗﺪرﯾﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ام ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮد دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ هﺮﮔﺰ "ﺣﺠﺎب
اﺳﻼﻣﯽ" را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻩ ام .ازدواﺟﻢ ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ از هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﮐﺮد و ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﻗﺮاردادی
ﮐﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻄﻠﻖ هﻤﺴﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ .او ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻃﻼق ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزﻩ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺪهﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﭼﺎرﻩ ﻣﻦ ﻣﺬاﮐﺮﻩ
ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎﻩ هﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻃﻼق ﺷﺮﻋﯽ ﺑﮕﻴﺮم .و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﺳﺎل  1362ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از
هﻤﺴﺮم ﺟﺪا ﺷﻮم و ﺑﻪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ و دﻧﻴﺎی ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ ﺑﺎزﮔﺮدم.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ای در
ﺑﺎرﻩ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و راهﺒﺮدهﺎی
ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﺁﻏﺎز ﮐﺮدم .در ﺧﻼل ﺳﺎل هﺎی  1362ﺗﺎ  1368در دادﮔﺎﻩ هﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ در ﺗﻬﺮان
و ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ ﯾﻌﻨﯽ رﺑﺎط ،ﺳﺎﻟﻪ )’ (Saleو ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم
دادم .ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺟﻬﻢ از روش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ روش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .در هﺮ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻣﺮاﮐﺶ دﻋﺎوی ﮐﻪ در دادﮔﺎﻩ هﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻋﯽ از ﺻﺤﻦ دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺻﻪ ای ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار داد
ازدواج ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﻢ در ﻣﺮاﮐﺶ اوﻟﻴﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم .ﻋﺪم
درﮔﻴﺮی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﻢ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮک ﻋﻤﻴﻘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
هﺮﮔﺰ هﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮد .در هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ ﺁوری
دادﻩ هﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم .ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺧﻮدم از ﻃﻼق ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف دﻋﻮی )زﻧﺎن در هﺮ دو
ﮐﺸﻮر( ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺎرج از دادﮔﺎﻩ وﻗﺘﯽ از ﺁﻧﺎن در ﻣﻮرد دﻋﺎوی
اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدم ،اﻏﻠﺐ ﺁن را ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ازدواج ﺧﻮدم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻃﻼﻗﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد.
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ﺑﻪ زودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻃﻼﻗﻢ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،رواﯾﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺷﺪ :ﯾﻌﻨﯽ در هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻨﺒﻪ هﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی هﺮ ﯾﮏ از ﺁﻧﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوت،
رواﯾﺖ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ،و
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ دﯾﺪﮔﺎﻩ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻀﺎدهﺎی ﺁﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد.
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1371ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ در
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻟﺞ هﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم و ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺎرﻩ
ﻓﺮﻗﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ اهﻞ ﺣﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق
ﻓﻀﺎ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و اﯾﺪﻩ هﺎ و ﺑﺤﺚ
هﺎی زﻧﺪﻩ ﺗﺮ درﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻋﻼﺋﻢ روﺷﻨﯽ از ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎت زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻢ از اﯾﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎزﻩ ای درﺑﺎرﻩ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن هﺎی رﺳﻤﯽ
)ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ )ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮد زﻧﺎن( در ﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم،
ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺮا در ﭘﺎﯾﻴﺰ  1374ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
هﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﻬﺮان دو ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ .هﺮ دو در ﺳﺎل 1371
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ در اﺳﻼم داﺷﺖ اﻣﺎ دو ﺟﻬﺖ
ﮔﻴﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ .اوﻟﯽ ﻣﺠﻠﻪ "ﭘﻴﺎم زن" ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﻗﻢ ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی هﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﻮد .دوﻣﯽ ﻣﺠﻠﻪ "زﻧﺎن" ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻧﺐ ﺁن ﺑﻮد .ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ را اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل واهﻤﻪ ای از ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻤﻨﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .هﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﺷﻤﺎرﻩ ) 4ﺧﺮداد
 (1371ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻦ ﻣﺠﻠﻪ و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﻻت ﺁن رو ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ درﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق زن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﺁن
را ﺑﺎزﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻻً در ﺁﻧﻬﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻌﯽ ای ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی هﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺮف ﺗﺎزﻩ ای – ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ – ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪ و دارای ﺗﺪاوم ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺤﺚ
ﺑﻮدﻧﺪ .هﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺚ هﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻴﺰی ﻣﯽ اﻓﺰود .واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ و ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ دارد و در ﺑﺤﺚ هﺎی ﻓﻘﻬﯽ
ﻣﺘﺒﺤﺮ اﺳﺖ .ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪم ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ.
در ﺁذر  1372در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻢ،
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﻮدﻩ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ او اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﺷﻬﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪری ﻣﺮدد ﺁﻣﺪ و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ اﺻﺮاری ﻧﮑﺮدم .ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﺧﻮد ﺷﻬﻼ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ .او زﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻣﻮﺿﻌﯽ دﻓﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ درﺑﺎرﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ و ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﺎ ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ ﮐﻪ در ﺁن
زﻣﺎن و هﻨﻮز هﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻤﺎً ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﺮاز هﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﻬﻼ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻧﺸﺮﯾﺎت زﻧﺎن در ﺳﺎل هﺎی اول اﻧﻘﻼب داﺷﺖ .در
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ﺳﺎل  1361ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻣﺠﻠﻪ "زن روز" ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﮐﻴﻬﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ و در
ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1370ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ درﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﺁﮔﺎهﯽ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن ﻣﺬهﺒﯽ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺁﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم وﺟﻮد داﺷﺖ – اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺪودی از ﺁﻧﺎن ﺟﺴﺎرت و ﺟﺮأت اﺑﺮاز
ﺁن را داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب
ﺁﮔﺎهﯽ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺧﻮدم و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ – هﻢ در اﯾﺮان و ﺧﺎرج – ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺬهﺒﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮد .ﻣﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﺬهﺐ را ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻴﻢ .اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و روﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی
ﻇﻬﻮر و ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدم؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺤﻮﻩ اﺑﺮاز ﺁن ﺻﺮﯾﺢ و ﺁﺷﮑﺎر ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ان ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻓﻤﻨﻴﺴﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی هﻢ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ از ﯾﮏ ﺁﮔﺎهﯽ
ﺻﺮف ﺑﻮدﻩ و در ﺣﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﺻﺪا و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮن ﺷﻔﺎهﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁن – ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺻﺤﻨﻪ – ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
دارﻧﺪ.
در ﺧﻼل ﺳﺎل هﺎی  1372ﺗﺎ  1374ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ هﻤﮑﺎری
داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان – روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی – ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و ﺑﺎ زﻧﺎن ﻗﺸﺮهﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان زن داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دوﺳﺘﯽ
ﻋﻤﻴﻘﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎ و زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻓﮑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺁورﯾﻞ ) 1995ﻓﺮوردﯾﻦ  (1374ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎر ﺣﻘﻮﻗﺪان و ﺷﻬﻼ ﻻهﻴﺠﯽ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .هﺮ دو ﺁﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﻧﻮﻋﯽ هﻤﮑﺎری را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮﺁﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎر ﺑﺎ او ﭘﺲ از ﭼﺎپ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ در دﻓﺎع از اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎر )در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ
در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﺋﯽ( ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ "زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ"
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎر وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
"ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن" ﮐﻪ در ﺧﺮداد  1374ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "زن و ﺟﻨﺴﻴﺖ در
اﺳﻼم" ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻻهﻴﺠﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
"ﺁزادی زﻧﺎن در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(" را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم و در ﺁن ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﻴﺖ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻘﻬﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم 5.در ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ ﺑﺎ او در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻦ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺗﺄﯾﻴﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺑﺮای
 5ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﯽ 1996 b
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ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻻهﻴﺠﯽ دادﻩ ﺑﻮد ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ﻧﺸﺮ از
وزارت ارﺷﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ و ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ هﻤﮑﺎری ﮐﻨﻴﻢ .او
ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ از او دﻋﻮت ﮐﺮدم ﮐﻪ در
راﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻨﺪ روزی در ﻟﻨﺪن ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮق و ﺁﻓﺮﯾﻘﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪن )ﺳﻮﺁس( درﺑﺎرﻩ
دﯾﺪﮔﺎﻩ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺑﺤﺚ هﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ در
ﻗﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮد .او ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻗﻢ ﺁﺷﻨﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻼت زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ .او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﺎم زن ﻧﻴﺰ هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ
و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ او ﭼﺮﺧﺶ دﯾﮕﺮی در ﻧﮕﺮش
ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮاﺗﻢ ﮐﻪ از ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮی هﺎی اوﻟﻴﻪ ام ﺑﻮد وادار ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻮر و
اﺷﺘﻴﺎق در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ای ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ درﮔﻴﺮ ﺷﺪم.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1995ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻢ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﻴﺠﻴﻨﮓ ،6اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ،و هﻔﺘﻪ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ زن
ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ هﺎ هﻤﮕﯽ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ درﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در
اﺳﻼم را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم ،و در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺮدهﻤﺂﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ هﻴﺄت اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﺠﻴﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﺑﻪ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﯾﻨﯽ ﺗﺸﻴﻊ و ﻗﺪرت در
اﯾﺮان اﺳﺖ رﻓﺘﻢ .او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت و ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﺑﺎرﻩ
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ داد .اﯾﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ام ﺑﺎ ﻗﻢ و ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب در
ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ را ﻧﻈﻢ ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
وﻗﺘﻢ را ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻢ .زهﺮا دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺎدرش را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد در ﻗﻢ هﻤﻴﺸﻪ هﻤﺮاهﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪم .در ﻗﻢ در
ﻣﻨﺰل واﻋﻆ ﺳﺎدﻩ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﯾﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪم .ﻣﻨﺰل ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ اﺗﺎق ﺑﻪ
هﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺣﻴﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﺁن دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان هﻴﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺟﺪاﯾﯽ
زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮدﻩ هﺎ
از هﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻧﻴﻔﺘﺎد؛ و ﺁن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪم او ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻨﻄﻮر هﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪ .ﻓﺮﺻﺖ هﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و
ﺑﺴﻴﺎری دﯾﮕﺮ در ﻗﻢ ﮔﺬراﻧﺪم .ﺑﺴﻴﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮدﺷﺎن و اﺳﻼم ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود و
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ دﯾﺪم اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﻴﺪزادﻩ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﺎم زن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺻﺎﻧﻌﯽ را ﮐﻪ در دهﻪ اول ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﺁﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﭘﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪارد و
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻧﻮارهﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎی
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﻴﻮن ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻴﺰهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻧﻬﺎ
را در ﺗﻬﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻌﻼوﻩ ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﺎم زن در ﺷﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﻧﻴﻤﻪ اول 1996
اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ هﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺻﺎﻧﻌﯽ در دو ﻣﺠﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ای در اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ را
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻇﻬﻮر ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮع در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی زﻧﺎن؛ و دﯾﮕﺮی ،ﯾﮏ
هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﻨﺪن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ را دال ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و
7
ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ در دﻧﻴﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  1997دو ﺑﺎر در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم .در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام رﻓﺘﻢ؛ ﺳﻔﺮ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻢ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن هﻤﻴﺸﻪ داﺷﺘﻪ ام .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اول دو ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﺑﺮای ﺗﺎزﻩ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﻢ .ﺳﻌﻴﺪزادﻩ و زهﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﻴﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ
ﺣﻮزوی ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ در ﺑﺨﺶ هﺎی اول و دوم ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورم.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﺤﻞ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ
ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻩ ام ﻣﺠﺪداً ﺑﺴﻨﺠﻢ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻮدم ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺑﺎرﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻴﻢ ﻻﻧﺠﻴﻨﺎﺗﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در
ﻟﻨﺪن در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دادﻩ ﺑﻮدم دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ
را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻴﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﻦ و ﮐﻴﻢ درﺑﺎرﻩ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻮق زدﻩ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل هﺮ دو از ﺑﺎورهﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ ای و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﻏﺮب درﺑﺎرﻩ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص زﻧﺎن اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﻴﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮان ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ و ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯽ زدﯾﻢ .ﺣﻮدم را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺁﺷﻨﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش هﺎ و
دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎﯾﻢ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد ،و ﺑﻪ هﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد دﯾﺪﮔﺎهﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ هﻮﯾﺖ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮم و ﺁن را ﺷﺮح دهﻢ و ﺑﻪ ﺁن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻃﯽ ﺑﺤﺚ
هﺎﯾﻢ ﺑﺎ روﺟﺎﻧﻴﻮن ﻗﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدم ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻢ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧﯽ هﻮﯾﺘﻢ را ﺷﺮح دهﻢ.
در ﺗﻬﺮان ﻣﺎ درﺑﺎرﻩ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﮐﻪ درﺻﺪد ﺳﺎﺧﺖ ﺁن ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎزان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
وزارت ارﺷﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی زﻧﺎن و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﻢ ﻓﻴﻠﻤﯽ درﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮑﺎﺣﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ دادﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ از زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ )ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را اﻣﻴﺪ ﻣﯽ دادﯾﻢ( از ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری
 7ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ رﺟﻮع ﺷﻮد.
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ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ درﺑﺎرﻩ اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و واژﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻓﺮهﻨﮓ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ و اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎدری ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪ راﻩ اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮔﺮی و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬهﺒﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺁرﻣﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺁزادی .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ هﺴﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﻢ و اﺟﺎزﻩ دهﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن درﺑﺎرﻩ ﺁن ﺑﻴﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎﻩ ﺁورﯾﻞ  -ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎﻩ ﻣﯽ و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ ﻣﺎ در رأس اﻣﻮر هﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ
وﺟﻮد دارد – ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺮدم ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﻨﺪن ﺗﺮک ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺟﻌﺒﻪ اﯾﯽ ﺑﺮدم
ﭘﺮ از ﻣﺠﻼت ،ﺑﺮﯾﺪﻩ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ ،ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎ و ﮐﺘﺎب هﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻢ.
در ﺁورﯾﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺳﺮﻃﺎن رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ دارد .ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ هﻤﺮاﻩ او
ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم دهﻢ .ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل هﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
از دوران ﺟﻮاﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری دور ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﺧﺘﺮ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻮدم .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺟﺎزﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ هﻢ هﻨﻮز دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﺁن را ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﻴﺎﻧﺪازﯾﻢ .در اواﺧﺮ ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .اﻗﺎﻣﺘﻢ در اﯾﺮان ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر دوم ﺧﺮداد ﮐﻪ در ﺁن ﺳﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮن از ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻠﺢ ،ﻣﺪارا ،ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ،ﺁزادی و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد رأی دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺧﻴﺰﺷﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزﻩ ای در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺸﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺁن را
"ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم" ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ ای ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن
و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎ و ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮهﺎﯾﻢ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﻮن و زﻧﺎن را ﺑﺮای او ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻣﺠﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اش ﻣﯽ ﺁوردم.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک
ﻣﯽ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽ وﻗﺎﯾﻊ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و هﻤﭽﻨﻴﻦ هﻤﺴﺎﯾﻪ هﺎ
و ﺑﺴﺘﮕﺎن وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ .در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﻣﺎ ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ هﺎﯾﯽ
را از درون اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﺮﻓﺪاری از ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان رﺳﻴﺪم هﻨﻮز ﻣﺎدرم ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادهﺎی ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرﻩ
هﺎی ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن را ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﺗﻤﯽ را در ﺣﺎل ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن – ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت از
روﺣﺎﻧﻴﻮن دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻧﺸﺎن دادم .ﻣﺎدرم ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ رأی دهﺪ ،اﻣﺎ هﺮﮔﺰ رأﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻴﺎﻧﺪاﺧﺖ .او ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ هﺎ از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮﻩ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻩ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی "ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم"
را هﻤﻮار ﮐﺮد رواﯾﺖ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ان ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ هﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ
هﺎی از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺷﻴﻌﻪ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ روش هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ هﺎ و
ﺗﻠﻘﯽ هﺎ را ﺗﺪاوم ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ،اﯾﺠﺎد و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﯽ از
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ﻣﺘﻮن ﮐﻪ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻴﺎن ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻗﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ اول دﯾﺪﮔﺎﻩ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻧﻈﺎم ﺣﻮزوی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻮزوی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺁﻣﺎدﻩ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﻴﺮد اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر درﺑﺎرﻩ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻴﺮون ﺣﻮزﻩ هﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ
دﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎر در ﺷﺮﯾﻌﺖ رﯾﺸﻪ دارد ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
دو ﺧﺴﺮان دردﺁور ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺣﺎدﺛﻪ از
دﺳﺖ دادن ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎی ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﻣﻦ در  1995اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دادﻩ هﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﻦ
اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﻬﻴﻢ ﮐﺮدن در اﯾﻦ اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻴﻦ هﺪف داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺣﻔﻆ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﯽ ام ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﻨﻴﺴﺘﯽ و اﺳﻼم ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻣﺎدرم در هﻴﺠﺪﻩ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﺴﻞ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺎن در درون هﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ
هﺎی ﻋﺠﻴﺒﯽ از ﻧﻈﺮ دروﻧﯽ ﺑﻪ هﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺻﺪد ﺑﻴﺎن و ﻧﻘﻞ
ﻣﺮدﻣﻨﮕﺎری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺘﻮن و ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺗﺮﻏﻴﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ و ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺬهﺐ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﻴﻢ و ﻇﻬﻮر ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ را ﺷﺮح دهﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از و درﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﻣﺴﻴﺮهﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺎز دارﯾﻢ.
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