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  با خواننده  یسخن

  زنآن كاو نترسد ز دسـتان   هر
  از او در جهان رأي دانش مزن

  نيك در خانه نازست و گنج زن
  و مار شكنجبد چو ديوست  زن

  اسدي طوسي

انگارنـد. مـثًال  به حوزه مطالعات زنـان عمـدتًا مسـائل آنـان را بسـیار کلـی می مندانعالق
ات زنـان هنگـام پژوهشگران عالقمند به این حوزه و خصوصـًا دانشـجویان رشـته مطالعـ

گزینند کـه این مسائل را کلی برمی چنانانتخاب موضوع پژوهشی در حیطه مسائل آنان 
ب مسائل مزبور آشنایی ندارنـد. اگـر ایـن های ابعاد و جوان رسد چندان با شاخه می به نظر

گاهی را به گردن سازمان ها نینـدازیم،  دهی نامناسب آموزشـی ایـن رشـته در دانشـگاه ناآ
ین هست که نگاه کلی به مسائل زنان و پژوهش درباره عوامل مؤثر بر این مسـائل الاقل ا

آموختگـان  یابد و سپس با اسـتقرار همـین دانش کلی پایان می های گیری باز هم با نتیجه
اص و جزیـی در مـواد آموزشـی رشـته در مصادر آموزشی، مجددًا چرخـه فقـدان نگـاه خـ

هم موضوعاتی کلی از سوی دانشـجویان آتـی ایـن  مطالعات زنان به گردش در آمده و باز
هـای مسـائل زنـان  کاری رشته انتخاب خواهد گردید کـه هرگـز بـه تبیـین جزییـات و ریزه

  شود. منتهی نمی
کوشـد بخشـی از مسـائل متنـوع زنـان را معرفـی کنـد. ایـن  بر این مبنا کتاب حاضر می

  یر مسائل اقتصادی، تمرکزمسائل خصوصًا در جهان سوم با معضالت اجتماعی دیگری نظ
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 قــدرت و عــدم تعریــف مشــخص دولــت، فقــدان حــریم مــدنی، مداراناپــذیری فرهنگــی و
رو مسـائل زنـان  جای اصالحات واقعی همراه است. ازاین شعارهای اخالقی به زینیجایگ

شـود و  دست در دسـت مسـائل مـردان، در چـارچوب کلـی مسـائل اجتمـاعی مطـرح می
به شرایط زیسـت اجتمـاعی مـورد تأمـل قـرار  دون نگاهی فراگیرتوان این ساخت را ب نمی

سـنجند  های زنان می ساالری را با آزادی مسبب نیست که امروزه در این میان مرد داد. بی
سوی توسعه  اجتماعی و حرکت جامعه بهها را شاخص تحقق وضعیت برابری  و این آزادی
دن مسائل پژوهشی مربوط به زنان با شمارند. در این شرایط است که محدود کر  پایدار می

  یابد. گوشه چشمی به مسائل کلی اجتماعی ضرورت می
بـه رشـته  منـدانعالقتوانـد مـورد اسـتفاده  ل، کتاب حاضر مـیبر اساس این استدال

ــان خصوصــًا دانشــجویان رشــته ــوم انســانی  مطالعــات زن ــه -های عل ویژه  اجتمــاعی و ب
گیـرد. تنـوع مطالـب ایـن کتـاب نیـز بـدان منظـور دانشجویان رشته مطالعات زنـان قـرار 

و مــدت  ای، کوتاه نــههــای زمی روی پژوهش هایی را پــیش شــده تــا بتوانــد روزنــه  گســترده
هایی تــازه در ایــن طریــق، زمینــه آزمــون  های علمــی بگشــاید و بــا ایجــاد ایــده نامــه پایان

ایـن بـه اهم آورد. اقبـال مدعیات آنها را در حیطه تجربه و البته با تکیه بر شرایط بومی فر 
  ود.اثر هم مالکی برای نشر بقیه مجلدات مربوط به ابعاد مسائل اجتماعی زنان خواهد ب

در پایان الزم به ذکر است که شکفتن ایـن اثـر محصـول تالقـی همـه دسـتاوردهای 
پذیری از دسـت باغبانـانی اسـت کـه مجـال سپاسـگزاری از آنهـا در ایـن  تمدنی با تربیت

هــای  یســت. مــع الوصــف امیــد کــه انعکــاس ایــن اثــر برحســب تالشمختصــر فــراهم ن
تری را در ذهنیـت جامعـه رقـم  های تازه اندرکاران جرگه نشر، موجبات زایش اندیشه دست

ازی همیشـه تـاریخ کرانگی حضور در لحظه اکنون را منـادی نوسـ زند و از این طریق، بی
  ترقی آدمی سازد.

  لاص عباس محمدی                                                                                                                    
  ییدانشگاه عالمه طباطبا



 

  
  
  
  
  

  مقدمه

  ... در آغاز زن بود
ــود  ــه ب   و زن اله

 آفريد...  و الهه مي
  

ز مـادر کبیـر را ا یالگـو  تـوان نقـش کهـن رو نمی یافـت. ازایـن زن استمرار نمی هستی بی
گاه زدود و الـف قامـت یـار را بـه شـده بـر لـوح دل عنوان یگانـه حـرف حـک ضمیر ناخودآ

پردیس را در زیر پای مادران نگسترد و دروازه ورود به جهـان آخـرت را بـا  ستردن گرفت یا
  .نامی زنانه مزین نساخت

ـــت؛ ازآن ـــات اس ـــده حی ـــش  زن پرورن ـــر آت ـــه ب ـــال خردمندان ـــزاران س ـــه ه رو ک
رنـگ و  مایـه خون قل جزءنگر مذکر عاطفت افشاند و از تزریـق جانهای ع طلبی خشونت

های او دریـغ نورزیـد تـا شـاید  ورزی شـکیده سـلطههای خ البته شیرین خویش در شـریان
خورشید خردی دوجنسیتی در افـق چندان دور، طلیعه منطقی ساختی از دمیدن  روزی نه
تأللـؤ بخشـد و ایـن لعـل جگر  شدن بشارت آورد و سـنگ قلـب آدمـی را بـه خـون جهانی

آرامـش  هبانداز قافله روان بشریت به سرمنزل کع رخشان از مالطفت را در فراسوی چشم
  و طمأنینه تعبیه سازد.

که در این سالیان از مردان بر زنان رفتـه؛ امـا محتـاج افـروختن آتـش قهـر و  یفشار 
زلـه "دیگـری" من غضب و کین نیست. مردان به جهالت فرهنگ "خود" در طبیعت زنان به

ی که قدرتی مرکزی از این جهالت در شکل قـوانین و حقـوق نهـادین بـرا اند و آنگاه تاخته
تداوم سلطه خویش از طریق مردان بر زنان سود جسته، هر دوی آنان به یکسـان در زیـر



١٠  یپروای دیگر  
  

اند. این گناهی است که تنها در بارگاه الهه خـرد بخشـوده  آمده جان ها" به مهمیز "ساالری
تا مگر مرد به جبران این همه جهالت و ویرانگری، این بار اما در کنار زن و البتـه  شود می
از سر امید، نگاهی نو در هستی افکند و دوشادوش او به سـازندگی و آفـرینش ابهام و  بی

ت تمایل یابد. این است سّر عظمت و وسعت روح زنانه و ایـن اسـت هایی بدیع از خلق جلوه
  و در سازندگی حیات و استمرار هستی.نشان توان الیتناهی ا

تکانی ذهـن  که او به خانـهشود  سوز زمانی اثبات می گذر از این وقفه جان تنبه مرد در
ساالری نـدارد و کـرداری جـز ایـن  دهد در گفتار خویش جز پندار بی برخیزد و عمًال نشان

از هـر آن آورد. چنین است که راقم این سـطور ضـرورت دیـد بـا در گذشـتن  به عمل نمی
 -ترین مباحــث اجتمــاعی در قالــب نظــام جــنس  ای اولویــت پژوهشــی دیگــر، بــه ریشــه

سیما و زنان مردسیرت را در زمانه کرشـمه ُحسـن دیـوان  آورد تا مردان پری جنسیتی روی
گاهی جدیدی از زیسـت اجتمـاعی ای دیگر ا قدرت، جلوه ز حیات بنمایاند و آنها را با خودآ

  تنها گذارد.
رو که چشـم کـور خشـونت یـارای دیـدن تبـادل فرهنـگ  بود و دشوار؛ ازآنراه صعب 
زد تا مگر زشتی دیگران به بـاوری دیرپـا تبـدیل  دری می ها نداشت و به هر مکتوب تمدن

گـاه و نمادهـای معرفتـی جهـانی اتفـاق گردد. در این احوال اما ناگاه میان ضـمی ر ناخودآ
بـر نیـاز زیسـت غریـزی امـروزین، رمزگشـای  مالقات افتاد و پیروزی آرمان نوسازی فردا

چشیدن شهد دریافت ایـن عطیـه ای از جنس آب و خیال واقع گردید.  تعابیر وحیانی الهه
ت کـه درک آن بخش از دست آخرین نماینده نسل ایزدبانوان، چنان ذوقـی برانگیخـ جان

فتـه، نشـان گردد و البته هرچـه در ایـن جریـده ر  برای آدمیزادگان جز به شهود میسر نمی
  طعمی از همان تعبیر دارد.

مـروز در راه نوسـازی فـردا، مایـه ایثـار ا وگذار، جان امید که اینک در پایان ایـن گشـت
رمق مطالعات ضروری و مینوی واقعیت زنانه هستی دمیـده  توش و توانی تازه به کالبد بی

میـراث های عظیم عقل مـذکر را همگـام بـا خـوانش ایـن  گری و ذهن خسته از سفسطه
 افـزا ومکتوب به تأملی و رفتاری از سر حزم در تعبیر دنیوی امر واقع به میزان کثرات هم

  نه کلیات متخاصم فراخواند.


