
 دوآلیته، سکس و علی شریعتی
کند که از دو بخش کامال  اي دوگانه معرفی می هایش انسان را پدیده علی شریعتی در بسیاري از نوشته و سخنرانی 

در دیدگاه فلسفی شریعتی، بخشی از شخصیت انسان از لجن، گل بدبو و حماء . نامتجانس و متضاد ساخته شده است
به . ش شیطانی، دنی، این دنیایی، حقیر، کثیف، لجن، حیوانی و دچار روزمرگی اوستمسنون ساخته شده است که بخ

ي رفتارهاي انسانی مردان و زنانی که کششی به سوي شادي، لذت، خوشی، ساختن و استفاده از  نظر شریعتی همه
  هاي زندگی  و خوشیها  از لذت کسی است که هر چه بیشتر” انسانِ تمام“مواهب زندگی دارد، یکسره مذموم است و 

 . فاصله بگیرد و دور شود

هـاي   بخش دیگر شخصیت انسان به بیان شـریعتی بخـش الهـی، علیـایی، روحـانی، خـدایی و گریـزان از لـذت               
ي جنسی حتا شرعی، کثیف، پلیـد، فروکشـنده،       ها مثال رابطه    در این تعریف نیازهاي طبیعی انسان     . طبیعی زندگی اوست  
ي این دیدگاه اساسا شادي، شادخواري، لذت بـردن از زنـدگی، همچنـین         بر پایه . شود  ارزیابی می پائین آورنده و مبتذل     

شود و همگان به نوعی ریاضت عارفانه و زنـدگی گریـزي و    تر نفی می سازندگی، کار و تالش براي زندگی بهتر و مرفه       
  : نویسد شریعتی می. شوند دعوت می” تکامل“به تعبیر شریعتی 

ي شـما و رادیـو مطـابق ذوق     چون رئیس جمهور امریکا یا مسئول برنامه متعهد نیست که هم ) امام(رهبري امت   «
اش ببخشـد؛   ها عمل کند، و تعهد ندارد که تنها خوشی و شادي و برخورداري بـه افـراد جامعـه     ي مشتري   و پسند و سلیقه   

اگـر ایـن تکامـل، بـه قیمـت رنـج افـراد        خواهد و متعهد است که جامعه را به سـوي تکامـل رهبـري کنـد؛ حتـا            بلکه می 
  53».باشد

 حق و حتا تضـمینی بـراي بـرآورده شـدن نیازهـا،       اي که شریعتی تئوریزه کرده است، هیچ     در دستگاه حکومتی  
در چنین دستگاهی، امـام، رهبـر و حـاکمِ در قـدرت، نـه        . شود  در نظر گرفته نمی   ها و رفاه شهروندان       تمایالت، خواست 

شـهروندان هـم کـه شـده،     ” حتا بـه قیمـت رنـج   “اش این است که  تنها در خدمت مردم نیست، بلکه اساسا هدف و وظیفه 
ی از مـردم سـلب   در این تعریف هرگونه رفاه، شادي، زندگی سـالم و طبیعـ     . هدایت کند ” تکامل“شهروندان را به سوي     

ي طبیعـی بـین    رابطـه . اسـت ” امت“این دیدگاه در کار ایجاد احساس گناه در ذهن شهروندان یا به بیان شریعتی . شود  می
اي شـوم و   هـا پدیـده   ي طبیعی و انسـانی زناشـویی بـین انسـان     شود؛ حتا رابطه   ها، منفور و کثیف و لجن ارزیابی می         انسان

که ناگزیر از آنند، مجبورند خودشـان را بشـویند و   [!] روندان پس از ارتکاب این جرم  به همین دلیل هم شه    . مهوع است 
این گونه ایجاد احسـاس  .  و زمینی و این دنیایی خارج شوند [!]پاکیزه کنند، چرا که باید بالفاصله از این حالت حیوانی        

دن، که عموما آبشـخور مـذهبی دارد، بـه نتـایج     هاي طبیعی را بدین گونه مبتذل و پست جلوه دا        ها و رابطه    گناه در انسان  
اي خواندنی به این گونه تعریف از انسـان و   اشاره” اي فاشیسم روانشناسی توده“ویلهم رایش در کتاب     . برد  جالبی راه می  



  :آموزش و تربیت دارد
یـن  شـوند و دچـار پرخاشـگري و احسـاس حقـارت هسـتند، ا       براي کسانی که از لحاظ میل جنسی ارضاء نمی     «

شود که خشـم فروخـورده، بـه خـارج هـدایت شـده و علـت حقـارت              معضالت در دراز مدت تنها وقتی قابل تحمل می        
محرومیـت جنسـی و احسـاس گنـاه و حقـارت در ایـن       [ي ایـن عمـل    نتیجـه . شخص به دیگران منتقل و نسبت داده شود     

یا رهبر و امام از دیـدگاه شـریعتی و   [رگ هاي مطیعی است که هویت خود را با مرد بز           در نهایت ظهور شخصیت   ] رابطه
سـرکوب شـده و   [ي  دهند، تا خود را بزرگ احساس کنند و عقـده   تطابق می ] رمگی/هاي شبان   مجاهدین و دیگر جریان   

خـالی  ] و بـه ویـژه زنـان   ) [هاي اجتمـاعی و دشـمنان خـارجی    اقلیت(خود را بر سر مقصرین مشخصی ] ي  لجن مالی شده  
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ي اولی، چـه در سـازمان مجاهـدین و چـه در      ام، با همان عیال مربوطه این دیدگاه را من چه در زندگی شخصی    
نمـاز  . م کـنم  اصـرار عجیبـی داشـت کـه روسـري سـر       عیال مربوطه. ام  تجربه کرده  1357زندگی در ایران پس از سال       

پشت سرم را در خیابان نگـاه نکـنم   . بخوانم، با مردان حرف نزنم، نخندم، با کسی شوخی نکنم، تلفنی با کسی گپ نزنم          
  …و

هم نـه ایـن    آن. اي رفتم تنها یک بار به سفره. اي شرکت کرده باشم اي یا سفره    آید در روضه    من اساسا یادم نمی   
کـه در مراسـم ازدواج مـن بـا     !] البته حاال دیگر باید پیر شده باشـد [ زیبایی داشتم  آالمد و زن دائی. که دعوت شده باشم   

من که گاه ظهرها سر راهم سـري بـه   . اي انداخته بود این زن دائی نازنین سفره. لباس دکلته و پشت باز شرکت کرده بود       
مـن کـه بـا    . ظهر بـود . اي برقرار بود سفرهها  ي آن آن روز در خانه. زدم، روزي با این مراسم مواجه شدم ها می  ي آن   خانه

هـایی کـه بـه ایـن سـفره دعـوت شـده بودنـد،          کـردم، اصـال بـه تیـپ خـانم      بلوز و شلوار و کفش سبکی رفت و آمد می    
هـا و آن جوانـک ژیگولـوي     هـاي شـیک و گرانقیمـت ایـن خـانم      لبـاس . خوردم ام هم نمی  به تیپ زن دائی   . خوردم  نمی

سف گمگشته وسط انداخته بودند و آن بیچاره ـ به تعبیـر آن زمـان مـن ـ وسـط ایـن همـه         آخوندي را که درست مثل یو
خواسـتند   هـا عمـدا مـی    داد؛ انگـار زن  خانم آالمد گیر کرده بود و به سواالت ایشان در رابطه با حیض و نفاس پاسخ مـی      

هـا مـدتی هـم     خانم. گفت واب میشد و ج او هم سرخ می. کردند اي از او می    هاي زننده   سوال. جوانک را تحریک کنند   
مـن در ایـن میهمـانی درسـت     . و بعد هم بخور بخورشان شروع شـد     . زیر چادرهاي گلدار و رنگارنگشان آبغوره گرفتند      

اي بـه ایـن تئـاتر     بدون هیچ پوشش اسالمی. اي دیگر به سر این سفره پرتاب شده است  اي را داشتم که از کره       حال پرنده 
نقدر نبود که براي احساسی که داشتم، مبناي تئوریـک بتراشـم، امـا اصـال از ایـن جلسـه خوشـم           سوادم آ . کردم  نگاه می 
. حتا جرات نکردم داستانش را براي پدرم تعریـف کـنم  . اي بود که در آن شرکت کردم       این اولین و آخرین سفره    . نیامد

هـا   پدرم اصال به ایـن تیـپ زن  .  شده بودمبه جایی رفته بودم که تا آن زمان از شرکت در آن منع  . کردم    احساس گناه می  
  . و آن تیپ آخوندها اعتمادي نداشت



روشـنفکر  “ي  ي عیال مربوطه   و با فشارهاي قلدرمآبانه   ” تحریک مردان “از وقتی مجبور شدم براي جلوگیري از        
او هیچگـاه  . پوشـد  ها لبـاس مـی   گفت دختر دانشجویش مثل کلفت می. ام لچک به سرم بپیچم، پدرم با من درافتاد        ” دینی

  . ام و هم از لباس پوشیدنم  شد؛ هم از قیافه از من شرمش می. حاضر نشد حتا یکبار با من در خیابان راه برود
رفـت؛ البتـه    ش گاه باال و گاه پـائین مـی   ي عجیب و غریبی از سنت و مدرنیته بود که درصد       عیال مربوطه ملغمه  

ایـن مـرد تـاثیر    . ي مـا بـود   ي مـذهب زده  آورده و محصـول همـان جامعـه   ولی به هر صورت فر! فقط در رابطه با خودش    
این عیالِ آن دوران پس از جدایی از من، یک زن پستی از ایـران تحویـل گرفـت، دو    . ام گذاشت خیلی بدي در زندگی  

حتش ام گـاه نصـی   شـنیده . سـرکی نکشـد  [!] اش  ِ مـذهبی  ي روشـنفکري   تا بچه هم در دامنش گذاشت، تـا بـانو بـه حیطـه             
و ایـن بـانو، روزنامـه را فقـط بـراي      . خاصـیتی از ایـن سـنخ    کند رانندگی یاد بگیرد، روزنامـه بخوانـد و چیزهـاي بـی          می

ي ابوالفضـل   دردسر، نماز خـوان، سـفره   یک زن بی . هاش بپوشاند   خواند تا ببیند چه لباسی به بچه        پیشگویی وضع هوا می   
ي  اصـال کـاري بـه حیطـه    [!] دار  ي یک همسر به تمـام معنـا خانـه     همه نمونهبا این! ”حجاب بی“پهن کن، و البته در اروپا   

. اش را نـدارد  حوصـله . اي مثل سیاست و بحث و فحـص و روشـنفکري دینـی و ایـن قبیـل چیزهـا نـدارد              کارهاي مردانه 
ز چربـی،  ي پـر ا  یـک آشـپزخانه  . درست همانی است که خیلی از مردان ایرانی آرزویش را دارنـد          . رسد  عقلش هم نمی  

ِ این که در بیـرونِ ایـن     بدون تالشی براي سرکشی یا حتا کنجکاوي…یک رختخواب گرم و نرم و یک دامن پر از بچه        
شـان ـ بـا تمـام تضـادهایش ـ هـیچ گـاه از هـم          زنـدگی . و چه زن خـوبی . ي بسته هم دنیاي دیگري در جریان است دایره

ه، مدعی و کتاب خوان براي هفت پشت ایـن گونـه مردهـا کـافی     ي زندگی با یک زن تحصیلکرد      تجربه. نخواهد پاشید 
  !!پدر  را ـ احتماال ـ بی کنند و چند بچه” پرو“است، تا دیگر نخواهند زنی از این سنخ را 

 …تـر نیسـت    سـر جسـمانیت زنانـه سـهمگین     هیچ کجا این نبرد از نبرد بر سر تن زن، بر     «: به قول علی فردوسی   
ترین نبردهاسـت؛ نبـردي کـه در آن زنـان، خـود هـم        ي سهمگین آنان، خود صحنه] ي                   وآلیتهسکس[زنان، تن و جنسانیت     
   55».اند و هم آنچه نبرد بر سر آن است نیروهاي متخاصم

ت همانجایی که انسان نصف شده و در دو وجه متناقض و متضاد بـا هـم تعریـف      در دیدگاه علی شریعتی، درس    
نبرد سهمگینی که نه تنها در دیدگاه این روشـنفکر دینـی،   . گیرد ي زن در می   شود، این نبرد خونین بر سر سکسوآلیته        می

ایـن دیـدگاه، خـود ناشـی از     . بلکه در دیدگاه تقریبا تمام روشنفکران ایرانی پایگیر و جایگیر شده و رسوب کرده است          
تـر   البتـه در مکاتـب و مـذاهب قـدیمی    . ي زنان اسـت  نگرش ویژه و خطرناك ادیان سامی و به ویژه اسالم به سکسوآلیته   

هم این نبرد سهمگین بر سر جنسانیت زن در جریان بوده است، اما جنگ بین اسالم و آزادي، بین اسـالم و حقـوق برابـر        
  .به طرز سهمگین و خونینی هم جریان دارد. مروز هم جریان داردها تا همین ا ي انسان همه

ي  به عنوان نمونه اولین سري ایرانیانی که به غـرب آمدنـد، چـه آنـانی کـه در شـیفتگی نسـبت بـه غـرب، همـه                    
 ها را ناشی از تمدن غرب به حساب آوردند، و چه آنانی که با انعکاس تصویر غرب بر شرق مسـلمان       ها و نیکویی    زیبایی



هاي حکومت، صدارت و قدرتشان را لرزان و سست ارزیابی کردند، همـه و همـه از پیکـر زنـان در غـرب،         و بیمار، پایه  
  . هاي ایشان تصویرهاي عجیب و غریبی پرداختند نوع پوشش ایشان و آزادي

هشـی دارد  محمد توکلی طرقی استاد تاریخ شناسی و تاریخ خاورمیانه در ایالت ایلی جـونز ایـاالت متحـده پژو       
تـوکلی  . ي مهرگان بـه چـاپ رسـیده اسـت     که چند سال پیش در مجله     ” نگرش شهوت بار ایرانیان به زنان فرنگ      “به نام   

دسـته بنـدي   ” فرنـگ سـتیزان  “و ” فرنـگ سـتایان  “ي اخیر در دو گروه متفاوت  اولین مسافران ایرانی غرب را در دو سده  
  : بین گذاشته است  مسافران به زنان غربی را این گونه زیر ذرهبار این کرده و در این میان نگاه ویژه و شهوت

ادامـه  ] نیـز [این دل نگرانی از نخستین نگرش به زنان آغاز و تا کنـون  . اند اي است که ایرانیان نگران فرنگ بوده دو سده «
نگـی پرداختـه و بـا    هاي خـویش و دگـرِ فر   ها و تفاوت    در این رویارویی مسافران و محاضران به جستجوي شباهت        . دارد

ي تقلیـد و تمسـخر فرنـگ، بـه      هـر دو رویـه  . ي جدیـدي از تـاریخ ایـران را پـی ریختنـد      تقلید و تمسـخرِ فرنگـان، دوره     
داري بـازنگري و بــازپردازي خویشــتن و خویشـینیان انجامیــد و فرهنــگ و هویـت ایرانــی را از مــداري مسـتعربانه بــه مــ    

ي تجدد و پیدایش دو روش متقابل همسـازي و دگرسـازي خـویش در       این دگرگونی آغاز دوره   . مستفرنگانه گسیل داد  
   56».رویارویی با فرنگ بود
ي تجـدد بـه    ي دوره ي گونـاگون بـازنگري مسـتفرنگانه     جلـوه فرنگ ستایی و فرنگ ستیزي، دو«به نظر توکلی  
 دیدنـد و   پـرده  در برخورد با فرنگیان، فرنگ ستایان و فرنگ ستیزان ـ هر دو ـ زنان فرنـگ را بـی    . فرهنگ خودي است

ــ  ” کشـف حجـاب  “فرنگ سـتایان  . در این نگرش، پرده و حجاب، نقشی مرکزي در خیال و گویش سیاسی ایران یافت  
زنـان  ” حجـابی  بـی “فرنـگ سـتیزان   . ي ترقـی، کمـال، اسـتقالل و آزادي ایـران پنداشـتند       زنان فرنگ ـ را زمینـه  همچون

” آزادي و بی بنـد و بـاري  “ي نسخ دین و آئین و  ناموسی و آغازه عصمتی، بی عفتی، بی  پردگی، بی   همچون فرنگان را بی   
آزادي زنان فرنگ به بازاندیشـی مفـاهیم خـویش و دگـر،     پیشاهنگان هر دو روش همساز و دگرساز با روایت          . انگاشتند

” ي حجـاب  مسـاله “در هـر دو سـیاق   . اندرون و بیرون، نرینگی و مادینگی، زنانگی و مردانگی و ایران و اسالم پرداختنـد   
   57».به زنان فرنگ بود] مسافران مرد مسلمان[ي نگرش مستفرنگانه، آزمند و شهوتبار  زائیده

تـرین   غنـی “هـا را   هاي ایرانیان بـه فرنـگ کـه تـوکلی آن     این پژوهش با بررسی جانداري در متن اولین سفرنامه        
    :یابد شناسد، ادامه می می” با فرنگ و فرنگان] ایرانیان[منابع شناسایی چگونگی رویارویی 

حجـاب در محیطـی    ي خیالپردازي بینندگانی شد که حضور زنان بـی  ها پیکر زن فرنگ گستره     این گزارش در  «
 سـیاحان چگـونگی برخـورد زن و مـرد فرنگـی در فضـاي همگـانی را        …دانسـتند  آور مـی   همگانی را عجیب و شـگفت     

سـخنی   ی بـه همگـامی و هـم   هـا توجـه خاصـ    در این گزارش. چشمگیر یافته و به تفضیل به شرح و گزارش آن پرداختند       
   58».هاي عمومی داشتند ها و گلستان زنان و مردان در باغستان

هـایی   بـا عنـوان  ها،  ناگفته پیداست براي مسلمانانی که زنان را تنها در زیر پیچه و چادر و چاقچور و در اندرونی      



شـناختند و ایشـان را    ادبی و ادبیاتی از این دست می ي آقا مصطفی و بی از سنخ ضعیفه و مستوره و منزل و کلفت و والده    
اي چقدر دور از ذهن و ناباورانـه   کردند، چنین پدیده تنها حیواناتی براي رفع نیازهاي جنسی و خدماتی خود ارزیابی می          

کننـد، و   خواهند نشست و برخاسـت مـی   پوشند، با هر که می خواهند لباس می آن گونه که میدیدن زنان آزادي که  . بود
هـاي عمـومی تـا چـه انـدازه حیـرت        پردازند؛ بخصوص در مالء عام و مکـان  پسندند به شادي و شادمانی می       با هر که می   

ي زن و مرد در محیطـی همگـانی، آن هـم    در وطنِ مسافران، همآمیز«به این دلیلِ بسیار ساده که   . انگیز و گیج کننده بود    
در عرف اجتماعی، زن، تنها در صورت محـرم بـودن بـه مـردي آن هـم در         . بدون حایلی چون حجاب امکان ناپذیر بود      

بـا مـردي نـامحرم نشـان     ” بیـرون “حجـاب در   آمیزش زن بی. بود می” رفع نقاب و کشف حجاب“حریم اندرون، جایز به     
     58».شد بند و باري و عامل فروپاشی نظام اخالقی حاکم پنداشته می ی ب بودن زن، رواج” بدکاره“

تفاسیري که این سیاحان از زنان فرنگ و مناسبات ایشان با مردان داشتند به تعبیر توکلی همـان بهشـت گمشـده      
اي بود که این مردان مسلمان ـ نسـل انـدر نسـل ـ در شـیرینی و شـادي دسـت یـافتن بـه آن، رویاهـا دیـده و               شدهو آرزو

گنجید که بهشت موعودشان با زنان زیبـا و ترگـل و ورگلـش،         در مغز گنجشگی این مردان نمی       .آرزوها پرورده بودند  
دیدنـد همـان بهشـتی را کـه دسـت       اال در غرب مـی و ح. در این جهان و روي همین زمین خاکی هم قابل دسترسی باشد      

اي در هـر ده   زاده  یـافتن بـه آن بـه هـر امـام      دیدنـد و بـراي دسـت    ها می  سال بود در آرزو و حسرتش خواب     1400کم  
اش، لشـکر   ي درختـان خـوش سـایه     بستند؛ اما این بهشت فقط متعلق به مردانی نبود که در زیر سایه        ها می   اي دخیل   کوره

ي  بـود برابـر بـراي همـه    ” بهشـتی “شـان وادار کننـد؛ بلکـه     ا در سمت معشوقگان خویش به بازي با ریـش مومنانـه    زنانی ر 
  .هاي نامربوط و کمدي در دیدگاه دین این جماعات چینی ها فارغ از جنسیت و باور و دیگر تفرقه انسان

 بـه انگلسـتان سـفر    1836در سـال  رضا قلی میرزا قاجار که همراه برادرانش تیمور میرزا و نجـف قلـی میـرزا         «
دختـران مـاه سـیماي حـور     “بـوده و  ” ها ها و چراغان   آتش بازي “که در آنجا    ” باغی چون بهشت آراسته    “ غرب را » کرد
  . گرد آمده بودند، تصویر کرد” لقا

ن ي زنـا  هاي ایرانیان و خیاالت و تصورات ایشـان در بـاره       توکلی پس از چند صفحه گزارش از برخی سفرنامه        
کشـد کـه بسـیار خوانـدنی      ها را به تصـویر مـی   ي دیگري این سفرنامه  فرنگ و مناسبات اجتماعی ایشان، این بار از زوایه        

ي زنان فرنگ بـه تـدریج بـه فاحشـگان و      ي پسندیده با گسترش رفت و آمد به فرنگ در قرن نوزدهم، چهره  «البته  . است
صـویر شـهوت انگیـزِ زن فرنـگ همچـون مترسـکی بـراي        ایـن ت …  پرسـت تبـدیل شـد    عصـمت و شـهوت   عفریتانی بی

سـازندگان و پرداختگـران ایـن نقـش بـه شـکلی شـهوت انگیـز بـه مبـارزه بـا زنـان             . هراساندن ایرانیان به کار گرفته شـد  
 بـه علـت نقـش    …عصمت و هرزه جلوه یافتنـد  عفت و بی ها زنانِ فرنگ بی  در این قبیل نوشته   . شهوتران فرنگ پرداختند  

شـد و ایـن نگـرش     یزي که از فرنگ ساخته شده بود، مسافرت زنان به فرنگ قبـیح و ناپسـندیده انگاشـته مـی         شهوت انگ 
   59».همچنان باقی است



 اسـت و کسـی   2001 سـپتامبر  11تاریخی ي    کور فاجعه   ي  و این بزنگاه درست همان بزنگاهی است که گره        
ي پیشین، تفاوت چندانی بـا کشـورهاي عربـی     اگر بپذیریم که ایرانِ دو سده   . کند از آن سخنی به میان آورد        جرات نمی 

ي مـذهبی و   توانیم در شرایط برابـر و بـا زمینـه     نداشته است، می…از سنخ عراق و عربستان و مصر و الجزایر و مراکش و    
  . هایی برخورد کنیم ها و فرنگ ستیزي ها و فرنگ ستایی نامه ، در ادبیات سیاسی اعراب هم به چنین حیرتدینی همانند

هـا و   ي این کشورهاي مسلمان، زنـان نقشـی کلیـدي در عملکردهـاي اسالمیسـت          واقعیت این است که در همه     
 دموکراسـی را   انـد و   تمـدن و مـدنیت  مردان مسلمانی که گاه حتـا مـدعی گـرایش بـه       . اند  هاي اسالمی ایفا کرده     جریان

آیـد، یـک سـره هیئـت      شناسند، در شرق مسلمان ما، آنگاه که پاي زنان به میان می ي دوران رنسانس می  دستآورد ارزنده 
 ـ بـه              شوند که در تـاریخ ادیـان سـامی    گیرند و براي زنان همان وظایفی را قائل می ها را به خود می اسالمیست
  . م و یهودیت ـ براي زنان مقرر شده استویژه اسال

هاشـان   نگاه این مردان به زن و جایگاه زنان در اجتماع، تحت عنوان عصمت و عفت و حجب و حیـا و نگرانـی         
ي  هـایی را از چنتـه   ي خـود ایشـان اسـت، تئـوري          اللفظـی سـلطه     ي تحـت    ایشان که ترجمـه   ” ناموس“از  ” حفاظت“براي  

اش، زنـدانی کـردن زنـان در حجـاب اجبـاري و بیگـاري کشـیدن از زنـان،          نمود بیرونـی کشد که  دیدگاهشان بیرون می  
اي بـراي کنتـرل جنسـی ایشـان اسـت کـه هـر         تحت عنوان وظایف زنان در هیئت مادر و همسر و دختر، همچنـین دایـره         

 180اي  ي متمـدن، زاویـه  هـا  ها در قوانین جامعه ي حقوق برابر تمام انسان      توجیهی داشته باشد، با معیارهاي شناخته شده      
ي سوم در کشورهایی نظیر عربسـتان سـعودي، قطـر و خیلـی دیگـر از ایـن        نگاهی به وضعیت زنان در هزاره. درجه دارد 

  .کند تر می کشورهاي عربی مسلمان، این تصویر را تکمیل
لمانان از حضـور زنـان در   دهند، در یک تصویر، هـراس ایـن مسـ       داشتن زنان می    اهمیتی که این مسلمانان به در پرده نگه       

هـا محبـوس بماننـد و نتواننـد حـق حضـور در        ها و در اندرونی اگر زنان در خانه. ي حق و حقوقشان است   جامعه و مطالبه  
ي صـد   اي خواهیم داشـت تحـت سـلطه    گاه جامعه علمی را داشته باشند، آن    /فرهنگی/سیاسی/متن عملکردهاي اجتماعی  

هاشـان   پردازند و همین مومنان در خانـه  شان می ي اجتماعی  هستند که به کارهاي مردانه    در صد مردان، و تنها این مومنان      
گیرنـد، تـر و    شـان برمـی   گرانـه و قدرتمدارانـه   ي سـلطه  نیز زن یا زنانی را در کنار دارنـد کـه غبـار خسـتگی را از چهـره              

دهند و خالصه در تقسیم کـاري    سامان میشان سر و  پایند، به مسائل مردانه و جنسی       هاشان را می    کنند، بچه   خشکشان می 
تواننـد نگرانـی عظیمشـان را کـه همانـا       شوند و هم مردان مسلمان مـی  این گونه، هم زنان از حضور در جامعه محروم می         

ي انتخـاب را نیـز بـه     هاي اجتمـاعی زنـان اسـت، درز بگیرنـد و حیطـه      هاي جنسی و شغلی و فعالیت      امکان انتخاب رابطه  
 . و البته کامال مردانه محدود کنند” سیستیسک“اي  دایره
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