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 ایزمین و آسمان / دکتر مرتضی الهی قمشه

1395/8/10 ۰۷:۲۷ 

 

ای ـ فرزند حکیم الهی ـ هرچند مهندسی معدن خوانده و فوق دکتری ژئوفیزیک دارد و سالها ریاست انجمن جئوترمال اشاره: دکتر مرتضی الهی قمشه

ها، به سخنرانی و گرمایی است، اما در کنار این فعالیتبرداری از انرژی زمینالمللی در زمینه اکتشافات و بهرهبر عهده داشته و اکنون مشاور بین کانادا را

و ادبیات نگاشته و های انرژی، محیط زیست، عرفان مقاله و کتاب در زمینه ۱۰۰پردازد و تا کنون بیش از تألیف در زمینه عرفان و ادب فارسی نیز می

اوست که انتشارات اطالعات در « سماوات و خرابات»آید، بخشی از کتاب است. آنچه در پی میبرخی کارهایش در تئاترهای ونکوور به روی صحنه رفته 

 دست چاپ دارد

 گفتاری در حکمت و بینش زنانه و مردانه

چند مهندسی معدن خوانده و فوق دکتری ژئوفیزیک دارد و سالها ریاست انجمن جئوترمال ای ـ فرزند حکیم الهی ـ هراشاره: دکتر مرتضی الهی قمشه 

ها، به سخنرانی و گرمایی است، اما در کنار این فعالیتبرداری از انرژی زمینالمللی در زمینه اکتشافات و بهرهکانادا را بر عهده داشته و اکنون مشاور بین

های انرژی، محیط زیست، عرفان و ادبیات نگاشته و مقاله و کتاب در زمینه ۱۰۰پردازد و تا کنون بیش از ی نیز میتألیف در زمینه عرفان و ادب فارس

اوست که انتشارات اطالعات در « سماوات و خرابات»آید، بخشی از کتاب است. آنچه در پی میبرخی کارهایش در تئاترهای ونکوور به روی صحنه رفته 

 .ددست چاپ دار

اند که نقش زن یا حکمت زنانه را در تفکر عرفانی و انسانی نشان ری از شعرا و نویسندگان ادبیات عرفانی ایران ـ چون عطار و جامی ـ سعی کردهبسیا

در غالب ترین مطالب عرفانی را ترین و عمیقرا به عرفای زن اختصاص داده است و عطار بسیاری از زیبا« االنسنفحات»دهند. جامی بخشی از کتاب 

کند؛ زنانی که گاه چون رابعه عَدَویه و فاطمه خَضرویَه نامشان در تاریخ حفظ شده است، ولی بسیاری اوقات نامشان فدای ن بیان میهای زناداستان

امروز بیش از هر زمان دیگر  آموزند.سینا حکمت و به بایزید سلوک میکند که با بینش خود به ابنپیامشان شده است. عطار بارها از زنان گمنامی یاد می

 به این بینش نیازمندیم. 
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مکمل اما باید گفت که بینش زنانه ویژه زنان نیست و بینش مردانه نیز مختص مردان نیست، بلکه این دو بینش هم در زن هم در مرد موجود است و 

نش در زندگی تری با بینش زنانه دارند و مردان رابطه نزدیکتری با بینش مردانه. تعادل بین این دو بییکدیگرند؛ با این تفاوت که زنان رابطه مستقیم

 کند. مادی و معنوی هر زن و مردی نقشی حیاتی ایفا می

شدند که از بینش مردانه خود در حل مسائل استفاده کنند. بسیاری از رنگ بود. زنان در غرب تشویق میدر دوره تجددگرایی )مدرنیته( بینش زنانه کم

فراط در نگرش مردانه است. برای ایجاد تعادل، احتیاج است که بینش زنانه )که به بینش مشکالتی که بشر مدرن امروز با آنها مواجه است، نتیجه همین ا

کنند که نگرش زیستی داشته باشد. در این رهگذر زنان سعی میهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و محیطتری در روندعرفانی نزدیک است(، نقش بارز

گویند( می« قلب»ز باید بیاموزند که از نیمه زنانه فکرشان، یعنی نیمه راست مغز )یا آنچه عرفاً به آن مردانه را با حکمت خود تعدیل کنند و مردان نی

مدرن( مدرن )پستایم، در نهضت پسارو غرب بودهها در حرکت دوره روشنفکری و تجددگرایی، دنبالهدر حالی که ما شرقی استفاده بیشتری کنند. 

مدرن کند. پسامدرن این است که ختم دوه مدرنیته را اعالم میمدرن هنوز کامالً شکل نگرفته است. تنها مشخصه بارز پستتوانیم پیشتاز باشیم. پسامی

تواند از مدرن میداند که ادامه راه تجددگرایی، روی در نابودی دارد. در جستجوی راهی تازه، پساداند دقیقاً به کجا باید برود؛ ولی این را میهنوز نمی

 توانیم در این حرکت مشعلدار باشیم. ها میمنابع عرفان شرقی بهره زیادی ببرد و ما شرقی

ها قرار گیرد و در های بزرگِ دوره روشنفکری و تجددگرایی، در جستجوی تفکرات دیگری است که در متن زندگی انسانمدرن با نفی کردن روایتپسا

های بزرگ عرضه کند و به جهان از بیرون نظارت عالیه داشته باشد، بلکه مدرن بر آن نیست نظریهند. پساحل پایدار عرضه کاین دوره ناپایداری، راه

تواند ستاره هدایتی برای کوشد که در متن واقعیات جزئی قرار گیرد و با اجزا هماواز شود؛ به همین خاطر عرفان شرقی اگر درست فهمیده شود، میمی

  کاروانیان این نهضت گردد.

رسد که: بشریت باید منتظر یک نهضت علمی نوین از شرق باشد. امروز وقت آن فرا رسیده است ویل دورانت در تحلیلش از تاریخ علم به این نتیجه می

ترکیه، هند، ن، ویژه در ایرامدرن شرق )بهکه شرق مشعل حکمت را مجدداً به دست بگیرد و راه را نشان دهد. دنیا اخیراً شاهد پیشتازی سینمای پسا

های دیگر نیز پیشتاز باشیم. زنان توانیم در زمینهخوانند. ما میمی« نسیم شرقی»گران سینما این حرکت را ژاپن و روسیه( بوده است. بعضی تحلیل

مدرن داشته نوپای پسا گیری حرکتتوانند کمک مهمی به شکلشرقی با حفظ شخصیت شرقی خود و با ارتباط عمیقی که با حکمت عرفانی دارند، می

 باشند. 

( در فرانسه شکل گرفت، de Beauvoirدر اروپا و آمریکا نهضت زنان اخیراً دچار سرگردانی شده است. نهضت اروپایی زنان که با خانم سیمون دو بووا )

های واقعی زنان وفق بود، نتوانست پاسخگوی نیازبه اوج خود رسید. این حرکت غربی با اینکه در احقاق برخی حقوق اجتماعی زنان م ۱۹۷۸در سالهای 

س مرد را و کل جامعه باشد. اکثر روشنفکران حامی حقوق زنان در این دوره بر آن بودند که جامعه را به دو قطب مخالف )زن و مرد( تقسیم کنند و جن

دی متزلزل شود. زنان نسل جوان امروز که شخصیتی استوار و مسئول تمام جنایات تاریخ بدانند! این باعث شد که شخصیت مرد در غرب تا اندازه زیا

اند و سعی دارند که مبانی جدیدی در جنبش زنان ایجاد کنند تا شکاف بین زن پسندند، از این جنبش افراطی مأیوس شدهها میقابل اعتماد را در مرد

( نویسنده کتاب معروف R. Blyرابرت بالی )مسائل مشترک جامعه را حل کنند.  و مرد را از میان بردارند؛ تا مردان و زنان بتوانند با پشتگرمی یکدیگر

ها بنیان گذاشت که هدفش بازیابی شخصیت گمشده مردان بود. بالی در یکی از نهضت جدیدی را برای مرد ۱۹۹۰( در سال Iron Johnآیرون جان )

اند که گویی که برخی زنان با برخوردهای خصمانه خود مردان را آنچنان نرم کردهگری در نهضت زنان این است اشکال افراط»هایش گفت: مصاحبه

 « اراده را دوست نداریم!چنین سست و بیگویند که: ما مردهایی اینهای مومی هستند و بعد میمجسمه

یدی هستند که بتوانند هم مدافع حقوق زنان باشند های جداند و به دنبال نظریهدر یکی دو دهه اخیر پیشروان جنبش زنان روی به تفکرات شرق آورده

اران نهضت و هم زن و مرد را در کنار یکدیگر و به عنوان مکمل همدیگر به حل مسائل مهمی که بشریت با آنها روبروست، دعوت کنند. البته هنوز پرچمد

زنان، دیگر یک جنبش غربی نیست. زنان شرق در هر فرهنگی اند. از طرف دیگر نهضت زنان بین خود بر سر تعریف یک خط جدید به موافقت نرسیده

های اسالمی رو خط اروپا و آمریکای شمالی نیست. برای مثال نهضت اصیل زنان در بسیاری از کشوراند که دنبالهکه هستند، جنبش نوینی را شروع کرده

کند. المللی دفاع میمقلد غرب نیست و از هویت فرهنگی خود در مجامع بینترکیه و ایران( خیلی پیشتاز است و در عین حال )مثل پاکستان، اندونزی، 

ون های آمریکای جنوبی )مثل آرژانتین، پرو، برزیل و کاستاریکا( نیز اخیراً شاهد یک نهضت پیشرو سیاسی و اجتماعی هستیم که در آن زنانی چدر کشور
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اند که زن و مرد تنها با پشتیبانی جمهور برزیل فهمیده( رئیسRousseffدیلما روسف ) ( رئیس جمهور آرژانتین وFernandezکریستینا فرناندز )

 ای مستقل و آزاد باشند نه در رقابت با یکدیگر. توانند سازنده جامعهیکدیگر می

کرد؛ چون مسائل را از دیدگاه بینانه برخورد میور نسبت به فرهنگ زنان غیر غربی خیلی خصمانه یا کوتهطنهضت غربی زنان نسبت به مردان و همین

( اخیراً Kristevaدید و این برخورد تونلی دیگر پذیرفته نیست. یکی از رهبران بزرگ نهضت سنتی زنان در فرانسه، خانم جولیا کریستوا )صرفاً غربی می

گیری علیه خط اسالمی جنبش زنان مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته و بسیاری از طرفداران خود را از دست داده است؛ زیرا اکثر زنان دنیا به خاطر جبهه

کای التین و آفریقا نیز بینش های آمریمستقل است. در این حرکت جدید، کشور ۱۹۷۸کنند؛ خطی که از نهضت غربی سالهای از یک خط جدید دفاع می

( dogmatismهمان بینش پسامدرن است که از مادیت و جزمیت )« بینش شرقی»کنند، نه بینش غربی دوره تجددگرایی را. مراد از شرقی را دنبال می

 گردد. گیرد و با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر متمایل به فرهنگ شرقی میتجددگرایی فاصله می

 مدگماتیس  

کند و علیه اعتقادات فرهنگی و اندیشی( باز کنیم. این لغت را مدرنیته زیاد استفاده میبد نیست در اینجا یک پرانتز در مورد دگماتیسم )جزمیت، خشک

استفاده « تردیدقاد بدوناعت»های روشنفکران غربی به معنی است، در نوشته« اعتقاد»( که در زبان یونانی به معنی dogmaبرد. دگما )مذهبی به کار می

کنند و هر تفکری را که با موازین مدرنیته سازگار نباشد، با شده است. روشنفکران غیر مذهبی این لغت را بیشتر در خصوص باورهای دینی استفاده می

های معنویت و فرهنگ را قطع کردند شهاندازند! با این روش خصمانه برخی روشنفکران با افتخار و سربلندی رییک برچسب دگماتیک به سطل زباله می

 !دتواند جایگزین دین و فرهنگ شوبینانه گمان کردند که علم غربی میو کوته

ترین( افراد آن دسته روشنفکران متجددی هستند که اعتمادشان به علم غربی )که جلوی پای خودش را ترین )دگماتیکانعطافاندیش و بیواقع جزمدر 

بینند؛ زدگی بزرگترین جزمیت روشنفکران تجددگراست که آن را در چهره خود نمیشتر از اعتقادشان به هزاران سال فرهنگ است. علمبیند(، بیهم نمی

زیست و منابع طبییعی خود و دیدند، محیطتر خود را میزدگان متجدد اگر دو قدم جلوکنند. علمچون در آینه )که همان فرهنگ باشد( نگاه نمی

کردند. از فرهنگ و دین که بگذریم، در دوره تجددگرایی بشر با ابزار علمی و فنّاوریی که به دست آورد، به جان طبیعت افتاد. ان را نابود نمیفرزندانش

زدگان سال پیش این تذکر را به علم ۷۵۰نیمی از منابع سوخت فسیلی که نتیجه کار چهار میلیارد سال زمین است، در مدت صد سال تمام شد! سعدی 

 :تمدرن داده اس

 ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست 

 دیگران در شکم مادر و پشت پدرند 

دید و هیچ توجه نداشت که نسلهای آینده )که در شکم مادران و پشت پدران هستند( نیز از نفت تجددگرایی بر پشت زمین سوار شد و فقط خودش را  

« علم»را با « زدگیعلم»گویند! متأسفانه برخی از روشنفکران مدرنیته، می« برخورد علمی»با که به این برخورد متکبرانه، و دیگر منابع سهمی دارند. و عج

 اند. اشتباه گرفته

فرهنگ اندیشی )دگماتیسم( و نهضت غربی زنان نیست، بلکه آن است که بخشی از دانش و حکمت انسانی را که در بگذریم، قصد ما بحث در مورد خشک

اش را به کل جامعه بشری )اعم از مرد و زن، سیاه و سفید یا شرقی و غربی( عرضه و حکمت عرفانیِ زنانه ریشه دارد، شناسایی کینم و جنبه کاربردی

اند خود پی برده های فرهنگیهای اصیل فرهنگی خود، بیانگر این واقعیت است که آنان به اهمیت ریشهآوری زنان شرقی به سنتها و حکمتکنیم. روی

توانند نه تنها در احقاق حق زنان، بلکه در احقاق حقوق کل جامعه بشری، یک حرکت مستقل و پیشرو دانند که در آستانه قرن بیست و یکم میو می

تواند با آنها. این حرکت میتواند در همکاری با مردان باشد، نه در رقابت جهانی ایجاد کنند. حرکت جدید برخالف حرکت افراطی دوره تجددگرایی می

 جهانی باشد نه غربی. 
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 مدرنعرفان و پست

ویژه فلسفه سیاسی و اجتماعی( بود و دوره مدرنیته دوره تاخت و تاز علم )و تفکر علمی و صنعتی( عصر روشنفکری در اروپا دوره درخشش فلسفه )به

سازی و ساختارشکنی مدرن دوره دگرگونایل به جوهر عرفان به این خاطر است که پسامدرن بیشتر روی در تفکر عرفانی دارد. تمبود؛ ولی دوره پست

مراتبی( را به یک شبکه فکری افقی و فراگیر بدل کند؛ کاری که عرفان های فکری عمودی )یا سلسلهاست. پسامدرن برخالف مدرنیته، سعی دارد که سازه

 شرقی در آن بسیار موفق بوده است. 

مراتبی ( است تا سلسهrelationalای )ه )یا تفکر نیمه راست مغز( بیشتر تفکری افقی است تا عمودی، یا به تعبیر دیگر بیشتر رابطهتفکر زنان 

(hierarchicalتفکر سلسه .)های فوقرسد؛ ولی در فضامراتبی در بسیاری مسائل بازده خوبی دارد و سریع به نتیجه می( پیچیدهsupercomplex) 

زیست( تمام اجزای شبکه با هم در ارتباط یکایک هستند و تغییر کوچکی پیچیده )مثل محیطهای فوقتنهایی راهگشا نیست. در شبکهتفکر عمودی به

ر عمودی گذارد. این ارتباط اجزا به طوری گسترده و فراگیر است که تشخیص بین جزء و کل را که اساس تفکدر یک جزء شبکه، در تمام شبکه اثر می

 کند. است، غیرممکن یا بسیار مشکل می

های ابرپیچیده به معنی پیچیده )یا ابَرپیچیده( هر جزئی کل است و هر کلی جزء است. شاید به زبان سیاسی بتوان گفت که شبکههای فوقدر شبکه

نند و هر جزء به کاری مهم مشغول است که در تمام کواقعی کلمه دمکراتیک هستند؛ یعنی تمام اجزای شبکه در ثبات و حرکت شبکه همکاری می

 داند نه از کل. ای است که شیخ محمود شبستری شروع تفکر را از جزء میدر تفکر عرفانی به گونه« جزء»اهمیت شبکه اثرگذار است. 

 تفکر رفتن از باطل سوی حق

 به جزو اندر بدیدن کل مطلق

خداست و بقیه عالم همه جزء هستند و همه این اجزا با هم ارتباط حیاتی دارند؛ چون همه اجزا با جان عالم  تنها یک کل هست، آن هم کل مطلق یعنی 

 :دگویبند معروفش میترجیعمراتب. هاتف اصفهانی در به طور مستقیم و مستقل در تماسند، نه از طریق سلسه

 ای که دارد به تار زنّارت 

 سر موی من جدا پیوند هر

گوید که هر سر شود. هاتف میاز دیدگاه عرفان، کل جهان هستی ـ که به تعبیری همان جهان آشفتگی )یا اَبَرپیچیدگی( است ـ به زلف )یا مو( تعبیر می

ن معنی که همه با دهد؛ به ایموی من رابطه مستقیم و مستقلی با معشوق دارد. این رابطه مستقیم با خداوند، همه اجزا را در یک مقام مساوی قرار می

 :دتوانند تمام آفرینش را در خود داشته باشند. به بیان شیخ محمورابطه مسقیمی که با جان آفرینش دارند، می

 ای دانجهان را سر به سر آیینه 

 به هر یک ذره در صد مهر تابان

 توان مشاهده کرد. ها خورشید حقیقت را میز صدای، عکسی ایعنی هر یک از اجزای جهان هستی یک آیینه است؛ به طوری که در هر ذره 

 اگر یک قطره را دل برشکافی 

 برون آید از آن صد بحر صافی

 به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست
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 هزاران آدم اندر وی هویداست

 ای، صد خرمن آمددرون حبه

 جهانی در دل یک ارزن آمد

 ای در جای جانیبه پرّ پشه

 درون نقطه چشم، آسمانی

 بدان خُردی که آمد حبّه دل

 خداوند دو عالم راست منزل

کند که در آن هر ذره کوچکی به کار مهمی مشغول است و یکایک ذرات حاوی تمامی روح جهان هستند؛ در این ابیات شیخ محمود جهانی را تعریف می 

 به عبارت دیگر سلسه مراتب و عالی و دانی و کوچک و بزرگ در کار نیست. 

 های بزرگ و ساختارشکنیتروای

کرد آمد و ادعا می( بود؛ یعنی فیلسوفی یا دانشمندی میgrand narrativesهای بزرگ )دوره روشنفکری و به دنبال آن دوره مدرنیته، زمان روایت

های کرد. دیالکتیک هگل یک نمونه از روایت سازیتوان تمام مسائل جزء و کل عالم را حل، یا الاقل مدلکه: با یک یا با چند اصل کلی فلسفی و علمی می

های بزرگ، اصول فیزیک نیوتونی است و در ریاضیات، مختصات دکارتی هنوز روایت بزرگی است. روایت بزرگ فلسفی بود. در علم فیزیک یکی از روایت

صفر و یک( را آفرید که امروز بزرگترین روایت در فلسفی دو ارزشی )هست و نیست( ارسطو در دوره جدید جبر بولین )یعنی حساب کامپیوتری مبنای 

های بزرگ در فلسفه و علم کمی سست شد. های محکم روایتدر قرن بیستم با ظهور تفکرات انقالبی، پیآید. ریاضیات و منطق سنتی به شمار می

 .دتوان زیر سؤال برد و ساختارشکنی کرهای بزرگ را میهایزنبرگ توانستند نشان دهند که روایت هایی چونهایدگر و فیزیکدانفیلسوفانی مانند 

منطق فازی( زیر سؤال برد. در « )منطق تشکیک»روایت بزرگ هست و نیست ارسطوئی را با عرضه کردن  ۱زادهدر نیمه دوم قرن بیستم دکتر لطفی

وتارد و ژاک دریدا نگرش به تاریخ و علوم اجتماعی را دگرگون شناس اروپایی مانند میشل فوکو، ژان لییک عده فیلسوف و جامعه ۱۹۹۰تا  ۱۹۷۰سالهای 

مدرن )به معنی یک نهضت جدید فکری( در اواخر مدرن در نیمه اول قرن بیستم ریخته شده؛ ولی عنوان پستتوان گفت که زیربنای پستکردند. می

های آیند، توانستند روایتمدرن به حساب نمیم با اینکه رسماً پستشناسان اواسط قرن بیستم چون کارل یونگ و اریک فروروانقرن بیستم باب شد. 

مدرن باز کنند. یونگ و فروم متوجه شدند که دوره تجددگرایی شناسی پساشناسی و اسطورهبزرگ دوره مدرن را تعدیل و تصحیح کنند و راه را برای روان

شناسی و اجتماعی، از تفکرات عرفانی ه است و بنا بر این سعی کردند در حل مسائل روانویژه عرفان شرقی( محروم کرد)مدرن( خود را از دانش شرق )به

شناسی شناسی غربی توجه داشت، یونگ و فروم و به دنبال آنها ژوزف کمبل توانستند با مقایسه اسطورهنیز بهره بگیرند. در حالی که فروید بیشتر به اسطوره

، موالنا را به عنوان یک متفکر «هنر عشق ورزیدن»وی علم و بینش علمی باز کنند. اریک فروم در کتاب معروف شرق و غرب، درهای عرفان شرق را به ر

 .دحل عملی داردهد که عرفان شرقی در حل مسائل امروز بشری راهکند و نشان میبزرگ جهانی معرفی می

ای بشناسند. در مقابل، بیشتر روشنفکران متجدد ایرانی ها دانش عمیقی از عرفان نداشتند، توانستند جنبه کاربردی عرفان را تا اندازهدر حالی که غربی

گفتند که ردند و میکپرست معرفی میاز ارزش کاربردی میراث عرفانی خود غافل ماندند تا جایی که بسیاری از آنان، حافظ و خیام را میگسار و شهوت

 :اگرفتند، مانند این شعر حافظ ردان! اینان برای اثبات ادعای خود اشعاری را گواه می گفتند دم را غنیمتطلب بودند و تنها میاین شاعران افرادی لذت

 شودمن که امروزم بهشت نقد حاصل می 

 وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟
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 :میا این شعر خیا

 اگر ز باده مستی، خوش باش خیام، 

 رخی اگر نشستی، خوش باشبا الله

 چون عاقبت کار جهان نیستی است

 انگار که نیستی، چو هستی خوش باش

 طلبی با ظهور تجددگرایی در ایران رونق گرفت. ما در اینجا قصد وارد شدن در این بحث قدیمی را نداریم.گرایی و لذتتفسیر شعر عرفانی در جهت پوچ

اند یا پرهیزگار، طلب بودهاند یا اینکه عشرتاند یا نبودهتنها الزم است خاطرنشان کنیم که این بحث که خیام و حافظ به روح و خدا و قیامت معتقد بوده

یک زاویه دیگر هم به جهان توان از اند میارزش جهانی حافظ و خیام در این است که نشان دادهگرایانه به شعر عرفانی و تغزلی است. یک نگرش تقلیل

های بزرگ یتهستی نگاه کرد. در واقع عرفا و شعرای عرفانی چون سنائی و خیام و عطار و موالنا و سعدی و حافظ بسیار پیشتر از فیلسوفان پسامدرن روا

حقیقت در ورای واقعیات نیست، بلکه در بطن اند. نهصد سال قبل از ژاک دریدا، خیام نشان داد که یونانی )ارسطوئی و افالطونی( را زیر سؤال برده

؛ با «در ورای متن، هیچ چیزی نیست»دهند. دریدا جمله معروفی دارد که: های اروپایی نسبت میمدرنآنهاست. این کشف بزرگی است که آن را به پسا

بیشتر به متن عالم و گفتمانش با بشر توجه داشته باشیم نه  کند و ما بایدمراتبی ارسطوئی ما را از متن دور میاین تفسیر که تفکر دو ارزشی و سلسله

 .ماینکه از ورای متن به متن نگاه کنی

اش بسیار مردگرا بود و زد، حرکت فکریدوره روشنفکری و مدرنیته با اینکه در اواخر عمر خودش خیلی آزادیخواه بود و سنگ حقوق زن را به سینه می

گونه کوشش ه همین خاطر نهضت زنان در دوره مدرنیته سعی داشت که زنان را به تفکر مردانه دعوت کند و هیچکرد. برا درک نمی« حکمت زنانه»

کردند و زنانی هم که به مدارس مهندسی راه مستطیلی فکر میمهندسان دوره مدرنیته مکعباساسی نکرد تا مردان را با حکمت و خرد زنانه آشنا سازد! 

های فنّاوری زیاد دانیم که چنین برخوردی با اینکه رهاوردپذیرفتند تا مهندس موفقی شوند. امروزه مییت این طرز فکر را میباید اهمیافتند، میمی

رویه در دوره تجددگرایی، داشته و باعث رشد اقتصادی شده است، برخورد متعادل و سالمی نیست. در اواخر قرن بیستم بشریت متوجه شد که رشد بی

 های زیادی منتهی شده و ما باید به دنبال رشد پایدار باشیم و برخورد و نگاه زنانه تمایل بیشتری به پایداری دارد. به ویرانی

اش بازیابی تفکر زنانه است برای احقاق حقوق کل جامعه بشری. دیگر مدرن برنامهاگر مسأله دوره روشنفکری و مدرنیته، احقاق حقوق زنان بود، دوره پسا

ها و روشها باید به یاری هم بیایند تا راه نجات را بیابیم و امید آن هست که حکمت زنانه بتواند چراغ هدایتی باشد وا نیست؛ تمام نیروها و برخودمجال دع

 :ظدر این شب تاریک. به بیان حاف

 در این شب سیاهم، گم گشت راه مقصود 

 ای برون آی، ای کوکب هدایتاز گوشه

 :تنوشپی 

 «.زاده»لی عسکرزاده، استاد ایرانی دانشگاه برکلی، معروف به ـ لطفع۱
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