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تقدیم به مظهر عشق و ایثار

دلت انبوهي از غم و اندوه است می دانم
دریای چشمانت را درک می کنم

روان می شوم با بغضی که گلویت را می فشارد
دلم در دانه دانه اشک های مادرانه ات می تپد

بر هر تار موی سپیدت بوسه ای از عشق و احترام می کارم
مرحمی خواهم بود بر زخم  دستان پرمحبتت
می دانم در هر کالمت هزارن راز نهان است

قصه ی شب های درد و رنج زائیدن را برایم تکرار کن
تا از بطن تو فاصله  نگیرم

000
همراه پرندگان مهاجر فرسنگ ها فاصله را طی می کنم 

زیرا درنوردیدن بیکران های عشق را از تو آموختم
آیا می دانی؟

در سرزمین ما هنوز خورشید زنده است
مهر و محبت مادرانه قداستش را از دست نداده

 آیا می دانی؟ 
همه ی شب های تاریک را به سحرهای سپید پیوند زده ایم

مرا حس کن که در تو جریان دارم
صدایم را به بادهای کوهستان می سپارم تا به تو برساند

اما فراموش مکن
تنها تو مادر نیستي!

زیالن په پوله 
دوالکوکه 2003



YJRK ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان

خوانندگان گرامي مجله ي زيالن شما مي توانيد انتقادات، پيشنهادات و 
نظرات خود را به نشاني پست الكترونيكي نشريه ارسال فرمائيد. 

govari.zilan @hotmail.com

201426
ZÎLAN

February / March

نشریه ی ايدئولوژيك، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  
سال هفتم، دوره ی دوم، شماره ی 26 بهمن ـ اسفند 1392





سخن آغازین

ایــن شــماره ی  زیــان:  مجلــه ی  عزیــز  خواننــدگان 
زیــان را بــه شــکلی ویــژه اختصــاص داده ایــم بــه 
ــواده. همــان طــور  ــاد خان مســئله ی جنســیت گرایی و نه
کــه آگاهیــد از دیــر بــاز ذهنیــت موجــود و دســتگاه های 
اجرایــی آن در راســتای ضعیفه ســازی جوامــع و در صدر 
آن نیــز زنــان بــه هــر راه و روشــی متوســل شــده اند. نهــاد 
خانــواده کــه دارای قدمتــی بســیار می باشــد نیــز یکــی از 
همــان قیــد و بندها ی ســت کــه مانــع بالندگی و پیشــرفت 
و شــکوفایی اســتعدادهای طبیعــی و ذاتــی زنــان گشــته و 
ــه زندانــی مبــدل گشــته کــه روزی  می شــود. در واقــع ب
ــارت و  ــت، حق ــورد اهان ــار در درون آن زن م ــزار ب ه
کارکــردی  می گیــرد.  قــرار  خشــونت  و  بی حرمتــی 
دولت گرایانــه داشــته و در راســتای نهادینــه نمــودن 
ذهنیــت قدرت ـ دولتــی نقــش ایفــا می کنــد. مــرد بســان 
ــزرگ  ــور ب ــوی امپرات ــی از س ــک گوی ــور کوچ امپرات
ــال  ــه اعم ــه دار شــده باشــد ب ــت وظیف ــی قدرت ـ دول یعن
خشــونت در نهــاد مذکــور متوســل می گــردد. زنــان کــه 
ــه  ــه مثاب ــده ب ــلب ش ــان س ــان از آن ــگاه اجتماعی ش جای
بــه  وادار  بیست وچهارســاعته  و  بی دســتمزد  بــردگان 

ــوند. ــه  آن می ش ــردن ب ــت  ک خدم
اینــک کــه تاریــخ کهــن و بی محتــوای دوران فئودالــی 
و زندگــی اشــرافی گذشــته، و در دوران ســرمایه  و نظــام 
ــود را در  ــود، زن خ ــر می ش ــه س ــی ب ــه زندگ ــم ک حاک
ــریت  ــدن بش ــی و تم ــت و ترق ــات و انترن ــر ارتباط عص
احســاس می کنــد، لــذا الزم اســت کــه خــود را از غــل 
ــد و در  ــا گردان ــش ره ــه او و تفکرات ــته ب ــر بس و زنجی
جایــگاه اصلــی و تاریخــی اش کــه بیانگــر فرهنــگ 
دموکراســی و آزادی ســت، قــرار گیــرد. بایســتی حقــوق 
ــی از  ــگ رهای ــتاند و بان ــود را بازس ــده ی خ ــال ش پایم
ــد.  ــر ده ــاالر س ــت مردس ــن ذهنی ــای دیری ــد و بنده قی
زمــان آن رســیده کــه نهــاد موجــود تغییراتــی انقابــی از 
ســر بگذرانــد و روابــط بــر بنیــان آزادی و برابــری برقرار 
ــر  ــش و خواســته های خــود را ب ــرد، خوی ــه م ــد. ن گردن
ــار  ــه ناچ ــرای اینک ــا ب ــه زن صرف ــد و ن ــل کن زن تحمی

ــا مــرد تــن دهــد. بایســتی  ــه زندگــی کــردن ب اســت ب

زندگــی مشــترک و آزاد بــا اصــل دموکراســی همخــوان 
ــودن  ــال نم ــق پایم ــی ح ــتی کس ــن نبایس ــد. همچنی باش
ــورت  ــد و در ص ــودش بده ــه خ ــری را ب ــوق دیگ حق
بــروز چنیــن مســائلی نیــز خــود جامعــه و نهادهــای 
مربوطــه بایســتی رســیدگی کننــد. کســی حــق تحمیــل 

ــدارد و  ــری ن ــر دیگ ــود را ب ــای خ ــته و نیازه خواس
نمی توانــد بــا زنــان و کــودکان چــون اســیر و بــرده 
ــز  ــاع حائ ــخصی در اجتم ــر ش ــات ه ــد. مطالب ــار کن رفت
اهمیــت اســت و همــه ی افــراد جامعــه در قبــال یکدیگــر 
فشــارهای  ســرکوب،  خشــونت،  اعمــال  مســئولند. 
روحــی و روانــی، ضــرب و شــتم فیزیکــی و... از ســوی 
ــد و ســریع  ــل قبول ان ــد غیرقاب هرکــس کــه انجــام گیرن
ــچ شــهروندی در  ــدام خواهــد شــد. هی در موردشــان اق
ــا  جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد حــق نادیده گرفتــن و ی
ــری را  ــخص دیگ ــای ش ــوق و نیازه ــتن حق هیچ انگاش
نــدارد. چــه زن و چــه مــرد، چــه کوچــک و چــه بزرگ، 
چــه پیــر و چــه جــوان و... همــه دارای مســئولیت در قبال 
ارزش هــای معنــوی و مــادی جامعــه ی خویــش هســتند. 
در ایــن شــماره از مجلــه ســعی کرده ایــم بیشــتر در 
ــواده ســنتی و ذهنیــت مردســاالر تأمــل  مــورد نهــاد خان
و تعمــق ورزیــده و بــه واکاوی ابعــاد آن بپردازیــم. 
همچنیــن بــدون آلترناتیــو نمانــده و تــاش نمودیــم 
ــا  ــاط ب ــو در ارتب ــر آپ ــکار رهب ــا اف ــر ب ــما را بهت ــا ش ت
ــد  ــل می باش ــک راه ح ــه ت ــک ک ــواده ی دموکراتی خان
ــن  ــرار دادن ای ــا ق ــا مبن ــه ب ــم ک ــازیم. امیدواری ــنا س آش
نظریــه و رهنمودهــای رهبــر آپــو بتوانیــم در ایجــاد 
ــه ای و  انقــاب ذهنیتــی کــه همــه ی خلق هــای خاورمیان
در صــدر آن خلــق ایرانــی بــه آن نیــاز دارنــد گام هــای 

برداریــم. موفق تــری  و  راســخ تر 
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ــدان آزادی  ــی؛ فق ــائل اجتماع ــش مس افزای
ــران ــه و ای ــان  در خاورمیان زن

مادورا آسو

ــز اهمیــت ایــن اســت کــه مســائل زن در  ــه ي حائ نکت
جامعــه، پیــش از هــر چیــز در چارچــوب ابعــاد تاریخــي ـ 
اجتماعــي ارزیابــي گردنــد. مســئله ي زن، معضلــي اســت 
ــم کــه پیــش  ــع تمامــي مســائل مي باشــد. مي بینی کــه منب
از گــذار بــه جامعــه ي دولــت دار و طبقه منــد؛ یــک 
ــان  ــه زن هیرارشــي مردساالرانه ي)پدرســاالر( خشــن علی
ــه  ــاالري، ب ــه مردس ــت توجی ــت. جه ــته اس ــه گش نهادین
گفتمان هــاي اســطوره اي و دینــي بســیاري توســل جســته 
شــده اســت. حماســه ي اینانــا ایزدبانــو ي اوروک، بازتاب 
ــن ْ  ــته و که ــت گذش ــراي طبیع ــت. ب ــه اس ــن مرحل همی
ایزدبانــو ي مــادر، حســرت عظیمــي احســاس مي گــردد. 
از نیرنــگ، حقه بــازي و زورگویــي مــرد حاکــم موجــود 
در نظــم هیرارشــیک و دولتــِي مردســاالرانه کــه در 
درون آن گرفتــار گشــته، مي نالــد و مي مویــد. چنیــن 
واقعیتــي در حماســه ي بابل)نــزاع مــاردوک خــداي 
ــیار  ــه اي بس ــات( به گون ــو تیام ــا ایزدبان ــل ب ــد باب نیرومن
اســطوره هاي  در  مي شــود.  دیــده  آشــکارتر  و  گیــرا 
ســومر گفتــه مي شــود کــه زن از اســتخوان دنــده ي 
مــرد آفریــده شــده اســت. ایــن بیانــي نمادیــن اســت. در 
ادیــان تک خدایــي، ایــن رویکــرد ادامــه مي یابــد. زنــان 
کــه به عنــوان ایزدبانــو وارد زیگورات هــاي ســومري 
از آن خــارج  معبــد  فاحشــه ي  مي گردنــد، همچــون 
مي شــوند. اولیــن فاحشــه خانه، در شــهرهاي ســومري 
ــطح  ــه س ــد ب ــگي در معب ــود. زن از فاحش ــاح مي ش افتت
کنیــزي در دربــار ترفیــع داده مي شــود. ابژه  اي ســت 
بــرده، کــه در بازارهــاي تجــارت نمي تــوان از آن چشــم 
ــت  ــرده اي جه ــاً ب ــان ـ روم، صرف ــدن یون ــید. در تم پوش
امــور منــزل اســت و جایــي در سیاســت نــدارد. در تمــدن 
اروپــا، ابــژه اي جنســي اســت کــه بــا قــراردادي بــه مــرد 
وابســته مي گــردد. در تمــدن کاپیتالیســتي، فاحشــه اي 
ــخ،  ــت. تاري ــته اس ــي گش ــه عموم ــد ک ــي مي باش جهان
به واســطه ي مــرد حاكــم يــك ســاختار و معنــاي 
ــت.  ــوده اس ــب نم ــيت گرايانه را كس ــًا جنس كام
تاريــخ، ديگــر به صــورت مردانــه پيــش مــي رود.

ــام  ــد نظ ــور نیرومن ــان از حض ــي نش ــاي مختلف ادله ه

مادرســاالر در فرهنــگ اجتماعــي خاورمیانــه دارنــد. 
ــخ 5000  ــي آن از تاری ــاهد ترق ــه ش ــاالر ک ــام مردس نظ
ق.م بدین ســو هســتیم و پــس از نظــام مادرســاالر  تحقــق 
یافــت، بیانگــر نظامــي اســت کــه بــراي اولیــن بــار فشــار 
و اســتثمار اجتماعــي را در آن آزموده انــد. یــک انقــاب 
زن ســتیِز ریشــه دار اســت کــه در آن حاکمیــت فرزنــدان 
و امــوال بــه مــرد و نهــاد پــدري انتقــال داده شــده 
اســت. بــه ســبب اینکــه راهگشــاي نظامــي محافظــه کار، 
یــک  بیشــتر  شــد،  اســتثمارگر  و  ســرکوب گر 
ــه نظــر مي آیــد نظــام برخــوردار از  ضدانقــاب اســت. ب
فرزنــدان بســیار، اولیــن نظــام ملکــي بــوده اســت. هرچــه 
تعــداد فرزنــدان افزایــش یابــد، برخوردارشــدن از نیــرو، 
مــال و مالکیــت نیــز بــه همــان انــدازه افزایــش مي یابــد. 
رابطــه ي بیــن پدرســاالري و نظــام خاندانــي بــا مالکیــت 
ــواده  ــن نهــاد وســیع خان ــدان اولی آشــکار مي باشــد. خان
ــي  ــه خودآگاه ــوده، ب ــر ب ــه از کان بزرگ ت ــت ک اس
ــا مالکیــت آشــنایي پیــدا کــرده اســت.  دســت یافتــه و ب
اولین شــکل پدرســاالري اســت. پســروي خداونــدگارِي 
زن بــر فرزنــدان و امــوال، بــه مــوازات انحطــاط وي 
پیــش مــي رود. فرهنــگ ایزدبانــو ي مــادر جایــش را بــه 
ــن رویدادهــا  ــرد مي ســپارد. ای فرهنــگ خــدا ـ شــاهان م
ــاهده  ــل مش ــي قاب ــکل جالب ــه ش ــومري ب ــگ س در فرهن
ــخ تمــدن  ــواده در طــول تاری اســت. ازدواج و نهــاد خان
ــد. ازدواج  ــعه مي یاب ــي توس ــدل خاندان ــر م ــت تأثی تح
مبتنــي بــر تــوازن نیــروي میــان مــرد  ـ زن، به شــکل 
ــي  ــدل خاندان ــون م ــرد. چ ــورت مي گی ــري ص محدودت
مردســاالر  قــدرت  انحصــار  و  ایدئولــوژي  به عنــوان 
ــي  ــب ازدواج های ــود، اغل ــده مي ش ــا قبوالن ــه و ی پذیرفت
رســمیت  بــه  از  ناچــار  مي گیرنــد،  صــورت  کــه 
شــناختن اتوریتــه ي پــدر هســتند. خاصــه اینکــه این هــا 
میکرو نظام هــاي اتوریتــر و اســتثمارگري هســتند کــه 

طبیعــي نبــوده بلکــه ســاخته و پرداخته شــده اند.  
برده شــدن  معنــاي  بــه  زن)کــه  ضعیفه شــدگي 
مــرد  ابژه هــاي  در  از آن  پــس  بافاصلــه  اســت(  زن 
نیــز کــه تحــت اســتثمار و فشــار جامعــه قــرار داده 
در  مي شــود.  داده  بازتــاب  کامــل  به طــور  شــده اند، 
ــي  ــاح فرادســت سیاســي، نظامــي و کاهن ــي کــه جن حال
ــانده  ــم رس ــر و حاک ــیت برت ــت جنس ــه موقعی ــه، ب جامع
ــز تدریجــاً  مي شــود، قشــر فرودســت مدیریت شــونده نی
جامعــه ي  در  مي شــود.  درآورده  ضعیفــه  به صــورت 
ــا یــک برخــورد  ــه بعــد ب ــي ب ــان ـ روم، مــرد از جوان یون

             پژوهشی
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در  مي شــود.  داده  پــرورش  جنســیت گرایانه  شــدیداً 
ــاي  ــي اعصــار تمــدن، در نتیجــه ي برخورده طــول تمام
ــات جنســي به طــور  ــال زن، انحراف جنســیت گرایانه در قب
شــایع رواج مي یابنــد. دیگــر بــه انــدازه اي کــه »زن، 
بــرده اســت«، بــرده ي مــرد نیــز بــه همــان انــدازه زن و یــا 

ــت. ــه اس ضعیف
هنگامــي کــه در جامعــه ي خاورمیانــه ، مســائل ناشــي از 
دســتگاه هاي فشــار و اســتثمار کاپیتالیســتي امــروزي نیــز 
ــوند،  ــزوده مي ش ــي اف ــه دار تاریخ ــائل ریش ــن مس ــر ای ب
گریزناپذیــر  زنــان  بــراي  کابــوس وار  واقعــاً  حیاتــي 
انســاني  متــرادف  هــم  شــاید  زن بــودن،  مي گــردد. 
مي بــرد.  به ســر  شــرایط  دشــوارترین  در  کــه  اســت 
چندالیه تریــن فشــار و اســتثمار خشــن کــه جامعــه دچــار 
ــق  ــان تحق ــج و کار زن ــم و رن ــر روي جس ــت، ب آن اس
مي یابــد. بــه تازگــي پــي بــرده مي شــود کــه زن نیــز 
جنســیت گراي  بي شــرفانه ي  برخــورد  اســت.  انســان 
قاطــع بــه جایــي رســیده کــه دیگــر ناچــار اســت جایــگاه 
ــد  ــي بده ــت و رفیق ــتجوکردن دوس ــه جس ــش را ب خوی
ــر روي ایــن  ــاز مي نمایــد. الاقــل ب ــدان احســاس نی کــه ب
مقولــه بحــث مي شــود. بايــد بدانيــم تــا زمانــي كــه 
»درست زيســتن بــا زنــان« در جامعــه تحقــق 
ــن  ــز ممك ــا ني ــي بامعن ــن حيات ــد، درپي گرفت نياب
ــا  ــر اينكــه ب ــم ب ــا عل ــود. مي بايســت ب نخواهــد ب
ــه  ــي ب ــش را به تمام ــرافت خوي ــه ش زن آزادي ك
دســت آورده خواهيــم توانســت پرمعناتريــن و 
ــا و  ــق بخشــيم، گفتاره ــن زندگــي را تحق زيباتري

ــيم. ــبرد بخش ــود را پيش ــاي خ كرداره

ــواده   ــه و خان ــگاه زن در جامع ــش و جای  نق
ــی ایران

ــار  ــردان در اعص ــان و م ــترک و آزاد زن ــی مش زندگ
جامعــه ی طبیعــی تاریــخ بشــر دســتخوش تغییــرات طبیعی 
ــعی  ــن س ــن مت ــت. در ای ــده اس ــیاری ش ــاختگی بس و س
شــده کــه بــه تمایــزات بین ایــن دو بــه شــکلی خاصه وار 
پرداختــه شــود. تاریخدانــان و فیلســوفان اعتقــاد دارنــد که 
در مجموعــه بهتریــن آزمــون و محکمتریــن معیــار بــرای 
ســنجش میــزان تمــدن هــر جامعــه  و هــر عصــر موقعیــت 
اجتماعــی زنــان اســت. پیشــرفت، حضــور و آزادی زنــان 
ــذار  ــز تاثیرگ ــع نی ــی جوام ــوه ی زندگ ــر نح ــتقیما ب مس
ــا دوران  ــخ و ی ــه تاری ــه ب ــت ک ــت. الزامی س ــوده و هس ب

نوســنگی و حتــی پیــش از آن نیــز بپردازیــم کــه بشــر بــه 
شــکلی بســیار ابتدایــی و عــاری از ذهنیــت اقتدارگــرا و 
ــدون شــک  ــرده اســت. ب ــی، بســر ب جنســیت گرای کنون
ــا جامعــه طبیعــی در برخــی  دوره ی فرهنــگ نوســنگی ی
جاهــا زودتــر از جاهــای دیگرآغــاز شــده اســت. مثــا در 
خاورمیانــه وآفریقــا زودتــر از اروپــای مرکــزی، اروپــا و 
آســیای دور دوره ی مزبــور آغــاز می گــردد. پیشــرفت در 
طــرز زندگــی جوامــع)کان( در ایــن مناطــق نیــز زودتــر 
ــی  ــی از نقاط ــود در برخ ــه می ش ــرد. گفت ــام می پذی انج
کــه ایــن فرهنــگ رواج داشــته در نقــاط دیگــر کم کــم 
ــت.  ــوده اس ــوع ب ــال وق ــر در ح ــی دیگ ــه نظام ــذار ب گ
ــق  ــن مناط ــه در ای ــفیاتی ک ــا و کش ــق داده ه ــع طب در واق
و  نوســنگی  دوران  می دهــد،  نشــان  گرفتــه  صــورت 
ــرودان(  ــه) میان ــنگی در خاورمیان ــنگی و میان س پارینه س
دارای قدمــت بیشــتری می باشــد. همچنیــن خاورمیانــه 
ــوب  ــی محس ــه اجتماع ــای اولی ــکل گیری فرم ه ــد ش مه
ــای  ــکوفایی تمدن ه ــور و ش ــرای ظه ــا ب ــود. تقریب می ش
ــا نمــوده اســت. در بســتر  ــن ایف ــز نقــش بنیادی بیشــمار نی
ــش و  ــم، دان ــان، فاســفه، عل ــز ادی ــن حــال حاصلخی ای
ــدا  ــکل پی ــدن ش ــر اجتماعی ش ــه مهمت ــآوری و از هم فن
کــرد. اجتماعی شــدنی کــه پیرامــون زن ـ مــادر آغازیــدن 
ــرد  ــی ب ــت پ ــن واقعی ــه ای ــان اوان ب ــر از هم ــت. بش گرف
ــان را در  ــده و جه ــاری ش ــی ج ــن زن زندگ ــه از بط ک
برمی گیــرد. بنابرایــن تاریــخ) البتــه بــه اصطــاح متمدنــان 
تاریــخ را بــه دو قســمت تقســیم می کننــد پیــش از تاریــخ 
ــی کــه  ــه زمان ــا ب ــخ را صرف ــی تاری ــخ یعن ــس از تاری و پ
ــه از  ــن نظری ــه ای ــد ک ــل می دهن ــد تقلی ــر ش ــتن میس نوش
ــان  ــه جه ــگام ک ــان هن ــت( هم ــردود اس ــا م ــدگاه م دی
شــکل می گیــرد حتــی اگــر خبــری از نســل آدمــی 
ــون  ــاع در پیرام ــرد. اجتم ــدن می پذی ــم آغازی ــد ه نباش
زن نظام منــد شــده و ســامان می گیــرد. در مــورد فــرم 
ــود  ــی وج ــای مختلف ــی نظریه ه ــترک قدیم ــی  مش زندگ
دارنــد کــه بــرای همیــن نمی تــوان از نظــری واحــد 

ســخن گفــت.
در مطالعــه تاریــخ جوامــع اولیــه بــا چنیــن نظریــه ای نیــز 
مواجه ایــم کــه ارتبــاط همزمــان چنــد زن بــا یــک مــرد و 
برعکــس متــداول بــوده اســت. همان طــور کــه هنــوز هــم 
ــد و  ــوب هن ــردم جن ــن م ــد شــوهری، در بی ــگ چن فرهن
تبــت رواج دارد. هکــذا در گذشــته، در نپــال، مغولســتان 
و عربســتان پیــش از اســام نیــز ایــن سیســتم برقــرار بــوده 
ــت.  ــوده اس ــخص نب ــد مش ــت فرزن ــه عایدی ــت. البت اس
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ــد:»در  ــاره می کن ــن اش ــس چنی ــوع انگل ــن موض ــه ای ب
ــواده گروهــی، پــدر طفــل معلــوم  تمــام شــکل های خان
نیســت، ولــی مــادر معلــوم اســت. گرچــه وی تمــام 
ــد و  ــدان خــود می خوان ــواده جمعــی را فرزن اطفــال خان
ــد،  ــاء می کن ــا ایف ــال آنه ــود را در قب ــادری خ ــه م وظیف
ــاز  ــران ب ــودش را از دیگ ــی خ ــدان طبیع ــذا او فرزن معه

اینکــه  یعنــی  می شناســد. 
ــن موضــوع  ــر ســر ای کســی ب
کــه مــادر فرزنــد مشــخص 
نداشــته  مشــکلی  اســت، 
اســت. بنابرایــن همــه ی افــراد 
جامعــه در قبــال بزرگ کــردن 
و  کــودک  آن  پــرورش  و 
خــود  کــودکان  ســایر  یــا 
بویــژه  دیده انــد  مســئول  را 
گونــه  ایــن  از  زن ـ مــادر.« 
نتیجــه ای  چنیــن  ارتباطــات 
بنــام  پدیــده ای  برمی آیــد: 
گرایــش  از  کــه  حســادت 
می گیــرد،  ریشــه  ملکیــت 
وجــود نداشــته اســت. چیــزی 
کــه قطعــی اســت اینســت کــه 
ایــن پدیــده ی بطــور نســبی 

می باشــد. جدیــد 
بــر  بیشــتر تاریخ شناســان   
ایــن باورنــد کــه فــرم خانــواده 
مرحلــه  اولیــن  همخــون 
چنانکــه  اســت.  خانــواده 
ارتبــاط جنســی برقــرار نمودن 
افــراد  نزدیک تریــن  بــا 
و  متــداول  چیــزی  خانــواده 
ــده  ــی می ش ــادی تلق ــری ع ام
اســت. شــایان ذکــر اســت کــه 
امــروزه در هیــچ کجــای دنیــا 
بــه چنیــن ارتبــاط و مدلــی 
برنمی خوریــم. بــرای همیــن 
ــن  ــت ای ــفافیت و قطعی ــز ش نی
بحــث  جــای  هــم  نظریــه 
دارد. اینکــه از کــدام داده  و 
ــمه  ــی سرچش ــع تاریخ ــا منب ی

ــی  ــی واضح ــود، آگاه ــتنباط می ش ــن اس ــه و چنی گرفت

در دســت نیســت. شــایان ذکــر اســت کــه بــر نظریــه رد 
روابــط خویشــاوندی بیشــتر تاکیــد شــده اســت. زیــرا از 
قدیــم علــم بــه اثبــات ایــن موضــوع بپرداختــه کــه ایــن 
نــوع ارتبــاط موجــب ناقص العضــو شــدن کــودکان 
ــرم  ــی ف ــت. حت ــاک اس ــامتی خطرن ــرای س ــته و ب گش
خانــواده ای دیگــر شــکل گرفــت کــه ارتبــاط نزدیکانــی 

ماننــد پســر عمــو، دختــر عمــو، پســر دایــی و دختــر خالــه 

             پژوهشی
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ــار  و... را نیــز ممنــوع نمــوده اســت. ایــن موضــوع هــم ب
ــت  ــه اس ــل توج ــد. قاب ــنگینی می کن ــتر س ــی اش بیش علم
کــه ایــن شــیوه ی ارتبــاط هنــوز هــم در بیشــتر کشــورهای 
اروپایــی، قبائــل سرخ پوســتان و... ممنــوع اســت. بــه پســر 
عمــو و دختــر عموهــا و دختــر خالــه و پســر دایــی و...بــه 
چشــم خواهــر و بــرادر یکدیگــر نگریســته می شــود کــه 
ــگ  ــک فرهن ــد ی ــه مانن ــینیان ب ــی رود از پیش ــال م احتم
بــه ارث مانــده باشــد. چنانکــه امــروزه نــه اینکــه ممنــوع 
باشــد بلکــه کســی چنیــن مناســباتی را ترجیــح نمی کنــد. 
ایــن نــوع روابــط  بــه  ایــن دوره هــای زمانــی  در  
اجتماعــی بیشــتر برمی خوریــم کــه تنهــا تبــار زن بــه 
تقریبــا  مــردان  و  اســت.  می شــده  شــناخته  رســمیت 
معــادالت  و  مناســبات  تاثیرگــذاری در  نقــش چنــان 
نســب  تنهــا  نمی کرده انــد.  ایفــا  خانوادگی ـ اجتماعــی 
ــرا  ــد زی ــمار می آی ــه ش ــده ب ــن کنن ــری تعیی ــادری، ام م
تنهــا ایــن نســب اســت کــه قطعــی اســت. شــکل دیگــر 
خانــواده یارگیــری نامیــده شــده اســت. بــرای دوران هــای 
ــا بلنــد چــه مــرد و چــه زن در بیــن چنــد یــار  کوتــاه و ی
ــم  ــن رس ــم ای ــوز ه ــه هن ــاب کرده اند)ک ــی را انتخ یک
ــه و...  ــد نیجری ــا مانن ــا در افریق ــی از تیره ه ــان برخ در می
ــا  ــا تیره ه ــا و ی ــن گروه ه ــن ای ــد. در بی ــداول می باش مت
ــم  ــن رس ــد. ای ــاب می کنن ــه انتخ ــتند ک ــان هس ــن زن ای
اجرایــی  خــود  مخصــوص  مراســمات  برگــزاری  بــا 
ــرای شــرکت کــردن در آن مراســم  ــردان ب می گــردد. م
ــا از  ــند ت ــت می بخش ــد و زین ــود را می آراین ــت خ نخس
ســوی یــک زن انتخــاب شــوند. زن بــه میــل خــود مــرد 

برمی گزینــد(.  را  دلخواهــش 
ممنوعیــت  چقــدر  هــر  کــه  مــی رود  احتمــال 
ــانی  ــمار کس ــر ش ــد ب ــی می یاب ــی فزون ــای خون ازدواج ه
کــه این گونــه روابــط یارگیــری را انتخــاب می کننــد 
افــزون  روز  پیچیدگــی  »چنانکــه  می یابــد.  افزایــش 
ــش  ــی را پی ــای گروه ــای ازدواج، ازدواج ه ممنوعیت ه
ــواده  از پیــش دشــوار کــرد؛ بجــای ایــن ازدواج هــا،  خان
ــا  ــرد ب ــک م ــه ی ــن مرحل ــد. در ای ــود آم ــر به وج یارگی
یــک زن زندگــی می کنــد، ولــی بطریقــی کــه چنــد 
ــوق  ــزء حق ــوز ج ــداری هن ــای گاه گ ــری و بی وف همس
پیونــد ازدواج می توانــد  باقــی می مانــد.«  ویــژه مــرد 
ــد  ــدان مانن ــن فســخ شــود و فرزن بســهولت توســط طرفی
ــان در تمــام  ــد. زن ــه مــادر تعلــق دارن گذشــته کمــاکان ب
قبائــل و جوامــع اولیــه موقعیــت مســتقل و بســیار محترمــی 
ــان  ــز زن داشــته اند. در شــکل خانواده هــای کمونیســتی نی

بوده انــد.  برخــوردار  واالیــی  جایــگاه  و  موقعیــت  از 
قبیلــه ای دیگــر در  از  مــردی  چنانکــه هنگامــی کــه 
قبیلــه ی زن باشــد و دیگــر زن ترجیــح ندهــد بــا او پیونــد 
مشــترک را ادامــه دهــد، مــرد مجبــور بــه بازگشــت 
ــگاه و  ــا زن از جای ــت. در اینج ــوده اس ــود ب ــه خ ــه قبیل ب
برخــوردار  تعیین کننــده  تقریبــا  و  موقعیــت مشــخص 
ــام  ــه تم ــت ک ــوده اس ــور نب ــا مجب ــه تنه ــت. ن ــوده اس ب
ــا  ــد ب ــای کســی کــه دیگــر نمی توان ــه پ ــر خــود را ب عم
او ادامــه دهــد بنشــیند، بلکــه انتخــاب، خواســته و عایــق 
وی حائــز اهمیــت بود ه انــد. مؤظــف بــه انجــام دادن هیــچ 
امــری از ســر مجبوریــت و اجبــار نبــوده اســت. ایــن مــرد 
بــوده کــه بــه خانــه و یــا قبیلــه زن رفتــه اســت نــه زن بــه 

ــرد.  ــه ی م خان
ــع آوری  ــروری و جم ــات و دامپ ــردن حیوان ــی ک اهل
گیاهــان، منبــع ثــروت غیــر منتظــره ای به وجــود آورده و 
مناســبات اجتماعــی کامــا نوینــی ایجــاد کــرده بــود. غذا 
ــی و  ــای آریای ــد. خلق ه ــم می ش ــر روزه فراه ــتی ه بایس
ســامی و... نیــز بــا پرورانــدن گله هــای اســب، شــتر، گاو 
ــترش  ــط و گس ــاورزی در بس ــبرد کش ــفند و پیش و گوس
فرهنــگ یک جانشــینی و اجتماعی شــدن نقشــی اساســی 
ــب  ــت، برحس ــمار جمعی ــش ش ــا افزای ــد. ب ــا نموده ان ایف
نیازهــا انجــام کار و تولیــد، تــاش و کوشــش در راســتای 
ــن  ــرای ای ــد. ب ــاء می یاب ــز ارتق ــتد نی ــعه ی داد و س توس
ــم  ــا ه ــروی کار وجــود دارد. تقریب ــه نی ــاز ب ــز نی ــم نی مه
ــرو و  ــتلزم نی ــاورزی مس ــم کار کش ــروری و ه کار دام پ
ــروری، کار  ــا شــروع دامپ ــوده اســت. ب تحــرک بســیار ب
بــا فلــزات، بافندگــی و باخــره کشــت کاری در مزرعــه، 
وضــع موجــود دســتخوش تحوالتــی بنیادیــن می گــردد. 
افزایــش جمعیــت خانواده هــا موجــب می شــد بیشــتر 
وقــت زنــان در راســتای نگهــداری از بچه هــا تلــف 
گــردد. زمــان حاملگــی، زایمــان و قائده گــی و... نیــز بــه 
ــن  ــه ی ای ــد. هم ــر بودن ــرای زن وقت گی ــود ب ــودی خ خ
ــود را  ــان خ ــتر زم ــان بیش ــه زن ــدند ک ــب ش ــوارد موج م
ــه  ــه رفت ــد. رفت ــواده بگذرانن ــه و خان ــوب خان در چارچ
ــر حضــور  ــن شــرایط ب ــی ای ــی طوالن ــا گذشــت زمان و ب
تاثیــر  اجتمــاع  در  زنــان  راحــت  و  وشــرط  بی قیــد 
از  خانــواده،  جمعیــت  و  ثــروت  ازدیــاد  می گــذارد. 
ــواده  ــر از زن در خان ــی برت ــرد موضع ــه م ــب ب ــک جان ی
ــتفاده از  ــرای اس ــزه ای ب ــر انگی ــب دیگ ــی داد، و از جان م
ایــن موضــع مســتحکم شــده بــه مــرد مــی داد تــا از اعمــال 

ــد. ــه صــورت دلخــواه اســتفاده کن ــدرت خــود ب ق
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شکســت  را  مــادری  حــق  افتــادن  بــر  انگلــس،   
ــز  ــو نی ــر آپ ــد. رهب ــان می دان ــس زن جهانی ـ تاریخــی جن
بــه زنــان بعنــوان نخســتین جنــس و ملتــی کــه مســتعمره 
ــیار  ــد بس ــا ح ــگاه زن ت ــد. جای ــاره می کن ــده اند، اش ش
نازلــی تنــزل می کنــد و بــه بــرده و بنــده ی شــهوت مــرد 
و ابــزاری صــرف بــرای تولیــد فرزنــد و برطرف نمــودن 
جالــب   می گــردد.  مبــدل  خانــه  افــراد  نیازهــای 
ــام  ــه نظ ــاری ب ــام مادرتب ــذار از نظ ــه گ ــت ک ــه اس توج
ــخ  ــر روان و تاری ــفباری ب ــیار اس ــج بس ــاالری نتای مردس
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــذارد. چنانک ــای می گ ــر ج ــع ب جوام
ــد ســاختگی دســت  ــن بن ــی از ای هــم بشــر جهــت رهای
ــام  ــذف ن ــز ح ــر نی ــن تاثی ــی از همی ــد. یک ــا می زن و پ
کــودک از تبــار مــادر و دیگــری نیــز حــذف کامــل زن 
ــه می باشــد. البتــه  از کارهــای خــارج از محــدوده ی خان
ــا  ــرد تقریب ــه آســانی هــم صــورت نمی پذی ایــن گــذار ب
ــری و  ــد از درگی ــخت بع ــر و س ــیار دی ــت بس ــن ذهنی ای
ــر جوامــع  ــد خــود را ب ریختــن خون هــای بســیار می توان
تحمیــل کنــد. تــا کم کــم بــه رویــه ای معمولــی در 
ــدل گــردد.در عصــر ســومر، عهــد  زندگــی انســان ها مب
یونانی هــا کــه عهــد نیــم  خدایــان می خواننــد ایــن تنــزل 
گســترش می یابــد و در عهــد کاســیک و... بــه تدریــج 
بــزرگ و تعمیــم می یابــد. تــا بــه امــروزه نیــز در شــکل  
ــه  ــده و به هیچ وج ــم آم ــن گاه مای ــی گاه خش و فرم های
از بیــن نرفتــه و کم رنــگ هــم نشــده اســت. بعــد از ایــن 
گــذر تلــخ و تحمیلــی اولیــن اثــر حکومــت مطلقــه مــرد 
شــکل می گیــرد. و ایــن حکومــت در نهــاد خانــواده 
ــرد  ــرد. م ــود می گی ــه خ ــته تری ب ــر و برجس ــرم عینی ت ف
ــبات  ــد و مناس ــاء می یاب ــه ارتق ــس خان ــگاه رئی ــه جای ب
بــر مبنــای بــرده و اربــاب شــکل می پذیرنــد. فرزنــد 
بیشــتر موجــب اقتــدار بیشــتر می شــود. زیــرا تعــداد 
ــای کار بیشــتر و  ــه معن ــواده ب ــدان بیشــتر یــک خان فرزن
ــا  ــدن گله ه ــرای چران ــت. ب ــوده اس ــتر می ب ــد بیش درآم
و کار کشــاورزی نیــاز بــه فرزنــد بــود. لغــت فامیلیــا کــه 
ــت  ــی اس ــت بردگان ــای تمامی ــه معن ــد ب ــی می باش یونان
کــه متعلــق بــه یــک فــرد هســتند. ایــن لغــت اختــراع شــد 
تــا اختیــارات مــرد را در چارچــوب خانــه تعریــف کنــد. 
ــدان و زن و ســایر خویشــاوندان نزدیــک کــه زیــر  فرزن
ــوب  ــن چارچ ــد در ای ــی می کردن ــقف زندگ ــک س ی
ایــن تعریــف جــای می گرفتنــد. بدیــن منظــور مارکــس 
ــواده نویــن نطفــه بردگی ـ بندگــی  اذعــان می کنــد: » خان
را در خــود نهــان دارد.« گــذار از خانــواده یارگیر به یکتا 

ــان می ســازد.  ــر خــود را نمای همســری صــورت واضح ت
ــر  ــرد، اگ ــرار می گی ــرد ق ــه م ــدرت مطلق ــت ق زن تح
ــام داده  ــود را انج ــق خ ــا ح ــز تنه ــد نی ــرد او را بکش م
اســت.  همــراه بــا خانــوده  مردســاالر وارد عرصــه  تاریــخ 
ــد  ــار چن ــک ب ــه ی ــه ن ــه ای ک ــویم. عرص ــوب می ش مکت
بــار زن بــا شکســت جنســیتی مواجــه می گــردد. بردگــی 
تحــت لــوای شــکل و فرم هــای مختلــف خــود را عرضــه 
ــردازد. ازدواج  ــداوم اش می پ ــه ت ــروز ب ــا ام ــد و ت می کن
خصوصــی یــا یکتــا همســری بــرای مــرد قدرتــی خــاص 
دســت و پــا می کنــد. هــدف آشــکار آن تولیــد فرزنــدان 
ــد  ــرد می توان ــط م ــون فق ــت. اکن ــلم اس ــت مس ــا اولوی ب
ــه در  ــی ک ــا. در حال ــد و زن را ره ــخ کن ازدواج را فس
شــیوه ی روابــط دیگــر چنیــن قواعد ســخت و زن ســتیزی 
ــه اتمــام  وجــود نداشــت. بدلخــواه طرفیــن ایــن رابطــه ب
ــق  ــت متعل ــی و خیان ــق بی وفای ــم ح ــوز ه ــید. هن می رس
بــه مــرد اســت. زیــرا همــه ی قوانیــن بــه هــواداری از وی 

ــده اند. ــع ش وض
 

روابــط اجتماعــی و مناســبات خانوادگــی در 
بیــن مادهــا

ــت  ــه دس ــر ب ــرن اخی ــک ق ــه در ی ــواهدی ک ــق ش طب
ابتــدای  نتیجــه می رســیم کــه در  ایــن  بــه  آمده انــد 
تاریــخ مــاد مادرتبــاری حاکــم بــوده و تــا حــدودی 
هــم دموکراســی حکــم فرمــا بــوده اســت. وجــود 
ــا  ــا آناهیت ــتار و بعده ــا اِس ــتار ی ــون ایش ــی چ ایزدبانوهای
یــا ناهیــد و میتــرا و... نشــاندن دهنده ی قداســت زن و 
ــاد  ــا، م ــه مان ن ــی از جمل ــه ی آریای ــگاه اش در جامع جای
ــن  ــان در بی ــن ایزدبانوی ــد. ای ــا می باش ــروزه کورده و ام
ــوردار  ــی برخ ــام خاص ــت و اهتم ــا از منزل پروتوکورده
بوده انــد. هنــوز هــم در بیــن بیشــتر کوردهــا از کلمــه ی 
اســتار یــا ســتار بعنــوان قســم اســتفاده شــده و از وی طلب 
کمــک و آمــرزش می شــود. اکتشــافاتی کــه در ایــام، 
ــت  ــده اس ــتان ش ــی و لرس ــان غرب ــاه، آذربایج کرمانش
بیانگــر ایــن واقعیــت می باشــد کــه زن در جوامــع قدیــم 
ــگاه   ــگاه و پای ــه جای ــا دارای چ ــه م ــاکان اولی ــن نی و بی
ــی  ــور مدیریت ــا در ام ــه تنه ــد. ن اجتماعی  ـ سیاســی بوده ان
ــز  ــان ها نی ــق انس ــاد و عای ــاور، اعتق ــه در ب ــع بلک جوام
نفــوذ و تاثیــری مثبــت داشــته اســت. متاســفانه بــه دلیــل 
عــدم تحقیــق و پژوهشــی اساســی در رابطــه بــا ایــن 

             پژوهشی



13 سال هفتم  دوره ی دوم  شماره ی 26 بهمن ـ اسفند 1392
YJ

R
K

ن 
ستا

ورد
ق ك

شر
ن 

زنا
ی  

ديه 
حا

 ات
گان

ار

ــه تثبیــت و نظــرات کامــل و جامعــی  ــوان ب ــخ نمی ت تاری
از ایــن نظــر دســت یافــت. البتــه نظــرات و داده هایــی کــه 

ــد.   ــیاری برخوردارن ــص بس ــز از نواق ــده اند نی ــه ش ارائ
ــه  ــر چ ــز ه ــر نی ــن عص ــه در ای ــت ک ــه اس ــل توج قاب
ــاالر  ــت مردس ــردد ذهنی ــه می گ ــدرت نهادین ــده ی ق پدی
ــد.  ــل می کن ــع تحمی ــر جوام ــش را ب ــت خوی ــز غالبی نی
امــا در بیــن مادهــا قوانیــن برابــری نســبی بیــن زن و مــرد 
ــدان دختــر و پســر  ــرا ثــروت بیــن فرزن وجــود داشــته زی
ــاوه  ــت ع ــت. حکوم ــده اس ــیم می ش ــاوات تقس ــه مس ب
بــه فرزنــد پســر بــه دختــر و دامــاد هــم می رســیده اســت. 
زنــان در فعالیت هــای کشــاورزی نقشــی پراهمیــت و 
برجســته ای ایفــا کرده انــد. زنــان توانســته اند هــم بــه 
ــی  ــه  یعن ــت قبیل ــه ریاس ــم ب ــه و ه ــاوت پرداخت ــر قض ام
مدیریــت جامعــه ی آن موقــع دســت یابنــد. بعدهــا و 
ــع  ــر جوام ــاالر ب ــت مردس ــایه ی ذهنی ــان س ــرور زم ــه م ب
ــان  ــام زن ــوق و مق ــد و حق ــنگینی می کن ــتر س ــا بیش ماده
در هالــه ای از نابرابــری و ابهــام باقــی می مانــد. در همیــن 
عصــر اســت کــه از اختیــارت زنــان کاســته شــده و ایــن 
تاریــخ مــی رود تــا ســیر حــذف زن را در عصرهــای 

ــد.  ــی کن ــل و قطع ــدی کام بع
در کتــب پهلــوی مکــررا ذکــر »فرماندهــان« چهارگانــه 
از اینقــرار:» رئیــس خانه ـ رئیــس ده  ـ رئیــس طایفه ـ رئیــس 
کشــور، رفتــه اســت. در شــکل و شــمایل وظیفــه و 

ــل  ــور در مراح ــس کش ــه و رئی ــس طایف ــارات رئی اختی
ــه ی  ــا در وظیف ــد. ام ــی صــورت گرفته ان ــف تغییرات مختل
تغییــری  هیــچ  خانــه  خانه ـ  خــدای  خانه ـ مــرد  رئیــس 
ــه  ــرد ب ــواده م ــن خان ــاد همی ایجــاد نگشــته اســت. در نه
و  شــاهان  می رســید.  بــزرگ  پســت های  و  ریاســت  
اشــراف زاده گان در همیــن کانــون کــه سرچشــمه ی 
ــد.  ــت می یافتن ــدار دس ــه اقت ــند، ب ــدرت می باش بردگی ـ ق
ایــن هــر دو پُســت در مراحــل بعــدی نیــز برجــای خــود 
ــرد در درون  ــی م ــف تقدس ـ خدای ــی وظای ــده و حت مان
نهــاد خانــه تعمیــق بیشــتری یافــت. بــدون شــک مردانــی 
پســت   و  بودنــد  بزرگ ـ اصیــل  خاندان هــای  از  کــه 
قدرت ـ دولتــی را قبضــه ی کــرده بودنــد توســط رنــج 
ــه  ــت یافت ــه دس ــدان مرحل ــیاری ب ــان بس ــات زن و زحم
بودنــد. زنانــی کــه دریــغ از ذکــر یــک بــار نام شــان 
ــم  ــر ه ــگ. اگ ــگ و فن ــام و دن ــخ پراحتش ــن تاری در ای
ــرای تعریــف مــردی  ــدون شــک ب ذکــری شــده باشــد ب
مــادر  یــا  اســت.  بــوده  و...  مقتدرـ قهرمان ـ جوانمــرد 
کــوروش کبیــر بــوده و یــا همســر و دلــداده ی قهرمــان و 
شــاه و پادشــاهی دیگــر. زیــرا بایســتی وظیفــه ی ضمیمــه  
ــد. چنانکــه یــک ضرب المثــل معــروف  ــودن »او« را دی ب
ــرد،  ــان م ــد:» پشــت ســر یــک قهرم هســت کــه می گوی
همیشــه یــک زن وجــود دارد.« اینکــه زنــان بســتر موفقیت 
ــت.  ــح اس ــازند، صحی ــا می س ــردان را محی ــروزی م و پی
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ــا جــای تأســف اســت کــه  ام
همیشــه پشــت ســر مــردان، 
ــکلی  ــه ش ــا، ب ــر از آنه عقب ت
پنهــان و گاهــی مجهــول قــرار 
دارنــد. حقیقتــا جــای زنــان در 
خانــدان ، سلســله، دودمــان، 
ــا  ــی کج ــاهی و... ایران شاهنش
در  زن  اســت؟ جــای  بــوده 
مشــهور  و  معــروف  تاریــخ 
ایــران کجاســت؟ چــرا چنیــن 
یــا  و  شــده  درج  بی رنــگ 
بــه  جاهــا  بیشــتر  در  حتــی 
ــده و  ــراف نش ــورش اعت حض
قــرار بــر حــذف کامــل اش 
ــده  ــه ش ــخ گرفت ــن تاری از ای

ــت. اس
ایــران  نقــش زن در 

باســتان

ــران  ــوب ای ــخ مکت در تاری
جمله هــا  ایــن  بــه  بســیار 
برمی خوریــم کــه در ایــران 
باســتان بــه زن اهمیــت زیــادی 

داده و تقریبــا بــه مقــام زن و مــرد بــا دیــدی برابــر 
نگریســته اند. امــا چگونــه نقشــی و چــه مقامــی؟ زن 
بانــوی خانــه نامیــده شــده و مــرد نیــز مدیرـ رئیــس خانــه. 
مــرد در حکــم پادشــاه و زن در حکــم ملکــه بــه حســاب 
می آمــده اســت. تشــکیل خانــواده و بچه دارشــدن و 
ــرورش آن یکــی از وظایــف اصلــی زن و کل جامعــه  پ
نیــک  عمــل  بزرگتریــن  اســت.  می شــده  محســوب 
زنــان نیــز همیــن اســت کــه در کارنامــه ی تاریخی شــان 
ــق  ــواده ح ــون خان ــورد. قان ــم می خ ــه چش ــور ب ــه وف ب
ــن  ــود. ای ــرده ب ــن ک ــواده تعیی ــرد را در خان ــارت م نظ
بــا  ایرانــی  تاریخ نــگاران  کــه  عصری ســت  همــان 
ــدان  ــیت گرا ب ــت و جنس ــرا و ناسیونالیس ــدی مبالغه گ دی
می نگرنــد. گویــی کــه زنــان در آن موقــع دارای آزادی 
کامــل بوده انــد. در آن موقــع نیــز دختــران نصــف پســران 
ــان  ــن در حالی ســت کــه بیشــتر ایرانی ــد. ای ارث می بردن
ــن  ــد. در ای ــبت می دهن ــام نس ــه اس ــری را ب ــن نابراب ای
ــت  ــرا ذهنی ــت. زی ــه اس ــی نهفت ــی عظیم ــود فریب ــا خ ج
مردســاالر دارای عمــری بیــش از ورود اســام بــه ایــران 

و ســایر کشــورها دارد. عــدم تحلیــل دقیــق ایــن ذهنیــت 
ناقــص  موجــب  آن  تاریخــی  شــناخت  و  واکاوی  و 
ــر  ــد نظ ــارزه م ــه در مب ــردد ک ــه ای می گ ــتن نتیج گذاش
باشــد. بــا وجــود اینکــه زنــان در ایــران باســتان نیــز دارای 
نوعــی آزادی هــای اجتماعــی بوده انــد، امــا مــرد عنصــر 
برتــر جامعــه را تشــکیل مــی داده اســت. اوالد پســر،  هــم 
ــی دارای ارج  ــر اجتماع ــم از نظ ــادی و ه ــر اقتص از نظ
ــد.  ــر بوده ان ــد دخت ــه فرزن ــبت ب ــتری نس ــت بیش و منزل
در  حاکمــان  و  شــاه  جاریه هــای  و  همســران  تقریبــا 
ــا  ــا آورده ت ــه دنی ــر ب ــد پس ــه فرزن ــد ک ــت بوده ان رقاب
ــد. مــاک انتخــاب بیشــتر  ــه کنن ــر تخــت قــدرت تکی ب
زنــان پســرزا بــودن آنهــا بــوده اســت. و ایــن بیانگــر یــک 
ذهنیــت کهنه پرســت مردســاالر نهادینــه شــده می باشــد. 
ــکیل  ــپاهی گری و تش ــاس س ــر اس ــه ب ــی ک ــرا نظام زی
نیــروی جنگــی نهادینــه شــده باشــد و همچنــان ســودای 
ــش  ــویق افزای ــر تش ــد ب ــر بپروران ــان را در س ــح جه فت
نیــروی جنــگ یعنــی فرزنــدان پســر اصــرار هــم خواهــد 
ورزیــد. حتــی در اوســتا بــه برتــری مــردی کــه فرزنــدان 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــر اش ــد پس ــدان فاق ــر فرزن ــر دارد ب پس

             پژوهشی
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خانــواده در نظــر آنهــا مقدس تریــن نهــاد و ســازمان 
اجتماعــی محســوب می شــود. تشــکیل خانــواده از جــزو 
و  اعیــان  می آمــد.  به شــمار  مــرد  یــک  فضیلت هــای 
اشــراف نیــز دارای زنــان و کنیــزکان بســیار بودنــد و هــر 
کدامشــان دارای حرمســرایی متحــرک و ثابــت بودنــد. از 
ســویی دیگــر طبقه بنــدی زنــان امــر دیگری ســت کــه در 
ــه  ــدی ب ــیب های ج ــه آس ــا در جامع ــه و بعده ــتر خان بس
ــان وارد ســاخته اســت. چنانکــه  ارزش هــای جامعــه ی زن
فاصلــه ی زنانــی کــه پســرزا، عقــد کــرده ی شــاه و 
کســانی جــزو طبقــه ی اشــراف بوده انــد بــا زنانــی کــه از 
طبقــه  پایین تــر کــه نســبت بــه زوجــه ممتــاز دارای وضــع 
ــاد  ــد، بســیار زی و موقعیــت پســت تر و اســفبارتری بوده ان
ــان موجــب شــد  ــن زن ــزرگ بی ــن شــکاف ب اســت. همی
ضربــات ســنگین و جبران ناپذیــری بــر حــس همبســتگی،  
همدلــی،  عاقــه، اتحــاد و... زنــان در جامعــه وارد گــردد. 
ــه نفع شــان  ــه تنهــا ب ــان ن شــکل گیری طبقــات در بیــن زن
ــه  ــف روحی ــب تضعی ــتر موج ــه بیش ــر چ ــه ه ــود بلک نب
اتحــاد و همگرایــی شــد. زنــان خــوب و زنــان بــد، 
ــان  ــدر و زن ــان مقت ــت، زن ــان تنگ دس ــه و زن ــان مرف زن
بی چــاره و ضعیــف و... شــکل گرفتنــد. کــه ایــن شــکل 
گرفتــن از همــان اوان تــا بــه امــروز موجــب تراژدی هــای 
ــادر نیســتند  ــان دیگــر ق بســیار گشــته اســت. چنانکــه زن
همدیگــر را بــاور کننــد و بــه نیــروی هــم اعتمــاد و 
ــرو و امــکان را در دســتان  اعتقــاد داشــته باشــند. همــه نی
مــردان می بیننــد. زیــرا از هــم گســیخته گی و تجزیــه 
شــدن موجــب تضعیــف اراده و نیــروی مقابلــه و مبــارزه 
می گــردد. تفرقه افکنــی یکــی از روش هــای قدیمــی 
ــا توســل بــه آن هــم در  ذهنیــت مردســاالر می باشــدکه ب
بیــن زنــان و هــم در بیــن خلق هــا شــکاف ایجــاد کــرده و 
اینبــار بــه صورتــی بســیار عوام فریبانــه و ریاکارانــه خــود 
بــه پــر کــردن آن خــاء برمی خیــزد. چنــان مدبرانــه کار 
ــرد.  ــدان پــی نمی ب ــه راحتــی ب می کننــد کــه هــر کــس ب
ــه  ــم رفت ــیار ک ــعله ای بس ــا ش ــرد ب ــع را در آب س جوام
ــادر باشــد  ــدون اینکــه کســی ق ــد ب ــز می کنن ــه آب پ رفت
از خــود مقابلــه بــه مثــل و یــا عکس العملــی نشــان دهــد. 
ــه  ــراد ب ــا عــادت دادن جوامــع و اف ــواش ب ــواش ی ــرا ی زی
وضعــی کــه بــه وجــود می آورنــد موجــب تضعیــف و از 

ــد. ــش می گردن ــش و واکن ــروی کن ــن نی ــن رفت بی
ــتند  ــردان می توانس ــم م ــه از قدی ــت ک ــه اس ــل توج قاب
زنــان متعــدد اختیــار کننــد. در مــورد رعایــت حقــوق آنها 
نیــز مــردان مؤظــف بوده انــد. حــال ایــن حقــوق چگونــه 

رعایــت شــده در بــاال کمــی بــدان اشــاره شــد. بــه زنــی 
کــه بــرای وی اقتــدار و قــدرت بیشــتر فراهــم ســازد 
ــوق  ــه حق ــه اینک ــع ن ــت. در واق ــرده اس ــه ک ــتر توج بیش
همــان زنــان مشــخص را نیــز رعایــت کــرده باشــد، بلکــه 
ــرای  ــبات ب ــن مناس ــتر در ای ــازات بیش ــب امتی ــرای کس ب
ــادر  ــی ق ــر زن ــه اگ ــی ک ــت. در صورت ــوده اس ــود ب خ
می شــده تخــت و میــراث وی را حفــظ کنــد، مــورد 
ــک  ــای ش ــال ج ــت. ح ــه اس ــرار می گرفت ــرد ق ــه م توج
دارد کــه بــا وجــود ایــن ذهنیــت نادموکراتیــک »توجــه« 
ــت  ــن ذهنی ــد. ای ــه باش ــام گرفت ــه انج ــر  چگون ــورد نظ م
ــل  ــان را عام ــوع نگاهــی قدیمی ســت کــه همیشــه زن و ن
اصلــی انحــراف مــرد از وظایــف دینــی  دولت  ـ خــدا 
و... می دانســته اند. مطمئنــا بــه ایــن دلیــل بــوده کــه 
ــداده و مقاومــت و  ــن ن ــه تســلیمیت ت ــه آســانی ب ــان ب زن
ــان را  ــند. زن ــان داده  باش ــود نش ــتری از خ ــختی بیش سرس
دختــر اهریمــن خوانــده و نمی توانســته اند بــه راحتــی 
در مجالــس و مراســمات دینــی و فرهنگــی و... شــرکت 
ــم  ــانی ه ــی زرتشتی ـ ساس ــون فقه ــی در مت ــد. حت جوین
مقــررات و دســتورهای ســختگیرانه فراوانــی دربــاره 
اعمــال و حــرکات زنــان بــه چشــم می خــورد. بطوریکــه 
ــای  ــخصی ترین کاره ــن و ش ــی در کوچکتری ــان حت زن
نداشــته اند.  تصمیم گیــری  حــق  هــم  خــود  روزمــره 
بنابرایــن بهتــر بــه مفهــوم واقعــی ایــن موضــوع پــی 
ــب  ــن و مذه ــن دی ــی دموکراتیک تری ــه حت ــم ک می بری
ــت  ــت ذهنی ــه خدم ــه ب ــی ک ــم در صورت ــن و... ه و آیی
ــی  ــره ی حقیق ــد، از جوه ــاالر درآم ــرا و مردس اقتدارگ
خــود فاصلــه می گیرنــد. در واقــع ایــن اقتــدار اســت کــه 
افیــون جوامــع اســت. ذهنیــت بشــر را تخریــب می کنــد و 
در راســتای منافــع خویــش بــکار می بنــدد. دیــن زرتشــت 
ــمی  ــن رس ــه دی ــه ب ــی ک ــت هنگام ــه اس ــن گون ــز بدی نی
دموکراتیــک  ذات  از  مبدل گشــت  ساســانی  قــدرت 
اســام  هماننــد  گرفــت.  فاصلــه  خویــش  فلســفی  و 
تحریفاتــی اساســی در آن ایجــاد شــد. رفتــه رفتــه نــه تنهــا 
ــرد  ــش نب ــی کاری از پی ــودن زندگ ــد نم ــرای ارزش من ب
بلکــه تمــام فعالیت هایــش در راســتای تهــی نمــودن معنــا 
ــاد  ــت. از نه ــام می گرف ــی انج ــوم آزادی و زندگ و مفه
ــی  ــت و به تمام ــه گرف ــه فاصل ــی جامع ــود یعن ــی خ واقع
در خدمــت قــدرت و اقتــدار کارکــرد یافــت. هــر دیــن 
ــره ی  ــه از جوه ــی ک ــه و مذهب ــم و اندیش ــفه، عل و فلس
واقعــی خود)جامعــه( مجــزا گــردد بی شــک بــه خدمــت 
ــد.  ــد آم ــدرت در خواه ــگان ق ــان دیوان ــود هم ــر خ غی
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در جایــی دیگــر بــه مــوردی عجیــب کــه امــروز تحــت 
ــه  ــم؛ اینک ــرد برمی خوری ــورت می پذی ــر ص ــی دیگ فرم
ــدان  ــق موب ــر نفــوذ عمی ــز زی ــان نی زندگــی مشــترک زن
ــی کــه  ــه اســت. همــان موبدان ــع انجــام می گرفت آن موق
ــا  ــروزی را ایف ــون ام ــومری و روحانی ــان س ــش کاهن نق
می کردنــد. ســن ازدواج 9 ســال بــوده و هیــچ زنــی 
ــاب  ــش انتخ ــه برای ــوهری ک ــل ش ــته در مقاب ــق نداش ح
می شــده اعتــراض کنــد. همچنیــن در منابــع و اســناد 
مکتــوب مختلفــی از آن عصــر بــه چشــم می خــورد 
ــه  ــوده اســت. البت ــج ب ــری رای ــا محــارم ام کــه ازدواج ب
ــار  ــک درب ــان نزدی ــاهان و کس ــان و ش ــوی حاکم از س
ــد.  ــم می خورن ــه چش ــتر ب ــبات بیش ــن مناس ــدرت ای و ق
امــا شــایان ذکــر اســت کــه جامعــه از ایــن اعمــال 
ــد ،  ــتی پرداخته ان ــن زرتش ــف دی ــه تحری ــه ب ــدان ک موب
راضــی نبوده انــد. زیــرا فکــر و اندیشــه زرتشــتی بــر 
ــن دیالیکتیکــی  ــن موازی ــری و در نظــر گرفت ــای براب مبن
و فلســفه و دیــدگاه دوگانه انگاری)دوالیســم( شــکل 
ــود. اگــر محــدوده ی زندگــی آزاد موجــودی  ــه ب گرفت
ــا از حقــوق طبیعــی وی ســلب گــردد،  تنــگ شــود و ی
امــکان نــدارد کــه موجــودات دیگــر هــم از آزادی 
ــده  ــلب ش ــر آزادی زن از وی س ــند. اگ ــوردار باش برخ
ــم  ــرد ه ــی م ــوق طبیع ــوان از آزادی و حق ــد نمی ت باش
ــه  ــت ک ــن جاس ــن همی ــان آورد. بنابرای ــه می ــخنی ب س
ــر درک  ــوج بهت ــا ذره ـ  م ــمولی ی ــه ی تک ـ  جهان ش نظری
ــه  ــروه آزادی جامع ــرد در گ ــک ف ــردد. آزادی ی می گ
اســت. اگــر قشــری عظیمــی از جامعــه در بردگــی بســر 
ــد از آزادی برخــوردار  ــرد اقشــار دیگــر هــم نمی توانن ب
باشــند و اگــر برداشــتی غیــر از ایــن هــم وجــود داشــته 
باشــد خیــال و توهمــی بیــش نخواهــد بــود. اگــر مــردان 
جامعــه ای خویــش را آزاد بپندارنــد و زنــان را بــرده، 
ســاخته گی  و  عظیــم  دروغــی  و  خودفریبــی  دام  در 
افتاده انــد. در واقــع وضــع اخاقــی و وجدانــی آن موقــع 
کــه حاکمــان ساســانی و موبــدان موجــب پیشــبرد و 
شتاب بخشــیدن بــه رونــد آن بودنــد، روز بــه روز رو 
بــه وخامــت می نهیــد. شــکاف عظیمــی کــه میــان دیــن 
و ارزش هــای جامعــه توســط قدرت طلبــان وقــت انجــام 
گرفــت،  موجبــات فروپاشــی قــدرت ساســانی را فراهــم 
ســاخت. وضعیــت غیراخاقــی ای کــه نظــام حاکــم 
ــوق  ــذار س ــر و راه گ ــه تغیی ــه را ب ــود جامع ــر آن ب مقص
داد. دلیــل اصلــی پذیــرش و توســعه ی دیــن اســام 
ــرا  ــت. زی ــه اس ــی نهفت ــت اجتماع ــن واقعی ــز در همی نی

ــم  ــارج و کشــت و کشــتار ه ــاز و ت قصــه ی تاخــت و ت
ــی  ــت حاکــم و ناسیونالیســت ایران ســاخته  شــده ی ذهنی
می باشــد. اگــر جامعــه نظامــی را نخواهــد بــدون شــک 
ــد زد.  ــی دســت خواه ــر اقدام ــه ه ــرای گــذار از آن ب ب
زیــرا دارای کارکتــری انعطاف پذیــر می باشــد. هیــچ 
نظامــی در صــورت تحمیــل فشــار و ســرکوب بــر جامعــه 
و بــی ارزش نمــودن ارزش هــای آن دراز مــدت نتوانســته 
ــی  ــه راه ــه همیش ــد. جامع ــدرت بمان ــند ق ــر مس ــت ب اس
بــرای تغییــر و گــذار از آن پیــدا می کنــد. بنابرایــن دلیــل 
ــه  ــود ک ــی ب ــانی تخریبات ــام ساس ــی نظ ــی فروپاش اصل
ــد. و  ــاد می کردن ــع ایج ــای جوام ــان در ارزش ه حاکم
ــم و ســتمی  ــل هــم ظل ــه نظــر مــن یکــی از عمــده دلی ب
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــان می رف ــر زن ــه ب ــود ک ب
خــود زرتشــتیان بیــش از دیگــران از ســخت گیری و 
خشــونت و قوانیــن ضدارزشــی و ســاختگی موبــدان 
ساســانی آســیب دیده انــد. قوانیــن و مقرراتــی کــه هیــچ 
ــر آوازه  ــام پ ــا از ن ــته و تنه ــت نداش ــا زرتش ــی ب ارتباط
او بــرای رواج دیــن خود)دیــن دولتــی( سوءاســتفاده 

کرده انــد.
در ایــن عصــر زنــان جــزو امــوال پــدر و شــوهر 
محســوب می شــدند و حــق انتخــاب همســر را نداشــتند. 
ــگاران  ــد. بســیاری از تاریخ ن ــر محــروم بودن از ارث براب
در  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  بارتِلُِمــه  بویــژه کریســتین 
ــم،   ــداول از قدی ــن مت ــر قوانی ــا ب ــوری ساســانی بن »امپرات
ــوده و در شــمار اشــیاء  ــی نب زن دارای شــخصیت حقوق
ــواده  ــس خان ــت رئی ــت قیومی ــد و تح ــوب می ش محس
ــرار داشــت و کدخــدا  ــده می شــد ق کــه  »کدخــدا« نامی
حــق داشــت کــودکان و زنــان خــود را بفروشــد.« زیــرا 
ــوان  ــن می ت ــت بنابرای ــیاء را فروخ ــوال و اش ــوان ام می ت
زنــان و کــودکان را نیــز فروخــت. گویــی فاقــد هرگونــه 
ــان  ــا زن ــه ب ــه حقیران ــند اینگون ــی باش ــاس و منطق احس
ــش  ــاری بی ــردان درب ــه م ــت. چنانک ــده اس ــورد ش برخ
ــز  ــادی نی ــردم ع ــد و م ــار کرده ان ــر اختی ــک همس از ی
می کرده انــد.  زندگــی  تک همســری  صــورت  بــه 
شــمار ازدواج هــای مکــرر و بی رویــه نشــان دهنده ی 
ــان  ــن زن ــت گرفت ــه غنیم ــد. ب ــی می باش ــن بی حقوق ای
در جنگ هــا، ازدواج هــای سیاســی مصلحت اندیشــانه 
ــه تــداوم قــدرت خدمــت کنــد، پسرســاالری و...  کــه ب
گویــای ایــن حقیقت انــد کــه قــدر و منزلــت زن در 
ــوده اســت؛ و قــدرت و  ــی ب ــا چــه میزان ــران باســتان ت ای
ــه جایــگاه مقدس شــان آســیب  ــه و چــرا ب ــدار چگون اقت

             پژوهشی
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رســانده و پتانســیل تحول خــواه آنــان را در راســتای چــه 
منافعــی بــکار گرفتــه اســت. امــا جالــب توجــه اســت کــه 
حتــی در ایــن اعصــار نیــز زن بــه تمامــی پایــگاه اجتماعی 
خــود را از دســت نــداده اســت. بــاز هــم حضــور داشــته، 
بــه امــر مدیریــت و فرماندهــی پرداختــه اســت.  در همیــن 
راســتا بــر »گل نوشــته هایی کــه در تخــت جمشــید کشــف 
شــده، آمــد اســت کــه زنــان بعنــوان زمیــن دار و همچنیــن 
دارای نیــروی کار بزرگــی بوده انــد. از کار کــردن در 
کنــار مــردان ســخنانی بــه میــان آمــده اســت. ایــن زنــان 
محــدود بــه یــک منطقــه ی جغرافیایــی کوچــک نبودنــد، 
نیــز  شاهنشــاهی  ایالت هــای  دیگــر  در  زنــان  بلکــه 
ــان  ــه زن ــود ک ــه می ش ــی گفت ــد. حت ــن بودن ــک زمی مال
ــتمزدها  ــزان دس ــر و می ــی براب ــر از حقوق ــردان کارگ و م
بــه نــوع کار و نــه انجــام دهنــده آن برخــوردار بوده انــد. 
مــادران از مرخصــی و حقــوق زایمــان و نیــز حــق فرزنــد 
ــت را  ــتند کار نیمه وق ــان می توانس ــد و زن ــد بودن بهره من
ــیدگی  ــز رس ــه نی ــای خان ــه کاره ــد ب ــا بتوانن ــد ت برگزینن
کننــد«. بنابرایــن بــا اینکــه ذهنیــت مردســاالر و اقتدارگــرا 
در اوج خــود بــوده اســت، بــا ایــن وجــود هــم زنــان بــر 
ــه  ــتر جامع ــود در بس ــودن خ ــا نم ــش ایف ــارکت و نق مش
را  مطلــق  بردگــی  و  خانه نشــینی  ورزیده انــد.  اصــرار 
ــای  ــارکت در کاره ــر مش ــه ب ــراری ک ــد. اص نپذیرفته ان
ایــن  گویــای  خــود  داشــته اند  اجتماعی ـ اقتصــادی 

ــت اســت.    واقعی

پدیــده ی  بــه  خالصــه وار  نگاهــی 
ــالم  ــس از اس ــده پ ــه ش ــیت گرایی نهادین جنس
ایــران بویــژه  و  خاورمیانــه  جوامــع  در 

ــا  ــخ ب ــه ي تاری ــه در طلیع ــي ک ــف برانگیز! زن ــه تأس چ
ــادر  ــو ي م ــش ایزدبان ــي اش نق ــکوه اجتماع ــت باش هوی
ــه  ــن ب ــه ي امروزی ــود، در خاورمیان ــش نم ــور خوی را زی
موقعیــت بي ارزش تریــن کاال فروکاســته شــده اســت. از 
امــکان تشــریح چنــدان ایــن تاریــخ کــه خــود مي بایســت 
یــک داســتان تراژیــک باشــد، محــروم هســتیم. امــا 
نتایجــش را در بوتــه ي نقــد قــرار دهیــم.  مي توانیــم 
یکــي از وظایــف فــوري کــه در رأس وظایــف اجتماعــي 
ــط  ــه توس ــت ک ــره اي اس ــاي تی ــدن ابره ــد، پراکن مي آی
انســان در پیرامــون زنــان ایجــاد شــده ، و کشــف واقعیــت 

مي باشــد. آن 
بایــد آشــکارا بگویــم کــه تحلیــات جنســیت گرایانه ي 

تصــور  مي کنــم.  تلقــي  پوزیتیویســتي  را  اجتماعــي 
ابژکتیویســتي  رویکردهــاي  طریــق  از  کــه  نمي کنــم 
ــژه »ُکدهــاي  ــم. به وی ــل نمایی ــم زن را تحلی محــض بتوانی
درونــي  و  نمــوده   حــک  زن  در  کــه  را  بردگــي«اي 
ســاخته اند، نمي دانیــم. معتقــدم کــه بیــش از حــد بــه 
ذهنیــت معطــوف به »آلــت رجولیــت ـ ارگان جنســي زن« 
آلــوده گشــته و ایــن ذهنیــت ســایر اســتعدادهاي انســاني 
را مفلــوج مي نمایــد. نکتــه اي کــه در ایــن موضــوع 
ــت  ــده ي مقارب ــت: پدی ــن اس ــد ای ــه مي نمای ــب توج جل
جنســي کــه در دنیــاي تمامــي نباتــات و حیوانــات داراي 
بامعنایــي  و  معیــن  شــکل«  و  مدت زمــان  »کارکــرد، 
ــکل و  ــرد، ش ــطه ي کارک ــان به واس ــوع انس ــت، در ن اس
مدت زمــان نامحــدود، حالــت حداکثــر فاسدشــدگي 
ــادي  ــي و فس ــن تباه ــاً ای ــت. قطع ــه اس ــود گرفت را به خ
ــر  ــارت صحیح ت ــه عب اســت کــه منشــأ اجتماعــي دارد. ب
مي تــوان گفــت کــه همــراه بــا پیدایــش و عمومیت یافتــن 
مســئله ي اجتماعي)فشــار و اســتثمار( توســعه یافتــه اســت. 
ــه داد،   ــح ارائ ــف صحی ــک تعری ــوان ی ــه بت ــراي اینک ب
بایســتي گفــت: مســئله ي زن مســئله  ي اصلــي جامعــه 
مي باشــد کــه از هــر نقطه نظــر، از فروپاشــاندن جامعــه ي 

مادرگــرا سرچشــمه مي گیــرد.
و خيره چشــمِي  موضــوع زن، خودپرســتي  در 
ــه  ــر لحظ ــره ه ــده اي روزم ــوان پدي ــرد را به عن م
مي تــوان ديــد. در ايــن زمينــه، مــرد از هــر 
ــناخت  ــدون ش ــد، ب ــه باش ــي ك ــه ي اجتماع طبق
ــد  ــي مي توان ــي و حقوق ــار اخاق ــوع هنج ــچ ن هي
ــي  ــن واقعيت ــود؛ اي ــت ش ــب جناي ــروا مرتك بي پ
ــد  ــي نمي توان ــخص باوجدان ــچ ش ــه هي ــت ك اس
ــام  ــًا به ن ــا عمدت ــن رفتاره ــرد. اي ــده اش بگي نادي
ــه  ــال آنك ــوند. ح ــه مي ش ــش گرفت ــق در پي عش
ــورد  ــش م ــت كمابي ــا حقيق ــق ب ــد عش ــر پيون اگ
ــد  ــد ش ــوري درك خواه ــرد، ف ــرار گي ــير ق تفس
كــه ايــن گفتــه] ي حاكــي از عشــق،[ پســت 
فطرتانه تريــن دروغ اســت. نــه در عالــم نباتــات و 
حيوانــات و نــه حتــي در عالــم فيزيكــي كــه آن را 
ــوژه اي  ــچ س ــم، هي ــر مي نمايي ــان« تعبي ــه »بي ج ب
كــه موضــوع عشــق را تشــكيل مي دهــد، بــه هيــچ 
وجــه دســت بــه چنيــن عملــي نمي زنــد. هرچنــد 
ــوز  ــه هن ــده اند ك ــاهده ش ــات مش ــي انحراف برخ
نتوانســته اند معنــاي آن هــا را تحليــل نماينــد، 
ــن  ــاي چني ــل و معن ــه دالي ــت ك ــكار اس ــا آش ام
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جنايت هايــي در نــوع انســان بســيار متفــاوت 
ــت  ــا حاكمي ــا ب ــن جنا يت ه ــد اي ــد. پيون مي باش
ــد  ــه باي ــد ك ــواردي مي آي ــتثمار، در رأس م و اس

ــردد. ــان گ ــز بي ــل از هرچي قب
پرســش بنیادینــي کــه بایــد پرســیده شــود ایــن اســت 
حســود،  این همــه  زن  موضــوع  در  مــرد  چــرا  کــه 
ســلطه گرانه و جانــي رفتــار مي نمایــد و از به ســربردن 
ســاعته  چهــار  و  بیســت  تجاوزگــرِي  وضعیــت  در 
ــت،  ــاوز و حاکمی ــک تج ــدون ش ــد؟ ب ــت نمي کش دس
مي باشــند.  اجتماعــي  اســتثمار  بــه  مربــوط  مفاهیــم 
ــاً  ــان مي نمایــد. عمدت کیفیــت اجتماعــي رویدادهــا را بی
تداعــي  را  قــدرت  و  پدرســاالري  هیرارشــي،  نیــز 
مي گردانــد. ولــي یــک معنــاي عمیق تــر آن بیان گــر 
»خیانــت بــه زندگــي« مي باشــد. پيونــد پرجانبــه ي زن 
ــيت گرايانه ي  ــار جنس ــد رفت ــي، مي توان ــا زندگ ب
اجتماعــِي مــرد را آشــكار نمايــد. جنســيت گرايي 
غنــاي  ازدســت دادن  بيانگــر  اجتماعــي، 
زندگــي تحــت تأثيــر خصلــت ناكاراكننــده 
جنســيت گرايي،  مســتهلك كننده ي  و 
و  تجاوزگرانــه  خشــم آميز،  رفتــار  همچنيــن 
ســلطه خواهانه ي نشــأت گرفته از آن مي باشــد. 
ــه  ــيدن ب ــا تداوم بخش ــي ب ــزه ي جنس ــد غري پيون
زندگــي، امــري آشــكار اســت. امــا ديــده نشــده 
كــه هيــچ موجــود زنــده اي داراي چنــان ذهنيتــي 
باشــد كــه بيســت و چهــار ســاعته به طــور 
مســتمر در ولــع و گرســنگي جنســي به ســر بــرد. 
ــه  و  ــارت از رابط ــات عب ــه حي ــت ك ــكار اس آش
ــوان گفــت  ــار جنســي نيســت. بالعكــس مي ت رفت
كــه مقاربــت جنســي، بــه نوعــي لحظــه ي مــرگ 
اســت؛ بــه عبــارت صحيح تــر يــك حملــه ي 
مرگبــار زندگــي در برابــر مــرگ اســت. بنابرايــن 
ــاي آن  ــه معن ــر ب ــه افرون ت ــِي هرچ ــل جنس عم
اســت كــه حيــات نيــز بــه همــان ميــزان از بيــن 

ــي رود. م
ــت.  ــار اس ــي مرگب ــي به تمام ــل جنس ــم عم نمي گوی
ایــده  آل بي  پایان بــودن و ابدیّــت زندگــي را در خــود 
حمــل مي کنــد. امــا ایــن ایــده آل، خــود حیــات نیســت. 
بالعکــس، تدبیــري در برابــر تــرس از مــرگ اســت، 
ــه ي  ــاوي ارزش حقیقت مداران ــت ح ــوان گف ــه مي ت ک
ــي نیســت. مي تــوان ایــن گفتــه را چنیــن توضیــح  چندان
ــا خــود  ــات مهــم اســت ی داد: تکرارهــاي چرخــه ي حی

چرخــه ي منفــرد آن؟ وقتــي منفردبــودن بتوانــد حقیقــت 
ــه  ــان چرخ ــرار بي پای ــگاه تک ــد، آن ــان نمای ــاً بی را تمام
حــاوي معنــاي چندانــي نخواهــد بــود. معنایــي هــم کــه 
ــیدن  ــاز رس ــت از: نی ــارت اس ــت عب ــد گرف ــر خواه درب
بــه »شــناخت مطلــق«. در ایــن وضعیــت هرچقــدر چرخــه 
خــود را بهتــر بشناســد، بــه همــان میــزان نیــاز به »شــناخت 
ــراي  ــورت ب ــه در این ص ــود ک ــرآورده مي ش ــق« ب مطل
چرخه هــا و بنابرایــن تکثیــر جنســي، ارزش و معنــاي 

ــد. ــي نمي مان ــي باق چندان
ــاه  ــاي کوت ــن ارزیابي ه ــوان از ای ــه مي ت ــه اي ک نتیج
ــه ایــن اســت کــه زن از دوران  ــوط ب کســب نمــود، مرب
مادرســاالري بدین ســو تابــع نوعــي فشــار و اســتثمار 
ــت.  ــده اس ــرار داده ش ــه ق ــد و نهادین ــِي نظام من اجتماع
بردگــي زنــان چنــان پیچیــده و حیاتــي اســت کــه قابــل 
مقایســه بــا هیــچ یــک از اَشــکال بردگــي نمي باشــد. در 
ــرا  ــاي حرمس ــردگان زن، نهاده ــازار ب ــدن، »ب ــخ تم تاری
ایــن پدیــده را به طــور نســبي  و کنیــزي« مي تواننــد 
بازتــاب دهنــد. ولــي اقداماتــي کــه در دوران مدرنیتــه ي 
ــاد  ــان ازدی ــد چن کاپیتالیســتي علیــه زن صــورت گرفته ان
یافته انــد کــه حــد و حســابي را نمي تــوان برایشــان قائــل 
ــه  ــم، زن را ب ــدازه ي کاپیتالیس ــه ان ــي ب ــچ تمدن ــد. هی ش
ــد.  ــه نمای ــه و نتوانســته اســتثمارش را نهادین ــازي نگرفت ب
پدیــده]ي مذکــور[ چنــان تابــع اســتثمار قــرار داده شــده 
ــي  ــان، اقدامات ــاق زن ــه اتف ــب ب ــت قری اســت کــه اکثری
را کــه موجــب فروکاهــي آن هــا بــه پســت ترین اوضــاع 
ــن زن  ــي بنیادی ــص هویت ــد خصائ ــت، همانن ــته اس گش
ــي از  ــوان بخش ــود را به عن ــي خ ــد. حت ــاب مي دهن بازت
ــت  ــان اس ــال جری ــا در ح ــر روي آن ه ــه ب ــازي اي ک ب
پذیرفتــه و خویــش را چنــان تصاحب شــده مي یابنــد 
نمي بیننــد.  ایــرادي  و  اِشــکال  بازي نمــودن  در  کــه 
صرفــاً از فشــار و اســتثمار پدیداریــن ســخن نمي گوییــم. 
از َعرضــه ي داوطلبانــه ي اَشــکال »صــدا، رنــگ، بــدن و 
ذهنیــِت« نوعــي بردگــي کــه تــا تمامــي ســلول هاي 
ورزیــده  احتــراز  اســت،  شــده  قبوالنــده  زندگــي 
نمي شــود. حتــي متوجــه هــم نیســت کــه پیونــدش 
ــورت  ــه ص ــت داده و ب ــي از دس ــت اجتماع ــا حقیق را ب
نوعــي زندگــي درآورده شــده کــه بــر روي صحنــه 
ــن  ــد ای ــر نمي توان ــارت صحیح ت ــه عب اجــرا مي گــردد. ب
ــت  ــت و حقیق ــب حیثی ــور کس ــد. به منظ ــکان را بیاب ام
زن  پیرامــون  مــه   و  غبــار  پراکنده ســاختن  زندگــي، 
ــان  ــت را همچن ــن اهمی ــت بســیار اســت و ای ــز اهمی حائ

             پژوهشی
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مي نمایــد. حفــظ  به تمامــي 

بــه  مختصــر  نظــری 
نقــش زن و خانــواده در 
ایــران پــس از اســالم

ــز  ــامي ني ــت اس رهياف
در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــب  ــت كس ــور موفقي مذك
اســام  اســت.  نكــرده 
شــيوه ي  برعكــس  كــه 
زندگــي راهــب ـ راهبــه 
اولويــت را بــه ارضــاي 
ــور  ــد، تص ــي مي ده جنس
طريــق  از  كــه  نمــوده 
و  چندهمســرگزيني 
شــمار فراوانــي زن كــه 
در موقعيــت جاريــه  قــرار 
ــت  ــد توانس ــد خواه دارن
مســئله را حــل نمايــد. 
ــتورالعمل  ــه دس ــَرم ك َح
آن در اســام اجــرا شــده، 
نقــش  در  نوعــي  بــه 
فاحشــه خانه اي  مي باشــد 
گشــته  خصوصــي  كــه 

ــت  ــن اس ــه خانه اي ــا فاحش ــاوت آن ب ــت. تف اس
ــده  ــاص داده ش ــخاص اختص ــي اش ــه برخ ــه ب ك
اســت؛ از لحــاظ ماهــوي بين شــان تفاوتــي وجــود 
ــدارد. ايــن عملكــرد اجتماعــِي جنســيت گرايانه،  ن
در زمينــه ي عقب مانــدن جامعــه ي شــرق از جوامع 
ــي كــه  ــي نقــش تعيين كننــده اي دارد. در حال غرب
ــيحيت  ــط مس ــيت گرايي توس ــر جنس ــگام زدن ب ل
راهگشــاي مدرنيتــه گرديــده، تشــويق اســام 
ــز ســبب  ــه ارضــاي افراطــي جنســيت گرايانه  ني ب
ــن  ــي در اي ــه ي قديم ــت جامع ــا وضعي ــده ت ش
زمينــه عقب مانده تــر گــردد و در برابــر جامعــه ي 
ــش  ــود. نق ــت ش ــار شكس ــي دچ ــه ي غرب مدرنيت
شكســت خوردن  در  اجتماعــي  جنســيت گرايي 
ــي،  ــرد غرب ــر زن و م ــرقي در براب ــرد ش زن و م
بســيار  جنســيت گرايي،  اســت.  مهــم  بســيار 
ــد  ــر روي رش ــي رود ب ــور م ــه تص ــتر از آنچ بيش

و توســعه ي اجتماعــي تأثيرگــذار اســت. بايســتي 
نقــش جنســيت گرايي در زمينــه ي بيشترشــدِن 
ــور  ــرب، به ط ــرق و غ ــع ش ــان جوام ــاوت مي تف
ــرد. در مقايســه  ــرار گي جــدي مــورد تأمــل ق
بــا جنســيت گرايي موجــود در تمــدن غــرب، 
بينــش جنســيت گرايانه ي اســام هــم در زمينــه ي 
ــدن  ــرا ش ــم قدرت گ ــق زن و ه ــدن عمي برده ش
ــري  ــج بســيار نامطلوب ت ــروز نتاي ــرد، موجــب ب م

گشــته اســت.
ــر  ــران در عص ــراها در ای ــگ حرمس ــری فرهن اوج گی
حاکمیــت اســام نقطــه ی حائــز اهمیتــی می باشــد کــه در 
راســتای تــداوم و اســتمرار فرهنــگ مردســاالر و زن ســتیز 
نقــش ایفــا کــرده اســت. آیه هــا و احادیــث بســیار وجــود 
دارنــد کــه نقــض حقــوق زنــان را مشــروع و طبیعــی جلوه 
می دهنــد. بردگــی و بنده گــی را ترویــج داده و بســط 
ــرای  ــری ب ــد همس ــا چن ــرر ی ــای مک ــد. ازدواج ه می دهن
ــر  ــدام ب ــه اق ــده و هرگون ــده ش ــروع و روا دی ــردان مش م
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ــا احادیــث قرآنــی می شــمارند.   ــر ب علیــه آن را نیــز مغای
ــه ســرباززدن  ازدواج را امــری مقــدس دانســته و هرگون
ــه عــدم اطاعــت از امــر خــدا تلقــی   ــه مثاب از آن را نیــز ب
ــن در حالی ســت کــه مقــدس نمــودن  ــا ای ــد. ام نموده ان
ازدواج و بیــش از حــد فتشــیزه نمودن خانــواده ضربــات 
ــه ی انســان ها در  ــه روابــط اجتماعــی و آزادان ســنگینی ب
جوامــع وارد ســاخت. البتــه بیشــترین ســهم این آســیب ها 
نیــز نصیــب زنــان شــد. چنــان کــه هــر روز زنــان قربانــی 
ــز  ــی از آن نی ــت رهای ــه جه ــته و البت ــت گش ــن ذهنی ای
تــاش نمــوده و بدیــل می دهنــد. زیــرا بــه قــول ســیمون 
ــناک  ــتی هوس ــه امپریالیس ــرد را ب ــووار » ازدواج، م دوب
تشــویق می کنــد. گفتــه شــده کــه ازدواج، مــرد را 
کاهــش می دهــد: ایــن گفتــه غالبــا صحیــح اســت؛ 
امــا تقریبــا همیشــه زن را نابــود می کنــد«. حقيقتــا 
ــد  ــته باش ــت داش ــه اصال ــرای اينك ــز ب ــر چي ه
بايســتی نخســت »آزاد« باشــد. روابــط مشــترك 
دو شــخص يــا كل افــرادی كــه در اجتمــاع 
ــر  ــا به خاط ــتی صرف ــز نبايس ــد ني ــی می كنن زندگ
ارضاءنمــودن غرايــز جنســی و يــا عقايــد، عقــده  و 
ــود  ــرد از خ ــه دو ف ــند. اینک ــا باش ــنت های بی ج س
چشــم  بپوشــند هیجان انگیزتریــن روابــط انســانی نیســت، 
بــه قــول دی.اج.  بلکــه ترحم انگیزتریــن آن هاســت. 
ــی  ــر کوشش ــری، اگ ــود بش ــد دو موج ــس: »پیون الورن
ــود را  ــری خ ــق دیگ ــی از طری ــه یک ــرای آن ک ــد ب باش
ــن  ــرا ای ــت، زی ــت اس ــه شکس ــوم ب ــد، محک ــل کن کام
امــر، یــادآور مثلــه کــردن اســت؛ ازدواج بایــد عبــارت 
ــه  ــد، ن ــار باش ــود خودمخت ــردن دو وج ــترک ک از مش
کنارگیــری، انضمــام، گریــز و درمــان«. پیوندهایــی کــه 
موجــب اســارت یکــی در بنــد دیگــری می شــود بــه جــز 
بردگــی و تعمیــق آن هیــچ چیــز دیگــری در بــر نــدارد. 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــز را جه ــه چی ــه هم ــی ک اقتدارگرایان
اهــداف خــود یعنــی تســخیر دنیــای مــادی و معنوی بشــر 
بــه کار می گیرنــد، دیــن و احادیــث و باورهــای انســان ها 
ــی  ــدف جهت ده ــن ه ــتای ای ــز در راس ــع را نی و جوام
می شــود  و  شــده  گفتــه  بارهــا  چنانکــه  می کننــد. 
ــد  ــه بخواه ــور ک ــت و هرط ــرد اس ــه ی م ــه زن مزرع ک
ــیء ای  ــان ش ــه  بس ــد. در نتیج ــار کن ــا او رفت ــد ب می توان
بــی ارزش و مــادی کــه فاقــد هرگونــه احســاس و منطقــی 
 باشــد، بــا وی رفتــار می کننــد. بــه مــرد می گویــد:»کاری 
ــو )شــوهرش( کــس دیگــری را  ــر از ت ــه غی کــن کــه ب
نشناســد! آنــان را پوشــیده نــگاه داریــد و رخسارشــان را 

از چشــم نامحــرم دور نگــه داریــد و در ایــن بــاب بــا آنان 
ــد محفــوظ  ــان را از گزن ــد چــرا کــه آن ســختگیری کنی
می داریــد. در هیــچ کاری بــا زنــان مشــورت نکنیــد. چــرا 
ــان نادرســت و عــزم و اراده شــان ضعیــف و  کــه رای آن
سســت اســت«. ایــن عمــق و ژرفــای ذهنیــت مردســاالر 
و اقتدارگــرا را نشــان می دهــد کــه چگونــه موجــب 
ــتای  ــا در راس ــده ت ــان ش ــس زن ــه نف ــاد ب ــف اعتم تضعی

ــد.   ــع خــود بکارگیرن مناف
ــا 600  ــز تقریب ــون نی ــه »همکن ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
حــال  در  ایــران  کشــور  دادگاه هــای  در  زن  قاضــی 
ــواده  ــای خان ــا در دادگاه ه ــتر آن ه ــه بیش ــد ک فعالیت ان
ــا همــان  ــا ایــن قضــات حــق انشــا ی ــد، ام مشــغول کاران
ــات زن  ــر قض ــد. اگ ــان را ندارن ــای حکم هایش ــا پ امض
ــی  ــد امضــای نهای ــد، نمی توانن ــم صــادر کنن ــی را ه رای
حکــم را انجــام دهنــد و ایــن امــر بــه قضــات مــرد 
ــان  ــور زن ــئولین  کش ــر مس ــرا در نظ ــود. زی ــپرده می ش س
ــادر  ــد و ق ــاوت می پردازن ــر قض ــه ام ــاس ب ــر احس از س
نیســتند منطــق خــود را در ایــن امــر بکارگیرنــد«. بــدون 
ــان را نشــان  ــه زن ــاد ب ــگاه عــدم اعتم ــوع ن ــن ن شــک ای
ــف و  ــرد و تضعی ــت ط ــن سیاس ــا در پیش گرفت داده و ب
خوارشــمردن بی وقفــه بــه اراده و اعتمــاد بــه نفــس زنــان 
ــادر اســت کــه  ــد. زن ق آســیب رســانده و لطمــه می زنن
ــا چندیــن انســان بپــردازد،  ــه پــرورش یــک انســان و ی ب
ــد در  ــه ص ــه ک ــری عادالن ــدارد در ام ــت ن ــا صاحی ام
صــد زن در رعایــت ایــن امــر موفقت تــر از قضــات مــرد 
ــن حســاب  ــا ای ــد. ب عمــل خواهــد کــرد، شــرکت جوی
جــای ســوال دارد کــه آیــا ســپردن آمــوزش و پــرورش 
یــک کــودک کــه تضمین گــر آینــده ی هــر جامعــه ای 
محســوب می شــود بــه دســت همــان زنانــی کــه از نظــر 
ناقص العقــل،  اعتمــاد،  غیرقابــل  مردســاالر  ذهنیــت 
دوم،  درجــه   اراده ،  سســت  بی منطــق،  احساســاتی، 
جنــس ضعیــف، نفریــن شــده و... هســتند تــا چــه حــدی 
صحیــح خواهــد بــود؟ بایســتی روشــن شــود کــه همــه ی 
ایــن کلمــات کــه حاصــل یــک ذهنیــت هســتند تنهــا و 
ــت  ــان جه ــر راه زن ــردن س ــاد ک ــع ایج ــرای موان ــا ب تنه
ــه و  ــف جامع ــای مختل ــان در عرصه ه ــرکت نکردنش ش
محصــور نمودنشــان در چهــار دیــوار خانــه هســتند. زیــرا 
هــر چقــدر ایــن اراده ی آزادی خــواه و تحول خــواه 
ــه داری و  ــغول خان ــرش مش ــد و س ــرل درآی ــت کنت تح
ــت مذکــور  ــع ذهنی ــه نف ــدر ب بچــه داری شــود، همــان ق
ــی آن اســت. زن در کار قضــاوت  و دســتگاه های اجرای

             پژوهشی
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عادالنه تــر برخــورد می کنــد، زیــرا نیــروی امپاتــی و 
درک و رابطــه  برقــرار نمــودن بــا کســی کــه بــه اصطــاح 
انــرژی  دارای  اســت.  بیشــتر  شــده،  شــناخته  مجــرم 
سیالی ســت کــه موجــب می شــود از طریــق بعدهــای 
مختلــف بــه یــک موضــوع و یــا پدیــده نگریســته و بعــد 
بــه امــر قضــاوت در رابطــه بــه آن بپــردازد. صرفــا بــرای 
ــن  ــتای روش ــه در راس ــد، بلک ــه کار نمی کن ــام وظیف انج
شــدن حقایــق کار می کنــد. در واقــع بــرای همیــن اســت 
ــرا  ــد. زی ــه درد نظــام نمی خورن ــن انســان هایی ب کــه چنی
هــر چقــدر عدالــت وجود داشــته باشــد همان قــدر نیروی 
رژیم هــای حاکــم بــه تحلیــل مــی رود. هــر چقــدر جامعــه 
ــان  ــد هم ــی کن ــی زندگ ــن دموکراس ــب موازی ــر حس ب
قــدر قــدرت دســتگاه های اداری و مداخلــه  و کنتــرل 
نظــام بــر جامعــه تضعیــف می شــود. جــای شــک نــدارد 
ــا  ــم صرف ــی ه ــت های دولت ــان در پس ــتن زن ــه گماش ک
تشــریفاتی و مصلحتی ســت. رژیــم بــا چنیــن ژســت هایی 
ــه دهــد.  می خواهــد چهــره ای دموکراتیــک از خــود ارائ
ــژه مــردان زمزمــه  ــراد جامعــه و بوی مکــررا در گــوش اف
ــان از خــدا بترســید کــه آنهــا  ــاره ی زن می شــود کــه درب
ــان  ــزد زندان ب ــیر« ن ــک »اس ــال ی ــیرند. ح ــما اس ــش ش پی
خــود  ّباشــد،  می  حقوقــی  و  حــق  چــه  دارای  خــود 
ــیر  ــک اس ــک ی ــدون ش ــت. ب ــث و بررسی  س ــای بح ج
ــه دلخــواه خــود کار  ــد راحــت نفــس بکشــد، ب نمی توان
کنــد، در جامعــه شــرکت جویــد، زندگــی کنــد و تصمیم  
بگیــرد. احســاس ســرخوردگی، شکســت، ناامیــدی، یأس 
ــق  ــری از عم ــه تصوی ــه همیش ــد ک ــی مواردی ان و تنهای
بردگــی زنــان را نشــان می دهنــد. چنانکــه انــگار در 
ــود را  ــای خ ــا توانایی ه ــد ت ــی مجبوران ــا و مکان ــر ج ه
بــرای پــدر، بــرادر، عمــو، دایــی، همســر، پســر، کارفرما، 
مســئولین دولــت و خدایان )مــردان ( جهــان اثبــات کننــد. 
جالــب اســت کــه اگــر امــکان خــروج از قفــس خانــه را 
هــم بیابنــد، امــکان انتخــاب را نمی یابنــد. اینکــه بایســتی 
بــه چــه کاری پرداختــه، چــه دســتمزدی کســب کــرده و 
ــود.  ــن می ش ــش از پیش تعیی ــد برای ــی کن ــه زندگ چگون
دیوانــگان قــدرت در دیــن انحرافــات وحشــتناکی 
ــخیر  ــه تس ــر ب ــه آن بهت ــل ب ــا توس ــا ب ــد ت ــاد کرده ان ایج
ــه ای  ــا ســاختن جامع ــد. چنانکــه ب ــع بپردازن اذهــان  جوام
بیمــار و نیمه جــان بــا خیــال راحــت بــه اســتثمار و اســتعمار 
ایدئولوژیکــی خــود پرداختــه و نیروهــای پویــای جوامــع 
ــه داشــته  ــارای مقابل ــه کســی ی ــا ن ــد. ت را از رمــق بیندازن
ــه ذوق مبــارزه. در صــدر حمــات شــدید نیــز  باشــد و ن

زنــان قــرار گرفتنــد. البتــه ایــن کار بــه آســانی هــم انجــام 
نگرفــت. مقابلــه و مبــارزه ی زنــان و ســایر اقشــار اجتمــاع 
ــال  ــالیان س ــتگاه هایی س ــت و دس ــن ذهنی ــل چنی در مقاب
تــداوم داشــت. هنــوز هــم دارد. امــا فاکتورهــای بســیاری 
تحــت  ذهن هــا  شــدند.  نیروهــا  ایــن  پیــروزی  مانــع 
ــد.  ــرار داشــتند و دارن شــدیدترین بمباران هــای فکــری ق
ماننــد افیــون هــر لحظــه و هــر ثانیــه بــه ذهــن افــراد تزریــق 
ــی و آزادی  ــب راحت ــرای کس ــتی ب ــه بایس ــد ک می کردن
خــود، آزادی و راحتــی دیگــران را از آنــان ســلب کننــد. 
ــت  ــر و مل ــه قش ــتر متوج ــات بیش ــن حم ــه ی ای و نتیج
نیرویی ســت کــه همیشــه ذهنیــت  زیــرا  زنــان شــد. 
ــای  ــد و بنده ــن قی ــرای همی ــد. ب ــم از آن می هراس حاک
ــش  ــه اســارت کشــیدن و طــرد کامل ــادی را جهــت ب زی
ــر  ــه اگ ــد ک ــردان خوان ــوش م ــاخت. در گ ــه س از جامع
ــه بیــرون رود،  زنــی بــدون اجــازه ی همســر خــود از خان
ــا اینکــه برگــردد و  ــرد ت ــرار می گی ــورد خشــم خــدا ق م
موجبــات رضایــت شــوهر خــود را فراهــم ســازد. یعنــی 
ــرداری  ــه داری و همس ــه و خان ــی زن در خان ــام زندگ تم
و بچــه داری خاصــه شــده و می شــود. به هیــچ وجــه 
ــندد، رد  ــرد، بپس ــم بگی ــود تصمی ــرای خ ــدارد ب ــق ن ح
ــی  ــد و زندگ ــاب کن ــد، انتخ ــته باش ــت داش ــد، دوس کن
کنــد. همــه ی زندگــی اش زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه 
بتوانــد زنــی خــوب بــرای خانــه   ای باشــد کــه شــک دارم 
ــن  ــرا بهتری ــق داشــته باشــد. زی ــه او تعل ــه« هــم ب آن »خان
ــرش  ــه همس ــق ب ــال او متعل ــن و م ــه ت ــت ک زن کسی س
باشــد و جــز کســب رضایــت وی هیــچ وظیفــه ای اساســی 
ــد و  ــت او کار نکن ــاف رضای ــد، برخ ــود ندان ــرای خ ب
تمــام تاشــش در راســتای ایــن باشــد. بنابرایــن از چنیــن 
ــا  ــت. ی ــوان داش ــی می ت ــه توقع ــتی چ ــه و همزیس رابط
ــه نقــد و بررســی نقص هــای اساســی  ــوان ب ــه می ت چگون
آن پرداخــت. هنگامــی کــه زن بعنــوان یک بــرده ی حلقه 
به گــوش شــب و روز مجبــور اســت در آن »قفــس« بــدون 
ــوان از  ــه می ت ــد، چگون ــداکاری کن هیــچ چشم داشــتی ف
ــان آورد.  ــه می ــت و دموکراســی و آزادی ســخنی ب عدال
در جایــی کــه از همزیســتی آزاد و خانــواده دموکراتیــک 
ــه می تــوان توقــع  ــه چشــم نمی آیــد چگون هیــچ نشــانی ب

ــراد را داشــت.  ــط اجتماعــی اف ــودی رواب بهب
همــه ی اشــکال ذهنیــت جنســیت گرا در باورهــای 
ــز تاشــی  ــر آن نی ــرای تغیی ــد. و ب ــاز کرده ان مــردم جــا ب
ــن  ــروزی دی ــای ام ــاح علم ــه اصط ــت. ب ــاز اس ــر نی واف
ــه راه نفــس کشــیدن و شــرکت جســتن  اســام هــر گون
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را  جامعــه  امــور  در 
می بندنــد.  زنــان  بــر 
کــه  وعض هایــی  بــا 
ذهــن  می دهنــد 
آلــوده  را  انســان ها 
از  کــرده  بیمــار  و 
و  مثبــت  اندیشــیدنی 
دموکراتیــک بازداشــته 
منافــع خــود  طبــق  و 
ــد.  ــی می کنن جهت ده
حالی ســت  در  ایــن 
کــه همســر حضــرت 
نیــز  محمــد خدیجــه 
ــوده  ــزرگ ب ــری ب تاج
اســت و هیــچ کــس 
و  منفــور  دیــدی  بــه 

مکــروح بــه مشــارکت زنــان در امــور اجتماعــی منجملــه 
اقتصــاد و سیاســت ننگریســته اســت. گفتــه می شــود 
ــجد  ــف در مس ــات مختل ــرکت در جلس ــرای ش ــان ب زن
حضــور بــه هــم رســانده اند و کســی نگفتــه اســت 
ــا می باشــد.  ــه آنه ــج خان ــان، کن ــن مســجد زن کــه بهتری
ــان در امــور  ایــن نیــز بدیــن  معناســت کــه مشــارکت زن
مختلــف اعــم از دینــی، علمــی، سیاســی، اقتصــادی و... 
ــری  ــده و ام ــوب نمی ش ــاه محس ــان گن ــی در آن زم حت
طبیعــی تلقــی می شــده اســت. بنابرایــن در آن عصــر 
کــه حضــرت محمــد در مقابــل جهالــت مبــارزه ای 
بــزرگ انجــام می دهــد بــاز هــم زنــان دارای آزادی هــای 
ــر  ــود عص ــا می ش ــه ادع ــروزه ک ــا ام ــد. ام ــبی بوده ان نس
دموکراســی و آزادی ســت، نــه تنهــا خدمــت کــردن بــه 
ــا را  ــان آنه ــتی زن ــه، بایس ــد  بلک ــی نمی باش ــوهر کاف ش
ســجده کننــد تــا خدا ـ دولــت از آنهــا راضــی باشــد.
ــرآن  ــه از ق ــيری ك ــت: تفس ــن اس ــت اي واقعي
ــوان  ــت و نمی ت ــه اس ــيری مردان ــده تفس ــم ش ه
بــه رعايــت عدالــت در آن اطمينــان حاصــل 
ــم  ــرای ازدواج ه ــه ب ــی ك ــی در قوانين ــرد. حت ك
ــت. در  ــوال اس ــن من ــن بدي ــده اند اي ــع ش وض
ازدواج هــای قــراردادی و يــا ايــن جــور ازدواج هــا 
مــرد بــا نگاهــی شــیءوار بــه زن می نگــرد. انــگار 
و در صــورت ظهــور  را می خــرد  زنــان  كــه 
مســئله ای نيــز بــا پرداختــن پــول و مهريــه 
ــه  ــز ب ــه چي ــد. هم ــت می كن ــان را پرداخ حق ش

و  می رســد  پايــان 
و  معنــوی  مســائل 
عاطفــی و شــخصيتی 
مســائلی  نيــز 
ــورد  ــه م ــتند ك نيس
توجــه مــرد و قانــون 
در  گيرنــد.  قــرار 
ايــن نــوع ازدواج هــا 
ــز بايســتی  همــه چي
شــود،  تقســيم 
محبــت،  امنيــت، 
و...   درآمــد 
ــی و  ــات عاطف صدم
ــان  ــه زن ــی ك روح
نيــز  می بيننــد 
اســفبار  برجنبــه ی 
موضــوع بيشــتر رنــگ نابرابــری و بی عدالتــی 
می افزايــد. گويــی زنــان هميشــه بايســتی نگــران 
باشــند و يــا بــرای جلــب توجــه همســر خويــش 
24 ســاعته بــه مســائل ظاهــری توجــه كننــد. بــه 
ــان لطمــات جــدی  ــه نفــس زن غــرور و اعتمــاد ب
ــرای اینکــه طــاق داده  ــان ب وارد می گــردد. بیشــتر زن
نشــوند بــه هــر شــکل و شــیوه ای متوســل می گردنــد. البته 
در ایــن جــور مواقــع اعتمــاد بــه نفــس نیــز امــری حیاتــی 
ــاوری مســئله ای اساسی ســت کــه  می نمایــد. عــدم خودب
ــد.  ــه کنن ــردان تکی ــه م ــتر ب ــان بیش ــود زن ــب می ش موج
ــاالی  ــه قــول خودشــان هنگامــی کــه ســایه ی مــردی ب ب
سرشــان نباشــد زندگــی تبــاه و بی معنــا می شــود. و ایــن 
نــوع نــگاه زنانــی کــه مــردان را صاحــب خــود می داننــد، 
ــر از آن  مســئله ی اساسی ســت کــه بایســتی هرچــه زودت
گــذار صــورت گیــرد. بایســتی بداننــد همیــن صاحباننــد 
ــل وی  ــتعمار و قت ــتثمار و اس ــم اس ــی حک ــه راحت ــه ب ک
ــا دســت های خودشــان هــم حکــم  را صــادر کــرده و ب
را اجــرا می کننــد. بــه قــول رهبــر آپــو زن خــودش 
صاحــب خــودش می باشــد و بایســتی بــرای کســب 
آزادی و آرامــش نیــز بــه توانایــی و اســتعدادهای خــود 

ــری. ــز دیگ ــا چی ــس و ی ــه ک ــه ب ــد ن ــه کن تکی
ــان  ــث جــای تأســف اســت کــه بیشــتر زن ــن حی از ای
هــم از نظــر اقتصــادی دارای اســتقال نســبی هســتند 
ولــی حاضــر نیســتند بــه اســتقال فکــری و عاطفــی 
ــه  ــی ک ــه از مردان ــی ک ــگار در صورت ــد. ان ــت یابن دس

             پژوهشی
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روزی هــزار بــار بــه او اهانــت و حقــارت می کنــد و 
ــه  ــا ب ــد، جــدا شــود دنی ــه خشــونت اعمــال می کن بی وقف
پایــان می رســد. هکــذا ایــن نــوع نــگاه پرمخاطــره نتایــج 
تراژیکــی را بــرای زنــان رقــم زده و می زنــد. همیــن 
ضعــف عاطفــی و فکــری زنــان باعــث می شــود تــا مــورد 
سوءاســتفاده بیشــتر قــرار گیرنــد. در مــاده 14 قانــون 
حمایــت خانــواده مصــوب 1346 آمــده کــه: هــرگاه مــرد 
ــد  ــار نمای ــری اختی ــر دیگ ــتن زن همس ــا داش ــد ب بخواه
بایــد از دادگاه تحصیــل اجــازه کنــد. دادگاه وقتــی اجازه 
ــا انجــام اقدامــات  اختیــار همســر تــازه خواهــد داد کــه ب
ضــروری و در صــورت امــکان تحقیــق از زن فعلــی 
توانایــی مالــی و قــدرت او را بــه اجــرای عدالــت احــراز 
کــرده باشــد«. انــگار تمــام مســئله زن ســیر کــردن شــکم 
ــتی  ــه بایس ــد ک ــادی می باش ــای اقتص ــن نیازه ــا تامی و ی
رعایــت گــردد اگــر مــرد بخواهــد ازدواج مجــدد انجــام 
ــه  ــت ک ــده اس ــذاری ش ــی قیمت گ ــی ملک ــد. گوی ده
اگــر مــردی امــکان خریــد آن را داشــته باشــد، می توانــد 
ــد احســاس و فکــر و اندیشــه،  بخــرد و بفروشــد. می توان
ایــده و خواســته و مطالبــات انســانی و طبیعــی وی را 
بخــرد و اگــر الزم نداشــت بــا پرداخــت غرامــت بازپــس 
ــام  ــی بن ــب قانون ــا تصوی دهــد. اصــا مطــرح کــردن و ی
ــردان  ــد. م ــتباه می باش ــط و اش ــری غل ــواده ام ــون خان قان
زن ســتیز اصــرار دارنــد کــه پایمــال کــردن حقوق زنــان را 
اعطــای حقــوق بــه آنــان قلمــداد کننــد و آن را هــم عیــن 
ــی  ــان بحث ــوق زن ــه از حق ــی ک ــد. هنگام ــت بخوانن عدال
ــات  ــخنان و بیان ــه س ــا ب ــود صرف ــان آورده ش ــه می ــم ب ه
ــا  ــردد ت ــا می گ ــورد اکتف ــن م ــا ای ــاط ب ــی در ارتب انتزاع
ــرای تضمیــن اجرایــی آن. در  فراهــم نمــودن شــرایطی ب
ــوان  ــه عن ــم و ب ــا ه ــاط ب ــط در ارتب ــان فق ــان زن منظرش
ــد  ــد، نابالغ ان ــوم دارن ــردان مفه ــرد و م ــال م ــد و عی عه
ــد تحــت نوعــی قیمومــت باشــند. چنانکــه  و همــواره بای
در قــرآن نیــز آمــده اســت:»اگر بیــم داریــد کــه عدالــت 
ــز  نکنیــد فقــط یــک زن بگیریــد«. خــود ایــن ســخنان نی
ــان  ــی زن ــوق طبیع ــت و حق ــودن عدال ــال نم ــر پایم بیانگ
ــی رود؟  ــخن م ــوق س ــت و حق ــدام عدال ــند. از ک می باش
حــق  مــردان  بــه  کــه  حقوقــی  و  عدالــت  بی شــک 
ــم  ــر بگویی ــد. اگ ــردن« را می ده ــی ک ــواه زندگ »به دلخ
الزم بــه رعایــت عدالــت در مــورد زنــان نمی بیننــد و 
ــرد  ــه م ــود ک ــرح می ش ــت مط ــث عدال ــی بح ــط وقت فق
بیــش از یــک زن داشــته باشــد، شــاید معقول تــر بــه نظــر 

آیــد. 

ــکار  ــل ان ــچ روی قاب ــه هی ــن در زندگــی ب نقــش قوانی
ــری  ــش مهم ت ــب نق ــه مرات ــواده ب ــن خان ــت و قوانی نیس
ــد. در  ــان ایفــا می کنن ــژه زن ــواده و بوی در سرنوشــت خان
ــژه  ــران و بوی ــز جمهــوری اســامی ای ــن تبعیض آمی قوانی
ــار  ــا چه ــا ب ــده ت ــازه داده ش ــرد اج ــه م ــی ب ــون مدن قان
زن عقــدی و بی نهایــت زن صیغــه ای ازدواج کنــد. در 
ــیار  ــای بس ــم پارادوکس ه ــام حاک ــن نظ ــت و قوانی ذهنی
بــه چشــم می خورنــد. بعنــوان مثــال از یــک ســو بــر 
ــواده ســخن  ــواده و مســتحکم  تر کــردن خان تشــکیل خان
بــا مشــروع  بــه میــان می آورنــد و از ســویی دیگــر 
را  خانواده هــا  بنیــان  دولتــی(  صیغه)فحشــای  نمــودن 
ویــران می کننــد. در واقــع قانــون بــه صــورت دســتاویزی 
ــده و کارکــردی کــه  ــردان درآم ــرای هوســرانی های م ب
اســت.  داده  از دســت  دارد  را  ادعــای آن  قانونگــذار 
همكنــون نيــز رژيــم جمهــوری اســامی ايــران بــه 
ــدان  ــود وارد مي ــتيز خ ــای زن س ــرح و پروژه ه ط
شــده و در تــاش اســت بيــش از پيــش فرصــت 
بــودن و حضورپيــدا كــردن را از زنــان ســلب 
نمايــد. بــه عنــوان مثــال طــرح افزايــش جمعيــت 
و يــا طــرح جامــع جمعيــت و تعالــی خانــواده نيــز 
ــدل  ــان مب ــث روز زن ــه بح ــروزه آن را ب ــه ام ك
ــران  ــكل در اي ــن مش ــز اي ــی ج ــاخته  و گوي س
هيــچ مشــكل ديگــری وجــود نــدارد نيــز، بعــدی 
ــام  ــه ی نظ ــت های خصمان ــن سياس ــری ازاي ديگ
حاكــم عليــه زنــان و كل جامعــه ی ايــران را نشــان 
ــتغال و  ــكل اش ــت، مش ــش جمعي ــد. افزاي می ده
تحصيــل، مشــكل بهداشــت و ســامتی اجتماعــی، 
فقــر و تنگدســتی، خودكشــی و مــرگ و ميرهــای 
ــوا و  ــی ه ــاد، آلودگ ــوارض، اعتي ــن ع ــی از اي ناش
ــب محيط زيســت و... معضــات و مشــكات  تخري
ــه ی  ــط و مغرضان ــت غل ــی از سياس ــی ناش اساس
ــته  ــان ها را دس ــویی انس ــتند. از س ــام هس ــران نظ س
دســته محکــوم مــرگ نمــوده و خــود را جــای خــدا 
ــا  ــان و خانواده ه ــز زن ــر نی ــی دیگ ــد و از طرف می گذارن
می کننــد.  تشــویق  بچــه داری  و  فرزنــد آوری  بــه  را 
بــه نوعــی مهندســی جامعــه را ســرلوحه فعالیت هــای 
تخریب کارانــه ی خــود قــرار داده و اینکــه هــر کــس 
چگونــه زندگــی کنــد و بــه چــه امــری بپــردازد و بیــش 
ــن و  ــد را، تعیی ــرژی خــود را صــرف چــه بکن از همــه ان
مشــخص می ســازند. ایــن در حالی ســت کــه جامعــه 
ــت  ــادر اس ــوده و ق ــر ب ــی و انعطاف پذی ــده ای طبیع پدی
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کــه برحســب نیازهــای خــود در فــرم و شــکل 
ــی  ــا اساس ــطحی و ی ــرات س ــز تغیی ــش نی خوی
ــا  ــرح و پروژه ه ــه ط ــن گون ــد. ای ــاد نمای ایج
ــردمداران  ــوی س ــه از س ــت ک ــی نیس ــار اول ب
ــد.  ــزی می گردن ــه طرح ری ــرای جامع ــام ب نظ
اینکــه زنــان چــه بپوشــند و یــا چــه نپوشــند از 
ــر  ــه امــروز هــم ب ــا ب زمان هــای بســیار قدیــم ت
ــا  ــود. ی ــده و می ش ــل ش ــان تحمی ــه ی زن جامع
اینکــه در چــه ســنی ازدواج کننــد و یــا بــرای 
چــه از هــم جــدا شــوند. و یــا تــا کــدام ســطح 
ــد  در سیاســت و امــور دیگــر مشــارکت ورزن
ــز همیشــه  ــد نی ــی اتخــاذ نماین و چــه تصمیمات
نظام هــای  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی 
ــران  ــر ای مردســاالر و جنســیت گرای حاکــم ب
بــوده  اســت. انــگار اراده و خواســته های افــراد 
ــد. هــر کــس یــک  هیــچ بهــا و ارزشــی ندارن
ماشــین آهنی ســت کــه حاکمــان هرطــور 
را  آنهــا  می تواننــد  بخواهــد  دلشــان  کــه 
ــان  ــط و نش ــان خ ــرده و برایش ــی ک جهت ده
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــب توج ــا جال ــند. ام بکش
ــد  ــم  مانده ان ــا عقی ــه تنه ــت ها ن ــرح و سیاس ط
بلکــه جامعــه بــا توســل بــه ویژه گی هــای 
مــوارد  گونــه  ایــن  خــود  تســلمیت ناپذیر 
علیــه  مبــارزه  جهــت  اســلحه ای  بــه  را 
مســئله ی  مبدل ســاخته اند.  اِعمال کننــده گان 
حجــاب و عــدم رضایــت بــه ازدواج نیــز یکــی 
از همیــن مــوارد می باشــند. چنانکــه فروپاشــی 

نهــاد خانــواده کــه بســان یــک دولــت کوچــک جهــت 
بســیاری  هــراس  می یابــد،  کارکــرد  اقتــدار  تــداوم 
عظیمــی در دل حاکمــان ایجــاد نموده اســت. برای همین 
ــتمرار  ــتقرار و اس ــت اس ــن جه ــای نوی ــه طرح ریزی ه ب
ــن  ــا ای ــه ب ــو در رابط ــر آپ ــد. رهب ــل می گردن آن متوس
ــئله ي  ــد:» مس ــان می کنن ــی را بی ــن نظرات ــوع چنی موض
دموگرافــي يــا جمعيــت به تدريــج بيشــتر از 
ــد  ــا تهدي ــه را ب ــان و جامع ــه، جه ــئله ي طبق مس
روبــه رو مي نمايــد. افزايــش جمعيــت ارتبــاط 
تنگاتنگــي بــا جامعــه ي جنســيت گرا و مدرنيتــه ي 
كاپيتاليســتي دارد. اشــتهاي جنســي بيســت و 
چهــار ســاعته، فرهنــگ خانــدان و خانــواده، 
همچنيــن سياســت افزايــش جمعيتــِي كاپيتاليســم 
ــب  ــرو، موج ــود و ني ــت س ــت جه ــت ـ مل و دول

ــي  ــد. هنگام ــت مي گردن ــن وار جمعي ــار بهم انفج
ــر  ــز ب كــه مســاعدت هاي تكنيكــي و پزشــكي ني
ــد  ــد مي آي ــي پدي ــود، واقعيت ــزوده مي ش ــن اف اي
ــز  ــت تهديد آمي ــن وضعي ــر بزرگ تري ــه بيانگ ك
عليــه قــّوه ي تدام  پذيــري جامعــه و محيط زيســت 
اســت. كائــوس دموگرافيك]يــا جمعيتــي[ بــا 
ــياره و  ــد. س ــاط مي باش ــت در ارتب ــن واقعي همي
محيط زيســت مــا مــدت مديــدي اســت كــه بــه 
ــت  ــر جمعي ــم موجود)اگ ــل حج ــدم تحم ــرز ع م
ــد(  ــه ده ــود را ادام ــش خ ــاردي افزاي 6/5 ميلي
ــتگي  ــه ورشكس ــت ك ــم اس ــت. مه ــيده اس رس
نظــام از ايــن جنبــه نيــز ارزيابــي گــردد. بايســتي 
ــزار  ــن اب ــر دوش زن اي ــه ب ــت ك ــي دانس به خوب
ــار ترســناكي  ــان ب زاييــدن بچه هــاي متعــدد، چن
ــد.  ــوار مي باش ــش دش ــه تحمل ــد ك ــرار داده ان ق

             پژوهشی
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مســئله بســيار فراتــر از »صاحــب فرزنــد شــدن«، 
ــه  ــرد ك ــگاري سرچشــمه مي گي ــام بي ــك نظ از ي
همچنيــن  نموده انــد.  حــاد  فوق العــاده  را  آن 
ــه  ــا آوردن بچ ــه به دني ــت ك ــي دانس ــد به خوب باي
ــت و  ــي اس ــد و فرهنگ ــده اي نظام من ــر پدي بيانگ
نــه بيولوژيــك. هــر بچــه از نظــر فرهنــگ موجــود، 
بــه معنــاي »نــه يــك بــار بلكــه چندين بــار مرگ 
زن« اســت. نوعــي فرهنــگ بچه زاييدن الزم اســت 
كــه در آن بــه شــمار بســيار اندكــي بچــه كفايــت 
ــردد و  ــاذ گ ــتي اتخ ــر بهداش ــي تدابي ــود، تمام ش
پيــش از هرچيــز آمادگــي ذهنــي صــورت گرفتــه 
ــت و  ــودن، ابديّ ــه ي نامتناهي ب ــر انديش ــد. اگ باش
ــه  ــد بلك ــتن فرزن ــاي داش ــر مبن ــه ب ــدي، ن توانمن
ــاد  ــق و ايج ــناخت مطل ــي، ش ــاي »زيباي ــر مبن ب
جامعــه ي اخاقــي ـ سياســي« اســتوار گــردد و بــا 
ايــن اولويت هــا بــه تحليــل پــرورش فرزنــدان در 
يــك چارچــوب كليّت منــد پرداختــه شــود، بســيار 
بهتــر و بامعناتــر خواهــد بــود. خاصــه اينكــه بايــد 
مســئله ي پــرورش فرزنــد را بــر پايــه ي نيازهــاي 
فلســفه ي  و  اكولوژيــك  اقتصــادي ـ  جامعــه ي 

ــت.( ــل آن پرداخ ــه ح ــود و ب ــل نم آزادي تحلي
شــایان ذکــر اســت کــه بخــش زیــادی از زنــان ایرانــی 
ــه فلســفه ی  ــن ب ــن فرزندان شــان از آنهــا ت از تــرس گرفت
ــت  ــه ذهنی ــی ک ــد و در آتش ــوختن می دهن ــاختن و س س
ــش  ــه برای ــرد خان ــی آن م ــرم اجرای ــم و ف ــام حاک و نظ
ــوند. در  ــر می ش ــر پ ــوخته و پ ــت، س ــرده اس ــت ک درس
ــه ی  ــه نقط ــان ب ــن زن ــتر ای ــرایطی بیش ــن ش ــع در چنی واق
پایانــی زندگــی می رســند و انگیــزه ی زندگــی کــردن را 
از دســت می دهنــد. اگــر بــه وظایــف خانــه و بچــه داری 
ــد.  ــان می باش ــر بچه هایش ــه خاط ــط ب ــد فق ــم می پردازن ه
حقیقتــا از قوانینــی کــه از ذهنیــت مردســاالر نشــأت 
ــود  ــرایط موج ــر ش ــت تغیی ــدی جه ــچ امی ــد هی می گیرن
نمی تــوان داشــت. زیــرا ســهم قوانیــن در نهادینــه کــردن 
و مشــروعیت بخشــیدن بــه زن ســتیزی قابــل ماحظــه 
اســت. بجاســت اگــر اليحــه حمايــت از خانــواده را 
اليحــه ضــد خانــواده بخوانيــم. نهــاد خانــه را بــه 
حالتــی درآورده انــد كــه بــه جــای اينكــه مكانــی 
ــرای بالندگــی و شــكوفايی و پيشــرفت انديشــه  ب
ــلخ گاه  ــد بــه مس ــراد خانــه باش ــتعداد اف و اس
نيــاز، طلــب و...  اميــد، خواســته،  اراده ی آزاد، 
ــه  ــدارد ک ــب ن ــای تعج ــت. ج ــته اس ــا مبدل گش آنه

ــون  ــن کان ــان از ای ــوان و زن ــر ج ــژه قش ــس و بوی ــر ک ه
ــود کــه افــراد را مســئول  ــزان باشــند. بجــا خواهــد ب گری
ــاد فاســد اســت. ــرا خــود نه ــم زی شکســت ازدواج ندانی

نهــاد مذکــور مســتعدترین پایــگاه و زمینــه  بــرای رشــد 
ــرو  ــت. از این ــم اس ــام حاک ــت های نظ ــعه ی سیاس و توس
بــا جدیــت کامــل و بکارگیــری همــه ی فنــون و حیــل و 
ــد.  ــا نگــه داشــتن آن می نماین ــر پ شــگردهای ســعی در ب
چراکــه حــذف نهــاد فوق الذکــر ممکــن اســت بــه 
ــرای آن،  ــده ب ــه ش ــک تعبی ــب ایدئولوژی ــف جوان تضعی
همچــون اصــل ســلطه جویی، جنســیت گرایی و... گــردد. 
ــه ی  ــه، زمین ــرد در خان ــلطه ی م ــت و س ــرش حاکمی پذی
پذیــرش ســلطه ی اجتماعــی و سیاســی نظــام مردســاالر را 
فراهــم ســاخته و بــه زن نقــش فرودســتی را القــا می نمایــد 
ــه خــود و دیگــر همجنســانش  و ذهنیــت وی را نســبت ب
ــاد واداشــته  ــه انقی ــن زن را ب مخــدوش می ســازد. همچنی
و اراده و روح او را بــه صلیــب می کشــد. وحشــت از 
حضــور زن در عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی نظــام 
مردســاالر را واداشــته تــا بــه یــاری ایدئولوگ هــای خــود 
بــا اســتناد بــه اســاطیر و ادیــان بــه تقدیســی نهــاد خانــواده 
بپــردازد و ارزشــی واال و معنــوی بــرای آن قائــل شــود. و 
کار خدمــت او را در چارچــوب زنــدان قشــنگش)خانه( 
ــه  ــارج از خان ــرد در خ ــش م ــا کار و نق ــم ارزش ب را ه
ــد او را از حضــور در بطــن جامعــه  ــن ترفن ــا ای ــد و ب بدان
بــاز مــی دارد. حضــور مــداوم وی در خانــه، او را از 
جریــان اصلــی تاریــخ طــرد نمــوده و دور ســاخته اســت. 
ــرد، نظــام  هــر از گاهــی کــه اعتراضــات صــورت می گی
مردســاالر بــا اعطــای پــاره ای از آزادی هــای مردمدارانــه، 
 ســعی و اهتمامــش بــر ثبــات نهــاد خانــواده و القــای ایــن 
طــرز تفکــر بــه زن محبــوس اســت کــه وی آزاد اســت، 
ــی  ــرای فشــارهای احتمال ــا بدیــن شــکل دریچه هایــی ب ت
بگشــاید و از بــه حــد انفجــار رســیدن ایــن زاخــه ی 
ــوده،  ــداوم نظــام ب ــرای ت مهمــات کــه خطــری حتمــی ب

ــه شــدت اجتنــاب مــی ورزد.  ب
ــه و  ــرورش یافت ــواده پ ــاد خان ــه در نه ــردی ک ــر ف ه
ــد زد.  ــم خواه ــردا را رق ــه ی ف ــد، سرنوشــت جامع می بال
ــته،   ــرده گش ــیر و ب ــک زن اس ــان ی ــم، در دام ــال ببینی ح
چــه نســلی پــرورش می یابــد کــه ســکان جامعــه ی فــردا 
را در دســت بگیــرد. یــک بــرده ی زندانــی، بــه جــز بــرده 
ــع  ــده ا ی مطی ــز بن ــیر،  ج ــک اس ــن ی ــد و از دام نمی زای
پــرورش نمی یابــد. امــا بــه علــت روابــط تنگاتنــگ 
کــودک بــا مــادر، مــادر احساســات و عواطــف خــود را 
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ــی  ــب آرزوی رهای ــد و اغل ــال می ده ــدش انتق ــه فرزن ب
را نیــز بــه روح او پیونــد می زنــد. در نتیجــه آرزوی 
رهایــی همیشــه در ضمیــر ناخــودآگاه وی بــوده و ارضــا 
ــه  ــک جامع ــی ی ــه رهای ــد. در نتیج ــی می مان ــده باق نش
در گــروه تحولــی انقابــی در ذهــن تــک تــک افــراد و 
نهــاد خانــواده می باشــد. همــان طــور کــه رهبــر آپــو نیــز 
اذعــان می دارنــد:» ایــن یــک واقعیــت اســت کــه بــدون 
ــکار  ــاً آش ــا ضمن ــود ام ــد ب ــر نخواه ــي میس زن، زندگ
اســت کــه نمي تــوان بــا زنــي کــه وي را دچــار این همــه 
ــرافتمندانه  ــي ش ــز حیات ــد نی ــاط نموده ان ــقوط و انحط س
ــه  ــت ک ــن اس ــي ای ــح زندگ ــت. راه صحی ــا داش و بامعن
بــا دانســتن و احســاس اینکــه همزیســتي کنونــي بــا زن، 
شــیوه اي اســت کــه هــر کــس و همــگان را تــا خرخــره 
در نوعــي بردگــي منحط کننــده و پســتي آور مدفــون 
بــه  مي نمایــد، گره گشــاي مســائل گشــت و دســت 
عمــل زد. بــه هیــچ وجــه نبایــد فرامــوش نمود کــه حیات 
بامعنــا و شــرافتمندانه  بــا زن، مســتلزم فرزانگــي و تعالــي 
عظیمي ســت. آنــان کــه ادعــاي عشــق دارنــد، بایــد 
ــق، از  ــق آن عش ــه راه تحق ــد ک ــاد آورن ــه به ی ــر لحظ ه
همیــن فرزانگــي و تعالــي مي گــذرد. هــر نــوع برخــورد 
دیگــري، خیانــت بــه عشــق و خدمــت بــه بردگــي اســت. 
بــدون رســيدن بــه حقيقــت اجتماعــي، نمي تــوان 

بــه عشــق رســيد«. 
نمي تــوان  مــرد،  میــان زن و  بــدون درک روابــط 
ــي  ــدازه ي کاف ــه ان ــه ب ــي اي را ن ــئله ي اجتماع ــچ مس هی
ــان  ــرد. در بنی ــي ک ــل و چاره یاب ــه تحلی ــود و ن درک نم
ــئله داربودِن  ــماني و مس ــت پُرس ــي، حال ــائل اجتماع مس
موجــود در روابــط زن و مــرد نهفتــه اســت. نهــاد تأهــل 
یــا ازدواج کــه در جامعــه ي هیرارشــیک و جامعــه ي 
بــر زن تحمیــل مي شــود،  به طــور یکجانبــه  تمدنــي 
برمي ســازد  چندجانبــه  به صــورت  را  مردســاالري 
و از ایــن طریــق نوعــي نهــاد بردگــي و وابســتگي را 
ــداري  ــچ جان ــم هی ــاید ه ــه ش ــد ک ــذاري مي نمای پایه گ
در طبیعــت آن را به خــود ندیــده و تنهــا مختــص بــه 

ــت.  ــاني اس ــه ي انس جامع
درک  بایــد  واقعیت هــا  جامعه شناســِي  گام  اولیــن 
کل محتــوا و اَشــکال آن ســطح از بردگــي  مي بــود کــه 
ــا عقــل و دســت مــرد زورگــو و اســتثمارگر در طــول  ب
هزاران ســال، زندگي زن با آن سرشــته شــده اســت. زیرا 
شــاکله بندي هاي بردگــي و اســتثمار موجــود در ایــن 
ــا و  ــکال بردگي ه ــي اَش ْنمونه ي تمام ــت  ــا، نخس حوزه ه

اســتثمارهاي اجتماعــي مي باشــند. عکــس ایــن امــر نیــز 
مصــداق دارد. مبــارزه ي آزادي خواهانــه و برابري طلبانــه 
ــا آن  ــل بردگــي و اســتثماري کــه زندگــي زن ب در مقاب
سرشــته شــده اســت و ســطح دســتاوردهاي ایــن مبــارزه، 
مبنــاي تمامــي مبــارزات آزادي خواهانــه و برابري طلبانــه  
اســت در مقابــل بردگــي و اســتثمار موجــود در کل 
حوزه هــاي زندگــي. دلیــل اساســي اینکــه مبــارزه ي 
ــه اي کــه در طــول تاریــخ  ــه و برابري طلبان آزادي خواهان
تمــدن و مدرنیتــه ي کاپیتالیســتي صــورت گرفتــه  اســت، 
نتوانســته  منجــر بــه توســعه اي بــر مبنــاي صحیــح گــردد و 
ــه اي بگشــاید نیــز عــدم درک  ــر پیــروزي توانمندان راه ب
اســتثماري   و  بردگــي  ذهنیت هــاي  و  نهادهــا  کافــي 
اســت کــه در زندگــي زن دروني ســازي و شــاکله بندي 
شــده اند، همچنیــن عــدم پایه ریــزي مبــارزه  در برابــر 
َگنــده  ســر  از  »ماهــي  مي گوینــد  مي باشــد.  این هــا 
ــالم  ــح و س ــه صحی ــه پای ــي ک ــي ز ُدم«. هنگام ــد، ن باش
نباشــد، ســاختماني کــه بنــا نهــاده شــود بــا یــک لــرزش 
کوچــک فرومي ریــزد. واقعیتــي که در تاریــخ و روزگار 
ــن  ــاي بي شــمار ای ــو از نمونه ه ــز ممل ــان دارد نی ــا جری م

مــورد اســت.
واشــکافي  جهــت  تــاش  هنــگام  بــه  بنابرایــن 
مســائل اجتماعــي، تعمــق در زمینــه ي پدیــده ي زن و 
سرچشــمه قــراردادن حیــات زن در حیــن تاش هــاي 
مســاوات طلبانه و آزادي خواهانــه، بایســتي هــم روش 
بنیادیــن تحقیــق باشــد و هــم مبنــاي تاش هــاي منســجم 
روش  يــك  زیبایي شناســانه.  و  اخاقــي  علمــي، 
تحقيقــِي فاقــد واقعيــت زن و يــك مبــارزه ي 
آزادي خواهانــه و برابري طلبانــه  كــه زن را در 
ــت  ــد توانس ــد، نخواه ــرار نده ــش ق ــز خوي مرك
ــري و آزادي را  ــه حقيقــت واصــل گــردد و براب ب

ــد. ــرار نماي برق
ــه شــکل  شــکل زندگــي جامعــه ي انســاني شــباهتي ب
حیــات هیــچ نــوع جانــدار دیگــري نــدارد. حــاوي چنــان 
خصوصیاتــي اســت کــه مي توانــد پدیــده ي حکمرانــي و 
قــدرت را هــم در درون خویــش و هــم بــر روي طبیعــت 
توســعه دهــد. تکاپــو جهــت مبدل شــدن بــه ملتــي کــه از 
نقطه نظــر کّمــي و کیفــي نیرومنــد باشــد، هماننــد آنچــه 
در نمونــه ي قــدرت دولــت ـ ملــت دیــده مي شــود، 
ــتان  ــه گورس ــا را ب ــي م ــل زندگ ــیّاره ي مح ــد س مي توان
ــدل نماید.کجــروي و گمراهــي موجــود در  زندگــي مب
اینجــا، از جامعــه یعنــي از جامعــه ي مردســاالر سرچشــمه 

             پژوهشی
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روي  بــر  مردســاالري  کــه  هژمونــي اي  مي گیــرد. 
ــه  ــا را ب ــیّاره ي م ــت، س ــوده اس ــرار نم ــي زن برق زندگ
ــدرت  ــق ق ــي آورد. از طری ــت درم ــل زیس ــت غیرقاب حال
ــه  ــد و ن ــه مي رس ــن نتیج ــه ای ــاالرانه ب ــک مردس هژمونی
ــي  ــد »زندگ ــن بای ــک. بنابرای ــل بیولوژی ــق تکام از طری
بــا زن« را از پدیــده ي قــدرت هژمونیــک مردســاالر 
ــت  ــي اش تح ــه زندگ ــي ک ــد زن ــید. هرچن ــي بخش رهای
ــي مي گــذرد، از طریــق زایندگــي اش میلیون هــا  حکمران
ــگام  ــا هم ــت، ام ــیده اس ــي بخش ــانیت را زندگ ــال انس س
ــکلي  ــور به ش ــي مزب ــتي زایندگ ــه ي کاپیتالیس ــا مدرنیت ب
مــي آورد.  به همــراه  را  زندگــي  پایــان  اســتهزاءآمیز 
زندگــي بــا زنــي کــه در موقعیــت فعلــي قــرار دارد، خبــر 
ــن  ــات مي دهــد. نشــانه هاي بي شــماري از ای ــان حی از پای
واقعیــت وجــود دارد. مي تــوان ایــن نشــانه ها را برشــمرد:

آ ـ بــه مرحلــه اي رســیده ایم کــه افزایــش جمعیــت، 
ــایر  ــده و س ــیّاره را درنوردی ــري س ــطح گنجایش پذی س
انــواع جانــداران را مــورد تهدیــد قــرار مي دهــد. شــیوه ي 
ــا زنــي کــه در موقعیــت فعلــي قــرار  اینچنینــِي زندگــي ب
ــودِن  ــش طبیعي ب ــش از پی ــرعتي بی ــا س ــر روز ب دارد، ه
حیــات و اکولــوژي آن را بــا تهدیــد روبــه رو مي گردانــد.

ــونت هاي  ــه خش ــر ب ــي منج ــن زندگ ــن ای بـــ  ـ همچنی
بي حدومــرز قدرت   محــور در درون و بیــرون جوامــع 
ــم[  ــا میلیتاریس ــه نظامي گري]ی ــطحي ک ــت. س ــته اس گش
بــدان رســیده اســت، ایــن واقعیــت را بــه انــدازه ي کافــي 

اثبــات مي نمایــد.
ــت انگیز  ــزار دهش ــک اب ــه ی ــي زن ب ــث جنس جـــ  ـ حی
اســتثمار مبــدل گردانــده شــده و نوعــي ســرکوب و 
اســتثمار وحشــتناک بــر روي آن اجــرا مي شــود. زندگــي 
ــا  ــاً ب ــه کــژروي و بیراهــه کشــانده شــده و تقریب کامــًا ب
نوعــي انحــراف جنســي کــه خــود را به صــورت بي معنــا 

ــت. ــده اس ــده ش ــان گردان ــد، همس ــرار مي نمای تک
دـ زنــي کــه به تدریــج از صحنــه ي جامعــه زدوده و 
ــاري،  ــداوم نســل اجب ــزار ت ــت اب ــه حال محــو مي شــود، ب
ــتمزد  ــن دس ــا ارزان تری ــروي کاري ب ــي و نی کاالي جنس
ــدارد. ــري ن ــاي دیگ ــه معن ــي ک ــود؛ گوی درآورده مي ش

ــي  ــک نسل کش ــه ی ــت ک ــن اس ــل ای ــت مث هـــ ـ درس
ــه ي  ــد. زن به منزل ــرا درآی ــه اج ــان ب ــه زن ــي علی فرهنگ
عضــوي بي دســتمزد یــا بــا دســتمزد نــازل از میــان ارتــش 
بیــکاران، تنهــا به واســطه ي حیــث جنســي]یا سکســوالیته[ 
ــمرده  ــمند ش ــل، ارزش ــي نس ــود در تداوم ده ــش خ و نق
مي شــود. از نیــروي ذاتــي اي کــه بتوانــد بــا توســل 

بــدان از حیــث فیزیکــي،  اخاقــي و معنایــي بــه دفــاع از 
ــت. ــده اس ــده ش ــروم گردان ــردازد، مح ــش بپ خوی

ــا زن را  ــا فاکتوره ــل ی ــن عوام ــا ای ــه اي کــه ب وـ جامع
ــد،  ــه مي نمای ــار و مچال ــا گرفت ــي بي معن ــگال حیات در چن
تنهــا مي توانــد جامعــه اي بیمــار باشــد. جامعــه ي زِن 

ــود. ــد ب ــا خواه ــز بي معن ــود نی ــا، خ بي معن
ایــن نشــانه هایي کــه مي تــوان تعــداد بیشــتري از آن هــا 
ــي  ــول و دگرگون ــاد تح ــه ایج ــاز ب ــمرد، نی ــز برش را نی
ریشــه اي در زندگــي مشــترک بــا زن را به غایــت آشــکار 
ــد  ــه فاق ــي ک ــا زن ــند. ب ــت مي بخش ــدان فوریّ ــاخته و ب س
ــک  ــت مِل ــه حال ــت و ب ــش اس ــت از خوی ــوه ي حفاظ قّ
درآورده شــده، زندگــي آزاد نمي توانــد میســر باشــد. 
از نظــر اخاقــي نیــز ایــن امــر ممکــن نیســت. زیــرا 
ــاق از  ــه اخ ــد ک ــق مي یاب ــي تحق ــا هنگام ــي تنه بردگ
میــان بــرود. البتــه نمي تــوان اخــاق نیروهــاي هژمونیــک 
را اخــاق نامیــد. بنابرایــن به عنــوان تزهــاي متقابــل، 
بــراي میسرشــدن زندگــي  بــا زن در ســطح شــریک آزاد، 
ــوان  ــه مي ت ــوند را این گون ــاد ش ــد ایج ــه بای ــواردي ک م

ــمرد:  ــه وار برش خاص
آ ـ قبــل از هــر چیــز بــه مفهــوم »زندگــي مشــترک 
اکولوژیــک«ي نیــاز وجــود دارد کــه تــداوم نســل و 
تکثیــر را مبنــا قــرار نمي دهــد، بــا ایــده آل انســانیت 
ــداران  ــایر جان ــتي س ــه هس ــت و ب ــازگار اس ــي س جهان
موجــود در ســیّاره توجــه مي نمایــد. ســطحي جهانشــمول 
ــا زن«  ــدان رســیده اســت، »زندگــي آزاد ب ــه ب کــه جامع
ــر  ــد. سوسیالیســم حقیقــي را تنهــا ب ــاري مي گردان را اجب
پایــه ي »زندگــي آزاد بــا زن« مي تــوان برســاخت. اولویت 
ــاً ســطحي از »زندگــي  ــن اســت کــه قطع سوسیالیســم ای

ــد. ــوام بخش ــازد و آن را ق ــرار س ــا زن« را برق آزاد ب
بـــ  ـ بــه همیــن جهــت بایــد بــا قــدرت هژمونیــک 
ــود و  ــارزه نم ــادي مب ــي و نه ــث ذهنیت ــاالر از حی مردس
پیــروزي قطعــي ایــن مبــارزه را از لحــاظ ذهنیــت و نهــاد 
در ســطح شــریک آزاد رقــم زد. زندگــي مشــترک آزاد 
را بــدون کســب ایــن موفقیــت و پیــروزي نمي تــوان 

ــید. ــق بخش تحق
جـــ ـ بــه هیــچ وجــه نبایــد زندگــي بــا زن را به صــورت 
تجربه کــردنِ   و  جنســي  غریــزه ي  مســتمرگردانیدن 
فــراواِن آن تفســیر نمــود. اگــر حیــات جنســیت گرایانه ي 
مدرنیتــه ي  و  تمــدن  بــا  اجتماعــي اي کــه هم هنــگام 
بــه ســطحي وحشــتناک رســانده شــده  کاپیتالیســتي 
ــان  ــادي از می ــي و نه ــاي ذهنیت ــي حوزه ه ــت در تمام اس
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برداشــته نشــود، نمي تــوان زندگــي مشــترک آزاد را 
ــوب  ــر در چارچ ــا زن« اگ ــي ب ــید. »زندگ ــق بخش تحق
ــوان  ــا به عن ــي باشــد کــه زن را تنه ــا و نهادهای پارادایم ه
جنســیت گرایانه  ابــژه ي  و  مِلکــي  پدیــده ي  یــک 
اســت  بي اخاقــي  بزرگ تریــن  نه تنهــا  مي بیننــد، 
اشــتباه آمیزترین  و  کریه تریــن  حــال  عیــن  در  بلکــه 
شــکل زندگــي مي باشــد. نمونــه ي دیگــري از پدیــده ي 
اجتماعــي وجــود نــدارد کــه یــک زن و بــه تبــع آن مــرد 
ــر و پســت  ــن ســطح حقی ــا بدی ــن شــرایط ت را تحــت ای

ــازد. ــودگي س ــار فرس ــد و دچ نمای
ــود،  ــي ش ــي نف ــه ملکیت گرای ــرایطي ک ــا در ش دـ  تنه
به تمامــي  اســتثمارکننده  اجتماعــِي  جنســیت گرایي 
ــري  ــري اجتماعي)براب ــردد و براب ــع گ ــذار واق ــورد گ م
مبتنــي بــر تفاوت منــدي( در هــر ســطحي برقــرار شــود، 
ــردد. ــر مي گ ــا زن« امکان پذی ــترک آزاد ب ــي مش »زندگ

هـــ ـ زندگــي مشــترک آزاد تنهــا بــا زنــي میســر اســت 
ــتمزد  ــر بي دس ــل، کارگ ــداوم نس ــزار ت ــت اب ــه از حال ک
ــد،  ــده باش ــرون آم ــکار بی ــتمزد ارزان و بی ــا داراي دس ی
ــر  ــت ابژگــي خــارج گشــته و ســوژگي اش در ه از حال

ــه باشــد. ســطحي تحقــق یافت
ــا  ــد ب ــت مي توان ــرایط مثب ــن ش ــا در ای ــه تنه وـ جامع
زندگــي مشــترک آزادش ســازگار و همخــوان شــود و 
بنابرایــن بــه جامعــه اي آزاد و داراي شــرایط برابــر مبــدل 

گــردد.
ــي کــه در شــرایط مثبــت اجتماعــي،  ــان و مردان زـ زن
داده  توســعه  را  خویــش  ذهنــِي  و  ســاختارین  ارزش 
باشــند مي تواننــد زندگــي مشــترک آزاد داشــته باشــند.

و  هژمونیــک  تمــدن  کــه  دانســت  به خوبــي  بایــد 
ــاد  ــترک آزاد ایج ــي مش ــي زندگ ــاي نف ــه به ــه ب مدرنیت
گشــته اند. بنابرایــن بــه ســبب اینکــه تــوازن نیــروي هــم 
ــرط  ــه ش ــرد ـ ک ــان زن و م ــِي می ــم ذهن ــاختاري و ه س
اجبــاري عشــق اجتماعــي  اســت ـ ناممکــن گردانــده 
ــه  ــرایطي ک ــد. در ش ــق یاب ــد تحق ــق نمي توان ــده، عش ش
ازدواج، انــرژي معنایــي خویــش را از دســت داده و 
ــد  َــرده را هــر لحظــه بازتولی َــرده وار جامعــه ي ب ــط ب رواب
ــه همیــن ســبب  ــل تحقــق نیســت. ب مي نمایــد، عشــق قاب
تأثیــر مرگبــار قــدرت هژمونیــک و مــدرن عمدتــاً 
هنگامــي مشــاهده مي گــردد کــه زندگــي مشــترک آزاد 
ناممکــن گردانــده مي شــود. بــه همیــن جهــت زندگي اي 
کــه از جانــب انســانیت به منزلــه ي معجــزه اي ســحرانگیز 
مــورد اســتقبال قــرار مي گیــرد، در ایــن شــرایط بــه چنــان 

ــا و  ــه ارزش معجزه آس ــده ک ــده ش ــدل گردان ــي مب بای
ــا  ــان ب ــژه زن ســحرآمیز خویــش را از دســت داده و به وی
ــد  ــد. بای ــه پیشــواز آن مي رون ــدوه و انتحــار ب غصــه و ان
نیــک دانســت کــه زندگــي مشــترک یــک برســاخته ي 
ــاده  ــر و م ــراد ن ــان اف ــن زندگــي می اجتماعــي اســت. ای
ــِي  ــِي اجتماع ــي و زنانگ ــان مردانگ ــد؛ می ــق نمي یاب تحق
بایــد  پیــدا مي کنــد. همچنیــن  برساخته شــده تحقــق 
به خوبــي دانســت کــه برســاخت هژمونیــک، هــر دو 
ــن  ــان از ای ــط میان ش ــده، رواب ــوب گردان ــس را معی جن
امــر تأثیــر پذیرفتــه و به صــورت رابطــه ي هژمونیــک 
بازتــاب یافتــه اســت. در رابطــه ي هژمونیــک، عشــق 
هرگــز نمي توانــد ایجــاد شــود. شــرط بنیادیــن در عشــق 
ــا  ــوازن ب ــه اي مت ــن به گون ــه طرفی ــت ک ــن اس ــاني ای انس

ــند. ــب اراده ا ي آزاد باش ــر، صاح همدیگ
هنگامــي كــه تمــدن و مدرنيته از طريــق زندگي 
هژمونيــِك هــم ايدئولوژيــك و هم نهاديــن برقرار 
مي شــوند، در موضــوع عشــق همــواره بــه درازاي 
ــد.  ــي مي مانن ــس باق ــي پارادوك ــخ در نوع تاري
ــا  ــود ام ــده مي ش ــخن ران ــراوان س ــق، ف از عش
نمي تواننــد آن را تحقــق بخشــند. ادبيــات جهــان، 
از يــك لحــاظ عبــارت اســت از روايت هــاي 
نيافته انــد.  تحقــق  تراژيــك عشــق هايي كــه 
ــا  ــد »جنگ ه ــت مي كنن ــه رواي ــه هايي ك حماس
هميشــه به خاطــر زنــان برپــا شــده اند«، نيــز 
ــي  ــد. تمام ــن واقعيت ان ــر همي ــي ب ــان و اثبات بره
اَشــكال هنــر، گويــي اعتــراف بــه عشــقي هســتند 
ــي  ــون دين ــي مت ــد. حت ــد تحقــق ياب كــه نمي توان
نيــز بــه نوعــي كهن تريــن آثــار هنــري هســتند كه 
از آرزوهــاي تحقق نيافتــه و يك طرفه مانــده اي 
ــد،  ــود دارن ــو وج ــزد و ايزدبان ــط اي ــه در رواب ك
ــودن  ــد. تقديس نم ــر پذيرفته ان ــدت تأثي ــه ش ب
ــي  ــوزه ي »زندگ ــوان ح ــترك به عن ــي مش زندگ
تمــدن،  نظام هــاي  طــرف  از  خصوصــي« 
باژگون شــده ترين قضــاوت دربــاره ي حقيقــت 
اجتماعــي اســت. در واقــع درك حــوزه ي عمومــي 
ــي  ــوزه ي خصوص ــي و درك ح ــوان خصوص به عن
ــتري  ــي بيش ــق و همخوان ــي، تطاب ــوان عموم به عن
ــود در  ــه ي موج ــه دارد. رابط ــت جامع ــا طبيع ب
زندگــي مشــترك، داراي چنــان خصوصياتــي 
ــاي  ــي پيونده ــي و تمام ــطح جهان ــه س ــت ك اس
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــن تح ــخ و بُ ــي را از بي اجتماع

             پژوهشی
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ايــن  تمــدن  دورويــي  بزرگ تريــن  مي دهــد. 
ــًا  ــمول را صرف ــه ي جهانش ــن رابط ــه اي ــت ك اس
يــك پديــده ي منفــرِد دوجانبــه ي بســيار محرمانــه 

ــت.  ــوده اس ــوب نم محس
اولیــن گامــي کــه در راه زندگــي بــه جامعــه ي انســاني 
ــد.  ــترک باش ــي مش ــاره ي زندگ ــد درب ــم، بای مي گذاری
انــدازه ي  بــه  نمي توانــد  حیــات  از  حــوزه اي  هیــچ 
حــوزه ي زندگــي مشــترک داراي خصوصیــت بنیادیــن و 
تعیین کننــده باشــد. بــه اقتضــاي تمامــي ایــن بازگویي هــا، 
اولیــن حــوزه اي کــه بایــد علــم آن وضــع گــردد، حوزه ي 
ــه ي  ّ ــه کلی ــت ک ــوده نیس ــت. بیه ــترک اس ــي مش زندگ
ــي  ــي تلق ــه ابتدای ــه  ک ــار اولی ــان اعص ــطوره ها و ادی اس
ــن  ــد؛ ای ــاز نموده ان ــن حــوزه آغ مي شــوند، همیشــه از ای
ــه  ــي ک ــت. علم ــط اس ــي مرتب ــت اجتماع ــا حقیق ــر ب ام
ــژه زن وضــع گــردد،  ــون زندگــي مشــترک و به وی پیرام
اولیــن گام صحیحــي خواهــد بــود کــه در حــوزه ي 

ــد. ــد ش ــته خواه ــي برداش جامعه شناس
سوسیالیســت بودن، قبــل از هرچیــز بایــد با برقرارســازي 
ســطح]رفیع[ آزادي در زندگــي مشــترک مرتبــط باشــد. 
بایــد شــیوه ي زندگــي اي مشــابه بــا زندگي هــاي بــزرگ 
را  دشــوار  پراکتیکــي  از  برخــوردار  و  اصول مندانــه 
ــِي  ــیوه هاي زندگ ــرآغاز ش ــه در س ــم ک ــرار دهی ــا ق مبن
برمي خوریــم.  بــه آن هــا  دینــِي کهــن  و  اســطوره اي 
برســاخت سوسیالیســتِي زندگــي مشــترک، تنهــا بــا گــذار 
از اَشــکال و ماهیــت دســت آموزگرداني و خانگي ســازي 
ــه ي کاپیتالیســتي  ــي و مدرنیت ــاي تمدن موجــود در نظام ه

ــد.  ــق یاب ــد تحق مي توان
ســطحي کــه در روابــط و مناســبات زندگــي مشــترک 
توســعه داده خواهــد شــد بــه میزانــي کــه علمــي، هنــري 
و فلســفي باشــد، بــه همــان میــزان راه بــر جامعــه ي 
سوسیالیســتي خواهــد گشــود. تحقــق سوسیالیســم در 
ــک  ــز داراي ی ــل از هرچی ــترک، قب ــي مش ــط زندگ رواب
ارزش اصولــي و عملــِي اغماض ناپذیــر اســت. به  جــز 
رابطــه اي از ایــن دســت، راه دیگــري کــه بتوانــد بــه 
سوسیالیســم ختــم شــود وجــود نــدارد. اگــر وجود داشــته 
باشــد نیــز، ایــن روابــط نوعــي روابــط غیرمســتقیم   اند کــه 
ــه روي خطاهــا بســیار گشــوده هســتند. اینکــه زندگــي  ب
رابطــه  ي  »نوعــي  به صــورت  سوسیالیســتي  مشــترک 
برقرارگشــته مابیــن دو نفــر« درک و برداشــت شــود، 
زندگي هــاي  بي شــک،  اســت.  ناقــص  رویکــردي 
مشــترک مي تواننــد به صــورت نمونه هــاي محســوس 

دوتایي]یــا دوجانبــه[ وجــود داشــته باشــند، امــا نمي تــوان 
بــه ایــن نمونــه تقلیل دهي شــان نمــود. زندگــي مشــترک، 
جنبه هــاي  طریــق  از  کــه  اســت  ماهیت منــد  حیاتــي 
ــتر  ــا، بیش ــِم معن ــروي عظی ــاق و نی ــناختي، اخ زیبایي ش

به صــورت انتزاعــي زیســته مي شــود.
زندگــي  حیطــه ي  در  کــه  زنانــي  و  مــردان 
را  اگــر حیــات آزاد  سوسیالیســتي جــاي مي گیرنــد، 
ایجــاد  به صــورت جهانشــمول و جمعي]یــا کلکتیــو[ 
شــانس  مي تواننــد  نیــز  منفــرد  به صــورت  نماینــد، 
ــي  ــد. در تمام ــت آورن ــا را به دس ــح و زیب ــات صحی حی
جنبش هــاي اجتماعــِي بــزرگ تاریــخ مي تــوان ایــن 
واقعیــت را مشــاهده نمــود. ایــن نکتــه  حائــز اهمیــت 
روزانــه ي  بازي هــاي  بــا  منفــرد،  حیــات  کــه  اســت 
ازدواج اشــتباه گرفتــه نشــود و بــه همــان میــزان نیــز 
ازدواج،  از  خــارج  نامطلوب گشــته تِر  اَشــکال  بــا 
ــیل  ــي پتانس ــه تمام ــي ک ــردد. در حال ــي نگ ــان تلق همس
حیــات  در  اجتماعــي  کلکتیویتــه« ي  و  »جهانشــمولي  
ــي  ــر ازدواج ــرِد غی ــکال منف ــت، در اَش ــان اس ــرد نه منف
و  تمــدن  خانگــِي  لعبت  بازي ماننــد  ازدواج هــاي  و 
صــورت  کلکتیویتــه  و  جهانشــمولي  نفــي  مدرنیتــه، 
متمایزســازي اي،  چنیــن  بــه  اقــدام  بــدون  مي گیــرد. 
قابــل  سوسیالیســتي  به گونــه اي  جــزء  آزاِد  حیــات 
ــوب  ــه در چارچ ــي ک ــژه زن ــرد و به وی ــت. م ــق نیس تحق
حیــث  به واســطه ي  دارد،  قــرار  سوسیالیســتي  روابــط 
ــي  و فلســفي« اي کــه در  »علمــي ، زیبایي شــناختي، اخاق
ــروي  ــد، داراي نی ــد و مي زی ــش مي پروران ــود خوی وج
ــرد  ــِي م ــه ي عظیمــي اســت. شــخصیت هاي اینچنین جاذب
ــت  ــي شکس ــات اجتماع ــا حی ــه ب ــم در مواجه و زن، ه
حیــات  خویــش  موجودیــت  بــا  هــم  و  نمي خورنــد 
اجتماعــي آزاد را برمي ســازند. جنبش هــاي جامعــه ي 
ــن  ــه اینچنی ــخصیت هایي ک ــق ش ــا از طری ــي، تنه تاریخ
ــوند.  ــل مي ش ــروزي واص ــه پی ــد ب ــب نموده ان ــا کس معن
ــه معنــاي واقعــِي کلمــه بایــد همیشــه  ایــن شــخصیت ها ب
به عنــوان  همــواره  و  شــوند  شــناخته  سوسیالیســت 
و  شــود  یــاد  آن هــا  از  سوسیالیســت  شــخصیت هایي 

ــرود.  ــار ب انتظ
بــه هنــگام توســعه ي حالــت عملــي زندگــي مشــترک 
ــب زن و  ــه از جان ــد ک ــود دارن ــي وج ــکات مهم آزاد، ن
مــرد بایــد مــورد دقــت قــرار گیرنــد. مــواردي را کــه هــر 
زن داراي شــانس زندگــي آزاد و یــا خواهــان کســب 
شــانس مزبــور قبــل از هــر چیــز بایــد انجــام دهــد، 
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مي توانیــم این گونــه بیــان نماییــم: 

ــرد  ــا م ــه ب ــي ک ــراکتي جنس ــد ش ــتي بدان آ( زن بایس
ــض  ــک مح ــاي بیولوژی ــک ارض ــه ی ــد، ب ــاز مي کن آغ
ــه ي  ــک پنج ــا ی ــگ، ب ــس پلن ــت و در قف ــدود نیس مح
قــدرت و نیرویــي همطــراز خوابیــدن بــا پلنــگ رویــارو 
خواهــد مانــد. به ویــژه قرارداشــتن در حالتــي نظیــر 
ــر  ــد منج ــي، مي توان ــي قفس ــارت پلنگ ــنگي و اس گرس
بــه اســتفاده ي مرگبارتــر مــرد از پنجه هایــش شــود. 
ــه ي  ــا رابط ــه ب ــس از اینک ــد پ ــي بدان ــتي به خوب زن بایس
زناشــویي و ازدواج ســنتي یــک بــار وارد قفــس گردیــد، 
بــه آســاني ســالم بیــرون نخواهــد آمــد و بهــاي ورود بــه 
قفــس را یــا بــا جــان خویــش خواهــد پرداخــت یــا مبــدل 
بــه ماده پلنگــي کامــًا تسلیم شــده خواهــد گشــت. تیــپ 
ــه  ــت ک ــي اس ــود زن ــگ، بازنم ــدِي ماده پلن ــا ریخت بن ی
ــه  ــد شــده، و ایــن مــوردي چنــدش آور و کری »مرد«مانن
ــرد  ــان م ــوالیته ي می ــا[ سکس ــي ی ــه ي جنس ــت. ]رابط اس
هژمونیــک و زن مردماننــدي کــه کامــًا تســلیم او شــده، 
نقــش اصلــي را در شــکل گیري ایــن پلیــدي و کراهــت 
ایفــا مي نمایــد. مردهــا بــا غــرور روز »ازالــه ي« باکرگــي 
ــه  ــل نهفت ــد؛ دلی ــاد مي کنن ــد و از آن ی ــان را مي زین زن
در پــس ایــن امــر ارضــاي غریزي)پدیــده ي بیولوژیــک( 
نیســت، بلکــه ایــن رابطــه در شــکل گیري مناســبات 
ــکارت«،  ــه ي ب ــش دارد. »ازال ــهم و نق ــرده س ــدرت ـ ب ق
ســرآغاز محکوم ســازي بي حدومــرز زن بــه بردگــي 
ــود  ــي مي ش ــاس ارباب ــاي احس ــدرت، راهگش ــت. ق اس
کــه ایــن نیــز بــه معنــاي اثبــات مردانگــي اســت. بعدهــا 
ایــن روش بــر روي مــردان جــوان نیــز اجــرا شــد. نهــاد 
بردگــي بــر روي هــر دو جنــس نیــز تطبیق دهــي گردیــد. 
ــي  ــه ي جنس ــي رابط ــرد در پ ــدازه ي م ــه ان ــه زن ب اینک
ــي  ــل جنس ــت. عم ــط اس ــي مرتب ــاد بردگ ــا نه ــت، ب نیس
کــه مدرنیتــه ي کاپیتالیســتي به گونــه اي نامحــدود آن 
را افزایــش داده، ابــزار دامنه دارتریــن بردگــي اســت 
ــر  ــورد راه ب ــن م ــده؛ ای ــل ش ــان تحمی ــوع انس ــر ن ــه ب ک
ــاید.  ــدود مي گش ــتثمار نامح ــدرت و اس ــي ق فرصت یاب
ــن رابطــه،  ــال ای ــان در قب ــر ادی ــز اکث برخــورد گمان آمی
مــوردي پـُـر معناســت و بــا راهگشــایي آن بــر انحطــاط، 
ارتبــاط  دایــره ي حقیقــت در  از  کراهــت و خــروج 

مي باشــد.
بـــ( زن بــا علــم بــر اینکــه در صــورت قرارنداشــتن در 
ــر، مــرد مقابــل در هــر حــوزه ي  موقعیــت زناشــویي براب
ــد  ــار خواه ــي رفت ــد یوزپلنگ ــاالر همانن ــه ي مردس جامع

ــه روي  ــتن ب ــز برداش ــاده ي خی ــه آم ــه هرلحظ ــرد ک ک
شــکار خویــش اســت، بایــد شــیوه ي عمــل و رفتــار 
ــه  ــي  ک ــر هنگام ــگ ن ــد. یوزپلن ــن نمای ــش را تعیی خوی
فرصــت بیابــد، یعنــي وقتــي در ایــن زمینــه از موانــع 
ــذار  ــد گ ــرار دارن ــش ق ــر راه ــر س ــه ب ــي اي ک اجتماع
کــرد، قطعــاً پنجــه اي به ســوي زن خواهــد انداخــت. مــرد 
ــار  ــچ هنج ــه هی ــدون آنک ــه ب ــن لحظ ــرا در ای قدرت گ
اخاقــي و دســتاویز وجدانــي اي را بشناســد، در پــي 
شــکار زن برخواهــد آمــد. نــه پوشــش و حجــاب دینــي 
ــر ایــن امــر مانع ســازي  ــه حقــوق، نمي تواننــد در براب و ن
ــگاه وارد  ــد و آن ــت را بدان ــن وضعی ــد ای ــد. زن بای کنن
حــوزه ي اجتماعــي شــود؛ بــه  عبــارت صحیح تــر بــدون 
وجــود یــک خــود ـ دفاعــِي ضمانــت دار، نبایســتي وارد 
ــردد. ــت گ ــد امنی ــوت و فاق ــي خل ــاي اجتماع حوزه ه

ــه ي  ــد هــدف اساســي مدرنیت ــي بدان ــد به خوب جـــ( بای
روش هــاي  طریــق  از  هــم  به ویــژه  کاپیتالیســتي 
سفت وســخت کــه نمایانگــر نیــروي پــول و قــدرت 
ــرِم بازتاب دهنــده ي  اســت و هــم از طریــق روش هــاي ن
حــاالت  از  مملــو  ادبیــات،  به ویــژه  و  هنــر  نیــروي 
ــه اي  ــت. مدرنیت ــدرن اس ــرده ي م ــه ب ــازي زن ب مبدل س
کــه در مقابــل زن اســت، چــه بــا روش هــاي متکــي 
ــراوان  ــت  و ف ــا وعده هــاي ف ــدرت و چــه ب ــول و ق ــر پ ب
عاشــقانه، نیــروي یورشگري ســت به مراتــب فراتــر از 
مــرد جامعــه ي قدیمــي. در زمینــه ي پــول و عشــق، اقــدام 
ــروي  ــن نی ــر ای ــات آزاد در براب ــتجوي حی ــه جس زن ب
دهشــتناک مردســاالر، فراتــر از یــک خیــال بیهــوده 
حــاوي معنایــي نیســت. زن هــر انــدازه بــا صداقــت تمــام 
و بــا توســل بــه رفتارهــاي زیبــا برخــورد نمایــد و در پــي 
ــر و  ــرد معتب ــر م ــد، در براب ــترک آزاد باش ــي مش زندگ
ــه ُخســران دچــار خواهــد شــد. یعنــي  ــه ب مقبــول مدرنیت
ــد. ــد ش ــدرن زن خواه ــي م ــه بردگ ــر ب ــي منج ــر راه ه

جامعــه ي  ایــن  همــه ي  وجــود  بــا  زن  اگــر  د( 
مردســاالر، بــر آزادمانــدن اصــرار و ابــرام ورزد، در 
آن صــورت ناگزیــر اســت یــا یــک تنهایــي بــزرگ 
ــواري هاي  ــا دش ــد ی ــي کن ــرد و زندگ ــش بگی را در پی
ــه اش  ــر لحظ ــه ه ــد ک ــل نمای ــري را تقب ــي پیکارگ نوع
آکنــده از مبــارزه اي سوسیالیســتي خواهــد گذشــت. 
تنهایــي، بــراي وضعیت هــاي مارژینال]یــا حاشــیه اي[ 
مصــداق دارد. زندگــي سوسیالیســتي نیــز مســتلزم نوعــي 
ــاي  ــنگ و همت ــه همس ــت ک ــد اس ــي ایزدبانومانن زندگ
فرهنــگ الهگــي کهــن باشــد. بایــد بــه ایــن خصوصیــت 

             پژوهشی
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انســان تبار  مــرد  بــا  آن هــا  نمــود:  توجــه  ایزدبانــوان 
ــم  ــخ درمي یابی ــه تاری ــي ب ــا نگاه ــد. ب ازدواج نمي کردن
کــه وقتــي مــرد مبــدل بــه خدا]یــا ایــزد[ شــد، اثــر 
ــه  ــزي ک ــد. چی ــاي نمان ــوي زن برج ــي از ایزدبان چندان
ــي  ــت. ول ــته اس ــه زِن فرش ــدن ب ــد، مبدل ش ــي مي مان باق
ــز  ــي ناتــوان اســت کــه اندکــي نی زِن فرشــته بازنمــود زن
ــن  ــش چنی ــت داده. نق ــش را از دس ــیتي خوی ــوان جنس ت
ــا ایلچي گــري[ آن ســوتر  ــي در جامعــه از پیک بودن]ی زن
ــا  ــاي اینان ــا[ نگاره ه ــا ی ــک از]فیگوره ــر ی ــي رود. ه نم
ــاژ ي از زن  ــده، ایم ــطوره ها آم ــه در اس ــت ک و آفرودی
متفاوت تــري اســت. بازنمــود زنــي اســت کــه هنــوز 
ــش  ــماني خوی ــوان جس ــیتي و ت ــه ي جنس ــي، جاذب زیبای
ــه  ــه زِن ایناناگون ــري ک ــت. عنص ــداده اس ــت ن را از دس
ــا)ایزدبانوي عشــق( زندگــي مشــترک را  و آفرودیت آس
ــترک  ــي مش ــه زندگ ــت ک ــري اس ــد، عنص در وي بجوی
ــود  ــته ش ــک دانس ــد نی ــد. بای ــهیم نمای ــا او تس آزاد را ب
ــه وار  ــرد پرومت ــک م ــراً فقــط ی ــن عنصــري اکث کــه چنی
مي توانــد باشــد کــه نیمه خــدا و نیمه انســان اســت. در 
ــرد،  ــراً م ــا اکث ــر ی ــن عنص ــا، ای ــخ و در روزگار م تاری
ــا فیگــور و نمــاد[  ــک نگاره]ی ــوان ی ــد به عن ــا مي توان تنه
ــق  ــي آن، از طری ــیت یابي و تجلّ ــود. محسوس ــور ش تص
مي باشــد.  امکان پذیــر  فوق العــاده  جنــگاورِي  یــک 
ــروي  ــه نی ــه ب ــي ک ــان بي نقاب ــت دادن خدای ــدون شکس ب
وحشــتناک مدرنیتــه ي کاپیتالیســتي مجهــز شــده اند، 
تحقــق نخواهــد یافــت. ایــن نــوع محسوسیت بخشــي 
ــت.  ــوار اس ــا دش ــت ام ــن نیس ــازي، غیرممک و متجلّي س
سوسیالیســت بودن، اندکــي نیــز بــا محسوسیت بخشــي 
اینانــا ـ آفرودیــت«  و  »پرومتــه  ایمــاژ  متجلّي ســازي  و 

مي گــردد. ممکــن 
ــترک آزاد  ــي مش ــان زندگ ــرِد خواه ــه م ــواردي ک م
ــوان به طــور  ــز انجــام دهــد را مي ت ــل از هرچی بایســتي قب

ــمرد: ــه برش ــه وار اینگون خاص
مقابلــش  در  کــه  زنــي  بدانــد  بایــد  مــرد  ایــن  آ( 
ــي  ــت هژمون ــه تح ــت ک ــي اس ــود، زن ــرار داده مي ش ق
پنج هــزار ســاله ي تمــدن و کاپیتالیســم پانصــد ســاله اش، 
گردیــده  بردگــي  همه نــوع  شرطي شــده ي  و  منقــاد 
اســت. تنهــا چــاره ي زن مزبــور ایــن اســت کــه در مقابــل 
تمامــي  باشــد.  پلنگ آســا  مــاده اي  پلنگ آســا،  مــرد 
اســتراتژي ها و تاکتیک هــاي زندگــي او چنــان برســاخته 
ــد. اگــر  ــا عمــل نمای ــن مبن ــر ای ــا هــر لحظــه ب شــده اند ت
بالعکــس آن را بخوانیــم، دیــده مي شــود کــه: او نیــز 

ــرد  ــش، م ــا ســلیقه ي خوی ــد ب قفســي دارد کــه مي خواه
شــریک خــود را در آن گرفتــار آورد. اگــر مــرد در پــي 
زندگــي مشــترک آزاد باشــد، رهایــي اش از اســتراتژي ها 
انــدازه ي  بــه  حداقــل  زنــي،  چنیــن  تاکتیک هــاي  و 
ــتراتژي ها  ــي از اس ــت. رهای ــوار اس ــرده  دش ــورد زِن ب م
ــل  ــي متقاب ــوان بردگ ــن زن به عن ــه ای ــي ک و تاکتیک های
تحمیل شــان مي نمایــد، بــراي مــرد سوسیالیســتي کــه 
ــوزه ي  ــک ح ــت، ی ــترک آزاد اس ــي مش ــي زندگ در پ
به طوریکــه  مي آیــد؛  به شــمار  جنــگ  اولویــت دار 
ــارزه ي  ــه مب ــود ب ــادر نخواهــد ب ــروزي در آن ق ــدون پی ب

ــذارد.  ــي گام بگ ــتي حت ــه ي سوسیالیس جامع
بـــ( مــردي کــه متأهــل اســت بایــد بدانــد کــه حداقــل 
بــه انــدازه ي زن، در برابــر تأثیــرات نوعــي نهــاد بردگــي 
ــي  ــرات منف ــذار از تأثی ــت گ ــرد جه ــن م ــرار دارد. ای ق
نهــاد مزبــور، بایــد در مــکان خانــه همیشــه در پــي زندگي 
سوسیالیســتي تکاپــو نمایــد. بــا زن بــرده، تنهــا به صــورت 
ــگ  ــذار از فرهن ــت. گ ــوان زیس ــتباه مي ت ــرده وار و اش ب
در  موفقیــت  مســتلزم  خصوصي شــده،  فاحشــه خانه ي 

کســب فرهنــگ زندگــي مشــترک آزاد اســت. 
ــده ي  ــیت گرا و اغواکنن ــگ جنس ــل فرهن جـــ( در مقاب
مدرنیتــه ي کاپیتالیســتي، بایــد مبــارزه  بــا نفــس را به طــور 
اســتراتژي ها  داد.  انجــام  موفقیت آمیــز  و  پیوســته 
مــرد  تســلیم گرفتن  بــراي  کــه  تاکتیک هایــي  و 
ــارت  ــدازه ي اس ــه ان ــت کم ب ــته اند، دس ــزي گش طرح ری
نبایــد  مســتهلک کننده اند.  و  به ســتوه آورنده  زن، 
ــرد از  ــه ي کاپیتالیســتي، م ــوش کــرد کــه در مدرنیت فرام
ــت[  ــا رجولیّ ــي مردانگي]ی ــه نوع ــاً ب ــرف صرف ــک ط ی
ــي  ــده، دگردیس ــز ش ــک مبالغه آمی ــر بیولوژی ــه از نظ ک
یافتــه اســت و از طــرف دیگــر بــا تمامــي فرهنــگ 
اجتماعــي اش بــه حالتــي زن گونــه درآورده  شــده اســت. 
مــرد بیولوژیکــي کــه به طــور افراطــي جنسیت گراســت، 
از  و  پلنــگ درآورده شــده  به صــورت  یــک ســو  از 
ســوي دیگــر بــه گربــه اي بــا فرهنــگ زن گونــه)زن 
برده آســا( مبــدل گردیــده اســت. بــدون فروپاشــاندن 
ایــن مردانگــي اي کــه مدرنیتــه تحمیلــش مي نمایــد، 
جامعــه ي  راه  در  و  شــد  سوسیالیســت  نمي تــوان 

سوسیالیســتي مبــارزه کــرد.
د( جهــت زندگــي مشــترک آزاد در برابــر تمامــي ایــن 
عوامــل و فاکتورهــاي منفــي، مبــارزه بــراي آفریــدن مــرد 
آزاد حداقــل به انــدازه ي مبــارزه در راه آفریدن زن آزاد، 
الزم و ضروري ســت. ]مردانگــي یــا[ مردبودنــي آزاد، از 
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طریــق گــذار از شــخصیت مــردي میســر مي گــردد کــه 
جامعــه ي مردســاالر او را بــه بردگي کشــانده اســت. باید 
ــي اي  ــب عرفان ــه مرات ــش، ب ــت اجتماعــي خوی در واقعی
کــه هنــوز هــم معتبرنــد و مصــداق دارنــد، دســت پیــدا 
ــا  ــه دنی ــرد ب ــد »م ــه مي گوی ــت ک ــي هس ــم. عبارت کنی
ــوان  ــوال مي ت ــان من ــر هم ــویم«، ب ــرد مي ش ــم، م نمي آیی
ــا  ــم ام ــا مي آیی ــه دنی ــدن ب ــرِد تم ــه ي م ــت »به منزل گف
ــا از  ــا تنه ــر م ــد«. در عص ــوان ش ــم مي ت ــردي آزاد ه م
طریــق علــم، فلســفه و هنــر مدرنیتــه ي دموکراتیــک 
و  محسوســیت  را  پرومتــه وار  مــرد  ایمــاژ  مي تــوان 
ــه  ــود ک ــدي درک ش ــور ج ــد به ط ــید. بای ــي بخش تجلّ
ــي  ــت زندگ ــر جه ــم و هن ــفه، عل ــن، فلس ــطوره، دی اس
هســتند و نقــش ســرآمد آن هــا برســاختن شــریک آزاد 
ــن  ــت؛ در همی ــرگزینِي آزاد اس ــي همس و متحقق گردان
چارچــوب بایســتي بــه ایــن مقولــه بُعــدي اخاقــي 
معاصــر  ازدواج هــاي  شــود.  داده  زیبایي شــناختي  و 
خانداني)کــه  هیرارشــیک  فرهنــگ  تــداوم  کنونــي، 
فرهنگــي حــدوداً هفت هــزار ســاله اســت( مي باشــند 
بنیادیــن  ارزش هــاي  تولیــد  حــوزه ي  به منزلــه ي  و 
حداکثــِر  دروني ســاختِن  از  دولت گــرا،  جامعــه ي 
ــیوه ي  ــه ش ــم ب ــرد آن ه ــخصیت زن و م ــه ش ــاوز ب تج
نامــوس، آکنده انــد. عــدم تحقــق عشــق،  هنجــار و 
به منزلــه ي  خانــواده،  فروپاشــي  و  شــایع  طاق هــاي 
نتایــج فرهنــگ تجــاوزي کــه بــا هــدف قــدرت و 
مــوارد  اســت،  بــار شــده  بــر شــخصیت ها  اســتثمار 
ــتي و  ــه ي سوسیالیس ــتند. جامع ــي هس ــر و بدیه فهم پذی
تنهــا توســط شــخصیت هایي مي توانــد تحقــق  آزاد، 
ــا  ــه ب ــاوز، لحظه به لحظ ــگ تج ــر فرهن ــه در براب ــد ک یاب
ــز شــده اند.  ــم، اتیــک و زیبایي شناســي تجهی فلســفه، عل
ــه  ــترک آزادي ک ــاي مش ــه زندگي ه ــت ک ــکار اس آش
ــه  ــرد و جامع ــراي ف ــوند، ب ــعه داده ش ــا توس ــن مبن ــر ای ب
همیشــه زیبایــي، درســتي و نیکــي به بــار خواهنــد آورد.

تنهــا از طریــق زندگــي مشــترک آزاد، شــخصیت 
سوسیالیســت آن و مبــارزه ي اجتماعــي اش قــادر خواهیم 
بــود حیــات معجــزه وار و ســحرآمیزي کــه توســط 
ــم  ــده را بازیابی ــیده ش ــرو پاش ــتي ف ــه ي کاپیتالیس مدرنیت
ــودکان  ــد ک ــور بای ــن منظ ــم. بدی ــهیم گردی و در آن س
و به ویــژه کــودکان دختــر را از همــان اوان کودکــي 
طریــق  از  و  دموکراتیــک  مدرنیتــه ي  نهادهــاي  در 
ذهنیــت آزاد، آمــوزش دهیــم و وارد عمــل شــدن از 
طریــق مبــارزه ي سوسیالیســتِي دموکراتیــک را به عنــوان 

ــران  ــه دیگ ــم، آن را ب ــش بپذیری ــات خوی ــیوه ي حی ش
ــم. ــب نمایی ــت کس ــم و در آن موفقی ــم دهی تعمی

نتیجه گیری
نظــام مدت هاســت كــه شــانس اصــاح از 
ــزي  ــا را از دســت داده اســت. چي ــق رفرم ه طري
كــه الزم اســت، يــك »انقــاب زن« اســت 
اجتماعــي  حوزه هــاي  تمامــي  در  بايــد  كــه 
ــان  ــي زن ــه بردگ ــه ك ــرد. همان گون ــورت گي ص
ژرف تريــن بردگــي اســت، انقــاب زن نيــز بايــد 
باشــد.  برابــري  و  آزادي  انقــاب  ژرف تريــن 
انقــاب زن هــم از حیــث نظــري و هــم از حیــث عملــي، 
اســت.  اقدامــات  و  گام هــا  ریشــه دارترین  مســتلزم 
قبــل از هرچیــز یــک مبــارزه ي متوالــي و مســتمر در 
برابــر ایدئولــوژي جنســیت گرا الزم اســت. انقــاب 
ــي در  ــي و سیاس ــارزه ي اخاق ــتلزم مب ــن مس زن همچنی
ــار  ــت و چه ــه بیس ــت ک ــري اس ــت تجاوزگ ــر ذهنی براب
ســاعته در حــال جریــان مي باشــد. همچنیــن مســتلزم 
بچــه  آوردن  »به دنیــا  پدیــده ي  رد  و  محکوم ســازي 
ــپردن  ــتلزم س ــت. مس ــتثمار« اس ــدرت و اس ــدف ق ــا ه ب
کامــل »اراده ي به دنیــا آوردن بچــه« بــه زن آزاد شــده 
ــدان   ــوژي خان اســت. مســتلزم ایجــاد انقــاب در ایدئول
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــر مي آی ــه نظ ــد. ب ــواده مي باش و خان
مــورد ایــن اســت کــه بایســتي از فلســفه  و یــا به عبــارت 
ــا زن، گــذار  ــي ب ــر بي فلســفه گِي زندگــي کنون صحیح ت
نمــود. نیــروي زندگــي بــا زن را بایســتي بــا نگــرش مبتني 
ــط  ــي مرتب ــل جنس ــاي می ــدان و ارض ــتن فرزن ــر داش ب
ــد  ــن پیون ــوان ژرف تری ــد آن را به عن ندانســت، بلکــه بای
دوســتي،  رفاقــت و اجتماعي بــودن، در ایجــاد »زیبایــي، 
صداقــت، صلــح و اصالــت« و »تشــریک مســاعي آزادانه 

ــرد. ــاهده ک ــر« مش و براب
ــي  ــه « ي زندگ ــر و آزادان ــهیم براب ــک، »تس ــدون ش ب
ــت  ــه ي حقیق ــل در زمین ــي متقاب ــتلزم فرزانگ ــا زن، مس ب
اجتماعــي اي اســت کــه به طــور مطلــق در مســیر صحیــح 
مي توانــد  تنهــا  راســتین  عشــق  مي کنــد.  حرکــت 
به گونــه اي متقابــل در چارچــوب تــوازن نیــروي حقیقــت 
ــه  ــخصیت هایي ک ــود. ش ــه ش ــش گرفت ــي در پی اجتماع
بــه بردگــي، تجــاوز و قــدرت آلــوده گشــته اند، بــه هیــچ 
ــد. آزمون هــاي ناموفــق و  وجــه نمي تواننــد عشــق بورزن
ورشکســتگي  خانواده هــا کــه به طــور گســترده و مســتمر 
روي مي دهنــد، ایــن واقعیــت را تصدیــق مي نماینــد. در 
ــرد داراي  ــدازه ي م ــه ان ــل ب ــز حداق ــي کــه زن نی صورت
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ــت و  ــوان محب ــد، مي ت ــي باش ــي اجتماع ــرو و فرزانگ نی
زیبایــي را به گونــه اي عــاري از قــدرت و در محیطــي 
از  بیافرینــد و  برابــر و آزادانــه  به صــورت  صلح آمیــز 
طریــق تســهیم و تشــریک مســاعي، وارد عرصــه ي حیات 
گردانــد. روزگار کنونــي یعنــي ســده ي 21 اولویت دهــي 
ــه حالــت یــک شــرط الزم درآورده  ــه انقــاب زن را ب ب
اســت. شــعار »یــا زندگــي، یــا بربریــت« ایــن انقــاب را 

ــد. ــي مي گردان الزام
ــد  ــه نيازمن ــه ك ــه همان گون ــه ي خاورميان جامع
يــك انقــاب زراعــي ـ روســتايي دوم اســت، 
ــد.  ــد مي باش ــز نيازمن ــاب زن ني ــن انق ــه دومي ب
نوســنگي  دوران  در  زن  انقــاب  مادرســاالري، 
ــكوه  ــاب باش ــر، انق ــارت صحيح ت ــه عب ــت. ب اس
نوســنگي، يــك انقــاب زن بــود. انقــاب نوســنگي، 
ــه  ــا تكي ــم ب ــوز ه ــانيت هن ــه انس ــت ك انقابيس
ــاب  ــد. ضدانق ــراث آن روزگار مي گذران ــر مي ب
بزرگــي كــه بــر پايــه ي ضدانقــاب »پدرســاالري، 
ــي را  ــه ي طبيع ــي جامع ــه« تمام ــدن و مدرنيت تم
دچــار پســرفت نمــود، ســبب پيدايــش ژرف تريــن 
بردگــي و اســتثمار زنــان گرديــد و آن را در 
ــاب  ــن ضدانق ــه شــيوع بخشــيد؛ اي ــي جامع تمام
ــي  ــاي اجتماع ــي حوزه ه ــروزه در تمام ــزرگ ام ب
دچــار بحــران نظام منــد و وضعيــت كائوتيــك 
ــل درك  ــي رود. قاب ــي م ــه فروپاش ــته و رو ب گش
اســت كــه آنچــه بــر زن تحميــل مي شــود، 
خيانــت بــه زندگــي  اســت. اگــر طلــب همزيســتي 
ــر  ــن ام ــت اي ــد، جه ــته باش ــود داش ــا زن وج ب
ــا زن  ــوان همــراه ب ــز بت بايســتي پيــش از هــر چي
ــن  ــي را ضم ــي و تعال ــر زيباي ــي ب ــف مبتن عواط
تــوازن نيــروي فرزانگــِي متقابــل، بازآفرينــي كــرد 
و تســهيم نمــود. بايــد ايــن واقعيــت را برســاخت 
و بــه حقيقــت آن رســيد. در ايــن خصــوص، 
بايســتي مفــرد و كيهانــي يعنــي »زن و مــرد 
مشــخص و معلــوم«، بــا »مردانگــي و زنانگــي 
ــان  ــط جري ــه اي مختل ــده آل« به گون ــي اي انتزاع
ــاد  ــز ايج ــر ني ــن ام ــدن اي ــت عملي ش ــد. جه ياب
آگاهــي و اراده ي آن الزم اســت. بايــد مطلقــًا 
ــر  ــب  يكديگ ــك  و صاح ــر »مل ــي ب ــرش مبتن نگ
بــودن« را به صــورت ريشــه اي تــرك نماينــد. 
ــار را  ــل و معي ــنتي، اص ــوس س ــاي نام ــد به ج باي
بــر جذابيــِت »زيبايــي و اصالــت شــخصيتي« قــرار 

داد.
بــدون یــک انقــاب ریشــه  اي زن و بــه تبــع آن بــدون 
رهایي بخشــیدن  مــردان،  زندگــي  و  ذهنیــت  تغییــر 
زندگــي نامیســر اســت. زیــرا بــدون رهایــي زن کــه 
ــک  ــد ی ــه همانن ــي همیش ــت، زندگ ــود رأس زندگیس خ
ــان  ــه می ــي ک ــا زمان ــت. ت ــد داش ــان خواه ــراب جری س
ــرار  ــح برق ــا زن صل ــي ب ــان زندگ ــي و می ــا زندگ ــرد ب م
ــي  ــال واه ــک خی ــز ی ــعادت نی ــبختي و س ــود، خوش نش
خواهــد بــود. بــراي »زن« و »زندگــي آزاد«، واقعیــات 
اجتماعــي بي پایــان مي باشــند. جامعــه و زن خاورمیانــه اي 
به واســطه ي تمدنــي کــه در آن به ســر بــرده و مدرنیتــه اي 
کــه توســط آن فتــح گردیــده اســت، تــا حــد ممکــن بــه 
انحطــاط کشــیده شــده، از خوْدهســتي ]یا خودبــودن [ اش 
خــارج گشــته و بــه موقعیــت ابــژه رســانیده شــده اســت. 
تحلیــل مســئله ي اجتماعــي از راه زن و اقــدام بــه حــل آن 
از طریــق همــان پدیــده، روشــي صحیــح مي باشــد. اگــر 
جهــت مــادر مشــکات، تنهــا بــر مــادر راه  حل هــا یعنــي 
ــا گام هایــي  ــوان ب ــگاه مي ت انقــاب زن اصــرار شــود، آن

ــه حقیقــت رســید.  ــح ب صحی
ــئله  ــه ي مس ــک در زمین ــه ي دموکراتی ــت مدرنیت رهیاف
ایــده آل و عملــي مي باشــد.  انقــاب زن، راه حلــي  و 
چنــان  دموکراتیــک،  مدرنیتــه ي  ملت هــاي  پــروژه  ي 
پروژه هایــي نیســتند کــه بــدون زنــان طــرح و اجــرا 
هــر  انقاب هایــي هســتند کــه در  بالعکــس،  شــوند. 
گام خویــش از طریــق »ســهیم نمودن زن در فرزانگــي 
و فعالیــت«، تحقــق خواهنــد یافــت. همان گونــه کــه 
ــان تحقــق  ــا پیشــاهنگي زن ســاختن جامعــه ي اقتصــادي ب
مي یابــد، بازســازي آن نیــز مســتلزم نیــروي کمونــال 
ــي  ــان مي باشــد. اقتصــاد، پیشــه و عمــل اجتماعــِي ذات زن
زن مي باشــد. اکولــوژي علمــي اســت کــه تنهــا از طریــق 
هشــیاري و حساســیت مندي زنــان، بــا جامعــه عجیــن 
ــد  ــک و هم پیون ــي اکولوژی ــت زن، هویت مي گــردد. هوی
ــك،  ــه ي دموكراتی ــت. جامع ــت اس ــا محیط زیس ب
جامعــه اي اســت كــه مســتلزم ذهــن و اراده ي 
كــه  اســت  آشــكار  مي باشــد.  زن  آزاد 
مدرنیتــه ي دموكراتیــك، عصــر »انقــالب و 

ــت. ــان« اس ــدن زن تم
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ــن تنهــا راه  ــود. ای ــزرگ شــدن ب ــم ب تنهــا آرزوي بچه گی
ــن  ــت م ــید و مي تونس ــرم مي رس ــه فک ــه ب ــود ک ــاره اي ب چ
ــد.  ــات بده ــي نج ــد رئیس ــي چن ــاب زندگ رو از اون منج
ــه  ــه از جمل ــود. هم ــودم نب ــال خ ــن م ــز م ــچ چی ــًا هی عم
پــدر و مــادر، دو بــرادر و خواهــر و... بــه جــز خــودم بــرای 
ــه بازي هایــي  زندگــی ام تصمیــم می گرفتنــد. حتــي راجــع ب
ــد. در آخــر از طعــم  ــم می گرفتن ــا تصمی ــم هــم آنه کودکی
کودکــی و بازی هــای آن چیــزی درک نکــردم. بیشــتر 
وقت هــا بــه خیــال اینکــه بــزرگ بشــوم، خــودم بــرای 
ــم  ــردازم تصمی ــا نپ ــردازم و ی ــه چــه بپ زندگــی ام و اینکــه ب
خواهــم گرفــت، خــودم را تســلی مــی دادم. خانــواده ای 
متعصــب داشــتم. تعصبــی کــه ذهنیــت مردســاالری را 
ترویــج مــی داد. پــدرم رئیــس خانــه و برادرانــم نماینده هــای 
آینــده و جانشــینان او محســوب می شــدند. مــادرم هــم بیشــتر 
ــا در  ــده ی حکــم و نظــرات آنه ــا مجــری و پیاده کنن وقت ه
ــه بــود. عمــًا زن بــودن کســر شــأن بــود. یــک جنــگ  خان
ــود.  ــرار ب ــم برق ــا و برادرهای ــن خواهره ــگي بی ــبتاً همیش نس
ــار  ــای جنســیتي را کن ــاف  و چالش ه ــي اخت ــد وقت ــر چن ه
ــه ســرور می شــد.  ــر فضــای خان ــس ب ــش ب می گذاشــتیم آت
امــا چــون برادرهایــم قــادر بــه گــذار از ذهنیتــی کــه متــداوم 
ــای  ــایر اعض ــا س ــا و ی ــای خواهره ــد آزادی ه ــعی می کن س
مؤنــث در خانــه را ســلب کنــد نداشــتند، بعــد از مدتــی 
ــاد.  ــه بــه راه می افت ــی و مراف ــاره ناآرام ــاه دوب ــیار کوت بس
ــان هــر مقطــع درســي یــک ســري  ــادم هســت بعــد از پای ی
ســعی  کــه  می شــد  مــا  نصیــب  برادرانــه  نصیحت هــای 
داشــت در آخــر مــا را از خوانــدن معــاف ســازد. بــه بهانــه ی 
ــه ی  ــه خان ــرای یــک دختــر کــه بایســتی در آخــر ب اینکــه ب
شــوهر بــرود تــا اینجــا درس خوانــدن کافی ســت و ادامــه ی 
آن لزومــی نــدارد، فتواهایــی صــادر می شــد که ســرانجام در 
اجرایــی کــردن آن راه بــه جایــی نمی بردنــد. در ایــن جــور 
ــه  ــرد. همیش ــا می ک ــی را ایف ــک ناج ــش ی ــادر نق ــع م مواق
آرزو داشــت مــا بتوانیــم بــه اســتقال اقتصــادی دســت یابیــم 
ــدازه ای  ــه ان ــا همســر نباشــیم. ب ــرادر و ی ــدر، ب ــاج پ ــا محت ت
کــه از روزهــا و لحظــات بچگــی فاصلــه می گرفتــم در 
روزهــای  می آمــد.  قبــل  از  ســخت تر  زندگــی  نظــرم 
داغ و آفتــاب زده ي بچگــي می گذشــت و هرچــه بیشــتر 

ــر  ــد. سراس ــز می ش ــم هراس برانگی ــالی برای ــای بزرگ س دنی
کودکیــم در رویــا گذشــت. هــر روز کــه بزرگتــر می شــدم 
ــه  ــم ب ــع زندگی ای ــن مقط ــه ای ــردم ک ــاس می ک ــتر احس بیش
تباهــی رفتــه اســت. در آســتانه ی نوجوانــی، ناامیدانــه چشــم 
بــه سرنوشــتي دوختــه بــودم کــه حتــي نمیدانســتم ســهم مــن 

ــد. ــد باش ــدر می توان ــا چق در آن ت
ــتم  ــق گش ــا موف ــودم، ام ــطي ب ــاگرد متوس ــه ش ــا اینک ب
در اولیــن دوره شــرکت در آزمــون دانشــگاه بــا نمــره 
ــود و  ــرده ب ــازه ازدواج ک ــرم ت ــوم. خواه ــول ش ــي قب باالی
ــودم تشــویق  ــزرگ ب ــه و ب ــر دوم خان ــه حکــم اینکــه دخت ب
مي شــدم تــا جــواب یکــي از خواســتگارهایم رو بدهــم. 
ــل  ــم. در مقاب ــه و زندگی ــروم ســر خان ــه قــول معــروف ب و ب
ــام  ــرا تم ــردم. زی ــت ک ــش مقاوم ــا نرم ــات ب ــن تحمی ای
هدفــم بــه اتمــام رســاندن درس و بــه اشــتغال پرداختــن 
ــکات را در  ــن مش ــه ی ای ــل هم ــاره ی ح ــع چ ــود. در واق ب
ــان  ــه زم ــر اینک ــه در فک ــتم. همیش ــی می ُجس ــتقال مال اس
ــه  ــر دســت ب بســیار کوتاهــی دارم و بایســتی هــر چــه زودت
ــه ایــن ایــده ی خــود جامــه ی عمــل بپوشــانم،  کار شــده و ب
ــگاه  ــردن دانش ــپري ک ــا س ــان ب ــتا همزم ــن راس ــودم. در ای ب
بــه دنبــال کار هــم می گشــتم. ســرانجام در یــک روزنامــه ی 
ــن کار  ــه اي از ای ــچ تجرب ــردم. هی ــه کار ک ــروع ب ــی ش محل
ــا اتــکا بــر اعتمــاد بــه نفــس  نداشــتم، امــا ســعی می کــردم ب
ــه  ــاد ب ــد دارای اعتم ــد بودن ــت هایم معتق ــتر دوس خود)بیش
نفــس کاذب هســتم( در کارم موفــق عمــل کنــم. بــا اینکــه 
ــی در نتیجــه  ــم نمی شــد ول ــن کار نصیب ــی از ای ــول آنچنان پ
ــم را بدهــم و کمــی هــم  توانســتم حداقــل خــرج کتاب های
پس انــدازی داشــته باشــم. رشــته ی تحصیلــی ام اقتصــاد بــود 
و ایــن کمکــم مي کــرد بیشــتر بــه دنبــال کارهــاي پردرآمــد 

باشــم. 
ــودم.  ــات ب ــعر و ادبی ــر و ش ــق هن ــر عاش ــویی دیگ از س
ــول مي خواســت و هــم وقــت کــه  ــن هــم پ ــر رفت ــال هن دنب
مــن هیچ کدامشــان را نداشــتم. دلــم هــم راضــی نمی شــد از 
خانــه پــول بگیــرم. بی نهایــت مغــرور بــودم. ســعی می کــردم 
ــه تنهایــی روی پاهــای خــودم به ایســتم. در واقــع انتخــاب  ب
رشــته  ی اقتصــاد هــم بــرای همیــن بــود کــه می دانســتم 
ــد  ــی می توان ــتقال مال ــه اس ــیدن ب ــات در رس ــتر از ادبی بیش
مثمــر ثمــر باشــد. ولــی در هــر صــورت قــادر نبــودم دســت 
ــم  ــردارم. تصمی ــر ب ــه هن ــن ب ــی پرداخت ــود یعن ــق خ از عای
گرفتــم از جایــی شــروع کنــم. همیــن باعــث شــد کــه 
ــه کار شــده  و در گام نخســت  ــی دســت ب ــه تنهای خــودم ب
بــه طراحــی چهره  ها)درســتن کــردن پورتــره( پرداختــم. 
توانســتم بــه تجــارب ارزنــده ای دســت یابــم. تــا جایــی کــه 
ــد  ــن ش ــم. و ای ــودم را بفروش ــی های خ ــدم نقاش ــق ش موف

      اجتماعی
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ــم  ــی برای ــت اضاف ــچ وق ــاً هی ــم. تقریب ــی برای ــع مال ــک منب ی
ــگاه  ــم دانش ــتقیم مي رفت ــر کار مس ــود. از س ــده ب ــی نمان باق
و از اونجــا هــم بی توقــف برمیگشــتم روزنامــه. شــب ها هــم 
ــودم در کاس  ــادر ب ــا ق ــه تنه ــا اینک ــردم. ب ــي مي ک طراح
درس کار کنــم ولــی نمــره  ام هــم بســیار بــد نبــود. در شــرایط 
ــم کار  ــا تفریح ــتم. تنه ــرار داش ــواری ق ــیار ســخت و دش بس
بــود. بــا ایــن وجــود هنگامــی  کــه فکــر می کــردم بــه هدفــم 
نزدیــک شــده ام، خیالــم راحت تــر می شــد. شــاید هــم 
همیــن فکرهــا بودنــد کــه در مــن شــوق و انــرژی ادامــه دادن 

می آفریدنــد.
ایــن وضــع زیــاد ادامــه پیــدا نکــرد و مشــکات تازه تــری 
آرامــش نســبی زندگــی ام را تهدیــد می کردنــد. دســت 
ــی موجــب می شــد بیشــتر از گذشــته  ــه اســتقال مال یافتــن ب
بــه خودبــاوری دســت یابــم. متکــی بودنــم بــر توانایــی 
و اراده ی خــود عمــده دلیلــی بــود کــه بــه مــن جــرأت 
ســرپیچی از قوانیــن خشــک و خشــن خانــه را مــی داد. بــرای 
ــر کار  ــه س ــم ب ــتور نرفتن ــدر( دس ــط پ ــاال )توس ــن از ب همی
صــادر شــد. برادرهایــم نیــز بــه هــر دری می زدنــد تــا از کار 
کردنــم جلوگیــری کننــد. قــول دادنــد تــا بیشــتر از درآمــدی 
کــه کســب می کنــم بــه مــن خرجــی بدهنــد بــه شــرط اینکــه 
در خانــه بمانــم. نخســت فکــر کــردم که اگــر پیشنهادشــان را 

قبــول کنــم بــرای مــن هــم بهتــر خواهــد بــود امــا بعــداً بــه این 
ــرانجام  ــردن و س ــی ک ــان زندان ــه منظورش ــیدم ک ــه رس نتیج
ــی  ــه مقاومت ــن ب ــرای همی ــت. ب ــم اس ــود نمودن ــاج خ محت
ــم هــم ســعي کــردن  ــادر و خواهرهای ســخت دســت زدم. م
ــینی  ــه خانه نش ــن ب ــودم ت ــر نب ــن حاض ــا م ــد ام ــدم کنن متقاع
داده و بــدون چــون و چــرا و گــوش بســته اطاعــت امــر کنــم.

یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه بــر وخامــت وضــع موجــود 
و  خشــک  اســامی  قوانیــن  نمــودن  تحمیــل  می افــزود 
ــا وجــود  ــود. ب ــود. مــادرم فــردی مذهبــی ب ــه مــا ب افراطــی ب
ایــن وضــع ذهنیــت مردســاالر هــم بــا اتــکا بــر احادیــث و... 
فرصــت جــوالن بیشــتری در خانــه پیــدا می کــرد. بــه خوبــی 
ــرای  ــر ایــن امــر واقــف بودیــم کــه ذهنیــت حاکــم تنهــا ب ب
محــدود نمــودن و محبــوس کــردن مــا در چهــار دیــوار 
خانــه از احــکام و احادیــث اســامی اســتفاده می کنــد. 
ــردازم.  ــم بپ ــی ه ــه طراح ــودم ب ــادر نب ــی ق ــه حت ــه رفت رفت
ــا  ــر ب ــودن مغای ــی نم ــه طراح ــود ک ــن ب ــان ای ــرا بهانه ی ش زی
ــکام  ــی اح ــان اصل ــدر مجری ــادر و پ ــت. م ــام اس ــن اس دی
اســامی در خانــه بودنــد. بیشــتر وقت هــا ســر نمــاز نخوانــدن 
و مســجد نرفتــن مــا را دعــوا می کردنــد. پــدرم بــرای  ابــاغ 
و تحمیــل قوانیــن خــودش از منابــع دینــی اســتفاده می کــرد. 
ــات  ــته و مطالب ــرکوب خواس ــرای س ــن روش ب ــن بهتری و ای
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ــک  ــه ی ــاز جمع ــتن از نم ــد از برگش ــک روز بع ــود. ی ــا ب م
راســت رفــت ســر نقاشــي هاي مــن و حکــم اعــدام همــه رو 
یکجــا صــادر کــرد. از آن روز بــه بعــد بــر لیســت چــه حــرام 
و چــه ممنــوع چــه... اســت، افــزوده  شــد. بعــد از مقاومــت 
ــام  ــارب اع ــوان مح ــن بعن ــیار، م ــی بس ــه و دعواهای و مراف
ــر هــم بگــردد کــه  ــود وضــع ام وخیمت ــده ب شــده و کــم مان
پیوندهــای خونــی و شــاید هــم... نگذاشــت کــه ایــن اتفــاق 
ــی  ــی و روان ــارهای روح ــدید فش ــه تش ــرانجام ب ــد و س بیفت

ــد. بســنده کردن
ــك زن  ــتقال ي ــت و اس ــه موفقي ــد ك ــادر نبودن ق
ــادت  ــه ع ــرا هميش ــد. زي ــل كنن ــه تحم را در خان
ــرای  ــند و ب ــا باش ــاج آنه ــان محت ــه زن ــد ك كرده ان
گــذران زندگــی خــود روزی هــزار بــار بــه حقــارت 
ــل  ــام و تحمي ــد. اس ــن دهن ــا ت ــای آنه و اهانت ه
ــرای  ــه ب ــود ك ــی ب ــك راه و روش ــم ي ــن آن ه قواني
ــد.  ــره می بردن ــود از آن به ــداف خ ــه اه ــيدن ب رس
در واقــع ذهنيــت مردســاالر و حاكــم هميشــه جهــت 
ــكا  ــواردی ات ــر م ــق ب ــت مطل ــه حاكمي ــيدن ب رس
ــرام و  ــل احت ــق قاب ــن خل ــد كــه بيشــتر در بي می كن
ارزش باشــند. در يــك جامعــه ی مذهبــی هــر كــس 
بــاور می كنــد كــه بايســتی زنــان در خانــه محبــوس 
باشــند. ايــن هــم بــه درد مــردان می خــورد تــا بتوانند 
كســانی را بيابنــد كــه قــدرت خــود را بــر آنهــا اعمال 
كننــد و ايــن جــوری موجوديــت و يــا بــودن خــود را 
ــن  ــا چني ــا هــم ب ــه ی م ــات برســانند. در خان ــه اثب ب
ــرار  ــعاع ق ــت ش ــز تح ــه چي ــم هم ــی كم ك تحميات
می گرفــت. ايــن قوانيــن ســخت و خفقــان آور نفــس 
مــرا بنــد می آوردنــد. ايــن چنيــن بــود كــه چهــره ی 
واقعــی ذهنيــت مردســاالر بيشــتر هويــدا می گشــت. 
ــده  ــتي ش ــچ كار ناشايس ــب هي ــه مرتك ــدون اينك ب
باشــيم منبــع فســاد و گنــاه تلقــی می گشــتيم. گویــی 

ــم.  ــان( بودی ــا )زن ــا م ــه ی پلیدی ه ــمه ی هم سرچش
مــا را تحــت فشــار می گذاشــتن تــا حجــاب خــود را 
ــی  ــرده کس ــدای نک ــا خ ــم ت ــت کنی ــل رعای ــور کام ــه ط ب
ــا  ــه ب ــم همیش ــن ه ــود. م ــک ش ــان تحری ــدن موهایم از دی
ــه  ــرم ک ــتم بپذی ــتم و نمی توانس ــکل داش ــوع مش ــن موض ای
بایســتی مــن تقــاص اشــتباهات و ضعــف کــس دیگــری را 
بپــردازم. قــادر نبــودم بپذیــرم کــه بــرای اینکــه یکــی دیگــر 
ــا  ــته  و ی ــق خواس ــتی طب ــم بایس ــن ه ــد م ــه می خواه اینگون
طلب هــای اون بــه خــودم شــکل دهــم. پــس خواســته و نیــاز 
ــی از  ــچ حق ــن هی ــا م ــدند. آی ــه می ش ــن چ ــای م و طلب ه

ــن زندگــی نداشــتم؟  ای
احــکام زن ســتیز و قوانیــن وضــع شــده هــم همیشــه حــق 
ــی  ــران اصل ــان( مقص ــه ما)زن ــد. همیش ــرد می دادن ــه م را ب

ــتی  ــه بايس ــتيم ك ــا هس ــن م ــدیم. اي ــوب می ش محس
حجــاب خــود را رعايــت كنيــم زيــرا مــردان فطرتــا 
ــرد؛  ــوان ك ــم نمی ت ــش ه ــتند و كاري ــف هس ضعي
زيــرا هميشــه در كميــن هســتند كــه هجــوم كننــد. 
بــه نظــر مــن ايــن نــوع نــگاه بــه انــدزه ای كــه زنــان 
را تحقيــر می كنــد بــه همــان ميــزان نيــز مــردان را 

ــد. ــوار می كن خ
بــا اینکــه مخالــف ازدواج بــودم امــا بــا ایــن وضعــی کــه 
ــن 19  ــده و در س ــی را در آن دی ــود راه راه ــده ب ــش آم پی
ســالگی ســعی کــردم خــودم را از اون منجــاب نجــات داده 
ــه در  ــی ک ــا عصیان ــردم ب ــعی ک ــم. س ــه ازدواج ده ــن ب و ت
ــا  ــه آنه ــود را ب ــم ب ــه به دلخواه ــی ک ــام دادم کس ــه انج خان
ــر  ــاب همس ــم در انتخ ــن ه ــی م ــار اساس ــم. معی ــی کن معرف
غیرمذهبــی  بــودن او بــود. می دانســتم کــه خانــواده ام بــا 
ــعی  ــن س ــا م ــرد ام ــد ک ــت خواهن ــخصیتی مخالف ــن ش چنی
ــع منظــور  ــم. در واق ــق عمــل کن ــم موف ــن هدف کــردم در ای
ــود.  ــرها ب ــداد آقاباالس ــتن تع ــم کاس ــن ازدواج ه ــن از ای م
ــرژی مــن صــرف یکــی از آنهــا  ــل ان فکــر می کــردم حداق
ــم راه نفــس  ــن بتوان ــن بی ــا. شــاید در ای ــد ت ــه چن می شــود ن
ــود  ــی می ب ــتی کس ــم. بایس ــودم بیاب ــرای خ ــم ب ــیدنی ه کش
کــه بــه خواســته و عایــق مــن احتــرام بگــذارد و به اســتقال 
ــودم،  ــت آورده ب ــه دس ــر ب ــزار دردس ــا ه ــه ب ــبی ای ک نس
ــورم  ــردم و مجب ــت کار می ک ــد. می بایس ــته باش کاری نداش
ــم و  ــری بپوش ــی دیگ ــته ی کس ــق خواس ــه طب ــدم ک نمی ش
بخــورم بــه مســائل شــخصی خــود بپــردازم. می خواســتم بــا 
کســی زندگــی مشــترک را آغــاز کنــم کــه بــه مــن کمــک 
ــع  ــل توق ــم و در مقاب ــی کن ــر زندگ ــم آزادت ــا بتوان ــد ت کن

ــادی هــم از مــن نداشــته باشــد. زی
ــه  ــا او ب ــم ب ــه می توان ــی را ک ــردم کس ــر ک ــرانجام فک س
ایده هایــم جامــه ی عمــل بپوشــانم را پیــدا کــرده ام. علیرغــم 
ــم  ــر تصمی ــن ب ــم م ــاز ه ــواده ب ــدید خان ــای ش مخالفت ه
ــدم. در  ــق ش ــه موف ــردم. در نتیج ــاری ک ــا او پافش ازدواج ب
ــه  ــی ک ــات و ویژگی های ــدام از خصوصی ــچ ک ــع او هی واق
ــود؛  ــدار ب ــان پول ــه چن ــع داشــتند را نداشــت. ن ــواده توق خان
ــام گرایی  ــس اس ــه از ح ــت و ن ــی داش ــه ی آنچنان ــه قیاف ن
افراطــی برخــوردار بــود. بــرای ایــن انتخــاب بیــش از پیــش 
توســط خانــواده طــرد شــدم. بــا ایــن وجــود مســئولیت تمــام 

ــم. ــده  گرفت ــر عه مشــکات زندگــی را ب
اوایــل فکــر می کــردم کــه عشــق می توانــد همــه چیــز را 
آســان و حتــی حــل کنــد. امــا واقعیــت زندگــی موجــود کــه 
ذهنیــت مردســاالر و جنســیت گرا از ریشــه بــه آن لطمــه زده 
ــرای بررســی و  ــود کــه می بایســت ب ــود، مــورد دیگــری ب ب
ریشــه یابی مســائل آن بــه نیــروی شــناخت و آنالیــزی کافــی 
دســت می یافتیــم. همســرم هــم تحــت نــام عشــق و عاقــه از 

      اجتماعی
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ــرای بهبــودی  تمــام ســعی ب
وضــع موجــود و زندگــی 
مشــترک مــا دســت کشــیده 
بــود. در واقــع هیــچ تاشــی 
انجــام نمــی داد تــا کمــی 
ســنگینی  مســئولیت  از 
کــه بــر دوش مــن افتــاده 
ــر  ــود. از س ــته ش ــود کاس ب
می بــود  هــم  مجبوریــت 
کار  بیشــتر  می بایســت 
ــم. طــي مــدت دو ســال  کن
ــرای کار  ــتم  ب ــاش توانس ت
در پســت مدیریــت مالــی 
یــک شــرکت نســبتاً بزرگ 
آن  از  و  شــده  اســتخدام 
ــدازی  ــه راه ان ــم ب ــق ه طری
طراحــي  نمایشــگاه  دو 
پورتــره دســت زنــم. حرفــه 
و  فیلــم  ســاختن  همســرم 

ــعی  ــم س ــدم ه ــه می آم ــه خان ــه ب ــب ها ک ــود. ش ــی ب عکاس
می کــردم در کار مونتــاژ و... بــه او کمــک کنــم. 

ــر  ــوان تغیی ــرایط را نمی ت ــه ش ــودم ک ــه ب ــم پذیرفت کم ک
پیش تعیین شــده  از  تقدیــری  بــه  داشــتم  واقــع  در  داد. 
ــورد.  ــم خ ــه ه ــز ب ــه چی ــه هم ــک دفع ــه ی ــی دادم ک ــن م ت
همســرم از مانــدن در ایــران بیــزار شــده بــود. می گفــت: 
ــن  ــش از ای ــران بی ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ــم ب نمی خواه
کار کنــم. می خواســت در محیطــی آزادتــر بــه کار بپــردازد. 
ــت  ــه روز وضعی ــته و روز ب ــار گذاش ــی کار را کن ــه تمام ب
ــود  ــه ب ــم گرفت ــد. تصمی ــت می نهی ــه وخام ــی وی رو ب روح
بــرای کارکــردن بــه ســلیمانیه بیاییــم. ســر موضــوع و مســائل 
ــه  ــت. بهان ــوا راه می انداخ ــگ و دع ــاده جن ــیار پیش پاافت بس
ــتم  ــم نداش ــان را ه ــه تصورش ــی ک ــه کارهای ــت و ب می گرف
دســت مــی زد. چنــد بــار دســت بــه خودکشــی زد. مــن هــم 
ــا  ــودم، ت ــه ب ــتباه گرفت ــا آزادي اش ــه ازدواج را ب ك
ــر  ــيرتر و بدبخت ت ــودم را اس ــردم خ ــاز ك ــم ب چش
از قبــل يافتــم. كلمــه دوســتت دارم شــده بــود ابــزار 
گرفتــن بــاج و خــراج. بعــد از هــر مشــكلي كــه پيــش 
مي آمــد بــا عاشــق پيشــه جلــوه دادن خــودش، ســعی 
ــودم را  ــد. خ ــرپوش نه ــش س ــرد روی كارهاي می ك
بی چاره تــر از هميشــه يافتــم. هيــچ راه حلــی بــه 
نظــرم نمی رســيد. در واقــع از ايــن وضــع بيــزار شــده 
بــوده بــودم. نــه جلــوه ی عشــق پرتزويــر و نــه زمزمــه  
داســتان های مجنونانــه می توانســت ايــن واقعيــت 
تلــخ را تغييــر دهــد و زندگــی تبــاه شــده را نجــات. 

بــه  ســفر  ســرانجام 
ــک  ــال نی ــه ف ــلیمانیه را ب س
گرفتــم و بــه ایــن امیــد کــه 
یافــت  خواهیــم  راه حلــی 
دل خــوش کــردم. قــول داده 
ــران  ــز را جب ــه چی ــود هم ب
کنــد. و هرگــز اجــازه ندهد 
گذشــته ی تلــخ و دشــوار 
بــر مــا تکــرار گــردد. تقریبــا 
همــه چیــز را از صفــر آغــاز 
آن  نمی توانســتم  کردیــم. 
طــور کــه الزم اســت بــا 
ــرار  ــه برق ــا رابط ــردم آنج م
کنــم. خــودم را بســیار تنهــا 
احســاس کــردم. همســرم 
می خواســت کــه مــن بــه 
دهــم.  تــن  شــرایط  ایــن 
تــاش می کــرد کــه مــن بــا 
تمــام وجــودم بــه او وابســته 
ــع  ــید. در واق ــن می هراس ــودن م ــتقال و خودب ــم. از اس باش
ــام  ــت ن ــت تح ــر آن  اس ــه ب ــردم ک ــی درک ک ــد از مدت بع
عشــق برایــم قفســی از آهــن بســازد تــا راه گریــز از آن حتــی 

ــد.  ــور نکن ــم خط ــرم ه ــه فک ب
طبــق معمــول کارش در ســلیمانیه هــم ســر نگرفــت و مــن 
ــدا کــردن کار شــدم. ســعی کــردم از  ــه پی ــور ب ــاره مجب دوب
ادبیــات شــروع کنــم. بعــد از چنــد مــاه موفــق شــدم در یکــی 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــم. ی ــدا کن ــی کار پی ــانه های حزب از رس
ــب  ــم موج ــن ه ــرده و ای ــی ب ــودم پ ــتعداد خ ــی و اس توانای
ــن  ــن اي ــود. م ــزوده ش ــم   اف ــه نفس ــاد ب ــر اعتم ــد ب می ش
ــود  ــادر ب ــه ق ــودم. ن ــه ب ــی گرفت ــم از او پيش ــار ه ب
ــت آزاد  ــه می خواس ــد و ن ــير كن ــه اس ــرا در خان م
باشــم. نمی توانســت از تنبلی هــای خــود دســت بکشــد 
و ایــن ضعــف او موجــب می شــد کــه نتوانــد حاکمیــت 
خــود را هــم بــر مــن تحمیــل کنــد. زیــرا چــرخ زندگــی بــر 
ــه اینکــه  ــاج داشــت. ن ــن احتی ــه م ــد. ب ــن می چرخی عهــده م
ــروم،  ــرون ب ــه بی ــه ب ــا از خان ــم و ی ــن کار کن ــت م می خواس
ــه درآمــد  ــرد و ب ــود کاری از پیــش ب ــادر نب ــرا خــودش ق زی
ــودش  ــود و نب ــود کــه، ب ــن دلخــور ب ــاز داشــت. از ای ــن نی م
بــرای مــن چیــزی را تغییــر نمی دهــد. از جدایــي مي ترســید، 
از اینکــه ایــن عــدم احتیــاج باعــث بشــود از او جــدا شــوم در 
هــراس بــود. گویــی هنگامــی کــه مــن از ســر مجبــوری بــا او 
بمانــم، بســیار بهتــر از ایــن اســت کــه بــه دلخــواه خــود از او 
جــدا شــوم. مردهــا عــادت کرد ه انــد کــه زنــان اگــر بســوزند 
هــم بایــد بــا همــه چیــز آنهــا بســازند. بــه ایــن نتیجــه رســیده 
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بــود کــه ایــن وضــع بدیــن شــکل ادامــه پیــدا نخواهــد کــرد. 
ســعی می کــرد کــه از وقوعــش جلوگیــری کنــد امــا غافــل 
ــا  ــرد ب ــعی می ک ــود. س ــی ب ــر اصل ــودش مقص ــه خ از اینک
ــد.  ــه دادن کن ــه ادام ــرا وادار ب ــه خودکشــی و... م ــد ب تهدی
مــن هــم بــه جــز افســوس  خــوردم بــرای هــر دوی مــا کاری 

از دســتم برنمی آمــد.
از مدتهــا قبــل پــاي بچه وســط کشــیده شــده بــود. موجود 
ــا  ــودن مــن ب کوچولویــي کــه همیشــه فکــر مي کــردم زن ب
وجــود اون بــه تکامــل مي رســد. عاشــق مــادر شــدن بــودم و 
همیــن هــم موجــب می شــد کــه نگــذارم ایــن اتفــاق بیفتــد. 
ــه  ــردم ک ــر مي ک ــوع فک ــن موض ــه ای ــاعت ها ب ــار س ــر ب ه
ــود.  ــزرگ ش ــد و ب ــار بیای ــه دنی ــور ب ــد چط ــه بای ــک بچ ی
تقریبــاً بــه همــه جنبه هــاي خــوب و بــدش فکــر کــرده 
بــودم. هیچوقــت نمي خواســتم بــه یــک زندگــي عــادي تــن 
دهــم. نمي خواســتم یــک مــادر عــادي باشــم. نمي خواســتم 
ــای  ــده و تجربه ه ــار ش ــتم دچ ــه سرنوش ــم ب ــن ه ــه ی م بچ
ــد. ایــن موضــوع باعــث  تلــخ بچگي هایــم را از ســر بگذران
می شــد تــا بــدون وجــود دلیلــی قانع کننــده دســت بــه هیــچ 
اقدامــی نبــرم. حتــی بــرای فرزنــدی کــه هنــوز اثــری از آن 
نبــود خواســتم بــه دلیلــی موجــه از وجــود او برســم. بایســتی 
مي توانســتم  و  پیــدا مي کــردم  را  مادرشــدن  شایســتگي 
فرزنــدی آزاد امــا در بســتری آزاد پــرورش مــی دادم. ســهم 
همســر خــود را هــم در فراهــم نمــودن چنیــن بســتری حائــز 
ــا  اهمیــت می دیــدم؛ امــا بعــد از مدتــی متوجــه شــدم کــه ب
ــن  ــه چنی ــچ وج ــه هی ــی ب ــت و دیدگاه ــن ذهی ــود چنی وج
ــه وجــود نخواهــد آمــد. او می خواســت کــه مــن  بســتری ب
ــا  ــرژی مــن صــرف آن شــود. ت ــا همــه ی ان بچــه دار شــوم ت
ــه اینکــه  ــم.  ن ــر کن ــد دســت و پایــی در ایــن رابطــه گی چن
ــود کــه  ــن ب ــرای ای ــی دلــش بچــه می خواســت بلکــه ب خیل
ــن  ــردن م ــین ک ــودن و خانه نش ــیر نم ــت اس ــزاری جه ــه اب ب
مبدل ســازد. تــاش می کــرد از مــن یــک زن مطیــع و نفهــم 
بســازد. زنــی کــه در جــواب هــر ســخنش تنهــا بــه »چشــم« 
گفتــن اکتفــا کنــد. ظاهــرا راه مــا مــدت درازی بــود کــه از 
هــم جــدا شــده بــود. در واقــع زندگــی بــا کســی کــه تمــام 
ــه  انرژیــش را صــرف منفعــل نمــودن مــن می کــرد دیگــر ب
ــود. او هرگــز نمی توانســت پــدری  ــان رســیده ب نقطــه ی پای
الیــق بــرای فرزنــد خــود و همســری آزاد اندیــش باشــد. بــا 
اینکــه بیشــتر بــار زندگــی بــر عهــده ی مــن بــود امــا او از امــر 
ــود  ــادر نب و نهــی کردن هــای خــود دســت برنمی داشــت. ق
ببینــد دیگــر اثــری از حاکمیــت مردانــه ی او در بســتر خانــه 
ــده اســت. حاکمیــت ایــن امپراتــور کوچــک در  باقــی نمان
ــم ســخت  ــنندج برای ــه س ــود. برگشــتن ب خطــر فروپاشــی ب
ــرژی  ــم. ان ــروع کن ــر ش ــاره از صف ــتم دوب ــود. نمی خواس ب
بســیاری صــرف موفقیــت در کار و زندگــی در اینجــا کــرده 

بــودم. 
ایــن  حداقــل  شــده  کــه  جــور  هــر  کــردم  ســعی 
امــا  کنــم.  حفــظ  را  نیمــه  و  نصــف  دلخوشــی های 

نبــود. امکان پذیــر 
شــده بــودم مديــر اداري يك شــركت ســه قســمي 
ايــران، اقليــم كوردســتان و اســتكهلم. از ســويی 
ديگــر بــرای راديــو هــم برنامــه درســت می كــردم. 
ــود. از  ــده ب ــان آور ش ــرام خفق ــو ب ــاي رادي ــا فض ام
اينكــه می ديــدم بعــد از فروپاشــی حكومــت صــدام 
در وضــع مــردم هيــچ تغييــری ايجــاد نشــده اســت 
ــط  ــه توس ــتبداد ن ــار اس ــن ب ــيدم. اي ــذاب می كش ع
برخــی اشــخاص عــرب بلكــه توســط شــخصيت های 
ــه  ــودي ك ــا وج ــت. ب ــال می گش ــورد اعم ــم ك حاك
ــا مــن رفتــار مي شــد امــا مــن  مثــل يــك مهاجــر ب
ــوب  ــم در جن ــت خلق ــال وضعي ــتم در قب نمی توانس
ــان  ــد چن ــر چن ــم. ه ــاوت باش ــه بی تف ــن اينگون وط
كار بزرگــی هــم از دســتم برنمی آمــد. امــا ســكوت 
را هــم جايــز نمی شــمردم. ســرانجام از کار رادیــو جــدا 
شــدم و بــرای آزمــون گویندگــی یــک مؤسســه ی مســتقل 

غیــر حزبــی نابینایــان شــرکت کــردم و اســتخدام شــدم. 
ــن  ــرای همی ــود ب ــرم نب ــواه همس ــه دلخ ــت ب ــن وضعی ای
ــم  ــه ســنندج را فراه ــر چــه ســریع تر شــرایط بازگشــت ب ه
ســاخت و مــرا مجبــور کــرد کــه از کار دســت بکشــم. 
ــون و  ــرا قان ــد. زی ــتم برنمی آم ــچ کاری از دس ــم هی ــن ه م
ــرد  ــه م ــد. چونک ــق می دادن ــه او ح ــه ب ــرف هم ــرع و ع ش
بــود، رئیــس خانــه بــود و خــدای مــن. اختیــار تــام در 
ــرات و  ــرش نظ ــه پذی ــور ب ــم مجب ــن ه ــود و م ــت او ب دس
خواســته هایش می شــدم. بــا اینکــه هــم در ســطح خانــه 
ــن  ــا ای ــودم. ام ــر از او ب ــن موفق ت ــه م ــطح جامع ــم در س ه
ــودن نبــود. احســاس شکســت و  ــاز مردب ــر از امتی ــاز برت امتی
ــودم  ــود. خ ــه ب ــودم را در برگرفت ــام وج ــرخوردگی تم س
ــر  ــد نف ــا چن ــت ب ــردم. می بایس ــس می ک ــا ح ــیار تنه را بس
می جنگیــدم؟ چیــکار بایــد مي کــردم؟ فکــر می کــردم 
ــدا  ــتم از او ج ــار خواس ــد ب ــت داد ه ام. چن ــم را از دس تحمل
شــوم امــا بــه دلیــل غیرقابــل تحمــل بــودن خانــه ی پدریــم و 
نداشــتن جایــی کــه بــه آن پنــاه ببــرم، منصــرف شــده بــودم. 
امــا دیگــر حاضرنبــودم بــه هیــچ وجــه ایــن شــرایط را تحمل 
ــتفاده  ــن سوءاس ــن از م ــش از ای ــم بی ــازه بده ــرده و اج ک
شــود. از او جــدا شــده و بازگشــتم خانــه ی پــدری. چونکــه 
خانــواده از قبــل هــم بــا ایــن وصلــت مخالــف بودنــد از ایــن 
ــور  ــچ تص ــود. هی ــده ب ــوکه ش ــد. ش ــم کردن ــاظ حمایت لح
نمي کــرد کــه کار مــا بــه جدایــی بکشــد. ســکوت و 
ــارب  ــد. تج ــوده می آم ــم کاری بیه ــری برای ــت ظاه رضای
ــودم. احســاس کــردم ســخت ترین  ــادی کســب کــرده ب زی

      اجتماعی
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ــه یکــی  ــرا همــه دســت ب ــودن اســت. زی ــا زن ب ــز در دنی چی
ــق  ــو را طب ــا ت ــد. ت ــدا کنن ــودت ج ــو را از خ ــا ت ــوند ت می ش

ــد.   ــکل بدهن ــان ش ــق خودش ــته ها و عای خواس
البتــه بیشــتر بودنــد کســانی کــه معنــای ایــن جدایــی 
ــت  ــر آن اس ــم ب ــه رس ــرا همیش ــد. زی ــرده بودن را درک نک
کــه وقتــی زنــی بــا لبــاس ســفید بــه خانــه ی همســر مــی رود 
ــا کفــن ســفید هــم بیــرون بیایــد. بایســتی بســازد و  بایســتی ب
ــتی  ــد. نبایس ــته باش ــداکار و ازخودگذش ــتی ف ــوزد. بایس بس
هیــچ چشمداشــت و توقعــی هــم داشــته باشــد. زیــرا خواســته 
و نیازهایــش بی اهمیــت هســتند. چیــزی کــه بااهمیــت اســت 
ــت  ــرای خدم ــد و... اســت. ب ــت همســر و فرزن ــب رضای جل
ــان امرهــای  ــه فرم ــده شــده و بایســتی گــوش ب کــردن آفری
همســر باشــد. نبایســتی ســرباز بزنــد وگرنــه در آتــش جهنــم 
خواهــد ســوخت. بــرای همیــن بویــژه مــردان فامیــل و پــدرم 
ــات  ــودم را نج ــتم خ ــن توانس ــه م ــد ک ــتند بپذیرن نمی توانس
بدهــم. و بــاری دیگــر بــرای زندگــی ام تصمیــم بگیــرم. حــق 
ــا از  ــم. ام ــودم باش ــق دارم خ ــم و ح ــی کن دارم آزاد زندگ
دیــد آنهــا زندگــي یــک زن خــارج از چارچــوب خانــه 
معنــای نمی توانــد داشــته باشــد. زن هنگامــی معنــا پیــدا 
ــای  ــد. موفقیت ه ــوب باش ــری خ ــادر و همس ــه م ــد ک می کن
اجتماعــی و سیاســی او هیــچ اهمیتــی ندارنــد. چــرا کــه 
بــرای ویتریــن خانــه ســاخته شــده  اســت. بــرای زیبــا نمــودن 
چهــره ی خانــه ای کــه هرگــز در نهــاد ایــن کانــون تصمیــم و 
ــود.  ــوب نب ــي ام خ ــاع روح ــد. اوض ــاس نمی باش اراده اش اس
بیــکار شــده بــودم. بایــد راه چــاره اي پیــدا مي کــردم. حتــي 
نگاه هــاي اطرافیــان نیــز بــه مــن عــوض شــده بــود. مــن یــک 
زن مطلقــه بــودم و ایــن موضــوع بــه جــز خــودم بــراي همــه 
ــودم را از  ــای خ ــاره فعالیت ه ــردم دوب ــعی ک ــود. س ــم ب مه
ــع  ــائل و وقای ــه مس ــن ب ــگاه م ــوع ن ــع ن ــرم. در واق ــر بگی س
ــز  ــي تحلیل آمی ــا نگاه ــي ب ــر جریان ــه ه ــود. ب ــرده ب ــر ک تغیی
مــداوم  را  خــودم  همجنس هــاي  وضــع  می نگریســتم. 
ــم  ــر می بردی ــه س ــه در آن ب ــرایطی ک ــردم. ش ــی می ک بررس
اســفبار و تراژیــک بــود. شــمار کســانی کــه بایســتی از ایــن 
ــود و مــن خــودم  ــد بی نهایــت ب وضــع نجــات پیــدا می کردن
ــر و  ــاور پی ــودم مش ــده ب ــم. ش ــوان می یافت ــال آن نات را در قب
ــر  ــتم و ه ــکات مي گش ــأ مش ــال منش ــه دنب ــدام ب ــوان. م ج
ــل  ــردم. عام ــدا مي ک ــت پی ــری دس ــاي تازه ت ــه چیزه ــار ب ب
متنفــر  ازش  بــودم، )حکومــت(.  پیــدا کــرده  اصلــي رو 
ــا  ــود کــه ب ــاال ب ــه حــدي ب ــودم. شــدت تهاجــم فرهنگــي ب ب
هــر چشــم کــوري می شــد دیــد. چراهــاي زیــادي تــو ذهنــم 
بودنــد و مــدام دنبــال جــواب مي گشــتم. بــه هــر طــرف کــه 
ــودم  ــی خ ــکاری از زندگ ــه ی آش ــه نمون ــردم ب ــگاه مي ک ن
برمی خــوردم. انــگار تنهــا مــن گرفتــار ایــن درد نبــودم. آمــار 
ــه  ــا نمون ــان و ده ه ــان و زن ــي جوان ــاد، خودکش ــاق، اعتی ط

ــردن در  ــی ک ــدند زندگ ــرار مي ش ــه تک ــه روزان ــری ک دیگ
ــه راه  ــود. ن ــاخته ب ــا س ــم طاقت فرس ــه ای را برای ــن جامع چنی
چــاره ای می دیــدم و نــه می توانســتم بی تفــاوت از کنــار 
ــه ام دچــارش شــده  ــن همــه مشــکل و مســئله ی کــه جامع ای

ــود، بگــذرم. ب
تــازه داشــتم از دنیــای خــودم بیــرون می آمــدم تــا نگاهــی 
ژرف تــر بــه جامعــه ام داشــته باشــم کــه خانــواده ســعی 
ــم.  ــن ده ــاره ت ــه ازدواج دوب ــد ب ــدم کنن ــد متقاع می کردن
امــا تکــرار اشــتباه گذشــته، خــود خطایــی نابخشــودنی بــود. 
ــن فضــا ازدواج کــردن و  ــا در ای ــودم. ام ــف ازدواج نب مخال
بچــه دار شــدن بــه مثابــه خیانتــی بــس عظیــم برایــم می آمــد. 
بعــد از ایــن همــه تجربــه دوبــاره بازگشــت بــه نقطــه ی 
ــال راه  ــه دنب ــود. ســعی کــردم ب ــد خودکشــی ب نخســت مانن
چــاره ای دائمــی باشــم. کمــک الزم داشــتم و چــون جوینــده 
یابنــده اســت از طریــق یکــی از دوســتان قدیمــی ام توانســتم 
گروهــی را بشناســم کــه برخــاف خیلی هــا، دلشــان بــه 
حــال انســانیت می ســوخت و تمــام سعی شــان دیــدن راه 
ــیار در  ــای بس ــن و من ه ــه م ــود ک ــکاتی ب ــرای مش ــاره  ب چ
آن دســت و پــا می زدیــم. باخــره موفــق بــه ملحق شــدن بــه 
جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد را پیــدا کــردم و انــگار 
ایــن همــان چیــزی بــود کــه مــن در طــی ایــن همــه ســال بــه 
ــش آشــنا می شــدم  ــا جنب ــر چــه بیشــتر ب ــوده ام. ه ــش ب دنبال
ــه عمــق دسیســه   ــه خــودم نزدیــک می شــدم. ب همــان قــدر ب
ــر  ــان ب ــژه زن و پلیدی هایــی کــه دشــمنان خلــق کــورد و بوی
جوامــع اعمــال کرده انــد،  بیشــتر پــی بــردم. قبــل از پیوســتن 
بــه جنبــش مدتــی کوتــاه بــه فعالیت هــای آگاه ســازی دســت 
ــوز  ــه هن ــم ک ــی برس ــز و فکرهای ــه مغ ــردم ب ــعی ک زدم، س
نقطــه ی امیــدی بــرای رهایــی در آنهــا روشــن اســت و بــرای 
ــعر  ــن ش ــند. آخری ــن می اندیش ــردای وط ــدان ف ــات فرزن نج
زنانــه خــودم را بــا اس ام اس بــرای رفقــا فرســتاده و ســرانجام 

ــارزان آزادی خــواه کوردســتان پیوســتم.  ــه صفــوف مب ب
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زیــالن: مــي توانیــد خوتــان را بــراي خواننــدگان 
مــا معرفــي کنیــد؟

 اســم مــن بریــوان هــه ژار. اهــل اورمیــه و ســال 2007 
بــه حــزب پیوســتم. 

ــي  ــه جایگاه ــواده داراي چ ــما در خان ــالن: ش زی
ــاي  ــا اعض ــان ب ــي از رابطه ي ت ــي کم ــد، یعن بودی

ــد؟ ــواده بگویی خان
ــواده  ــا  خان ــن ب ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــوان: واقعی بری
ــمال  ــن از ش ــوي م ــدر و عم ــردم. پ ــي نک ــاد زندگ زی
ــه شــرق کوردســتان آمــده، و همــان جــا  کوردســتان ب
نیــز ازدواج کــرده و تشــکیل خانــواده داده بودنــد. 
مــن هــم در منطقــه ی ســوما )از توابــع اورمیــه( بــه 
ــرای  ــی ب ــغول کار چوپان ــن مش ــدر م ــده ام. پ ــا آم دنی
ــیار  ــن بس ــادرم در س ــود. م ــده ب ــم ش ــدر بزرگ ــه پ خان
ــرادر و  ــد. او داراي 4 ب ــدرم ازدواج می کن ــا پ ــی ب پایین
ــا  ــه ی آنه ــرای خان ــه ب ــدرم ک ــد. پ ــر می باش ــک دخت ی
چوپانــی می کــرده عاشــق مــادرم می شــود و یــک 
ــه صحــرا  ــرای دوشــیدن گوســفندها ب ــادر ب روز کــه م
ــم  ــد. پدربزرگــم ه ــراری می ده ــدرم او را ف ــی رود پ م
ــب اســت  ــن شــهر غری ــدرم در ای ــه کــه پ ــن بهان ــه ای ب
ــت  ــی جه ــچ اقدام ــد و هی ــی وی می کن ــادرم را قربان م
پــس گرفتــن مــادرم انجــام نمی دهــد، ســرانجام مــادرم 
مجبــور بــه ازدواج بــه او می شــود. ایــن در حالــی بــوده 
کــه ســن مــادرم بســیار کوچــک اســت. بعــد از مــدت 
ــم  ــرا ه ــوند. زی ــه دار می ش ــدرم بچ ــادر و پ ــی م طوالن
ســن کــم مــادر و هــم مشــکات معیشــتی و اقتصــادی 
ــا 5  ــت از بچــه  را نمی دهــد. م امــکان مراقبــت و مواظب

ــردار داشــتیم.  ــک ب ــا ی ــم و تنه ــر بودی دخت
پــدرم زیــاد در خانــه نمي مانــد. بیشــتر وقــِت خــود را 
در بیــرون از خانــه ســپری می کــرد. مــادرم هــم مجبــور 

بــود بــه تنهایــی از پــس پــرورش کــودکان و رســیدگی 
ــت  ــه داش ــی ک ــادرم از وضع ــد. م ــه برآی ــور خان ــه ام ب
خشــنود نبــود. یــک روز ســعی می کنــد بــا پــدرم 
مفصــل حــرف بزنــد و مســئولیتش را بــه او گشــزد کنــد 
ــم  ــادر ه ــرد و م ــک می گی ــاد کت ــه ب ــدرم او را ب ــه پ ک
راه خانــه ی پــدرش را در پیــش می گیــرد و مــا را تــرک 
می کنــد. امــا پــدر بزرگــم او را وادار می کنــد کــه 
ــه   ــه خان ــتند ب ــک هس ــه کوچ ــش ک ــر بچه های به خاط
ــده و  ــی مان ــر دو راه ــر س ــه ب ــم ک ــادرم ه بازگــردد. م
راه نجاتــی نمی بینــد؛ و نــه میــل بــه برگشــتن دارد و نــه 
تــوان تحمــل ایــن وضــع اســفبار را، در نهایــت اقــدام بــه 
خودکشــی می کنــد. آن موقــع مــن 4 ســال ســن داشــتم. 
ســن بــرادر و خواهرهایــم نیــز بســیار کــم بــود و از پــس 
هیــچ کاری برنمی آمدیــم آن هــم بچــه داری. ســرانجام 
خواهــر شــیرخوارمان از فــرط گرســنگی مــرد. خودمــان 
ــم. بعــد از  را بســیار تنهــا و بی کــس احســاس می کردی
مدتــی هــم بــرادرم از شــدت بیمــاری و عــدم رســیدگی 
و حتــی فقــدان مهــر و محبــت مــادری و... از دنیــا رفت. 
ــه  ــم ن ــالی برای ــای بزرگس ــختی های دنی ــکات و س مش
ــا  قابــل درک و فهــم بودنــد و نــه از تــوان رویارویــی ب

آنهــا برخــوردار بودیــم. 
بعــد از مدتــی پــدرم تصمیــم بــه رفتــن شــهر را 
اصــرار  فامیل هایــم  و  دایــی  هــر چقــدر  می گیــرد. 
می کننــد کــه بچه هــا نــزد آنهــا بمانــد امــا پــدر و قانــون 
ــدر  ــراه پ ــه هم ــا ب ــرده و م ــت نک ــریعت و... موافق و ش
بــه اورمیــه می رویــم. هنــوز از وفــات مــادرم یــک 
ســال نگذشــته بــود کــه پــدر بــا یــک زن آذري پیونــد 

ازدواج بســت. 
ــن 4  ــا م ــه ب ــرم ک ــر بزرگت ــر و دار خواه ــن گی در ای
ــرد.  ــت می ک ــا مراقب ــت از م ــنی داش ــاف س ــال اخت س
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ــر  ــا را ب ــرد. م ــاری می ک ــیار بدرفت ــا بس ــا م ــم ب نامادری
ــک  ــاد کت ــه ب ــرده و ب ــوا ک ــورد دع ــز بی م ــر چی ــر ه س
ــم  ــا را از ه ــرد و م ــا نک ــم اکتف ــن ه ــه ای ــت. ب می گرف
ــرای  ــرا ب ــوز 6 ســال ســن داشــتم کــه م جــدا کــرد. هن
ــا در  ــه ی آنه ــه خان ــم ب ــک معل ــد ی ــه داری از فرزن نگ
شــهر خــوی فرســتادند. وقتــی از آنهــا ســوال کــردم کــه 
چــرا بایــد اینجــا بمانــم؟ در عــوض جوابــی نگرفتــم. بــه 
مــدت 5 ســال در آن خانــه مانــدم و از بچــه ای نگــه داری 
ــود. در  کــردم کــه تنهــا اختــاف ســنی مــا 4-5 ســال ب
واقــع در ایــن ســن خــودم بــه کســی احتیــاج داشــتم کــه 
از مــن مراقبــت کنــد. بــا چنــان شــتابی وادارم می کردنــد 
ــادر  ــی ق ــه حت ــذارم، ک ــزرگان گام  بگ ــای ب ــه دنی ــا ب ت
نبــودم بــه کوچکتریــن اتفاقــی کــه می افتــد معنــا بخشــم. 
ــم  ــار نصیب ــرت و انزج ــونت، نف ــم خش ــه ه در آن خان
ــادر  ــی ق ــف بدن ــی و ضع ــم توان ــل ک ــه دلی ــد. ب می ش
نبــودم بچــه ای کــه می بایســت از او مراقبــت کنــم را در 
ــد  ــه چن ــد ک ــب می ش ــم موج ــن ه ــرم و ای ــوش بگی آغ
ــد. و در  ــه کن ــد و گری ــتم بیفت ــه از دس ــی بچ ــار متوال ب
عــوض چیــزی کــه نثــارم می شــد کتــک بــود و ناســزا. 
بــا خــودم فکــر می کــردم کــه اگــر مــادرم زنــده بــود و 
ــم  ــن شــرایط برای ــچ وجــه ای ــه هی ــودم ب ــا او می ب ــن ب م
ــزد  ــه و ن ــه خان ــه ب ــم ک ــم گرفت ــد. تصمی ــش نمی آم پی
خواهــرم برگــردم کــه آنهــا بــه مــن گفتنــد نــه خانــه ای 

ــری.  ــه خواه ــت و ن در کار اس
فیزیکــی  و  تنهایــی و خشــونتی  تــرس،  از شــدت 
ــض  ــختی مری ــه س ــد ب ــن وارد می آم ــر م ــه ب ــی ک روان
ــود کــه بســیار مریضــم و احتمــال  ــه ب ــر گفت شــدم. دکت
ــاد. آن زن و مــردی کــه مــن در خانه ی شــان  ــم زی مردن
ــه  ــر گفت ــه دکت ــرس خودشــان ب کار می کــردم هــم از ت
بودنــد کــه هــر کاری بکنــد تــا مــن نمیــرم زیــرا بچــه ی 
کوردهــا بــودم و اگــر بایــی ســرم می  آمــد گویــا 
برایشــان گــران تمــام می شــد. وقتــی ایــن ماجــرا را برایــم 
ــتند؟  ــا هس ــا کی ه ــم: کورده ــد گفت ــف می کردن تعری
ــان کــوردی  ــا زب ــودم ب ــد نب ــرا بل مــن کــورد نیســتم! زی
ــا  ــد تنه ــم آذری باش ــان مادری ــگار زب ــم. ان ــرف بزن ح
ایــن زبــان را بلــد بــودم. بعدهــا فهمیــدم کــه کــوردم. آن 
ــد.  ــم دادن ــه ی پدری ــل خان ــرا تحوی ــواده در آخــر م خان
ــت.  ــاز می گش ــش ب ــه ی اول ــه نقط ــز ب ــه چی ــاز هم ب
دوبــاره کتــک کاری، دعــوا و مرافه، ناآرامی و خشــونت 
از ســر گرفتــه شــد. نامادریــم بــه هــر بهانــه ای پــدرم را به 

ــدرم  ــک روز پ ــد ی ــادم می آی ــت. ی ــا می انداخ ــان م ج
خواهــر بزرگــم را ســه روز در یــک اتــاق حبــس کــرد. 
ســرانجام خواهــرم بــرای گریــز از آن خانــه مجبــور شــد 
بــا یــک پســر فــرار کنــد. امــا ایــن فــرار بــه معنــای واقعی 
ــه، از  ــود. گریــز و فــرار از جــو آن خان کلمــه »گریــز« ب
ــختی  ــادری، از س ــای نام ــدر و تهمت ه ــونت های پ خش
کارهــای خانــه و مشــکات زندگــی. بعدهــا درک 
ــود کــه  ــن ب ــرای ای ــه ب ــم ن ــن خواهرهای کــردم کــه رفت
ــتند  ــروف می خواس ــول مع ــه ق ــد و ب ــده بودن ــق ش عاش
ــرای نجــات از  ــا ب ــا و تنه ــد، تنه ــواده بدهن تشــکیل خان
ــود.  ــد، ب ــاره ش ــه آن اش ــوق ب ــه در ف ــی ک ــن وضعیت ای
بعــد از مــدت کمــی خواهــر دومــم هــم فــرار کــرد. مــن 

ــر از خــودم. ــدم و خواهــر کوچکت مان
ــا  ــد ام ــن نمی پیچی ــال م ــر و ب ــه پ ــاد ب ــم زی  نا مادری
ــان کتــک مــی زد کــه از حــال  خواهــر کوچکــم را چن
می رفــت. یکبــار از بــس کــه بــه جمجمــه  ی ســرش 
ضربــه وارد ســاخته بــود موجــب شــد کــه یکــی از 
چشــم هایش از حدقــه درآیــد. وقتــی هــم کــه بــه 
ــه  ــن کار را کــرده ب ــم ای ــم از اینکــه نامادری ــر بردی دکت
ــام  ــرا تم ــه ماج ــل همیش ــه مث ــم. خاص ــزی نگفتی او چی
شــد و یــک زخــم دیگــر بــر تــن رنجور مــان بــه یــادگار 
ــه ی مــا را  ــودم کــه خواســتگار در خان ــد. 14 ســاله ب مان
ــي را  ــرج عروس ــه خ ــر اینک ــه خاط ــم ب ــا نامادری زد. ام
ــا  آن مــرد فــرار کنــم. ایــن  ندهــد مــرا  مجبــور کــرد ب
ازدواج در حالــی صــورت گرفــت کــه مــن قبــا هیــچ 
آن مــرد را ندیــده بــودم. در واقــع همــه ی خواهرهایــم به 
خاطــر فــرار از خشــونتی کــه پــی در پــی بــر آنهــا اعمــال 
ــه  ــد. ن ــرار کردن ــه ف ــا از خان ــه را تــرک و ی می شــد خان
ــه از ازدواج  ــم و ن ــده بودی ــری دی ــان خی از زندگــی چن
چنــدان اطاعــی داشــتیم. بــه قــول معــروف ایــن ازدواج 

ــود. ــه چــاه« ب ــادن ب ــه و در افت ــرار از چال ــه »ف ــه مثاب ب
ــن ازدواج  ــه ای ــی ب ــچ میل ــما هی ــا ش ــالن: آی زی
نداشــتید و صرفــا جهــت فــرار از مشــکالت خانــه 
پــدری و... تــن بــه ایــن امــر دادیــد و فکــر کردیــد 

ــی باشــد؟  ــد را نجات ــن می توان ــه ای ک
صحیــح اســت. در جامعــه ای کــه بــزرگ شــدیم 
ــت.  ــک زن ازدواج اس ــرای ی ــاره  ب ــا راه چ ــی تنه گوی
اگــر راه دیگــری بلــد بــودم مطمئنــا بــه ســوی آن 
می رفتــم. چونکــه سرنوشــت مــادرم و نتایــج حاصلــه از 
ازدواجــش را فرامــوش نکــرده بــودم. بعــد از تحمــل این 
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همــه درد و رنــج یــاد گرفتــه بــودم کــه تنهایــم و زنــان 
دیگــر ماننــد خواهــر، همســایه، دوســت و... هــم حــال 
و روزی بهتــر از مــن ندارنــد. ماننــد یــک مصیبــت کــه 
دامــان همــه ی مــا را گرفتــه باشــد رفتــه رفتــه وجودمــان 
ــا  ــود و ت ــه ب ــا را گرفت ــان م ــرد. گریب ــل می ب ــه تحلی را ب
لحظــه ی جــان دادن کامــل رهایــم نمی کــرد. نــه از مــن 
مراقبــت شــد و نــه تاشــی جهــت خوشــبخت زیســتنم 
انجــام گرفــت. آزار و اذیت هــای پــدر و نامادریــم 
موجــب شــدند کــه وقتــی از زیــر بــاران فــرار می کنــم، 
گرفتــار تگــرک شــوم. ســعی می کــردم بــه خــودم 
بقبوالنــم کــه خانــه ی همســر برایــم بهتــر از ایــن خانــه 
خواهــد بــود. در مــورد ازدواج حرف هــای زیــادی زده 
ــی  ــه« و »زن ــر بی منت ــه ی همس ــان خان ــه »ن ــد اینک می ش
ــد«  ــت می یاب ــن دس ــی ام ــه پناه گاه ــد ب ــه ازدواج کن ک
ــه  ــم ک ــی دریافت ــدان کوتاه ــه چن ــدت ن ــد م و... . بع
ــر  ــه بهت ــر ک ــع بدت ــه و وض ــرم رفت ــزرگ س ــی ب کاه

نشــده اســت. 
ــا همســرتان  ــان ب زیــالن: کمــي از رابطــه خودت
بگویــد. آیــا نقــاط مشــترکي بین تــان وجــود 

ــت؟  داش
ــار  ــکوت اختی ــام س ــاه تم ــه م ــا س ــد از ازدواج ت بع
کــردم. ایــن ســکوت نــه به خاطــر عاقه ام بــه او بــود و یا 
نــه بــرای رضایتــم. انــگار شــوکه شــده باشــم. نــه توانایی 
ــی جــز  ــه راه حل انجــام کارهــای ســنگین را داشــتم و ن
ــع  ــت. در واق ــن می رف ــر م ــه ب ــتمی ک ــه س ــن دادن ب ت
ــه و  ــرار گرفت ــتم او ق ــرب و ش ــورد ض ــب و روز م ش
ــه انجــام دادن کارهــای طاقــت فرســا می شــدم.  وادار ب
آغــاز و پایــان کامــش ایــن بــود کــه مــرا بخاطــر 
خدمت گــذاری بــه پــدر و مــادر و... آورده  اســت. 
می گفــت اگــر هنــوز هــم در خانــه ی مــن هســتی تنهــا 
ــه، االن خیلــی وقــت بــود کــه  به خاطــر آنهاســت وگرن

ــودی.   ــدرت برگشــته ب ــه ی پ ــه خان ب
بــه اشــتباهی کــه از ســرناچاری بــه آن مرتکــب 
ــر از پیــش  ــردم و خــودم را بی چاره ت ــی ب ــودم پ شــده ب
احســاس یافتــم. تصمیــم گرفتــم مثــل مــادرم خودکشــی 
ــا از ایــن وضعیــت یکبــار بــرای همیشــه نجــات  کنــم ت
یابــم. نــه کســی بــود تــا بــا وی درد دل کنــم و نــه 
ــم  ــخت رهنمایی ــقت و س ــن راه پرمش ــه در ای ــی ک کس
ــی  ــه گوی ــودم ک ــده ب ــی ای ش ــرد از زندگ ــد. دلس باش
در توشــه اش بــه جــز درد و رنــج برایــم چیــزی نــدارد. 

صحیــح  نمی تــوان  را  اشــتباه آمیز  »زندگــی  حقیقتــا 
ــی  ــه آن پ ــا ب ــه بعده ــود ک ــی ب ــن واقعیت ــت«. ای زیس
ــک  ــئله ی ی ــا مس ــئله صرف ــه مس ــردم ک ــردم. درک ک ب
شــخص و یــا یــک فــرد نیســت بلکــه، مســئله اجتماعــی 
و ذهنیتی ســت و بــرای تغییــر نیــز بایســتی انقابــی 

ــدام کــرد.  اق
زیالن: چند فرزند داشتید؟

ــم را  ــم بچه های ــن ه ــادری م ــر م ــل ه ــا. مث ــار ت  چه
ــه  ــا ب ــا در فضــا و محیطــی کــه آنه دوســت داشــتم. ام
ــادر نبــود  ــا عاقــه و عشــق مــادری ق ــد صرف ــا آمدن دنی
ــع بعــد  ــد. در واق ــم زن ــده ای روشــن را رق برایشــان آین
ــک کاری و  ــدت کت ــدم از ش ــم ش ــه دار ه از اینکــه بچ
دعــوای خانگــی کاســته نشــد. امــا برایــم بــه یــک بهانــه 
ــتم را  ــن س ــم و ای ــه ده ــه ادام ــد ک ــده بودن ــدل ش مب
تحمــل کنــم. فرزندانــم موجــب شــدند کــه از تصمیــم 
ــم.  ــادرم را برنگزین ــوم و راه م ــرف ش ــی منص خودکش
ــد  ــم بع ــی تصــور اینکــه فرزندان ــرا نمی توانســتم حت زی
از مــن بــه سرنوشــتی کــه مــا بعــد از مــادر بــه آن دچــار 
ــتم  ــم. نمی خواس ــد را بکن ــد ش ــار خواهن ــدیم، دچ ش
ــل  ــردد. مث ــل گ ــا تحمی ــر آنه ــزی ب ــه چی ــچ وج ــه هی ب
همــه ی مردهــا او هــم توقــع داشــت کــه زنــی مطیــع و 
ــر  ــه از اوام ــی ک ــم. در صورت ــن باش ــوش ک ــرف گ ح
ــرد و  ــا می ک ــه پ ــوبی ب ــان آش ــد چن ــرپیچی می ش او س

ــاخت. ــه دوزخ می س ــدل ب ــه را مب خان
زیــالن: در مناســبات خانوادگــي تــا چــه میزانــي 
ــي  ــت م ــان رعای ــک انس ــوان ی ــما بعن ــوق ش حق

شــد؟ 
وجــود  از  زنــان  بیشــتر  اصــا  »هیــچ«.  واقــع  در 
ــر  ــه اینکــه ب ــد چــه برســد ب ــر ندارن ــی خب ــن حقوق چنی
پایمال شــدن آن واقــف باشــند و یــا اقدامــی جهــت 
ــه هــر چــه می نگریــم  بازپس گیــری آن انجــام دهنــد. ب
بــه مــرد حــق می دهــد و زن را متهــم، مجــرم و گنــاه کار 
از دولــت و حکومــت و دیــن و مذهــب  می دانــد. 
گرفتــه تــا آداب و رســوم های غلطــی کــه در باورهــای 
مــا گنجانــده می شــوند نیــز همیــن کار را می کننــد. 
ــکل  ــده و ش ــده ش ــاالر تنی ــت مردس ــا ذهنی ــز ب ــر چی ه
گرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود چگونــه می تــوان رعایــت 
ــع  ــی توق ــن شــرایط و وضعیت ــوق را در چنی حــق و حق
ــی  ــده. حت ــع ش ــه زن وض ــر علی ــز ب ــه چی ــت. هم داش
ــوق  ــق و حق ــت ح ــه حمای ــت ب ــه می بایس ــی ک قوانین

مصاحبه
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ــز، خــود ناقــض اصلــی  ــد نی ــراد بپردازن پایمــال شــده اف
آنهــا هســتند. در محیــط خانــه و خانــواده زن دچــار 
ــود.  ــده و می ش ــوی ش ــادی و معن ــتثمار م ــن اس بزرگتری
ــت انســانی اش لگــد  ــد و کرام ــا روز کار می کن شــب ت
مــال می گــردد، امــا دریــغ از کوچکتریــن احتــرام و 

ــود. ــته ش ــش دانس ــه الیق ــتمزدی ک دس
زیــالن: در زندگــي مشــترک خودتــان بــه دنبــال 
چــه بــودي؟ آیــا توانســتید بــه خیــال و ایده هــاي 

خــود جامــه ي عمــل بپوشــانید؟
ــواده ای  ــم در خان ــود کــه بتوان ــن ب ــم ای ــع خیال در واق
دموکراتیــک و بــا گرایشــان آزادی خــواه زندگــی کنــم. 
همچنیــن آرزو داشــتم زندگــی ای آرام و آکنــده از 
حــس دوست داشــتن، اعتمــاد، واالمنشــی ، صداقــت، 
احتــرام، همدلــی، همبســتگی، همفکــری و... می داشــتم. 
نــه اینکــه آلــوده بــه ذهنیــت مردســاالر باشــد و محتــوای 
ارزشــی آن را تهــی نمایــد. از بچگــی آرزو داشــتم بــرای 
ــا  ــم. ب ــارزه کن ــراد مب ــده ی اف ــوق پایمال ش ــق و حق ح
ــت  ــه جه ــودم ک ــنا ب ــادی آش ــازمان های زی ــزب و س ح
تحقــق ایــن ایــده ی در معنــای وســیع تر تــاش و مبــارزه 
می کردنــد. ولــی تــا آن موقــع هــم فرصــت پیوســتن بــه 

آن صفــوف را پیــدا نکــرده بــودم. 
ــتم  ــودم. می خواس ــا ب ــدن بچه ه ــر ش ــر بزرگ ت منتظ
هنگامــی کــه توانســتد ســرپای خــود به ایســتند و محتــاج 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــدی و قطع ــم ج ــند، تصمی ــی نباش کس
ــش  ــا جنب ــر ب ــا اگ ــم. و قطع ــاذ کن ــت اتخ ــن وضعی ای
آزادی خــواه خلــق کــورد آشــنا نمی شــدم یگانــه راهــی 
ــرا در آن  ــس. زی ــود و ب ــی ب ــدم خودکش ــه برمی گزی ک
جامعــه راه دیگــری بــرای زنــان باقــی نمانــده اســت. ایــن 
واقعیــت بــرای همــه ی زنــان مصــداق دارد. چــه کــورد 
باشــد چــه فــارس و آذری و... تفاوتــی نمی کنــد. ســطح 
ســواد و اشــتغال و... هــم در محتــوای مقولــه ی مذکــور 
تغییــر ایجــاد نمی کننــد. چــرا کــه مســئله ی یــک عقلیــت 
و ذهنیــت موضــوع بحــث اســت. و همــه ی زنــان بــا یک 
مشــکل مشــترک یعنــی، ایــن ذهنیــت ســروکار دارنــد.

ــان و مــردان کــورد 15 فوریــه  امــا بســان خیلــی از زن
بــرای مــن نیــز ماننــد یــک میــاد دوبــاره بــود. 15 فوریــه 
1999 از مبحــث تاریخــی خاصــی برخــوردار اســت. 
بــاری دیگــر خیانــت و توطئــه  بــر علیــه خلق هــای 
آزادی خــواه و تحــت ســتم انجــام می گیــرد. دســتگیری 
ــه دولــت ترکیــه اقدامــی  رهبــر آپــو و تحویــل ایشــان ب
ــا  ــود. ام ــانی ب ــای انس ــا ارزش ه ــر ب ــتناک و مغای وحش

سراســر  در  بیــداری  و  خیــزش  موجــب  دســتگیری 
ــق کــورد متوجــه شــدند کــه  کوردســتان هــم شــد. خل
مســئله  مواجه انــد.  تاریخــی  و  اساســی  مشــکلی  بــا 
ــورد  ــه ی ک ــر جامع ــود. اگ ــی نب ــیط و معمول ــان بس چن
ــرار داشــت نتیجــه ی یــک سیاســت  ــودی ق ــا خطــر ناب ب
ــئله از  ــی داد. مس ــان م ــدت را نش ــی م ــد و طوالن نظام من
آن چیــزی کــه همــه تصــور می کردنــد هــم حادتــر بــود. 
زمانــی بــود کــه همــه ی مــا بــرای بــار نخســت هــم شــده 
ــا عمــق ســتم و ظلمــی کــه  ــم ت ــه خودمــان بیایی باشــد ب
ــت و  ــئله موجودی ــم. مس ــی رود را درک نمایی ــا م ــر م ب
ــا  ــواده و ی ــه یــک خان ــود ن آزادی یــک خلــق مطــرح ب
ــا و  ــه ی خانواده ه ــی هم ــرای رهای ــن ب ــک زن. بنابرای ی
زنــان کــورد می بایســت اقدامــی بزرگتــر و انقابــی 
ــود و نــه  ــل ب ــی راه ح ــت. نــه خودکش ــام می گرف انج
ســکوت و قهــر. همیــن اتفــاق ناگــوار بــود کــه موجــب 
ــردان کــورد شــد  ــان و م ــر زن ــداری و هوشــیاری اکث بی
ــک  ــد ی ــادم می آی ــودم. ی ــا ب ــز یکــی از آنه ــن نی کــه م
ــض  ــه مری ــی ک ــری هنگام ــتگیری رهب ــد از دس روز بع
فریــاد  بــودم صــدای  افتــاده  بیمارســتان  تخــت  بــر 
ــن  ــودن ای ــوم نم ــت محک ــه جه ــان ک ــعارهای جوان ش
ــه  ــه ریخت ــای اورمی ــه خیابان ه ــورد ب ــمنان ک ــدام دش اق
ــا ایــن صداهــا   بودنــد مــرا بــه وجــد مــی آورد. گویــی ب
جــان تــازه ای بــه کالبــد خســته و رنجــور مــن می دمیــد. 
ــه  ــر راجــب ب ــا بیشــتر و بهت ــود ت ــاق تلنگــری ب ــن اتف ای
ــش  ــن برای ــق اینچنی ــال خل ــه ح ــا ب ــه ت ــو ک ــر آپ رهب
جان فشــانی نکــرده بــود، بدانــم. تــا ســال 2003 بــا رفقــا 
آشــنا شــدم. ایــن آشــنایی موجبــات پیوســتن مــرا را در 
ــار  ــودم. ایــن ب ــه ب آینــده فراهــم آورد. راه دیگــری یافت
ــارزه  ــی و مب ــه زندگ ــرگ ب ــی و م ــای خودکش ــه ج ب
ــه  ــتن ب ــه پیوس ــم ب ــال 2007 تصمی ــا س ــیدم. ت می اندیش

ــم. ــا را گرفت ــوف گری صف
ــي  ــورد هنگام ــان ک ــن زن ــوال در بی ــالن: معم زی
ــوند،  ــي ش ــادر م ــژه م ــد و بوی ــه ازدواج مي کنن ک
بــه تمامــي دلســردي عظیمــي نســبت بــه زندگــي 
ــا چــه  مشــاهده مــي شــود شــما ایــن را مرتبــط ب

موضوعــی می دانیــد؟
ــون  ــی در کان ــت و مقبول ــز مثب ــه چی ــچ گون ــرا هی زی
ــدارد. بــه  ــود ن ــا جامعــه برایــش وج خانــواده و بعده
ــته  ــر از گذش ــت  وخیم ت ــد وضعی ــه می زنن ــر دری ک ه
ــه  ــی ک ــد از باتاق ــعی می کنن ــدر س ــر چق ــود. ه می ش
ــه  ــتر ب ــد بیش ــرون بیاین ــرده بی ــت ک ــان درس ــام برایش نظ
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ــردن  ــی ک ــزه زندگ ــوند. انگی ــوق داده می ش ــه آن س ت
و ادامــه دادن بســیار ضعیــف اســت. بخــش عظیمــی از 
ــه ی  ــد و بندهــای خان ــی از قی ــا جهــت رهای ــان صرف زن
ــن  ــه ای ــی ک ــد. هنگام ــن می دهن ــه ازدواج  ت ــدری ب پ
ــد  ــرآورده نمی کن ــز نتیجــه ی دلخواهشــان را ب ــدام نی اق

ــوند. ــرد و بیــزار می ش دلس
ــورد  ــادران ک ــه م ــد ک ــالن: بســیاری معتقدن زی
ــه نظــر شــما چقــدر  ــا ب بســیار فرزندســاالرند. آی
صحیــح اســت هنگامــي کــه زنــي داراي فرزنــدي 
و  مطالبــات  و  ایــده  از  آن  از  بعــد  مي شــود 
ــن  ــا ای ــد. آی ــم مي پوش ــود چش ــته هاي خ خواس

ــد؟  ــازنده باش ــه س ــد رابط ــه مي توان رابط
ــود  ــد خ ــه فرزن ــادری ب ــر م ــع ه ــت. در واق ــه نیس ن
عاقــه دارد. تنهــا عشــق مــادر اســت کــه بی هیــچ 
چشمداشــتی نثــار فرزنــد می شــود. حاضــر اســت بــرای 
از همــه ی خواســته   فرزنــدش  و رضایــت  موفقیــت 
ــادر  ــود م ــز خ ــه ج ــاید ب ــذرد. ش ــود بگ ــات خ و مطالب
ــه  ــه درک و معنابخشــی ب ــادر ب ــچ کــس دیگــری ق هی
ایــن رابطــه نباشــد. 9 مــاه در شــکم خــود نگــه مــی دارد 
بــا شــیر جــان و خــون خــود او را می پرورانــد. تــا 
بــاروری و بالندگــی اش از همــه ی دلخوشــی های خــود 
ــه  ــن رابط ــم ای ــاید درک و فه ــم ش ــذرد. نمی دان می گ
از چیزهایــی کــه تصــور می شــود بســیار فراتــر مــی رود. 
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــت. ام ــت اس ــک واقعی ــن ی ــی ای ول
ــی  ــا موضوع ــی ب ــا عاطف ــه صرف ــفیک ن ــی و فلس منطق
ــی  ــن رابطه ای ــم چنی ــورد کنی ــد برخ ــرح کردی ــه مط ک
ــعادتمند  ــودن و س ــخبت نم ــه خوش ــادر ب ــی ق ــه تنهای ب
کــردن فرزندانشــان کافــی نمی باشــد. در ســرزمینی کــه 
همــه چیزمــان بــه تــاراج رفتــه و قداســت مادربــودن هــم 
رنــگ باختــه نمی تــوان توقــع آزادی و برابــری داشــت. 
در چنیــن وضعیتــی نــه فرزنــد مــن و نــه هیــچ فرزنــد و 
مــادر دیگــری می تواننــد آزاد و راحــت زندگــی کننــد 
ــونت  ــند. خش ــته باش ــاه داش ــبختی و رف ــای خوش و ادع
بیشــتر  حتــی  مــی رود  زنــان  بــر  کــه  نظام منــدی 
ــرد.  ــورت می گی ــر ص ــدان پس ــوی فرزن ــا از س وقت ه
تحریفــات عجیبــی در محتــوای واقعــی قداســت و 
ــه  ــد. ب ــورت گرفته ان ــع ص ــی جوام ــای اخاق ارزش ه
ــه  ــات ب ــن تحریف ــتان ای ــتعمره بودن کوردس ــل مس دلی
مراتــب ژرف تــر و عمیق ترنــد. زخم هایــی کــه بــر 
ــاس و  ــا احس ــا ب ــده صرف ــتان وارد ش ــه ی کوردس جامع

عاطفــه نمی تــوان التیــام بخشــید. نیــاز بــه یــک رابطــه ی 
ــترده ی  ــاد گس ــل ابع ــفیک و تحلی ــی و فلس ایدئولوژیک
بردگــی می باشــد تــا بتــوان رابطــه ای صحیــح بــر مبنــای 
اصــل آزادی و دموکراســی در بیــن خانــواده و جوامــع 
ــا  ــای م ــر مادره ــه اگ ــاورم ک ــن ب ــر ای ــاد. و ب ــان نه بنی
بخواهنــد فرزندانشــان خوشــبخت شــوند بایســتی بــرای 
ــگاه آزادی خــواه و  ــوع ن آگاه نمــودن و شــکل گیری ن
آزادمنشــی آنهــا تــاش نماینــد. تــا ارزش هــای اســتثمار 
ــی  ــوغ اســتبداد رهای و استعمارشــده ی کوردســتان از ی
نیابنــد و جامعــه ای دموکراتیــک شــکل نگیــرد تشــکیل 
ــز  ــن آزاد نی ــر موازی ــی ب ــک مبتن ــواده ای دموکراتی خان

ــود. ــا خواهــد ب یــک روی
ــان  ــه فرزندانش ــوردی ک ــادران ک ــتند م ــا هس حقیقت
ــه  ــل جهــت پیوســتن ب ــت کام ــا رضای ــه و ب را داوطلبان
ــوار  ــادران بزرگ ــد. م ــویق نموده ان ــارزه تش ــوف مب صف
بســیاری هســتند کــه فرزنداشــان را جهــت تحقــق 
خلق هــای  و  کــورد  خلــق  بــرای  آزاد  زندگــی ای 
تحــت ســتم فــدا کرده انــد. در بیشــتر خانواده هــای 
کــورد در شــمال، جنــوب، غــرب و شــرق کوردســتان 
ــان  ــرای آزادی خلق ش ــه ب ــد ک ــود دارن ــهیدانی وج ش
ــد. در  ــانی نموده ان ــورانه جان فش ــرده و جس ــارزه ک مب
ــود  ــهید وج ــه ش ــا س ــار ی ــا چه ــه تقریب ــی از خان برخ
دارد. مــادران ایــن عزیــزان نیــز فرزندانشــان را دوســت 
دارنــد. امــا همان طــور کــه گفتــم رابطــه ی ایــن مــادران 
یــا ســنتی نمی باشــد،  و فرزنــدان صرفــا عاطفــی و 
دقیقــا رابطــه ای انقابــی و بی نظیــری می باشــد کــه 
ــد  ــواده اش نمی اندیش ــود و خان ــت خ ــه منفع ــا ب ــه تنه ن
بلکــه رهایــی یــک خلــق و خلق هــای تحــت ســتم 
دغدغه هــای اصلــی آنهــا می باشــد. و دقیقــا چنیــن 
ــودن  ــه کمــال انســان ب ــد انســان را ب روابطــه ای می توان
رســاند. روابــط اگــر بــر مبنایــی آزادمنشــانه بنیــان 
ــه را  ــی زا و برده گون ــبات بردگ ــه مناس ــد هیچ گون گیرن
ــه بزرگ شــدن  در بطــن خــود نمی پســندند. برعکــس ب
و تعالی بخشــی یکدیگــر یــاری خواهنــد رســاند. در 
ایــن جــور مناســبات کســی بــه ارتباطــات خوارکننــده و 
ــن  ــد. و ای ــا نمی کن ــلیمیت پذیر اکتف ــاز و تس محدودس

ارتباطــات را بــر نمی تابــد. 
کوهســتان های  راه  کــه  شــد  چــه  زیــالن: 
ــارزه  ــوف مب ــه صف ــد و ب ــتان را برگزیدی کوردس

آزادي خواهــي ملحــق شــدید؟

مصاحبه
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ــی خــودم را  ــم نهای ــو تصمی ــر آپ بعــد از اســارت رهب
ــات  ــا آشــنا شــدم و موجب ــا رفق ــا اینکــه ب ــا ت ــم ام گرفت
ــی  ــیاری ط ــان بس ــدت زم ــاختند م ــا س ــتن را محی پیوس
شــد. ســال 2003 بــود کــه یکــی از پســرهایم بــه حــزب 
ــری بســیار ژرف  ــن تاثی ــر م ــاق ب ــن اتف ــق شــد و ای محل
نهــاد تــا تصمیــم خــودم را هرچــه زودتــر عملــی کنــم. 
راســتش را بخواهیــد تــا یــک ســال بعــد از پیوســتنم نیــز 
ــای  ــودم. اینکــه چــه ب ــم ب ــه فکــر فرزندان هــر لحظــه ب
ــم  ــک آن ه ــد ی ــد آم ــان خواه ــه سرش ــن ب ــد از م بع
ــه  ــودم ک ــف ب ــر واق ــن ام ــر ای ــا ب ــرد. ام ــم نمی ک رهای
ــودم و هســتم  ــه راه صحیحــی گام نهــاده ام و مصمــم ب ب
ــه دهــم. در ســن 37 ســالگی  ــز ادام ــه آخــر نی ــا ب کــه ت
خــود بــه صفــوف مبــارزه ای نســبتا جــوان پیوســتم. 
ــاک  ــن م ــه س ــا ن ــودم. ام ــد نب ــتن بل ــدن و نوش خوان
ــن  ــه م ــارزه ب ــوق مب ــور و ش ــوادی. ش ــه بی س ــود و ن ب
ــدن  ــا خوان ــا کمــک رفق ــود. ب ــازه ای بخشــیده ب جــان ت
ــه روز راه  ــم و روز ب ــاد گفت ــم ی ــوردی ه ــتن ک و نوش
ــه  ــردم. ناگفت ــی می ک ــارزه ط ــیر مب ــری در مس موفقت ت
نمانــد کــه از بچگــی آرزوی خوانــدن و نوشــتن داشــتم 
ــود.  ــه آن محــروم کــرده ب ــرا از رســیدن ب ــدرم م کــه پ
امــروزه هــم بــا خوانــدن رهبــر آپــو و رهنمودهــای 
ــد  ــه مقص ــیدن ب ــر در راه رس ــر و مصرت ــان مصمم ت ایش
و تحقــق ایده هــای آزادی خواهــی همــه ی زنــان گام بــه 

ــی دارم.  ــو برم ــوی جل س
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نظام مدت هاست که شانس اصاح از طریق رفرم ها را از دست داده است. 
چیزي که الزم است، یک »انقاب زن« است که باید در تمامي حوزه هاي 

اجتماعي صورت گیرد. همان گونه که بردگي زنان ژرف ترین بردگي است، 
انقاب زن نیز باید ژرف ترین انقاب آزادي و برابري باشد. انقاب زن هم از 

حیث نظري و هم از حیث عملي، مستلزم ریشه دارترین گام ها و اقدامات است. 
قبل از هرچیز یک مبارزه ي متوالي و مستمر در برابر ایدئولوژي جنسیت گرا 

الزم است. انقاب زن همچنین مستلزم مبارزه ي اخاقي و سیاسي در برابر 
ذهنیت تجاوزگري است که بیست و چهار ساعته در حال جریان مي باشد. 

همچنین مستلزم محکوم سازي و رد پدیده ي »به دنیا آوردن بچه با هدف 
قدرت و استثمار« است. مستلزم سپردن کامل »اراده ي به دنیا آوردن بچه« به 

زن آزاد شده است. مستلزم ایجاد انقاب در ایدئولوژي خاندان  و خانواده 
مي باشد. به نظر مي آید که مهم ترین مورد این است که بایستي از فلسفه  و 

یا به عبارت صحیح تر بي فلسفه گِي زندگي کنوني با زن، گذار نمود. نیروي 
زندگي با زن را بایستي با نگرش مبتني بر داشتن فرزندان و ارضاي میل جنسي 

مرتبط ندانست، بلکه باید آن را به عنوان ژرف ترین پیوند دوستي،  رفاقت و 
اجتماعي بودن، در ایجاد »زیبایي، صداقت، صلح و اصالت« و »تشریک مساعي 

آزادانه و برابر« مشاهده کرد.

رهبر آپو 


