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یاداشت ناشر
کتابــی کــه مطالعــه مــی کنیــد چکیــده ای از تحلیــات رهــر آپــو (عبداللــه
اوجــاالن) در مــورد مســئله زن و چــاره یابــی آن مــی باشــد .کتــاب بــه طــور کلــی
از دفاعیــات وی بــه دادگاه حقــوق بــر اروپــا تهیــه شــده اســت .ایــن دفاعیــات
(کتــاب هــا) عبارتنــد از؛ دفــاع از یــک خلــق ،مانیفســت متــدن دموكراتیك مســائل
گــذار از مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی و مدرنیت ـهی دموكراتیــك  ،Iمانیفســت متــدن
دموكراتیــك مســائل گــذار از مدرنیتـهی كاپیتالیســتی و مدرنیتـهی دموكراتیــك ،II
آزمونــی در بــاب جامعهشناســی آزادی ،بح ـران متــدن در خاورمیانــه و رهیافــت
متــدن دموكراتیــك ،مســئلهی كُــرد و رهیافــت ملــت دموكراتیــك.
در طــول تاریــخ حــول مســئله زن بســیار گفتــه انــد و بســیار نوشــته انــد .ولــی
بســیاری از ایــن ارزیابــی و تحلیــات بــه پیچیــده تــر کــردن مســئله انجامیــده
تــا بــه حــل و درک آن .در عــری کــه روزانــه شــاهد هــزاران رویــداد قتــل،
تجــاوز و خودکشــی زنــان و بخصــوص بحـران هــای عمیــق اجتامعــی مــی شــویم،
بــه تحلیــل و ارزیابــی هــای مثمر،علمــی و بخصــوص برنامــه هــای عملــی نیــاز
مربمــی وجــود دارد .رهــر آپــو پیرامــون درک و چــاره یابــی واقعــی ایــن مســئله ی
بــه بــن بســت کشــیده ی شــده ی اجتامعــی ،تحلیــات و ارزیابــی هــای بســیاری
را در دفاعیاتــش ارائــه کــرده اســت .مــا نیــز گــردآوری ایــن تحلیــات را رضوری
و مهــم دیدیــم تــا نــوری شــود علیــه تاریکــی هایــی کــه ســایه مــی گســرد بــر
جهــان زنــان.
رهــر آپــو اهمیــت درک و تحلیــل مســئله را بــا ارائــه ایــن ســخن ارزشــمند
"هنــوز هــم تاریــخ بردگــی زن نوشــته نشــده اســت .تاریــخ آزادی هــم منتظــر
نوشتهشــدن اســت" بیــان مــی کنــد.
رهــر آپــو پــس از تاســیس جنبــش آزادی خواهــی و ارائــه چهارچــوب ایدئولوژیک
و فلســفی مبــارزه ،بــه کــرات ارزش و لــزوم حــل مســئله زن را بیــان کــرده
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اســت .و در راســتای فروپاشــی متامــی برخوردهــای مردســاالرانه و ســلطه گــری
کــه ناشــی از ایــن ذهنیــت هســتند ،دیــدگاه و فرهنــگ جامعــه مردســاالر را
مــورد نقــد قـرار داده اســت .بـرای گــذار از ایــن نظــام نیــز زنــان را بــه مبــارزات
سیاســی ،نظامــی ،فرهنگــی ،اجتامعــی و صدالبتــه فکــری و ایدئولوژیکــی ف ـرا
خوانــده اســت .تحلیــات رهــر آپــو در مــورد مســئله کــه بخشــی از آن را در
زیــر مطالعــه خواهیــد کــرد ابعــاد بســیاری را دربرمــی گیــرد .مــی تــوان بــه
وضــوح گفــت رهــر آپــو معــار و حامــی اصلــی انقــاب زن مــی باشــد و در
راســتای دمکراتیــزه کــردن جامعــه مبنــی بــر آزادی زن ،گام هــای فلســفی،
جامعــه شناســی ،علمــی و عملــی بســیاری را برداشــته اســت .امــروز پــس از
 40ســال مبــارزه و مقاومــت عظیــم ،زنــان کــرد در کردســتان و خاورمیانــه نــه
تنهــا بــا تاســیس ســازمان و نهادهــای ویــژه ی خویــش و پیشــرد مبــارزه ی
جنســیتی متــام مناســبات جنســیتگرا را زیــر ســئوال مــی برنــد ،بلکــه بــه مظهــر
مقاومــت و معامرهــای زندگــی نویــن جامعــه خاورمیانــه نیــز تبدیــل شــده انــد.
ایــن مبــارزات کــه اکنــون در کوبانــی و روژآوا بــه نوعــی بــه سیســتم زندگــی
اجتامعــی تبدیــل مــی شــود بیانگــر انقــاب واقعــی زن مــی باشــد .زنــان کــرد
در روژآوای کردســتان در متامــی عرصــه هــای اجتامعــی بــه شــکلی دمکراتیــک
و مســاوی حضــور دارنــد و در راس آن نیــز سیســتم ریاســت مشــرک کــه گزینــه
ای جدیــد اســت در راه مســاوات طلبــی زنــان در جامعــه ،بــه مبــارزات خویــش
ب ـرای دســت یافــن بــه زندگــی ای قابــل زیســت کــه ریشــه هــای بردگــی زن و
بردگــی جامعــه را خشــکانیده باشــد ،ادامــه مــی دهــد.
البتــه در پایــان مــی خواهیــم ایــن را ذکــر کنیــم کــه رهــر آپــو بعنــوان مناینــده
ی اراده ی خلــق کــرد از ســال  1999تابحــال در ســلولی یكنفــره بــا انــواع
محدودیتهــا ،ممنوعیتهــا ،فشــار ،ایزوالســیون و شــكنجه بــه رس مــی بــرد.
زنــان کــرد ســطح پیرشفــت خــود را مدیــون رهــر آپــو و متامــی شــهدای زن
هســتند کــه در ایــن راه جــان باختــه انــد .از ایــن نظــر نیــز ادامــه ی راه مقاومــت
را دینــی بــر گــردن خــود دانســته و بــه پایــان رســاندن اســارت رهــر خلــق کــرد،
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رهــر آپــو را هــدف اصلــی خویــش مــی داننــد.
تحلیــات و ارزیابــی هــای ارزشــمند رهــر آپــو در بــاب مســئله ی زن راهگشــا
و روشــنایی بخــش بســیاری از مســائل پیچیــده و گــره کورهــای موجــود جامعــه
مــی باشــد .بدیــن منظــور ایــن کتــاب را تهیــه کــرده و امیدواریــم کــه بـرای درک
بیشــر شــا خواننــدگان محــرم از مســئله ،مفیــد واقــع شــود.
مرکز نشر آکادمی ژنئولوژی
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پیشگفتار
ت اســت ،عاملی
اینکــه زن جنســی تلقــی شــود کــه رصفــا از لحــاظ بیولوژیــک متفــاو 
اســت در رأس عوامــل بنیادینــی کــه ســبب بیبصیرتــی در موضــوع درک واقعیــت
اجتامعــی میگردنــد .تفــاوت جنســیتی ،بــه خــودی خــود منیتوانــد دلیــل هیــچ
معضــل اجتامع ـیای باشــد .هامنگونــه کــه دوگان ـهی واقــع در هــر ذ ّرهی کیهــان
در هیــچ موجــودی مســئله تلقــی منیگــردد ،دوآلیت ـهی موجــود در انســان را نیــز
منیتــوان بهعنــوان مســئله بررســی منــود .پاســخی کــه بــه پرســش «چـرا موجودیــت
دوگانــه اســت؟» میتــوان داد ،تنهــا میتوانــد فلســفی باشــد .تحلیــل اُنتولوژیــک
(هستیشناســانه) میتوانــد بـرای ایــن پرســش (و نــه مســئله) در پــی پاســخ باشــد.
جــواب مــن ایــن اســت :هســتیِ  ۱موجودیــت ۲جــز بهصــورت دوگانهبــودن ،قابــل
تحقــق نیســت .دوگانهبــودن ،شــیوهی ممکنگردانیــدنِ هســتی اســت .حتــی اگــر زن
و مــرد بهصــورت کنونــی نبــوده و بــدون جفــت (فاقــد جنــس مخالــف) میبودنــد
نیــز منیتوانســتند از ایــن دوگانهبــودن رهایــی یابنــد .پدیــدهای کــه دوجنســی
نامیــده میشــود نیــز همیــن اســت .نبایــد تعجــب کــرد .امــا دوگانههــا همیشــه
متایــل دارنــد تــا بهصــورت متفــاوت تشــکیل شــوند .اگــر دلیــل و برهانــی بـرای هوش
کیهانــی ( )Geistجســته شــود نیــز ،بنیــان آن را میتــوان در همیــن گرایــش دوگانــه
جســتجو منــود .هــر دو ســوی دوآلیتــه نیــز نــه نیــک هســتند و نــه بــد؛ تنهــا متفاوت
بــوده و ناچــار از متفاوتبــودن میباشــند .اگــر دوگانههــا دچــار اینهامنــی
شــوند ،۳هســتی منیتوانــد تحقــق یابــد .بهعنــوان مثــال ،منیتــوان از طریــق دو زن
یــا دو مــرد ،مســئلهی تناســل و تولیـ ِد موجودیــت اجتامعــی را حــل منــود .بنابرایــن
ســؤال «چـرا مــرد یــا زن بایــد وجــود داشــته باشــند؟» ارزشــی نــدارد ،یــا اگر بــه ارصار
خواهــان یافــن جوابــی بـرای ایــن ســؤال باشــیم ،میتــوان بــه گونهای فلســفی پاســخ
Varoluş۱
 :Varlık۲موجود ،موجودیت ،هستنده
۳یعنــی دو ســوی دوآلیتــه در وضعیــت اینهامنــی یــا هامنبــود قـرار داشــته باشــند و بهجــای غیریــت
در عینیــت بـهرس برنــد.

تاریخی که در انتظار نوشته شدن است

داد :بــه ســبب اینکــه کیهــان ناچــار از تشــکلی اینچنینــی میباشــد (ناگزیــر از آن
اســت؛ بــدان گرایــش دارد؛ خــردش چنــان اســت؛ در آرزوی آن اســت).
پژوهــش در بــاب زن بهمنزلـهی منــو ِد تراکــم رابطـهی اجتامعــی ،رصفــا بــه ایــن دلیل
بامعنــا نیســت بلکــه جهــت تحلیــل گرهکورهــای اجتامعــی و گــذار از آنها نیــز حائز
اهمیــت فراوانــی اســت .چــون نگرش مردســاالرانه مزمن شــده اســت ،درهمشکســن
بیبصیرتــ ی یــا فقــدا ن دیــدی کــه در مــورد زنــان وجــود دارد بهنوعــی هامننــد
شــکافنت اتمهــا [دشــوار] اســت .برطرفســازی ایــن بیبصیرتــی ،مســتلزم یــک
تــاش وســیع روشــنفکرانه و فروپاشــاندن مردانگــیِ ســلطهجو اســت .در جبه ـهی
زن نیــز میبایســت زنانگــی کــه تقریبــا بــه حالــت شــیوهای از هســتی درآورده
شــده و در اصــل ،برســاختهای اجتامعــی اســت را تحلیــل منــود و بــه هــان می ـزان
فروپاشــاند .نقــش ب ـ ر آب شــدن متامــی خیالهایــی کــه بــا عــدم متحققگردانــی
اتوپیــا ،برنامــه و اصــول در پیــروزی یــا شکســت متامــی مبــارزات آزادیخواهانــه،
برابریطلبانــه ،دموکراتیــک ،اخالقــی ،سیاســی و طبقاتــی رخ میمنایانــد ،تــا حــدی
بــه ســبب شــکل رابط ـهی ســلطهجویانهی (قدرتمحــور) بیــن زنـ مــرد اســت کــه
درهمنشکســتهاند .مناســباتی کــه متامــی نابرابریهــا ،بردگیهــا ،خودکامگیهــا،
فاشیسـ م و میلیتاریسـ م را تغذیــه میکننــد ،رسچشــمهی اصلــی خویــش را از همیــن
شــکل رابطــه میگیرنــد .اگــر بخواهیــم واژههای بســیار رایجی نظیــر برابــری ،آزادی،
دموکراســی و سوسیالیســم را چنــان عملــی مناییــم کــه منجــر بــه نقــش بــر آب شــدن
انتظــارات نگــردد ،ناگزیــر بایــد شــبکهی روابطــی را کــه پیرامــون زن تنیده شــده و به
انــدازهی رابطـهی جامعـهـ طبیعــت قدیمیســت ،ازهــمبشــکافیم و تجزیــه کنیــم.
جــز ایــن راهــی وجــود نــدارد کــه از طریــق آن بتــوان بــه اخالقــی بـهدور از ریــاکاری
و همچنیــن آزادی ،برابــری (متناســب بــا تفاوتمندیهــا) و دموکراســی حقیقــی
دســت یافــت.
ت عنــوان «ایدئولــوژی قــدرت»،
از دوران پیدایــش هیرارشــی بــه بعــد ،معنایــی تحـ 
بــر جنســیتگرایی بــار شــده اســت .رابطـهی تنگاتنگــی بــا تکویــن طبقاتــی و قدرت
دارد .متامــی تحقیقــات و مشــاهدات باستانشــناختی ،انسانشناســانه و روزانــه
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نشــان میدهنــد کــه ادواری وجــود داشــتهاند کــه زنــان منشــأ اتوریتــه بــوده و ایــن
امــر طــی مدتزمانــی طوالنــی شــایع بــوده اســت .ایــن اتوریتــه ،اتوریتـهی قــدرت
برقرارشــده بــر روی محصــول مــازاد نبــوده ،برعکــس اتوریتـهای اســت کــه از بازدهی
و زایندگــی نشــأت گرفتــه و هســتی اجتامعــی را تــوان میبخشــد .هــوش عاطفــی که
در زن از تأثیــر بیشــری برخــوردار اســت ،دارای روابــط مســتحکمی بــا ایــن هســتی
اســت .اینکــه در جنگهــای برپاشــده بــر رس قدرتــی کــه بــر روی محصــول مــازاد
برق ـرار گشــته ،زن جــای برجســتهای نداشــته ،بــا ایــن موقعیــت و شــیوهی هســتی
ـی او در ارتبــاط میباشــد.
اجتامعـ 
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زن معمار انقالب اجتماعی

مهــد پیدایــش فرهنــگ الهــە ـ مــادر ،خاورمیانــه اســت .دالیــل موجــود
نشــان میدهنــد کــه ایــن تحــوالت در ســالهای  15000ق.م روی دادهانــد.
دامنههــای داخلــی رشــته کــوه زاگــرس ـ تــوروس بــرای اهلیکــردن حیوانــات
و گیاهــان بســیار مســاعد اســت .ســاخت اقلیمــی و خــاک ایــن منطقــه ب ـرای
رویــش غــات و پــرورش حیواناتــی چــون گوســفند ،بــز و بســیاری دیگــر از
حیوانــات کوچــک مســاعد اســت .فرهنــگ نئولیتیــك كــه تقریبـاً  10000ســال از
عمــر آن تعییــن شــده اســت ،عمدتـاً زنمحــور اســت .خــروج از غارهــا در دوران
گــردآوری گیاهــان و گــذار بــه كلبههایــی نیمـهـچادُرماننــد(در نزدیكــی غارهــا)،
همچنیــن كاشــت و تكثیــر بــذر نباتــات بــه تدریــج راهگشــای انقــاب زراعــی
و روســتایی گشــت .از حفاریهــای باستانشــناختی امــروزی ،درمییابیــم كــه
ایــن فرهنــگ در متامــی مزوپوتامیــای علیــا بهویــژه در قــوس درونــی رشــتهكوه
زاگــرسـ توروس(دامنههــای داخلــی برادوســتیان ،گارزان ،آمانــوس و دامنههــای
داخلــی تــوروس میانــی ،فرهنــگ نَــواال چــوری ،چایاونــوَ ،چمــی خــاالن) توســعه
یافتــه اســت .محصــول مــازاد ،هرچنــد بهصــورت بســیار محــدود ،انباشــت و
ذخیــره میگــردد.
نیــاز زن در بــه دنیــاآوردن و بزرگکــردن فرزنــدان فقــط در مکانهــای ثابــت و
یکجانشــینی بــرآورده میشــود .اقلیــم مســاعد ،پوشــش گیاهــی و تراکــم جانــوری
موجــود ،رشایــط اساســی ب ـرای اهلیکــردن را فراهــم م ـیآورد .هــر جم ـعآوری
گیاهــان و میوههــا احتیاجــات غذایــی را برطــرف میکنــد .نیازهــای شــیر ،پشــم
و گوشــت نیــز از حیوانــات اهلــی چــون گوســفند و بزکوهــی تأمیــن میشــود.
از راه تجربــه بــه ایــن مهــم پــی بردهانــد کــه کاشــت درختــان و گیاهــان در
خاکهــای زراعــی مثربخــش بــوده و بدیــن شــکل بــر محصــوالت خــود
افزودهانــد .بهجــای کشــن حیوانــات اســتفاده از محصــوالت شــیری ،پشــمی و
گوشــتی آنهــا بهویــژه بـرای بقــای حیــات در مواقــع قحطــی و خشکســالی بســیار
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مفیــد اســت .مــادر ـ زن بــا فرزندانــی کــه در اط ـراف خــود پــرورش میدهــد
بــرای پیشــرد نظــام اهلــی در هــر دو مــورد تجــارب ارزنــدهای دارد .ممکــن
اســت خــروج از غــار و تولیــد محصــول و پــرورش حیوانــات در مناطــق مســکونی
ســاده بــه نظــر آیــد ،امــا درحقیقــت بســان رفــن بــه کــره مــاه گام بســیار بــزرگ
تاریخــی اســت .تبدیلشــدن کلبههــای کوچــک بــه روســتا مشــکل نیســت .در
کردســتان در مناطــق بســیاری ـ چــون دیاربکر(ارگانــی چــای اونــو) در بامتــان
(چهمــی خــاالن) ،اورفــه (نــواال چولــی ،گوبکلــی تپــه) ،برادوســتیان و حــکاری
مــاغ ـ بــه آثــار دوره تاریخــی 11000ق.م کــه بیانگــر ایــن فرهنــگ میباشــد
برمیخوریــم .در هیــچ کجــای دنیــا هیــچ فرهنــگ یکجانشــینی بــه قدمــت ایــن
فرهنــگ دیــده منیشــود .در رأس متــام شــواهد و قرائــن مجســمههای کوچــک
کشفشــده وجــود دارنــد کــه بــه شــکل زنــان هســتند کــه ایــن نشــانگر مترکــز
فرهنــگ الهــە ـ مــادر میباشــند .همچنیــن میتــوان منونههــای تأنیــث را در
ســاختار زبانــی منطقــه مثــال زد .حتــی امــروزه هــم ،وجــود چنیــن فرهنگــی
کــه عرصــه مهــارت و تخصــص زن میباشــد صحــت چنیــن حقیقتــی را تصدیــق
میمنایــد.
پیونــد نیرومنــد زنــان بــا زندگــی ،هــوش عاطفــی طبیعــی را در آنــان پیرشفتهتــر
میمنایــد .در مقــام مــادر كــودكان ،بهواســطهی كار و زحامتــش كــه آمیخت ـهی
آالم اســت ،مســئول اساســی حیــات اجتامعــی میباشــد .بــه انــدازهای كــه
متوجــه زندگــی اســت و آن را درك میكنــد ،در زمین ـهی چگونگــی تــداوم آن از
دانایــی افزونــی نیــز برخــوردار اســت .گردآورنــده اســت؛ جمـعآوری گیاهــان هــم
نتیج ـهی هــوش عاطفــی اســت و هــم یــك اقتضــای یادگیــری از طبیعــت .ایــن
یــك دادهی انسانشــناختی اســت كــه اندوخت ـهی اجتامعــی در طــول تاریخــی
طوالنیمــدت فراگــر ِد زنـ مــادر تحقــق یافتــه ،و زنـ مــادر بهنوعــی نقــش
مركــز غنــا و ارزش را ایفــا منــوده اســت.
بــا توجــه بــه یافتههــای باستانشــناختی میتــوان اســتنباط کــرد کــه قبــل
از گــذار بــه ایــن فرهنــگ اکــرا در دامنههــای کوهســتانی و دشــتهای
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مزوپوتامیــای علیــا یــک جامع ـهی مادرســاالری مبتنــی بــر محصــول زمینهــای
حاصلخیــز ،در رستــارس دورانهــای مزولیتیــک و نئولیتیــک برجســته بــوده اســت.
در فرهنــگ نوشــتاری نیــز بــه بســیاری از رسنخهــای آن برمیخوریــم .در
جامع ـهی نئولیتیــک عنــارص دینــی و زبانــی مبتنــی بــر زنــان ،بســیار بالنــده و
پیرشفتهانــد.
از رسآغــاز اجتامعیبــودن میتــوان یــک نــوع تنــش و بــر ایــن مبنــا ،رونــد
تکامــل فرهنگــیِ متفاوتــی را در میــان گــردآوری گیاهــان از طــرف زنــان و
شــکارگری عمومــا مردانــه مشــاهده منــود .در هــر دو طــرف نیــز توســعهی
تکبُعــدی موجــب میگــردد نــزد یکــی اندوختـهی متناســب بــا فرهنــگ «شــیرـ
مــرد» و در نــزد دیگــری اندوختــهی متناســب بــا فرهنــگ «گاوـ زن» ،گام بــه
گام فراهــم آیــد .شــالودهی اولیــن نگرشهــای متفــاوت اقتصــادی بدینســان
تشــکیل شــد .در دوران نئولیتیــک ،فرهنــگ زن بــه نقطـهی اوج میرســد .پــس از
آخریــن دورهی یخبنــدان یعنــی از  15000ق.م بدینســو ،خاصــه در دامنهه ـای
سلســلهی زاگــرسـ تــوروس وجــود انــواع بســیار غنــی نباتــی و حیوانــی منجــر
بــه شــکلگیری تصــور «حیاتــی فردوسآســا» میگــردد .ایــن مقطــع بهمنزل ـهی
رودخانـهی مــاد ِر توســعهی اجتامعــی کــه تــا روزگار مــا تــداوم یافتــه اســت ،از
راه تاریــخ نوشــتاری و متــدن هرچــه بیشــر متایــز یافتــه و ُمهــر خویــش را بــر
رونــد گلوبالیزاســیون زده اســت.
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اولین شکاف
تجمعــی کــه رفتهرفتــه بــر محــور زن ـ مــادر گســرش یافتــه و هویــت آن تکامــل
مییابــد ،موجــب آزرده خاطرشــدن مــردان میگــردد .گردآمــدن کــودکان در
اطــراف زن ـ مــادر و همچنیــن توجــه بیشــر زن بــه مردانــی کــه میتواننــد
بــه او کمــک کننــد ،راه را بــر حســادت و عصبانیــت دیگــر مــردان میگشــاید.
مهمــر از آن ،زن ـ مــادر نظــام اهلیکــردن حیوانــات را بهوجــود مــیآورد.
خــوراک ،پوشــاک و ســایر تجهیــزات ابــزاری را بهواســطه ایــن نظــام اهلــی
بهدســت مــیآورد .زن بهواســطه نظارهگــر طبیعــت بــه موقعیــت ســحرباز
درآمــده و بــه دانــش و آگاهــی دســت مییابــد .زن ـ مــادر هــر انــدازه کــودکان
و مــردان دوســت (نزدیــکان) را بــه ایــن نظــام اهلــی پیونــد دهــد ،بههــان
انــدازه نیرومنــد خواهــد بــود .فرهنــگ مــادر بــه شــیوهای غیــر قابــل مهــار
گســرش مییابــد .شــواهد در دســت حاکــی از آن اســت کـه نظــام دینــی الهگــی
وســیعتر بــوده و ضامیــر و اســامی مؤنــث در زبــان و سنگنوشــتهها نیــز
دالیلــی آشــکار مبنــی بــر نیــروی متعالــی زنـمــادر میباشــند .بهطــور طبیعــی
قســمت اعظمــی از مــردان ،دور از ایــن نظــام قــرار دارنــد .مردانــی کــه زن ـ
مــادر آنهــا را مفیــد ندانســته همـراه بــا ســاملندان در خــارج از ایــن نظــام باقــی
میماننــد.
ایــن تضــاد کــه در آغــاز بســیار ضعیــف میباشــد ،رفتهرفتــه قــوت میگیــرد.
پیرشفــت شــکار از ســویی باعــث منایــان گشــن نیــروی جنگــی مــرد گشــته
و از ســوی دیگــر بــر آگاهــی او نیــز میافزایــد .پیرانــی کــه طــرد شــدهاند
بــر ایــن اســاس بــه شــکلدهی ایدئولــوژیای متکــی بــر حاکمیــت مــرد روی
میآورنــد .بهویــژه دیــن «شامنیســم» ایــن پدیــده را بــه طــرز شــگفتانگیزی
بــه مــا نشــان میدهــد .شــمنها بیشــر از نــوع راهبــان مــرد میباشــند و
درصددنــد کــه علیــه زنــان حرکتــی مخالــف و بســیار سیســتامتیک ،یعنــی نظــام
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خانــه (خانــواده) را ایجــاد کننــد .مردهــا کــه در کلبههایــی ســاده و بهصــورت
نیمهوحشــی زندگــی میکردنــد بهواســطه شامنیســم در مقابــل نظــام اهلــی
پیرشفتهــای کــه زن ـ مــادر قب ـاً ایجــاد کــرده بــود ،میتواننــد نظــام خانــه را
ایجــاد کننــد .همپیامنــی شــمنها بــا مــردان پیــر و باتجربــه ،رویــداد مهمــی مــی
باشــد .بهواســطه نیــروی حاکمیــت ایدئولوژیکــی آنهــا بــر روی بعضــی مــردان
جــوان کــه در میــان خــود پذیرفتهانــد ،موقعیــت آنهــا در میــان گــروه رفتــه رفتــه
افزایــش مییابــد .چگونگــی نیرومندشــدن مــرد از اهمیــت بیشــری برخــوردار
میگــردد .هــم شــکار و هــم دفــاع از کالن در مقابــل تهدیــدات خارجــی از
کاراکــری نظامــی برخــوردار بــوده و بــر کشــن و یــا زخمیکــردن اســتوار اســت.
ایــن ،رسآغــاز فرهنــگ جنــگ میباشــد .هنگامــی کــه مســئله مــرگ و زندگــی در
میــان باشــد ،وابســتگی بــه اتوریتــه و هیرارشــی رضورت مییابــد .ماهرتریــن
فــرد بــهلحــاظ اقتــدار و خطابــت ،بــه باالتریــن موقعیــت میرســد .در مقابــل
فرهنــگ زن ـ مــادر ،فرهنــگ متفاوتــی رشوع بــه تفــوق یافــن میمنایــد .رشــد
چنیــن حاکمیــت و هیرارشــیای ماقبــل از پیدایــش جامعــه طبقاتــی ،یکــی از
مهمتریــن نقــاط عطــف تاریــخ را تشــکیل میدهــد .چنیــن فرهنگــی بهلحــاظ
ماهیــت بــا فرهنــگ زن ـ مــادر بکلــی متفــاوت اســت .جم ـعآوری گیاهــان و
بعدهــا پــرورش گیاهــان کــه در فرهنــگ زنـ مــادر غالبیــت دارد ،فعالیتــی
صلحآمیــز میباشــد کــه جنــگ را بــا خــود بــه همـراه منـیآورد .شــکار کــه غالبـاً
توســط مــرد انجــام میشــود ،فعالیتــی اســت کــه بــر فرهنــگ جنــگ و اتوریتــه
خشــن اســتوار اســت .در نتیجــه حاکمیــت مردســاالری ریشــه میدوانــد.
در دورانــی كــه زنـ مــادر مؤثــر بــوده یعنــی در دوران شــكارگری مــرد ،انــگار
مــردان در تنگنــا و چنــره گرفتــار آمــده بودنــد .ب ـرای فهــم ایــن پدیــده(ادراك)
بایــد نظــام زنـ مــادر و واقعیــت خانــواده را درك منــود :در نظــام زنـ مــادر،
«شــوهر» یــا معلــوم نیســت و یــا حضــورش بســیار كمرنــگ اســت .زنـ مــادر،
زنــی نیســت كــه ب ـرای زایــش كــودك بــه مــردی عشــق بــورزد .هنــوز عشــق و
جامعــهی جنســیتگرا مطــرح نشــدهاند .زن ،بــه هیــچ مــردی از راه پیونــد
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همــری وابســته نیســت .مــرد نیــز نــه میتوانــد بــر زن حاكمیــت و ســلطه
ایجــاد كنــد و نــه وی را «زنِ مــن» بنامــد .شــكار ،كاری اســت كــه مســتلزم
مشــغولیت بســیار اســت و اگــر چنــدان ســودمند نباشــد نیــز ،ارزشــی نخواهــد
داشــت .مــردان ،هنــوز فرزنــدی در جامعــه ندارنــد .فرزنــدان ،ازآن زنـ مــادر
هســتند .زنـ مــادر بــه اقتضــای طبیعــت خویــش ،در پــی شــهوت ندویــده و در
جســتجوی آمیــزش جنســی بــا هــدف لــذت نیســت .ارتبــاط جنس ـیای هامننــد
متامــی موجــودات زنــده دارد .ارتبــاط جنس ـیاش بــا هــدف تولیدمثــل اســت.
دلیــل اساســی اینكــه فرزنــدان ازآن زنـ مادرنــد ،رنــج و زحمتــی اســت كــه
برایــش متحمــل میگــردد .هــم زاییــدن و هــم تغذیهمنودنشــان ،ایــن حــق را بــه
زنـ مــادر میدهــد .بنابرایــن در دورانــی كــه معلومبــودن و یــا معلومنبــودن
پــدر هیــچ معنــای اجتامعـیای نــدارد ،بحــث از حــق پــدری بیهــوده اســت .امــا
ب ـرادران و خواه ـران زنـ مــادر نیــز مهــم هســتند .زی ـرا هم ـراه بــا آنهــا بــزرگ
شــده اســت .موقعیــت چشــمگیر دایــی و خالــه ،ناشــی از ایــن كهنتریــن حقــوق
زنـ مــادر اســت .بنابرایــن خانــوادهی زنـ مــادر از دایــی ،خالــه ،فرزنــدان آنهــا
و از فرزنــدان خــود وی تشــكیل میشــود .مقول ـهای كــه بهعنــوان مادرســاالری
بازگــو میشــود نیــز بیانگــر همیــن مــورد اســت .بهغیــر از داییهــا ،حضــور
دیگــر مــردان كمرنــگ میباشــد .هنــوز نقشهــای شــوهری و پــدری بهوجــود
نیامدهانــد.
مــرد نیرومنــد ،نیرویــی اســت كــه مــر ِد خواهــانِ رهایــی از حلق ـهی زنـ مــادر،
بهواســطهی موقعیــت مؤثــر شــكارگری ،بــدان دســت یافتــه اســت .قــ ّوت
جســانی و فنــاوری او در زمینـهی شــكار ،شــانس شــكار موفقیتآمیــز را بیشــر
میمنایــد .بــه برقـراری اتحــاد بــا جوانانــی میپــردازد كــه طالــب اســتفاده از ایــن
ویژگــی هســتند .ایــن اتحــاد ،موفقیــت بیشــری را برایشــان بههم ـراه م ـیآورد.
شــاید هــم اولیــن مالزمــان نظامــی ،اینگونــه در تاریــخ بهوجــود آمــده باشــند.
در تاریــخ ،بــه یــك مرحل ـهی برتــری بــارز در برابــر زنــان ،گــذار صــورت گرفتــه
اســت .هــم پیامن ـیای كــه بــا كهنســاالن و ریشســپیدان قبیلــه برق ـرار میكنــد،
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پدرســاالری را در برابــر زنســاالری نیرومنــد میمنایــد.
آخریــن حلقــهی همپیامنــی شــامانها هســتند .شــامان ،نقشویژههــای
مشــرك كاهنــان و ســاحران را ایفــا میكنــد .آموزشدهنــده اســت؛ شــاید هــم
اولیــن متخصــص جامعــه اســت .تخصــص شــامان بهتدریــج در اجتــاع نهادینــه
میشــود .اكــر شــامانها مــرد میباشــند .طــی دورهی پایهگــذاری خاندانهــا،
نظــام مادرســاالری در اثــر اتحــاد ایــن نیروهــا دچــار آســیب ســهمگینی میگــردد.
در متــون ســومری ،بــه آثــار مبــارزهی شــدید میــان آنهــا برمیخوریــم .مــرد
در ایــن نظــام هــم صاحــب و پــدر كــودكان اســت ،هــم بــرای نیرومندشــدن
طالــب فرزنــدان بیشــر میباشــد(خاصه فرزنــد پــر) و هــم بــا تكیــه بــر چنیــن
وضعیتــی ،اندوختـهی موجــود در دســت زنـ مــادر را تصاحــب میمنایــد .نظــام
مالكیتــی توســعه مییابــد .در كنــار مالكیــت عمومــی دولــت كاهنــی ،مالكیــت
خصوصــی خانــدان نیــز ایجــاد میشــود .پدریمنــودن بــرای فرزنــدان ،از ایــن
جنبــه نیــز رضورت مییابــد .یعنــی ب ـرای رســیدن می ـراث بــه فرزنــدان(بیشــر
بــه پ ـران) حــق پــدری رشط اســت.
الگــوی جامعــهی متمــدن ســومری ،حداقــل بــه انــدازهی الگــوی نئولیتیــك،
تعیینكننــدهی توســعهی متــدن در جهــان بــوده اســت .هــال حاصلخیــز كــه
بهمنزلــهی مهــد متــدن نقشآفرینــی میمنایــد ،اینبــار پــس از زاییــدن و
بزرگمنــودن فرزنــد نوینــش در گهواره(فرزنــدی كــه دیگــر نــه دخــر ،بلكــه پــر
اســت) او را بــا دخــران پروشیافتــهی جهــان بــه ازدواج درآورده و بــر شــار
خویــش میافزایــد .ایــن تشــبیهی بجاســت .میتــوان احتــال داد كــه عمومــاً
بهواســطهی بالندگــی دخـران ایزدبانــوی مــادر در هــر جایــی از جهــان كــه بــدان
رســیدهاند ،اشــاعهی فرهنــگ نئولیتیــك نهادینــه شــده اســت .جامعـهی متمــدن
نیــز بهعنــوان منــاد فرهنــگ مردســاالر ،در هــر حــوزهی گســرش خویــش ،بــه
معنــای نهادینهشــدن جایــگاه فرزنــد پــر اســت .نســل مــردان متمــدن كــه
فرزنــدان دخــر را بــ ه هیــأت زن ضعیفــهای بــرای خویــش درآورده و وابســته
ســاخته ،همیشــه مردانــی را بــهوجــود آورده ،بدیــن ترتیــب تــا بــه امــروز
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مردانگــی متــدن مــا افزایــش یافتــه ،قویتــر شــده و همچنــان ادامــه پیــدا كــرده
اســت.
میتــوان گفــت كــه معضــل اجتامعــی بـرای اولیــن بــار بــا ابعــاد حــاد خویــش در
تجمعــات پدرســاالری كــه بــه تدریــج پیرامــون مــرد نیرومنــد تراكــم مییافتنــد،
رس بــر آورده اســت .ایــن رسفصــل بردگــی زنــان ،بســر بردگــی مــردان را نیــز بــا
آغازیــدن از كــودكان ،فراهــم م ـیآورد .بــردگان مــرد و زن ،بــه تناســبی كــه در
زمین ـهی انباشــت ارزش و در رأس آن محصــول مــازاد تجربــه كســب میكننــد،
تحــت كنــرل و حاكمیــت قـرار میگیرنــد .قــدرت و اتوریتــه بــه تدریــج اهمیــت
مییابنــد .همــكاری «مــرد نیرومنــد  +مــرد كهنســال باتجربــه  +شــامان»
بهمثاب ـهی قــری ممتــاز ،كانــون قدرتــی را تشــكیل میدهنــد كــه مقابلــه بــا
آن دشــوار اســت .در ایــن كانــون ،هــوش تجســمی بــرای برقــراری حاكمیــت
ذهنــی ،یــك واگویــ ه و رشح اســطورهای فوقالعــاده را بســط میدهــد.
ایــن جهــان اسطورهشــناختی تــا ســطح آفرینــش آســان و زمیــن در اطــراف
مــرد الوهیتیافتــه،تعالــی بخشــیده میشــود .الوهیــت و قداســت زنــان تــا
حدممكــن فروكاســته و زدوده میشــود؛ مــرد فرادســت در مقــام نیــروی مطلــق
تعییــن میگــردد و از طریــق یــك شــبكهی اسطورهای(افســانه) عظیــم ،همهچیــز
در كالف مناســبات «فرمانــرواـ فرمانــر ،خالـقـ مخلــوق» پیچیــده میشــود .ایــن
جهــان اســطورهای كــه بــه متامــی جامعــه القــاء میگــردد ،بــا كســب ارزشــی در
ســطح یــك واگوی ـهی بنیادیــن ،بــه تدریــج بــه كســوتی دینــی درمیآیــد .دیگــر
بــا شــكلی از ذهنیــت تجســمی و نهادینهشــده كــه مرزناشــناس اســت ،روب ـهرو
هســتیم.
ایــن ســامانهی روابــط هیرارشـ ِ
ـیك پدیدارآمــده ،اولیــن نظــام اســتثامر ،رسكــوب
و اقتدار(اتوریتــهی) نهادینهشــده اســت كــه هــوش میتولوژیكــی بــا ریشــهی
پدرســاالرانه و ذهنیتهــای قالبــی ناشــی از آن ،بــا توســل بــه كســب مرشوعیــت
تــام ،در امــر برقـراریاش موفــق گریــده اســت .در مراحــل گوناگــون و بســیاری از
اجتامعــات شــاهد ایــن رخــداد هســتیم.
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اولین سقوط بزرگ جنسیتی؛ انحطاط فرهنگ ایزدبانو
منابــع ســومری نشــان میدهــد کــه فرهنــگ مادرگرایــی تــا تأســیس اولیــن شــهر
ادامــه داشــته و هویــت خــود را کام ـاً حفــظ کــرده اســت .بافــت و ذهنیــت
اســطورهای کــه در اطــراف الهــه اینانــا ـ الهــه شــهر اوروکـ شــکل گرفتــه،
بســیار آموزنــده اســت .مقاومــت وی در برابــر اوجگیــری حاکمیــت مــرد حتــی
امــروزه هــم بهعنــوان مبنایــی اساســی بــرای مقاومــت مهمرتیــن جنبشهــای
فمینیســتی بهشــار میآیــد؛ در برابــر انکــی  -کســی کــه ســمبول پدرشــاهی در
فرهنــگ ســومری بــودـ از کلیــه متدنهــا و فرهنگهــای متعلــق بــه زن دفــاع
میکنــد ،جریــان ربــودن « 104مــه» (اصطالحــات و آفریدههــای متــدن آن دوره)
متعلــق بــه اینانــا بــه دســت انکــی و بازســتاندن آنهــا از انکــی را بهصــورت شــعر
بیــان میکنــد .ایــن روایــت اســطورهای کــه در ســال 3000ق.م بهوقــوع پیوســته
اســت ،بــه طــرز شــگفتانگیزی نقــش زن را در پشــت پــرده متــدن ســومری بیــان
میکنــد .ریشــه اینانــا بــه الهــه کوهســتان ،نینخورســاگ ،برمیگــردد .معنــی
لغــوی نینخورســاگ بدیــن گونــه اســت کــه نیــن= الهــه ،هــور = کــوه و ســاگ=
منطقــه کــه در مجمــوع بــه معنــی الهــه منطقــه کوهســتانی اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه مفهــوم کــوه در مزوپوتامیــای ســفلی ،زاگــرس و دنبالــه آن میباشــد
بنابرایــن فرهنــگ و ســنت الهگــی از کــوه بــه آنجــا انتقــال یافتــه اســت.
در فاصلــه ســالهای  2000ـ  4000ق.م فرهنــگ زن ـ مــادر در مرکــز متــدن
یعنــی ســومریان تأثیــر و نفــوذ داشــته و دارای قــدرت و تأثیــری همســان بــا
مــرد میباشــد .در همــه اســناد اســطورهای آن دوره ایــن موضــوع بهچشــم
میخــورد .معابــد الهههــا بــه وفــور دیــده میشــود .هنــوز فرهنــگ
عیبانگاشــن زن شــکل نگرفتــه اســت .بهویــژه ویژگیهــا و رفتارهــای جنســی
وی یکــی از اعــال خدایــی محســوب میشــود .گذشــته از عیبشــمردن ،حتــی
در اروتیکتریــن (مســتهجنترین) داســتانها هــم رشح ادبــی بینظیــری
موجــود اســت .همــه کارهــا و رفتارهــای جنســی ،در حکــم ارزش و زیبایــی
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زندگــی میباشــد .ویژگیهــای جنســی زن بهعنــوان منبــع احــرام و جذابیتــی
فوقالعــاده ارزش پیــدا میکنــد .در فرهنــگ و شــیوه زندگــیای کــه بعدهــا
همچــون یــک ضدانقــاب ظهــور میکنــد ،هنــوز از زن بدگویــی و عیبجویــی
منیشــود .بــدن زن مایــه مباهــات و ســتایش میباشــد .حتــی مراســم ازدواج
مقــدس هــم ـهرچنــد هــم کــه تحریــف شــده و بــه عملــی کریـه و پلیدمنــودن
زن از طــرف مــرد تبدیــل شــده اسـتـ متعلــق بــه ایــن دوران اســت .موضــوع و
محتویــات بســیاری از داســتانها از قبیــل داســتان «مــم آالن»« ،م ـهمو زی ـن«
و «درویــش عبــدی» کــه هنــوز هــم در کردســتان روایــت میگردنــد جایــگاه و
موقعیــت نیرومنــد زن را بازتــاب میدهنــد .میتــوان گفــت کــه نخســتین مایــه
و مأخــذ ایــن داســتانها بــه ســال  4000ق.م برمیگــردد.
فرهنــگ اســطورهای اینانــا ،هــم مــرد ـ چوپــان و هــم مــرد ـ کشــاورز را بهعنــوان
یاریدهنــده نشــان میدهــد« .دومــوزی» چوپــان ـ اصطــاح دومــوزی اولیــن
منونــه و مبــدأ ارتقــای مــرد اســت ـ و «انکومــدی» کشــاورز در اب ـراز اح ـرام و
وابســتگی بــه اینانــا بــا هــم بــه رقابــت میپردازنــد .ب ـرای اینکــه بــه معاونــان
درجــه یــک تبدیــل شــوند دســت بــه هــر کاری میزدنــد .هنــوز هــم اینانــا
از جایــگاه پیشــاهنگی برخــوردار اســت .درقالــب چوپــان و کشــاورز مــرد از
دســتیابی بــه موقعیتــی حاکــم بســیار دور اســت .در داســتان بابــل( انومــا
الیــش) کــه یکــی دیگــر از داســتانهای مشــهور ســومریها میباشــد ،وضعیــت
بــه گونــهای وارونــه روایــت میشــود .مــاردوک ،خدایــی کــه بســیار نیرومنــد
شــده و تیامــات ،الههــای کــه بســیار ضعیفشــده ،دو مــورد بســیار آموزنــده
هســتند .فرهنــگ بدنامکــردن و عیبانگاشــن زن ـ مــادر و اله ـه ـ مــادر شــکل
میگیــرد .قالبهــا و اندیشــههای اســطورهای کــه زن را عــاری از فضیلــت،
بیفایــده ،مــر و حتــی خوفنــاک نشــان میدهنــد ،بهوجــود میآینــد .از
2000ق.م بــه بعــد ایــن فرهنــگ گســرش مییابــد .بهلحــاظ موقعیــت اجتامعــی
علیــه زن تغییــرات بزرگــی بهوقــوع میپیونــدد .حاکمیــت جامعــه پدرســاالر
آنچنــان قــوی شــده کــه میتــوان از آن داســتان رسود .همــه چیزهــای مربــوط
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بــه مــرد ارج نهــادهشــده و بــه شــأن قهرمانــی رســانده میشــوند .امــا هــر چیــز
مربــوط بــه زن تحقیرشــده ،عیــب شــمرده شــده و ب ـیارزش انگاشــته میشــود.
چنــان ســقوط جنســیتی روی داده اســت کــه خواهــد توانســت راه را بــر
بزرگتریــن تغییــرات در زندگــی اجتامعــی در طــول تاریــخ بگشــاید .ایــن
نخســتین تغییــر مربــوط بــه زن در فرهنــگ خاورمیانــه را میتــوان ضــد انقــاب
«اولیــن ســقوط بــزرگ جنســیتی» نامیــد .زیـرا هیــچ کمکــی بــه پیرشفــت مثبــت
جامعــه منیکنــد ،بلکــه برعکــس ،نظــام پدرســاالری بــا تســلط بــر امــور اجتامعــی
و طردمنــودن زن ،راه را بــر ایجــاد فقــری عظیــم در زندگــی میگشــاید .بهجــای
جامعــهای دو صدایــی ،جامعــه تکصــدای مــرد بهوجــود آمــده اســت .ایــن
ســقوط در متــدن خاورمیانــه شــاید هــم اولیــن گام در ســیر قهقرایــی اســت.
نتایــج آن بیــش از پیــش زیانآورتــر میشــود .بــه فرهنــگ اجتامعــیای بــه
شــدت مردانــه و تکبعــدی پــای نهــاده میشــود .ذکای عاطفــی زن کــه تــا
دیــروز شــگفتیآفرین و بــی نهایــت انســانی و رسزنــده بــود ،بیتأثیــر مــی
شــود؛ از ایــن پــس فرهنــگ ظــامل ،ذکای تحلیلگــر نفری ـن شــده و ملعونــی را
میآفرینــد کــه تســلیم دگامتیســم شــده ،جنــگ را عالیتریــن فضیلــت دانســته
و جــوی خــون بــه راه انداختــه  ،بــا طبیعــت بیگانـه شــده و هرگونــه رفتــار بــا زن
و مــرد بــرده را بـرای خــود مــروع و روا میدانــد ،ایــن ذکاء و یــا نــوع اندیشــه،
دارای ســاخت معکوســی بــا ذکای انســانی اســتوار بــر طبیعــت زنــده ،خالقیــت
انســان و مســاواتطلب زن میباشــد.
مرحلـهی متدنــی مشــرك و تشــابهات فرهنگــی ،در دوران نیپــور بیشــر از همــه
در مقول ـهی نامگــذار ی خــدا خویــش را نشــان میدهــد .حتــی بهمثاب ـهی اســم
نیــز ،ظهــور همــهی آنهــا در ســالهای حــدود  2000ق.م امــری تصادفــی
نیســت .از فرهنــگ ژرف و مشــركی كــه در بنیانشــان موجــود اســت ،رسچشــمه
میگیــرد .از طریــق شــكل سمبلیزهشــدهی خویش(غضــب اقتصــاد خانــهی
زنـ مــادر از طــرف مــرد زورگــو و ح ّقهبــاز) فرهنــگ مردســاالر را الوهیــت
میبخشــد .نــام اساســیایزدبانوـ مــادر كــه در میــان آریاییهــا اســتار،
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ســومریان اینانــا ،هیتیتهــا كیبلــه ،ســامیها عشــتار و هندیــان كالــی اســت،
بهتدریــج رو بــه زوال نهــاده و اســامی خــداـ مردهــا ،تعالــی داده میشــوند.
زن در مســئلهی كشانیدهشــدنش بــه طبقــهی زیریــن اجتامعــی در 2000
ق.م ،از نقطهنظــر زبــان و فرهنــگ نیــز شكســت و تحقیــر عظیمــی را بازتــاب
میدهــد .زن حقیقتــاً بهمثابهی[ابــژهی] عمیقتریــن و زیرینتریــن طبقــهی
بردگــی ،تحــت موقعیتــی شكس ـتخورده ،تحقیرشــده ،بــه خاموشــی گراییــده،
نفرینگشــته و مرگبــار ق ـرار داده شــده اســت« .ضعیفگــی» و «مــردـ شــوهر»
كــه دارای صالحیــت و اختیــار بیحــد و مــرز در حــق زن اســت ،بــر روی ایــن
بســر فرهنگــی رشــد میمنایــد .تــداوم تاكنونــی موقعیــت زنــان در میــان اعـراب
و جوامــع خاورمیان ـه كــه بســر فرهنگــی مشــركی دارنــد ،صحــت ایــن ارزیابــی
را تصدیــق میمنایــد .جنایتهــای ناموســی ،عنــر بســیار كوچكــی از همیــن
فرهنــگ میباشــند.
تاریــخ متــدن ،در عیــن حــال تاریــخ شكســتخوردن و مفقودگشــن زن نیــز
میباشــد .ایــن تاریــخ بــا متامــی خدایــان و بندگانــش ،حكمرانــان و تابعانــش،
اقتصــاد ،علــم و هــرش ،تاریخــی اســت كــه شــخصیت مردســاالر آن را تأییــد و
تقویــت منــوده اســت .بنابرایــن شكســت و ناپدیــدی زن ،انحطــاط و شكســتی
بــزرگ ب ـرای جامعــه میباشــد .جامع ـهی جنســیتگرا ،نتیج ـهی ایــن انحطــاط
و شكســت اســت .هنگامــی كــه مــرد جنســیتگرا ،حاكمیــت اجتامعـیاش را بــر
روی زن برقـرار میمنایــد ،چنــان پُــر اشــتها میگــردد كــه هــر نــوع متــاس طبیعــی
را بهصــورت یــك نشــانه و منــود حاكمیــت درم ـیآورد .همیشــه بــر پدیدههــای
بیولوژیكـی نظیــر رابطـهی جنســی ،مناســبات قــدرت بــار شــده اســت .مــرد ،بــه
هیــچ وجــه فرامــوش منیكنــد كــه بــه هــوای پیــروزی بــر زن ،اقــدام بــه متــاس
جنســی میكنــد.
ِ
در چارچــوب اجتامعــی ،خانــواده بهمثاب ـهی دولــت كوچــك مــرد ســاخته شــده
اســت .اینكــه نهــادی بـه نــام خانــواده در طــی تاریــخ متــدن ،از رهگــذر شــیوهی
كنونــی همیشــه مكملتــر گشــته اســت ،بــه ســبب نیــروی بزرگــی میباشــد
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كــه بــه دســتگاههای قــدرت و دولــت میبخشــد .اوالً ،خانــواده بهواســطهی
آنكــه در پیرامــون مــرد بــه حالــت قــدرت درمیآیــد ،بــه ســلول جامعـهی دولــت
مبــدل میگــردد .دوم اینكــه ،فعالیــت بیحــد و مــرز و بالعـ ِ
ـوض زنــان تحــت
ضامنــت گرفتــه میشــود .ســوم اینكــه ،كــودكان را پــرورش میدهــد و نیــاز بــه
جمعیــت را بــرآورده میســازد .چهــارم اینكــه ،بهمثابــهی مــدل نقشآفریــن،
«بردگــی و فرومایگــی» را در رستــارس جامعــه شــیوع میبخشــد .خانــواده ،بــا این
محتــوای خویــش ،در اصــل یــك ایدئولــوژی اســت .نهــادی اســت كــه ایدئولــوژی
خاندانــی در آن حالتــی كاركــردی یافتــه اســت .در خانــواده ،هــر مــردی خویــش
را هامننــد صاحــب یــك «خاننشــین» تصــور میكنــد .آنچــه باعــث میشــود تــا
خانــواده یــك واقعیــت بســیار مهــم تلقــی گــردد ،ناشــی از تأثیرگــذاری ف ـراوان
ایــن ایدئولــوژی خاندانــی اســت .بــه میزانــی كــه در یــك خانــواده زن و فرزنــد
بیشــری وجــود داشــته باشــد ،مــرد كســب اعتــاد و رشف میمنایــد .اینكــه
خانــواده بــا وضعیــت موجــودش بهعنــوان یــك نهــاد ایدئولوژیــك ارزیابــی گــردد
نیــز مهــم اســت .اگــر زن و خانــواده را بــا وضعیــت موجــودش از زیــر ســلطهی
سیســتم متــدن ،قــدرت و دولــت بیــرون آوریــد ،مــوارد بســیار اندكــی تحــت نــام
نظــام باقــی میمانــد .امــا بهــا و تــاوان ایــن شــیوه ،شــیوهی هســتی «املبــار،
محرومانــه ،زبونانــه و شكسـتآمیزِ» نهفتــه در حالــت جنگــی بــا شــدت پاییــن،
مســتمر و پایانناپذیــر اســت كــه زنــان تحــت ســیطرهی آن میباشــند .انــگار
«انحصــار مــرد» بــر روی جهــانِ زن ،دومیــن زنجیــر انحصــار مــوازی و مشــابه
بــا انحصــارات رسمایـه اســت كــه در طــول تاریــخ متــدن بــر روی جامعــه برقـرار
منودهانــد؛ و صدالبتــه قویتریــن و كهنتریــن انحصــار هــم هســت .ارزیابــی
هســتی زن بهصــورت كهنتریــن جهــان مســتعمره ،موجــب دســتیابی بــه
نتایجــی واقعگرایانهتــر خواهــد گشــت .شــاید هــم صحیحتریــن عبــارت ایــن
باشــد كــه آنهــا را قدیمیتریــن خلــق استعامرشــدهای بنامیــم كــه بــه ســطح
ملــت نرســیدهاند.
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زن در نظام زیگورات
پرســشمنودن از «جایــگاه زن و خانــواده در نظــام زیگــورات» ،امــر شــایان
اهمیتــی اســت .در متــون ســومری بــه وفــور میبینیــم کــه دیــن ایزدبانـوـ مــادر
بــا دیــن کاهــن زیگــورات در اختــاف اســت .مخالفــت ،اَشــکال متفاوتــی را
بــه منایــش مینهــد .کاهنــان زن ،تحــت حاکمیــت خویــش پرستشــگاههایی را
ســاختهاند .تقریبــا هــر شــهری دارای یــک ایزدبانــوی محافــظ زن اســت .مثــال
جالــب ،رسگذشــت ایزدبانــوی اوروک« ،اینانا»ســت .اوروک (شــاید اســم ع ـراق
امروزیــن از آن برگرفتــه شــده باشــد) کــه در حکــم اولیــن دولـتـ شــهر ســومری
ساختهشــده در تاریــخ اســت ،منونــهای میباشــد کــه در ایــن موضــوع ارزش
موشــکافی را دارد .بــه ســبب اینکــه شــه ِر اولیــن شــاه یعنــی گلگامیــش میباشــد
نیــز ،مشــهور اســت .احتــاال اوروک نخســتین دولـتـ شــهر اســت .دوران اوروک،
عنــوان مقطــع زمانــی بیــن ســالهای  3800الــی  3000ق.م اســت .اینکــه «اینانا»
ایزدبانــوی ســازنده و پایهگــذار اوروک اســت ،بازتابــی از قدمــت و در درج ـهی
ا ّول بــودنِ نقــش زنـ مــادر در آن دوران اســت .مبــارزهی اوروک بــا اریــدو (شــهر
خــدای انکــی و شــاید هــم اولیــن دولــت کاهنــی) ،مبــارزهای حامسـهوار اســت.
بــه انــدازهای کــه مبــارزهی اینانــا و انکــی منونـهی محســوس و نیرومنــدی اســت
از مبــارزهی بیــن زن و مــرد ،جنبـهی حامســی آن را نیــز نشــان میدهــد .شــار
پیکرههــای ایزدبانــوی زن ،بهتدریــج رو بــه کاهــش میگــذارد .زن در دوران
بابــل ،تقریبــا دچــار شکســت قطعــی شــده اســت .زن بــه انــدازهای کــه بــرده
اســت ،دیگــر فاحشـهای رســمی ،عمومــی و خصوصــی اســت.
میدانیــم کــه در برخــی از زیگوراتهــا ،زنــان بهمثابــهی ابــژهی عشــق،
نقشآفرینــی منودهانــد .ایفــای نقــش ابــژهی عشــق ،بــرای بهرتیــن دخــرانِ
خانوادههــا ،افتخارآمیــز بــوده اســت .دخــران برگزیــده و ممتــاز بــرای آنجــا
انتخــاب گشــتهاند .در نظــام کاهنــان ،منایـشدادن و َعرضهداشــن زنــان بــه شــکل
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باشــکوهی صــورت گرفتــه اســت .زنــان در زیگوراتهــا ،همچــون کاخنشــینان،
همهنــوع آموزشــی را در زمین ـهی زیبای ـی دیــده و در برخــی فعالیتهــا (هــر،
موســیقی) مهــارت کســب میکردنــد .آنهــا را در مقابــل مــردان برگزیــدهی
مناطــق همجــوار بــه منایــش میگذاشــتند .هنگامــی کــه بــا برخــی از آنهــا بــه
توافــق میرســیدند ،بــه ازدواج درآورده میشــدند .بــا ایــن شــیوه ،هــم درآمــد
و هــم تأثیرگــذاری پرستشــگاه ،رو بــه افزایــش بســیاری مینهــاد .زنگرفــن
از پرستشــگاه ،تنهــا میتوانســت شــانس مــردان خانوادههــای اصیــل باشــد.
همچنیــن بــه ســبب اینکــه زنــان دورهی آموزشــی پرستشــگاه را طی کــرده بودند،
بــه منایندگــی فعالیتهــای پرستشــگاهها در میــان قبایــل تــازه میپرداختنــد و
آنهــا را بــه جامعـهـ دولــت نویــن ،پیونــد میزدنــد .زنــان ،مفیدتریــن جاسوســان
جامع ـهـ دولتهــای نویــن کاهنــی بودنــد .ایــن روشــی اســت کــه هنــوز هــم
دولتهــا و در رأس آن ارسائیــل ،بهطــور وســیع از آن بهــره میگیرنــد.
اشــراکیمنودنِ اینگونــهی زنــان ،الگــوی اولیــهی هــر «فاحشــهخانه» اســت.
زنــان هرچــه بــه انحطــاط میگراینــد ،از ایزدبانــوی اصیــل و زنانگــیِ عشـقپرور
پرستشــگاهها دور میگردنــد و بــه نامطلوبتریــن «کارگــر» بیچــاره و
خودفــروش فاحشــهخانهها مبــدل میشــوند .جامعــهی ســومری از ایــن نظــر
نیــز رشف یــا بیرشفــیِ « ،مقــام ا ّول» را داراســت!
امــا بــدون ذکــر ایــن گفتــه نیــز منیتوانــم از کنــار مســئلهی یادشــده بگــذرم:
اگــر چنیــن روشــی از مســیر اســتثامر در پیــش گرفتــه منیشــد و بــه ســطح
رشافتمندانــهای دســت مییافــت ،ایــدهآل میگشــت .چــه در نظامهایــی
کــه زنـ مــادر پیشــاهنگ آنهاســت و چــه در نظامهایــی کــه پــدرـ مــرد
رهربیشــان را بــر عهــده دارد ،پــرورش ســامل دخــران امــری دشــوار اســت.
نــه می ـزان شــناخت و نــه امکانــات مــادّی ،هیچکــدام ب ـرای ایــن امــر مســاعد
نیســتند .نگهــداری زنــان ،نیازمنــد مهــارت و مادّیــات اســت .میشــد معابــد زنــان
را بهمنزلــهی حــوزهای بســیار ایــدهآل درآورد .امــا جامعــهی مردســاالر از راه
فشــار و بهرهکشــی ،ایــن نهــاد را ســاقط میمنایــد .در ایــن موضــوع ،منونــهی
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ســومری بســیار آموزنــده اســت .نهــادی اســت کــه جامعــه بــا غبطــه بــدان
نگریســته و جهــت قبــول دخرتانشــان در آنجــا ،بــه رقابــت برمیخاســتهاند .بــه
نظــر مــن بــا چنیــن وضعیتــی کــه داشــتهاند ،اولیــن منونـهای هســتند کــه هنــوز
هــم بــه آن دســت یافتــه نشــده اســت .دخــران در ایــن پرستشــگاهها (کــه
میتــوان بــه انســتیتوهای ۴دخرتان ـهی امروزیــن تشبیهشــان کــرد) بــه فرصــت
بزرگــی بـرای پیرشفــت نائــل میآمدنــد .هــدف اساسیشــان نیــز انتخــاب شــوهر
نیســت؛ بلکــه پیشــاهنگی بـرای جامعـهـ دولــت نویــن اســت .مشــارکتی غیرقابــل
چشمپوشــی در حیــات اجتامعــیِ اصیلتــر و عاشــقانهتر بهعمــل میآورنــد.
در یــک جامعـهی ایــدهآل ،آمــوزش کــودکان دخــر در یــک کاشــانه و مدرسـهی
مقــدس و عالــی ،امــری اجباریســت .بهویــژه آمــوزش زنــان در هــر خانــوادهی
هســتهای ۵و خانــوادهی گســرده ، ۶بســیار عقبمانــده اســت و آرمانــی جــز
تلقیــح بــا بردگــی جامع ـهی عمومــی (جامع ـهی مردانــه) ندارنــد« .انســتیتوهای
زن آزاد» ،میتواننــد بهمثابــهی پرستشــگاههای معــارص نقشآفرینــی مناینــد.
در جامعهشناســی آزادی کــه خواهــم نوشــت ،ســعی خواهــم کــرد بــه ایــن مــورد
و عمومــا بــه موضــوع خانــواده بپــردازم.
زنــان در درون پرستشــگاهها ،بهمنظــور خدمــت بــه جامعــهـ دولــت نویــن
ســازماندهی شــدهاند .میبینیــم کــه کاهنــان ،واقعــا هــم بهصــورت ســحرآمیز
اندیشــیدهاند و هــم جامعــهـ دولــت نویــن خویــش را بهصورتــی نزدیــک بــه
ایــدهآل تنظیــم منودهانــد.

 : Enstitü 4انجمن ،مؤسسه ،انستیتو ()Institute
 :Çekirdek Aile5خانــوادهی زن و شــوهری یــا مســتقل؛ خانــوادهی متشــکل از زن و شــوهر و
فرزندانشــان ()Nuclear Family
 :Geniş Aile ۶خانــوادهی متشــکل از بســتگان نســبی و ســببی؛ شــامل بیــش از دو نســل از افـراد اســت
()Extended Family
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عمیق ترین نوع بردگی
بایــد دقــت فراوانــی را بــه یکــی از خصوصیــات نهادینهشــدهی جوامــع متمــدن
معطــوف ســاخت .میتــوان ایــن مقولــه را حالــت مســاعدبودن جامعــه ب ـرای
قــدرت نیــز نامیــد .بهگون ـهای هامننــد شــکلدهی مجــدد بــه زنــان بــر مبنــای
ســنت ضعیفهمنــودن زن ،قــدرت نیــز تــا زمانــی کــه جامعــه را هامننــد زنــان
بــه ضعیف ـهای تبدیــل نکنــد ،منیتوانــد از موجودیــت خویــش اطمینــان حاصــل
منایــد .ضعیفگــی زن بهمثابــهی کهنتریــن بردگــی ،زنـ مــادر را بــا متامــی
فرهنگــش ،از طــرف مــرد نیرومنــد و مالزمانــش در فرجــام مبــارزات طوالنــی
و وســیع دچــار شکســت منــوده و جامع ـهی جنســیتگرا را حاکــم گردانیــده و
اینگونــه نهادینــه شــده اســت .ایــن اقــدام مبتنــی بــر حاکمیــت ،شــاید هــم
زمانــی در مــن جامع ـه راه یافتــه کــه هنــوز متــدن بهطــور کامــل ایجــاد نشــده
باشــد .چنــان نــزاع شــدید و همهجانبــهای اســت کــه همــراه بــا نتایجــش از
اذهــان پــاک شــده اســت .زنــان بــه یــاد ندارنــد کــه چهچیــز را کجــا و چگونــه از
دســت دادهانــد؛ زنانگـی مطیــع و تسلیمشــده را وضعیتــی طبیعــی میپندارنــد.
بــه همیــن ســبب ،هیــچ نــوع بردگـیای بــه انــدازهی بردگــی زنــان ،عمیقــا مــورد
پذیــرش واقــع نشــده و مرشوعیــت بخشــیده نشــده اســت.
ایــن تشــکل دو تأثیــر مهــم بــر روی جامعــه بــه جــای نهــاده اســت :اولــی؛
گشــودن د ِر جامعــه بــه روی بردگــی اســت .دومــی؛ ایجــاد متامــی بردگیهــا
بــر اســاس ضعیفهســازی اســت .ضعیفهبــودن ،برخــاف آنچــه تصــور میشــود
تنهــا درافتــادن بــه وضعیــت یــک ابــژهی جنســیتگرایانه نیســت .یــک ویژگــی
بیولوژیــک را تداعــی منیمنایــد .ضعیفهشــدن ،در ذات و جوهــر خویــش
یــک ویژگــی اجتامعــی اســت .متامــی وضعیتهــا و رفتارهایــی نظیــر بردگــی،
مطیعگشــن ،قبــول حقــارت ،گریســن ،عــادت بــه دروغگویــی ،فقــدان ایــدهآل
و َعرضــهی خویــش کــه اخــاق آزادی را رد میمناینــد ،ازآنِ پیشــهی ضعیفگــی
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شــمرده میشــوند .از ایــن لحــاظ ،بســر اجتامعــیِ انحطــاطیافتگــی اســت.
بســر اصلــی بردگــی اســت .بســری نهادینــه اســت کــه کهنتریــن بردگیهــا
و بیاخالقیهــا بــر روی آن کارایــی یافتهانــد .جامعــهی متمــدن ،دقیقــا بــا
بازتابدهــی همیــن بســر بــر متامــی مقــوالت و ردههــای اجتامعــی نیــز مرتبــط
اســت .مبدلمنــودن متامــی جامعــه ب ـه ضعیفــه ،ب ـرای کارایییافــن نظــام الزم
اســت .قــدرت ،بــا مردانگــی همســان اســت .بنابرایــن ضعیفهمنــودن جامعــه،
امــری ناگزیــر اســت .زیــرا قــدرت ،اصــل آزادی و برابــری را قبــول نــدارد .در
غیــر اینصــورت منیتوانــد موجودیــت داشــته باشــد .شــباهت بیــن قــدرت و
جامعــهی جنســیتگرا ،ماهــوی اســت.
در متــدن یونانیــان کــه یکــی از مراحــل بــزرگ متــدن شــمرده میشــود ،جوانــان
بهطــور رســمی در مقــام یــک «غالمبچــه» بــه مــردان مجــ ّرب پیشــکش
میشــدند .تــا مدتــی طوالنــی دلیــل ایــن مســئله را درک منیکــردم .حتــی
فیلســوفی چــون ســقراط میگویــد« :مــورد مهــم ،اســتفادهی مســتمر از ایــن
غالمبچــه نیســت؛ بلکــه آموزشدیــدن وی از جانــب اربــاب خویــش اســت».
منطــق و هدفــی کــه در اینجاســت ،بیشــر از آنکــه اســتفاده از جوانــان بهعنــوان
غالمبچــه باشــد ،آمادهســازی جوانــان ب ـرای خصوصیــات زنانــه اســت .واضحتــر
اینکــه ،متــدن یونــان نیــز خواهــان جامع ـهای اســت کــه ضعیفــه شــده باشــد.
تــا زمانــی کــه جوانــان اصیــل و نجیــب وجــود داشــته باشــند ،چنیــن جامع ـهای
ســاخته منیشــود .ایجــاد ایــن جامعــه ،نیــاز بــه درونیســازی عمیــق رفتارهــای
ضعیفهمآبانــه دارد .در متامــی جوامــع متمــدن ،گرایشهــای مشــابهی وجــود
دارنــد .غالمبارگــی ،در ایــن جوامــع بســیار شــایع اســت .بــه چنــان وضعیتــی
میرســد کــه داشــن غالمبچــگان ،ب ـرای هــر اربابــی بهصــورت ســنت درمیآیــد.
مســئلهی مهــم ایــن اســت کــه بهجــای قائلشــدن مفهومــی حاکــی از انح ـراف
و بیــاری جنســی فــردی ب ـرای غالمبارگــی ،بــه شــکل پدیــدهای اجتامعــی درک
شــود کــه جامع ـهی طبقاتــی و قدرتگ ـرا منجــر بــه آن میشــود .در جامع ـهی
متمــدن ،رابطــهی جنســی و قــدرت نوعــی بیــاری اجتامعــیِ رسطانماننــد
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هســتند .بــدون همدیگــر بـهرس نــرده و همدیگــر را تقویــت میمناینــد؛ هامننــد
تکثیــر ســلولهای رسطانــی.
میخواهــم بــه ایــن نتیجــه برســم :ه ـزاران ســال اســت کــه «بســر قــدرت» در
جوامــع متمــدن ،بــا اهتــام و دقــت بســیار تــدارک دیــده شــده و در همیــن
رابطــه جامعــه را وارد یــک مرحلــهی ضعیفهشــدگی منودهانــد .قضــاوت رایــج
در ســنت متمدنانــه ،زن را بســان «مزرعـهی مــرد» میدانــد .هــان وضعیــت در
جامعــه نیــز وجــود دارد .مــرد بایــد خویــش را هامننــد یــک ضعیفــه بــه قــدرت
پیشــکش منایــد .ســعی میکننــد آنهایــی را کــه متـ ّردمیمناینــد و از پیشــکشکردن
خــود ابــا میورزنــد ،از راه جنگهــا بــه حالــت حــارض و مناســب ب ـرای نظــام
قــدرت درآورنــد.
هامنگونــه کــه ضعیفههــا (زنانــی کــه بــه همــری درآمدهانــد) همچــون
رسنوشــت خویــش انتظــار شوهرانشــان را میکشــند و آنهــا را میپذیرنــد،
جوامــع نیــز بــه هــان شــیوه ،وابســتگی بــه قــدرت و مــورد اســتفاده قرارگرفــن
از طــرف صاحبانشــان را بســان مزرعــه انتظــار میکشــند و اینچنیــن عــادت داده
شــدهاند .قــدرت ،در جامعــه بهشــکل فرهنــگ حاکمیــت و ســلطه وجــود دارد.
در دوران ادیــان و بــه خصــوص قــرون وســطی تغییراتــی کــه در وضعیــت زن
محبــوس در قفــس ایجــاد شــدهاند ،تنهــا درحــد ایجــاد پیرشفــت در صــدا و میزان
تزئیــن وی بودهانــد .بردگــی در ابعــادی باورنکردنــی ریشــه دوانیــده و خــود را
پنهــان ســاخته اســت .زن قــرون وســطایی متحمــل دومیــن شکســت فرهنگــی
جامعــه جنســیتگرا شــده اســت .اولیــن شکســت را در مرحلــه پیدایــش دولــت
بــردهداری و در فرهنــگ الهــه اینانــا ـ ایشــتارـ مشــاهده میکنیــم .شکســت
فرهنگ ـیای را کــه نظــام در حــال تکامــل بــردهداری متوجــه زن ســاخته اســت
میتــوان بــه شــیوه شــگفتآوری در شــخص زنانــی چــون خواهــر موســی ماریــام،
مــادر عیســی مریــم و همــر محمــد عایشــه مشــاهده منــود .بعــد از ایــن مرحله
دیگــر نــه تنهــا اثــری از فرهنــگ الهگــی مشــاهده منیشــود ،بلکــه مقــام و شــأن
زن را در نزدیکتریــن جایــگاه بــه شــیطان قــرار میدهنــد .کوچکتریــن
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اعرتاضــی بــه ایــن وضعیــت ،زن را تبدیــل بــه خــود شــیطان میمنایــد .هــر آن
احتــال مــیرود روحــش را بــه شــیطان بفروشــد .میتوانــد مــرد را منحــرف
کنــد .زنانــی کــه راه جادوگــری را برگزیدهانــد ،بایســتی ذرهذره ســوزانده شــوند.
فرهنــگ قتلعــام زنــان تــا بــه حــدی پیــش م ـیرود کــه نــوزادان دخــر را زنــده
بــه گــور کــرده ،زنــان را از جنســیتخویش منحــرف ســاخته و دســتهجمعی بــه
سنگســار آنهــا میپردازنــد .بردگــی ه ـزاران ســاله حاکــم در جامعــه بــا انباشــت
مــداوم و آرام در طــول زمــان چنــان ابعــاد وســیعی پیــدا کــرده کــه هیــچ کــس را
یــارای مقابلــه بــا آن نیســت .در حقیقــت تــا زمانیکــه زن مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار نگیــرد منیتــوان بــه عمــق بردگــی نظــام حاکــم پــی بــرد .حلقههایــی
کــه بــر هــر طــرف زن بســته میشــوند  ،شــیربها و وســایل آرایشــی و تزئینــی
بیانگــر فرهنــگ بردگــی میباشــند .چنــان بیفکــر نگــه داشــته شــده اســت کــه
گویــی زبانــش را بریدهانــد .مــادر ،مزرع ـهای اســت کــه مــردان طبــق دلخــواه
خــود میتواننــد ازآن بهرهبــرداری کننــد .از مدتهــا پیــش از ذات و گوهــر
خویــش خــارج شــده و تبدیــل بــه مــاده و کاال شــده اســت .از الهگــی جامعــه
طبیعــی اثــری باقــی منانــده اســت .از زن فرزان ـهای کــه کــودکان و جوانــان را
اداره میکــرد و از زنــی کــه مــردان در اطــراف او میچرخیدنــد هیــچ نشــانی
بــر جــای منانــده اســت.
وضعیــت کــودکان و جوانــان بیشــر بــه موقعیــت زن شــباهت دارد .کــودک
طبیعــی هنــوز بــه مــرز هفتســالگی نرســیده اســت کــه نظــام بردگــی روحــش
را از وی ســلب میکنــد .هنگامیکــه فــرد در دوره نوجوانــی قــرار دارد ،نظــام
بــا راهکارهــای خارقالعــاده آموزشــی از وی شــخصیتی کامــاً وابســته ایجــاد
میکنــد .متامــی رفتارهایــش از پیــش برنامهریــزی شــده اســت .آزادی حتــی در
ســطح کلمــه هــم غیرقابــل تصــور اســت.
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جایگاه زن در ادیان
در تاریــخ ادیــان توحیــدی ،فرهنــگ «دومیــن ســقوط بــزرگ جنســیتی»
در پیرامــون زن بهوجــود میآیــد .فرهنــگ مربــوط بــه ســقوط در دوران
متولوژیــک ،اینبــار بهعنــوان امــر خــدا بــه قانــون تبدیــل میشــود .اعــال
و اقداماتــی کــه علیــه زن انجــام میگیــرد بهعنــوان امــر مقــدس خداونــدی
توجیــه میشــوند .روابــط میــان ابراهیــم بــا ســارا و هاجــر بیانگــر تأییــد و
تصویــب برتــری مــرد نســبت بــه زن از طــرف دیــن اســت .پدرســاالری کام ـاً
مستقرشــده اســت .مؤسســات روســپیگری تشــکیل شــدهاند .ازدواج بــا چندیــن
زن روا دانســته میشــود .رابطــه خشــنی کــه میــان حــرت موســی و خواهــرش،
ماریــام ،وجــود دارد نشــان میدهــد کــه ارث زن نیــز از او گرفتــه شــده اســت.
جامعــه حــرت موســی کام ـاً جامع ـهای مردســاالر اســت .هیــچ وظیف ـهای بــه
زنــان واگــذار منیگــردد .علــت دعــوای موســی بــا ماریــام نیــز همیــن اســت.
رضباملثــل « زن بــا دسـتهای خمیرآلــودش در کار مــرد دخالــت نکنــد» متعلــق
بــه ایــن دوره اســت.
در پادشــاهی عربانــی در قبــل و بعــد از دوره ســالهای 1000ق.م شــاهد ظهــور
فرهنــگ گســرده حرم ـرا در زمــان داوود و ســلیامن هســتیم .زنــان بهعنــوان
تحفــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .زن وارد مرحلــهای جدیــدی شــده کــه
در آن صــدا و نفــس او قطــع شــده اســت .ترصفــی کــه نســبت بــه زن اعــال
میشــود بــا ترصفــی کــه بــر روی هــر کاال و ملــک دیگــری اعــال میشــود،
متفــاوت نیســت .ایــن رفتارهــا و برخوردهایــی کــه از طــرف دولــت دینــی
جدیــد اعــال میشــوند ،در درون خانــواده هــم بازتــاب خواهنــد یافــت.
در فرهنــگ پدرســاالری و فرهنــگ دولــت دینــی ،زن تحــت حاکمیــت ایــن
دو فرهنــگ هیــچ نقشــی نــدارد .بهرتیــن زن ،زنــی اســت کــه ســازگاری خوبــی
بــا شــوهرش و فرهنــگ پدرســاالری داشــته باشــد .دیــن نیــز بــه اب ـزاری ب ـرای
بدنامکــردن تبدیــل شــده اســت .قبــل از هــر چیزحــوا اولیــن زن گناهــکاری
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محســوب شــده کــه بــا فریــبدادن آدم باعــث اخــراج او از بهشــت شــدە
اســت .لیلیــت کــه در برابــر خــدای آدم ـ رمــز پدرســاالریـ رس فــرود نیــاورده
و حــرف شــیطان را قبــول کــرده بــود مطیــع شــیطان شــده و بــه دوســت او
تبدیــل میشــود .بدگویــی و بهتــان متولوژیــک ،بــه بدنامکــردن دینــی متحــول
شــده اســت .دیــدگاه ســومریها مبنــی بــر اینکــه زن از اســتخوانهای دنــده
مــرد آفریــده شــده بــه کتــاب مقــدس نیــز وارد شــده اســت .در میــان چندیــن
هـزار پیامــر ،حتــی یــک پیامــر زن هــم وجــود نــدارد .جنســیت زن بزرگتریــن
گنــاه محســوب شــده ،مــورد تهمــت و اف ـرا ق ـرار گرفتــه ،مــدام تحقیــر شــده و
ایــن بهصــورت یــک اصــل ،عــرف و عــادت اجتامعــی درآمــده اســت .زن کــه
در جوامــع ســومر و مــر جایگاهــی شــکوهمند داشــته ،از ایــن پــس ،عامــل
انح ـراف اســت.
در زمــان حــرت عیســی ،بــه منونــه مریــم برمیخوریــم کــه هــر چنــد مــادر
پــر خــدا میباشــد امــا هیــچ ربطــی بــه خداییبــودن نــدارد .عنــوان الهگــی
الهــه ـ مــادر جــای خــود را بــه مــادری ســاکت و گریــان میدهــد .ســقوط
زن ادامــه دارد .اینکــه مریــم بــا دمیــدن نفــس خــدا ـمــرد حاکــم بــر زنـ
حاملهشــده اصطالحــی بســیار متناقــض اســت .تثلیــث پــدرـ پ ـرـ روحالقــدس
در دیــن مســیحیت بیانگــر ســنتز دیــن چنــد خدایــی ودیــن تکخدایــی اســت.
در ایــن دوره میــان عقایــد گنوســتیکی (تصوفــی) ،پاگانیســتیک (بتپرســتی) ـ
کــه در آن دوره رایــج بــوده و دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســیحیت بودنــد ـ
و عقایــد محــض عربانــی درگیــری شــدیدی وجــود دارد .رسانجــام عقیــدهای بــر
اســاس ســه خــدا (تثلیــث) کــه مخــرج مشــرک هــر ســه عقیــده اســت ،ـ البتــه
ایــن نشــان میدهــد کــه شــاره خدایــان بســیار کاهــش یافتــه اســت ،حتــی در
زمــان محمــد هــم چنیــن تثلیثــی وجــود داشــت ـ بــه شــکل یــک دیــن بهوجــود
میآیــد .عجیــب اینکــه مریــم کــه بایســتی الهــه میشــد بــه ابــزار دســت
روحالقــدس تبدیــل شــده اســت .ایــن پدیــده نشــان میدهــد کــه خدابــودن
بیــش از حــد خصوصیــت مردانــه بــه خــود گرفتــه اســت .در فرهنــگ ســومری و
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مــر شــار الهههــا و الــه تقریبـاً مســاوی بــود .در دوران بابلــی هنــوز هــم زن
دارای موقعیــت ویــژهای بــوده اســت.
چیــزی کــه از ماج ـرای عیســی و مریــم نصیــب زن میشــود ایــن اســت کــه زن
و مــادری گریــان و ســاکن باشــد .او هیــچ وقــت دم از خدابــودن نخواهــد زد.
در خانــه بهویــژه از فرزنــد ذکــور خانــواده ـ خــدای پ ـرـ کــه ارزشــمند شــد
مراقبــت و نگهــداری خواهــد منــود .غیــر از زن خانــه هیــچ نقــش و کارکــرد
اجتامعــی دیگــری نــدارد .عرصــه عمومــی کامـاً بــه روی زن بســته اســت .زندگــی
عزیزههــا در دیــن مســیحیت نشــاندهنده وضعیــت انــزوا و گوشــهگیری زن
بـرای رهایییافــن از گناهــان بــزرگ اســت .میتــوان گفــت ایــن وضعیــت باعــث
پیرشفــت نســبی شــده اســت .عزیزگــی حداقــل بــه معنــای رهایــی از اصطالحــات
و عیبگوییهــای جنســی میباشــد .ترجیــحدادن ایــن زندگــی بــر زندگــی در
جهنــم خانــه دالیــل و عوامــل بســیار نیرومنــدی دارد .شــکی نیســت کــه ایــن
دالیــل ریش ـه تاریخــی دارنــد .بــه نوعــی اولیــن حــزب زنــان فقیــر و ســتمدیده
اســت .هرچنــد بســیار ضعیــف و کمرنــگ هــم باشــد تبلــور زندهگردیــدن
فرهنــگ معابــد الهــه بهشــیوه فرهنــگ و ســنت صومعــه زن میباشــد .عملکــرد
عزیزههــا در تاریــخ اروپــا جایــگاه خاصــی دارد .ازدواج تکهمــری بــه می ـزان
زیــادی از عملکــرد عزیزههــا الهــام گرفتــه اســت .حتــی تحــت ســختترین
رشایــط و علیرغــم اینکــه باکرگــی جنســی زن باعــث بــروز خطــر هــم گــردد ،بــاز
هــم میتــوان گفــت کــه عزیزگــی زن باعــث صعــود نســبی زن شــده اســت.
جنبــه منفــی آن نیــز ایــن اســت کــه در متــدن اروپایــی بــه منظــور واکنــش در
برابــر ازدواج کاتولیکــی (ازدواجــی دامئــی) زن را بهعنــوان کاالی جنســی بــکار
بردهانــد .البتــه ایــن کار در ســایه ظهــور و پیرشفــت رسمایـهداری صــورت گرفــت.
اگــر چــه زن بــا پیدایــش اســام و حــرت محمــد جایــگاه نســبتاً بهــری نســبت
بــه جامعــه و فرهنــگ پدرســاالری و قبایــل صح ـرا کســب کــرد ،امــا در اصــل
فرهنــگ عربانــی مبنــا قـرار میگیــرد .جایــگاه زن در دوره داوود و ســلیامن هــر
چــه باشــد ،در زمــان حــرت محمــد نیــز هــان بــود .درآن زمــان نیــز ازدواجهای
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سیاســی و زندگــی حرمرسایــی مــروع بــود .اگــر ازدواج محــدود بــه ازدواج بــا
چهــار زن هــم شــده باشــد در ماهیــت خــود بــاز هــم تغییــری نکــرده اســت.
دیــدگاه «زن مزرعــه شامســت ،هــر طــور دلتــان خواســت از آن اســتفاده کنیــد»
بیانگــر تبدیلشــدن زن بــه ملــک اســت .فلســفه عشــق حــرت محمــد هــم
عجیــب اســت .ازدواج حــرت محمــد در ســن پنجــاه ســالگی بــا عایشــه 9ســاله
نشــاندهنده فزونیگرفــن عالقــه وی نســبت بــه زنــان اســت .ســتایش و مــدح
خدیجــه ،اولیــن همــر او ،نشــان میدهــد کــه حــرت محمــد ارزش زیــادی
بـرای زنــان قائــل بــوده اســت .در حالــت کلــی نســبت بــه زن هوشــیار و حســاس
اســت .امــا حرم ـرا و کنیــزی بهعنــوان دو نهــادی کــه بــر جــا میماننــد ،بعــد
از او در میــان طبقــات دولتــی بــه طــرز ناشایســتی از آن سوءااســتفادە شــد.
حــرت عایشــه بعــد از مــرگ حــرت محمــد ،وارد جنــگ قــدرت میــان خلفــا
شــد و شکســت خــورد .بعــد از اینکــه بــه رضرهــا و جوانــب منفــی زنبــودن
خــود پــی بــرد میگویــد« :خدایــا کاش بهجــای اینکــه مــرا بهعنــوان یــک زن
میآفریــدی ،بهصــورت یــک تکــه ســنگ میآفریــدی» .قبــاً در روابــط میــان
موســی و ماریــام ثابــت شــده بــود کــه زن هیــچ ســهم و نقشــی در اقتــدار
نــدارد .در فرهنــگ فئودالــی خاورمیانــه هیچگونــه تحولــی مثبــت در موقعیــت
زن بهوجــود نیامــده اســت .قالبهــای تاریخــی در جریــان هســتند .رابطــه
عشــق کــه میــان لیلــی و مجنــون ســمبلیزه شــده بــود ،رسانجــام خوبــی نــدارد .در
فئودالیســم از عشــق خــری نیســت .زن در رشایــط خانوادگــی حاصــل از رقابــت
دولــت و فرهنــگ پدرســاالری بیشــخصیتترین دوره را ســپری میکنــد .زن
اســیر مطلــق آرزوهــا و امیــال صاحبــان قــدرت اســت ،اب ـزاری اســت کــه بــه
متامــی در خدمــت نیرومنــدی اقتــدار قــرار دارد .بهطــور کلــی زن از جامعــه
منــزوی گردیــده اســت .بــا وجــودی کــه هنــوز هــم در رشایــط کوچنشــینی،
اثــرات و نشــانههای بازمانــده از نظــام اشــراکی اولیــه کــه مایــه احــرام زن
هســتند دیــده میشــود ،امــا در زندگــی شــهری ،زن دچــار عمیقتریــن بردگــی
شــده اســت.
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تحــت رشایــط نظــام حاکمیــت و مالکیــت ،تعییــن موقعیــت و جایــگاه زن
بهتدریــج مشــکل میشــود .زن در نتیجــه اقدامــات هزارانســاله تبدیــل
بــه یــک آوار شــده اســت .حتــی تأثیــرات اغفالگــر و منحرفکننــده نظــام
رسمایــهداری بــه متامــی منعکــس نشــدهاند .زن درخاورمیانــه عنــر اساســی
عقبماندگــی و پــروی اس ـت .مــرد خاورمیانــه کــه در هــر عرص ـهای شکســت
خــورده ،متامــی تأثی ـرات ایــن شکســت را در زن منعکــس میمنایــد .در خــارج
از خانــواده هرچقــدر مــرد مــورد حقــارت ق ـرار گیــرد ،آگاهانــه یــا ناآگاهانــه،
بهطــور خودبهخــودی انتقــام خــود را از زن میگیــرد .مــرد کــه بــه علــت
ناتوانــی خویــش در دفــاع از جامعــه و خــروج از بنبســت و بحــران لربیــز از
خشــم و عصبانیــت شــده اســت ،در خانــواده بــه زن و فرزنــد خــود دیوان ـهوار
حملــه کــرده و عقــده خــود را خالــی میکنــد .پدیــده «جنایتهــای ناموســی»
در واقــع جــزء اقدامــات مــرد در عرصــه اجتامعــی اســت کــه نامــوس خــود را
خــرد و پایــال منــوده و اینبــار بــه شــکلی وارونــه کیــن و نفــرت خویــش را
همچــون اقدامــی علیــه زن تخلیــه میمنایــد .فکــر میکنــد بــا ایــن حرکــت
ســمبولیک بســیار پســت و ب ـیارزش ،مشــکل نامــوس را حــل کــرده اســت .بــه
نوعــی رواندرمانــی ( )Psychotherapyب ـهکار میبــرد .در بنیــان ایــن مشــکل
یــک تاریــخ مفقودشــده و تظلــم اجتامعــی نهفتــه اســت .تــا زمانیکــه مــرد بــا
ایــن دادخواهــی اجتامعــی و تاریخــی روبــهرو نشــود و مســئولیتهای خــود
را بهجــای نیــاورد ،چگونگــی فهامنــدن و یــا قبوالنــدن اینکــه ایــن «مــرد» بــه
هیــچ وجــه از پلیدشــدن نامــوس رهایــی نخواهــد یافــت ،مشــکلی اساســی اســت.
دس ـتیابی بــه نامــوس حقیقــی نــه از راه باکرهبــودن انــدام جنســی زن ،بلکــه
از راه حفــظ و تضمیــن باکرگــی اجتامعــی و تاریخــی میگــذرد و ایــن حقیقتــی
اســت کــه حتــاً بایســتی آموخــت و رضوریــات آن را بهجــای آورد.
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رابطه تنگاتنگ دولت و خانواده
یافتههــای تاریخــی و مشــاهدات روزمــ ّره آشــكارا نشــان میدهنــد كــه مــرد در
امــر نشــو و منــای قـ ِ
ـدرت مرتبــط بــا نظــم هیرارشــیك و دولتــی ،نقــش طالیـهدار را
ایفــا منــود ه اســت .جهــت ایــن امــر الزم بــود اتوریتـهی زن كــه تــا مرحلـهی متأخــر
جامعـهی نئولیتیــك پیرشفتــه بــود ،درهــم شكســته شــود و از آن گــذار صــورت گیــرد.
بــاز هــم یافتههــای تاریخــی و مشــاهدات روزانــه تصدیــق میكننــد كــه در رابطــه
بــا ایــن مســئله ،مبــارزات بزرگــی بــا اَشــكال گوناگــون و طــی مدتزمانـ ی طوالنــی
ه میتولــوژی ســومری كــه بســان حافظــهی «تاریــخ و
صــورت گرفتهانــد .بهویــژ 
طبیعــت اجتامعــی» اســت ،بســیار روشــنگر میباشــد.
جامعه پدرســاالر بر ســاختار هیرارشــیک و اتوریرت اســتوار اســت .اصطالح هیرارشــی
بــر نخســتین منونــه از مفهــوم مدیریتــی که بــا حاکمیت مقدس شــمنی یکــی گردیده
اســت ،داللــت دارد .ایــن نهــاد حاکمیــت رفتهرفتــه بــه ســطحی واالتــر از ســطح
جامعــه ارتقــاء خواهــد یافــت ،بــا فزونــی گرفنت تحــوالت معطــوف به طبقاتیشــدن،
بــه اقتــدار دولتــی متحــول میگــردد .اتوریتــه هیرارشــیک ،بیشــر شــخصی بــوده و
هنــوز نهادینــه نگردیــده اســت .بــه انــدازه نهادینگــی دولتــی از حاکمیــت چندانــی
در جامعــه برخــوردار نیســت .ســازش و مطابقــت بــا دولــت نیمداوطلبانــه میباشــد
و منافــع جامعــه ،می ـزان و وابســتگی را تعییــن میمناینــد امــا پرواضــح اســت کــه
مرحلــه آغــاز شــده ،دولــت را پدیــد مـیآورد .جامعــه کمــون اولیــه بــه مــدت زیــادی
در مقابــل ایــن مرحلــه مقاومــت میکنــد .کســی کــه محصــوالت را در دســت
خویــش جمــع کــرده اســت ،تنهــا هنگامــی بــه اتوریتــه وی اح ـرام و پیونــد نشــان
داده میشــود کــه اعضــای گــروه را در آن محصــوالت ســهیم منایــد .بــا دیــده جــرم
بــه انباشــت محصــوالت نگریســته میشــود .بهرتیــن فــرد آنســت کــه اندوختههــای
خویــش را توزیــع میمنایــد .مفهــوم «ســخاوت» کــه اکنــون هــم در جوامــع قبیلـهای
رایــج اســت ،از ایــن ســنت ریش ـهدار تاریخــی رسچشــمه میگیــرد .حتــی جش ـنها
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هــم بــه نوعــی ،همچــون مراســم تقســیم تولیــد اضافــی ،آغــاز گردیدنــد .گــروه،
انباشــت تولیــد را از هــان آغــاز بهعنــوان مهمتریــن تهدیــد در مقابــل خویــش دیده
و مقاومــت علیــه آنــان را بــه مبنــای مفهــوم و اخــاق و دیــن تبدیــل میمنایــد .در
متامــی آموزههــای دینــی ـ اخالقــی ،میتــوان ب هراحتــی اثـرات نیرومنــد ایــن ســنت
را مشــاهد منــود .جامعــه تنهــا زمانــی هیرارشــی را مــورد تأییــد ق ـرار میدهــد کــه
آنـرا از مــواردی همچــون ســودمندی و ســخاوت برخــوردار منایــد .چنین هیرارشـیای،
نقــش مثبــت و مفیــدی را ایفــا میمنایــد.
ایــن ماهیــت هیرارشــی مبتنــی بــر زنـ مــادر ،همچنان مبنــای تاریخی کلمــه «مادر»
میباشــد کــه اکنــون هــم در متامــی جوامــع بهعنــوان منشــاء اح ـرام و اتوریتــه،
مــورد قبــول واقــع میشــود .زی ـرا مــادر رکنــی اســت کــه در ســختترین رشایــط
هــم زاینــده و هــم پرورشدهنــده میباشــد .بــه همیــن دلیــل فرهنــگ ،هیرارشــی و
اتوریتــه بنــا شــده بــر ایــن اســاس ،بهطــور قطــع شــاهد پیونــد و وابســتگی عظیمــی
خواهــد بــود .تشــکیل پایــه موجودیــت اجتامعــی ،نشــاندهنده نیــروی واقعــی
اصطــاح «مــادر» تــا بــه روزگار امــروز میباشــد .ایــن امــر رصفـاً از ویژگــی زایندگــی
بیولوژیــک نشــأت منیگیــرد« .الهــه-مــادر « بایــد بهعنــوان مهمتریــن پدیــده و
مفهــوم اجتامعــی درک گــردد .بــه متامــی مغایــر بــا پدیــده دولــت بــوده و متامــی
پدیدههایــی را کــه بــه دولــت منیانجامنــد شــامل میگــردد.
خانــواده پدرســاالر کــه مــرد آن را اداره میکنــد براســاس نهــاد دولــت و با شــکلگیری
جامعــه مردســاالر گســرش مییابــد .نهــاد خانــواده بــا تغییــر ماهیــت تــا بــه امــروز،
شــکل اولیــه خویــش را حفــظ منــوده اســت .مــرد هامنگونــه کــه صاحــب زن اســت،
صاحــب فرزنــدان نیــز هســت .زن ،رفتهرفتــه از نیــرو افتــاده و خــود بــه شــکل ِملــک
درمیآیــد .خانــوادهای کــه زن بــدان وارد میشــود ،در اصــل یــک قفــس اســت.
اکــر جامعهشناســان اتفــاق نظــر دارنــد کــه تاکنــون بــردهداریای مســتمرتر و
عمیقتــر از نــوع خانوادگــی آن کــه توســط مــرد اداره میشــود یافــت نشــده اســت.
تحلیــل ســطح بردگــی جامعــه بهطــور قطــع از طریــق انجــام تحلیالتــی همهجانبــه
در مــورد ســطح بردگــی زن امکانپذیــر میگــردد .بردگــی زن تنهــا جنب ـهای ذهنــی
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و فعلــی نــدارد .متــام عواطــف ،رفتــار و حــرکات جســانی ،نظــام صوتــی و لبــاس
پوشــیدن زن بــا ایــن شــیوه بردگــی در ارتبــاط اســت .بــه بینــی ،گــوش ،دســت و
ســاق پایــش حلقــه زدهانــد .اینهــا منــاد زنجیرهــای بــردهداری هســتند .در قــرون
وســطی ،کمربنــد بــکارت نیــز بــه آنهــا بســته میشــود .دیــدگاه اخالقــی و ناموســی
یکجانبـهای در مــورد آنــان پذیرفتــه میشــود .زن از لحــاظ ایدئولوژیــک نیــز هیــچ
و نابــود میگــردد .متــام ارزشهایــی کــه متعلــق بــه زن اســت از او گرفتــه میشــود و
خــود او نیــز ِملــک مــرد میگــردد .مهریــه ارزش او را تعییــن میکنــد و بهــای زن بــا
قیمــت (پــول) ســنجیده میشــود.
بردگــی زن کــه از جامعــه ســومر نشــأت میگیــرد موضوعــی اســت کــه مــورد تحلیــل
قـرار نگرفتــه اســت .وابســتگی زن کــه از جامعــه هیرارشــیک آغــاز میشــود بــا عبــور
دادهشــدن از عبادتــگاه کاهــن ،انداختهشــدن بــه درون کلبــه مــرد و گرفتارآمــدن
بــه موقعیتــی بســیار دشــوار کامــل میگــردد .ایــن وضعیــت از آن مرحلــه تــا بــه
امــروز ادامــه داشــته اســت .موضــوع اساســی اخــاق ،آمــوزش و ادبیــات ایــن بــوده
اســت کــه چگونــه زن بــا متــام رفتــار و عواطفــش ـ بــا کاه ـشدادن نیــروی فکــری
آن تــا حداقــل ـ بــه مــرد خدمــت منایــد .مــردان بــرده بیشــر بــا اســتفاده از نیــروی
جسامنیشــان و بــا تأمیــن محصــول مــازاد موقعیتــی را بـرای خــود کســب کردهانــد.
بردگیشــان غالبـاً از ماهیتــی اقتصــادی برخــوردار اســت .امــا زنــان بــا متــام روح ،فکر
و بدنشــان بــرده میشــوند .اگــر مــرد بــرده را آزاد ســازی ،میتوانــد بــه یــک انســان
آزاد مبــدل شــود امــا اگــر یــک زن را آزاد کنــی گرفتــار بردگــی بســیار بدتری میشــود.
ایــن حقیقــت نشــان میدهــد کــه بردگــی زنــان تــا چــه حــد ریش ـهدار اســت .اگــر
بــه شــکلی ریزبینانــه و دقیــق زن را مــورد بررســی قـرار دهیــم ،خواهیــم دیــد کــه
چگونــه متــام ویژگیهــای آن بــر اســاس خواســتههای مــرد شــکل گرفتــه اســت .از
تــن صــدا گرفتــه تــا شــیوه راه رفــن ،از طــرز نگاهکــردن گرفتــه تــا شــیوه نشســن،
همگــی از نابــودی زن خــر میدهنــد .یکــی از دالیــل اساســی عــدم انجــام تحلیــات
در مــورد بردگــی زنــان اشــتهای وافــر مــردان و حــس ارضــای دیکتاتورمأبانــة آنــان
اســت .مــرد بهعنــوان اربــاب زن ،شــکل خانگــی خــداـ شــاهی اســت کــه در جامعــه
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حکــم م یرانــد .او تنهــا یــک شــوهر نیســت بلکــه خــدا ـ شــوهر اســت .ایــن خاصیت
بــدون آنکــه ماهیــت خــود را از دســت بدهــد تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت.
بــا رواج فرهنــگ مردســاالری در جامعــه ،تنزلــی جــدی در خالقیــت بــه چشــم
میخــورد .بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای 6000ـ 4000ق.م کــه دوره حاکمیــت
زن ـ مــادر بــود ،ه ـزاران اکتشــاف و اخ ـراع صــورت گرفتــه بــود ،امــا بعــد از 2000
ق.م اخرتاعاتــی کــه حائــز اهمیــت باشــند بســیار کــم دیــده میشــود .در کنــار ایــن،
ســاختاری پدیــد میآیــد کــه در آن فرهنــگ جنگطلــب و اقتدارگـرا توســعه زیــادی
یافتــه ،تــرف و فتــح بهعنــوان واالتریــن مســلک ـ شــغل شــاهانـ محســوب شــده
و بــه هــدف اصلــی دولتهــا تبدیــل شــده بــود .بهطــور اختصــار ،طردشــدن زن و
ارزشگــذاری بــه اتوریتــه جنگطلـبـ فاتــح متشــکل از مــردان بهصــورت متداخــل
بــا هــم صــورت پذیرفتهانــد .بــا ارجنهــادن بــه دولــت کــه کامـاً دســتاوردی مردانــه
میباشــد ،گویــی اینکــه جنــگ و غــارت بــهشــیوهای از تولیــد تبدیــل شــده بودنــد.
نفــوذ اجتامعــی مــرد کــه اســتوار بــر جنــگ و غنایــم اســت ،در جــای نفــوذ اجتامعــی
زن کــه اســتوار بــر خالقیــت بــود ،قـرار میگیــرد .رابطــه مســتقیمی میــان بردگــی زن
و فرهنــگ جامعــه جنگطلــب وجــود دارد .جنــگ چیــزی تولیــد منیکنــد ،تــرف
و چپــاول میکنــد .هــر چنــد در بعضــی مــوارد  ،رشایــط رضوریـ هموارکــردن
راه آزادی ،مقابلــه بــا اشــغالگری ،اســتیال و اســتعامرگریـ بهکاربــردن زور و خشــونت
میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای در پیرشفــت اجتامعــی داشــته باشــد ،امــا در اکــر
مواقــع نابودگــر و منفــی اســت .فرهنــگ خشــونت کــه در جامعــه نفــوذ کــرد ه از
طریــق جنگهــا تغذیــه میشــود .در میــان دولتهــا «شمشــیر جنــگ» و در
خانــواده «دســت مــرد» منایانگــر حاکمیت اســت .هــم جامعه فرادســت و هم جامعه
فرودســت در محــارصه ایــن «شمشــیر و دســت» ق ـرار دارنــد .فرهنــگ حاکمیــت
بهطــور دامئــی مــورد ســتایش و مــدح قــرار میگیــرد .بزرگتریــن شــخصیتها
ریخــن خــون انســانها را بــه ناحــق منشــاء احســاس غــرو ر و ســتایش و برتریــن
فضیلــت قلمــداد میکننــد .مثـاً پادشــاهان بابــل و آشــوری از کلــه انســانها قلعــه
و دیــوار و حــرم میســاختند و ایــن کار را بزرگتریــن شــأن و رشف میدانســتند.
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فرهنــگ خشــونت اجتامعــی و تــرور دولتــی کــه امروز هم بســیار رایج اســت ناشــی
از ایــن دوران اســت.
موضــوع خانــواده و ذهنیــت و رفتارهایــی کــه حــول محــور زن شــکل گرفتهانــد،
حداقــل بــه انــدازه دولــت مهــم و پیچیــده اســت .در بــاال دولــت و در پاییــن خانواده
مباننــد دوگانگــی بهشــت و جهنــم کلیتــی دیالکتیکــی را تشــکیل میدهنــد .در
حالــی کــه دولــت میکــرو مــدل خــود را در خانــواده تحقــق میبخشــد ،بــا گســرش
درخواســتها ،خانــواده هــم ماکــرو مــدل خــود را هامننــد دولــت طــرح ریــزی
میمنایــد .هــر خانــوادهای راهحــل ایــدهآل خــود را در رســیدن بــه دولــت میدانــد.
بازتــاب دولــت دســپوتیک در خانــواده« ،مســتبد کوچک» یــا «رئیس خانــواده» یعنی
مــرد میباشــد .هــر انــدازه مســتبد بــزرگ یعنــی دولــت ،بانفــوذ و دارای اختیــارات
بــوده و بخواهــد بــه دلخــواه خــود بــه جامعــه شــکل دهــد ،رئیــس کوچــک هــم
درخانــواده بــا حکمرانــی بــر چنــد زن و بچــه بــه تنظیــم امــورات مطلقــه میپــردازد.
در متــدن خاورمیانــه تــا زمانیکــه خانــواده بهعنــوان میکرومــدل دولــت ارزیابــی
نشــود ،تحلیــات اجتامعــی بســیار ناقــص خواهــد بــود .اگــر امــروزه در جوامــع
خاورمیانــه مشــکل زن بــه انــدازه مشــکل دولــت پیچیده اســت بــدان دلیل میباشــد
کــه بــه درازای تاریــخ دولــت ،تاریــخ بردگــی طوالنــی و پیچیــده زن وجــود دارد.
اگــر مثلــث برمــودای ز ن ـ خانــواد ه ـ مــرد درنقشــه اجتامعــی بهخوبــی نشــان داده
نشــود ،هــر کشــتی راهحــل اجتامعــی کــه از کنــار آن بگــذرد حتـاً غرق خواهد شــد.
خانــواده موجــود در خاورمیانــه یــا هــان میکرومــدل دولــت ،نقــش مثلث برمــودا را
در اقیانــوس اجتامعــی دارد .دولــت و هیرارشــی در حــال اوجگیــری ،اگــر شــای خود
را در نهــاد خانــواده منعکــس نســازد منیتوانــد پابرجــا مانــده و چنــدان دوام بیــاورد.
دولــت و هیرارشــی کــه نتوانــد خــود را در خانــواده انعــکاس یابــد از شــانس حیــات
برخــوردار نخواهــد بــود .در متــدن خاورمیانــه ایــن دوگانگــی دیالکتیکــی بــا دقــت و
حساســیت زیــاد و بــدون هیــچ اهاملــی اعــال میگــردد.
تــا وقتــی زن را کــه از لحــاظ جنســیت ،تبــار و طبقه،کــە قدیمیتریــن محبــوس
میباشــد مــورد تحلیــل جامعهشناســانه ق ـرار ندهیــم منیتوانیــم خانــواده و مــرد
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یــا جامعــه و دولــت را بهخوبــی بشناســیم؛ بنابرایــن الزم اســت چارچــوب تاریــخ
بردگــی زن را ترســیم کنیــم .هنگامــی کــه زن بــا ویژگیهــای بیولوژیــک خویــش
بــه عرصــه زندگــی اجتامعــی پــای مینهــد او را بهعنــوان جنســی ناقــص و نامتــام
ارزیابــی میکننــد کــه بایــد دانســت چنیــن برخــوردی بــه متامــی ایدئولوژیک بــوده ـ
طرحریــزی نظــام مردســاالر اســت ـ و چنیــن برخــوردی را نبایــد هیچوقــت فرامــوش
کــرد .برعکــس بــا تحقیقــات علمــی کــە صــورت گرفتــە ،اثباتشــدە کــە زن از لحــاظ
بیولوژیکــی و اجتامعــی موجــودی اســت کــه از قابلیــت باالیــی برخــوردار اســت و
چنیــن حقیقتــی را نبایــد هیچــگاه نادیــده گرفــت.
ایــن رشح مختــر تاریخــی بهخوبــی روشــن میســازد کــه مشــکالت موجــود در
خانــواده بــه انــدازه مشــکالت دولــت حائــز اهمیــت میباشــند .فشــار دوجانبــه
باعــث تشــدید هرچــه بیشرتشــدن مشــکالت میشــود .ترکیــب فرهنــگ و
نشــانههای تاریخــی پدرســاالری و جامعــه دولتــی خاورمیانــه بــا قالبهــا و اشــکال
مــدرن فرهنــگ و متــدن غــرب نــه تنهــا ســنتز ایجــاد نکــرده ،بلکــه باعــث ایجــاد
میگــردد .بنبســتی و گرهکــور کــه در دولــت بهوجــود آمــده ،در خانــواده
هرچــه بیشــر گــره میخــورد .قیــد و بندهایــی مثــل فرزنــدان و زنــان زیــاد از نظــر
اقتصــادی خانــواده را ورشکســت کــرده وآنــان را از ادامــه حیــات ناتــوان کــرده اســت.
بــا بزرگشــدن فرزنــدان مســئله کار آنهــا مطــرح میشــود .در صــورت نبــود کار نیــز
خانــواده بیتأثیــر میمانــد .خانــواده کــه هم ـراه و هامهنــگ بــا دولــت و اقتصــاد
میباشــد ،در بنبســت دوجانبـهای گرفتــار مــی آیــد کــه دیگــر منیتوانــد بــه روابــط
و شــیوههای گذشــته ادامــه دهــد .خانــواده در رشایطــی قـرار دارد کــه نه خانــوادهای
غربــی اســت و نــه خانــوادهای رشقــی .در ایــن رشایــط خانــواده دچــار فرسایشــی
جــدی میشــود .اینکــه خانــواده نســبت بــه دیگــر قیدهــای اجتامعــی کــه بــه رسعت
فروپاشــیدهاند ،توانســت ه خــود را رس پــا نگــه دارد از ایــن امــر ناشــی میشــود کــه
خانــواده تنهــا پناهــگاه اجتامعــی اســت .بــه هیــچ وجــه نبایــد خانــواده را کوچــک
شــمرد .انتقــادات بهعملآمــده از خانــواده مســتلزم ردمنــودن خانــواده بهطــور
ریشـهای منیباشــد ،بلکــه هــدف رضورت نوســازی و تجدیــد ســاختار آ ن مــی باشــد.
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مــورد بحــث قـراردادن مشــکل مــرد کــه بهمراتــب پیچی دهتــر از مشــکل زن اســت
حائــز اهمیــت میباشــد .تحلیــل وشــناخت مفهــوم اقتــدار و حاکمیــت در مــرد
حداقــل بــه انــدازه بردگــی زن مهــم و شــاید ســختتر هــم باشــد .آنکــه طرفــدار
تحــول نیســت نــه زن بلکــه مــرد اســت .در صورتــی کــه قــدرت و حاکمیــت را از
دســت بدهــد بســان حکمرانــی کــه دولــت خــود را از دســت داده باشــد در خــود
احســاس کمبــود میکنــد .بایســتی بــه او نشــان داد کــه در واقــع ایــن شــکل توخالــی
اقتــدار و حاکمیــت اســت کــه او را از آزادی محــروم کــرده و آن را بــە شــخصیتی
محافظ ـهکاری مبــدل منــودە اســت.
اگــر بگوییــم اول بایــد مســئله دولــت حــل شــود ســپس مســئله خانــواده ،بــه خطــا
رفتهایــم .ایــن دو مــورد بــا هــم ارتباطــی دیالکتیکــی داشــته و بایــد بــا هــم مــورد
تحلیــل قرارگیرنــد .نتایــج ناشــی از دیــدگاه سوسیالیســم رئالیســتی مبنــی بــر اینکــه
«اول مســائل دولــت را حــل کنیــم بعــد مســائل جامعــه را» مشــاهده منودیــم .هیــچ
یــک از مشــکالت اجتامعــی بــا اولوی ـتدادن یکــی بــر دیگــری حــل منیشــود .اگــر
نســبت بــه مشــکالت و مســائل دیــدی کلــی داشــته و بــا هر مشــکل مطابــق ماهیت
و روابــط آن بــا دیگــر مســائل برخــورد کــرده و بــا ایــن منطــق بــه ارائــه راهحــل نیــز
بپردازیــم ،نتایــج بهــری حاصــل خواهــد شــد .اگــر بــدون تحلیــل ذهنیــت ،دولــت
را ،بــدون تحلیــل دولــت ،خانــواده را و بــدون شــناخت زن ،مــرد را تحلیــل کنیــم،
بــه هــان انــدازه بــه خطــا رفتهایــم کــه بــا انجامنــدادن عکــس ایــن کار بــه دنبــال
راهحــل باشــیم.
چــه تأســفبرانگیز اســت ،زنــی كــه در طلیعــهی تاریــخ بــا هویــت باشــكوه
اجتامعـیاش نقــش ایزدبانـوی مــادر را زیــور خویــش منــود ،در خاورمیانـهی امروزین
بــه موقعیــت بیارزشتریــن كاال فروكاســته شــده اســت .از امــكان رشح و بازگویــی
چنــدان ایــن تاریــخ كــه خــود بهتنهایــی میبایســت بهصــورت یــك داســتان تراژیــك
نگاشــته شــود ،محــروم هســتیم .امــا میتوانیــم نتایجــش را در بوت ـهی نقــد ق ـرار
دهیــم .یكــی از وظایــف فــوری كــه در رأس وظایــف اجتامعــی میآیــد ،پراكنــدن
ابرهــای تیــرهای اســت كــه توســط انســان در پیرامــون زنــان ایجــاد شــده ،و كشــف
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واقعیــت آن میباشــد.
آشــكارا بایــد بگویــم كه تحلیــات جنســیتگرایانهی اجتامعی را پوزیتیویســتی تلقی
میكنــم .تصــور منیكنــم كــه از طریــق رویكردهــای ابژكتیویســتی محــض بتوانیم زن
را تحلیــل مناییــم .بهویــژه «كُدهــای بردگــی»ای را كــه در زن حــك منــود ه و درونــی
ســاختهاند ،منیدانیــم .معتقــدم كــه بیــش از حــد بــه ذهنیــت معطــوف بــه فالــوسـ
واژن (آلــت تناســلی مــردـ ارگان جنســی زن) ۷آلــوده گشــته و ایــن ذهنیــت ســایر
اســتعدادهای انســانی را مفلــوج میمنایــد .نكتـهای كــه در ایــن موضــوع جلــب توجه
میمنایــد ایــن اســت کــه پدیــدهی آمیــزش جنســی كــه در دنیــای متامــی گیاهــان و
جانــوران دارای كاركــرد ،مدتزمــان و شــكل معیــن و بامعنایــی اســت ،در نوع انســان
ب هواســطهی كاركــرد ،شــكل و مدتزمــان نامحــدود ،حالــت حداكــر فاسدشــدگی را
بهخــود گرفتــه اســت .قطعــا ایــن تباهــی و فســادی اســت كــه منشــأ اجتامعــی دارد.
بــه عبــارت صحیحتــر میتــوان گفــت كــه همــراه بــا پیدایــش و عمومیتیافــن
مســئلهی اجتامعــی (فشــار و اســتثامر) توســعه یافتــه اســت .بـرای اینكــه بتــوان یــك
تعریــف صحیــح ارائــه داد ،بایســتی گفــت مســئلهی زن مســئلهی اصلــی جامعــه
میباشــد كــه از هــر لحــاظ ،از فروپاشــاندن جامعـهی مادرگـرا رسچشــمه میگیــرد.
نظــام مردســاالر کــه پــس از نظــام مادرگ ـرا (ادلههــای مختلفــی نشــان از حضــور
نیرومنــد آن در فرهنــگ اجتامعــی خاورمیانــه دارنــد) تحقــق یافت و شــاهد ترقی آن
از تاریــخ  5000ق.م بدینســو هســتیم ،بیانگــر نظامــی اســت كــه بـرای اولیــن بــار
فشــار و اســتثامر اجتامعــی در آن آزمــوده شــد .یــك انقــاب زنســتیزانهی ریشـهدار
اســت كــه در آن حاكمیــت بــر فرزنــدان و امــوال بــه مــرد و نهــاد پــدری انتقــال داده
شــده اســت .بــه ســبب اینكــه راه بــر نظامــی محافظـهكار ،رسكوبگــر و اســتثامرگر
گشــود ،بیشــر یــك ضدانقــاب اســت .بــه نظــر میآیــد نظــام برخــوردار از فرزنــدان
بســیار ،اولیــن نظــام مــال و ثــروت بــوده اســت .هرچه تعــداد فرزنــدان افزایــش یابد،
برخوردارشــدن از نیــرو ،مــال و مالكیــت نیــز بــه هــان انــدازه افزایــش مییابــد.
رابط ـهی بیــن پدرســاالری و نظــام خاندانــی بــا مالكیــت آشــكار میشــود .خانــدان
اولیــن نهــاد وســیع خانــواده اســت كــه از كالن بزرگتــر بــوده ،بــه خودآگاهــی
 : Fallus-Vajina ۷فالوسـ واژن ()Fallus-Vagina
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دســت یافتــه و بــا مالكیــت آشــنایی پیــدا كــرده اســت .اولیــن شــكل پدرســاالری
اســت .پرسفــت صاحببــودن و خداونــدگاریِ زن بــر فرزنــدان و امــوال ،بــه مــوازات
انحطــاط وی پیــش مـیرود .فرهنــگ ایزدبانـوی مــادر جایــش را بــه فرهنــگ خــداـ
شــاهان مــرد میســپارد .ایــن رویدادهــا در فرهنــگ ســومری بــه شــكل جالبــی قابــل
مشــاهده اســت .ازدواج و نهــاد خانــواده در طــول تاریــخ متــدن تحــت تأثیــر مــدل
خاندانــی توســعه مییابــد .ازدواج مبتنــی بــر تــوازن نیــروی میــان مــردـ زن ،بهشــكل
محدودتــری صــورت میگیــرد .چــون مــدل خاندانــی بهعنــوان ایدئولــوژی و انحصــار
قــدرت مردســاالر پذیرفتــه یــا قبوالنــده میشــود ،ازدواجهــای رایــج ناچــار از بــه
رســمیت شــناخنت اتوریت ـهی پــدر هســتند .خالصــه اینكــه اینهــا میكرونظامهــای
اتوریــر و اســتثامرگری هســتند كــه طبیعــی نبــوده بلكــه برســاخته شــدهاند.
جنســیتگرایی اجتامعــی ،مفهومــی محــدود بــه قــدرت موجــود در روابــط میــان
زنـ مــرد نیســت .بیانگــر نوعــی قدرتگرایــی اســت كــه در متامــی ســطوح جامعــه
شــیوع یافتــه اســت .قــدرت دولتـیای را نشــان میدهــد كــه ب هواســطهی مدرنیتــه،
بیشــینه گشــته اســت .هیــچ ابــژهای بــه انــدازهی زن در وضعیــت تحریككنندگــی
و َعرضهمنــودن موضــوع بــه قــدرت ،قــرار نــدارد .زن بهعنــوان موجودیتــی كــه
مبــدل بــه ابــژه شــده اســت ،دارای خصوصیــات بیشینهســازی قــدرت میباشــد .در
چنــان موقعیتــی نگــه داشــته میشــود كــه پیوســته تحریــك منایــد و بــه تكثیــر قدرت
بپــردازد .بهمنظــور آشكارســازی حقیقــت آن ،مهــم اســت كــه رابطـهی زن بــا قــدرت
در همیــن چارچــوب تحلیــل گــردد .در هــر مــرد ایــن ذهنیــت بیــش از حــد وجــود
دارد کــه بــا قدرتیابــی بــر روی زن ،طمــع قــدرت خویــش را متحقــق گردانــد .هــان
ذهنیــت بهصــورت تحقــق طمــع قــدرت خــود زنــان بــر روی یكدیگــر و فرزنــدان نیز
تكثیــر یافتــه و اجـرا میگــردد .ایــن بــار زن ،گــرگ زن میشــود .ایــن رویــدادی اســت
كــه واكنــش زنجیــرهای نامیده میشــود .نقــش زن در نظام اســتثامر كاپیتالیســتی ،در
وضعیتــی آشــكارتر و مســاعدتر اســت .بـرای نظــام ،رصفــا بیدســتمزد بچــه من یزایــد
و پــرورش منیدهــد ،بلكــه بــا كمرتیــن دســتمزد در هــر حــوزهای بــه كار واداشــته
میشــود .علیــه ارتــش بیــكاران ،در موقعیــت اهــرم فشــار و تنــزل مســتمر دســتمزد
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نگــه داشــته میشــود .چــه دردآور اســت ،بــا وجــود آنكــه زن صاحــب دشــوارترین
رنــج و زحــات اســت ،هیــچ آمــوزهای و ازجملــه ماركسیس ـتها نیــازی بــه بحــث
دربــارهی حـ ق و رنــج و كا ِر زن احســاس منیكننــد .تحلیــل الزمــه را جهــت ایــن امــر
انجــام نــداده و موضــع سیاســی الزمــه را اتخــاذ منیکننــد .یكــی از نشــانههایی كــه
دامن ـ ه و شــیوع جنســیتگرایی اجتامعــی مردســاالری را اثبــات میمنایــد نیــز در
ارتبــاط بــا رنــج و كار زنــان اســت.
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در نظام سرمایه داری زن ابژهی نابرابری
بایــد دیــد کــه رسمای ـهداری چــه چیــزی را ب ـرای بردگــی ســنتی بــه ارمغــان آورده
اســت؟ بایــد گفــت کــه بــه ارمغــان آوردن آزادی بــا ذات رسمایــهداری در تضــاد
اســت .ایــن ادعــای کاپیتالیســم مبنــی براینکــه چــون کاپیتالیســم ســنتها را زیــر
پــا میگــذارد پــس قیــد و زنجیرهــای زن نیــز پــاره شــدهاند ،فریبــکاریای بــزرگ و
تحریفــی بیــش نیســت.
رابطــه نظامهــای ســلطهگر بــا آزادی بــه گون ـهای اســت کــه ایــن نظامهــا درصــدد
بهکارگیــری شــیوهای حســاس و انعطافپذیــر بـرای ادامــه موجودیــت خــود هســتند.
زنــی کــه دربــاره عشــق بــه او ،حامس ـهها و داســتانها نوشــته شــده بــا زنــی کــه
محکــوم بــه زشـتترین و خشـنترین بردگــی شــده ،یکــی اســت .زن بســان قنــاری
در قفــس ـ خانــه تحــت حاکمیــت مــردـ اســت ،شــاید دوســت داشــتنی باشــد اما یک
اســیر اســت .هامنطورکــه بــا آزادکــردن پرنــده از قفــس بــدون اینکــه پشــت رسش
را هــم نــگاه کنــد ،پــرواز میکنــد اگــر زن هــم تــا حــدودی بــه آگاهــی جنســیتی
دســت یابــد و جایــی را کــه در آن میتوانــد آزاد باشــد بشناســد هیــچ موجــودی بــه
انــدازه زن از خانــه ،رسای ،ثــروت ،قــدرت وشــخص منیگریــزد .هیــچ موجــودی بــه
انــدازه زن گرفتــار نشــده اســت یعنــی از فرصــت و امکانــات پیرشفت آزادانــه محروم
گشــته اســت .بینتیجهبــودن متامــی تحلیــات اجتامعــی ،اج ـرا نشــدن برنامههــا و
طرحهــا و بــروز اقدامــات و اعــال غیــر انســانی علیــه زن ،رابطــه تنگاتنگــی بــا
درجــه بردگــی زن دارد .بنابرایــن تــا زمانیکــه مســئله زنــان چارهیابی نگشــته و آزادی
و یکســانی آنــان بــە وجــود نیایــد منیتــوان هیــچ پدیــد ه اجتامعــی را بهطــور مؤثــر
حــل منــوده و بــه آزادی و مســاوات دســت یافــت.
ذهنیــت و برخــورد سیســتم کاپیتالیســتی نســبت بــه زن ،کــه وی را در حــد یــک
کاال میبینــد ،مــا را بیشــر بــه واقعیــت نزدیــک میمنایــد .بــه خوبــی میدانیــم در
دوره بــردهداری کالســیک ،زنــان در بــازار بهصــورت بــرده فروختــه میشــدند .ایــن
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وضعیــت بــه شــیوه جاریههــا (کنیزکهــا) در دوره فئودالیســم شــکل گســردهای
داشــته اســت .در اینجــا آنچــه کــه بهطــور کلــی بــه فــروش گذاشــته مــی شــود،
زن میباشــد .شــیربها ،بازتــاب ایــن عملکــرد و رانــت سیاســی در درون خانــواده
میباشــد .در سیســتم کاپیتالیســم ایــن مســئله بــه ایــن میمانــد کــه قصــاب ،بــدن
زن را بــه بخشهایــی تقســیم کــرده و بـرای هــر بخــش قیمتــی تعییــن منــوده اســت.
از موهــا گرفتــه تــا نــوک پــا ،از پســتانها گرفتــه تــا رانهــا ،از کمــر تــا ارگانهــای جنســی،
از شــانهها تــا زانوهــا ،از شــکم تــا ســاق پــا ،از چشــمها تــا لبهــا و از گونههایــش
گرفتــه تــا گردنــش ،قطعــه قطعــه شــده و جایــی وجــود نــدارد کــه قیمتگــذاری
نشــده باشــد .متأســفانه هیــچ وقــت ایــن ســؤال بــه ذهــن خطــور نکــرد کــه آیــا زن
دارای روح اســت یــا نــه و اگــر روح دارد بــه چــه قیمتــی اســت؟ از لحــاظ ذهنــی هــم
او ناقصالعقــل ازلــی میباشــد .وســیلهای بــرای خوشــگذرانی در فاحشــهخانهها
و خانههــای خصوصــی میباشــد .ماشــین تولیــد بچــه اســت .بهدنیــاآوردن فرزنــد
کــه ســختترین کار اســت ،رنــج محســوب منیشــود .پــرورش و بزرگکــردن بچــه
کــه ســختترین کار اســت ،هیــچ اجــرت و مــزدی بــه آن تعلــق منیگیــرد .در همــه
نهادهــای اقتصــادی ،اجتامعــی ،سیاســی و نظامــی جایگاهــی فرمالیتــه دارد .کاالی
غیرقابــل اجتنــاب تبلیغــات اســت .زن یگانــه موجــودی اســت کــه جنســیت آن
بهصــورت کاالیــی در بــازار عرضــه شــده و بــه فــروش میرســد ،بیــش از هــر چیــز
و هــر موجــود دیگــری مــورد رضب و شــتم ق ـرار میگیــرد و بیــش از هــر کــس بــه
ابـزار دروغ عشــق تبدیــل میشــود .در همــه امــور و کارهــای او دخالــت میکننــد.
بـرای اینکــه زنانــه حــرف بزنــد زبانــی مخصــوص و لحــن و صدایــی زنانــه را بــه شــکل
هویتــی بــر او تحمیــل کردهانــد .انســانی اســت کــه بهماننــد انســانها منیتــوان بــا
او رفاقــت کــرد .انســانی اســت کــه حتــی بــا اعتــاد بــه نفستریــن مــرد نیــز در کنــار
وی از انگیــز ه حملــه بــه او رسبــاز نــزده اســت .ایــن زن کــه هــر مــرد خــود را در برابر
او یــک امپراطــور میدانــد ،دیگــر یــک کاالســت.
میتــوان ایــن تعریــف را وســعیرت و ژرفــر منــود .چیــزی کــه در اینجــا عجیــب بــه
نظــر میرســد ایــن اســت کــه جامعــه مردســاالری چنیــن تصــور میکنــد کــه خواهــد
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توانســت بــا هویــت زنــی بــا ایــن همــه ویژگیهــا و جوانــب منفــی ،در کــال
آســودگی زندگــی کنــد .در ایــن صــورت بهعنــوان بــر دهای بســیار مطیــع و رامشــده
در نظــر گرفتــه میشــود .البتــه بـرای مــردی کــه دارای وجــدان بیــدار انســانی باشــد
زندگــی مشــرک بــا پدیـ دهای کــه تــا ایــن حــد براســاس ویژگیهــای منفــی کــە بــه
او شــکل داده شــده بســیار دشــوار و تحقیرآمیــز اســت .هرچنــد افالطــون بــه خاطــر
طــرد کامــل زن از دولــت و سیاســت مــورد انتقــاد قـرارگیــرد ،امــا در واقــع دیــدگاه
تحقیرآمیــز نســبت بــه زن باعــث ایجــاد چنیــن دیدگاهــی در وی شــده اســت بایــد
ایــن بعــد از شــخصیت فالســفه را کــه در شــخصیت اکــر آنهــا وجــود دارد بهخوبــی
تحلیــل منــود .مثـاً مطابــق نظــر نیچــه زندگــی مشــرک بــا ایــن خصوصیــات بهطــور
حتــم فــرد را نابــود خواهــد کــرد .پــس چــرا در جوامــع ،منزلــت باختگــی زن در
چنیــن ســطح باالیــی ق ـرار دارد؟ علــت آن ایــن اســت کــه ایــن جوامــع تحقیــر و
پســت شــدهاند؛ مــرد هــم خــوار و پســت گشــته اســت .ایــن می ـراث نشــأتگرفته
از خصوصیــات نظــام بــردهداری اســت .بــر دهای کــه تــا ایــن حــد مفیــد باشــد مــورد
مشــرکی اســت کــه مــورد دلخــواه انســانهایی مــی باشــد کــه بــه بــردهداری عــادت
کر دهانــد .بنابرایــن زن نابــود و آلــوده هــان جامعــه نابــود و آلــودەی مــرد پســت
شــده میباشــد .ایــن مــو بــه ایــن شــانه احتیــاج دارد .در مجمــوع ،بایــد گفــت تــا
زمانیکــه پدیــده زنانگــی بهطــور کامل شــفافیت نیافتــه ،زنانگــی و مــادر آزاد جامعه
طبیعــی و زنانگــی آگاهانــه متــدن طبقاتــی بــا هــم ترکیــب نشــوند منیتــوان انتظــار
آفریدهشــدن رفیــق زندگــی مشــرک و متعــادل را داشــت .تــا زمانیکــه مردانگــی و
شــی وههای همــری وی دوبــاره از نــو ایجــاد نگــردد ،ایــن وحــدت و بــا همبــودن
میــان زن و مــرد ایجــاد نخواهــد شــد.
شــیوه مدیریتی و شــکلگیری کاپیتالیســم در عرصه اجتامعی را میتوان در بســیاری
از پدیدههایــی چــون مــرد ،خانــواده ،کار ،مأموریــت ،آمــوزش ،بهداشــت ،حقــوق و...
دیــد .اگــر بخواهیــم تعریــف کوتاهــی از خانــواده داشــته باشــیم بایــد بگوییــم کــه
ایــن نهــاد ،نهــاد اصلــی جامعــەی هرمــی و دولتگـرا بــوده ،کوچکتریــن واحــد ایــن
سیســتم اســت .بازتــاب امپراطــور بــزرگ در خانــواده بهصــورت «امپراطــور کوچــک»
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میباشــد .اساســیترین منایــی اســت کــه بردگــی موجــود در جامعــه را منعکــس
میکنــد .بــردهداری در نهــاد خانــواده پایــه و ضامــن بــردهداری در جامعــه اســت.
گویــا نظــام هــرروز و هــر ســاعت در خانــواده بازتولیــد میشــود .ســنگینترین
بــار را خانــواده بــر دوش میکشــد .خانــواده ،خــر رسبهزیــر جامعــه هرمــی و
دولتگراســت .میتوانــی مــدام بــر پشــت آن ســوار شــوی و ب ـرای حمــل خــود از
آن اســتفاده کنــی .بــروز عالئــم فروپاشــی نظــام کاپیتالیســتی در خانــواده بهدلیــل
وجــود چنیــن رابطــهای میــان آن دو اســت.
كاپیتالیســم ،دشــمن نیــروی اصلــی و موجــد اقتصــاد ،یعنــی زن ،نیز میباشــد .متامی
تحلیــات اثبــات میكننــد كــه ارزش اقتصــادی و جایــگاه زن در حیــات اجتامعــی،
طـراز اول بــوده و دارای مرتبـهای باالســت .واقعیــت «زنِ محرومگشــته از اقتصــاد»
كــه هامننــد متامــی تاریــخ متــدن ،بیرحامنهتریــن دوران آن در مرحلــهی متــدن
كاپیتالیســتی آغــاز شــده ،بهصــورت عمیقتریــن و جالبتوجهتریــن تضــاد جامعــه
درآورده شــده اســت .بخــش غالــب جمعیــت زنــان بیــكار باقــی گذاشــته شــدهاند.
علیرغــم اینكــه امــور خانــه ،دشــوارترین كارهاینــد ،به اندازهی پشــیزی ارزش كســب
منیكننــد .بــا وجــود اینكــه زایــش و پــرورش كــودك دشــوارترین كار زندگــی اســت،
نهتنهــا ارزشــی كســب منیكنــد ،بلكــه بهتدریــج بــا و معضــل تلقــی میگــردد .هــم
ارزان ،بیــكار و ماشــین زایــش و بزرگكــردن كودك(بــا هـزار و یــك زحمــت) ،و هــم
بــدون دســتمزد و حتــی مجــرم اســت! زنــان ،در طــول تاریــخ متــدن ،در طبق ـهی
زیریــن جامعــه جــای داده شــدهاند .امــا هیــچ جامعـهای وجــود نداشــته كــه نیرویــی
در حــد نیــروی گســرشدهی اســتثامری كــه از جانــب كاپیتالیســم صــورت گرفتــه و
آن را بهصــورت بســیار سیســتامتیكی درآورده ،داشــته باشــد .اینبــار[زن] نهتنهــا
در طبق ـهی زیریــن ،بلكــه در متامــی طبقــات ،ابــژهی «نابرابــری ،فقــدان آزادی و
نبــوددموكراســی» اســت! وخیمتــر اینكــه قــدرت جامعـهی جنســیتگرا بــا شــدت و
حدتــی قیاسناپذیــر بــا هیــچ یــك از دورانهــای تاریخــی ،تــا محرمتریــن ارگانهــای
انســان را رشطــی ســاخته ،تكــر بخشــیده و بــا مبدلســاخنت زن بــه صنعــت ســكس،
گســرانیدن دامنــهی شــكنجه در میــان متامــی الیههــای جامعــه ،و بــا رســانیدن
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«جامع ـهی مردســاالر» بــه باالتریــن ســطح خویــش در دوران متــدن كاپیتالیســتی،
گویــی از اكونومــوس كــه ســوژهی خالــق اقتصــاد اســت ،انتقــام میگیــرد؛ و دشــمنی
بــا زن و اقتصــاد را در همــه جــا و هــر زمــا ن اثبــات میمنایــد!
بــه رصاحــت مــی تــوان گفــت از میــان اقشــاری کــه در رشایــط وخیــم زندگــی
میکننــد ،وضعیــت زنــان ،کــودکان و ســاملندان بســیار رقتانگیزتــر اســت .زن کــه
از ابتــدای تأســیس نظــام هیرارشــیک تاکنــون تحــت هــوس و اشــتهای ســیریناپذیر
و فشــار و حاکمیــت مــرد زار زار گریــه میکنــد ،در نظــام رسمایـهداری ،دور دیگــری
از زنجیرهــا بــه دور او بســته میشــود .زن موجــودی اســت کــه مــرد بیشــرین دروغ
را در مــورد او اعــال داشــته اســت .میگوینــد حتــی فرویــد کــه تحقیقــات زیــادی
راجعبــه جنســیت انجــام داد در هنــگام مــرگ گفتــه بــود»:زن! کــه چــی؟» .ایــن یــک
وضعیــت عــادی نیســت .ایــن وضعیتــی وحشــتناک اســت کــه ایدئولــوژی مردســاالر
علیــه زن آفریــده اســت .مــردی کــه منیخواهــد زن را بشناســد ،بــرای رسپــوش
گذاشــن بــر ایــن وضعیــت بــه ادبیــات کاذب عشــق کــه یکــی از ســاحهای مهــم
اوســت ،متوســل میشــود .ب ـرای مــرد حاکــم ،عشــق بــه منزلــه رسپــوش گذاشــن
بــر دروغهــا ،بیاحرتامــی پنهــان ،عــدم آگاهــی و عرصــه ارضــای غریــزه و بقــاء نســل
اســت .درآوردن زن بــه وضعیتــی کــه ایــن رشایــط را تحمــل کنــد بــا عمــق بیچارهگی
و درماندگــی وی در زیــر فشــار و رسکــوب ارتبــاط دارد .زن بــه انــدازهای از جوانــب
مــادی و معنــوی زندگــی بریــده شــده اســت کــه تــا درجــه قبولکــردن و س ـزاوار
دانســن هــر ســخن تحقیرآمیــز و حمــات مــرد ،درمانــده و بیچــار ه گشــته اســت.
بایــد پرســید کــه زن چگونــه میتوانــد زندگــی تحت ســلطه چنین نظــام پیرشفتەهای
را تحمــل کنــد .امــا بایــد اذعــان کــرد :هنگامیکــه قصــاب حیــوان را بــرای ذبــح
میبــرد ،حیــوان متوجــه میشــود کــه رسش را خواهنــد بریــد و از تــرس میلــرزد.
رفتــار زن در برابــر مــرد نیــز یــادآور چنیــن صحنـهای اســت .اگــر زن در برابــر مــرد
نلــرزد ،مــرد آســوده منیگــردد .ایــن ،اولیــن رشط حاکمیــت اســت .قصــاب یــک
بــار میبــرد؛ اومتــام عمــر میبــرد .ایــن حقیقتــی اســت کــه بایــد افشــا شــود.
پنهانکــردن ایــن آن بوســیله ترانههــای عشــق ،رفتــاری اســت پســت .تحــت نــام
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متــدن ،بیارزشتریــن اصطالحــات در مــورد عشــق بــکار میرونــد .آنچــه را کــه
مــرد هیـچگاه نتوانســت ه و نخواســته کــه در آن بــه موفقیــت دســت یابــد ،ایــن اســت
کــه طبــق طبیعــت زن بــا او رفتــار کنــد .اگــر چنیــن مــردی پیــدا شــود مــن او را
بهعنــوان قهرمانــی واقعــی ارزیابــی میکنــم .مشــکل ناشــی از ضعــف جســانی
و تفــاوت بیولوژیــک نیســت .بلکــه ناشــی از ق ـراردادن زن بهعنــوان اولیــن شــیئی
طبقهبنــدی شــده در پایینتریــن طبقــه ،توســط جامعــه دولتمــدار و هیرارشــی
میباشــد .مشــکل زن بدلیــل ویژگیهــای موقعیــت مانــدگار و تثبیــت شــده وی در
جامعــه بــه ریشـهایترین مشــکل جامعــه تبدیــل شــده اســت .توجــه دیرهنــگام و
بســیار محــدود جامعهشناســی بــه ایــن مســئله رابطــه مســتقیمی بــا مرحلــه بحـران
کاپیتالیســم دارد.
در رشایطــی کــه وضعیــت هــر چیــزی روشــن میشــود انتظــار م ـیرود پدیــد ه زن
نیــز رفتهرفتــه بــا متامــی جوانبــش خــود را نشــان دهــد .انضــام عنــارص اســتعامر ـ
رسکــوب بــه پدیــده زن توســط نظــام کاپیتالیســتی ،ایجــاب میکننــد کــه وضعیــت
مــورد تحلیــل وســیعتری قـرارگیــرد .زن بــه اصطــاح ارزشــمندترین کاالســت .هیــچ
نظامــی تــا ایــن انــدازه زن را تبدیــل بــه کاال ننمــوده اســت .بردگــی زن کــه بخشــی
از بردگــی اعصــار اولیــه و قــرون وســطی میباشــد از دیــدگاه نظــام هیــچ فرقــی بــا
کنیــزی نــدارد .بردگــی و کاالبــودن فقــط مختــص بــه زن نیســت .بلکــه حرمرساهــای
مــردان نیــز وجــود داشــتند .حتــی مردانــی کــه اختــه شــده بودند هــم وجود داشــتند.
مــردان فاحشــه هــم وجــود داشــتند .بزرگتریــن تغییــر در دیــدگاه جنســیتی نظــام،
توســط کاپیتالیســم انجــام میگیــرد .عضــوی وجــود نــدارد کــه تبدیــل بــه کاال نشــده
باشــد .ایــن کار را بــا اســتفاده از ادبیــات ،رمــان و ظرافــت هــری انجــام میدهــد.
امــا کارکــرد اصلــی ایــن هــر ایــن اســت کــه قســمت اعظــم بــار تحملناشــدنی نظــام
را بــر روی دوش زن ق ـرار میدهــد .بــا اینکــه ب ـرای هــر کاری دســتمزدی در نظــر
گرفتــه میشــود ،امــا حاملگــی ،بزرگکــردن بچــه و همــه نــوع کارهــای خانــه بــدون
دســتمزد اســت .بــرده عمــل جنســی مردبــودن هــم ،دســتمزدی نــدارد .در بســیاری
از خانههــای خصوصــی حتــی بــه میــزان مــزدی کــه در فاحشــهخانهها بــه زن
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میدهنــد ،ارزشــی ب ـرای زن قائــل منیشــوند.
چیــزی کــه رشف و نامــوس ازدواجــش میخواننــد در واقــع تحمــل قهــر و غضــب
«امپراطــور کوچــک» اســت .هامنطوریکــه اگــر چیــزی بــه رس دولــت بهعنــوان ملــک
امپراطــوری بــزرگ بیایــد ،بــه بهانــه جنــگ تبدیــل میشــود ،امپراطــوری کوچــک هــم
اگــر چیــزی بــه رس زنــش ـ کــه آن را رشف و ملــک خــود تلقــی میکنــد ـ بیایــد آن را
بهعنــوان مســئله بــزرگ ناموســی و در نتیجــه موجبــات جنــگ و نـزاع تلقــی میکند.
عجیــب اینکــه زن کــه کامـاً بـیروح گشــته و رصفـاً جنبــه زنانگـ ی وی را برجســته
ســاختهاند در نهایــت مبــدل بــه پرنــدهای خوشرنــگ و خوشصــدا در قفــس شــده
اســت .نظــام صوتــی و آرایشــی بیانگــر ایــن اســت کــه زن بــه شــیوهای بســیار دور
و بیگانــه بــا «زن طبیعــی» ،هویــت گوهــری خــود را انــکار منــوده و شــخصیت خــود
را نابــود ســاخته اســت .زنانگــی یعنــی بیشــخصیتکردن زن بطــور ویــژه؛ کــه ایــن
یــک اقــدام و سیاســت تحمیلــی مــرد اســت .در چنیــن وضعیتــی ،مــرد با ایــن دیدگاه
کــه گویــا حالــت طبیعــی زن بدیــن گونــه اســت از متهمکــردن زن بــاز منیایســتد .در
حالیکــه خــود نظــام در اســتفاده و بهرهگیــری از زن در تبلیغــات بهعنــوان وســیلهای
بـرای رســوامنودن و بدنامکــردن زن ،مقــر میباشــد ایــن وضعیــت را بــه شــخصیت
طبیعــی زن نســبت میدهــد .رشف زن بوســیله کاپیتالیســم بــه پایینتریــن نقطــه
تنــزل یافتــه اســت .آنچــه کــه در هویــت زن تــا این حــد تنزل یافتــه اســت ،ارزشهای
جامعــه کمونــی میباشــند .منطــق نظــام هــم ،محتــاج چنیــن چیــزی اســت و در این
کار مهــارت و توانایــی دارد.
جنــس زن کــه از طریــق پورنوگرافــی (درج مــوارد مســتهجن از قبیــل عکــس و فیلــم)
از هرگونــه پاکــی و تقــدس زدوده شــده اســت ،در نظــام کاپیتالیســم تــا بــه درجــه
نخســتین پریامتهــا نــزول کــرده اســت .حــذف زن از جامعــه در طــول تاریــخ متــدن
بــه هــان انــدازه کــه بــا بــروز جامعــه طبقاتــی و هیرارشــی در ارتبــاط میباشــد،
بــه اعتــای مــرد در جامعــه مردســاالر بســتگی دارد .هــر انــدازه زن جایــگاه و تأثیــر
خــود را در جامعــه از دســت داده باشــد بــه هــان انــدازه از ارزشهــای اش ـراکی
نیــز بــه دور مانــده اســت .طبیعــت زن بــه ارزشهــای جامعــه اش ـراکی نزدیکتــر
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اســت .بخاطــر اینکــه زن در برابــر ویژگــی و رویدادهــای طبیعــت حســاستر و
واقعبینانهتــر اســت ذکای عاطفــی در وی برجســتهتر میباشــد .بخاطــر اینکــه ذکای
تحلیلگــر بیشــر جنبـهای ذهنــی وتجســمی دارد رابطــه آن بــا زندگــی محدود اســت.
باالبــودن ســطح ذکای تحلیلگــر مــرد ،ریشــه در کاراکــر حیلهگــر و رسکوبگــر او
در جامعــه دارد.
ســنگینی بــار و فشــار نظــام بــر دنیــای کــودکان ،منعکسکننــده این وضعیــت در کل
جامعــه میباشــد .کودکانــی کــه در عــامل خیــال زندگــی میکننــد کامالً مخالــف دنیای
منجمــد و پــر از محاســبات نظــام هســتند .کــودک و کاپیتالیســم بــا هــم همخوانــی
ندارنــد .ســاملندان بــه کــودکان کهنســال میماننــد .عــامل و دانشــمند مقدســی کــه در
گذشــته مــورد اح ـرام واقــع میشــد ،درنظــام تولیــدی کاپیتالیســم بــه یــک رسبــار
تبدیــل شــده و موجــودی بیهــوده اســت .کــودکان وقتــی بزرگشــدند میتواننــد
مــورد بهرهبــرداری قـرار گیرنــد .امــا ســاملندان کــه در دم مــرگ بــر میبرنــد هیــچ
ارزشــی ندارنــد .در شــخص ســاملند ،جامعــه از ارزش و تعالــی خــود مجــرد میگــردد.
وقتــی فــردی مســن بــه خانــه ســاملندان ســپرده میشــود ،چهــره ظــامل ،بیمعنــی
و پلیــد نظــام بیــش از پیــش هویــدا میشــود .حتــی مشــکل ســاملندی در بســیاری
جهــات ،پــر از عالمــت ســؤالی اســت کــه میتوانــد بــە راحتــی ثابــت کنــد کــه جامعه
هیــچ نیــازی بــه ایــن نظــام نــدارد.
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کاال شدن سکس
یكــی از عوامــل تعیینكننــده در رســیدن بــه چنیــن ســطحی ،تبدیــل منــودن غریــزهی
جنســی (ســكس) بــه یــك صنعــت و عرض ـهی آن میباشــد .انســانها بــه حالتــی
درآورده شــدهاند كــه موفقیــت را در نیــروی جنســی میجوینــد .حــال آنكــه
غریــزهی جنســی در متامــی جانــداران در زمین ـهی درك حیــات و نامتناهیســاخنت
آن ،نقشویــژهی مؤثــر وآموزنــدهای دارد .میتــوان از جانــداران تكســلولی گرفتــه
تــا انســان ،كارویــژهی غریــزهی جنســی را بدیــن شــكل تعریــف منــود .بنابرایــن
بامعنــا و حتــی مقــدس اســت .اجتامعــات انســانی نیــز در طــول تاریــخ چنیــن تعبیر
و تفســیری را اســاس ق ـرار دادهانــد .اگــر رابطــه یــا روابطــی وجــود داشــته باشــند
كــه بایســتی دچــار كاالشــدگی نشــوند(یعنی بهصــورت صنعــت درنیایند) ،الزم اســت
رابطـهی جنســی در صــدر آنهــا جــای گیــرد .زیـرا در پیونــد بــا قداســت ،تعالــی و
اســتمرار حیــات اســت .عموم ـاً نیــز در زمین ـهی عــدم گمراهســازی و تهدیدنكــردن
ســایر حیاتهــا ،تــوأم بــا احســاس مســئولیت اســت.
میتــوان گفــت اســتثامر جنســی ،یكــی از اساس ـیترین ابزارهــای هژمونیــك نظــام
اســت .ایــن غریــزه نهتنهــا بهصــورت كاال درآمــده و صنعتــی غولآســا شــده اســت؛
بلكــه در جامعــه بـ ه هیــأت یــك دیــن جنســیتگرای مردســاالرانه درآورده شــده كــه
الوهیــت «فالــوس »۸هنــدی را هــم فاســد ســاخته و هــم دههــا مرتبــه فراتــر از آن
رفتــه اســت .بهویــژه ایــن نشــانهی جدیــد دینــی در هــر مــردی در جایــگاه اساســی
هــر و بهویــژه ادبیــات قـرار داده شــده و كامـاً بــه یــك ابـزار تخدیــر مبــدل شــده
اســت .مخــدرات شــیمیایی در مقابــل ایــن دیــن جنســی چیــزی در حــد هیچانــد .هر
یــك از افـراد جامعــه از طریــق كمپانیهــای تبلیغات رســانهای بهصــورت یك منحرف
 : Fallus 8منــادي ق ـ ّوهي بــاروري مــرد؛ منــاد نرينــه .در انسانشــنايس ،فاليسيســم بــه پرســتش نرينگــي مربــوط
اســت كــه در هنــد ،يونــان و ســومر ديــده شــده اســت .فالــوس واژهاي يونــاين اســت و لينــگام معــادل هنــدي آن
اســت .لينــگام منــادي از خــداي مخـ ّرب هنــدي يعنــي شــيوا اســت و در معابــد هنــدي مــورد تقديــس قـرار ميگريد.
رس ديــدگاه پدرســاالر اســت كــه نبايســتي ديــده شــود؛ گويــي كــه منــاد
فالــوس يــا هــان نرينگــي مــرد ،همچــون ّ
تحس ـنبرانگيزي و سوژهشــدن مــرد اســت!
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جنســی درآورده شــدهاند .تفاوتــی بیــن جــوان ،پیــر و حتــی كــودكان قائل منیشــوند؛
از همــه اســتفاده میمناینــد .زنــان بــه پیرشفتهتریــن ابــژهی ســكس تبدیــل شــدهاند.
محكــوم بــه ذهنیتــی شــدهاند كــه اگــر هــر ذ ّرهشــان ســكس را تداعــی ننامیــد ،انــگار
هیــچ بهایــی نخواهــد داشــت .كانــون مقــدس خانــواده بــه درگاه ســكس مبدل شــده
اســت .از مــادر مقــدس و الهگــی« ،پیرزنانــی» باقــی ماندهانــد كــه بــه دردنخــور
بــوده و بــه گوشـهای انداختــه شــدهاند .وضعیتــی اســت بســیار تلــخ و اســفناك .از
راه تلقیــح مصنوعــی ،مرحلـهی مبدلســاخنت زنــان بــه یــك ابـزار كامــل ســكس ،بــه
اوج رســانده شــده اســت.
موجودیـ ِ
ـت وضعیتــی معكــوس نیــز بــه اقتضــای نظــام بــه ابعــاد تحملناپذیــری
رســیده اســت .بــا وارد عرصــه منــودن فناوریهــای بهداشــتی ،داشــن فرزنــدان متعدد
و در رأس آن فرزنــدان ذكــور كــه از حیــث ماهــوی ســنتی از ســنتهای جامع ـهی
پدرســاالر اس ـت ،زنــان طبقــات زیریــن بــه ســطح ماشــین بچ هزایــی تقلیــلِ نقــش
داده شــدهاند .پــرورش فرزنــد بهمنزلـهی كاری دشــوار برعهــدهی محرومــان گذاشــته
میشــود ،بدینترتیــب از طرفــی نیــاز بــه كارگــران جــوان بــرآورده میگــردد و از
دیگــر ســو چنــان فســاد خانوادگـیای ایجــاد میشــود كه منیتــوان از پــس معضالتش
برآمــد .بــا یــك ســنگ چنــد گنجشــك را میزننــد! زنــان و مــردان طبقـهی فرادســت
كــه بــا كــودك مصنوعــی ،فرزندخوانــده و پــرورش حیــوان ،جوهــر مفهــوم فرزنــد را
منحــط ســاخته و كمبودشــان را جـران میكننــد ،تــا حــد غائــی ســعی دارنــد سكســی
باقــی مباننــد و دیــن جدیــد ســكس را بــه مراســات و شــعایری ۹بیاراینــد؛ حتــی
جهــت ایــن كار رس از پــا منیشناســند .نتیج ـهاش چنیــن مــوردی اســت :جمعیتــی
غیرقابــل تحمــل و بیمعنــا ،بیــكاریای كــه در هیــچ دورانــی از تاریــخ دیــده نشــده
و رســیدن بحـران زیسـتمحیطی بــه چنــان ســطحی كــه قــادر بــه حمــل بارِ[ناشــی
از عملكردهــای] انســان نیســت.
در عــر كاپیتالیســم صنعتــی ،دومیــن نهــاد اجتامعــیای كــه پــس از جامعــهی
زراعـیـ روســتایی فروپاشــید ،خانــواده و زن میباشــد .یكــی از موضوعــات مهمــی
كــه جامعهشناســی غــرب بــر آن رسپــوش نهــاده اســت نیــز خانــواده و زن میباشــد.
 : Ritual 9ترشيفات ،آداب : Ritualism /آدابپرستی

55

56

تاریخی که در انتظار نوشته شدن است

ایــن جامعهشناســی از توضیــح دالیــل و چگونگــی دچارگشــن خانــواده بــه فروپاشــی
دوری میجویــد .ایــن واقعیــت را میتــوان در پیونــد بــا نبــود حــق تشــكیل خانــواده
بـرای بــردگان قــرون اولیــه ،توضیــح داد .بــه هنــگام فقــر و بیــكاری رو بــه تزایــد ،در
جامعـهی متدنــی رشایــط مــادّی نهــاد سنتیشــدهی خانــواده بــه نســبت فراوانــی از
میــان برداشــته میشــود و معنــای اجتامعــی خانــواده از بیــن مـیرود .هنگامــی كــه
فــرد از جامعــه جــدا میشــود ،چیــزی كــه ب ـرای زن باقــی میمانــد ایــن اســت كــه
تــن بــه خیابــان بســپارد و خــود را در رشایطــی ظاملانــه بــه مــرد حاكمــی تســلیم مناید
كــه رشایــط ناخواســتهای را تحمیــل میمنایــد كــه بهمتامــی در مغایــرت بــا رسشــت
زن اســت .بردگــی زن ،برخــاف آنچــه برایــش تبلیغــات صــورت میگیــرد ،در ایــن
عــر بــه آزادی تبدیــل نشــده اســت .بردگــی زن ،نوعــی بردگــی بــازاری تعمیقیافتــه
اســت كــه حتــی ســلولی از وی را باقــی منیگذارنــد كــه كاالیــی نشــده باشــد .یكــی
از مهمتریــن عنــارص بحرانهایــی كــه در عــر صنعتگرایــی روی میدهنــد ،بــر
روی خانــواده و زنــان جریــان دارد .نهتنهــا طالقهــای ف ـراوان و بچههــای خیابانــی
پرشــار بلكــه قدرتگرایــی و اســتثامرگری مرزناشــناس جنســیتگرایی اجتامعــی،
ژرفــای ایــن بحـران و ســقوط را بازتــاب میدهــد .مســئلهی اجتامعــی خانــواده و زن
بهمثابـهی اساسـیترین عنــارص حیــات آزاد ،نیازمنــد تالشهایــی در ســطح تئوریــك
و پراكتیــك میباشــد.
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دولتـ ملت و جنسیتگرایی
نظــام مردســاالر ی كــه هیرارشــی ســنتی آن را علیه زنــان برقرار منــوده اســت ،در طول
تاریــخ متــدن همیشــه تواناتــر گردانیــده شــده اســت .قدرتی كــه در ُفــرم دولتـ ملت
بــه حداكــر رســیده اســت ،ایــن توانــش را بــه نســبت مهمــی از جنســیتگراییای
میگیــرد كه آن را شــدت و توســعه بخشــیده اســت .جنســیتگرایی یــك نقشویژهی
معمولــی بیولوژیــك نیســت؛ بلكــه نوعــی ایدئولــوژی اســت كــه حداقــل بــه انــدازهی
ملیگرایــی ،منجــر بــه تولیــد قــدرت و دول ـتـ ملــت میگــردد .جنســیت زن ب ـرای
مــرد ســلطهگر ،نوعــی ابــژه یــا شــیء اســت كــه همــه نــوع آزمنــدی خویــش را بــر
روی آن متحقــق میســازد .عبــارت «زنــان مـزارع شــایند؛ پــس بــه دلخــواه خویــش
شــخم بزنیــد» كــه در كتــب مقــدس آمــده اســت و عبــارت مدرنیتــه مبنــی بــر «زن
هامننــد یــك ســاز اســت ،بــه دلخــواه خویــش میتوانیــد بنوازیــد» ،همیــن واقعیــت
را بیــان میمنایــد .همچنیــن رضباملثــل «بایــد همیشــه آبســن باشــد و کُتــک را هــم
فرامــوش نکــن!» ،بازتابــی از خصلــت فاشیســتی ســلطهگری و حاكمیــت میباشــد.
جنســیتگرایی اجتامعــی ،یــك هیــوالی اجتامعــی اســت كــه حداقــل بــه انــدازهی
كاپیتالیســم خطرنــاك میباشــد .جــای تأســف اســت كــه حاكمیــت مــرد حیلهگــر
و بیرحــم ،بهمنظــور مامنعــت از آشكارشــدن حقیقــت ایــن پدیــده ،رفتــاری
خیرهچشــانه و بیپــروا در پــی گرفتــه اســت .ایــن حــوزهی اجتامعــی علیرغــم
اینكــه بــه انــدازهی كاپیتالیســم نیــاز بــه تحقیــق دارد ،بیشــر از متامــی حوزههــا در
تاریكــی و ابهــام باقــی گذاشــتە شــده اســت .متامــی ایدئولوژیهــای قــدرت و دولت،
اولیــن رسچشــمهی خویــش را از برخوردهــا و رفتارهــای جنســیتگرایانه میگیرنــد.
حــوزهی اجتامع ـیای كــه بیشــر از متامــی حوزههــا بــر آن رسپــوش نهــاده شــده و
همهنــوع بردگــی ،رسكــوب و اســتثامر بــر روی آن تحقــق یافتــه اســت ،بردگــی زن
اســت .ابــژهای اجتامعــی اســت كــه متامــی اَشــكال قــدرت و دولــت ،بــر روی آن
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آزمــوده شــده و آن را منبــع یافتهانــد.
كاپیتالیســم و دولـتـ ملــت كــه بــا آگاهــی عمیــق از ایــن خصوصیــات بردگــی زن
عمــل میمناینــد ،اهتــام بزرگــی بــه اســتفاده از زنــان بهعنــوان پیرشفتهتریــن ابـزار
رسمایــه و قــدرت نشــان میدهنــد .بایســتی بهخوبــی دانســت كــه بــدون بردگــی زن،
هیــچ یــك از اَشــكال بردگــی دارای شــانس توســعه و حیــات منیباشــد .كاپیتالیســم
و دول ـتـ ملــت بیانگــر نهادینهشــدهترین مــرد حاكــم و ســلطهگر اســت .آشــكارتر
بگوییــم کــه كاپیتالیســم و دول ـتـ ملــت ،انحصارگــری مــرد زورمــدار و اســتثامرگر
میباشــد .ازهمپاشــاندن ایــن انحصارگــری شــاید از تجزیــهی اتــم هــم دشــوارتر
باشد.
دموگرافــی (جمعیتشناســی) ،بهعنــوان یــك شــاخهی فرعــی جنســیتگرایی
اجتامعــی همــگام بــا عــر مدرنیتــه بــا بهكار بســن آمــار جهــت ارتش مســلح ،ارتش
بیــكاران و جامع ـهی اســتاندارد ملــت ،معیارهــای ایــدهآل زایــان زنــان را تعییــن
م یمنایــد .ایدئولــوژیای كــه مالتوسگرایــی ۱۰نامیــده میشــود ،بیانگــر همیــن امــر
اســت .جمعیــت انســانی كــه جامعــه و محیــطزیســت را مــورد تهدید قـرار میدهد
بهلحــاظ ماهــوی مســئلهای بیولوژیــك نیســت؛ بلكــه نتیجـهی بهكارگیــری ایدئولوژی
جنســیتگرایی از طــرف كاپیتالیســم و دولــتـ ملــت میباشــد .ایدئولــوژی و
اقدامــات جنســیتگرایانهی كاپیتالیســم و دول ـتـ ملــت و ازجملــه خانوادهگرایــی
مــدرن ،شــاید هــم بزرگتریــن رسچشــمهی مســائل و مشــكالت بــرای جامعــه و
ط زیســت باشــند .بنابرایــن بایــد جنســیتگرایی اجتامعــی را در ارتبــاط بــا
محی ـ 
دول ـتـ ملــت ،بهعنــوان پنجمیــن رسچشــمهی بــزرگ معضــات اجتامعــی ارزیابــی
منــود.
 : Malthusçulukمالتوسیانیســم ()Malthusianism؛ نهضــت طرفــداری از محدودســازی جمعیــت؛ این نظریه
توســط تومــاس مالتــوس اقتصــاددان و كشــیش انگلیســی اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم پیــش
كشــیده شــد .از منظــر وی میـزان رشــد جمعیــت بســیار رسیعتــر از رشــد محصــوالت ،كاالهــا و تولیــدات انبــوه
اســت .بنابرایــن روزی ازدیــاد جمعیــت موجــب نابســامانی زندگــی اجتامعی خواهد گشــت .طرفــداران نظریهی
مالتــوس روابــط تولیــد و اســتثامر را نادیــده میگیرنــد .در نتیجـهی همیــن امــر نگــرش ،خلقهــای ســتمدیده
کشــتار شــدند و برخــی خلقهــا طــی برنامههایــی بهشــکل اجبــاری دچــار کاهــش جمعیــت گردانــده شــدند.
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فمینیسم :قیام کهنترین مستعمره
اصطــاح فمینیســم  11بــا معنــای «جنبــش طرفــداری از زنــان» از تعریــف کامــل
مســئلهی زن ب ـهدور اســت و چــون زمینــه را ب ـرای طــرح اصطــاح ضــدّ خویــش
یعنــی «طرفــداری از مــردان» فراهــم میگردانــد ،میتوانــد بــه ناکارایــی و نقــص
هرچــه بیشــر منجــر شــود .معنایــی را منعکــس میســازد کــه انــگار [زن ]،تنهــا زنِ
ســتمدیدهی مــر ِد حاکــم میباشــد .ایــن در حالیســت کــه واقعیــت زن بســیار
گســرهدارتر اســت .فراتــر از جنســیت ،حــاوی معانــیای اســت کــه دارای ابعــاد
وســیع اقتصــادی ،اجتامعــی و سیاســی میباشــند .اگــر اصطــاح «اســتعامرگری» را از
مالکــی مبتنــی بــر کشــور و ملــت خــارج ســازیم و بــه گروههــای انســانی فروکاهیم،
ب هراحتــی میتوانیــم موقعیــت زن را بهعنــوان کهنتریــن مســتعمره تعریــف مناییــم.
ب هراســتی نیــز هیــچ یــک از پدیدههــای اجتامعــی ،بــه انــدازهی زن از نظــر روحــی
و جســمی بــا اســتعامرگری مواجــه نگشــته اســت .بایســتی درک شــود کــه زن در
موقعیــت یــا اســتاتوی مســتعمرهای نگــه داشــته شــده اســت کــه مرزهــای آن بــه
آســانی قابــل تعییــن منیباشــند.
در گفتــان مردمحورانــهای کــه هامننــد متامــی علــوم ُمهــر خویــش را بــر علــوم
اجتامعــی نیــز زده اســت ،ســطوری کــه در آن از زنــان بحــث میشــود ،آکنــده از
رویکردهایــی تبلیغاتــی اســت کــه هیــچ اشــارهای بــه واقعیــت منیکننــد .بــا ایــن
گفتامنهــا شــاید هــم ماننــد الپوشــانی طبقه ،اســتثامر ،رسکــوب و شــکنجه در تاریخ
متدنهــا ،صــد بــار بــر موقعیــت واقعــی زنــان رسپــوش نهــاده شــده اســت .بهجــای
 : Feminizزنبــاوری؛ هــم جنبــش و هــم مکتــب فلســفی برابریخواهــی اجتامعـیـ سیاسـیـ اقتصــادی زنــان با
مــردان ،کــه ریشـهی مشــکالت را در مردســاالری میدانــد و ســعی بــر منایندگــی دیــدگاه زنــان میمناید .گرایشــات
مختلفــی نظیــر رادیــکال ،لیـرال ،فردگرایانــه ،مارکسیســتی و سوسیالیســتی در آن ره یافته اســت .اکوفمینیســم از
شــاخههای آن اســت و پدرســاالری را هــم بـرای زنــان و کــودکان و هــم طبیعــت زیانبــار میدانــد.
 : Politikolojiسیاستشناسی ()Politicology
 : Pedagojiعلم تعلیم؛ تعلی م و تربیت ،روش آموزگاری ()Pedagogy
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فمینیســم ،اصطــاح زنشناســی (ژنئولــوژی) شــاید هــدف را بهــر بــرآورده منایــد.
پدیدههایــی کــه زنشناســی آشــکار خواهــد ســاخت بــه نظــرم از یزدانشناســی،
تشناســی ، 12پداگــوژی 13و خالصــه رشــتههایی کــه در رابطــه
معادشناســی ،سیاس 
بــا بســیاری از بخشهــای جامعهشناســی هســتند ،کمــر گویــای واقعیــت نخواهنــد
بــود .ایــن امــر بحثناپذیــری اســت کــه زنــان هــم از نظــر فیزیکــی و هــم معنایــی،
وســیعترین بخــش طبیعــت اجتامعــی را تشــکیل میدهنــد .بنابرایــن چـرا ایــن بخش
بســیار مهــم از طبیعــت اجتامعــی ،نبایســتی موضــوع علــم گــردد؟ عــدم تشــکیل
شــاخهی زنشناســی از طــرف جامعهشناســی کــه حتــی شــاخههایی نظیــر پداگــوژی
یعنــی تعلیــم و تربیــت کــودکان یافتــه اســت ،تنهــا بــا یک مــورد قابــل توجیه اســت:
چــون گفتامنــی مردســاالرانه دارد!
تــا زمانــی کــه طبیعــت زن در تاریکــی و ابهــام باقــی مبانــد ،متامــی طبیعــت جامعــه
ناروشــن باقــی خواهــد مانــد .شفافســازی واقعــی و همهجانبــهی طبیعــت
اجتامعــی ،تنهــا از رهگــذر شــفافمنودن وســیع و واقعگرایانــهی طبیعــت زنــان
ممکــن خواهــد بــود .روشــنمنودن موقعیــت زنــان از تاریــخ مستعمرهشدنشــان
گرفتــه تــا اســتعامرهای اقتصــادی ،اجتامعــی ،سیاســی و ذهن ـیای کــه علیــه آنــان
صــورت گرفتــه ،در امــر روشنشــدن هم ه ُبعــدی ســایر موضوعــات تاریــخ و جامعهی
روز ،بســیار مفیــد واقــع خواهــد گشــت.
بــدون شــک روشنشــدن موقعیــت زنــان ،یــک بُعــد مســئله میباشــد .بُعــد مهمتــر،
بــا مســئلهی رهایــی مرتبــط اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،حــل مســئله حائــز اهمیــت
بســیار بیشــری اســت .بارهــا گفتــه میشــود کــه ســطح عمومــی آزادی جامعــه،
متناســب بــا ســطح آزادی زنــان میباشــد .مــورد مهــم ایــن اســت کــه مضمــون ایــن
عبــارت صحیــح را چگونــه توضیــح داده و اثبــات کنیــم .آزادی زنــان و برابــری آنــان
[بــا مــردان] تنهــا آزادی و برابــری اجتامعــی را تعییــن منیمنایــد .بلکــه جهت ایــن کار،
«تئــوری ،برنامــه ،ســازمان و مکانیسـمهای کاری» را نیــز الزامــی میگردانــد .مهمتــر
اینکــه نشــان میدهــد کــه بــدون زنــان ،سیاســت دموکراتیــک امــری ناشــدنی اســت؛
حتــی سیاسـتورزی طبقاتــی نیــز ناقــص باقــی میمانــد و منیتــوان صلــح را توســعه
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داد و از محیطزیســت حفاظــت منــود.
بایــد زن را از موقعیــت «مــادر مقــدس و همرسی که ناموس اصلــی و اغامضناپذیری
اســت کــه بــدون وی ب ـهرس منیشــود» خــارج ســاخت و وی را بهمثابــهی مجمــوع
واحــد ســوژهـ ابــژه مــورد پژوهــش ق ـرار داد .البتــه کــه بایــد قبــل از هــر چیــز
رش دلقکبازیهــای عشــق محافظــت منــود .حتــی یکــی از
ایــن پژوهشهــا را از ّ
مهمتریــن ابعــاد پژوهشهــا بایــد برمالســازی پس ـتفطرتیهایی (اعــم از تجــاوز،
جنایــت ،کتـککاری و فحاشـیهای بســیار فـراوان) باشــد کــه بهنام عشــق الپوشــانی
میشــوند .اینکــه هــردوت میگویــد «متامــی جنگهــای رشق و غــرب بــر رس زنــان
روی دادهانــد» تنهــا میتوانــد اثبــات یــک واقعیــت باشــد .آن هــم ایــن اســت کــه زن
بهمنزلـهی مســتعمره ارزش یافتــه و بــه همیــن دلیــل جنگهــای شــدیدی را ســبب
گشــته اســت .تاریــخ متــدن اینگونــه بــوده و مدرنیتـهی کاپیتالیســتی نیــز بازمنــو د و
منایانگــر نوعــی مســتعمرهگردانیدنِ زن اســت کــه هزاربار شــدیدتر گردیــده و حالتی
چندبُعــدی کســب منــوده اســت .مســتعمرهبودن را بــر هویــت زن ،حــک میگردانــد.
مســتعمرهگردانیدنِ مــاد ِر متامــی کارهــا و زحــات ،از طریــق تبدیلمنــودن وی بــه
صاحــب رنــج و زحمتــی بیمــزد ،کارگــری بــا کمرتیــن دســتمزد ،بیکارتریــن انســان،
منبــع نامحــدود اشــتهای مــردان و ابــژهی فشــار آنــان ،ماشــین زاد و ولــد نظــام،
دایـهی کودکپــرور ،ابـزار تبلیغــات تجــاری ،ابـزار ســکسـ پورنــو و نظایــر آن ادامــه
مییابــد .کاپیتالیســم ،نوعــی مکانیســم اســتثامری را در خصــوص زنــان ایجــاد منــوده
کــه در هیــچ مکانیســم اســتثامری دیــده منیشــود .نگریســن مجــدد بــه موقعیــت
زنــان ـ اگرچــه ناخواســته باشــد نیــزـ دردنــاک و تلــخ اســت .اما زبــان [بیــان] واقعیات
جهــت استثامرشــوندگان بــه نــوع دیگــری نیــز ممکــن منیگــردد.
جنبــش فمینیســتی ،در پرتــو ایــن واقعیــات ناچــار اســت کــه رادیکالتریــن جنبــش
مخالــف نظــام گــردد .جنبــش زنــان بــا حالــت مــدرن خویــش کــه ریش ـههای آن
هــم بــه انقــاب فرانســه بازمیگــردد ،بعــد از چنــد مرحلــه توانســته تــا روزگار مــا
پیــش آیــد .در اولیــن مرحلــه در پــی برابــری حقوقــی بــوده اســت .ایــن برابــری کــه
معنــای چندانــی نــدارد ،امــروزه بهصــورت شــایعی تقریبــا تحقــق یافتــه؛ امــا بایــد
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بهخوبــی دانســت کــه محتــوای آن تهــی اســت .در حوزههــای دیگـ ِر حقوقــی نظیــر
حقــوق بــر ،حقــوق اقتصــادی،اجتامعــی و سیاســی نیــز پیرشفتهــای شــکلی
بهوجــود آمدهانــد .ظاه ـرا زن بــا مــرد برابــر اســت و بــه انــدازهی او آزاد میباشــد.
ایــن در حالیســت کــه جدیتریــن فریــب در همیــن شــیوهی برابــری و آزادی نهفتــه
اســت .موضــوع آزادی ،برابــری و دموکراســی زنــان کــه نهتنهــا مدرنیتهی رســمی بلکه
نظــام متدنــی متامــی ادوار هیرارشــیک و دولتگ ـرا بــا نفــوذ در هم ـهی بافتهــای
اجتامعــی از لحــاظ ذهنــی و جســمی آنــان را بــه اســارت درآورده و بهشــکل
ژرفتریــن بردگــی بــهکار واداشــتهاند ،مســتلزم فعالیتهــای تئوریــک ،مبــارزات
ایدئولوژیــک و فعالیتهــای برنام ـهایـ ســازمانی بســیار وســیع و مهمتــر از همــه
اقداماتــی نیرومنــد میباشــد .بــدون اینهــا فمینیســم و فعالیتهــای حــوزهی
زنــان ،فراتــر از فعالیتهــای لیـرالِ زنــان کــه در راســتای تســهیل کار نظــام صــورت
میگیرنــد ،معنــای دیگــری نخواهنــد داشــت.
بــا یــک مثــال بهشــیوهای آموزندهتــر میتــوان نشــان داد کــه اگــر «زنشناســی»
توســعه یابــد ،چگونــه میتــوان بهصــورت مطلوبتــر مســائل را حــل منــود :بایــد
دانســت کــه غریــزهی جنســی در رأس کهنتریــن اَشــکال یادگیــری حیــات میآیــد.
ایــن غریــزه جهــت بــرآوردن نیــاز بــه تــداوم حیــات اســت .ناممکنبــودن حیــات
ابــدی فــرد ،بهمنزل ـهی راهحــل« ،واحــد» را ناگزیــر منــوده تــا پتانســیل تولیدمثــل
خویــش را ایجــاد منایــد .چیــزی کــه غریــزهی جنســی نامیــده میشــود ،ایــن اســت
کــه پتانســیل مذکــور در رشایــط مناســب راه بــر تکثیــر گشــوده و بدیــن ترتیــب
حیــات تــداوم مییابــد .ایــن نوعــی چــاره در برابــر مــرگ و خطــر انق ـراض نســل
اســت .اولیــن تقســیم ســلول ،بــه معنــای ایــن اســت کــه یــک ســلولِ واحــد ،از طریق
تکثیــر خــود را فناناپذیــر گردانیــده اســت .بــا تعمیمــی وســیعتر ،پدیــدهی تــداوم
میــل نامتناهیشــدن کیهــان در حیــات جانــداران میباشــد؛ کیهانــی کــه در برابــر
خــأ و نیســتیای کــه خواهــان بلعیدنــش اســت ،پیدرپــی میخواهــد خویــش را
متنــوع گردانــده و تکثیــر منایــد.
در نــوع انســان ،واحــد یــا فــردی کــه ایــن پدیــدهی کیهانــی در آن تــداوم دارد ،عمدتــا
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زن اســت .تکثیــر ،در بــدن زن تحقــق مییابــد .نقــش مــرد در ایــن پدیــده ،در
درجـ های بســیار پایینتــر و فرعــی اســت .بنابرایــن در پدیــدهی تــداوم نســل ،متامــی
مســئولیت ازآنِ زنــان میباشــد و ایــن امــر مــوردی اســت کــه از حیــث علمــی قابــل
درک اســت .همچنانکــه زن نهتنهــا جنیــن را در رحــم خویــش حمــل میمنایــد،
میپرورانــد و م یزایــد ،بلکــه بهطــور طبیعــی مســئولیت نگهــداری آن را نیــز تقریبــا
تــا زمــان مرگــش بــر عهــده دارد .بنابرایــن اولیــن درســی کــه میبایســت از ایــن
وضعیــت اســتنباط مناییــم ایــن اســت کــه زن بایــد در متامــی روابــط جنســی دارای
اختیــار مطلــق باشــد .زیـرا هــر رابطـهی جنســی بهصــورت بالقــوه مســائلی را بـرای
زنــان بههم ـراه م ـیآورد کــه برآمــدن از پــس آنهــا بســیار دشــوار میباشــد .بایــد
دانســت زنــی کــه ده فرزنــد بهدنیــا بیــاورد ،از نظــر جســمی و حتــی روحــی بــه
اوضاعــی بســیار بدتــر از مــرگ دچــار میگــردد.
نگــرش مــردان بــه رابطــهی جنســی ،بیشــر منحرفانــ ه و نامســئوالن ه اســت .در
درجـهی اول ،ایــن امــر بــه ســبب بیبصیرتـیای اســت کــه ناشــی از جهــل و قــدرت
میباشــد .همچنیــن همــگام بــا دوران هیرارشــی و دولــت خاندانــی ،داشــن فرزنــدان
متعــدد بــرای مــردان بــه معنــای مبدلشــدن بــه نیرویــی اغامضناپذیــر اســت.
تعــدد فرزنــدان نهتنهــا ضامــن تــداوم نســل اســت ،بلکــه ضامنتــی میگــردد ب ـرای
باقیمانــدن در مقــام قــدرت و دولــت .از دســت نرفــن دولــت کــه بــه معنــای
نوعــی انحصــار مالکیتــی اســت ،منــوط بــه بزرگــی خانــدان اســت .بدینترتیــب هــم
جهــت هســتی بیولوژیــک و هــم هســتی دولتــی و قدرتمحورانــه ،زنــان را بــه ابـزار
زادن فرزنــدان متعــدد مبــدل میمناینــد .شــالودهی اســتعامر وحشــتناک زنــان کــه
در ارتبــاط بــا طبیعــت اول و دوم اســت ،اینگونــه تــدارک دیــده میشــود .تحلیــل
درهمشکســتگی زن در ارتبــاط بــا ایــن دو طبیعــت ،حائــز اهمیــت فراوانــی اســت.
چنــدان نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه زن تحــت ایــن موقعیــت دوگانـهی طبیعــت،
ممکــن نیســت بــرای مدتزمانــی طوالنــی از نظــر روحــی و جســمی بهصــورت
بانشــاط و تکیدهنشــده رسپــا باقــی مبانــد .فرســودگی جســمی و روحــی بهصــورت
مختلــط و زودهنــگام پیــش میآیــد و زنــان را در ازای تأمیــن و تــداوم زندگــی
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ســایرین ،طــی حیاتــی دردنــاک ،کوتاهگشــته و غمانگیــز بهســوی نابــودی ســوق
میدهــد .تحلیــل و خوانــش تاریــخ متــدن و مدرنیتــه بــر اســاس ایــن واقعیــت ،حائــز
اهمیــت فراوانــی اســت.
وخامــت مســئله از نظــر زنــان را بــه کنــاری بگذاریــم .جنبـهی دیگــر مســئله ،افزایش
مفــرط جمعیــت اســت .سیاســت ُپــر فرزنــدی ،تأثیراتــش را در افزایــش مفــرط
جمعیــت نشــان میدهــد کــه اثـرات آن نیــز بهشــکلی شــدیدتر در متامــی طبیعــت
اجتامعــی و محیــط اکولوژیــک دیــده میشــود .یکــی از بنیادینتریــن درسهایــی که
هــم از ســوی زنشناســی و هــم کلیـهی علــوم اجتامعــی بایــد فراگرفتــه شــود ،ایــن
وضعیــت و واقعیــت اســت کــه جمعیــت انســان از طریــق روش «یادگیــری غریــزی»،
نــه میتوانــد تــداوم یابــد ،نــه رشــد منایــد و نــه در برخــی مــوارد نــادر کاهــش داده
شــود .دلیــل اصلــی افزایــش مفــرط جمعیــت ایــن اســت کــه بــا کاربســت روشهــای
علمــی ایجادشــده در طــول تاریــخ متــدن و مدرنیتــه ،از تــداوم نســلِ مبتنــی بــر
ابتداییتریــن روشهــا نظیــر غریــزهی درونــی پشــتیبانی میمناینــد .اگر هســتی نوع
انســان بهمثابـهی طبیعــت اجتامعــی ،تنهــا از راههــای غریـزی و بهویــژه از طریــق
تواداشــن غریــزهی جنســی تــداوم بخشــیده شــود ،بیانگــر وضعیتــی بســیار
بهحرک 
عقبمانــده اســت .ســطح هوشــی و فرهنگــی ،چنــان پتانســیلهای یادگیــریای را
ارائــه میدهــد کــه میتوانــد هســتیهای اجتامعــ ی را بــا کیفیــت پیرشفتهتــری
ادامــه بخشــد .افـراد و اجتامعــات بــا هــوش و فرهنگشــان همچنیــن از راه نهادهای
فلســفی و سیاسـی ،در چنــان وضعیتــی هســتند کــه قادرنــد از امــکان تأمیــن حیــات
خویــش طــی طوالنیتریــن مدتهــا اســتفاده کننــد .بنابرایــن تــداوم نســلِ مبتنــی
بــر تکثیــر از راه غریــزهی جنســی ،بیمعنــا میگــردد .فرهنــگ و هــوش انســانی،
مــدت درازیســت کــه از ایــن روش گــذار منــوده اســت .بنابرایــن ،اساســا اصــل و
قانــون سودپرســتی متــدن و مدرنیتــه مســئول و مقــر ایــن ابتداییبــودن اســت.
بــدون هیــچ شــکی ،افزایــش مفــرط جمعیــت بهمعنــای قــدرت و انحصــار افراطــی
اســت؛ آن نیــز مساویســت بــا ســود افراطــی و بیشــینه .رســانیدن جامعــه و حتــی
طبیعــت و محیطزیســت بــه آســتانهی نابــودی از طریــق ازدیــاد افراطــی نوع انســان

تاریخی که در انتظار نوشته شدن است

در طــول تاریــخ ،قطعــا در نتیجـهی انباشــت تــود هوار رسمایــه و قــدرت و بنابرایــن
قانــون ســود بیشــینه میباشــد .متامــی دیگــر عوامــل و دالیــل ،در درجــهی دومــی و
بعــدی ایفــای نقــش میمناینــد.
بنابرایــن مســئولیت اساســی در زمینـهی حــل مســئلهی دموگرافیــک کــه راه اساســی
حــل مســئلهی زنــان و جلوگیــری از تخریــب محیطزیســت ـ کــه از هماکنــون ابعادی
غولآســا بــه خــود گرفتهانــدـ اســت ،بایــد در دســت زنــان باشــد .اولیــن رشط ایــن
مســئله نیــز آزادی و برابــری کامــل زن ،حــق متاموکــالِ وی در امــر پرداخــن بــه
سیاســت دموکراتیــک ،و اختیــار و ارادهی تــا ّم او در زمینـهی کلیـهی روابــط مربــوط
بــه جنســیت اســت .خــارج از ایــن واقعیــات« ،رهایــی ،آزادی و برابــری» بــه معنــای
متــام کلمــه ب ـرای زنــان ،جامعــه و محیطزیســت ممکــن نیســت .بــه همیــن نحــو،
شــکلگیری سیاسـ ِ
ـت دموکراتیــک و کنفدراتیــو نیــز ممکــن نیســت.
همچنیــن زنــان بهمثابــهی عضــو اصلــی جامعــهی اخالقــی و سیاســی ،در پرتــو
آزادی ،برابــری و دموکراتیزاســیون ،از لحــاظ اخــاق و زیباییشناســیِ زندگــی نیــز
نقشــی حیاتــی ایفــا میمناینــد .علــم زیباییشناســی و علــم اخــاق ،بخشهــای
تفکیکناپذیــر زنشناســی هســتند .ایــن نکتــه جــای بحــث و تردیــد نــدارد کــه زنــان
بــه ســبب مســئولیت بزرگشــان در زندگــی ،هــم بهمنزل ـهی نیــروی فکــری و هــم
اجرایــی ،در متامــی مــوارد اخالقــی و زیباییشناســانه گشــایشها و پیرشفتهــای
بزرگــی را رقــم خواهنــد زد .در مقایســه بــا مــردان ،پیونــد زنــان بــا حیــات بســیار
گســردهتر اســت .پیرشفتهبــودن بُعــد هــوش عاطفــی زن بــا همیــن امــر در ارتبــاط
میباشــد .بنابرایــن زیباییشناســی بهمنزلــهی زیباســازی زندگــی ،از منظــر زنــان
موضوعــی هستیشناســانه میباشــد .از نظــر اتیــک (اتیــک = تئــوری اخالقــی؛
اســتتیک = تئــوری زیبایــی) نیــز مســئولیت زنــان گســردهتر میباشــد .زنــان بــه
اقتضــای رسشــت خــود در ارزیابــی ،تعییــن و تصمیمگیــری در بــاب جوانــب نیــک
رش و دهشــتانگیزی جنــگ،
و بــد آمــوزش انســان ،اهمیــت زندگــی و صلــحّ ،
معیارهــای برحقبــودن و عدالــت ،از دیــدگاه جامعـهی اخالقــی و سیاســی رفتارهــای
واقعگرایانــه و مســئولیتپذیرانهای دارنــد .البتــه کــه از زنــی ســخن منیگویــم کــه
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بازیچــهی دســت مــرد و ســایهی وی باشــد .زن مــورد بحــث ،زنــی اســت کــه آزاد
شــده ،برابــری کســب کــرده و دموکراتیزاســیون را از صمیــم دل پذیرفتــه باشــد.
اگــر علــم اقتصــاد نیــز بهعنــوان بخشــی از زنشناســی پیشــرد داده شــود ،صحیحتــر
خواهــد بــود .اقتصــاد ،شــکلی از فعالیــت اجتامعــی اســت کــه از هــان ابتــدا زن در
آن نقــش اصلــی را بــازی منــود ه اســت .بــه ســبب اینکــه مســئلهی تغذیـهی کــودکان
برعهــدهی زن اســت ،اقتصــاد بیانگــر معنایــی حیاتــی بــرای زن اســت .ایــن در
حالیســت کــه معنــای واژهی یونانــی اکونومــی« ،قانــون خانــه و مقــررات معیشــتی
خانــه» میباشــد .آشــکار اســت کــه ایــن نیــز کار اساســی زنــان میباشــد .ســلب
اقتصــاد از دســت زنــان و ســپردن آن بــه دســت نزولخــوار ،بــازرگان ،رسمای ـهدار،
قــدرتـ دولــت و متنفدیــن اربابمــآب ،بزرگتریــن رضبــه بــر پیکــر حیــات
اقتصــادی را وارد آورده اســت .اقتصــادی کــه بــه دســت نیروهای اقتصادســتیز ســپرده
شــده اســت ،رسیعــا بهصــورت هــدف اساســی قــدرت و میلیتاریســم درآورده شــد و
بدیــن ترتیــب بــه عامــل اساســی متامــی جنگهــا ،درگیریهــا ،بحرانهــا و منازعــات
بیحدومــرز متامــی طــول تاریــخ متــدن و مدرنیتــه متحــول شــده اســت .امــروزه
اقتصــاد بــه صــورت یــک حــوزهی بــازی درآمده کــه در آن اشــخاصی که هیــچ پیوندی
بــا اقتصــاد ندارنــد ،از طریــق بــازی بــا کاغذپارههــا و بــا روشــی بدتــر از قامربــازی،
بهصــورت نامحــدود ارزش اجتامعــی را غصــب میمناینــد .پیشـهی مقــدس زنــان بــه
حــوزهای تبدیــل شــده کــه در آن ،زنــان متامــا طــرد گشــته و کارخانههــای ســازندهی
وســایط نقلیــهای کــه محیطزیســت را بهشــکل زیســتناپذیری درمیآورنــد و
ماشــینهای جنگــی و محصــوالت اضافــی ســودآوری کــه ارتبــاط چندانــی بــا نیازهای
بنیادیــن انســانی ندارنــد ،همچنیــن بورسهایــی کــه بازیهــای قیمــت و بهــر ه در
آنهــا جریــان دارنــد ،آن را در قبضــه گرفتهانــد.
آشــکار اســت جنبــش آزادیخواهــی ،برابریطلبــی و دموکراتیــک زنــان کــه مبتنــی بر
زنشناسـیای باشــد کــه فمینیســم را هــم شــامل گــردد ،در حــل معضــات اجتامعــی
نقشــی اساســی ایفــا خواهــد منــود .بایــد بــدون بســندهکردن بــه انتقــادات جنبــش
زنــان در گذشــتهی نزدیــک ،هرچــه بیشــر بــه انتقــاد از تاریــخ متــدن و مدرنیتـهای
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پرداخــت کــه هویــت زنان را زدوده اســت .مســئول اساســی اینکه در علــوم اجتامعی،
«موضــوع ،مســئله و جنبش»هــای زنــان تقریبــا در درجهی نبود اســت ،ســاختاربندی
فرهنــگ مــادّی و ذهنیــت هژمونیــک متــدن و مدرنیتــه میباشــد .بــا رویکردهــای
مبتنــی بــر برابــری تنگنظران ـهی حقوقــی و سیاس ـی ،شــاید بتــوان فایــدهای ب ـرای
لیربالیســم داشــت؛ امــا بــا ایــن رویکردهــا نهتنهــا مســئله را منیتــوان حــل منــود
بلکــه حتــی منیتــوان بهعنــوان پدیــده ،آن را تحلیــل کــرد .ادعــای اینکــه جنبشهــای
فمینیســتی کنونــی از لیربالیســم مجزاینــد و ب ـ ه حالــت نیروهــای مخالــف نظــام
درآمدهانــد ،بــه معنــای در مغلطــه انداخــن خویــش خواهــد بــود .یکــی از مســائل
اساســی فمینیســم ایــن اســت کــه اگــر طبــق آنچــه کــه ادعــا میکننــد رادیــکال
میباشــد ،بنابرایــن بایــد قبــل از هرچیــز پیونــدش را بــا عــادات ریش ـهدا ِر لی ـرال،
شــیوههای اندیشــه ،احســاس و حیاتــش بگســلد ،بــه تحلیــل «متــدن و مدرنیت ـه»ی
پشــتیبان آن کــه دشــمن زنــان اســت ،بپــردازد و بــر ایــن اســاس راهحلهــای بامعنایی
را در پیــش بگیــرد.
مدرنیتـهی دموکراتیــک ،طبیعــت زن و جنبــش آزادیاش را یکــی از نیروهــای اساســی
میدانــد؛ هــم پیشــرد آن و هــم برقــراری همپیامنــی بــا آن را یکــی از وظایــف
اصلــی میشــارد و بدیــن ترتیــب بایــد در فعالیتهــای مربــوط بــه برســاخت
دیگربــاره[ی نظــام مدرنیت ـهی دموکراتیــک] ،آن را مشــارکت دهــد.
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آزادنمودن اجتماع از جنسیتگرایی
هنــوز هــم تاریــخ بردگــی زن نوشــته نشــده اســت .تاریــخ آزادی هــم منتظــر
نوشتهشــدن اســت .روشننشــدن ابعــاد تاریــک بردگــی عمیــق زن رابطــه مســتقیمی
بــا رشــد اقتــدار دولتمــدار و هیرارشــیک در جامعــه دارد .همـراه بــا عــادتدادن زن
بــه بردگــی ،حکومتهــای تبعیضآمیــز هیرارشــیک تأســیس شــده و راه بردگــی دیگر
اقشــار جامعــه نیــز گشــوده شــد .مردهــا بعــد از زن بــه بردگــی کشــیده میشــوند.
بردگــی جنــس ،ابعــاد متفاوتــی بــا بردگی طبقاتــی و ملــی دارد .مرشوعیتبخشــی به
بردگــی جنســیتی ،همـراه با شــیوههای رسکــوب زیرکانه و خشــن بــا دروغگوییهایی
کــه بــار احساســی دارنــد انجــام میگیــرد .تفــاوت بیولوژیکــی زن بهعنــوان بهانـهای
ب ـرای بــه بردگیکشــاندن او بــکار گرفتــه میشــود .همــه کارهایــی کــه زن انجــام
میدهــد تحــت نــام «کارهــای زنانــه» بـیارزش و خــوار شــمرده میشــوند .حضــور
در عرصههــای عمومــی اجتــاع از لحــاظ دینــی ،ممنــوع و از لحــاظ اخالقــی ،عیــب
محســوب میشــود .بهتدریــج از کلیــه فعالیتهــای اجتامعــی محــروم میگــردد.
بــا پیرشفــت انحصارگرایــی و تســلط مــرد بــر عرصههــای سیاســی ،اجتامعــی و
اقتصــادی ضعــف زن بیشــر نهادینــه میشــود« .جنــس ضعیــف» بهعنــوان یــک
عقیــده مــورد قبــول واقــع میشــود.
زن و نظــام روابــط وتضادهــا کــه حــول محــور آن شــکل گرفتــه عــاوه بــر اینکــه
جوهــر دمکراتیزاســیون را تشــکیل میدهــد ،بــه تنهایــی پدیــد ه مهمــی اســت کــه
الزم اســت مــورد بررســی و تحلیــل قـرار گیــرد .هــر چنــد توازنــات رفتارهای اشـراکی
و دمکراتیــک بــا تأخیــر و در حــد ناچیــزی بــه موضــوع بحــث علــوم اجتامعــی تبدیل
شــده باشــد ،امــا ایــن طــرز برخــورد را در خصــوص پدیــده زن بیشــر مشــاهده
میکنیــم .گویــی وضعیــت کنونــی زن از لزومــات طبیعــی او میباشــد و چنیــن
دیدگاهــی در همــه تحلیــات علمــی ،مواضــع اخالقــی و سیاســی بهعنــوان پیشفرض
پذیرفتــه میشــود .جــای بســی حــزن و تأســف اســت کــه زن نیــز ایــن پارادایــم
را همچــون امــری طبیعــی قبــول کــرده اســت .ه ـزاران ســال اســت کــه قداســت و
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طبیعیبــودن نظامهــای موجــود تحمیلشــده بــر خلقهــا بصــورت چندیــن برابــر
بــر ذهنیــت و رفتارهــای زن حــک گردیــده اســت .بــه نســبتی کــه خلقهــا تبدیــل
بــه زن شــدهاند زنهــا نیــز تبدیــل بــه خلــق شــدهاند .منظــور هیتلــر از «خلقهــا
ماننــد زن هســتند» نیــز همیــن حقیقــت بــوده اســت .اگــر دقیقتــر بــه پدیــد ه زن
بنگریــم درمییابیــم کــه فراتــر از یــک امــر بیولوژیــک مربــوط بــه جنســیت ،بســان
مســئله تبــار ،طبقــه و ملــت بــا آن برخــورد شــده اســت؛ البتــه بهعنــوان تبــار ،طبقــه
و ملتــی کــه بیــش از همــه رسکــوب شــده اســت .بایــد ایــن را بــه خوبــی دانســت
کــه هیــچ یــک از تبارهــا ،طبقــات و ملتهــا بــه انــدازه زن بطــور سیســتامتیک بــه
بردگــی کشــانده نشــده اســت.
بــا انباشتهشــدن کلیــه امکانــات و منابــع مــادی و معنــوی در دســت مــرد ،زن تبدیــل
بــه موجــودی میشــود کــه بــه دســتان مــرد چشــم دوختــه ،گاهــی اوقــات التــاس
میکنــد ،بعضـاً بــا زیرپــا گذاشــن رشف خویــش بــه رسنوشــت خــود راضــی بــوده و
پیوســته بــا قهرکــردن از زندگــی در ســکوتی عمیــق فــرو م ـیرود .میتــوان بــه آن
مــردە زنــده نیــز گفــت .میتــوان بــا چنــد مثــال موضــوع را بهــر روشــن ســاخت.
اولیــن تشــبیه «پرنــده در قفــس» اســت .پرنــده بعضـاً مبانند قنــاری خورشنگ اســت.
بعضــی وقتهــا هــم بلبــل خوشصداســت .هــر کــس بــه نوبــه خــود او را تشــبیه
بــه پرنــدهای میکنــد .اکــر مواقــع گنجشــک گفتــه میشــود .تشــبیه دیگــر ،گربـهای
اســت کــه در چاهــی عمیــق افتــاده و وادار بــه «میومیو»کــردن میشــود .بــا تغذیــه
از خردههــای نــان و خــوراک ب ـرای صاحــب خــود بــه خوبــی رام میشــود .ممکــن
اســت کــه کمــی زمخــت و درشــت بــه نظــر برســد ،امــا بـرای تحلیــل عمــق بردگــی
بــه فعالیتهــای علمــی و ادبــی چندجانبــه ،نیــاز مربمــی وجــود دارد .جامع ـهای
بســیار جنســیتگرا شــکل گرفتــه اســت .بزرگتریــن پلیــدی در اینجاســت کــه
تجــاوز تکطرفــه مــرد بــه زن بهعنــوان قهرمانــی قلمــداد میشــود و مــرد از آن
احســاس نشــاط و غــرور میکنــد ،امــا زن محکــوم بــه سنگســار شــده و از مــرگ
گرفتــە تــا انداختهشــدن بــه فاحشـهخانه و دیگــر واردنشــدن بــه جامعــه ،بــا هرگونــه
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ســنگدلی و بیرحمــی روبروســت .بســیار رشمآور اســت کــه مــرد از اندامهــای
جنســی خــود احســاس غــرور میکنــد در حالیکــه اندامهــای جنســی زن ،مایــه رشم و
آبروریــزی تلقــی میشــود .حتــی از بکارگیــری کوچکتریــن تفاوتهــای بیولوژیکــی
علیــه زن هــم حــذر نشــده اســت .زنبــودن بــه موضــوع رشم تبدیــل شــده اســت.
حتــی در بــه اصطــاح احســاس مقــدس یعنــی عشــق هــم ،آنچــه کــه زن تجربــه
میکنــد فقــط تحمــل مــرد اســت .کــودکان دخــر همیشــه تحقیــر شــدهاند.
ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه چ ـرا بردگــی تــا ایــن انــدازه
عمیــق؟ پاســخ ایــن ســؤال بطــور حتــم بــا پدیــده قــدرت ارتبــاط دارد .رسشــت اقتدار
مســتلزم بردگــی اســت .اگــر نظــام اقتــدار در دســت مــرد باشــد ،نــه تنهــا قــری
از نــوع انســان بلکــه کل یــک جنــس هــم طبــق سیاس ـتهای ایــن قــدرت شــکل
میگیــرد .هامنطــور کــه صاحبــان قــدرت مرزهــای دولــت را بســان مرزهــای خانــه در
نظــر گرفتــه و هــر اقدامــی در داخــل ایــن مرزهــا را حــق خــود میدانــد ،در خانــواده
کــه میکرومــدل آن اســت مــرد بهعنــوان صاحــب قــدرت اســت و هرگونــه برخــورد
و رفتــار بــا زن ـ در صــورت لــزوم هــم ،کشــن ـ را حــق خــود میدانــد .زن خانــواده
بــه آنچنــان ملکــی قدیمــی و غایــی تبدیــل شــد ه اســت کــه مرد بــا احســاس مالکیت
بیحــد و حــری میگویــد کــه «زن مــال مــن اســت» .زن ـ کــه تحــت نــام ازدواج
وابســته گردیــده اســت ـ کوچکرتیــن حقــی بــر گــردن مــرد نــدارد .امــا مــرد نســبت
بــه زن و فرزنــدان دارای حقــوق بینهایــت میباشــد .ریشـ ه اصلــی مالکیــت را نیــز
بایــد در خانــواده ،یعنــی در تــرف و بــردهداری بــر زن جســتجو کــرد .در ریشــه
مالکیــت« ،زن بهبردگــی کشیدهشــده» نهفتــه اســت .بردگــی و مالکیتــی کــه نســبت
بــه زن وجــود دارد بــه تدریــج کل جامعــه را دربــر میگیــرد .بدیــن ترتیــب ،ایــن
ســاختار ذهنیتــی و رفتــاری فــرد و جامعــه باعــث بــروز هرگونــه افــکار و احساســات
مالکیــت و بــردهداری میشــود .زمینــه بــرای هــر نــوع ســاختارهای دولتگــرا
و هیرارشــیک در جامعــه فراهــم میگــردد .ایــن نیــز بــه معنــای تــداوم آســان و
برخــوردار از مرشوعیــت هــر نــوع ســاختار طبقاتــی اســت کــه متدنــش میخواننــد.
بدیــن ترتیــب تنهــا زن نیســت کــه دچــار شکســت میشــود .بلکــه غیــر از مشــتی
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نیروهــای دولتگ ـرا و هیرارشــیک ،متــام جامعــه شکســت میخــورد.
بـرای زن دورههــای ویــژه بحرانــی اهمیــت چندانــی ندارنــد .چــون مــدام در رشایــط
بحرانــی ق ـرار دارد .زنبــودن ،هویتــی بحرانــی اســت .در رشایــط کنونــی کائــوس
نظــام کاپیتالیســتی تنهــا روزنــه امیدبخــش ،روشنشــدن هرچنــد محــدود پدیــده زن
اســت .فمینیســم ،هــر چنــد ناکافــی هــم کــه باشــد ،توانســته اســت در ربــع قــرن
اخیــر واقعیــت زن را بــه خوبــی روشــن منایــد .بخاطــر اینکــه در رشایــط کائــوس
شــانس تغییــر یافــن هــر پدیــدهای ،از طریــق روشــنگریای برخــوردار از ســطح بــاال
بیشــر میشــود ،گامهایــی کــه در راه آزادی برداشــته میشــود ممکــن اســت موجــب
جهشهــای ماهــوی شــود .آزادی زن میتوانــد بــا دســتاوردهای عظیــم از بحــران
خــارج شــود.
الزم اســت آزادی زن در تطابــق و تناســب بــا تعریــف پدیــده ،گســره و چارچــوب
خــود را بیابــد .آزادی و برابــری عمومــی اجتامعــی ممکــن اســت کــه عینـاً بــه معنــای
آزادی و برابــری مســتقیم بــرای زن نباشــند .بنابرایــن الزم اســت ســازماندهی و
فعالیــت اختصاصــی در ایــن مــورد انجــام گیــرد .همچنیــن جنبــش دمکراتیزاســیون
عمومــی میتوانــد امکاناتــی را بـرای زن فراهــم کنــد .امــا بــه خــودی خــود منیتوانــد
دمکراســی بههم ـراه بیــاورد .زن بایــد شــخصاً هــدف ،ســازمان و تــاش دمکراتیــک
خــود را نشــان دهــد .قبــل از هــر چیــز تعریفــی از آزادی مــورد نیــاز اســت کــه بتواند
از عهــد ه بردگ ـیای کــه بــه زن قبوالندهانــد ،برآیــد .نظــام رسمای ـهداری چنــان در
رؤیاپــردازی و تحریــف واقعیــات مهــارت و توانایــی دارد کــه توانســته حتــی یکــی از
مــوارد پس ـتکننده زن -بهعنــوان مثــال (پورنوگرافــی) -را عیــن آزادی جلــوه دهــد.
هــر چنــد کــه فاکتورهــای بســیار مهمی در تــاش فمینیســتها وجــود دارند ،امــا هنوز
ب ـ محــور بدورنــد .نــه تنهــا نتوانســته
از ســپریمنودن افــق دیــد دمکراسـیهای غــر 
اســت از شــیوه زندگــی کاپیتالیســم گــذار منایــد ،بلکــه از درک کامــل آن هــم عاجــز
اســت .ایــن وضعیــت ،دیــدگاه انقــاب سوسیالیســتی لنیــن را تداعــی میمنایــد.
علیرغــم تــاش زیــاد و بدسـتآوردن امکانــات و ســنگرهای زیــاد ،رسانجــام لنینیســم
نتوانســت از تقدیــم باارزشتریــن مســاعدت بــه کاپیتالیســم از جنــاح چــپ ،رهایــی
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یابــد .ممکــن اســت چنیــن رسنوشــتی بــر رس فمینیســم هــم بیاید .عــدم برخــورداری
از یــک بســر ســازمانی قــوی ،عــدم گســرش فلســفه خــود و وجــود ســختیها و
مشــکالت مرتبــط بــا میلیتانــی زن ،باعــث تضعیــف ادعــای آن میشــود .حتی ممکن
اســت «سوسیالیســم رئالیســتی» جبهــه زنــان هــم تشــکیل نشــود .امــا صحیحتــر آن
اســت کــه آن را بهعنــوان گامــی جــدی در زمینــه مطرحکــردن مشــکل قلمــداد کــرد.
بــدون شــک ،هامنطــور کــه هــر جنــس رسشــتی دارد ،زن نیــز رسشــتی مخصــوص بــه
خــود دارد .ایــن حقیقــت کــه زن غیــر از جوانــب اجتامعیبــودن ،از لحــاظ بیولوژیک
هــم عنــری مرکــزی میباشــد توســط دالیــل و تحقیقــات علــم زیستشناســی مورد
تأییــد ق ـرار میگیــرد .خالصــه اینکــه جســم زن ،مــرد را دربــر میگیــرد امــا جســم
مــرد ،زن را دربــر منیگیــرد .برخــاف کتابهــای مقــدس ،ایــن مــرد اســت کــه از
بــدن زن آفریــده شــده اســت نــه زن از بــدن مــرد .تعــداد کروموزمهــای زن از مــرد
بیشــر اســت .حتــی عــادات ماهیانــه زن کــه بهعنــوان نقــص و عیــب بدا ن نگریســته
میشــود بیانگــر رابطــه بســیار ظریــف زن بــا طبیعــت اســت .خونریــزی رحــم را
بایــد بهعنــوان یــک جریــان پایــان نیافتــه ،متــداوم و طبیعــی حیــات در نظــر گرفــت.
همچنیــن بایــد بهعنــوان نشــانه قطــع نشــدن شــاهرگ حیــات و اراده تــداوم آن
درک شــود .مــواردی کــه بیامریهــای زنانــه قلمــداد میشــوند در واقــع پدیدههــای
زندگــی هســتند .از مرکزیــت زن در عرصــه زندگی ناشــی میشــود .مشــکالت پیچیده
زندگــی در رحــم و شــکم زن جریــان دارد .بچـهای کــه از او زاده میشــود و همچنیــن
بنــد نــاف در حکــم آخریــن حلقــه زنجیــر زندگــی اســت .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت،
مــرد بهعنــوان ضمیمــه زن و دنبالــهای از وی دیــده میشــود .دلیــل دیگــری کــه
صحــت ایــن مســئله را ثابــت میکنــد حســودی بیــش از حــد و بیمعنــی مــرد اســت.
رسشــت زن نســبت بــه خــود اعتــاد بیشــری دارد امــا مــرد منیتوانــد رس جــای خــود
بایســتد .در اطـراف زن بســان بالیــی میگــردد .همــه ایــن دالیــل و شــواهد نشــان
میدهنــد کــه جســم زن ضعیــف نبــوده بلکــه در مرکــز همــه چیــز ق ـرار دارد .زن
بایــد رسیعـاً دیدگاهــی کــه از طــرف فرهنــگ مردســاالر بــر او تحمیل شــده و معتقد
اســت « زن ناقــص و مریــض اســت» را رد منایــد .بــه مــرد بفهامنــد کــه عکــس ایــن
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امــر صحیــح اســت .هنگامــی کــه میگوییــم زن بایــد بــه جســم خــود اعتــاد داشــته
باشــد ،بــه ایــن حقیقــت مهــم اشــاره میکنیــم.
یکــی از نتایــج طبیعــی ایــن ســاختار جســانی ،نیرومندتربــودن ذکای عاطفــی
زن میباشــد .ذکای عاطفــی ،ذکائــی اســت کــه از زندگــی بریــده منیشــود .ذکائــی
اســت کــه کینــه و محبــت نیرومنــدی را بــا خــود بههمـراه دارد .حتــی هنگامــی کــه
ذکای تحلیلگــر در زن رشــد میکنــد ،نیرومندبــودن قــوه احســاس در زن موجــب
میشــود کــه وی در زندگــی متعادلتــر ،دور از خرابــکاری و واقعبینانهتــر بــوده و
در ایــن مــوارد از اســتعداد بیشــری برخــوردار باشــد .مــرد بــه انــدازه زن زندگــی را
درک منیکنــد .زن (در زبــان کــردی کــه جــزء گروههــای زبانــی آریایــی اســت «ژیــن»
بــه معنــای زندگــی اســت و در عیــن حــال بــه معنــای زن هــم هســت) کــه خــود
زندگــی اســت ،عبــارت از دیــدن همــه جوانــب زندگــی و عــاری از هرگونــه ریــاکاری
و بــه شــکل بیغلوغــش و ســاده آن اســت .ایــن اســتعداد زن بســیار قــوی اســت.
حقیقــت ایــن امــر را میتــوان بــه خوبــی در زندگــی عــادی مشــاهده کنیــم.
مــرد بیرحــم ،مقــر اصلــی نســبتدادن صفاتــی از قبیــل توطئهچینــی ،مفســد،
روســپی و  ...بــه زن میباشــد .اگــر کســی کاری بــهکار زن نداشــته باشــد ،زن
ب ـرای توطئهچینــی ،روســپیگری و  ...هیــچ رضورتــی احســاس منیکنــد .واقعیــت
بیولوژیکــی و جســانی او نیــز بــرای ایــن کار مناســب نیســت .خالــق اصلــی
توطئهچینــی و روســپیگری مــرد اســت .در ســال  2500ق.م اولیــن فاحشـهخانه در
نیپــور پایتخــت ســومریها ،بــه نــام «مســقطین» توســط اقتــدار مرد تأســیس شــد .با
ایــن همــه ،مــرد بــدون اینکــه احســاس رشم هــم بکنــد ،همیشــه بــه ایــن دیــدگاه که
روســپیگری محصــول دســت زن بــوده اســت دامــن میزنــد .مــرد اثــر خــود وگناهــی
را کــه خــود مرتکــب شــده اســت بــه زن نســبت داده و بــا پیشــرد و اتــکا بــه دیــدگاه
نامــوس ســاختگی از هیچگونــه لعنتگویــی و کتـککاری و قتلعــام نســبت بــه زن
دریــغ منـیورزد .یکــی از نتایجــی کــه در اینجــا میتــوان گرفــت ایــن اســت کــه بایــد
در برابــر حمــات ایدئولوژیــک مــرد اســتوار ایســتاد .باید با گذار از فمینیســم نشــأت
گرفتــه از کاپیتالیســم در برابــر ایدئولــوژی مردســاالر بــه ســاح ایدئولــوژی رهایی زن
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مجهــز شــده و بــه مبــارزه بپــردازد .بایــد در برابــر ذهنیــت اقتدارگـرای مردســاالری با
اســتحکام ،ذهنیــت و رسشــت آزادیخــواه زن ،نخســت در عرصــه ایدئولوژیــک پیــروز
گــردد .نبایــد فرامــوش کرد که تســلیمیت ســنتی زن ،جســانی نیســت بلکــه ماهیتی
اجتامعــی دارد .ناشــی از بردگــی شــدید اســت .بنابرایــن بایــد قبــل از هرچیــز ،در
عرصــه ایدئولوژیکــی بــر احساســات و افــکار تســلیمیت چیــره گــردد.
هنگامــی کــه جنبــش آزادی زن ،روبــه عرصــه سیاســی م ـیآورد ،بایــد بدانــد کــه
رودرروی ســختترین جنبــه مبــارزه قــرار گرفتــه اســت .تــا زمانیکــه چگونگــی
کســب موفقیــت در عرصــه سیاســی را فـرا نگیــرد ،هیــچ دســتاوردی پایــدار نخواهــد
بــود .منظــور از پیــروزی در عرصــه سیاســی ،دولتشــدن جنبــش زن نیســت .بلکــه
برعکــس بیانگــر مبــارزه بــا کلیــه ســاختارهای دولتگــرا و هیرارشــیک و ایجــاد
تشــکلها و مؤسســات سیاســی دمکراتیــک و غیــر دولتــیای اســت کــه ایجــاد
جامعــه اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی جنســیتی را هــدف قـرار مــی دهد .هیرارشــی
و دولتگرایــی بیــش از هــر چیــز بــا طبیعــت زن ناســازگار اســت .بنابرایــن جنبــش
آزادی زن بایســتی در تشــکیل مؤسســات و نهادهــای سیاســی غیردولتــی و آنتــی
هیرارشــیک نقــش پیشــاهنگ ایفــا منایــد .شکســت و فروپاشــی بردگــی در عرصــه
سیاســی ،مســتلزم بدسـتآوردن پیــروزی در ایــن عرصــه اســت کــه آن هــم مســتلزم
مبــارزه و ســازماندهی وســیع و دمکراتیــک زن میباشــد.عرصههایی نظیــر ،جامعــه
مدنــی ،حقوقبــر و ادارات محلــی عرصههایــی هســتند کــه میتــوان در آنهــا بــه
ســازماندهی و مبــارزه دمکراتیــک پرداخــت .بســان سوسیالیســم ،راه آزادی و برابــری
زن نیــز از مبــارزهای دمکراتیــک و وســیع و موفقیتآمیــز میگــذرد .جنبــش زن کــه
بــه دمکراســی دســت نیابــد منیتوانــد بــه آزادی و برابــری هــم دســت یابــد.
در عرصــه اجتامعــی ،بزرگتریــن مشــکل بــر رس راه آزادی ،خانــواده و ازدواج
میباشــد .ایــن دو بســان چاهــی عمیــق و بیبــن هســتند .ایــن نهادهــا کــه بـرای زن
بــه منزلــه رهایــی قلمــداد میشــوند در رشایــط ذهنیــت اجتامعــی موجــود ،معنایــی
غیــر از گــذار از قفســی بــه قفســی دیگــر دربــر نــدارد ،افــزون بــر آنکــه مجبــور
میشــود شــادابی و ط ـراوت جوانــی خــود را بــه دســت یــک ذهنیــت قصابگونــه
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دهــد .خانــواده را بایــد بهعنــوان نهــاد «جاســوس» جامعــه فرادســت ـ گــروه اقتدارگرا
ـ در میــان خلــق در نظــر گرفــت .مــرد مناینــده نظــام اقتــدار و متمرکزشــدن آن
در خانــواده اســت .وقتــی زن ازدواج میکنــد در واقــع تبدیــل بــه بــرده میشــود.
تصورمنــودن نهــاد دیگــری غیــر از نهــاد ازدواج کــه ایــن همــه بردگیســاز میباشــد
مشــکل اســت .در معنــای واقعــی هــم ،گســردهترین بردگیهــا از طریــق ایــن نهــاد
(ازدواج) شــکل میگیــرد ،در خانــواده ریشــه دوانیــده و تــداوم مییابــد .منظــور مــا
کلیــه زندگیهــای مشــرک و همــری نیســت .ایــن موضوعــی اســت کــه بــه فراخــور
دیــدگاه آزادی و برابــری هرکــس فــرق دارد .منظــور مــا از خانــواده و ازدواج ،خانــواده
و ازدواجــی کالســیک اســت کــه بســیار ریش ـ ه دوانیــده اســت .تبدیلشــدن مطلــق
زن بــه ملــک بــه معنــی دوری از کلیــه عرصههــای سیاســی ،ذهنــی ،اجتامعــی و
اقتصــادی بــوده و عــدم بازیافــت نیــرو و قــدرت خــود میباشــد .تــا زمانیکــه مــورد
بازخواســتی رادیــکال قـرار نگرفتــه و زمینــه و رشایــط یــک زندگی مشــرک کــه ضامن
برابــری و آزادی و زندگــی دمکراتیــک باشــد ،فراهــم نشــود روابــط و ازدواجهایــی کــه
در نتیجــه فشــارهای فــردی و بــرآوردن غرایــز و بــر اســاس دیــدگاه ســنتی خانــواده
روی میدهنــد ،موجبــات انحرافاتــی شــدید در راه رســیدن بــه زندگــی آزاد را فراهــم
خواهنــد کــرد .ایــن «باهمبودنهــا» دردی را دوا منیکننــد بلکــه آنچــه کــه مــورد
نیــاز اســت برقـراری آزادی جنســیتی بطــور کامــل از طریــق تحلیــل عرصــه ذهنیــت،
دمکراتیــک و سیاســت و همچنیــن ایجــاد اراده زندگــی مشــرک متناســب بــا آن
میباشــد.
عشــق کــه امــروزه مثــل آدامــس در هــر دهــان و بــر رس هــر زبانــی اســت ،در
پســتترین ،رذیلتریــن و بیمحتواتریــن مرحلــه تاریــخ خــود بــر میبــرد .در
هیــچ یــک از ادوار تاریــخ ،عشــق تــا ایــن انــدازه بیارزش نشــده اســت .از عشـقهای
لحظــهای گرفتــه تــا رفتارهــای آشــکار جنایتآمیــز و حتــی بــه خطرناکتریــن
شــیوههای روابــط هــم عشــق گفتــه میشــود .هیــچ چیــزی و هیــچ رابطـهای بهــر
از ایــن منیتوانــد شــیوه زندگــی نظــام رسمای ـهداری را منعکــس کنــد .عش ـقهای
امــروزی در واقــع بیانگــر ایــن هســتند کــه ذهنیتــی کــه نظــام حاکــم بــر جامعــه و
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انســان تحمیــل کــرده ،حتــی در مقدستریــن عرصــههــم ،بــه چــه وضعیتــی دچــار
گشــته اســت .احیــای عشــق یکــی از دشــوارترین وظایــف انقالبی میباشــد .مســتلزم
تــاش زیــاد روشــنگری ذهنیــت و انساندوســتی اســت .یکــی از مهمتریــن رشایــط
عشــق ،مســتلزم ســیر در آخریــن مرزهــای علــم و آگاهــی میباشــد .دومیــن رشط،
موضعگیــری اســتوار در برابــر جنــون و دیوانگــی نظــام اســت .ســومین رشط مســتلزم
پذیرفــن ایــن امــر بهعنــوان موضعــی اخالقــی اســت کــه در نبــود آزادی و رهایــی،
منیتــوان حتــی بــه روی همدیگــر هــم نــگاه کــرد .چهــارم اینکــه بایــد غریزه جنســی
را تحــت نظــارت رضوریــات ســه امــر قـرار داد .یعنــی بایــد دانســت کــه اگــر غریــزه
جنســی بــه آگاهــی ،اخــاق و آزادی و مبــارزه سیاســیـ نظامــی وابســته نباشــد هــر
گامــی کــه در ایــن زمینــه برداشــته شــود در حکــم انــکار عشــق میباشــد .آنهایــی که
حتــی بــه انــدازه یــک پرنــده هــم از امکانــات تأســیس آشــیانهای برخــوردار نیســتند،
در صورتیکــه از عشــق ،رابطــه و ازدواج ســخن بگوینــد ،نشــان میدهنــد کــه بــه
تسلیمشــدن بــه نظــام بردگــی اجتامعــی آگاه نبــوده و ارزش اصالتبخــش مبــارزه
آزادی را منیداننــد.
اگــر عشــقی را کــه الزمــه و حقیقــت عــر ماســت تعریــف کنیــم بایــد بگوییــم
ایــن عشــق ،عشــقی اســت کــه بســیار فراتــر از عشــق لیــا و مجنــون بــوده و از
عشــق اهــل تصــوف نیــز عبــور کــرده ،مســتلزم حساســیت بســان دقــت دانشــمند
بــوده ،از بح ـران موجــود راه را بــر آزادی اجتامعــی گشــوده و همچنیــن مســتلزم
دسـتیابی بــه شــخصیتهایی اســت کــه شــجاعت ،فــداکاری و موفقیــت خویــش
را ثابــت منودهانــد.
مشــکالت اقتصــادی و برابــری اجتامعــی زن بــا تحلیــل نظــام اقتــدار سیاســی و
موفقیــت در دمکراتیزاســیون حــل میشــود .بدیهــی اســت تــا زمانیکــه سیاســت
دمکراتیــک در پیــش گرفتــه نشــده و پیرشفتــی در آزادی حاصــل نشــود ،برابــری
حقوقــی ارزشــی نخواهــد داشــت.
اگــر برخــورد نســبت بــه زن را در حکــم یــک انقــاب فرهنگــی قلمــداد کنیــم به خطا
نرفتهایــم .بــا فرهنــگ موجــود ،هــر انــدازه از روی حسـننیت باشــد و کوشــش هــم
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بــه خــرج داده شــود ،بدلیــل ســاختار مشــکالت و روابــط موجــود در ایــن پدیــده،
منیتــوان راهحلــی ارزشــمند و آزادیخواهانــه ارائــه داد .رادیکالتریــن هویــت
آزادیخواهانــه بوســیله برخــورد صحیــح بــا زن و یــا بــا درک کلیــت نظــام موجــود در
روابــط میــان زن ـ مــرد و ســپریمنودن آن امکانپذیــر اســت .بایــد بــه خوبــی بدانیــم
کــه توســط ســنت حجــاب و درهــم آمیخــن رواج ابتــذال (پــورن) بــا مفهــوم مــدرن
و معارصبــودن منیتــوان بــه انــدازه یــک رس ســوزن هــم پیرشفــت کــرد .بایــد بــه
انــدازه عمــق بردگــی ،ژرفــای آزادی را هــم تحلیــل کــرده و بــه اراده تبدیــل مناییــم.
آنهایــی کــه در خصــوص آزادی زن و متعاقــب آن آزادســازی خویــش پیرشفتــی حاصل
ننمودهانــد ،الزم اســت بداننــد کــه نخواهنــد توانســت در هیــچ یــک از عرصههــای
اجتامعــی و سیاســی نقشــی چارهآفریــن و تحولســاز ایفــا مناینــد .هیــچ تــاش
آزادیخواهان ـهای کــه دوگانگــی مــرد حاکــم ـ زن بــرده را ســپری ننامیــد ،نخواهــد
توانســت کــه هویــت آزاد راســتینی را بدســت بیــاورد .الزم اســت ایــن امــر را بهعنوان
اساس ـیترین معیــار آزادی در نظــر گرفــت .تــا زمانیکــه روابــط مالکیــت و اقتــدار
نســبت بــه زن فــرو نپاشــد روابــط آزاد مــرد ـ زن برقـرار نخواهــد شــد.
اگــر بــه قــرن حــارض ،عــر رشــد و اعتــای اراده آزاد زن بگوییــم واقعبینانــه خواهــد
بــود .بایــد بـرای زنــان نهادهایــی اندیشــیده و تأســیس کــرد کــه یــک قــرن دوام یابــد.
ممکــن اســت «احـزاب آزادی زن» رضورت یابنــد .بایــد فلســفه و وظایــف اصلــی این
احـزاب تأمیــن و عملیســاخنت مبانــی اساســی سیاســی و ایدئولوژیــک آزادی باشــد.
بایــد بــه جــای خانههــای رسپنــاه ،بـرای تودههــای زنــان مقیــم شــهر ،میادیــن آزادی
تأســیس شــود .مناس ـبترین آنهــا میتوانــد بــه شــکل «پارکهــای فرهنگــی زنــان
آزاد» باشــد .بخاطــر اینکــه خانوادههــا منیتواننــد فرزنــدان دخــر خــود را آمــوزش
بدهنــد و همچنیــن بدلیــل نامناسـببودن ســاختار مــدارس نظــام حاکــم ،پارکهــای
فرهنگــی زنــان آزاد بایــد بهعنــوان عرصههــای مــورد نیــاز شــامل واحدهــای آمــوزش،
تولیــد و خدمــت جهــت فرزنــدان دخــر و زنــان ،نقــش معبدهــای معــارص زنــان را
ایفــا کنند.
میگوینــد زندگــی بــدون زن امکانپذیــر نیســت .امــا بــا زن موجــود هــم منیتــوان
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زندگــی کــرد .رابطــه زنـ مــرد کــه تــا خرخــره در بردگــی غــرق شــده اســت ،پلیدترین
ارتبــاط اســت .بنابرایــن انتظــاری کــه از عشـقهای بــزرگ وجــود دارد ایــن اســت کــه
قــدرت عظیمــی در اطــراف زن بهوجــود آورده و بدیــن وســیله بــا قهرمانیهــای
اصیــل و راســتین از بحـران اخیــر نظــام کاپیتالیســتی خــارج شــود.
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زندگی مشترك آزاد

14

بــدون درك روابــط میــان زن و مــرد ،منیتــوان هیــچ مســئلهی اجتامع ـیای را نــه
بــه انــدازهی كافــی درك منــود و نــه تحلیــل كــرد .در بنیــان مســائل اجتامعــی ،حالــت
پُرســانی و مســئلهداربودنِ موجــود در روابــط زن و مــرد نهفتــه اســت .نهــاد ازدواج
و تأهــل كــه در جامع ـهی هیرارشــیك و جامع ـهی متدنــی بهطــور یكجانبــه بــر زن
تحمیــل میشــود ،مردســاالری را بهصــورت چندجانبــه برمیســازد و از ایــن طریــق
نوعــی نهــاد بردگــی و وابســتگی را پایهگــذاری میمنایــد كــه شــاید هــم هیــچ
جانــداری در طبیعــت آن را بهخــود ندیــده و تنهــا مختــص بــه جامع ـهی انســانی
اســت .اولیــن موقعیــت اجتامعــی ،طبقاتــی و ملــیِ رسكوبگــرـ رسكوبشــونده
همیشــه بــر ایــن مبنــا رشــد میمنایــد .در بنیــان همــه نــوع جنــگ و منازعـهای نیــز
همیــن واقعیــت نهفتــه اســت .چیــزی كــه در تاریــخ متــدن و مدرنیتهی كاپیتالیســتی
بهمنزل ـهی آخریــن مرحل ـهی آن ،بیــش از همهچیــز بــر آن رسپــوش نهــاده شــده و
بهصــورت باژگــون و منفــی بازتــاب داده میشــود ،واقعیــت مرتبــط بــا وضعیــت
بردگــی زن اســت كــه بــر همیــن بنیــان اســتوار میباشــد .زن كــه نامــش در جامعـهی
متدنــی بــا ابلیــس مـرادف گشــته اســت ،در جامعهشناســی مدرنیتـهی كاپیتالیســتی،
در وضعیــت مطیعتریــن شــخصیت همرنگشــونده و سازشــكار ، 15كارگــر خانگــیِ
بیدســتمزد و مــادر زاینــدهی بچ ـ ه ق ـرار دارد.
اولیــن گام جامعهشناســی واقعیتهــا بایــد درك كل محتــوا و فرمهــای آن ســطح
از بردگـ ی میبــود كــه بــا عقــل و دســت مــرد زورگــو و اســتثامرگر در طــول هـزاران
ســال ،زندگــی زن بــا آن رسشــته شــدە اســت .زیـرا شــكلبندیهای بردگــی و اســتثامر
موجــود در ایــن حوزههــا ،پیشمنونــهی متامــی فرمهــای بردگــ ی و اســتثامرهای
 :Özgür Eş Yaşam / Eş۱۴همرس ،رشیك ،جفت؛ همتا
 :Konformizmin en uysal kiişlişi / Konformizm۱۵كنفورمیســم ()Conformism؛ به معنای ســازشگری؛
همرنگشــدن بــا جامعــت ،مطابقــت یافــن ،همنوایــی ،ســازشپذیری و سازشــكاری؛ در معنــای سیاســی عبــارت
اســت از كوشــش فیزیكــی جهــت یكسانســازی جامعــه بــه دلخــواه حكومــت از طریــق جلوگیــری از آزادی
اندیشــه و رد دگراندیشــان؛ همــه را رس و تــه یــك كربــاس منــودن!
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اجتامعــی میباشــند .عكــس ایــن امــر نیــز مصــداق دارد .مبــارزهی آزادیخواهانــه
و برابریطلبانــه در مقابــل بردگــی و اســتثامری كــه زندگــی زن بــا آن رسشــته شــده
اســت و ســطح دســتاوردهای ایــن مبــارزه ،مبنــای متامــی مبــارزات آزادیخواهانــه
و برابریطلبانــ ه اســت در مقابــل بردگــی و اســتثامر موجــود در كل حوزههــای
اجتامعــی .دلیــل اساســی اینكــه مبــارزهی آزادیخواهانــه و برابریطلبانـهای كــه در
طــول تاریــخ متــدن و مدرنیتـهی كاپیتالیســتی صــورت گرفتـ ه اســت ،نتوانســت ه منجر
بــه توســعهای بــر مبنــای صحیــح گــردد و راه بــر پیــروزی توامنندانـهای بگشــاید نیــز
عــدم درك كافــی نهادهــا و ذهنیتهــای بردگــی و اســتثامر ی اســت كــه در زندگی زن
درونیســازی و شــكلبندی شــدهاند ،همچنیــن عــدم پایهریــزی مبــارز ه در برابــر
اینهــا میباشــد .گوینــد ماهــی از رس گَنــده گــردد ،نــی ز دُم! هنگامــی كــه پایــه
صحیــح و ســامل نباشــد ،ســاختامنی كــه بنــا نهــاده شــود بــا یــك لــرزش كوچــك فــرو
میریــزد .واقعیتــی كــه در تاریــخ و روزگار مــا جریــان دارد نیــز مملــو از منونههــای
بیشــار ایــن مــورد اســت.
بنابرایــن بــه هنــگام تــاش جهــت واشــكافی مســائل اجتامعــی ،تعمــق در زمینـهی
پدیــدهی زن و رسچشــمه ق ـراردادن حیــات زن در حیــن تالشهــای مســاواتطلبانه
و آزادیخواهانــه ،بایســتی هــم روش بنیادیــن تحقیــق باشــد و هــم مبنــای تالشهای
منســجم علمــی ،اخالقــی و زیباییشناســانه .یــك روش تحقیقــی محــروم از واقعیــت
زن و یــك مبــارزهی آزادیخواهانــه و برابریطلبانـ ه كــه زن را در مركــز خویــش قـرار
ندهــد ،نخواهــد توانســت بــه حقیقت واصــل گــردد و برابــری و آزادی را برقـرار مناید.
اولویتدهــی بــه تعریــف زن و تعییــن نقــش وی در زندگــی اجتامعــی ،بـرای نیــل به
حیاتــی صحیــح ،پایــه و مبنــا اســت .ایــن قضــاوت را از نظــر خصوصیــات بیولوژیــك
و موقعیــت اجتامعــی او بیــان منیكنیــم .مفهــوم زن بهمثاب ـهی موجودیــت ،حائــز
اهمیــت اســت .بــه می ـزان تعریفشــدن زن ،تعریفمنــودن مــرد نیــز وارد دایــرهی
امــكان میگــردد .منیتــوان بــا نقط ـهی عزیمــت ق ـراردادنِ مــرد ،تعریــف صحیحــی
از زن و زندگــی ارائــه دهیــم .موجودیــت طبیعــی زن ،موقعیتــی مركزیتــر دارد .از
نقطهنظــر بیولوژیــك نیــز ایــن امــر بدینگونــه اســت .اینكــه جامعـهی مردســاالر تــا
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حــد ممكــن موقعیــت زن را تنــزل داده و كمرنگ منوده ،نبایســتی مانــع درك واقعیت
زن از طــرف مــا گــردد .رسشــت یــا طبیعــت زندگــی ،بیشــر بــا زن در پیونــد اســت.
اینكــه زن تــا حــد ممكــن از زندگــی اجتامعــی بیــرون رانــده شــده اســت ،منیتوانــد
ط بــودن واقعیــت مذكــور باشــد؛ بالعكــس ،آن را تصدیــق میمنایــد.
نشــانی بــر غلـ 
مــرد بــا نیــروی زورگویانــه و نابودكننــدهاش ،بــا حملــه بــه زن در اصــل بــر زندگــی
یــورش میبــرد .اینكــه مــرد بهعنــوان حكم ـران اجتامعــی بــا زندگــی خصومــت و
دشــمنی مـیورزد و نابودكننــدهی آن اســت ،بــا واقعیــت اجتامعـ ی كــه در بطــن آن
میزیــد ارتبــاط تنگاتنگــی دارد.
هنگامــی کــه ایــن قضاوتمــان را بــه ســطح جهانشــمول تعمیــم دهیــم ،میتوانیــم
دوگانـهی انــرژیـ مــادّه را مبنــا قـرار دهیــم .انــرژی در مقایســه بــا مــادّه ،اساسـیتر
اســت .خــو ِد مــادّه ،انــرژی ساختاربندیشــده اســت .مــادّه ،فُرمیافتگــیِ نهفــن انــرژی
و حالــت وجــودی دادن بــه آن اســت .مــادّه بــا ایــن خصوصیــت خویــش ،انــرژی را در
قفــس قـرار میدهــد و ســیالیت آن را جامــد و راكــد میگردانــد .مقــدار انــرژی هــر
ُفــرم مــادّه ،متفــاوت اســت .همیــن متفاوتبــودن انــرژی اســت كــه متفاوتبــودن
فُرمهــا و ســاختارهای مــادّی را تعییــن میكنــد .انــرژی موجــود در مــادّه و ُفــرم زن
بــا انــرژی موجــود در مــا ّدهی مــرد ،تفــاوت دارد .انــرژیای كــه در زن حمــل میشــود
هــم بیشــر اســت و هــم كیفیــت ایــن انــرژی متفــاوت اســتُ .فــرم زن ،زاینــدهی این
تفاوتمنــدی اســت .هنگامــی كــه انــرژی مــرد در طبیعــت اجتامعی به دســتگاههای
قــدرت متحــول میگــردد ،فُرمهــا و شــكلهای مــادّی بهخــود میگیــرد .در متامــی
كیهــان ،فُرمهــا بهمنزل ـهی انــرژیای كــه حالــت جمــود پیــدا كــرده ،محافظ ـهكار
هســتند .تبدیلشــدن بــه مــرد حاکــم در جامعــه ،بــه معنــای رســیدن بــه وضعیــت
شــکلبندی قــدرت اســت .بــا ایــن حالتــش ،عمــده انــرژیای كــه حمــل میمنایــد ُفــرم
پیــدا كــرده اســت؛ انــرژیای كــه بــه حالــت ُفــرم درنیامــده باشــد انــدك اســت و در
كمــر شــخصیتی وجــود دارد .امــا در شــخص زن ،انــرژی عمدتــا حیث شــكلی منییابد
و بــه حالــت ُفــرم درمنیآیــد؛ انــرژیاش حالــت ســیال خویــش را حفــظ میمنایــد .اگر
ـس» مردانــه اســیر نشــود ،بهمثابـهی انــرژی حیــات ،ســیالیت خویــش
در « ُفــرم و قفـ ِ
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را ادامــه میدهــد .پتانســیل معنــا ،شــعرگونگی و زیبایـیای كــه در شــخص زن دچــار
ركــود نگشــته ،بــا ایــن حالــت انــرژی كــه كفـهی ســنگین را تشــكیل میدهــد ارتبــاط
تنگاتنگــی دارد .جهــت درك ایــن واقعیــت ،بایــد حیــات جانــدار و زنــده را بهگونـهای
عمیقتــر درك منــود.
تكامــل حیاتــی كــه [از موجــودی ابتدایــی] تــا بــه حیــات انســان میرســد را نســبتا
میتــوان تعریــف منــود یــا بایــد تعریــف شــود .قبــل از هرچیــز بایــد منظــور و
هــدف زندگــی را مــورد پرســش و کاوش ق ـرار داد .چ ـرا زندگــی میكنیــم؟ حیــات
چـرا خویــش را تــداوم میبخشــد ،تغذیــه میكنــد و حفــظ میمنایــد؟ گفــن اینكــه
ب ـرای زندگیكــردن «تغذیــه ،محافظــت و تولیدمثــل» الزم اســت ،البتــه كــه ب ـرای
پاســخ كافــی نیســت .پرسشــی كــه بایــد فراتــر از ایــن پرســیده شــود چنیــن اســت:
چــرا تولیدمثــل میكنیــم ،تغذیــه میمناییــم و از خویــش محافظــت بهعمــل
میآوریــم؟ هنگامــی كــه در مقــام پاســخ گفتــه شــود «ب ـرای زندگیكــردن» ،آنــگاه
در یــك دور باطــل گرفتــار میآییــم .گرفتارشــدن در دور باطــل ،پاســخ محســوب
منیشــود .ترازهــای ذهنیتـ ی كــه بهمثابـهی شــكلی از انــرژی تــا حــد انســان تكامــل
پیــدا كــرده و توســعه مییابنــد ،نشــان میدهنــد كــه پدیــدهی ادراك میتوانــد بـرای
پاسـ خ رسنخهایــی را ارائــه دهــد .تكامــل كیهــان كــه تــا ســطح انســان پیــش آمــده،
نیــروی معنایــی را متبلــور ســاخته كــه همیشــه رو بــه پیرشفــت دارد .واقعیــت پنهان
یــا بالقـ ّوهی موجــود در كیهــان ،گویــی همیشــه میخواهــد بــه نتیجـهای همچــون
آشكارشــدن ،درككــردن و دركپذیرشــدن دســت یابــد .نیاز بــه درككردن و دركشــدن،
محـ ّرك بنیادیــن تكامــل اســت .از ایــن جــا بــه بعــد ،پرسشــی كــه باید پرســیده شــود،
مربــوط بــه خــو ِد درككــردن و دركپذیرشــدن اســت .آن چیســت كــه میخواهــد
كالم كتــاب مقــدس كــه میگویــد «خداونــد
درك كنــد و در ك پذیــر شــود؟ شــاید ایــن ِ
میفرمایــد مــن یــك راز بــودم ،پــس جهــت شناختهشــدن ،گیتــی را آفریــدم»،
پاســخی باشــد ب ـرای پرس ـشمان امــا كافــی نیســت .نیــاز بــه شناختهشــدن جهــت
تعریــف متاموكــالِ معنــا كفایــت منیكنــد؛ امــا انــگار راز موجــود در حیــات را تــا
حــدودی افشــا میمنایــد.
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تعریــف هــگل از «روح یــا ذهــن مطلــق »۱۶نیــز دارای معنایــی مشــابه همین اســت.
در اندیشــهی هــگل ،كیهــان از طریــق روح یــا ذهــن مطلــق بهصــورت آگاهانــه
بهســوی خویشــن بازگشــته اســت .چیــزی كــه میخواهــد شــناخته شــود ،ایــن را
از مراحــل [شــکلگیری] فیزیــك کیهــان و مراحــل بیولوژیكــی و اجتامعــی گذرانــده
و بدیــن ترتیــب تحقــق بخشــیده ،از طریــق آگاهــی فلســفی ـ كــه كاملیافتهتریــن
حالــت آگاهــی اس ـتـ یعنــی از طریــق روح یــا ذهــن مطلــق ،بــا خودشناســاندن
ارضــا میمنایــد و بدیــنترتیــب خویــش را بهصــورت كیهــان شناختهشــده درآورده
و ماجــرا را بــه فرجــام میرســاند .ایــن قضاوتهــا كــه در ســطح مهمــی حــاوی
حقیقــت هســتند ،هــدف حیــات را بــا معنــا همســان میانگارنــد .اصطــاح تئــوری
( )Theoriaدر فلســفهی یونــان ،نیــز معانــی مشــابهی را در خــود دارد .نتیجــه اینكــه
«معنــا» ،الوهیتیافـ ِن انســان اجتامعــی اســت .پرســش مهــم در اینجــا ایــن اســت:
ت یافــن انســان اجتامعــی و یــا نیــروی «معنا»یــی كــه كســب كرده اســت،
آیــا الوهیـ 
میتوانــد كل معنــای موجــود در كیهــان را بازمنایــی كنــد و یــا بیانگــر آن شــود؟ آیــا
بیشــینه معنــای موجــود در اجتامعیبــودن (روح یــا ذهــن مطلــق در اندیشــهی
هــگل) میتوانــد بــا خــو ِد معنــای كیهانــی ،همســان انگاشــته شــود ؟ آیــا خــو ِد جامعه
یــك موجــود دارای نقــص نیســت؟ پــس در آن صــورت آیــا معنــای آن نیــز ناقــص
نخواهــد بــود؟
در حالــت انســانی خویــش قــادر نخواهیــم بــود ایــن پرس ـشها را بــهطــور متــام
وكــال پاســخ دهیــم .زیــرا مــا توســط جامعــه در محدودیــت قــرار گرفتهایــم.
منیتوانیــم موجــودی «فراجامعــه» شــویم .تنهــا میتوانیــم پرســش بپرســیم .شــانس
مــا ایــن اســت كــه خــو ِد پرســیدنِ پرســش نیــز نیمــی از درك و فهــم اســت؛ بنابرایــن
میتوانــد رسنخهایــی را در مــورد درك و فهــم (معنــای مطلــق )۱۷ارائــه دهــد .فعــا
تنهــا میتوانیــم متوجــه شــویم كــه یافــن حالتــی معنامنــد ،فوقالعــاده مهــم اســت
و بســیار نزدیــك بــه رســیدن بــه هــدف بنیادیــن حیــات اســت و بدیــن گونــه ارضــا
گردیــم .میتوانیــم در ایــن زمینــه چنیــن حكــم دهیــم کــه قــادر هســتیم و اســتعداد
آن را داریــم تــا بخــش بزرگــی از مســائل بنیادیــن مرتبــط بــا خــود حیـ ِ
ـات معنامنــد
 ۱۶در منت  Mutlak tinآمده؛ معادل  Geistیا هامن هوش كیهانی
)Anlama (mutlak anlam
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را واشــكافی و حــل كنیــم و حداقــل پاس ـخهای الزمــه دربــارهی حیــات اجتامعــی
عادالنــه ،زیبــا و صحیـحِ آرزوشــده را بیابیــم.
هنگامــی كــه بــا ایــن رهنمــود فلســفی دربــارهی واقعیــت زن تأمــل میمناییــم ،بــه
ایــن نتیجــه میرســیم كــه بایــد از جوانــب «نیــك ،صحیــح و زیبــا» ،پیونــد حیــات
معنامنــد را بــا زن ایجــاد منــوده و پیشــرد دهیم .هنگامــی كه این قضــاوت را نقطهی
عزیمــت ق ـرار میدهیــم و آغــاز بــه تأمــل میمناییــم ،ب هراحتــی درک میگــردد كــه
هــدف اصلــی از «زندگــی بــا زن» ،منیتوانــد تولیدمثــل و تكثیــر باشــد .بدیــن ترتیــب
كــه میتــوان گفــت جانــداران تــكســلولی كــه ســادهترینِ جانداراننــد نیــز ملتفـ ِ
ـت
تولیدمثــل هســتند و شــاید هــم حیــات تكهدفــیِ آنهــا بــر همیــن مبنــا كد گــذاری
شــده باشــد .لیكــن تكامــل صــورتگرفتــه نشــان میدهــد كــه خــودـ تقســیممنودنِ
تكســلولیها بــه دو نیمـهی تقریبــا مســاوی ،بــه معنــای پایــان حیــات نیســت؛ ایــن
عمــل تــكســلولیهایی كــه میلیاردهــا بــار خویــش را تقســیم منودهانــد ،بهجــای
پایــا ن دادن بــه حیــات ،منجــر بــه تنــوعیابــی و تفاوتیافتگــی رسیــع شــده و پاســخ
بامعنــای بعــدی نــه تكثیــر بلكــه بهشــكل تغییــر و تحــول ارائــه شــده اســت .جهــت
زندگیكــردن ،تكثیــر یــك ابـزار رضوری اســت؛ امــا بـرای دركمنــودن زندگــی بــه هیــچ
وجــه كافــی نیســت .تكثیــر و ازدیادیابــی ،امــری ابزارین اســت؛ یعنــی هدفمحورانه
یــا معنایــی نیســت .بــه عبــارت صحیحتــر ،حیاتــی كــه تنهــا معنایــش تكثیــر باشــد،
حیاتــی بســیار ناقــص و معیــوب اســت .در مــورد تــكســلولیها وضعیــت اینگونــه
اســت امــا در خصــوص زنــان ،پیونددهــی و بندكــردن حیــات انســانی بــه تولیدمثــل
و تكثیــر جنســی رصف ،نهتنهــا بیانگــر نقــص معنایــیِ حیــات اســت بلكــه بیانگــر
معنازدایــی و بیهودهگشــن آن اســت .زی ـرا بــر پای ـهی اینكــه ازدیادیابــی و تكثیــری
آمیبآســا از طریــق زن ممكــن منیباشــد ،قــراردادن «تكثیــر از طریــق زن» در
مركــز حیــات و مبدلكــردن آن بــه هــدف زندگــی بیانگــر آن اســت كــه از تكامــل
عظیــم جانــداران ،معنــای الزمــه اســتخراج و درك نشــده اســت .ایــن در حالیســت
كــه ب هواســطهی فنــاوری امروزیــن ،بهطــور كامــل از مشــكل كمبــود جمعیــت در
جامعـهی انســانی گــذار صــورت گرفتــه اســت .بـرای نــوع انســان نه كمبــود جمعیت
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بلكــه برعكــس ،ازدیادیابــی آن ـ در حــدی كــه در جهــان منیگنج ـدـ کــه رفتهرفتــه
بهصــورت مســئلهای بــزرگ درآمــده ،مطــرح اســت .رسعــت تكثیــر و ازدیادیابــی،
ك ســلولی نیــز اثبــات گردیــده ،بــا ســطح عقبماندگــی
هامنگونــه كــه در جانــدار تـ 
و ابتداییبــودن در پیونــد اســت و هــر تكثیــر بــه معنــای یــك مــرگ میباشــد .تكثیــر
فیزیكــی در متامــی انــواع تكاملــی ،معنایــی اینچنینــی را نیــز در خــود میپرورانــد.
موجــود میرنــده تصــور میمنایــد كــه بــا ازدیادیابــی و تكثیــر قــادر بــه تحقــق حیــات
دامئــی بـرای خویــش خواهــد بــود ،كــه البتــه ایــن یــك اشــتباه اســت .بــا تــداومدهی
خویــش از طریــق كُپــی خــود ،شــاید نیاز به امنیــت را برآورده ســازد و آرزوی پیوســن
بــه بینهایتــی و ابدیــت را ارضــا منایــد امــا آن را واقعــی و حقیقــی منیگردانــد.
خالصــه اینكــه ،فلســفهی زندگــی مبتنــی بــر «تكثیــر از طریــق زن» ،فاقــد معنایــی
جــدی اســت .در جامع ـهی طبق ـهدار بــه ســبب وجــود پدیدههایــی نظیــر كســب
میـراث و نیرومندبــودن ،معنایــی بـرای زن زایشــگر قائــل میگردنــد؛ البتــه ایــن نیــز
معنایــی مرتبــط بــا فشــار و اســتثامر میباشــد و ب ـرای زن منفیســت .یعنــی زنــی
كــه بســیار زایاســت ،زنــی اســت كــه زود میمیــرد .نوعــی از «زندگــی بــا زن» كــه
ارزش معنایــی آن رفیــع باشــد ،یــا از طریــق «زایشــی بســیار انــدك» امكانپذیر اســت
و یــا عمومــا اگــر ب ـرای نــوع انســان مســئلهی فزونــی جمعیــت مطــرح باشــد ،بــا
زنــی میــر میگــردد كــه هیــچ زایشــی انجــام ندهــد .بچـهی فـراوانزاییــدن ،جهــت
خلقهــای عقبمانــدهی استثامرشــوندهای كــه بهمثابـهی فــرد و جامعــه منیتواننــد
از طریــق نیــروی روشــنفكرانه و سیاســی خــود را توســعه بخشــند ،بهعنــوان یــك
خــودـ دفاعــی میتوانــد ارزشــمند باشــد .پاســخدهی بــه قتلعامــی كــه متوجــه
جامعــه اســت از طریــق تكثیــر و ازدیــاد نســلِ خویش نیــز یــك روش مقاومتطلبانه
و خــودـ ماندگارســازانه اســت .امــا ایــن شــیوهی خــودـ دفاعــی جوامعــی اســت كــه
چنــدان شــانس حیــات آزاد ندارنــد .بــه همیــن ســبب در جوامعــی كه ســطح معنایی
تــا بدیــن حــد نــازل اســت ،نوعــی از «زندگــی بــا زن» كــه زیباییشناســی و درســتی
مبنــای آن باشــد منیتوانــد میــر گــردد .واقعیــت موجــو ِد جوامــع جهــان ایــن امــر
را تصدیــق میمنایــد .زندگــی بــا زن ،در زمین ـهی كاركردهــای تغذیــه و محافظــت،
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جنبـهای مخصــوص نــدارد .تغذیــه و محافظــت بـرای هــر جانــداری الزم اســت .بحث
دربــارهی زندگ ـیای بــدون زن و یــا بــدون مــرد ،چنــدان معنایــی نــدارد .در متامــی
حیاتهــای جنســی [یــا دارای جفــت ]۱۸و غیرجنســی [یــا فاقــد جفــت ]۱۹پدیــدهی
نرینگـیـ مادینگــی وجــود دارد .بنابرایــن مســئله خــو ِد زندگــی مشــرك نیســت ،بلكه
بــه معنــای آن در جامع ـهی انســانی مربــوط میشــود.
شــكل زندگــی جامع ـهی انســانی شــباهتی بــه شــكل حیــات هیــچ نــوع جانــدار
دیگــری نــدارد .حــاوی چنــان خصوصیاتــی اســت كــه میتوانــد پدیــدهی حكمرانــی و
قــدرت را هــم در درون خویــش و هــم بــر روی طبیعــت توســعه دهــد .تكاپــو جهت
مبدلشــدن بــه ملتــی كــه از لحــاظ ك ّمــی و كیفــی نیرومنــد باشــد ،هامننــد آنچــه در
منونـهی قــدرت دولـتـ ملــت دیــده میشــود ،میتوانــد ســیارهی محــل زندگــی مــا
را بــه گورســتان زندگــی مبــدل منایــد .كجــروی و گمراهی موجــود در اینجــا ،از جامعه
یعنــی از جامع ـهی مردســاالر رسچشــمه میگیــرد .هژمون ـیای كــه مردســاالری بــر
روی زندگــی زن برق ـرار منــوده اســت ،ســیارهی مــا را بــه حالــت غیرقابــل زیســت
درمـیآورد .از طریــق قــدرت هژمونیــك مردســاالرانه بــه ایــن نتیجــه میرســد و نــه
از طریــق تكامــل بیولوژیــك .بنابرایــن بایــد «زندگــی بــا زن» را از پدیــدهی قــدرت
هژمونیــك مردســاالر رهایــی بخشــید .هرچنــد زنــی كــه زندگـیاش تحــت حكمرانــی
میگــذرد ،از طریــق زایندگــیاش میلیونهــا ســال انســانیت را زندگــی بخشــیده
اســت ،امــا همــگام بــا مدرنیتـهی كاپیتالیســتی زایندگــی مزبــور بهشــكلی آیرونیــک
و طعنهآمیــز ،پایــان زندگــی را بههمـراه مـیآورد .زندگــی بــا زنــی كــه در موقعیــت
فعلــی قــرار دارد ،خــر از پایــان حیــات میدهــد .نشــانههای بیشــاری از ایــن
واقعیــت وجــود دارد .میتــوان ایــن نشــانهها را برشــمرد:
آـ بــه مرحلـهای رســیدهایم كــه جمعیــت در چنــان ســطحی افزایــش یافتــه که ســیاره
مــا گنجایــش آن را نــدارد و ســایر جانــداران را هــم مــورد تهدیــد ق ـرار میدهــد.
شــیوهی اینچنینــی زندگــی بــا زنــی كــه در موقعیــت فعلــی ق ـرار دارد ،هــر روز بــا
رسعتــی بیــش از پیــش ،طبیعیبــودنِ حیــات و اكولــوژیِ آن (زیســتبوم) را بــا
 Eşeyli18یعنــی دارای جنـس مخالــف؛ منونههایــی كــه تولیدمثلی از نوع لقاح دارند ()Sexual
 Eşeysiz19یعنــی فاقــد جنــس مخالــف؛ منونههایــی كــه تولیدمثلــی از نــوع رویشــی دارنــد
()Asexual
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تهدیــد روبــهرو میگردانــد.
بــــ همچنیــن ایــن شــیوهی زندگــی منجر بــه خشــونتهای بیحدومــرز قدرتمحور
در درون و بیــرون جوامــع گشــته اســت .ســطحی كــه نظامـ ی گــری یــا میلیتاریســم
بــدان رســیده اســت ،ایــن واقعیــت را بــه انــدازهی كافــی اثبــات میمنایــد.
جــــ جنبـهی جنســیِ زن بــه یــك ابـزار دهشـتانگیز اســتثامر مبــدل گردانــده شــده
و نوعــی رسكــوب و اســتثامر وحشــتناك بــر روی آن اجـرا میشــود .زندگــی كامــا بــه
كــژروی و بیراهــه كشــانده شــده و تقریبــا بــا نوعــی انح ـراف جنســی كــه خــود را
بهصــورت بیمعنــا تك ـرار میمنایــد ،همســان گردانــده شــده اســت.
د ـ زنــی كــه بـ ه تدریــج از صحنـهی جامعــه زدوده و محــو میشــود ،بــه حالــت ابـزار
تــداوم نســل اجبــاری ،كاالی جنســی و نیــروی كاری بــا ارزانتریــن دســتمزد درآورده
میشــود؛ گویــی كــه معنــای دیگــری نــدارد.
هـــ ـ درســت مثــل ایــن اســت كــه یــك نسلكشــی فرهنگــی علیــه زنــان در حــال
اجراســت .زن بهمنزل ـهی عضــوی بیدســتمزد یــا بــا دســتمزد نــازل از میــان ارتــش
بیــكاران ،تنهــا ب هواســطهی جنب ـهی جنســی و نقــش خــود در تــداومدهــی نســل،
ارزشــمند شــمرده میشــود .از نیــروی ذات ـیای كــه بتوانــد بــا توســل بــدان از نظــر
فیزیكــی ،اخالقــی و معنایــی بــه دفــاع از خویــش بپــردازد ،محــروم گردانــده شــده
اســت.
وـ جامعـهای كــه بــا ایــن فاكتورهــا زن را در چنــگال حیاتــی بیمعنــا گرفتــار و مچالــه
میمنایــد ،تنهــا میتوانــد جامع ـهای بیــار باشــد .جامع ـهی زنِ بیمعنــا ،خــود نیــز
بیمعنــا خواهــد بــود.
ایــن نشــانههایی كــه میتــوان تعــداد بیشــری از آنهــا را نیــز برشــمرد ،نیــاز بــه
ایجــاد تحــول و دگرگونــی ریشــهای در زندگــی مشــرك بــا زن را بهغایــت آشــكار
ســاخته و بــدان فوریــت میبخشــند .بــا زنــی كــه فاقــد ّقــوهی حفاظــت از خویــش
اســت و بــه حالــت ِملــك درآورده شــده ،زندگــی آزاد منیتوانــد میــر باشــد.
از نظــر اخالقــی نیــز ایــن امــر ممكــن نیســت .زی ـرا بردگــی تنهــا هنگامــی تحقــق
مییابــد كــه اخــاق از میــان بــرود .البتــه منیتــوان اخــاق نیروهــای هژمونیــك را
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اخــاق نامیــد .نیــروی هژمونیــك و همچنیــن مردبــودنِ هژمونیــك ،تنهــا با فروپاشــی
اخــاق اجتامعــی تحقــق مییابــد .بــر پایـهی اینكــه بــدون زن ،زندگــی میرس نیســت
(بــدون وجــود مــرد ،حیــات میــر اســت امــا [بــه ســبب گشــودن راه بــر انحـراف]،
حیاتــی بردهگونــه خواهــد بــود) ،جهــت رهاییبخشــیدنِ زندگــی ،رهایــی زن رضورت
مییابــد .ایــن رشح و توضیــح عمدتــا بــه زنــی کــه در حیط ـهی ســاختار اجتامعــی
قـرار دارد ،مربــوط اســت .مســئلهی زن در حیطـهی روابط و جهــان ذهنیتی ،اهمیت
بیشــری پیــدا میكنــد .تــا وقتــی چنــان ذهنیتــی ایجــاد نشــود كــه بتوانــد بـ ه طــور
موفقیتآمیــزی بــا نشــانهها و مــوارد نامطلــوب یادشــدهی مربــوط بــه زن مخالفــت
منایــد ،عمومــا بهعنــوان رشیــك و خصوصــا بهعنــوان رشیــك زندگــی آزاد منیتــوان
زیســت .بنابرایــن بهعنــوان تزهــای متقابــل ،بـرای میرسشــدن زندگـ ی با زن در ســطح
رشیــك آزاد ،مــواردی كــه بایــد ایجــاد شــوند را اینگونــه میتــوان خالصـ هوار برشــمرد:
آـ قبــل از هــر چیــز بــه «زندگــی مشــرك اكولوژیــك»ی نیــاز وجــود دارد كــه تــداوم
نســل و تكثیــر را مبنــا قـرار منیدهــد ،بــا ایــدهآل انســانیت جهانــی ســازگار اســت و
بــه هســتی ســایر جانــداران موجــود در ســیاره توجــه میمنایــد .ســطحی جهانشــمول
كــه جامعــه بــدان رســیده اســت« ،زندگــی آزاد بــا زن »20را اجبــاری میگردانــد.
سوسیالیســم حقیقــی را تنهــا بــر پای ـهی «زندگــی آزاد بــا زن» میتــوان برســاخت.
اولویــت سوسیالیســم ایــن اســت كــه قطعــا ســطحی از زندگــی آزاد بــا زن را برقـرار
ســازد.
بــــ بــه همیــن جهــت بایــد با قــدرت هژمونیــك مردســاالر از حیث ذهنیتــی و نهادی
مبــارزه منــود و پیــروزی قطعــی ایــن مبــارزه را از لحــاظ ذهنیــت و نهــاد در ســطح
رشیــك آزاد رقــم زد .زندگــی مشــرك آزاد را بــدون كســب ایــن موفقیــت و پیــروزی
منیتــوان تحقــق بخشــید.
جـــ ـ بــه هیــچ وجــه نبایــد زندگــی بــا زن را بهصــورت مســتمرگردانیدن غریــزهی
جنســی و تجربهكــردنِ فــراوانِ آن تفســیر منــود .اگــر حیــات جنســیتگرایانهی
اجتامعــیای كــه چــه بــا متــدن و چــه بــا مدرنیتــهی كاپیتالیســتی بــه ســطحی
وحشــتناك رســانده شــده اســت در متامــی حوزههــای ذهنیتــی و نهــادی از میــان
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برداشــته نشــود ،زندگــی مشــرك آزاد قابــل تحقــق نیســت .زندگــی بــا زن اگــر در
چارچــوب پارادایمهــا و نهادهایــی باشــد كــه زن را تنهــا بهعنــوان یــك پدیــدهی
ِملكــی و ابــژهی جنســیتگرایانه میبیننــد ،نهتنهــا بزرگتریــن بیاخالقــی اســت
بلكــه در عیــن حــال كریهتریــن و اشــتباهآمیزترین شــكل زندگــی میباشــد .منونـهی
دیگــری از پدیــدهی اجتامعــی وجــود نــدارد كــه یــك زن و بــه تبــع آن مــرد را تحــت
ایــن رشایــط تــا بدیــن ســطح حقیــر و پســت منایــد و دچــار فرســودگی ســازد.
د ـ تنهــا در رشایطــی كــه ملكیتگرایــی نفــی گــردد ،از جنســیتگرایی اجتامعــیِ
اســتثامركننده بهمتامــی گــذار صــورت گیــرد و برابــری اجتامعــی (برابــری مبتنــی
بــر تفاوتمنــدی) در هــر ســطحی برقــرار شــود« ،زندگــی مشــرك آزاد بــا زن»
امكانپذیــر میگــردد.
هـــ ـ زندگــی مشــرك آزاد ،تنهــا بــا زنــی امکانپذیــر اســت كــه از حالــت ابـزار تــداوم
نســل ،كارگــر بیدســتمزد یــا دارای دســتمزد ارزان و بیــكار بیــرون آمــده باشــد ،از
حالــت ابژگــی خــارج گشــته و ســوژگیاش در هــر ســطحی تحقــق یافتــه باشــد.
وـ جامعــه تنهــا در ایــن رشایــط مثبــت میتوانــد بــا زندگــی مشــرك آزادش ،ســازگار
و همخــوان شــود و بنابرایــن بــه جامعـهای آزاد و دارای رشایــط برابــر مبــدل گــردد.
زـ زنــان و مردانــی كــه در رشایــط مثبــت اجتامعــی ،ارزش ســاختارین و فکری خویش
را توســعه داده باشــند میتوانند زندگی مشــرك آزاد داشــته باشــند.
بایــد بهخوبــی دانســت كــه متــدن و مدرنیت ـهی هژمونیــك بــه بهــای نفــی زندگــی
مشــرك آزاد ایجــاد گشــتهاند .بنابرایــن بــه ســبب اینكــه تــوازن قــوای ســاختاری و
فکــری میــان زن و مــرد ـكــه رشط اجبــاریِ عشــق اجتامع ی اســت ـ ناممكــن گردانده
شــده ،عشــق منیتوانــد تحقــق یابــد .در رشایطــی كــه ازدواج ،انــرژی معنایــی خویش
را از دســت داده و روابــط بَــردهوار جامعـهی بَــرده را هــر لحظــه بازتولیــد میمنایــد،
عشــق قابــل تحقــق نیســت .بــه همیــن ســبب تأثیــر مرگبــار قــدرت هژمونیــك و
مــدرن عمدتــا هنگامــی مشــاهده میگــردد كه زندگــی مشــرك آزاد ناممكــن گردانده
میشــود .بــه همیــن جهــت زندگـیای كــه از جانــب انســانیت بـ ه منزلهی معجــزهای
ســحرانگیز مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد ،در ایــن رشایــط ارزش معجزهآســا و
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ســحرآمیز خویــش را از دســت داده و بهویــژه بــه چنــان بالیــی مبــدل گردانده شــده
کــه زنــان در برابــر آن دچــار غصــه و انــدوه گشــته و دســت بــه انتحــار میزننــد .باید
نیــك دانســت كــه زندگــی مشــرك یــك برســاختهی اجتامعی اســت .ایــن زندگــی میان
اف ـراد نــر و مــاده تحقــق منییابــد؛ بلکــە میــان مردانگــی و زنانگــیِ اجتامع ـ ی ای ،
تحقــق پیــدا میكنــد کــه برســاخته شــده اســت .همچنیــن بایــد بهخوبــی دانســت
كــه برســاخت هژمونیــك ،هــر دو جنــس را معیــوب گردانــده ،روابــط میــا ن شــان از
ایــن امــر تأثیــر پذیرفتــه و بهصــورت رابط ـهی هژمونیــك بازتــاب یافتــه اســت .در
رابط ـهی هژمونیــك ،عشــق هرگــز منیتوانــد ایجــاد شــود .رشط بنیادیــن در عشــق
انســانی ایــن اســت كــه طرفیــن بهگون ـهای متــوازن بــا همدیگــر ،صاحــب اراد های
آزاد باشــند.
هنگامــی كــه متــدن و مدرنیتــه بــا توســل بــه زندگــی هژمونیـ ِ
ـك هــم ایدئولوژیــك و
هــم نهادیــن برق ـرار میشــوند[ ،انســانها] در موضــوع عشــق همــواره بــه درازای
تاریــخ در نوعــی پارادوكــس باقــی میماننــد .از عشــق ،فـراوان ســخن رانده میشــود
امــا منیتواننــد آن را تحقــق بخشــند .ادبیــات جهــان ،از یــك لحــاظ عبــارت اســت
از روایتهــای تراژیــك عشــقهایی كــه تحقــق نیافتهانــد .حامســههایی كــه
روایــت میكننــد «جنگهــا همیشــه بهخاطــر زنــان برپــا شــدهاند» ،نیــز برهــان
و اثباتــی بــر همیــن واقعیتانــد .متامــی اَشــكال هــر ،گویــی اع ـراف بــه عشــقی
هســتند كــه منیتوانــد تحقــق یابــد .حتــی متــون دینــی نیــز بــه نوعــی كهنتریــن
آثــار هــری هســتند كــه از آرزوهــای تحققنیافتــه و یكطرفهمانــدهای كــه در
س منــودن
روابــط ایــزد و ایزدبانــو وجــود دارنــد ،بــه شــدت تأثیــر پذیرفتهانــد .تقدیـ 
زندگــی مشــرك بهعنــوان حــوزهی «زندگــی خصوصــی» از طــرف نظامهــای متــدن،
باژگــو ن شــدهترین قضــاوت دربــارهی حقیقــت اجتامعــی اســت .در واقــع درك
مقولـهی عمومــی بهعنــوان خصوصــی و درك مقولـهی خصوصــی بهعنــوان عمومــی،
تطابــق و همخوانــی بیشــری بــا طبیعــت جامعــه دارد .رابطـهی موجــود در زندگــی
مشــرك ،دارای چنــان خصوصیاتــی اســت كــه ســطح جهانــی و متامــی پیوندهــای
گ تریــن دورویــی متــدن
اجتامعــی را از بیــخ و ُبــن تحــت تأثیــر قـرار میدهــد .بــزر 
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ایــن اســت كــه ایــن رابطـهی جهانشــمول را رصفــا یــك پدیــدهی منفــر ِد دوجانبـهی
ش شــدن و
بســیار محرمانــه محســوب منــوده اســت .یكــی از دالیــل بنیادیــن بـیارز 
بیفایــد ه گردیــدن دانــش جامعهشناســانه ،همیــن امــر اســت .عبــارت «زن ،آدم را یــا
فیلســوف میگردانــد یــا دیوانــه» كــه بــه ســقراط نســبت داده میشــود و ایــن ســخن
عامیانــه كــه «زن ،مــرد را هــم وزیــر میمنایــد و هــم رذیــل!» بــا همیــن عمومیــت
واقعــی مرتبــط اســت .ب هواقــع تفكیــك حــوزهی «خصوصــی» و «عمومــی» در
جامعــه ،تحریفیســت كــه مدرنیتــه ایجــاد منــوده اســت .در جامعهی راســتین ،چنین
تفكیكــی بیمعناســت .مــورد صحیــح ،برقرارســازی اَشــكال روابــط تعیینكننــده و
بنیادیــن اســت.
اولیــن گامــی كــه در راه زندگــی بــه جامع ـهی انســانی میگذاریــم ،بایــد دربــارهی
زندگــی مشــرك باشــد .هیــچ حــوزهای از حیــات منیتوانــد بــه انــدازهی حــوزهی
زندگــی مشــرك دارای خصوصیــت بنیادیــن و تعیینكننــده باشــد .محســوبکردن
رابطــهی اقتصــادی و دولتــی بهعنــوان رابطــهی بنیادیــن ،یــك اندیشــ ه ی قالبــیِ
جامعهشناســی مدرنیتــه اســت .هــم اقتصــاد و هــم دولــت نتیجتــا بایــد ابزارهــای
زندگــی مشــرك باشــند .زندگیهــای مشــرك نبایــد در خدمــت اقتصــاد ،دولــت و دین
باشــند .بالعكــس ،بایســتی دولــت ،دیــن و اقتصــاد در خدمت زندگی مشــرك باشــند.
لیكــن مقولـهای مغایــر بــا ایــن امــر ،متامــی جامعهشناســی مدرنیتــه را احاطــه كــرده
اســت.
بــه اقتضــای متامــی ایــن رشح و توضیحــات ،اولیــن حــوزهای كــه بایــد علــم آن وضــع
گــردد ،حــوزهی زندگــی مشــرك اســت .بیهــوده نیســت كــه كلیــهی اســطورهها
و ادیــان اعصــار اولی ـ ه كــه ابتدایــی تلقــی میشــوند ،همیشــه از ایــن حــوزه آغــاز
منودهانــد؛ ایــن امــر بــا حقیقــت اجتامعــی مرتبــط اســت .علمــی كــه پیرامــون زندگی
مشــرك و بهویــژه زن وضــع گــردد و ارتقــا یابــد ،اولیــن گام صحیحــی خواهــد بــود
كــه در حــوزهی جامعهشناســی برداشــته خواهــد شــد .نهتنهــا در علم جامعهشناســی
بلكــه در متامــی حوزههــای هــری و فلســفی نیــز اولیــن گام بایســتی پیرامــون همین
رابطــه برداشــته شــود .حتــی لزومــی بــه گفــن نیســت كــه اولویــت دیــن و اخــاق
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بهمثاب ـهی یــك شــاخهی فلســفه بایــد در همیــن حــوزه باشــد .اخــاق و دیــن بــه
انــدازهی كافــی بــە ایــن حــوزه پرداختهانــد.
فرجــام ســخن اینكــه ،ورشكســتگی نیروهــای اســتثامرگر و قدرتمــدار هژمونیــك
عــر مــا ،بیشــر از هرجایــی در فروپاشــی وانحطــاط رخداده در زندگــی مشــرك
دیــده میشــود .تاریــخ رابطـهی زن و مــرد دچــار بیشــرین بیمنزلتــی شــده ،فاقــد
معنــا گشــته و بــه نوعــی زوال و اســتهالك رســیده كــه نــه بــا آن ب ـهرس میشــود و
نــه بــدون آن .آنهایــی كــه انقــاب آغازیــن را بــا تكیــه بــر تحلیــل ایــن وضعیــت
كائوتیــك انجــام منیدهنــد ،شــانس دیگــری بهغیــر از تــداوم كائــوس ندارنــد .آنانــی
كــه بهطــور شــخصی و جمعــی قصــد اقــدام و بــرو ن رفــت نوینــی را دارنــد ،تنهــا
اگــر ایــن حــوزه را بهصــورت علمــی ،هــری و فلســفی مبنــا قـرار دهنــد ،میتواننــد
بهســوی زندگــی مشــرك آزاد گام بردارنــد .ایــن اولیــن گامهــای بــرو ن رفــت ،برخــاف
آنچــه بســیار تصــور میشــود ،گامهــای منفــرد و ویــژهی مابیــن دو شــخص نیســت،
بلكــه اولیــن گامهــای جهانشــمولِ مربوط بــه جامعـهی سوسیالیســتی و دموكراتیكی
اســت كــه ایجــاد خواهــد شــد.
سوسیالیســتبــودن ،قبــل از هرچیــز بایــد بــا رســیدن بــه ســطح آزادی در زندگــی
مشــرك مرتبــط باشــد .بایــد شــیوهی زندگــیای مشــابه بــا زندگیهــای بــزرگ
اصــولمندانــه و برخــوردار از پراكتیكــی دشــوار را مبنــا قـرار دهیــم كــه در رسآغــاز
شــیوههای زندگــی اســطورهای و دینــیِ كهــن بــه آنهــا برمیخوریــم .برســاخت
سوسیالیســتی زندگــی مشــرك ،تنهــا بــا گــذار از اَشــكال و ماهیــت دسـتآموزگردانی
و خانگیمنــودن 21موجــود در نظامهــای متدنــی و مدرنیتـهی كاپیتالیســتی میتوانــد
تحقــق یابــد .بــا سكســوالیته یــا رفتــار جنسـیای كــه نظــام آن را مرســوم و معمــول
گردانــده ،ازدواجهــای بازیماننــد ،نس ـلگرایی (بــه معنــای ازدیادیابــی) و «بــه پــای
هــم پیــر شــدن» ارتبــاط چندانــی نــدارد .بهویــژه بــا آمیزشهــای جنســی روزانــه
كــه بهصــورت یــك بیــاری متامعیــار روزآمــد درآورد ه شــده نیــز ارتباطــی نــدارد.
حالآنكــه عــدم وجــود آمیــزش جنســی روزانــه در هیــچ یــك از جانــداران و حتــی
 : Evcil ٢١اهلــی ،خانگــی ،رامشــدگی؛ دسـتآموز .منظــور روابــط و ازدواجهــای معمــول اســت كــه رامســازی
و اهلیكــردن در آن برجســته اســت.
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برعكــس ،برخــوردار ی آن از یــك مبنــای دورهای ،اثباتــی اســت بــر اینكــه حیــث
جنســی یــا سكســوالیتهی موجــود در نــوع انســان بــه شــیوهای اجتامعــی برســاخته
شــده اســت .ولــع جنســی و افـراط در سكســوالیته یــا متایــات جنســی ،بــا برســاخت
اجتامعــی و قــدرت هژمونیــك مرتبــط اســت .جنســیتگراییای كــه بــر زنــان تحمیــل
میشــود ،در متامــی اَشــكالش خــود را بهصــورت تحقــق قــدرت منایــان میســازد.
ایــن جنســیتگرایی ،نهتنهــا خوشــبختی بــ ه بــار منــیآورد بلكــه رسچشــمهی
نوعــی بدبختــی و بیــاری متامعیــار اســت؛ زوال و مرگــی زودرس اســت .بنیــهی
هیــچ زن یــا مــردی ،دارای چنــان ســاختاری نیســت كــه بتوانــد بــا چنیــن شــیوهای از
سكســوالیتهی جنســیتگرایانه ســازگاری نشــان دهــد .بهویــژه جنســیتگراییای
كــه كاپیتالیســم از طریــق تبلیغــات [تجــاری] متكــی بــر منایـشدادن ز ن بــدان دامــن
میزنــد ،كامــا بــا هژمونــی ایدئولوژیــك مرتبــط اســت و در راســتای عملیشــدن
قانــون «بیشــینه ســود» هدفمنــد میباشــد .میتــوان گفــت كــه هیــچ نــوع رابطـهای
بــه انــدازهی جنســیتگرایی اجتامعــی قــادر بــه حمــل بــار نظــام نیســت .بنابرایــن،
تنهــا بــا رد كــردن چنیــن شــیوهای از حیــات جنســیتگرایانه و گــذار از آن میتــوان
آنت یكاپیتالیســت شــد.
ســطحی كــه در روابــط و مناســبات زندگــی مشــرك توســعه داده خواهــد شــد بــه
میزانــی كــه علمــی ،هــری و فلســفی باشــد ،بــه هــان می ـزان راه بــر جامع ـهی
سوسیالیســتی خواهــد گشــود .تحقــق سوسیالیســم در روابــط زندگــی مشــرك ،قبــل
از هرچیــز دارای یــك ارزش اصولــی و عملــی اغامضناپذیــر اســت .بهجــز رابط ـهای
از ایــن دســت ،راه دیگــری كــه بتوانــد بــه سوسیالیســم ختــم شــود وجــود نــدارد.
اگــر وجــود داشــته باشــد نیــز ،ایــن روابــط نوعــی روابــط غیرمســتقیماند كــه بــه
روی خطاهــا بســیار گشــوده هســتند .اینكــه زندگی مشــرك سوسیالیســتی بهصورت
«نوعــی رابطــهی برقرارگشــته مابیــن دو نفر» درك و برداشــت شــود ،رویكــردی ناقص
اســت .بیشــك ،زندگیهــای مشــرك میتواننــد بهصــورت منونههــای محســوس
دوتایــی [یــا دو نفــره] وجــود داشــته باشــند ،امــا منیتــوان بــه ایــن منونــه تقلیلشــان
داد .زندگــی مشــرك ،حیاتــی ماهیتمنــد اســت كــه بیشــر بهصــورت انتزاعــی از
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طریــق جنبههــای زیباییشــناختی ،اخــاق و نیــروی عظیــم معنــا تحقــق مییابــد.
مــردان و زنانــی كــه در حیطـهی زندگــی سوسیالیســتی جــای میگیرنــد ،تنهــا وقتــی
حیــات آزاد را بهصــورت جهانشــمول و کلکتیــو ایجــاد مناینــد ،بهصــورت منفــرد نیــز
میتواننــد شــانس حیــات صحیــح و زیبــا را بهدســت آورنــد .در متامــی جنبشهــای
اجتامعــی بــزرگ تاریــخ میتــوان ایــن واقعیــت را مشــاهده منــود .ایــن نكتـ ه حائــز
اهمیــت اســت كــه حیات منفــرد ،بــا بازیهــای روزانـهی ازدواج اشــتباه گرفته نشــود
و بــه هــان می ـزان نیــز بــا اَشــكال نامطلوبگشــتهت ِر خــارج از چارچــوب ازدواج،
همســان تلقــی نگــردد .در حالــی كــه متامــی پتانســیل «جهانشــمول ی و كلكتیویته»ی
اجتامعــی در حیــات منفــرد نهــان اســت ،در شــکلهای منفــر ِد «خــارج از چارچــوب
ازدواج» و «ازدواجهــای بازیماننــد» متــدن و مدرنیتــه ،نفــی جهانشــمولی و
كلكتیویتــه صــورت میگیــرد .بــدون اقــدام بــه چنیــن تفکیکــی ،حیات سوسیالیســتی
و آزا ِد جــزء ،قابــل تحقــق نیســت .مــرد و ب ـ ه ویــژه زنــی كــه در چارچــوب روابــط
سوسیالیســتی قـرار دارد ،بــهواســطهی جنبـهی علمـی ،زیباییشــناختی ،اخالقـ ی و
فلســفیای كــه در وجــود خویــش میپرورانــد ،دارای نیــروی جاذبـهی عظیمی اســت.
شــخصیتهای اینچنینــی مــرد و زن ،هــم در مواجهــه بــا حیــات اجتامعــی شكســت
منیخورنــد و هــم بــا موجودیــت خویــش حیــات اجتامعــی آزاد را برمیســازند .چــون
در یگانگــی و واحــد منفردشــان احــرام و اعتــاد وجــود دارد ،بــرای بیامریهــای
نظــام از قبیــل حســادت ،دمدمیمزاجــی و هوســبازی ،ناخُرســندی و بیـزاری جایــی
وجــود نــدارد .چــون همدیگــر را بــه ِملــك تبدیــل منیمناینــد ،بــر پای ـهی ادعاهــای
حقخواهانـهی متقابــل (در حقــوق بــورژوازی ایــن امــر مصــداق دارد) بــا یكدیگــر
برخــورد منیكننــد .نیــروی معنایشــان كــه در ســطحی متــوازن ق ـرار دارد ،در چنــان
وضعیتــی اســت كــه میتوانــد همــگان را در یــك شــخص و یــك شــخص را در همگان
حیــات بخشــد.
جنبشهــای جامعـهی تاریخــی ،تنهــا از طریــق شــخصیتهایی كــه اینچنیــن معنــا
كســب منودهانــد بــه پیــروزی واصــل میشــوند .ایــن شــخصیتها بــه معنــای
واقعــی كلمــه بایــد همیشــه سوسیالیســت شــناخته شــوند و همــواره بهعنــوان
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شــخصیتهایی سوسیالیســت از آنهــا یــاد شــود و انتظــار بــرود.
بــه هنــگام توســعهی جامع ـهی سوسیالیســتی ،توجــه بــه برخــی تجربههــای مهــم
تاریخــی در رابطــه بــا اج ـرای نظری ـهی زندگــی مشــرك آزاد ،حائــز اهمیــت اســت.
مســیحیت در ایــن خصــوص ،شــیوهی زندگــی راهــب و راهب ـ ه را ب ـرای كادرهایــش
رشط ق ـرار داده اســت .ایــن اقــدام در توســعهی متــدن اروپــا نقــش مهمــی داشــته
اســت .مســیحیت مــوارد منفــی جامع ـهی جنســیتگرا را از طریــق ایــن اقــدام در
حــوزهی كادری ،بســیار محــدود منــوده اســت .اینكــه فشــار غریــزهی جنســی بــر
روی ذهنیــت ،از طریــق جنب ـهی روحــی و روانــی لــگام زده شــده ،نقــش مهمــی
در توســعهی اجتامعیبــودن ایفــا منــوده اســت .امــا نتوانســته راهگشــای توســعهای
دیالكتیكـ ی شــود كــه زندگــی مشــرك آزاد را میــر میگردانــد و چیــزی كــه بهصورت
واکنشــی در مقابــل آن توســعه یافــت ،انفجــار جنســیتگرایی اجتامعــی مدرنیتـهی
كاپیتالیســتی بــود .زندگــی تكهمــری مالكیتگـرای مــدرن ،بهعنــوان یــك شــیوهی
زندگــی ،در مقابــل فرهنــگ راه ـبـ راهبــه یــك منتهیالیــه و قطــب دوم را پدیــد
آورد .در بنیــان بحـران و تنگنــای موجــود در زندگــی تكهمرسی مدرنیســتی ،فرهنگ
راهــب و راهبگــی مســیحیت نهفتــه اســت .هــر دو فرهنــگ نیــز در زمینهی گــذار از
جامع ـهی جنســیتگرا بــه بنبســت رســیدهاند .در بح ـران فرهنــگ جنســیتگرایی
کــه در جامعـهی غــرب شــاهد آن هســتیم ،همیــن واقعیــت نهفتــه اســت.
رهیافــت و راهحــل اســامی نیــز در ارتبــاط بــا موضــوع مذكــور موفقیــت كســب
نكــرده اســت .اســام كــه برعكــس شــیوهی زندگــی راه ـبـ راهبــه اولویــت را بــه
ارضــای جنســی میدهــد ،تصــور منــوده كــه از طریــق چندهمرسگزینــی و داشــن
شــار فراوانــی جاریــه و کنیــز خواهــد توانســت مســئله را حــل منایــد .حــر مرسا در
اســام ،بــه نوعــی در نقــش فاحشـهخانها ی اســت كــه خصوصی گشــته ،تفــاوت آن با
فاحشـهخانه ایــن اســت كــه بــه برخی اشــخاص اختصــاص داده شــده اســت؛ از لحاظ
ماهــوی بینشــان تفاوتــی وجــود نــدارد .ایــن عملكــرد اجتامعــی جنســیتگرایانه ،در
زمین ـهی عقبمانــدن جامع ـهی رشق از جوامــع غربــی نقــش تعیینكننــدهای دارد.
در حالــی كــه لــگامزدن بــر جنســیتگرایی توســط مســیحیت راهگشــای مدرنیتــه
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گردیــده ،تشــویق اســام بــه ارضــای افراطــی جنســیتگرایان ه نیــز ســبب شــده تــا در
ایــن زمینــه بــه وضعیتــی عقبماندهتــر از وضعیــت موجــود در جامع ـهی قدیمــی
دچــار گــردد و راه را بــر شکســت در برابــر جامعـهی مدرنیتـهی غربی بگشــاید .نقش
جنســیتگرایی اجتامعــی در شكس ـتخوردن زن و مــرد رشقــی در برابــر زن و مــرد
غربــی ،بســیار مهــم اســت .جنســیتگرایی ،بســیار بیشــر از آنچــه تصــور م ـیرود
بــر روی رشــد و توســعهی اجتامعــی تأثیرگــذار اســت .بایســتی نقــش جنســیتگرایی
در زمین ـهی بیشرتشــدنِ تفــاوت میــان جوامــع رشق و غــرب ،بهطــور جــدی مــورد
تأمــل ق ـرار گیــرد .در مقایســه بــا جنســیتگرایی موجــود در متــدن غــرب ،بینــش
جنســیتگرایانهی اســام ،هــم در زمینــهی بردهشــدن عمیــق زن و هــم قــدرت
گراشــدن مــرد ،موجــب بــروز نتایــج بســیار نامطلوبتــری گشــته اســت.
بــه هنــگام توســعهی پراکتیــک زندگــی مشــرك آزاد ،نــكات مهمی وجــود دارنــد كه از
جانــب زن و مــرد بایــد مــورد دقــت قـرار گیرنــد .مــواردی را كــه هــر زنِ دارای شــانس
زندگــی آزاد یــا خواهــان كســب شــانس مزبــور قبــل از هــر چیــز بایــد انجــام دهــد،
میتوانیــم اینگونــه بیــان مناییــم:
آ) زن بایســتی بدانــد رشاكتــی جنس ـ ی كــه بــا مــرد آغــاز میكنــد ،بــه یــك ارضــای
بیولوژیــك محــض محــدود نیســت و در قفــس پلنــگ ،بــا یــك پنج ـهی قــدرت و
نیرویــی همطـراز خوابیــدن بــا پلنــگ رویــارو خواهــد مانــد .بهویــژه قرارداشــن مرد
در حالتــی نظیــر گرســنگی و اســارت پلنگــی قفســی ،میتوانــد منجــر بــه اســتفادهی
مرگبارتــر وی از پنجههایــش شــود .زن بایســتی بهخوبــی بدانــد پــس از اینكــه بــا
رابطـهی زناشــویی و ازدواج ســنتی یــك بــار وارد قفــس گردیــد ،به آســانی ســامل بیرون
نخواهــد آمــد و بهــای ورود بــه قفــس را یــا بــا جــان خویــش خواهــد پرداخــت یــا
ت بنــدی
مبــدل بــه مادهپلنگــی كامــا تسلیمشــده خواهــد گشــت .تیــپ یــا ریخ ـ 
مادهپلنــگ ،بازمنــود زنــی اســت كــه «مرد»ماننــد شــده ،و ایــن چنــدشآور و كریــه
اســت .رابطـهی جنســی میــان مــرد هژمونیــك و زنــی مردماننــد كــه كامــا تســلیم او
شــده ،نقــش اصلــی را در شــكلگیری ایــن پلیــدی و كراهــت ایفــا میمنایــد .وقتــی
مردهــا بــا غــرور ،روز «ازالـهی» باكرگــی زنــان را تجربــه کــرده و از آن یــاد میكننــد،
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دلیــل نهفتــه در پــس آن ،ارضــای غریــزه (پدیــدهی بیولوژیــك) نیســت بلكــه ایــن
رابطــه در شــكلگیری روابــط قــدرتـ بــرده ســهم و نقــش دارد« .ازال ـهی بــكارت»،
رسآغــاز محكومســازی بیحدومــرز زن بــه بردگــی اســت .قــدرت ،راهگشــای
احســاس اربابــی میشــود كــه ایــن نیــز بــه معنــای اثبــات مردانگــیِ مــرد اســت.
بعدهــا ایــن روش بــر روی مــردان جــوان نیــز اج ـرا شــد .نهــاد بردگــی بــر هــر دو
جنــس نیــز تطبیـ ق دهــی گردیــد .اینكــه زن بــه انــدازهی مــرد در پی رابطهی جنســی
نیســت ،بــا نهــاد بردگــی مرتبــط اســت .عمل جنســی كــه مدرنیتـهی كاپیتالیســتی به
گونـهای نامحــدود آن را افزایــش داده ،ابـزار دامنهدارتریــن بردگــی اســت كــه بــر نــوع
انســان تحمیــل شــده؛ راه را بــر فرصتیابــی قــدرت و اســتثامر نامحــدود میگشــاید.
برخــورد گامنآمیــز اكــر ادیــان در قبــال ایــن رابطــه ،مــوردی پُــر معناســت و بــا
منجرشــدن آن بــه انحطــاط ،كراهــت و ناحقیقت ـ ی شــدن در ارتبــاط میباشــد.
بـــ) زن بــا دانســن ایــن نکتــه كــه در صــورت قرارنداشــن در موقعیت زناشــویی برابر،
مــرد مقابــل در هــر حــوزهی جامعـهی مردســاالر هامننــد پلنگــی رفتــار خواهــد كــرد
كــه هرلحظــه آمــادهی حملـ ه ورشــدن بــه شــكار خویش اســت ،بایــد شــیوهی عمل و
رفتــار خویــش را تعییــن منایــد .پلنـگـ مــرد هنگامـ ی كــه فرصــت بیابد ،یعنــی وقتی
در ایــن زمینــه از موانــع اجتامعـ ی كــه بــر رس راهــش قـرار دارنــد گــذار كــرد ،قطعــا
پنجـهای بهســوی زن خواهــد انداخــت .مــرد قدرتگـرا در ایــن لحظــه بــدون آنكــه
هیــچ هنجــار اخالقــی و توجیــه وجدانـ ی را بشناســد ،در پــی شــكار زن برخواهد آمد.
نــه پوشــش و حجــاب دینــی و نــه حقــوق ،منیتواننــد در برابــر ایــن امــر مانعســازی
كننــد .زن بایــد بــا آگاهــی از ایــن وضعیــت وارد حــوزهی اجتامعــی شــود؛ بـ ه عبــارت
صحیحتــر بــدون وجــود یــك خــودـ دفاعــی ضامن ـتدار ،نبایســتی وارد حوزههــای
اجتامعــیِ فاقــد امنیت گــردد.
جـــ) بایــد بهخوبــی بدانــد هــدف اساســی مدرنیتـهی كاپیتالیســتی بـ ه ویــژه هــم از
طریــق روشهــای ســخت كــه منایانگــر نیــروی پــول و قــدرت اســت و هــم از طریــق
ـرم بازتابدهنــدهی نیــروی هــر و بـ ه ویــژه ادبیــات ،مملــو از حــاالت
روشهــای نـ ِ
مبــدلســازی زن بــه بــردهی مــدرن اســت .مدرنیتـهای كــه در مقابــل زن اســت ،چــه
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بــا روشهــای متكــی بــر پــول و قــدرت و چــه بــا وعدههــای فــتو فـراوان عاشــقانه،
نیــروی یورشگریســت بهمراتــب فراتــر از مــرد جامعــهی قدیمــی .در زمینــهی
پــول و عشــق ،اقــدام زن بــه جســتجوی حیــات آزاد در برابــر ایــن نیــروی دهشــتناك
مردســاالر ،فراتــر از یــك خیــال بیهــوده حــاوی معنایــی نیســت .زن هــر انــدازه بــا
صداقــت متــام و بــا توســل بــه رفتارهــای زیبــا برخــورد منایــد و در پــی زندگی مشــرك
آزاد برآیــد ،در برابــر مــرد معتــر و مقبــول مدرنیتــه بــه رضر و زیــان دچــار خواهــد
شــد .یعنــی هــر راهــی منجــر بــه بردگــی مــدرن زن خواهــد شــد.
د) اگــر زن بــا وجــود همــەی ایــن جامعـهی مردســاالر ،بــر آزادمانــدن ارصار ورزد ،در
آنصــورت ناگزیــر اســت یــا یــك تنهایــی بــزرگ را در پیــش بگیــرد و زندگــی كنــد یــا
دشــواریهای نوعــی پیكارگــری را تقبــل منایــد كــه هــر لحظـهاش آكنــده از مبــارزهای
سوسیالیســتی خواهــد گذشــت .تنهایــی ،بـرای وضعیتهــای مارژینــال و حاشــیهای
مصــداق دارد؛ ولــی زندگــی سوسیالیســتی مســتلزم زندگــی ایزدبانوماننــدی اســت
همســنگ و همتــای فرهنــگ ایزدبانــوی كهــن .بایــد توجــه منــود که یــک خصوصیت
ایزدبانــوان ایــن بــود کــه بــا مــرد انســانتبار ازدواج منیكردنــد .بــا نگاهــی بــه تاریــخ
درمییابیــم كــه وقتــی مــرد مبــدل بــه خــدا [یــا ایــزد] شــد ،اثــر چندانــی از ایزدبانــوی
زن برجــای منانــد .چیــزی كــه باقــی مانــد ،زنِ فرشــته اســت .ولــی زنِ فرشــته بازمنــود
زنــی ناتــوان اســت كــه اندكــی نیــز تــوان جنســیتی خویــش را از دســت داده .نقــش
چنیــن زنــی در جامعــه از پیكبــودن و قاصدبــودن آنســوتر من ـیرود .هــر یــك از
فیگورهــا یــا منادهــای اینانــا و آفرودیــت كــه در اســطورهها آمــده ،ایــاژی از زن
ت تــری اســت .بازمنــود زنــی اســت كــه هنــوز زیبایــی ،جاذب ـهی جنســیتی
متفــاو 
و تــوان جســانی خویــش را از دســت نــداده اســت .عنــری كــه زنِ ایناناگونــه و
آفرودیتآســا ب همثابــهی ایزدبانــوی عشــق ، 22زندگــی مشــرك را در وی بجویــد،
عنــری اســت كــه زندگــی مشــرك آزاد را بــا او تســهیم منایــد .بایــد نیــك دانســته
شــود كــه چنیــن عنــری اكــرا فقــط یــك مــرد پرومتــ هوار میتوانــد باشــد كــه
نیمهخــدا و نیمهانســان اســت .در تاریــخ و در روزگار مــا ،ایــن عنــر یــا اكــرا
مــرد ،تنهــا میتوانــد بهعنــوان یــك فیگــور و منــاد تصــور شــود .محسوســیتیابی
 22اینانا و آفرودیت ایزدبانوی عشق و زیباییاند.
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و تجلّــی آن ،از طریــق یــك جنــگاوری فوقالعــاده امكانپذیــر میباشــد .بــدون
شكسـتدادن خدایــان بینقابــی كــه بــه نیــروی وحشــتناك مدرنیتـهی كاپیتالیســتی
مجهــز شــدهاند ،منیتوانــد [شــخصیت] خــود را بســازد .ایــن نــوع محسوســیتیافنت
چنیــن شــخصیتی ،غیرممكــن نیســت امــا دشــوار اســت .سوسیالیسـتبودن ،اندكــی
نیــز بــا محسوسیتبخشــی بــه ایــاژ پرومتــه و اینانـاـ آفرودیــت ممكــن میگــردد.
مــواردی كــه مــر ِد خواهــان زندگــی مشــرك آزاد بایســتی قبــل از هرچیــز انجــام دهــد
را میتــوان بهطــور خالص ـ هوار اینگونــه برشــمرد:
آ) ایــن مــرد بایــد بدانــد شــخصیت زنــی كــه در مقابلــش قـرار داده میشــود ،زنــی
اســت كــه تحــت هژمونــی پنجهـزار ســالهی متــدن و كاپیتالیســم پانصــد ســالهاش،
دچــار رشطیشــدگی بــرای همهنــوع بردگــی گردانــده شــده اســت .تنهــا چــارهی
زن مزبــور ایــن اســت كــه در مقابــل مــرد پلنگآســا ،مــادهای پلنگآســا باشــد.
متامــی اس ـراتژیها و تاكتیكهــای زندگــی او بهصــورت لحظــه بــه لحظــه ،بــر ایــن
مبنــا برســاخته شــدهاند .اگــر بالعكــس آن را بخوانیــم ،او نیــز قفســی مختــص بــه
خویــش دارد کــه میخواهــد مــرد رشیــك خــود را در آن گرفتــار منایــد .اگــر مــرد
در پــی زندگــی مشــرك آزاد باشــد ،رهای ـیاش از اس ـراتژیها و تاكتیكهــای چنیــن
زنــی ،حداقــل بــه انــدازهی مــورد زنِ بــرد ه دشــوار اســت .رهایــی از اس ـراتژیها و
تاكتیكهایــی كــه ایــن زن بهعنــوان بردگــیِ متقابــل تحمیلشــان میمنایــد ،بــرای
مــرد سوسیالیســتی كــه در پــی زندگــی مشــرك آزاد اســت ،یــك حــوزهی اولویـتدار
نــرد بهشــار میآیــد؛ بهطوریكــه بــدون پیــروزی در آن قــادر نخواهــد بــود بــه
مبــارزهی جامع ـهی سوسیالیســتی حتــی گام بگــذارد.
بـــ) مــردی كــه متأهــل اســت بایــد بدانــد كــه حداقــل بــه انــدازهی زن ،در برابــر
تأثیـرات نوعــی نهــاد بردگــی قـرار دارد .ایــن مــرد جهــت گــذار از تأثیرات منفــی نهاد
مزبــور ،بایــد در مــكان خانه همیشــه در پی زندگی سوسیالیســتی باشــد .بــا زن برده،
تنهــا بهصــورت بــرد هوار و اشــتباه میتــوان زیســت .گــذار از فرهنــگ فاحشـهخانهی
خصوصیشــده ،مســتلزم موفقیــت در كســب فرهنــگ زندگــیِ مشــرك آزاد اســت.
جـــ) در مقابــل فرهنــگ جنســیتگرا و اغواكننــدهی مدرنیتـهی كاپیتالیســتی ،بایــد

99

100

تاریخی که در انتظار نوشته شدن است

مبــارز ه بــا نفــس را بهطــور پیوســته و موفقیتآمیــز انجــام داد .اســراتژیها و
تاكتیكهایــی كــه ب ـرای بــه تســلیم واداشــن مــرد طرحریــزی گشــتهاند ،دس ـتكم
بــه انــدازهی اســارت زن ،نابودکنندهانــد .نبایــد فرامــوش كــرد كــه در مدرنیتــهی
كاپیتالیســتی ،مــرد از یــك طــرف رصفــا بــه نوعــی مردانگــی یــا رجولیــت كــه از نظــر
بیولوژیــك مبالغهآمیــز شــده ،دگردیســی یافتــه اســت و از طــرف دیگــر بــا متامــی
فرهنــگ اجتامعـیاش بــه حالتــی زنانـ هوار درآورد ه شــده اســت .مــرد بیولوژیكــی كه
بهطــور افراطــی جنسیتگراســت ،از یــك ســو بهصــورت پلنــگ درآورده شــده و از
ســوی دیگــر بــه گربـهای بــا فرهنــگ زنانـ هوار (زن بردهآســا) مبــدل گردیــده اســت.
بــدون فروپاشــاندن ایــن مردانگ ـیای كــه مدرنیتــه تحمیلــش میمنایــد ،منیتــوان
سوسیالیســت شــد و در راه جامعـهی سوسیالیســتی مبــارزه كــرد.
د) جهــت زندگــی مشــرك آزاد در برابــر متامــی ایــن عوامــل و فاكتورهــای منفــی،
حداقــل بــه انــدازهی مبــارزه در راه آفریــدن زن آزاد ،مبــارزه بـرای آفریــدن مــرد آزاد
الزم و رضوریســت .مردانگــی یــا مردبودنــی آزاد ،از طریــق گــذار از شــخصیت مردی
میــر میگــردد كــه جامع ـهی مردســاالر او را بــه بردگــی كشــانده اســت .بایــد در
واقعیــت اجتامعــی خویــش ،بــه مراتــب عرفانـیای كه هنوز هــم معتربنــد و مصداق
دارنــد ،دســت پیــدا كنیــم .بــر هــان منــوال کــه «کســی مــرد بــه دنیــا منیآیــد ،مــرد
میشــود» ،مــرد بهمنزلــهی مــر ِد متــدن بــه دنیــا میآیــد امــا میتوانــد مــرد آزاد
هــم بشــود .در عــر مــا تنهــا از طریــق علــم ،فلســفه و هــر مدرنیتـهی دموكراتیــك
میتــوان ایــاژ مــرد پرومتــ هوار را محسوســیت و تجلّــی بخشــید .بایــد بهطــور
جــدی درك شــود كــه اســطوره ،دیــن ،فلســفه ،علــم و هــر جهــت زندگــی هســتند و
نقــش رسآمــد آنهــا متحققگردانــی و برســاخنت رشیکگزینــیِ آزاد اســت؛ همچنیــن
بایســتی اخــاق و زیباییشناســی آن را ایجــاد منــود .ازدواجهــای معــارص كنونــی،
تــداوم فرهنــگ هیرارشــیك خاندانــی (كــه فرهنگــی حــدودا هفتهـزار ســاله اســت)
میباشــند و بهمنزلــهی حــوزهی تولیــد ارزشهــای بنیادیــن جامعــهی دولتگــرا،
تجــاوز را بــه شــیوهی هنجــار و نامــوس ،در شــخصیت زن و مــرد بهشــکل حداکــری
درونــی ســاختهاند .عــدم تحقــق عشــق ،طالقهــای شــایع و فروپاشــی خانــواده،
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بایســتی بهمنزل ـهی نتایــج فرهنــگ تجــاوزی درک گردنــد كــه بــا هــدف قــدرت و
اســتثامر ،شــخصیتها را بــدان عــادت دادهانــد .جامعــهی سوسیالیســتی و آزاد،
تنهــا توســط شــخصیتهایی میتوانــد تحقــق یابــد كــه در برابــر فرهنــگ تجــاوز،
لحظهبهلحظــه بــا فلســفه ،علــم ،اتیــك و زیباییشناســی تجهیــز شــدهاند .آشــكار
اســت كــه زندگیهــای مشــرك آزادی كــه بــر ایــن مبنــا توســعه داده شــوند ،بـرای فرد
و جامعــه همیشــه زیبایــی ،درســتی و نیكــی بهبــار خواهنــد آورد.
تنهــا از طریــق زندگــی مشــرك آزاد ،شــخصیت سوسیالیســت آن و مبــارزهی
اجتامعــیاش قــادر خواهیــم بــود حیــات معجــز هوار و ســحرآمیزی كــه توســط
مدرنیتـهی كاپیتالیســتی فــرو پاشــیده شــده را بازیابیــم و در آن ســهیم گردیــم .بدین
منظــور بایــد كــودكان و بهویــژه كــودكان دخــر را از هــان اوان كودكــی در نهادهای
مدرنیتـهی دموكراتیــك و از طریــق ذهنیــت آزاد ،آمــوزش دهیــم و وارد عمــل شــدن
از طریــق مبــارزهی سوسیالیســتی دموكراتیــك را بهعنــوان شــیوهی زندگــی خویــش
بپذیریــم ،آن را بــه دیگ ـران تعمیــم دهیــم و در آن موفقیــت كســب مناییــم.
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زندگی مشترك آزاد در ملت دموكراتیك
ه اســت كــه عبارتنــد
میدانیــم كــه هــر واحــد حیــات جانــدار ،دارای ســه نقشویــژ 
از :تغذیــه ،حفاظــت از موجودیــت خویــش و تــداوم نســل .نهتنهــا در واحدهــای
بیولوژیكــی كــه آنهــا را حیــات جانــدار مینامیــم ،بلكــه در هــر هســتی كیهانــی
كــه مطابــق خویــش دارای كاركــرد «زندهبــودن» اســت ،نقشویژههــای مشــابهی
وجــود دارد .ایــن نقشویژههــای بنیادیــن ،در نــوع انســان بــه ســطحی متفــاوت
میرســند .راســیونالیته [یــا عقــل] ،در جامعــهی انســانی بــه چنــان مرحلــهای از
پیرشفــت میرســد كــه اگــر بــه حــال خویــش رهــا شــود ،ممكــن اســت بــه موجودیت
متامــی دیگــر جانــداران پایــان بخشــد .اگــر كیهــانِ بیولوژیــك در یــك آســتانهی معین
متوقــف گردانــده شــود ،نــوع انســان نیــز بهطــور خودبهخــود تداومناپذیــر خواهــد
گشــت .ایــن پارادوكســی جــدی اســت .اگــر نــوع انســان كــه از هماكنــون جمعیــت
آن بــه هفــت میلیــارد رســیده اســت بــا ایــن رسعــت بــه تكثیــر و ازدیــاد خویــش
ادامــه دهــد ،پــس از مدتزمانــی بســیار كوتــاه ،از آســتانهی بیولوژیــك گــذار خواهــد
شــد و تداومناپذیــریِ حیــات انســانی آشــكار میگــردد .ایــن راســیونالیتهی انســان
اســت كــه منجــر بــه وضعیــت مذكــور میگــردد .بنابرایــن هــان راســیونالیته پیــش
از اینكــه بــه آســتانهی بیولوژیــك برســد ،بایــد تكثیــر و ازدیادیابــی افراطــی انســان
را نیــز متوقــف منایــد .هســتی و تكثیــر ،پدیدههــای غریبــی هســتند .ماشــینی كــه
میتــوان آن را عقــلِ طبیعــت نامیــد ،همیشــه نقشــی متوازنســاز بــازی میكنــد و
تــوازن میــان هســتی و تكثیــر را برق ـرار میمنایــد .امــا راســیونالیتهی انســان ،ب ـرای
اولیــن بــار در برابــر ایــن مكانیسـ ِـم تــوازن میایســتد .اصطــاح «خــدا شــدن» نیــز
درواقــع از همیــن راســیونالیته پدیــد آمــده اســت .خــدا ،بــه معنای انســانی اســت كه
در خــرد [یــا راســیونالیته] حدومــرزی منیشناســد .خصوصیــات راســیونال یــا عقالنــیِ
انســان ،راهگشــای ایجــاد خدایــان و ادیــان و برســاخت ســایر نظامهــای آفریننــده
گشــته اســت.
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اینكــه جانــدار تكســلولی در برابــر نیستشــدن ،خویــش را فیالفــور تقســیم
كــرده و تكثیــر میمنایــد ،از لحــاظ اســتمرار حیــات امــری دركپذیــر اســت .غریــزهی
تكثیــر در هــر واحــد جانــدار از ابتداییتریــن موجــود گرفتــه تــا انســان ،بیانگــر میــل
بــه حیـ ِ
ـات ابــدی و بیپایــان اســت .میــل بــه حیــات ابــدی ،میلــی اســت كــه درک
نگردیــده؛ اســتعداد آگاهـ ی پیداكــردن از آن و درکمنودنــش نیــز تا حــد غایی محدود
میباشــد .اینكــه آیــا آگاهیپیداكــردن از «میــل بــه حیــات» امــری الزم اســت یــا نــه،
بحثــی جداگانــه اســت .امــا پــس از آنكــه «آگاهیپیداكــردن از میــل بــه حیــات»
تحقــق یافــت ،درك میشــود كــه بــا تــداوم نســل نیــز منیتــوان بــه معنــای حیــات
دســت یافــت .حیــات یــك فــرد و میلیونهــا فــرد یكســان و عیــن همدیگــر اســت.
تكثیــر و ازدیادیابــی همچنانكــه حیــات را معنــا منیبخشــد ،میتوانــد نیــروی آگاهــی
ایجادشــده را نیــز تحریــف كــرده و تضعیــف منایــد .رســیدن بــه آگاهــی دربــارهی
خویــش ،بــدون شــك تشــكلی خارقالعــاده در كیهــان اســت .بیجهــت نیــز عنــوان
الوهیــت را برازنــدهاش ندانســتهاند .انســان بعــد از اینكــه در مــورد خویشــن بــه
آگاهــی دســت یافــت [یعنــی خــودآگاه گردیــد] ،دیگــر مســئلهی اصلــی ب ـرای وی
منیتوانــد تــداوم نســل باشــد .تــداوم نســل «انســانِ آگاه» ،نهتنهــا تــوازن را علیــه
متــام جانــداران دیگــر برهــم میزنــد بلكــه نیــروی آگاهــی انســان را نیــز بــه خطــر
میانــدازد .خالصــه اینكــه مســئلهی اساســی انســانِ آگاه منیتوانــد تــداوم نســل
باشــد .طبیعــت در منون ـهی انســان ،بــه چنــان مرحل ـهای رســیده اســت كــه «عــدم
تــداوم نســل خویــش» را از حالــت یــك مســئله خــارج منــوده اســت .میتــوان گفــت
كــه غریــزهی «تــداوم نســل» ،در انســان نیــز ماننــد هــر موجــود دیگــری باقیســت
و همیشــه نیــز ادامــه خواهــد داشــت .صحیــح اســت؛ امــا غریــزهی مزبــور غریــزهای
اســت كــه بــا نیــروی آگاهــی دچــار چالــش و تضــاد میشــود .بنابرایــن اولویـتدادن
بــه آگاهــی ناگزیــر میگــردد .اگــر كیهــان بـرای اولیــن بــار ـ تــا جایــی كــه میدانیـمـ
در منونـهی انســان بــه چنــان قـ ّوهای رســیده كــه در باالتریــن ســطح بتوانــد دربــارهی
عظیم ناشــی از این مســئله
خویشــن شــناخت كســب منایــد ،آنــگاه احســاس هیجــان ِ
یعنــی دركمنــودن كیهــان ،شــاید هــم معنــای راســتین حیــات باشــد .ایــن نیــز بــه
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معنــای گــذار از چرخـهی مــرگـ زندگــی اســت و از ایــن بزرگتــر نیــز منیتــوان شــور
و شــوق و جشــنی مختــص بــه انســان را تصــور منــود .ایــن نوعی رســیدن بــه «نیروانا،
فنــاء فیاللــه و آگاهــی مطلــق» اســت ،و فراتــر از ایــن نــه معنــای زندگــی باقــی
میمانــد و نــه نیــاز بــه خوشــبختی!
در جامع ـهی كُــرد ،اســتهالك و نابــودی زندگــی را بیــش از همــه پیرامــون پدیــدهی
زن میتــوان مشــاهده منــود .نابــودی زندگــی در پدیــدهی زن ،آنهــم در فرهنــگ
اجتامعــیای كــه نامهــای «زندگــی و زن» را بهصــورت واقعگرایانــه یكــی منــوده
اســت (واژههــای ژن ،ژیــان ،جــان ،شــان ،جیهــان ۲۳از یــك ریشـهی مشــرك میآینــد
و همـهی آنهــا بیانگــر واقعیــت زندگــی و زن میباشــند) ،نشــانهی اساســی نابــودی
اجتامعــی نیــز میباشــد .از فرهنگــی كــه راه بــر فرهنــگ ایزدبانــو گشــود و پایههــای
متــدن را در پیرامــون زن اســتوار ســاخت ،تنهــا چیــزی كــه باقــی مانــده عبــارت
اســت از یــك بیبصیرتــی عظیــم در موضــوع «زندگــی بــا زن» و تسلیمشــدگیِ
انحطاطآمیــز در برابــر غرایــز .زندگــی اجتامعــی گرفتارآمــده در چنــگال «ســنتها
و مدرنیتـهی كاپیتالیســتیِ هدفمنــد در جهــت نفــی و نابــودی» ،نوعــی حیات اســت
كــه یكــره بــه بیچارگــی زنــان محكــوم گشــته اســت .نگــرش ناموســی در قبــال زن
ـكــه گویــی آخریــن ســنگر دفاعــی باقیمانــدهی موجــود اس ـتـ در اصــل بیانگــر
حالــت دور گردانــده شــده از معنــای نامــوس (نومــوس = 24قانــون یا مقررات) اســت.
ناموسپرســتی قاطعانــه در قبــال زن ،بیانگــر یــك بیناموســیِ قاطــع اجتامعی اســت!
اینكــه جامعــه در چنــان وضعیتــی زندگــی كنــد كــه هرچقــدر از نامــوس اجتامعــی،
یعنــی ارزشهــای بنیادینــی كــه او را رس پــا نگــه میدارنــد ،دور شــود یــا دور گردانده
شــود بــه هــان انــدازه بــه ناموسپرســتی در قبــال زن بپــردازد ،یــك پارادوكــس كامــل
اســت.
كُردهــا قــادر بــه درك ایــن مســئله نیســتند كــه پــس از اینكــه نامــوس جامعــه را از
دســت دادنــد ،قــادر بــه حفاظــت از نامــوس زن نیــز نخواهنــد بــود؛ ایــن امــر نــهتنها
جهالــت اســت بلكــه از نظــر اخالقــی نیــز یــك بیاخالقــی اســت .نگــرش ناموسـیای
 ۲۳در مــن واژهــای کُــردی بــه ترتیــب بــه ایــن شــکل آمدهانــد( Jin, Jiyan, Can, şen, Cihan :بــه معنــای
زن ،زندگــی ،جــان ،شــادی ،جهــان)
Nomos24
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ـوس زن بــدان حیــات بخشــند ،از تــاش مــرد كُــرد ـ كه
كــه میخواهنــد تحــت نــام نامـ ِ
از نظــر اخالقــی و سیاســی نابــود گشــته اسـتـ جهــت اثبــات تــوان خود در گســرهی
بردگــی زن یــا بــه عبــارت دیگــر از ناتوانــی مــرد کُــرد رسچشــمه میگیــرد .میخواهــد
انتقــام درد و رنــج ناشــی از بالیایــی كــه حاكمیت بیگانه بــر رس او و جامعـهاش آورده
را بــا تحمیــل حاكمیــت خویــش بــر زن بگیــرد! بهنوعــی ،خــودـ درمانــی میكنــد.
آشــکار اســت کــه بردگــی زن در عمــوم جهــان نیــز حــاد و عمیــق اســت امــا شــاید
هــم در هیــچ كجــای جهــان بردگــیای ژرفایافتهتــر از موقعیــت بردگی زن كُــرد وجود
نداشــته باشــد .مقولـهی تعــدّد فرزنــدان كــه در جامعـهی كُــرد دیــده میشــود ،روی
دیگــر ایــن واقعیــت اســت .در جوامــع مشــابه نیــز جهالــت و فقــدان آزادی ســبب
میشــود تــا افـراد جهــت تــداوم موجودیــت خویــش ،تنهــا چــار ه ـ و یــا بهــر اســت
بگوییــم بیچارگـیـ را در تعــدّد فرزنــدان ببیننــد .در همـهی جوامعــی كــه در آنهــا
آگاهــی ذاتــی [یــا خودآگاهــی] بهوجــود نیامــده ،ایــن پدیــده مشــاهده میشــود.
پارادوكــس در اینجاســت كــه چــون امنیــت و تغذیــه ـ بهمثابــهی دیگــر عوامــل
اغامضناپذیــر حیــاتـ وجــود ندارنــد ،تعــدّد فرزنــدان منجــر بــه مســائل و مشــكالت
بزرگــی میگــردد .بیــكاری ،بهصــورت بهم ـ نوار رشــد میمنایــد .همیــن جمعیــت
افراطــی اســت كــه «بردگــی بــا دســتمزد پاییــنِ» باب میــل نظام ســود كاپیتالیســتی را
تأمیــن میمنایــد .ســنت متــدن و مدرنیتــه دســت بــه دســت همدیگــر داده و كلیـهی
تخریبــات را بدینگونــه علیــه زن صــورت میدهنــد.
همیشــه میگوییــم رشایطــی كــه ژن و ژیــان [= زن و زندگــی] طــی آنهــا از حالــت
زن و زندگــی خــارج گشــتهاند ،بازتابدهنــدهی تحلیلرفــن و فروپاشــی جامعــه
میباشــند .عنــارصی كــه میتوانیــم آنهــا را انقــاب ،حــزب انقالبــی ،پیشــاهنگ
و مبــارز عنــوان كنیــم ،بــدون اینكــه واقعیــت مزبــور را درك كننــد و در راه آزادی
بســیج مناینــد ،حتــی در ذهــن هــم منیگنجــد كــه قــادر بــه ایفــای نقــش باشــند.
آنانــی كــه خــود بــه گرهكــور تبدیــل شــدهاند ،ممكــن نیســت قــادر باشــند گرهكــور
دیگــران را بــاز كننــد و دیگــران را آزاد مناینــد .مهمتریــن نتیجــهای كــه  PKKو
جنــگ انقالبــی خلــق در ایــن موضــوع بهبــار آوردهانــد ،در ایــن زمینــه اســت کــه:
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رهایــی و آزادی جامعــه از طریــق تحلیــل پدیــدهی زن و رهایــی و آزادی زن ممكــن
میگــردد .امــا هامنگونــه كــه گفتیــم ،مــرد كُــرد نیــز نامــوس و بــه تعریفــی بهــر و
علمــی ،بیناموسـ ِی بســیار تحریفگشــتهی خویــش را در ســلطهیابی مطلــق بــر زن
میبینــد .چیــزی كــه بایــد حــل شــود ،در اصــل همیــن چالــش بــزرگ اســت.
چــون در بخشهــای قبلــی از چنیــن تالشهایــی بحــث منودیــم ،آنهــا را تكــرار
نخواهــم كــرد .در مســیر رو بــه برســاخت ملــت دموكراتیــك ،کاری كــه در پرتــو ایــن
ـس هــر آن چیــزی را انجــام داد کــه
آزمــون نیــز بایــد انجــام داد ایــن اســت کــه برعکـ ِ
تاكنــون بهنــام نامــوس انجــام داده شــده اســت .از «مردبــودنِ » واژگونشــدهی كُــرد
یعنــی اندكــی نیــز از خویــش بحــث میمنایــم؛ آن نیــز بایــد چنیــن باشــد :بایــد نگرش
مالكیتیمــان در قبــال زنــان را بهطــور كامــل بــه كنــاری بگذاریــم .زن بایــد تنهــا و
تنهــا ازآنِ خویــش (خودبــودن )Xwebûn ،باشــد .حتــی بایــد بدانــد كــه بیصاحــب
اســت و تنهــا صاحبــش خــود اوســت .بایــد بــا هیــچ نــوع احســاس وابســتگیای
ازجملــه دلدادگــیِ افراطــی 25و عشــق ،بــه زن وابســته نگردیــم .بــه هــان شــكل
زنــان نیــز بایــد خــود را از حالــت وابســته و صاح ـبدار خــارج مناینــد .اولیــن رشط
انقالبیگــری و مبارزبــودن بایســتی اینگونــه باشــد .آنهایــی كــه از ایــن آزمــون
رسبلنــد بیــرون آینــد ،یعنــی بهعبارتــی آنهایــی كــه آزادی را در شــخصیت خویــش
تحقــق بخشــیدهاند ،میتواننــد جامعـهی نویــن و ملــت دموكراتیــك را بــا آغازمنــودن
ِ
ـخصیت آزادگشــتهی خویــش برســازند.
از شـ
دقیقــا در همینجاســت كــه بــه تعریــف راســتینِ عشــق دســت مییابیم .عشــق تنها
در آن صــورت میتوانــد بــه معنــای اجتامعــی خویــش واصــل گــردد و اگرچــه بســیار
دشــوار باشــد بــه پتانســیل تحقــق دســت یابــد كــه اف ـراد ناتــوان از متوقفســازیِ
فروپاشــی و زوال جامعــه ،از نگــرش ناموســی و بــه تعریفــی علمــی و صحیحتــر،
 :Karasevda 25واژهای تركــی و بــه معنــای شــیدایی ،ســودازدگی و دوستداشــن دیوان ـ هوار و مالیخولیایــی.
تــا حــدی كــه كوچكتریــن نشــانهی منفــی علیــه ایــن بهاصطــاح عشــق ،باعــث میشــود تــا مــرد مرتكــب
هــر عمــل كوركوران ـهای ازجملــه جنایــتشــود .ایــن نــوع شــیدایی و عشــق ،بازتــاب فرهنــگ بیــش از حــد
مردســاالری اســت كــه زن را كامــا ازآن خویــش شــمرده و كوچكتریــن لغــزش زن از ایــن مســیر را توجیــه مــرگ
وی میشــارد .بــه ك ـرات در ادبیــات و ســینام ب ـهكار رفتــه و روزانــه نیــز شــاهد بازتابهــای آن در زندگــی
اجتامعــی میگردیــم!

تاریخی که در انتظار نوشته شدن است

بیناموس ـیای كــه بهطــور متقابــل پیرامــون زن ایجــاد کردهانــد دســت بردارنــد و
پیكارجویانــه و مبارزآســا وارد مرحلـهی برســاخت ملــت دموكراتیــك شــوند.
آزادشــدن زن در مرحلـهی تكویــن ملــت دموكراتیــك ،حائــز اهمیــت فراوانــی اســت.
زنِ آزادشــده ،جامعـهی آزادشــده اســت .جامعـهی آزادشــده نیــز ملــت دموكراتیــك
اســت .از اهمیــت انقالبــی باژگونســازی نقــش مــرد بحــث منودیــم .معنایــش ایــن
اســت کــه بهجــای تــداوم نســلِ متكــی بــر زن و برق ـراری ســلطه و حاكمیــت بــر
وی ،اقــدام بــه تــداوم تكویــن ملــت دموكراتیــك از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش،
تشــكیل نیــروی ایدئولوژیــك و ســازمانی ایــن امــر و حاكممنــودن اتوریتـهی سیاســی
خویــش گــردد؛ اقــدام بــه بازتولیــد ایدئولوژیــك و سیاســی خویــش شــود .بهجــای
تکثیــر فیزیکــی ،از نظــر ذهنــی و روحــی تــوان یابــد .همیــن واقعیــات هســتند كــه
رسشــت و طبیعــت عشــق اجتامعــی را پدیــد میآورنــد .قطعــا نبایــد عشــق را بــه
هماحساســی و جاذب ـهی جنســی دو نفــر كاهشدهــی منــود .حتــی نبایــد مفتــون
زیباییهــای ظاهــریای گشــت كــه فاقــد معنــای فرهنگــی هســتند .مدرنیتــهی
كاپیتالیســتی نظامــی اســت كــه بــر روی «نفــی و انــكار عشــق» برقـرار شــده اســت.
نفــی و انــكار جامعــه ،طغیــان فردگرایــی ،آكندگــی متامــی حوزهها از جنســیتگرایی،
الوهیتیافــن پــول ،جایگزینشــدن دولـتـ ملــت بهجــای خــدا ،مبدلشــدن زن بــه
یــك هویــت بیدســتمزد یــا دارای نازلتریــن دســتمزد؛ جملگــی بــه معنــای نفــی و
انــكار بنیــان مــادّی عشــق نیــز میباشــند.
بایســتی رسشــت و طبیعــت زن را بهخوبــی شــناخت .اینكــه جنب ـهی جنســی زن
از نظــر بیولوژیــك جــذاب دیــده شــود و بــر چنیــن مبنایــی بــا وی رفتــار گــردد و
رابطــه برقـرار شــود ،بــه معنــای شكســت عشــق از هــان رسآغــاز اســت .هامنگونــه
كــه منیتوانیــم جفتگیریهــای بیولوژیــك ســایر گونههــای جانــدار را عشــق
بنامیــم ،منیتوانیــم آمیزشهــای جنســی بیولوژیــك نــوع انســان را نیــز عشــق
بنامیــم .میتوانیــم ایــن را فعالیتهــای تولیدمثــل طبیعــی جانــداران بنامیــم .بـرای
ایــن فعالیتهــا حتــی لزومــی بــه انســانبودن نیســت .انســانـ حیوانهــا ،خــود
بــه راحتتریــن شــكل ایــن نــوع فعالیتهــا را انجــام میدهنــد .آنكــه خواهــان
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عشــق راســتین اســت بایــد ایــن شــیوهی تولیدمثــل انســانـ حیوانــی را بــه كنــاری
بگــذارد .بــه نســبتی كــه زن را ابــژهی جاذبـهی جنســی نیانگاریــم و از ارزیابیهــای
ابژهانــگار گــذار كنیــم ،میتوانیــم زن را در مقــام دوســت و رفیقــی ارزشــمند جــای
دهیــم .دشــوارترین نــوع رابطــه ،آن نــوع از «دوســتی و رفاقــت بــا زنــان» اســت كــه
از جنســیتگرایی گــذار منــوده باشــد .حتــی وقتــی در رشایــط زندگــی مشـ ِ
ـرك آزاد بــا
زن بـهرس بــرده شــود نیــز ،بایســتی در مبنــای رابطههــا مقولـهی برســاخت جامعــه و
ملــت دموكراتیــك جــای بگیــرد .بایســتی از ایــن وضعیــت رایــج در محدودهی ســنتی
و مدرنیتــه کــه همیشــه بــه چشــم همــر ،مــادر ،خواهــر و محبوبه به زن نگریســته
میشــود ،گــذار كنیــم .ابتــدا بایــد رابط ـهی قــوی انســانیای را مرســوم مناییــم كــه
متكــی بــر «وحــدت معنــا »٢٦و گرایــش بــه برســاخت جامعــه باشــد .یــك زن یــا
مــرد بایــد در صــورت لــزوم دســت از همــر ،فرزنــد ،مــادر ،پــدر و محبوب ـهاش
بــردارد امــا بــه هیــچ وجــه دســت از نقــش خویــش در جامعـهی اخالقــی و سیاســی
برنــدارد .مــرد قــوی بــه هیــچ وجــه بــه زن التــاس منیمنایــد ،در پــی دسـتیابی بــه
او منیافتــد ،او را بــه بــاد رضب و شــتم منیگیــرد و بــه او حســودی منیكنــد .اگــر
همــر و محبوبـهاش بخواهــد از او جــدا شــود ،حتــی تلنگــری نیــز بــه او منیزنــد.
حتــی اگــر انتقاداتــی از او داشــته باشــد ،بعــد از بیــان انتقاداتــش كمكــش میكنــد تــا
بــه دلخــواه خویــش زندگــی كنــد .اگــر میخواهــد رابطـهای بــا زن داشــته باشــد كــه
از بنیــان قــوی ایدئولوژیــك و اجتامعــی برخــوردار باشــد ،بایــد ترجیــح و خواســته را
بــه اختیــار زن بســپارد .بــه میزانــی كــه ســطح آزادی زن ،ترجیــح آزادانـهاش و قابلیت
رفتــاری متكــی بــر نیــروی ذاتـیاش توســعه یافتــه باشــد ،بــه هــان انــدازه میتــوان
بهشــكلی بامعنــا و زیبــا بــا آن زن زیســت.
ایدهآلتریــن زندگــی مشـ ِ
ـرك زن و مــرد ،در رشایــط امروزیــن و واقعیــت اجتامعــی
مــا تنهــا هنگامــی قابــل تحقــق اســت كــه در فعالیتهــای دشــوار برســاخت ملــت
دموكراتیــك موفقیتهــای بزرگــی بهدســت آورده شــوند .در كُردســتان امروزیــن و
واقعیــت جامعـهی كُــرد ،یــك دیالكتیــك بامعنــای عشــق ناچــار اســت كــه به نســبت
فراوانــی افالطونــی باشــد و افالطونـ یوار جریان یابد .چنین عشــقی ارزشــمند اســت.
 : Anlam birliği ۲۶یكیشدن معنا ،وحدت معنا
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عشــق افالطونــی  ،عشــق پنــدار و كــردار اســت ،به همین ســبب ارزشــمند میباشــد.
زندگــیِ دایمــی بــا یــك زن بســیار زیبــارو ،عشــق نیســت .و چون عشــق نیســت ،بعد
از یــك دورهی كوتــاه آمیــزش ،دوروییهــا نشــان داده خواهنــد شــد .زیـرا از نیــاز بــه
نوعــی رابط ـ ه نشــأت گرفتــه كــه بیمعنــا برق ـرار گشــته یــا بــر مبنایــی بیولوژیــك
اســتوار شــده اســت .در مقابــل ایــن شــیوه ،در پراكتیــك  PKKو  KCKبســیاری از
زنــان و مــردان جوانــی کــه تــا دیــروز َبــرده بودنــد و اصــا در کنــار هــم نبــوده و
بــا یكدیگــر بـهرس نــرد ه بودنــد ،در برســاخت ملــت دموكراتیـ ِ
ـك خلقهــای خویــش
دوشــادوش همدیگــر و بــا عشــقی افالطونــی 27موفــق بــه انجــام كارهــای ســرگ و
عظیمــی گشــتند و ثابــت نیــز منودنــد كــه چــه شــخصیتهای بزرگــی میباشــند.
در ایــن راه صدهــا شــهید قهرمــان داریــم كــه هركــدام یــك ارزش میباشــند .اینهــا
قهرمانــان بزرگــی هســتند كــه موفــق گشــتهاند « َمــم و زیــن »28شــوند.
بدینوســیله ســخن گفــن از آزمونهــا و تجــارب خود را یــك ِدین محســوب میمنایم.
تــا جایــی كــه بهخاطــر دارم در اولیــن بازیهــای ســنین كودكــی ،همراهــی بــا دخرتان
را الزم ـهی آزادی میشــمردم .وقتــی ازدوا ج كــرده و بــه خان ـهی بخــت میرفتنــد،
ازجملــه هنــگام ازدواج خواهرانــم نیــز ،چنــان احساســی داشــتم كــه انــگار همهشــان
را از دســت دادهام .وقتــی اندكــی بــزرگ شــدم و بــا اخــاق ناموســیِ قاطعانــهی
جامعــه مواجــه گشــتم ،خویــش را كامــا واپــس كشــیدم .امــا ایــن واپسکشــیدن،
واپسکشــیدنی بــود كــه بــا دلآزردگــی گذشــت .بهتدریــج متوجــه میگشــتم كــه
مدتهاســت زنــان را از دســت دادهایــم .بــه هیــچ وجــه از اســتاتو و موقعیــت
ایجادشــدهی ز نـ مــرد راضــی نگشــتم .همیشــه گامنهایــی داشــتم مبنــی بــر اینكــه
ایــن موقعیــت بــر پایـهی اشــتباهات پایهریــزی شــده اســت .موقعیتی بــود كــه آن را
 27عشــق افالطونــی  :عشــقی اســت كــه رابطـهی جنســی در آن جــای نــدارد؛ از منظــر افالطــون عشــق واســطهی
انســانها و خدایــان اســت و فاصل ـهی میــان آنهــا را پُــر میكنــد.
 : Mem û Zîn 28عاشــق و معشــوقی كُــرد؛ نامشــان در ادبیــات و موســیقی كــوردی میدرخشــد .بهاصطــاح لیلــی
و مجنــونِ كُردهاینــد! بــه قــول احمــد خانــی كــه داســتان آنهــا را بــه شــعر درآورده داســتان مــم و زن داســتان آزادی
ملــت كُــرد اســت.

Zînê û Memê bikim behane
Nexmê wiha ji perdê derînim

şerha xemê dil bikim fesanz
Zînê û Memê ji nû vejînim
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از تــه دل نپذیرفتــه بــودم .هیــچ متایــل و خواســتهای جهــت آنكــه در چارچوب چنین
موقعیتــی بــا زن بـهرس بــرم در مــن ایجــاد نشــد .شــاید مــادرم در ســنین خردســالیِ
مــن متوجــه ایــن وضعیتــم شــده بــود كــه خطــاب بــه مــن گفــت« :بــا ایــن وضــع و
حــال خویــش منیتوانــی بــا زن بـهرس بــری» .ب هراســتی نیــز مــن هیــچ منیخواســتم
زن داشــته باشــم .حتــی اگــر میخواســتم نیــز اصــا منیدانســتم كــه چگونــه بایــد بــا
زن زندگــی كنــم .هرچــه بــزرگ میشــدم ،بــه یــك كــودك بزرگجثــه مبــدل میشــدم.
یعنــی مردانــی كــه در اطرافــم بودنــد هــر كدامشــان بــه یــک گُــرگ شــکارکنندهی
زن تبدیــل شــده بــود .امــا مــن همچــون یــك بینــوا باقــی مانــده بــودم .هامننــد یــك
خیــال كمرنــگ و دور بــه خاطــر دارم كــه زنــان بــه مــن عالقـ ه نشــان میدادنــد .بــه
نظــرم مـرا پدیــدهای میدیدنــد کــه هیــچ امیــد و انتظــاری از او منـیرود .صحیحتــر
اینكــه بــا زبــان بیزبانــی میگفتنــد موجــودی دوستداشــتنی هســتی امــا بــا
زمانــه همخوانــی نــداری! در حالــی كــه هركســی ب ـرای خــود همــر و محبوب ـهای
مییافــت ،مــن در ایــن موضوعــات هیــچ كاری از دســتم برمنیآمــد .عشــقهایی
همچــون عشــق بــه خــدا یــا عشــق بــه دیگــر مقوالتــی از آن دســت نیــز نداشــتم.
تنهــا مــوردی كــه نســبت بــه آن عالقهمنــد بــودم ،داشــن رفاقتهایــی خــوب بــود.
قبــل از ماجـرای ازدواجــی پــوچ كــه بــه ناگهــان دچــارش شــدم ،عالیقــی داشــتم كــه
میتوانــم آنهــا را عشــق افالطونــی بنامــم .هرچــه بــه زیبایی الوهــی موجــود در زن
پــی میبــردم ،عمیقــا تحــت تأثیــر آن قـرار میگرفتــم .امــا جهــت در میــان گذاشــن
ایــن موضــوع بــا طــرف مقابــل ،نــه توانــی داشــتم و نــه متایلــی .مــن در بنیــان ایــن
عشــق افالطونــی همیشــه میهــن گمگشــته ،كُردســتان ،هویــت ازدســترفته و
كُردهــا را میدیــدم .بــه نظــر مــن كســی كــه میهــن و هویتــش را از دســت داده
بــود منیتوانســت عشــقی نیرومنــد ،خواســتنی ،ارادهمنــد و تحققپذیــر داشــته
باشــد .چــه دردنــاك و اسـفانگیز كــه ایــن تشــخیص مــن صحیــح بــود .اگــر بگویــم
در بنیــان ازدواج پــوچ و خطرنــاك مــن احســاس و عاطفــه وجــود نداشــت ،دروغ
خواهــد بــود .اگــر بگویــم تنهــا بــا هدفــی سیاســی بــود ،رفتــاری دورویانــه نشــان
دادهام .هــم احســاس و عاطفــه و هــم هــدف سیاســی وجــود داشــت .منیدانــم
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او اول پنجــرهی رابطــه را گشــود یــا مــن؟ اگــر بگویــم تصادفــی بــود نیــز چنــدان
واقعگرایانــه نخواهــد بــود .بــه نظــر مــن تنهــا توجیــه ایــن رابطــه ،تحققناپذیربــودنِ
عشــق كشــور گمگشــته و هویــت اجتامعــیِ ازدس ـترفته بــود .وقایــع و حـ ِ
ـوادث
پیشآمــده ،انگشــت صحــت بــر ایــن واقعیــت مینهنــد .آن ســالها ،ســالهایی
بودنــد كــه عشــق بههیچوجــه منیتوانســت تحقــق یابــد .ترانـهای از «آرام تیگـران»
كــه گــوش دادم نیــز ،همیــن ناممكنبــودن را بــاز میگفــت .میتوانــم بگویــم
بــا خشــم بزرگــی كــه نســبت بــه تحققناپذیربــودنِ عشــق در آن رشایــط احســاس
ت بــه كار برســاخت  PKKو ب هراهانداخــن جنــگ انقالبــی خلــق گشــتم.
منــودم ،دسـ 
وقتــی شــار بســیار فراوانــی زن در فعالیتهایــم مشــاركت منودنــد ،چیــزی كــه بــا
ـق جمعــی یــا كلكتیــو بــود .رشایــط عشــق فــردی وجود نداشــت.
آنهــا زیســتم ،عشـ ِ
اصــا جســارت واردشــدن بــه عشــق فــردیای را نتوانســتم نشــان دهــم كــه بهغیــر
از مــن ،اف ـراد بیشــاری آن را در خــارج و داخــل  PKKآزمودنــد .بــاز هــم تــرس
مــن گُل كــرده بــود! صحیحتــر اینكــه همیشــه فكــر میكــردم چنیــن عش ـقهایی
غیرممكــن میباشــند .ایــن اندیشــهام نیــز صحیــح بــود .در آن دوران ،اندیشــهی
«عــروس رسزمیــن» بــه ذهــن مــن خطــور كــرد .بــه هیــچ وجــه جایــی بـرای «عــروس
مــن» وجــود نداشــت .صدهــا دخــر جســورتر و باهوشتــر از مــن وجــود داشــتند.
بخــش بزرگــی از آنــان شــهید شــدند .همیشــه خواســتم تــا ایــن را حــس كنند كــه ازآنِ
آنــان هســتم .امــا ایــن تالشــی بیهــوده بــود...
در ایــن وضعیــت بایــد فــرد و عنــارص عشــق ،منایندگــی آزادشــدن میهــن و رهایــی
یــك جامعــه و ملــت را برعهــده بگیرنــد .ایــن نیــز مســتلزم جنگیدنهــا و مبــارزات
بســیار شــدید نظامــی و سیاســی اســت؛ مســتلزم یــك نیــروی بســیار عظیــم اخالقــی
و ایدئولوژیــك اســت .همچنیــن نبــود زیبایــی و محرومیــت از زیبایــی را برمنیتابــد.
آنــان كــه ادعــای داشــن عشــق افالطونــی دارنــد اگــر بخواهنــد عشــق خویــش را
خصوصــی ســازند و بهطــور ملمــوس بــا آن زندگــی كننــد ،بایــد متامــی ایــن رشایــط را
فراهــم ســازند .اگــر توانشــان كفــاف فراهمســازی ایــن رشایــط را ننامیــد ،یــا بایــد
عشــق افالطونیشــان را ادامــه دهنــد یــا اگــر تــوان ایــن را ندارنــد و دركــش منیكننــد،
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ازدواجهــای ســنتیِ متدنــی و مدرنیتـهای را صــورت خواهنــد داد كه قوانیــن بیولوژیك
یــا باهمبودنهــای جنســیِ بــردهوار در آنهــا ســاری و جاریســت .عشــق آزاد
منیتوانــد بــا ازدواج یــا رابطههــای خــارج از چارچــوب ازدوا جِ بیولوژیـكـ بــرد هوار در
یكجــا بگنجــد .قانــونِ عشــق ،چنیــن روابطــی را برمنیتابــد.
از شــهدای بــزرگ زن ،آن ارزشهــای متعالیمــان ،تــا حــد غایــی آموختــم كــه زن
موجودیتــی ارزشــمند اســت .زندگـیای كــه بــا آنــان گذشــت ،شــاید هــم عشــق بــه
میهــن گمگشــته و هویــت اجتامعــی ازدســترفتهای بــود كــه از نــو و بهشــكلی
آزادانــه بهدســت آورده شــده بــود .صدالبتــه ایــن نیــز عشــقی بســیار ارزشــمند ،بزرگ
و حقیقــی بــه شــار میرفــت .عشــق بزرگــی بــود كــه اگرچــه خائنــان و دورویــان
بســیاری نیــز در آن حضــور داشــتند؛ امــا مــن نیــز در آن ،یــاد و خاطــرهی « َمــم و
زیــن» را هــم جــان میبخشــیدم و هــم متحقــق میمنــودم.
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سخن پایانی
یکــی از مــواردی اساســی کــه بایــد درعرصــه اجتامعــی انجــام داد این اســت کــه ارزش
و موقعیــت ازدسـترفته اجتــاع را بــار دیگــر بــه آن برگردانــد .اقلیــت محــدودی کــه
دولــت و اقتصــاد را در قبضــه خــود گرفتــه بایــد از رفتارهــا و برخوردهــای نابودکننده
و یغامگرانــه نســبت بــه جامعـهای کــه هـزاران ســال اســت بــا تحمــل ســختیها و
انجــام فعالیتهــای زیــاد تــا به امروز رســیده ،دســت برداشــته و اعتبــار و ارزشدهی
مجــدد بــه آن را جــزو سیاســت اساســی اجتامعــی خــود قـرار دهــد .بایــد حفاظــت از
جامعــه هــم در برابــر تعــرض طیــف اقلیت دولــت و هــم در برابر چپاولگــری ،رسقت
و حمــات فــرد ،از وظایــف اساســی بخــش اجتامعــی برنامــه باشــد .ســطح آزادی زن،
ســطح آزادی جامعــه و ســطح آزادی جامعــه نیــز ،ســطح دمکراتیکبــودن عمومــی و
دولــت اجتامعــی مراعاتکننــده آن را نشــان میدهــد.
بنــا بــه اینکــه آزادی زن موضوعــی محــوری اســت بنابرایــن بایــد آزادی زن را بهعنوان
مــادهای جداگانــه در برنامــه ی کاری خــود تنظیــم منــود .تحلیالتــی کــه در رابطــه بــا
مســئله زن انجــام دادهایــم نشــان داده کــه مســئله زن پایــه اساســی تحــول اجتامعی
را تشــکیل میدهــد .اگــر یکــی از مــواردی که سوسیالیســم رئالیســتی در آن شکســت
خــورد مســئله جنــگ و اقتدار باشــد ،مورد دوم مســئله زن میباشــد .زن و اقتــدار دو
موضــوع بســیار متضــاد و متناقضانــد .زن اولیــن جنــس ،طبقــه و ملت رسکوبشــده
اســت .اگــر آزادی و برابــری زن مطابــق مراحــل و تحــوالت تاریخــی تحلیــل نشــود و
تئــوری آن ارائــه نگــردد پراکتیکــی موفــق صــورت نخواهــد گرفت.
در زن کــرد هنــوز هــم اثـرات دوره نوســنگی دیــده میشــود .همـراه بــا ایــن بــاز هم
متحمــل کلیــه مشــقتها و ســختیهای دوران متــدن شــده اســت .دارای ســاختاری
مقــاوم اســت .بدیهــی اســت کــه مــورد خیانــت عــر نیــز واقــع شــده اســت .اگــر
ایــن ویژگیهــا بــا تالشهــای جهانــی فمینیســم متحــد شــوند ،حزبــی جداگانــه بـرای
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زنــان میتوانــد در مبــارزه ب ـرای دمکراتیزاســیون ،آزادی و برابــری اجتامعــی نقــش
بزرگــی ایفــا منایــد( PAJK .حــزب آزادی زنــان کردســتان) متناســب بــا ایــن نقــش
تأســیس شــده اســت .هرچنــد براحتــی منیتوانــد از تأثیر ذهنیــت مردســاالری رهایی
یابــد امــا ارصار بــر آزادی حائــز اهمیــت حیاتــی اســت .ب ـرای آزادشــدن دنیــای زن،
عملکــرد هامهنــگ ذکای تحلیلگــر و ذکای عاطفــی زن بهرتیــن راه خواهــد بــود.
بایــد اســطوره ،فلســفه ،دیــن و علــم را براســاس دیــدگاه زن ،مــورد بازبینی قـرار داده
و توســط ذکاوت مختــص بــه زن آزاد تفســیر گردیــده و بــه منصــه عمــل گذاشــته
شــود .اگــر براســاس ذکاوت زن بــه تئــوری و پراکتیــک نــگاه کنیــم دنیــای طبیعیتــر،
ب و زندگــیای پــر از زیبایــی خواهیــم
صلحآمیزتــر ،آزادیخواهتــر و مســاواتطل 
داشــت.
ارصار بــر ( PAJKحــزب آزادی زنــان کردســتان) در کردســتان و پیرشفــت آن موجــب
بــروز فضایــل الهگــی ،پاکــی فرشــتهگونه و زیبایــی آفرودیتــی میشــود .زنــی کــه
در نتیجــه ایــن ســنتز شــکل گیــرد هیــچ فرهنــگ مردســاالری کــه نتوانــد تحلیــل
کنــد ،مشــکالت زندگــی کــه نتوانــد تحمــل کنــد و عملیاتــی کــه نتوانــد اج ـرا کنــد،
وجــود نخواهــد داشــت .تــا زمانــی کــه فضیلــت زنــی کــه هــم ارزش قداســت الهــه
در اســطوره و تاریــخ باشــد ـ در برابــر فرهنــگ بردگیســاز شــدید ،زنبودنــی مطیــع
و مردانگــی مســتبد کــه در طــول تاریــخ متــدن رایــج بــوده ـ بوجــود نیایــد ،آزادی
و برابــری و اصالــت در زندگــی تحقــق نخواهــد یافــت .اگــر ایــن ارزشهــا بدســت
نیاینــد ،زندگــی از بیارزشبــودن رهایــی نخواهــد یافــت.
در موقــع پرداخــن بــه دفاعیــه ام ســعی منــودم مبــارزهای اجتامعــی را کــه از دوران
هفتســالگی بــدان وارد شــدم در مقــام پاســخگویی بــه دیدگاههایــی کــه احتــال
ظهــور داشــتند یــادآوری کنــم .بحــث از «زندگــی اجتامعــی مــدرن» در مقابل کســی
کــه از هفتســالگی نیــروی مبــارزه در برابــر حــق زندگــی اجتامعــی اعطــا شــده از
طــرف مــادرش را نشــان داده ،بــه معنــای اعــان جنــگ در برابــر او اســت .ایــن تنهــا
جنگــی اجتامعــی نیســت بلکــه دارای ابعــاد سیاســی نیز میباشــد .عدم درک مســئله
مــن و زن« ،آپــو و زن» ،نــه تنهــا بـرای  PKKبلکــه بـرای عــر حــارض در حکــم خالء
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و فقــدان اســت .از جملــه کســانی هســتم کــه بزرگتریــن مبــارزه را ب ـرای زن در
عــر حــارض انجــام دا دهام .در ایــن مــورد اعتــاد عظیمــی بــه خویــش دارم .گــان
منیکنــم کســی بــه انــدازه مــن روابــط سیاســی ،اجتامعــی و نظامــی پیرامــون زن را
تحلیــل منــوده باشــد .خــواه جامعهشــناس باشــد یــا عاشــق ،خــواه نظامــی باشــد یــا
سیاســتمدار .بایــد گفــت بـرای نخســتین عشـقهای بســیاری از رفقــای دخــر و پــر
شــجاع و قهرمــان حائــل قـرار دادم و از آن مامنعــت بهعمــل آوردم ،بـرای ایــن منظور
تدابیــر عملــی و رهیافتهــای تئوریک ـیای اتخــاذ منــودم کــه در عقــل منیگنجنــد.
میتــوان فرمــول آن را نیــز بیــان دارم.
توانســتم مســئله جنــگ «نامــوس» مربــوط بــه خاورمیانــه کــه از شــخص مــادرم و
متعاقــب آن از ســنت خلــق کــرد و ســایر خلقهــا ناشــی شــده بــود را از محتــوای
ســطحی رصفـاً جنســی خارج منــوده و چگونگــی معنایابــی آن را در جامعه ،سیاســت
ت یافتــم ایــن بــود کــه زن اولیــن
و جنــگ نیــز نشــان دهــم .نتیجـهای کــه بــدان دسـ 
طبقــه ،جنــس و ملــت مســتعمره و رسکوبشــده اســت .هیچگونــه مبــارزه و
فعالیــت دمکراتیــک و سوسیالیســتی تــا زمانیکــه از آزادی جنســیتی ،طبقاتــی و ملی
زن نگــذرد ،بهطــور قطــع بــه نتیجــه نخواهــد رســید .در جامعــه کــرد اگــر روابــط
ازدواج ،جنســیتی و عشــق بــر محــور آزادی زن و برابــری اســتوار نگــردد و در راســتای
فعالیتهــای تئوریکــی و پراکتیکــی ب ـرای تحقــق ایــن هــدف ق ـرار نگیرنــد هیــچ
ارزشــی ندارنــد .اگــر چــه معــذب شــوم ،از تکـرار ایــن باکــی نــدارم کــه روابــط مذکور
ارزشــی فراتــر از «فاحش ـهگری در فاحش ـهخانههای عمومــی و خصوصــی» ندارنــد.
رفاقــت مــن بــا زن و پیامنــی کــه بــا وی بســتهام ،دارای ارزشــی فلســفی ،تاریخــی و
اجتامعــی بــوده و محتــوای فعالیتــی عملــی در راه میهندوســتی ،آزادی و برابــری را
در خویــش میپرورانــد .چــه دردنــاک اســت اگــر نتــوان بــه ایــن پــی بــرد کــه مــن
عــاوه بــر تئــوری راســتین عشــق ،در عمــل نیــز در راه تحقــق آن مبــارزه بزرگــی را
انجــام دادهام.
بهنظــر مــن گشــودهبودن محیــط بــر روی عشــق در صفــوف مــا بـرای آزادی ،جنــگ،
برابــری و دمکراســی رضورتــی گریزناپذیــر اســت .محیــط و جامعـهای کــه بــر روی
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عشــق بســته باشــد ،آزادی ،برابــری ،میهندوســتی و دمکراســی در آن رشــد نخواهــد
کــرد .اگــر زن اعتــاء نیابــد هیــچ یــک از دعــاوی رشافتمندانــه خلــق بــه پیــروزی
دســت نخواهــد یافــت .در جنبــش مــن ،آزادی زن در رأس اساسـیترین ارزشهــا قرار
دارد .ایــن در حال ـ ی اســت کــه جنبــش زنــان یکــی از جوانــب اساســی انقالبهــای
اجتامعــی اســت کــه بــه تازگــی در ســطح جهانــی گســرش مییابــد .انقــاب زن،
انقالبــی در درون انقــاب اســت .درک گردیــدن زن آزاد ،درک مجــدد جامعــه ،زندگــی
و تاریــخ اســت .رهامنــودن زن از ارتجــاع فئودالیســم دینــی و کاالشــدگی مفــرط بـرای
کاپیتالیســم از اساس ـیترین وظایــف اســت .همچنیــن از دیگــر وظایــف اساســی،
نجــات زن از ازدواج و اخــاق مــرد حاکمــی اســت کــه از ســوی فئودالیســم و
کاپیتالیســم پــرورش یافتــه اســت.
زن بایــد در قالــب حقیقــت  PAJKایفــای نقــش کنــد .الهگــی در واقــع بیانگــر،
قدعلممنــودن زن در برابــر حاکمیــت  5000ســاله مــرد میباشــد .ایــن فرهنــگ ،زن
را بــه وضعیتــی اســفبار دچــار ســاخته اســت .ازدواج مبنــی بــر ملکیــت از بزرگتریــن
تهدیــدات نســبت بــه زن میباشــد .تــا زمانیکــه آزادی زن تأمیــن نشــود منیتــوان
در هیــچ مــوردی زندگ ـیای آزاد ،ارزشــمند و معنــادار را توســعه داد .زنــان مبــارزه
وســیعی انجــام خواهنــد داد .در نبــود ایــن جنــگ ،میهندوســتی و برابــری تحقــق
نخواهــد یافــت .عشــق برخــاف آنچــه کــه تصــور میشــود ،مســتلزم ارائــه تئــوری
و پراکتیکــی کام ـاً جامعهشــناختی میباشــد؛ عشــق را منیتــوان بــه احساســات و
امیــال ســطحی دو نفــر محــدود منــود .عشــق ،شــجاعت و پیــروزی و محبت عظیمی
میطلبــد .آنکــه پیــروز نگــردد منیتوانــد عاشــق شــود .ســیامی عشــق همیشــه
معطــوف بــه جنــگ پیــروزی آفریــن آزادی میباشــد .رنــج عشــقی کــه بدنبــال آن
دوانــم ،اینگونــه میباشــد.
البتــه ایــن را میدانیــم کــه افـراد از دو جنــس متفــاوت تشــکیل شــدهاند .امــا نبایــد
فرامــوش کنیــم در حــا ل حــارض ،در میــدان جنــگ هســتیم .بهدلیــل اینکــه فاتحیــن
همــه چیــز مــا را بــه یغــا بردهانــد ،زنانــی بنــام زنــان مــا وجــود ندارنــد .زنــی کــه
اکنــون وجــود دارد زنــی اســت کــه تبدیــل بــه کاال شــده و بســیار تنــزل یافتــه اســت.
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اگــر مبــارزان آزادی بــا ایــن نــوع زنــان رابطــه برقـرار کننــد ،بــا جوهــر خــود در تضــاد
قـرار میگیرنــد .اگــر زنــان آزادیخــواه نیــز بــا ایــن نــوع مردهــا رابطــه برقـرار کننــد
بســیار بیشــر از ایــن بــا جوهــر خــود بــه چالــش میافتنــد..
غریــزه درونــی جنســی را میشناســم .تنهــا راهــی کــه بـرای خلقمــان باقــی گذاشــته
شــده تــا بــه موجودیــت خــود ادامــه دهــد متکــی بــه غریــزه درونــی جنســی اســت.
آنهــم بــه بالیــی بــر رس وی تبدیــل شــده اســت .مهــم آن اســت کــه بتــوان نســل
خــود را بــه شــکلی ایــدهآل تــداوم بخشــید .آن نیــز مســتلزم جنگهــای فلســفی و
اجتامعــی بزرگــی اســت.
پدیــدهای کــه در میــان مــا جریــان دارد بـ ه لحــاظ اهمیــت زیــادی کــه دارد ،تاریخــی
اســت .مبنــی براینکــه گروهــی از رفقــای دخــر میتواننــد ،در ایــن مراحــل تاریخــی
احتیــاج بــه زنــان اصیلــی وجــود دارد کــه براســاس اصطالحــات الهگــی ،فرشــتگی و
آفرودیتشــدن تنظیــم شــوند .منظــور از ایــن پیشــنهاد نیــز اعــان جنــگ در برابــر
فرهنــگ وحشــتناک بردگیســاز ایجــاد شــده علیــه زن در خاورمیانــه میباشــد .در
صفــوف مــا صدهــا نفــر از آنهــا بــا ایســتار قهرمانانــه عظیمــی در شــهادت خویــش
ایــن حقیقــت را بــه اثبــات رســاندند .گرامیداشــت یــاد آنــان حائــز اهمیــت بســیاری
اســت .هنــوز هــم معتقــدم کــه شــار زیــادی از زنــان شــجاع و قهرمــان وجــود دارند.
بــه تازگــی شــخصیتهای بــزرگ بــا شــهامت ،عــادل و عاشــق شــکل میگیرنــد.
بــا نشــاندادن اینکــه منونههــای برگزیــده ذکای تحلیلگــر و عاطفــی هســتند،
شــخصیتهای خــود را از نــو میســازند .ایــن تحــول ،نقطــه عطــف تاریخــی بســیار
ارزشــمندی اســت .حتــی مــن نیــز بــه خــود جــرأت نــداده و منیدهــم کــه نســبت
بــه زنــان برخــوردار از چنیــن جوهــری رفتــاری مالکانــه داشــته و یــا بــا ذهنیــت نظام
رســمی ،آنــان را بــه همــری برگزینــم .بـرای نیرومنــدی زنــان هــر چقــدر تــاش بــه
خــرج دهیــم بازهــم کــم اســت .در حقیقــت آنــان مناینــدگان عشــق کلکتیو هســتند.
رفقــای ارزشــمند بســیاری کــه مایــه افتخــار هســتند وجــود دارنــد .به نظر من عشــق
و محبــت خصوصــی شــده در ایــن مرحلــه چنــدان ســودی نــدارد .ازدواجهــای آزادانه
در رشایــط صلــح قطعــاً تحقــق خواهنــد یافــت .امــا مشــک ل آفرینبــودن ازدواج
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آزادانــه در رشایــط موجــود و بهویــژه در عرصــه جنــگ از نحــوه ازدواج برخــی از
رفقــا کــه حتــی شــامل مــن نیــز میگــردد ،اثبــات شــده اســت.
مــن بـرای عشــق احـرام بیپایــان قائلــم .امــا اگــر فلســفه و عملیاتــی کــه بــه ایــن
منجــر شــود وجــود نداشــته باشــد ،تــا بــه آخــر بــه ایــن خودفریبــی «نــه» میگویــم.
برایــن بــاورم کــه در چارچــوب ایــن اصطالحــات بتــوان بــا تالشهــای پراکتیکــی بــه
مراتــب آزادانهتــر ،راه را بــر عشــق و محبــت راســتینی کــه در حــرت آنیــم ،گشــود.
چیــزی كــه الزم اســت ،یــك «انقــاب زن» اســت كــه بایــد در متامــی حوزههــای
اجتامعــی صــورت گیــرد .هامنگونــه كــه بردگــی زنــان ژرفتریــن بردگــی اســت،
انقــاب زن نیــز بایــد ژرفتریــن انقــاب آزادی و برابــری باشــد .انقــاب زن هــم از
حیــث نظــری و هــم از حیــث عملــی ،مســتلزم ریشـهدارترین اقدامــات اســت .قبــل
از هرچیــز یــك مبــارزهی متوالــی و مســتمر در برابــر ایدئولــوژی جنســیتگرا الزم
اســت .انقــاب زن همچنیــن مســتلزم مبــارزهی اخالقــی و سیاســی در برابــر ذهنیــت
تجاوزگــری اســت كــه بیســت و چهــار ســاعته در حــال جریــان میباشــد .همچنیــن
مســتلزم محكومســازی و رد پدیــدهی بــ ه دنیــا آوردن بچــه جهــت خدمــت بــه
قــدرت و اســتثامر اســت .مســتلزم ســپردن كامــل ارادهی بــهدنیــا آوردن بچــه ،بــه زن
آزادشــده اســت .مســتلزم ایجــاد انقــاب در ایدئولــوژی خانــدا ن و خانواده میباشــد.
بــه نظــر میآیــد كــه مهمتریــن مــورد نیــز ایــن اســت كــه بایســتی از فلســف ه یــا
بهعبــارت صحیحتــر بیفلســفهگی زندگــی كنونــی بــا زن ،گــذار منــود .نیــروی
زندگــی بــا زن را بایســتی بــا نگــرش مبتنــی بــر داشــن فرزنــدان و ارضای میل جنســی
مرتبــط ندانســت ،بلكــه بایــد آن را بهعنــوان ژرفتریــن پیونــد دوســتی ،رفاقــت و
اجتامعیبــودن ،در امــر ایجــاد زیبایــی ،صداقــت ،صلــح و اصالــت ،همچنیــن ترشیك
مســاعی و تســهیم آزادانــه و برابــر مشــاهده كــرد.
بــدون شــك ،تســهیم برابــر و آزادان ـهی زندگــی بــا زن ،مســتلزم فرزانگــی متقابــل
در زمینــهی حقیقــت اجتامعــیای اســت كــه بهطــور مطلــق در مســیر صحیــح
حركــت میكنــد .عشــق راســتین تنهــا میتوانــد بهگون ـهای متقابــل در چارچــوب
تــوازن نیــروی حقیقــت اجتامعــی در پیــش گرفتــه شــود .شــخصیتهایی كــه بــه
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بردگــی ،تجــاوز و قــدرت آلــوده گشــتهاند ،بــه هیــچ وجــه منیتواننــد عشــق بورزنــد.
آزمونهــای ناموفــق و ورشكســتگ ی خانوادههــا كــه بهطــور گســرده و مســتمر روی
میدهنــد ،ایــن واقعیــت را تصدیــق میمناینــد .در صورتــی كــه زن نیــز حداقــل بــه
انــدازهی مــرد دارای نیــرو و فرزانگــی اجتامعــی باشــد ،میتــوان محبــت و زیبایــی
را بهگون ـهای عــاری از قــدرت و در محیطــی صلحآمیــز بهصــورت برابــر و آزادانــه
بیافرینــد و از طریــق تســهیم و ترشیــك مســاعی ،وارد عرصهی حیات گردانــد .روزگار
كنونــی یعنــی ســدهی بیسـتویکم اولویتدهــی بــه انقــاب زن را بــه حالــت یــك
رشط الزم درآورده اســت .شــعار «یــا زندگــی ،یــا بربریــت» ایــن انقــاب را الزامــی
میگردانــد.
جامع ـهی خاورمیانــه هامنگونــه كــه نیازمنــد یــك انقــاب زراع ـیـ روســتایی دوم
اســت ،بــه دومیــن انقــاب زن نیــز نیازمنــد میباشــد .مادرگرایــی ،انقــاب زن در
دوران نوســنگی اســت .بــه عبــارت صحیحتــر ،انقــاب باشــكوه نوســنگی ،یــك انقالب
زن بــود .انقــاب نوســنگی ،انقالبیســت كــه انســانیت هنــوز هــم بــا تكیه بــر میراث
آن روزگار میگذرانــد .ضدانقــاب بزرگــی كــه بــر پایـهی ضدانقالب پدرســاالری ،متدن
و مدرنیتــه متامــی جامعـهی طبیعــی را دچار پرسفت منود ،ســبب پیدایــش ژرفترین
بردگــی و اســتثامر زنــان گردیــد و آن را در متامــی جامعــه شــیوع بخشــید ،امــروزه در
متامــی حوزههــای اجتامعــی دچــار بح ـران نظاممنــد و وضعیــت كائوتیــك گشــته
و رو بــه فروپاشــی م ـیرود .قابــل درك اســت كــه آنچــه بــر زن تحمیــل میشــود،
خیانــت بــه زندگـ ی اســت .اگــر طلــب زندگــی [بــا زن] وجــود داشــته باشــد ،جهــت
ایــن امــر بایســتی پیــش از هــر چیــز بتــوان همـراه بــا زن عواطــف مبتنــی بــر زیبایی
و تعالــی را ضمــن تــوازن نیــروی فرزانگــی متقابــل ،بازآفرینــی كــرد و تســهیم منــود.
بایــد ایــن واقعیــت را برســاخت و بــه حقیقــت آن رســید .در ایــن خصــوص ،بایســتی
مقولـهی منفــرد و كیهانــی یعنــی زن و مرد مشــخص و معلــوم ،با مردانگــی و زنانگی
انتزاعــیِ ایــدهآل بهگونـهای مختلــط جریــان یابــد .جهــت عملیشــدن ایــن امــر نیــز
ك و صاحب
ایجــاد آگاهــی و ارادهی آن الزم اســت .بایــد مطلقــا نگــرش مبتنــی بر ملـ 
یكدیگــر بــودن را بهصــورت ریشـهای تــرك منــود .بایــد بهجــای نامــوس ســنتی ،اصــل

119

120

تاریخی که در انتظار نوشته شدن است

و معیــار را بــر جذابیـ ِ
ـت زیبایــی و اصالــت شــخصیتی قـرار داد.
بــدون یــك انقــاب ریشــهای زن و بــه تبــع آن بــدون تغییــر ذهنیــت و زندگــی
مــردان ،رهاییبخشــیدن زندگــی نامیــر اســت .زیـرا بــدون رهایــی زن كه خــود رأس
زندگیســت ،زندگــی همیشــه هامننــد یــك رساب جریــان خواهــد داشــت .تــا زمانــی
كــه میــان مــرد بــا زندگــی و میــان زندگــی بــا زن صلــح برقـرار نشــود ،خوشــبختی و
ســعادت نیــز یــك خیــال واهــی خواهــد بــود .بـرای «زن» و «زندگــی آزاد» ،واقعیــات
اجتامعــی بیپایــان میباشــند .جامعــه و زن خاورمیانـهای ب هواســطهی متدنــی كــه در
آن بـهرس بــرده و مدرنیتـهای كــه توســط آن فتــح گردیــده اســت ،تــا حــد ممكــن بــه
انحطــاط كشــیده شــده ،از خودبودگـیاش خارج گشــته و بــه موقعیت ابــژه درآورده
شــده اســت .تحلیــل مســئلهی اجتامعــی از راه زن و اقــدام بــه حــل آن از طریــق
هــان پدیــده ،روشــی صحیــح میباشــد .اگــر جهــت مــادر مشــكالت ،تنهــا بــر مــادر
راهحلهــا یعنــی انقــاب زن ارصار شــود ،آنــگاه میتــوان بــا گامهایــی صحیــح بــه
حقیقت رســید.
رهیافــت مدرنیتـهی دموكراتیــك در زمینـهی مســئله و انقــاب زن ،راهحلــی ایــدهآل
و عملــی میباشــد .پــروژهی ملتهــای مدرنیتـهی دموكراتیــك ،چنــان پروژههایــی
نیســتند كــه بــدون زنــان طــرح و اجـرا شــوند .بالعكــس ،انقالبهایــی هســتند كــه
در هــر گام خویــش از طریــق «ســهیممنودن زن در فرزانگــی و فعالیــت» ،تحقــق
خواهنــد یافــت .هامنگونــه كــه برســاخنت جامعـهی اقتصــادی بــا پیشــاهنگی زنــان
تحقــق یافــت ،برســاخت دوبــارهی آن نیــز مســتلزم نیــروی كمونــال زنــان میباشــد.
اقتصــاد ،پیشــه و عمــل اجتامعــی ذاتــی زن میباشــد .اكولــوژی علمــی اســت كــه
تنهــا از طریــق هشــیاری و حساســیتمندی زنــان ،میتوانــد بــا جامعــه تالقــی یابــد.
زن بهمثابـهی هویــت ،اکولوژیــک اســت .جامعـهی دموكراتیــك ،جامعـهای اســت كه
مســتلزم ذهــن و ارادهی آزاد زن میباشــد .آشــكار اســت كــه مدرنیتـهی دموكراتیــك،
عــر «انقــاب و متــدن زنــان» اســت.
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