
  
  

ريب به يك ميليون سال قبل  باز  قبه  انسان و زندگى اجتماعى اش  تاريخ پيدايش
به جز شش  هزار  سال آخر آن نظام مادر تبارى  برقرار بوده  ، از اين مدت.  گردد مى
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انسان بدوى هر چند از نظر زندگى مادى در سطح بسيار پائين ترى قرار داشته،  

بشركنونى انسانى تر ولى از نظر مناسبات اجتماعى و جنسى بينهايت دمكراتيك و از 
هزار سال قبل   6انقالب پدر ساالرى و استقرار مالكيت خصوصى در . بوده است 
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در سايه اين بيخبرى . چيده خواهد شدبساط نظامات و تمدن كنونى درهم پي

مطالعه اين . عمومى است كه مطالعه كتابى كه در دست داريد اهميت ويژه اى مييابد
كتاب چشم شما را چنان بروى واقعيت و دروغ پردازي هاى تاريخى، منجمله روابط 

باز خواهد كرد كه ممكن  است هرگز نظير آنرا در زندگى خود   ميان زن و مرد 
جامعه و زن بكلى , اين كتاب افكار شما را در مورد تاريخ . ه نكرده باشيدتجرب
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  شگفتاريپخالصة 

  چاپ اول
 

ست كه جلـد دوم  يد جلد اول مجموعه ايكتابى كه در دست دار
جلـد اول  . ك منتشـر خواهـد شـد    يزدن ندةين عنوان در آيهم آن تحت

و بخشـى از    ت يـ بربر ،ت يعنـى دوران بـدو  يدوران ماقبل تمدن  ،كتاب 
و  ،رد يـ گ ه دارى را در بـر مـى  يدوران تمدن تا عصر جامعه مدرن سـرما 

عنى به ي ،ت زن در آن مىپردازد يخود جامعه مدرن  و موقع به جلد دوم
   .دارى تا زمان حاضره يعصر بعد از انقالبات سرما

وع به اشكال مختلف وابسـتگى  نجلد اول با اشارات پراكنده و مت
بعدى  كتاب كه جلد دوم ر بخشهاى شروع مىشود و ددر بخش اول زن 
 وى بطـور جداگانـه   ن اشكال وابسـتگ ياز ا كيهر  ،رد يگ ز در بر مىيرا ن
جلد دوم كتاب بطور عمـده  . رند يگ ق قرار مىيلى مورد بررسى دقيتحل

   .دارد  دارانه وابستگى زن اختصاصه يبه شكل سرما
كتاب به نحوى است كه مطالـب آن از موضـوعات     وه نگارشيش
ق ين عمج مطالب آيفتاده شروع  و بتدرا پا  شيك نظر پيد از يساده و شا
طرف خطاب مـن در  ن امر آنست كه يعلت ا. شوند  لى تر مىيتر و تحل

 ن منيبراى هم. ن كتاب عمدتا افراد معمولى و ناآگاه جامعه مىباشند يا
عملى و روزمـره خـود    اتيعى كرده ام تا كتاب را با نمونه هائى از تجربس

ه بـه  ج  كـه خواننـد  ين و جذاب شروع كنم تا بتدريرشي قىيو بطر ،آنها 
بتوانم همـان مطالـب را    ،شودميمند مطاب كتاب و ادامه مطالعه آن عالق

  . مورد بررسى و تامل قرار دهم ده ترىيچياى پياز زوا
 نه به   خواننده ق سعى شده است تاينطرياز ا ،گر يبعبارت د
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ه يـ كمك اطالعاتى كـه در قسـمتهاى اول   و به ،بلكه قدم به قدم ،كباره ي
راجـع بـه مسـئله     دىبعـ براى ورود به  مباحثات  ،كتاب بدست مىĤورد 

بـه    د بـه درك  مسـئله   يشا ،  ن نحوه نگارشيا ،بعالوه .  زنان آماده شود
جه كاربرد استنتاجات آن در زنـدگى روزمـره   يشكل عملى تر آن و در نت

  .ز بهتر كمك كنديزنان ن
نسـت  يه اى ايـ ن رويسنده در اتخاذ چنيهمه مقصود نو،بهرحال 

قرار دهد خود ع آنان  را مورد خطاب يوسزنان معمولى و اقشار  دكه بتوان
زنـانى كـه   . سازد شان روشن يشه هاى بردگى و وابستگى آنان را  برايو ر
  از همه با درد و ستمى كه بر آنان روا مى شـود آشـنائى دارنـد  و      شيب

ـ  ،درستى براى آنان مطرح گردد   بشرطى كه مسئله به روش از هـر    شيب
هـاى   انى مصائب و گرفتارىيشه هاى بنيك ردر تيگرى از ظرفيد  كس

  . باشند خود برخوردار مى
دوم كتاب عمدتا شـكل فئـودالى بردگـى زن بـه مـرد را        بخش 

بـه   ،ه آن يكـه در حـال حاضـر سـا     شكلى . دهد  مورد بررسى قرار مى
اى بخشـه  بخصوص ،بزرگى از جهان معاصر   درجات مختلف بر سر بخش

  . كند  نى مىيسنگ ،تر آن  عقب افتاده
  افشاگرى از  ضرورت   تيفور  در  كى همي  ن بخشيت اياهم

  از   در  نقد ارتجاعى هاآن هاى كوشش  كردن انات ارتجاعى و سديجر
در جوامع مدرن به نفع اشكال عقب ه دارانه وابستگى زن يشكل سرما

  . باشد  افتاده تر آن مى
خ  يدر دوران ماقبل  تـار   ت زنيبه وضع ،سوم كتاب   و اما بخش

ــا مــرد و از كــه در آن زن دورانــى . دارد   اختصــاص در برابــرى كامــل ب
   . ت باال و ارجمندى برخوردار بوده است يموقع

  قت است كه ين حقيا  از برداشتن  در پرده    ن بخشيت اياهم
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در نظـامى كـامال عادالنـه و      اش خ تـا كنـونى  ياز تاردرصد  99در  انسان
دورانـى كـه   .  سـته  يزيه كه عصر تمدن نام گرفته است مز آنچانسانى تر ا

ن همچـون الهـه آسـمان مـورد     در آن نظام مادر تبارى برقـرار بـوده و ز  
  . قرار داشته است   پرستش

ان يـ چهارم كتاب كـه بـه شـرح چگـونگىِ از م      و سرانجام بخش
 دالنـه آنهـا و افتـادن زن بـه دامـان     عا ه انسانى و نظـام يرفتن جوامع اول

اسـت كـه    مهـم  ن جهتياز ا  بخصوص  ن بخشاي. بردگى مرد مى پردازد
هـزار   5الي  4 دهد كه انسان در مىمىكشد و نشان تمدن را به صالبه 

منجالبـى از  ، چـون  گـذرد  مـى   رى كـه از عمـر متمدنانـه اش   يسال اخ
د در آن غـرق  يـ ا بايمنجالبى كه . فقر و كثافت ببار آورده است  ،ت يجنا
زد و بـراى  يـ ه آن بپـا خ يـ ا بـر عل يـ ان بـرود و  يشه از ميده و براى همش
  .آن پاك سازد  هاى شه خود را از آلودگىيهم

                 1903جوالي سيامك ستوده                                          
  

   پيشگفتار
 چاپ چهارم

 
با استقبال عمـومي از كتـاب زن و سـكس خوشـبختانه  ايـن         

به چـاپ چهـارم   كه از انتشار آن ميگذرد،  و نيمي در طي دو سالكتاب 
چاپ چهـارم بـداليل مختلـف نسـبت بـه چاپهـاي قبلـي از        . رسيدخود 

 عالوه براينكه از لحـاظ چـاپ بسـيار    . باالتري برخوردار ميباشد  كيفيت 
خوانـدن آن از   مـتن،   دمجد با غلط گيري وه،عالو بهتر است، ب   مرغوب

در جريـان  مضـافا بـر اينكـه    . برخوردار ميباشد يشتريرواني و سهولت ب
اضـافه   اننـد جزئـي، م  ي، هرچند بسـيار بازبيني كتاب اصالحات و تغييرات
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مستندتر و قابل فهم تـر   كردن بعضي مدارك و مطالب به متن قبلي، آنرا
 كه در جريـان  بيشتريمطالعات و اطالعات  در پرتو از جمله. نموده است
در  دسـت آوردم، ب "كتاب تاريخ گفته نشدة اسـالم "نوشتن  تحقيق براي

توانستم بخش مربوط به نقش اسالم در استقرار پدرساالري در عربستان، 
تغييرات مختصري كه ارزيابي دقيقتري از اين نقـش را بدسـت ميدهـد،    

 600بـه   540از   در چاپ  چهـارم  حجم كتاباين داليل، ب.  بعمل آورم
  . صفحه افزايش يافت

در طي دو سال ميان چاپ اول و چهارم كتـاب،  نكته ديگر اينكه 
ايرانيـان  مثبت و قابل لمسي نيز در محـيط فرهنگـي   مختصر ولي تغيير 

اين تغيير از اينقـرار  . كه قابل ذكر ميباشد بچشم ميخوردخارج از كشور 
شكل بارزتري نسبت بـه  ولي حداقل ب ،ولين باركه اگر نگوئيم براي ا است

از قالب گذشته اش خارج شده در نقـش  زن در ترانه هاي ايراني گذشته، 
بعنـوان يكـي   مانند گذشته نه صرفا باين معنا كه  . جديدي ظاهر ميشود

بعنوان جزء سـتمكش آن مطـرح   جزاء ضروري نظام پدرساالري، بلكه از ا
 . گرددمي

در موقعيـت  زن بـه   هيچگاه  انه هاي ايرانيدر گذشته، در تر    
 عاشـق شـدن، يـا    موجـودي بـراي   زن بيشتر. ستمكشي اش نگاه نميشد

ميزي عاشقانه جامعه مردسـاالر  آ يعني صرفا براي رنگ ، شدن  او عاشق
، البتـه . دنيـاي مـردان  جنسـي  و تكميـل  يا موجودي براي پرستش بود؛ 

! ادة مردساالر كه فرزندان مرد، جزء ديگر نظام خانوبعنوان مادر گاهي نيز
   .گشتمطرح مي ،درا در دامان پرمحبتش بزرگ ميكن

  و   جزء ستمديده  بعنوان  نه  زن  ،بهرحال، در همة موارد فوق
  زينت دهندة آن در   جزء  استثمار شونده نظام مردساالر، بلكه همچون
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 گـردد مي كـه بـر او روا   يممظا لدردها و  به، بدون آنكه نظر گرفته ميشد
دوسال ما شاهد ايـن هسـتيم    يكي ولي در اين. اشاره اي هم بشود حتي
سـتمكش مطـرح   تـا حـدودي    موجـود يعنوان يـك  در يكي دو ترانه كه 

در  و كتابهاي ديگـر  اينكه تا چه حد مباحثاث كتاب زن و سكس. دميشو
مورد ستمكشي زن و طـرح وسـيع ايـن مباحثـات توسـط خـود مـن در        

در برجسـته نمـودن ايـن جنبـه از      شـور خـارج از ك  تلويزيونهاي ايرانـي 
ه است به قضاوت ديگـران وابسـته   موثر واقع شدزن  اجتماعي موجوديت

، اگر اين كتاب توانسته باشـد  ولي تا آنجا كه به من مربوط ميگردد .است
حتي باندازة سرسوزني هم در اين مورد نقش ايفا كرده باشد، جاي بسـي  

. امر سهيم بـوده انـد ميباشـد    براي من و ديگراني كه در اينخوشبختي 
هم براي اولين بار اين امكان بوجود آمده است كـه   بخصوص كه شايد باز

كـار  بخصـوص   و در خارج از كشور كار نظري و راديكال بر افكار عمومي
اثـر  كه از تاثير گذاري بيشتري بر افكار عمـومي برخـوردار اسـت،    هنري 

اء زصـله مـوثر گشـته مـا بـه ا     ، و بعبارت ديگر، كار نظري بالفاباشد ذارگ
مـن دچـار    چنـين باشـد، و  اگـر  . عملي خـود را در جامعـه بدسـت آورد   

، بايد گفت كه اين قـدمي خوشـحال   خوشبيني بيش از اندازه نشده باشم
  .كننده اي براي همة خواستاران عدالت و ايدة برابري زن ميباشد

زيـاد  اينها عواملي بودند كه باعث گشتند تا من با وجود مشـغلة  
نموده، اينكار را ه تصحيح و چاپ چهارم كتاب مبادرت با عالقه بيشتري ب

كـه اكنـون ميتـوانم آنـرا در     با جديت دنبال نمايم، و از اينرو خوشـحالم  
            .     اختيار شما قرار دهم

    1906 ژانويه  سيامك ستوده                                        
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  چاپ پنجمپيشگفتار 
  
در ايران، آنهم بطور زير زميني، اين كتاب چاپ پنجم كتاب با 

جام به ريكا مي گذرد، سرانسال كه از انتشار آن در ام 5سرانجام پس از 
محتويات  از اين جهت مي گويم كهاينرا . ايران ميرسد خود مقصد اصلي

نان در با وضعيت ز منطبق بيشتر ، باستثناي مطالب بخش اول،ابتك
كافي  رشد كشورهاي غربي كه نظام سرمايه داريدر  .ميباشدداخل 
يان رفته بطور كامل از م تقريبا ات قرون وسطائيبقاياي نظامو ه نمود

از لحاظ ديگر  آنهانابرابري ميان وابستگي زن به مرد و مسئله است، 
شكل و  وجود داردو تنها بصورت بقايائي از گذشته سر آمده ب تاريخي

 در. جاي آنرا گرفته استبه سرمايه، جديد وابستگي زن، وابستگي 
، اسارت زن قديمي ترهنوز شكل  ي مانند ايران،يحاليكه در كشورها

دوم جلد . ميباشد ج، رايي باشدمچيزي كه موضوع اصلي اين كتاب 
هرچند موضوعش وضعيت زن در جامعه مدرن سرمايه داري  كتاب

، ولي تا آنجا كه به زنان ايران مربوط مي شود، سعي دارد تا آنها ميباشد
سرمايه جهاني  كه دامي ،معاصر تر وابستگي زناشكال نسبت به نيز را 

، آزاد شده از بندهاي قرون وسطائي مي گذاردزنان اه ربر سر معموال 
 ركوب هاي فوق وحشيانه جمهوريشك پتانسيلي كه سبي . دبياگاه
و كوبنده يم ظع چنان دهنموي در زنان براي آزاد كردن خود ايجاد اسالم

 ازرهائي آنان  سيله وميتواند اگر با نيروي آگاهي عجين گردد، است كه 
فراهم نيز  ارعاصر و غربي ماشكال  له ازبندهاي قرون وسطائي، بكنه تنها 

تبديل آزادي زن جهاني در امر آورد، و زنان ايران را به نيروي پيشروي 
                    . نمايد

  سيامك ستوده           2008آوريل                                
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  بخش اول

  زن
 وسيلة و موضوع سكس
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 فصل اول    
  

 در خانواده  معامله سكس             
  
 

 شوهرم بايدخرج مرا بدهد چون من خودم را در اختيار او ميگذارم
  
نه از  0ساله ايرانى است 15اين گفته يك دختر  0تعجب نكنيد 

يك خانواده سنتى و نـا آگـاه ، بلكـه از خـانواده اى تحصـيل كـرده كـه        
در ايـران    مـادرش . تحصيل به خارج فرسـتاده بودنـد  او را براى   والدينش

  . بود  آنجلس  ساكن لس  دبير و پدرش
او را در خانه يكى از دوستانم كه او هم ايرانى است و در امريكـا  

از اوضاع  0زندگى ميكند مالقات كردم صحبت از مسايل ديگر شروع شد
ا من گفتگـو  بيشتر از دو سه ساعت ب 0و دختران جوان در ايران   مدارس

كـه در    همـين بـس   0آدم بسيار تيزبين و با هوشى بـود  0و بحث ميكرد
ميگذشت و بـا آنهـا انـدك برخـوردى       مورد تمام مسائلى كه در اطرافش

  . داشت، صاحب نظر و مطلع بود
ازگفتگو در بـاب بسـيارى از مسـائل، از      باين ترتيب بود كه پس

ته تا رابطه شان با پـدر و  ايران گرف  وضعيت تحصيلى دختران در مدارس
مادرها و مسئله مواد مخدر در ميان آنـان ، بحـث بـه برنامـه خـود او در      

   من از او در مورد رشته تحصيلى مورد  عالقه اش. كشيد  مورد آينده اش
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   . سئوال كردم
 . شايد رشته ادبيات را انتخاب كنم. نميدانم  -
ت خود را تـامين  ولى با رشته ادبيات واقعا مشكل بتوان معيش -

 .كرد
  . من اگر كار كنم براى معيشتم نمى كنم -
  چگونه معيشتت را تامين مى كنى ؟  پس -
  . از طريق شوهرم -
در جامعـه بايـد     چرا از طريق او ؟ هـركس ! ز طريق شوهرت ا -

 .تامين نمايد  را خودش  كار كند و معيشتش
ـ . من نگفتم كه كار نميكنم  - ه بـا شـوهرم   گفتم كه مخارج خان
  .خواهد بود
  تو پولت را چه مى كنى ؟  پس -
  . براى خودم نگه ميدارم -
  ؟ چرا -
براى اينكه اگر مرا گذاشت و رفت پول براى زندگى ام داشـته   -

  .باشم
ولى تا وقتى كه كار ميكنى هميشه پول براى زندگيت خواهى  -

  داشت
 .بله ، ولى اينطور مطمئن تر خواهم بود -
اين خودخواهانه خواهد بود كه تو پولـت را بـراى خـودت    ولى  -

  چرا او بايد كار كند و به تو بدهد ؟. را خرج كند  جمع كنى و او پولش
 . براى اينكه او شوهر من است -

بهر حال آنروز من هرچه كردم نتوانستم او را وادار كنم كه دليل 
ا اينكه چنـد روز  بايد خرج او را بدهد بمن بگويد ت  اينرا كه چرا شوهرش
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بعد همان دوستى كه در خانه او اين بحث جريان داشت به من گفت كه 
آنروز ،  در بحث با دوستت مـن رويـم   :  دختر مزبور بعدا به او گفته بود 

او بايد خرج مرا بدهـد  . نشد باو بگويم كه چرا شوهرم بايد خرج مرا بدهد
  . براى اينكه من خودم را در اختيار او ميگذارم 

البته پذيرفتن اين واقعيت تلخ كه بسيارى از زنـان قصدشـان از   
در   ازدواج تامين زندگيشان توسط مرد و بعبارت عريان تر ، دادن سـكس 

برابر تامين زندگيشان است ، براى زنان و حتى بسيارى از مردان دشـوار  
و غير قابل هضم است ، و بهمين خاطر است كه معموال بـه هـزار و يـك    

از ايـن قبيـل كـه    . سل ميشوند كه به نحوى آنرا توجيه كننـد  دليل متو
مثال زن بايد در خانه از بچه ها نگهدارى كند و يا وقتى دو نفر همـديگر  
را دوست دارند و عاشق يكديگرند مسئله مخارج و اينكه چه كسـى آنـرا   

  . بپردازد اصوالمطرح نيست
ه چگونه اول من البته بعدا مفصال صحبت خواهم كرد ك ر موردد

تا وقتى كه مرد نان آور خانه است و مخـارج زن را ميدهـد زن چـه كـار     
خانگى بكند و چه نكند بهر حال استقالل اقتصادى خود را از دست داده 
و وابسته به مرد ميشود و در اين رابطه اگر مرد بخواهد از ايـن وابسـتگى   

نيـز    به نفع خود استفاده كند ، آنوقت همه كارهـاى او منجملـه سـكس   
  و مبادلـه سـكس  تى و نتيجتا مبادالتى پيدا ميكنـد جنبه اجبارى و خدما

كارخانگى در برابـر  +   در برابر مخارج زندگى به مبادله نابرابرانه تر سكس
مخارج زندگى تبديل ميشود كه بمراتب از حالت اول بدتر اسـت و در آن  

ا، بهرحـال،  ولى  در اينجـ . از حالت قبل استثمار ميشود  زن بمراتب بيش
مانند مورد باال، منظور وقتى است كه زن ، بدون كار خانه ، و تنها صرف 

  0اينكه زنِ مرد است فكر ميكند كه مرد بايد مخارج وى را بپردازد
 و اما در مورد دوم اگر واقعا مسئله ماديات بين دو دلدادة عاشق 
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يـن  كه اين كامال حرف منطقى و درستى است، بايد بـه ا  -مطرح نيست 
سئوال پاسخ داد كه چرا در اين مورد،  هميشه اين  مـردان هسـتند كـه    

  بايد جور اينگونه مخارج عاشقانه را بكشند ؟ 
اگردوست شما زنگ بزند و برايتان  تعريف كند كـه بـه  تـازگى    
ازدواج كرده و ديگر سر كار نميرود شايد شما از اين كه او بـاالخره سـرو   

به كاركردن ندارد خوشحال شويد و حتى  سامان گرفته و ديگر احتياجى
از اينكه توانسته است شوهرى پيدا كند كه صـاحب درآمـد كـافى بـراى     

ولـى اگـر    0تامين مخارج هردويشان است بـه او تبريـك خواهيـد گفـت    
براى شما تعريف كند كه بتازگى با شخصـى ازدواج كـرده     همين شخص

شما باز هم به او تبريـك   كه كار نمى كند و او مخارج وى را ميپردازد آيا
به او هشدار ميدهيد كه انتخاب درستى   خواهيد گفت و يا اينكه بالعكس
  . از او سوء استفاده ميكند  نكرده است و احتماال شوهرش

براى اطمينان از اين مسئله به تحقيقى كه موسسـه  تحقيقـات    
در مـورد دختـران و پسـران     1986اجتماعى دانشگاه ميشيگان در سال 

درآمريكا منتشر كرده توجـه    (High School Senior) دانشگاهى  دوره پيش
آموز سئوال شد كه در مورد ازدواجى كـه    وقتى از دختران دانش. نمائيد

در آن آنها تمام وقت كار كنند و شوهرشـان اصـال كـار نكنـد چـه فكـر       
 ،در صد آنان فكر چنين ازدواجى را غير قابل قبول دانسـتند  77ميكنند، 

، يعنى اينكه شوهرانشان تمام وقت كار كنند و آنهـا    ولى در مورد عكس
همـين آمـار بـراى     .در صد آنرا غير قابل قبول دانسـتند   39هيچ ، فقط 

  . در صد بود  75در صد و  15پسران بترتيب 
ــا  ــارت ديگــر ، تنه ــد   39بعب ــران حاضــر نبودن در صــد از دخت

، پسرانى كه حاضر باين  خرجشان توسط شوهرشان داده شود در حاليكه
ـ . در صـد بودنـد   75آنهـا را بدهـد    نبودند كه زنشان خـرج  ، در   لعكساب
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در صد پسران مخالف دادن خـرج زن خـود بودنـد ايـن      15حاليكه فقط 
   1.در صد بود 77رقم يعنى مخالفين دادن خرج شوهر در ميان زنان 

 
 شغل و ثروت براى مرد و زيبائى براى زن

 
نواده شما ، مثال خواهر يـا دختـر شـما ، روزى بـه     اگر زنى از خا

خانه بيايد و بگويد كه قصد ازدواج با كسى را دارد ، اولين چيزى كه از او 
سئوال ميشود چيست ؟ جز اينكه او چـه كـاره اسـت ؟ و بعبـارت ديگـر      

  چقدر درآمد دارد ؟ 
مزبور پسر خانواده باشد و باطالع همـه برسـاند     حاال اگر شخص

ازدواج با دخترى را كه بتازگى با او آشنا شده است دارد مسـلما   كه قصد
كسى در مورد شغل و درآمد زن  سئوال نميكند و يا حداقل ايـن اولـين   

، چيزى كه همه خواستار اطالع از آنند   بالعكس. سئوال آنها نخواهد بود 
اينست كه او را ببينند يعنى سر از زيبائى و تا حدودى هـم اخـالق او در   
آورند ؟ البته اين اخالق هم بخشى از خصوصـيات خـود كـاالى فروشـى     
است كه بعدا در باره آن صحبت خواهم كرد مثل سر بزير و مطيع بـودن  

  .در جوامعى كه زن در آن هيچ حقوقى در برابر مرد ندارد
در مورد شوهر، اگر آنها بدانند كـه آدم پولداريسـت و يـا شـغل     

تى با او برخورد ميكنند و در مـورد قيافـه و   مناسبى دارد همه با نظر مثب
در حاليكه ، در مـورد زن اينطـور نيسـت يعنـى      0اخالق او كوتاه ميĤيند

پولدار بودن زن باعث ميشود كه همه فكر كننـد كـه چـرا او كـه پولـدار      
است ميخواهد با مردى كه پول ندارد ازدواج كنـد و بالفاصـله بـه دنبـال     

 .عيب و علتى در او ميگردند
  در مورد زن، اين پولدار بودن است كه غير طبيعى. جالب است 
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گـوئى پولـدار   . بنظر آمده و شك ميĤورد و در مورد مـرد، پولـدار نبـودن   
مـردى كـه بـى    . بودن صفت ذاتى مرد و زيبا بودن صفت ذاتى زن اسـت 

يـافتن    پول است و دخترى كه زشت است هر دو به يك اندازه از شـانس 
چرا كه مرد براى خريـد زن و زيبـائى وى   . رومند همسر دلخواه خود مح

پـول نقطـه   .  بايد زيبـا باشـد   آن  بايد پول داشته باشد و زن براى فروش
بدون اينها، هيچ يـك نميتواننـد   . قوت مرد و زيبائى نقطه قوت زن است

زيبـائى و   براى همين مشغله عمده زنـان . شوندبراحتى وارد بازار مبادله 
اگر فكر ميكنيـد ايـن   . و قدرت است ،ول ، موقعيتمشغله عمده مردان پ

در جوامع پيشرفته و مدرن سرمايه دارى  حقيقـت نـدارد بـه آمـار زيـر      
  :توجه كنيد

در صـد از   31در آمريكـا  « روانشناسـى امـروز  »بنا بر آمار مجله 
ميكنند كه اين برايشان مهـم اسـت كـه همسرشـان زيبـا        زنان احساس

   2درصد است 56اين رقم براى مردان . باشد
باين ترتيب مالحظه ميشود كه چگونه در امريكا نيز براى مردان 

  .همسر اهميت دارد زيبائىِ ،از زنان  بيش
   ؟براى زنان چه چيزى در مورد مرد مـورد نظرشـان مهـم اسـت    

  . نگاه ميكنيم "پول"به بررسى مجله 
در صد از زنـانى كـه از آنهـا سـئوال      58طبق تحقيق اين مجله 

ده است كه در رابطه با جفت مورد نظرشان چه چيـزى برايشـان مهـم    ش
در  25در حاليكه تنهـا  . است گقته اند مقدار پولى كه وى بدست ميĤورد

رشـان برايشـان اهميـت داشـته     ظصد از مردان مقدار پول جفت مـورد ن 
  آيا باز هم در اين مورد ترديد داريد؟ 3.است
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 ضر بهمردان به راحتى حا  چرا زنان برعكس

 خوابيدن با مردان نيستند؟
 

ــى ــال   4در تحقيق ــه در س ــائى    1989ك ــه امريك ــط مجل توس
بعمل ميايد از دختران دانشجو در خوابگاه  "انسانى  روانشناسى و سكس"

دانشگاه ميخواهند كه هنگام شب بيرون بروند، مردى را كه نميشناسـند  
به   را براى سكس او  انتخاب كنند و بعد از كمى تعريف از سر و قيافه اش

ان دعـوت زنـان   از مـرد  درصـد  75نتيجـه آنكـه  . خانه خود دعوت نمايند
  . و حاضر مى شدند با آنان بخوابند هرا پذيرفت  ناشناس

فكر ميكنيد كه اگر همين اقدام در مورد زنـان انجـام ميگرفـت    
را بـراى خوابيـدن بـا آنـان مـى        چند در صد آنان دعوت مردان ناشناس

با مـردى  درصد؟ و يا اصال هيچ زنى حاضر به خوابيدن  3يا  2پذيرفتند؟ 
  دعوت نميشد؟ هر درصدى را كه حـدس  ةكه نميشناخت در همان لحظ

بزنيد شك نيست كه در اين مورد تفاوت بزرگـى بـين زن و مـرد وجـود     
چرا؟ زيرا از نظر زنان خوابيدن با يك مرد يعنى در اختيـار او قـرار   . دارد

خود به او ، و البته   سكس  يديگر برايگان دادن كاالو بعبارت دادن خود 
  . هيچ ، به چوب حراج نمى بندد را در ازاء  كااليش  هيچكس

اين متاسفانه طرز تفكرى است كه اكثر زنان با آن بار آمده اند و 
نتيجه اينكـه اگـر زنـى قواعـد ايـن معاملـه را       . نام آنرا نجابت گذارده اند

ازاء هـيچ و تنهـا بخـاطر دوسـت داشـتن در       را در  رعايت نكنـد و تـنش  
. كسى بگذارد متهم به بى عفتى يا حداقل بى بندوبارى ميشود "اختيار"

چيزى كـه دقيقـا در مـورد او    . چون قواعد معامله را زير پا گذارده است 
ارزشى قائل نيست كه البتـه منظـور     ميگويند اين است كه براى خودش

چـون او  . ميگويند هم درستبر قواعد بازي بناو البته . ميباشد  براى تنش
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مصرف آن توسط ديگرى  ةكه الزم بعنوان يك كاال، يعنى چيزى  به نتش
  .پرداخت پول يا چيزى معادل آن ميباشد نگاه نميكند

آيا اين در مورد كشـورهاى مـدرن سـرمايه دارى مثـل آمريكـا      
ل و صادق نيست ؟ و زنان و دختران در ايـن كشـورها صـرفا بخـاطر ميـ     

 :عالقه شخصى است كه با كسى ميخوابند؟ به آمار زير توجه كنيد
درتحقيقـى   "سازمان پزشـگى امريكـا  "  وحشتناك بنا به گزارش

در صد از پسران و  51ساله بعمل آمده  14تا  11كه از پسران و دختران 
بـا زور    در صد از دختران مورد سئوال در اين تحقيق گفته اند سكس 41

   5قابل قبول است "زيادى براى دختر خرج كرده باشد پول"اگر پسر 
پسـران عقايدشـان را از هنگـام     بايد توجه داشت كه دختـران و 

تولدشان با خود نمى آوردند ، بلكه آنها را از محيط اطراف خود يعنـى از  
درست ماننـد آن دختـر   . خانواده ، مدرسه و رسانه هاى گروهى ميگيرند

را در   بايد مخارج او را بدهد چون او تنش  شايرانى كه فكر ميكرد شوهر
  آيا اين بنظر شما چيزى جز فحشا نام دارد؟. اختيار وى ميگذارد

را در اختيـار    تنش "او"اگر من به شما بگويم . يك نكته ديگر  
زن است ؟ اولى  "او"فكر ميكنيد كدام يك از اين دو  ميگذارد، شما "او"

را در اختيـار مـرد     هميشه اين زن است كه تـنش . زديد  ؟ درست حدس
چـرا؟  . را در اختيار زن گذاشـت    هيچوقت نميگوئيم مرد تنش. ميگذارد

چون زن هميشـه در اختيـار گذارنـده و دهنـده اسـت و مـرد گيرنـده و        
چنين رابطـه اى اگـر پـولى شـود، در آن زن     و نتيجتا ،  0استفاده كننده

  .فروشنده و مرد خريدار ميشود
به عبارت ديگر، چون در واقعيـت چنـين چيـزى وجـود دارد از     
اينرو بيان آن در زبان نيز چنين است و اين خود دليل ديگرى بر اينست 
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زنان در رابطه اشان با مـردان بـدرجات    در جامعة مردساالر متاسفانه كه
  .و مردان خريداران آنند  نده يا فروشنده سكسمتفاوت ده

روابـط اجتمـاعى را در    ،نكته جالب ديگر اينكه از آنجا كه زبـان 
 دار ميكند ، در جوامعى كه زنان از حقوق بيشـترى برخـور    خود منعكس

مثال در . است  معمولكاربرد چنين عباراتى كمتر  ،آنها در زبان رايجِ ،ندا
او از كلمـه خوابيـدن و نـه در اختيـار      بيشتر ردزبان انگليسى در اين مو
  .               گذاردن استفاده مى شود

 
  

  ازدواج با پول
 

چـرا؟ بـراى   . هر زنى بدنبال شوهر پولدار ميگـردد . تعجب نكنيد
 آنكه در ازاء كاالئى كه در اختيار طـرف مقابـل ميگـذارد، مبلـغ بـاالترى     

بـراى ايـن   . ر معاملـه ديگـرى  مثل هـ  ،درا بدست آور )زندگى مرفه ترى(
يا بايد بينهايت زيبا باشد و يا از  ،يعنى براى تحصيل قيمت خوب ،منظور

زيبـائى بـا پـول     ايـن ازدواج، ازدواجِ  ،در حالـت اول . خانواده اى ثروتمند
هر چند عشق  ،در هر دو حالت. پول با پول ازدواجِ ،است و در حالت دوم

. در اصل چنين الزامـى وجـود نـدارد   هم ميتواند وجود داشته باشد، ولى 
زيرا در حالت اول زن براى ثروت مرد است كه با او ازدواج ميكند و مـرد  

  :قبول نداريد؟ به اين سئواالت پاسخ دهيد. زن   هم براى زيبائى و سكس
 پولدار بـا يـك زن زشـت ازدواج     چند بار شنيده ايد كه يك مرد

ه يك زن زيبا با يك مـرد زشـت   كرده باشد؟ ولى حتما بارها ديده ايد ك
  ازدواج كرده است؟ نه؟  بخاطر پولدار بودنش

 شنيده ايد كه يك زن بسيار زيبا با يك مرد بى  حاال چند بار 
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  . خيلى بندرت. پول ازدواج كرده باشد؟ پاسخ معلوم است 
زنها ميدانند كه زيبائيشان خريدار دارد و مردان نيز ميدانند كـه            
ولـى چـرا   . بائى ، مانند هر  چيز ديگرى، بايـد پـول خـرج كننـد    براى زي

هميشه اين زنها هستند كه دنبال شوهر ميگردند؟ زيرا زنان فروشنده اند 
و مردان خريدار و طبق قواعد بازار هميشه اين فروشنده است كـه  بايـد   

  . مگر در موارد كميابى كاال. بدنبال مشترى  بگردد
د و بعنوان شاهدى بر مـدعاى مـن بـه    نشريات زنان را ورق بزني

هايشان به زنان براى آشنا شدن بـا مـردان    مقاالت آنان در مورد آموزش
  . پولدار و بچنگ آوردن آنها توجه نمائيد

اين نشريات با تمام نيرو و در تيراژهاي مليـوني و بطـور شـبانه    
 روزي، در تالش آلوده كردن ذهن زنان و دختران جوان به ايننـد كـه راز  

موفقيتشان در زنـدگي زيبـا سـازي خـود و فـروش زيبـائي خـويش بـه         
  .باالترين قيمت است

آيا در نشـريات مـردان نيـز بـه چنـين      . و حاال يك سئوال ديگر          
مردان در نشرياتشان يـاد  . و آموزشهائى بر مى خوريد؟ مسلما نه  مقاالت

ان چه ؟ آنها بايد يـاد  ولى زن. ميگيرند كه چگونه زنان زيبا را به تور بزنند
  . بگيرند كه چگونه مردان پولدار را به چنگ بيĤورند

ــروش                ــر ف ــريه پ ــب در نش ــهاى جال ــن آموزش ــى از اي ــه يك   ب
نشريه ايست بـراى زنـان توجـه     كه  (Cosmopolitan)   "كاسموپوليتن"

اينكه يك زن معمولى ، نـه چنـدان زيبـا ، چگونـه ميتوانـد يـك       . نمائيد
 .نر را به تور بزندمليو

ــا   يكــى از نشــريات پرفــروش "كاســموپوليتن " امريكاســت، ب
از جمله آموزشهاى اين نشريه بـه مليونهـا   .  985،581،2معادل  6تيراژى

. يكى هم اينست كه چگونه سر راه افراد پولدار قرار بگيرند  خواننده زنش
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عنـوان  . توجـه كنيـد   1984در اين مورد در شماره سپتامبر 7به مقاله اى
عطش قاطى شدن بـا  "آن "زيرعنوانِ"است و  "خودت را يك زن ثروتمند جا بزن"مقاله 

 :آموزشهاى آن اينطور شروع ميشود ."مليونرها
  
وقتى بمالقات آدم ثروتمند و مجردى كه از شهرى ديگر آمـده اسـت   " -1

خيلـى   او از اينكـه آدم بـافكرى هسـتيد    ."ميرويد، با يك ليموزين به فرودگاه برويـد 
جالـب اسـت، مگـر    (.  "زن متمكنى هستيد 'اينكه'خواهد آمد، همينطور از   خوشش

چرا ولى اگر قرار است كه  )ق تهديدى براى مردان بشمار آيند؟قرار نبود كه زنانِ موف
شوهر پولدارى به تور بزنى بايد اول با آنها قاطى شوى و براى اينكار  اگـر آدم بسـيار   

  . نمود كنى كه تو هم همرنگ و هم طبقه آنهائى زيبائى نيستى، بايد وا
البته اگر به تيراژ كاسمو توجه كنيد متوجه ميشويد كـه طـرف خطـاب او    

هيچ آدم عاقلى ادعا نميكند كـه در امريكـا بـه    . زنان با زيبائى ديوانه كننده نيستند 
مانند همه  بنابراين كاسمو. اندازه تيراژ كاسمو زنان بينهايت زيبا وجود داشته باشند 

   .مجالت با تيراژ باال براى زنان معمولى مينويسد
     "سـى چلـز  "يا   (Rio)   بگوئيد قرار بود به ريو"وقتى كه پول نداريد  -2

 (Seychlles) برايتـان ميگويـد كـه چقـدر      "كاسمو" . برويد ولى منصرف شده ايد
به آنجا برود بزبـان   براى يك زن مهم است كه نام مكانهائى را كه هيچگاه قرار نيست

   ".بيĤورد
  

در بين تكه راهنمائيهاى ديگر، عناوين بعضى از قسمتها از ايـن  
خود را مشترى آدمهايى كـه  "، "مثل آدمهاى پولدار حرف بزنيد": قرارند

از آدمهاى محشر بعنوان دوستانتان "، "نامشان معروف است وانمود كنيد
اينكـه آنهـا   (   .........."رف بزنيـد در باره مامان و بابايتـان حـ  "، "نام ببريد

  Sardinia  "سـاردنى "خيلى سفر ميكنند و در فكر خريد خانـه اى در   
مـن مـرد كوچـك بطـور     " ( "مثـل بريتانيائيهـا حـرف بزنيـد    " )هستند

 قسمت و در آخرين )وحشتناك خوبى را ميشناسم كه زيپ تعمير ميكند



     ١٨                                               معاملۀ سکس در خانواده                 
                   __________________________________________________

  
  . "مواظب شكارچيان پول باشيد": 

 
 

   سكس  شفرو  آموزش
 

  كااليشـان آمـوزش    زنان مانند هر فروشنده ديگرى براى فـروش 
قسمت اعظم اين آموزشها از طريـق رسـوم و آداب معاشـرت    . مى بينند 

. كه در خانه به دختران ياد داده ميشود است كه به آنان منتقل ميگـردد 
بر سر سفره عقد در بعضى از فرهنگهـاى    حتى براحتى بله نگفتن عروس

سنبليك نوعى چانه زدن براى بـاال بـردن قيمـت كـاالئى       نمايش سنتى،
البته قيمت كاال قبال در مذاكرات ميـان  . است  است كه در جريان فروش

نمايشى و تاكيـد    است و در اينجا قصد، صرفا آموزش والدين تعيين شده
بر اين است كه دختر نبايد براحتى بله بگويد و دارائى خود را در اختيـار  

است كه در گذشته عمـدتا    سنتى آموزش  اين همان روش. قرار دهدمرد 
ولـى در جامعـه مـدرن     .ازطريق مراسم و جشنها انجام ميگرفتـه اسـت   

، كاالئى شده است ، ايـن امـر    سرمايه دارى كه همه چيز منجمله آموزش
ايـن كـار انجـام      نيز مانند هر حرفه ديگرى از طريق موسسات مخصوص

زنان براى يافتن مردان و شوهران پولـدار يكـى از ايـن      آموزش. ميپذيرد
به اگهى زير در اين مورد توجه كنيد تا مطمـئن شـويد كـه    . موارد است 

زيبائى بمردان صاحب پول حد اقـل در   توسط زنان صاحب  سكس  فروش
امريكا نه يك مورد استثنائى بلكه يـك كسـب و كـار جـدى و پردرآمـد      

       .است
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   8ازدواج كنيدچگونه با پول 
 

North Park                                                     University 1-15 
  

  عاشق يك مرد پولدار شدن هم مثل  دل بستن به آدم بى  پول   
  اگر حاضر باشيد جورِ برنامه ريزى، صبر و پيگيرى".راحت است    
  . ميتواند به تحقق  بپيونددالزمه را در اين مورد بكشيد رويايتان     
  ما ميگرديم ببينيم آدمهاى  پولدار كجا هستند و اينكه شما واجد    
   از  آنها هستيد  ،   ما شما را براى شرايط  الزم  براى كداميك    
  جستجو، ريختن يك استراتژى، رابطه برقرار كردن با آنها،  وبهره    
  .ه ميكنيمبردارى از تمام مراحل عمل آماد    

 .يك مشاور  روابط عمومى و ارتباطات  ميباشد  "باربارا جونز    "
      .استنفر 15 -6 ظرفيت هر كالس و دالر 25هر جلسه  مخارج    

               
  بعد از ظهر 9.5الى  6.5ژانويه           14دوشنبه   : جلسه اول     
  بعد از ظهر 9.5الى  6.5  فوريه          21پنج شنبه : جلسه دوم     

 
اين آگهى مربوط به دوره بينهايت پرطرفداريسـت  . تعجب نكنيد

طورى كـه در   همĤن  ، يكى از شهرهاى امريكا كه نامش "سانديه گو"در 
و  -است و در اين دوره به زنان  "چگونه با پول ازدواج كنيد"اگهى آمده 

كه چگونه مردان پولدار آموخته ميشود  -نكنيد كه فقط به زنان   فراموش
  . ندبزنرا به تور 

در شهر نيويـورك نيـز دوره اى وجـود    . و اين تنها مورد نيست 
شناسى  ه توسط خانم روانك (Marrying Up) 9"ازدواج به باال»دارد بنام 

كه نويسنده كتابى بهمين نام  (Joanna Steichen) "جووانا استيچن"بنام 
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 ،"به باال "نكنيد كه منظور از كلمه   وشفرام. ميشود  نيز ميباشد تدريس
 .باال رفتن از نردبان ترقى است

كـه چگونـه بهتـرين     در اين دوره هـا در واقـع زنـان ميĤموزنـد    
مشترى را براى كاالى خود پيدا كنند و بعبارت ديگر بـراى آن بازاريـابى   

ديده و حرفه اى تر همان كارى است كه زنان   نمايند و اين شكل آموزش
   .لى بدرجات متفاوت در رابطه با ازدواج انجام ميدهندمعمو

 
  باز هم يك آمار ديگر

  
در ميان پولدارها در سنين باال هم ميتوان ايـن امـر را مشـاهده    

آمار موجود ، در آمريكا، در ميان اين دسته از افراد، زنـان    بر اساس. كرد
پولـدار و  چرا ؟ چون از يك طرف مـردان  . از مردان مجردند   مجرد بيش

مسن با زنان جـوان و نـه پيـر ازدواج ميكننـد چـون ميتواننـد جـوانى و        
ولى از طرف .  لذا پيرها بى شوهر ميمانند. زيبائى آنها را خريدارى نمايند

ديگر زنان پولدار پير نميتوانند به راحتىِ مردان با پولشان مردان جوان را 
  . ميمانند خريدارى كنند و لذا بيشتر از مردان تنها و مجرد

بعبارت ديگر مردان براى ازدواج فقط به پول احتياج دارند ولـى  
  .از مردان خلع سالح ميشوند  لذا بهنگام پيرى زنان بيش. زنان به زيبائى 
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  فصل دوم
  

  رون از خانوادهيب  معامله  سكس
  

  اند  مردها فقط دنبال سكس
نـد مردهـا فقـط دنبـال     يگويت اكثر زنان اسـت كـه مي  ن شكايا

رابطه زنان و مـردان حتـى خـارج از     .ن استيز چنيدر واقع ن. اند  سكس
با وجـود  . قرار دارد  له سكسمباد  اساسلى از موارد بر يز در خيخانواده ن

بـا   ،ن معاملـه قـرار دارنـد   ر يـك طـرف ايـ   با آنكه خودشان د ،ن، زنان اي
اى مبـرا   ن معاملـه ينحال، دوست دارند خود را از اتهام شركت در چنـ يا

  .كنند  را سرزنشدارند و بجاى آن مردان 
كه وقتى زن و مـردى بـا هـم آشـنا      ديده ايا شما تا بحال شنآي

كنند در تمام مدت  زن پول رستوران يمرون رفتن يروع به بشوند و شمي
   . عتا نه يگر را بپردازد؟ طبينما و مخارج ديس ،

مرد عـذرخواهى كنـد و بـه     ،اگر موقع پرداختنِ صورت حساب 
شه يا جلوى گيرون بكشد و مهلكه بي را از  خود ،بهانه رفتن به دستشوئى

شـما در مـورد او    ،بپـردازد  را  ل بليطبكشد تا زن  پو نما خود را كناريس
سـوء  ك آدم يـ د گفـت كـه او   ينكه خواهيد كرد؟ جز ايچگونه فكر خواه

  استفاده گر است ؟
   مردي اف كند كه بياگرآن زن دوست شما باشد و براى شما تعر
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 عنى دوست زن ين او، يولى ا ،ند ميروا بيرون كه بتازگى آشنا شده مرتب 
العمـل    پـردازد عكـس  ميره را يما و غنيس ،شه پول غذا يشماست كه هم
ـ يـ آ ،ن صـورت  يـ در ا ن مسئله چه خواهـد بـود ؟  يشما در برابر ا ن يا اول

     ؟كند كار نمى  مگر او: ن نخواهد بود كه يد كرد ايسئوالى كه از او خواه
او    ا شما بهيآ ،ا نكند يعنى چه او كار بكند ي ،و پاسخ او هر چه كه باشد 

و ؟ كنـد  مطمئنا دارد از تو سوء اسـتفاده مـى   وكه ا د كرديگوشزد نخواه
ن مـرد سـوء   يرون رفـتن بـا چنـ   يدوستتان را از ب يد آيازن باش  اگر شما

  داشت ؟د ياستفاده گرى بر حذر نخواه
ن ين قضاوتى بر مبناى چه فرضى بنا شده است ؟ چرا ايك چني
حسـاب مخـارج را بپـردازد ؟ و اگـر     د صـورت  يـ شـه با يممرد است كه ه

و زن كـار  كـار  ياد و سوء استفاده گر است ؟ حتى اگـر مـرد ب  يردازد شنپ
  داشته باشد؟ 

 ز را نمـى يـ ست ؟ چرا به زنى كه پول مين صادق نيا  چرا عكس
رون يـ ب يو از او ، وقتـى بـا مـرد    ن اتهامـاتى زده نمىشـود  يپردازد چنـ 
بپـردازد در  د يـ ن پولى كـه مـرد با  ين انتظارى را ندارند ؟   ايمىرود چن

زى داده باشـد كـه جبـران    يـ د بـه او چ يـ ست ؟ البد حتما زن بايال چقب
 ى و سوء اسـتفاده گـرى وى قلمـداد مـي    اديبا پول دال بر شنكردن آن 
بـراى دادن بـه او دارد كـه    زى يـ سـت ؟ زن چـه چ  يز چيـ ن چيگردد ؟ ا

زى كـه مردهـا   ي؟ جز همان چ  گران نمىتوانند باو بدهند ؟ جز سكسيد
تواننـد  بكننـد تـا   يروند و پول خرج آنان ميرون ميب اغلب براى آن با زنها

   آنرا بدست آورند؟ 
مشتاقانه   ن معامله سكسينجاست كه زنها خودشان در ايجالب ا

آنند كه طرف مقابـل بـر خـالف قواعـد آن     ركت دارند و بشدت مراقب ش



        ٢۵معاملۀ سکس بيرون از خانواده                                                        
___________________________________________________________ 

مخـارج آن را   ،گـر يو در مـوارد د  ،رون رفـتن يـ عنى بهنگام بيعمل نكند 
  ! ت دارندياند شكا  نكه مردها دنبال سكساز اي ،تقبپردازد و آنو

  
  كننديدانند براى چه پول خرج ميمردان م

  زنان چطور؟
  

ن بـازى  يـ ت قواعـد ا يـ سـتند كـه در مـورد رعا   اين تنها زنان ني
ن معامله مغبون يز حواسشان جمع است كه در اينمردان . دارند   سواسو

كـاالى مـورد نظرشـان را    كنند حتمـا   خرج مى نشوند و در ازاء پولى كه
چـاپ   Men`s) Health (1 "سالمت مـردان "به مطالب مجله . افت دارنددري
ن مورد به يارى خوانندگان مرد خود در ايكا  كه براى باال بردن هوشامري

دوسـت سـوء   ": نسـت  نـام مقالـه اي  . دهد توجـه نمائيـد   يم  آنها آموزش
ز از يـ وان فرعى مقالـه ن عن. "بخواهد كارى كن كه او ترا ،استفاده چى نه 

  : ن قرار است يا
  
د كه يچگونه مطمئن شو. در سطح دوستانه بماند د رابطه تان با زنيچوقت نگذاريه" 

   "شود قرارتان با دست دادن خشك و خالى تمام نمى
 

  :ىشود نطور شروع ميمقاله او بعد 
  
نظـور زنـى   د؟ ميد كه با او فقط دوست باشيگرديچند نفر از شما دنبال زن جذابى م"

شـانه اى بـراى    ،مفـت    گـوش   شيكسى كه شما برا... د ينداشته باش  او سكس اكه ب
ـ د كه با زنهاى  دور و يكردن و آدم خوب و مدد كارى  باشه يگر   اصـال سـكس     رشب

 ك عالمت يك شب طوالنى با هم، شما را با يكه بعد از گذراندن  نانچ ،نداشته باشد
  ب يك باال آمدگى روى جيزند و يكه به  پشتتان م دستى  و  گونه تان  روى كيمات
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   "...بفرستد  شلوار تان بخانه
  

ن مـورد كـه چطـور    يـ هاى خود را در اي راهنمائ ،سندهيو بعد نو          
نطـور شـروع   يا ،شـود   جذبتان  شما  با  دنيه او براى خوابك كنيدعمل 

  : كنديم
  
ح و يد صـر يـ دعوت كن رون رفتنيد او را براى بيخواه هنگامىكه مى -1"

سـت و گرنـه   يدوسـتانه ن رابطـه   يـك  طورى كه او بداند قرار براى ، ؟ديم باشيمستق
  . د بوديبازنده خواه
ــورد ا   -2 ــوت در م ــل از دع ــى بر   يقب ــا م ــه كج ــه او را ب ــنك ــه              ي د نقش

  .ديداشته باش 
  .ديبا سرو وضع خوب سر قرار برو -3
  . ديشكمى زودتر از موقع سر قرار با -4
ا دوسـت پسـر سـابق او حـرف     يـ چوقت در مورد مشكالت خودتان و يه-5

د و يـ كرد حـرف او را قطـع كن    به صحبت از دوست پسر سابقش اگر او شروع . د ينزن
   "ميافته حرف نزنياى كه ادامه نبگذار درمورد رابطه : د يبگوئ

  
    :كنديسنده بالفاصله اضافه ميو نو

  
ك عشـق  يد آغاز ين قرار شايد كه ايكنيما به او حالى مبطور ضمنى ش ن  گفتهيبا ا"

   ."ديكنينطور فكر ميست كه شما واقعا اين نيا  شيمعن ولى البته . شگى باشد يهم
  

ن مقاله اسـت  ين قسمتى كه مورد نظر من در ايبعد به جالب تر
  :ديگويرسد و ميم

  
  البته .  ديازز را تماما بپرديپول م ،دير خوبى بگذاريد تاثيخواه اگر مى" -6
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چرا كه اگر شما آنرا  0ديولى قبول نكن...زى بپردازد ياست او اصرار كند كه چ ممكن 
زى بـه شـما بـدهكار    يـ فكر كند كه ازنظر شـما او چ  شود كه اوين باعث مياد يبپرداز
   ."است

  
د يو بعد شـا  .است   ز همان سكسين چياست كه ا و البته واضح

ز يـ ز قـرار ن يـ ت آميـ ان رساندن موفقيان رهنمود او براى بپيخواندن آخر
  :ده نباشديفايب

  
ــه روش" ــه: دوســتانه   خــداحافظى ب ــراى  -بوســه دوســتانه روى گون دســت دادن ب

چوقت لبهـاى  يف كسى را كه دوستتان است هيطبق تعر ؟به بازو ا زدنيخداحافظى 
   .ديبوسيق معنا دارى نميوى را به طر

  تيز آدم مـزاحم و بـى خاصـ   يـ ب باعث تمبوسه بر روى ل: قرار  خدا حافظى به روش
(Creep) د يـ اول بگوئ .شـود ينده شـما خواهـد بـود م   يك جنسى آيكسى كه شرز ا :

بلـه باسـن   (  ك دسـتتان را روى باسـن اش  يبعد  گذشت   لى خوشيامشب به من خ
د و زبانتـان را  يـ لطف كن(د يرا تماما ببوس  لبانش د ويخم شو  بطرفش. د يبگذار  )اش

حا بداند كه شما در پى دوستى يكه او صرشود ين باعث ميا... )دين نگهداربراى خودتا
ك يگر راحت نخواهد بود كه شما را فقط بعنوان ين عمل براى او ديد و با ايستيبا او ن

   ."رديدوست در نظر بگ
  

. ز كارشـان در مـى آورنـد   كه سر ا ستندين فقط مردان نيالبته ا
  بـراى فـروش  د زنان چگونـه  يال ببنحا. كنند دانند كه چه مىيزنان هم م
كمپـانى  -  (Revlon "رِوالن"د يـ نيبب. ننـد يمـى ب   آمـوزش   شيكاالى خو

چگونـه بـه    Joan Collins)( "نزيالجان كـ "از قول  )بائىيزسازنده وسائل 
عنـوان  . دهـد يم  كاالى خود را آمـوزش   فروش  دختران و زنان راه و روش
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جـان  "آموزشـهاى    در "در مـرد بپـا كـردن     هنر آتش": ستا نيمقاله ا
  :شود گفته مىبزنان  "نزيكال

  
نه راهن از سـر شـا  يـ انـدازد تـا پ  يرا بجلـو ب   ساله هم اگر شـانه اش  51ك زن يحتى "
  السيك گـ يـ  زده باشـد و بـا    افتد، اگـر عطـر درسـتى را بخـودش    ين بيبپائ  گرشيد

بپـا    آتـش   ظـرش ن  تواند درون مـرد مـورد    ن خود را سر حال آورده باشد، مىيشامپا
    .افتد چه اتفاقى مى"ند و تماشا كند كه يكند، و بعد كنار بنش

دهد كه چگونه كنـار   اد مىيرا كه بزنان يدن مردان بسوى خود است ؛ زين راه كشيا 
نه تمام يتواند دست رد به س حاال او مى. ده شوند يا مردان بسوى آنها كشتنند يبنش

مى پسندد انتخاب   اند بزند و فقط آنرا كه خودش ده شدهيكش  طرفش مردانى كه به
ن فرمول براى داشتن كنترل اوضـاع در دسـت   ين بهتريا. اندازديب  و به جنب و جوش

    ".خود است 
چاپ شده اسـت   "تنيكاسموپول"ن مطلب در يد كه ايكنيفكر م

بـراى   ، مجلـه اي كـه   (Working Woman) "زن كـاركن "در مجله .  ؟ نه
رو بسـوى خواننـده    ، 2شـود  قتصادى زنان چـاپ مـى  او شرفت شغلى يپ

شــرفت يروى پبــر SRDS "3بنقــل از قــاالت آن و م دل كــرده داريتحصــ
 ،توسعه كار و كسب هـاى كوچـك    ،مهارتهاى ارتباطى ،تيريمد ،شغلى 

جـان  "  ".تمركـز دارد د يـ ه گذارى و تكنولـوژى جد ياستراتژى هاى سرما
اد يـ دارد به زنان چه حرفه اى را  او. ك مدل استيگران يبراى د "نزيكال
چگونـه  "ن، بـازىِ  يـ ا ايـ آ. سـت يكامال مطمئن ن  چ كسيه دهد؟ البتهيم

چگونـه  "ا يـ  "بپا كـردن   آتش نگرايچگونه در د"و  "گران شدنيد ةشهر
آوردن  ك بازى است ؛ بازى به چنگيفقط  "خوشبختى را بچنگ آوردن

   4مردى كه از همه سر است و از همه موفق تر؟
  گـران آتـش  يدر دل د  له مردان با پول و قدرت و زنان با سكسب

  .دهند ن كار را انجام مىيبراى چه ا داننديكنند و هر دو م بپا مى
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  ات باصطالح مبتذلينشر

  به چه كار جدى مشغولند؟
  

راژ ياتى است كه از تينها آموزشهاى نشريد كه ايتوجه داشته باش
ك بـه  يهر ماه نزد "بهداشت مردان"ه يمثال نشر. ار باالئى برخوردارنديبس
د كـه هـر شـماره    يـ دقـت كن و اگر  5دارد  م نسخه فروشيون و نيك ملي

د شـد كـه   يـ شود آنگاه متوجه خواهين نفر خوانده ميمعموال توسط چند
شـرفته  يآنهـم در كشـور پ   ،ونى يمل  اسيچگونه مردان بطور دائم و در مق

   كه زنان آن نسبت  اى
 ،رى برخوردارنـد  يجهان از حقـوق چشـمگ   به نقاط عقب افتاده

ن تنهـا  يـ و ا. ننـد يمـى ب   روزمره آموزش با زنان بطور  ه سكسبراى معامل
ان مردان و زنـان  يدر من نوع آموزشها يست كه به ايه ايكى از دهها نشري

  . اشتغال دارند 
ن يـ د كـه ا يشويد متوجه ميزهوشى باشيدر ضمن اگر خواننده ت

با مبتـذل قلمـداد كـردن آنهـا از كنارشـان رد      ات آنطور كه بعضى ينشر
هم جدى هستند ار ي، بس  مىشوند و جدى بحسابشان نمىĤورند بالعكس

خاصى را  ف يگرى با هدف روشنى منتشر شده و وظايه ديو مانند هر نشر
ر به انجـام رسـاندن   دتمام ت يروى خود دارند كه شب و روز با جد  شيپ

  . كنند ت مىيفعالو   آنها كوشش
  

  دو سئوال مهم از زنان
        

    جامعه  در  دارد كه  مشكل  هنوز مسئله   نياگر كسى بر سر ا
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وجود دارند رابطه زن و مرد عمدتا بر كه سنتهاى مزبور  كنونى تا وقتى
كه مرد و زن با هم ن وقتى يقرار داشته و براى هم  ه مبادله سكسيپا
دو د به يبا ،رج كند نه زن د پول خين مرداست كه بايروند ، ايرون ميب

  . سئوال پاسخ دهد 
رون يـ ست كه با آنهـا ب ين  نكه اگرمردها براى مبادله سكسياول ا

كنند كـه آنـان فقـط بـراى     يمردان را متهم م ،زنان چرا خود  روند پسيم
چگونـه پاسـخ     ن تنـاقض يـ اآنها به . كه دنبال زنان هستند  است  سكس

  مىدهند ؟ 
زى يآن چ  ست پسين  بر سر مبادله سكس نكه اگر مسئلهيدوم ا

دهنـد   مبادلـه مىكننـد و بـه آنهـا مـى     ان زنان با مـردان  ين ميكه در ا
پـاى   ، ق خـرج كـردن بـراى زن    يـ ست كه نپرداختن بهـاى آن از طر يچ
  شود ؟  ادى و سوء استفاده گرى مرد گذاشته مىيش

شود ؟ اگر مردى  همواره  ن قضاوت در مورد مرد هم مىيا هميآ
د كـه  يـ گو ا كسى باو مىيرود بپردازد آ مىرون يخارج زنى را كه با او بم

. ك مـورد يـ مگـر در   ، آن زن دارد از او سوء استفاده مىكند؟ مسلما نـه  
در . ك بـا او نباشـد  يـ چگونه رابطه نزدينكه زن حاضر به برقرار كردن هيا
ت برد ، سـر يترا م  ن زن دارد گوشيا: نصورت همه به او خواهند گفت يا

  . دهد  نمى  رد ولى بتو سكسيگيعنى از تو پول ميمالد يره ميرا ش
تان خوانـدم  يبرا "سالمت مردان" به عنوان مقاله اى كه از مجله

  . ديبا نگاهى موشكافانه تر نگاه كن نباريگر ولى ايكبار دي
 

  »كه او ترا بخواهد دوست سوء استفاده چى نه ، كارى كن«
  

  ! ان يآقا: طاب، مردها هستندد طرف خيدان همانطور كه مى
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. د از شما سـوء اسـتفاده نكنـد    يرو مىرون يد زنى كه با او بيمواظب باش
 مـى   عنى در قبال پـولى كـه خـرجش   يد كه او شما را بخواهد يكارى كن

معامله بطـور عادالنـه انجـام      ،گر يبعبارت د. بدهد   د به شما سكسيكن
كنم  فكر مى ."مت مردانسال"ه يف جدى نشريكى از وظاينست يا. رديگ

ه ياز حقوق اتباع در جامعه سـرما  "پاسدارى"د ياكنون شما هم قبول دار
رد يـ ه مبادله ارزشهاى برابـر انجـام مىگ  يز بر پايدر آن همه چ دارى كه

   . فه مهم و جدى است ظيك وي
 "حقـوق "زى مهمتر و جدى تـر از پاسـدارى از   يدر واقع چه چ

ه دار يكـه سـرما   حق كارگر هنگامى ع از؟ چگونه است كه دفااست !افراد
    .ه افتخار استين عدالت و مايپردازد ع مزد خدمات او را نمى

گرى خـدمت را عرضـه   ين امر در مورد كسى كه نوع ديولى هم
عنـى فحشـا جـزء    يو پـول    سـكس ه شـرم و ننـگ ؟ مبادلـه    يـ كند مايم
ن نظام يا ست و اگر در راستاى منطق درونى يه داريتجزاى نظام سرمايال

است كه هر مبادله  و قابل دفاع عىيسته شود بهمان اندازه طبيبه آن نگر
نكه در جوامع امروزى رابطـه زن و  يگرى است بر ايل دين هم دليا .گريد

ن امر بهمان اندازه زشـت و  يقرار دارد و ا  سكس ه مبادلهيمرد عمدتا بر پا
  . گرينادرست است كه همه مبادالت د

  
  هوده پول خرج نمىكندياى كسى بچ احمقى بريه

  
 ،شان پـول خـرج كننـد    يوقتى زنان از مردها انتظار دارند كه برا

  فـه خـود را در قبـال مبادلـه سـكس     يكه وظ خواهند  در واقع از آنها مى
عمل نكنند آنان هـم از   فه خود ين اگر زنان به وظيبراى هم. انجام دهند

  كند دست يدشان نميزى عايكه چ ه گذارى در معامله اىيحماقت سرما
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  .تان نقل كنم ين مورد خاطره جالبى را برايد در ايبگذار. دارند يم بر
مردها انتقـاد   ست بودنيشه به سكسيروزى دختر جوانى كه هم

رود آنهـا  يـ رون ميـ كه هر وقت با پسرها بكرد يت ميمى كرد نزد من شكا
ل آنـان  يـ طبـق م  انيـ خواهند با او بخوابند و اگر جر همان شب اول مى

كـرد كـه    او فكر مى. نمىزنند گر به او زنگيد شوند دينرود و نا ام  شيپ
را آنهـا فقـط بفكـر    يـ ز. عـى شـد   چوقت نمىشود دوست واقيپسرها هبا 

  .اند   سكس
روى چـه كسـى   يرون ميمن از او سئوال كردم كه وقتى با آنها ب

  دهد ؟  پول شام را مى
 ى كه من بدهم ؟مگر انتظار داشت. دهد  يالبته كه او م_
اج دارى حـد اقـل چنـد    يـ گوئى كه احتيولى تو م ،دانم  نمى _
بروى  و او را خوب بشناسى تا بتوانى بـاو   رونيبطور معمولى ب ماهى با او

  .ك شوى ينزد
شب همان  ،شناسم ي من نمىتوانم كسى را كه اصال نم ،بله  _

  .ك شوم يو باو نزدداشته باشم   اول به او احساس
چ آدم يولـى حسـاب بكـن كـه هـ      ،فهمم  ين را ميمن ا ،لبته ا
ا يرى كه آيم بگيپول خرج كند تا تو تصم د سه ماه براى تويĤياحمقى نم

د او در مـاه  يـ رون برويـ هـم ب كبـار  ياگر هفته اى . ا نهيبا او خواهى ماند 
جـوان   ك يـ ا يك دانشجو ين براى يو ا. دالر خرج كند  200د يحداقل با

ا يـ د چـى؟ آ يـ ايتـازه اگـر تـو از او خوشـت ن    . ست ينمعمولى پول كمى 
ن وقتـى تـو بـاو    يدهى ؟ بنـابرا يم  خرج تو كرده باو پسپولهائى را كه او 

كه همـان شـب اول  بـا كسـى كـه      ستى يگوئى كه از آن دخترهائى نيم
در  ،دارى اج به چند ماهى براى شناختن او يروى بخوابى و احتيرون ميب
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را جتا معاملـه  يكنى و نتيشنهاد مياى خودت پلى باالئى بريمت خيواقع ق
  . زنديگر به تو زنگ نميدهى و او ديماز دست 

كنــى و بمــن يبانى ميپشــت  ســكس  تــو دارى از فــروش  پــس _
  همان شب اول با او  بخوابم ؟ شوم يكه آشنا م  گوئى كه با هر كسيم

بانى مىكنم و نه بـه كسـى   يپشت  سكس  من نه از فروش ،نه  _
ه يقضـ . دهم يـ ح ميدارم مسـئله را توضـ  من تنهـا  . كه چه بكند م يگويم
تصـاحب تـو پـول    خواهى او را وادار كنـى بـراى   يتو م. لى ساده است يخ
اگر تو خرج خـودت  . روديزى نمين چير بار چنيشترى خرج كند و او زيب

دن بـا تـو   يـ رون رفتن با تـو را مشـروط بـه خواب   يآنوقت او هم برا بدهى 
كه براى تو پول خرج كند و او هم در برابر  كنىيا وادار متو او ر. كند ينم
كه خودت بانى آن بـوده   اىتو از انجام معامله . خواهديم  ن از تو سكسيا

ن بودى و ياباتر از ياگر ز. زند يگر بتو زنگ نميزنى  او هم دياى سر باز م
سـك  ين حاضر بود ريشتر از ايد بيت تنهائى قرار داشت شايا او در وضعي
  . جه ، پول خرج كنديد نتيبه امند و ك

عالقه ستى براى بدست آوردن دختر مورد يا تو حاضر نيولى آ _
  خرج كنى ؟ ل ات  فداكارى كنى و كمى پو

براى  دين مردان هستند كه بايشه اي؟  چرا هم! ! شما چطور  _
او را  ،ه بخرنـد  يـ هد ،شان فداكارى كننـد  بدست آوردن زن مورد عالقه 

  كنند؟ ينكارها را نميچرا زنان ا. رند رون ببيب
 ،نها البته سئواالتى بودند كـه او بـراى آنهـا پاسـخى نداشـت      يا

   . هرچند پاسخ آنها روشن بود
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  از مردان  شيزنان ب
  كاالى خود هستند  مراقب ارزش

        
در جامعه مردسـاالر قـدرت اقتصـادى بـه مـرد تعلـق دارد و از       

د يـ ن اوست كـه در رابطـه بـا زنـان  با    ياكه دهند يم اديكودكى  به پسر 
چ دخترى يكه هق مشاهده و تجربه مىĤموزد يضمنا او از طر. خرج كند 
ه مـرد بـراى زن   يـ د و هرچـه هد يĤينم  ه خوششيو بى ما  سياز آدم خس
ان او قـرار  يـ ن زن و اطرافيشـتر مـورد احتـرام و تحسـ    يباشد بگرانبهاتر 

شتر يه گرانبها براى زن  بيد هديخر هنگامد كه او به يتوجه كن. رد يگيم
  .  رديگيقرار م  خودش  ان يان  زن و نه لزوما  اطرافين  اطرافيمورد تحس

ان زن را يـ مت بهمان اندازه كـه اطراف يه گرانقيدن هديچون خر
ل يـ فام  تى و اعتـراض يباعـث نارضـا  سـت كـه   يكند معلـوم ن يخوشحال م

قـرار اسـت بعـدا    االئى كه رداخت بهاى باال براى كچراكه پ ،نشود  خودش
ولـى   ،د يـ نمايم ان او را شـاد يـ ه  و اطرافباو بدهند همانطور كه فروشـند 

ار حلقـه و  يـ ع. ان او را ممكن است مغبون و ناراضى كنديو اطرافدار يخر
بائى و سطح در آمد خانواده اى كه زن يبر درجه زقا بنا ين نامزدى دقينگ

و عشق به زن برحسـب مقـدار     احترام. شود  ن مىييبه آن تعلق دارد تع
   . گردديرى ميگشود ابراز و اندازه يخته ميپولى كه بپاى او ر

رون يـ شـوند و او را بـراى ب   پسرها وقتى كه با دخترى آشنا مـى 
و سكسـى بـودن دختـر    ا به درجـة زيبـايي   قا بنيكنند دقيرفتن دعوت م

م يصـم ت  تورانى كـه قصـد دارنـد او را ببرنـد    است كه در مـورد نـوع رسـ   
  . رند يگيم

عنـى  يطـرف مقابـل    0ك طرف ندارد ين داد و ستد فقط يولى ا
د يـ باتر باشـد با يĤموزند كه هر چه زياو مداند و از كودكى به يدختر هم م
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شـنهادات  يل معمـوال پ يـ دلن يبهمـ . را از مرد باالتر ببرد   سطح انتظارش
  . شود ين از جانب او رد مييپا

ق بدست آوردن معلومات ين از طرتواند مانند مردايالبته او هم م
. گران را بخود جلب كنـد يتوجه د   بجز سكسگرى يز ديا هر چيپول و  ،

   .Ĥموزنديست كه از كودكى به او ميزى نين چيولى ا
ق كننـد كـه در پـى    ينكه او را تشـو يبجاى ا ،همه جا  ،  بالعكس

تـا   هنـد يداد ميبه او  ،پردرآمدى باشد   معلومات و حرفه و تخصص ،هنر 
ن يخـود را تضـم  نـده  يآ  ت جنسـى اش يبائى و مطلوبيق جادوى زياز طر
  .كند

سـت كـه بـراى    ين نيـ شود ايآنچه كه از كودكى به او آموخته م
د يـ را فراهم كنـد با   فرزندان و شوهرش ه وسائل راحتىيآنكه بتواند در آت

نهـا  يا  .بدسـت آورد Ĥموزد تا شغل مناسبى يا حرفه اى بيبخواند و   درس
  . شود  ست كه به پسران داده مىي ازشهائآمو

نست كـه بـراى   يشود ايه ميك دختر توصيآنچه كه به او بعنوان 
با مردى كه  ،نده يدر آ  و خانواده اش ن زندگى مناسب براى فرزندانيتام
 0ازدواج كند ،داردعنى شغل و قدرت اقتصادى الزم را ي ،ات ين خصوصيا

بائى يزĤموزد كه درجه يق تجربه ميز طرز ايدهند و خود او نياد ميو به او 
 0كنـد  ين ميينده تعيرا در آ  است كه نوع شوهرش  تهاى زنانه اشيو قابل

خواندن كنند باز هم هدف آنست كه بعنوان   ق به درسياو را تشواگر هم 
نسـت كـه   يبـراى ا . دا كنـد  يشوهر بهترى پل كرده بتواند يك زن تحصي

بـه همسـر داشـته و     شـتر يكنند بيكر منده شان فيزنان هنگامى كه به آ
نـده  يشتر در فكر شـغلِ حـال و آ  يشند تا مردان كه بياندينداشته اشان م

  .  خودشانند 
  بردگى   جز  نقشى زن   براى  برعكسِ جامعه سنتى كه در آن
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در  ،و مواجب در نظـر گرفتـه نشـده    ره يد مثل و كار بى جيتول ،  سكس
را از   شا باشـد مىتوانـد زنـدگى    بـا يجامعه مدرن زن فقط وقتـى كـه ز  

بـا  يعنـى زن ناز ي ،نصـورت  ير ايـ در غ. ديـ ن نمايتام  سكس  ق فروشيطر
شت خود مانند مـردان بـر روى اسـتعدادهاى    ين معيتامناچار است براى 

  .  ديه نمايتك  گرشيد
ه گذارى ياز روى  تجربه مى آموزد كه  بجاى سرما ،ن زنى يچن

ه يتك  گرشيفاقد آنست بر استعدادهاى د بائى كهيزاالى كردن بر روى ك
 -ناشـى از بحـران سكسـى    اگر دچار افسـردگى  ،بهرحال  ،هر چند ،كند
شتن كاالئى كه بهاى بـاالئى بـراى   حداقل در  حسرت ندا ،تى نگردديهو

  .            پردازند باقى خواهد ماند آن مى
هنگـامى كـه    ،عمـال   ،  ت روحـى اش يرغم موقعيعل ،بهرصورت 

  گـرش يوارد بازار مبادله شود با استعدادهاى دبائى يتواند با كاالى ز نمى
  . كندينكار را ميا

ن جامعه اى با آنكه زنان هم مثل مردان كـار  يدر چن ،نحال يباا 
 ،نـد ينما ن مىيق در آمد خود تاميعمدتا از طرشت خود را يكنند و معيم

تمركز دارنـد و از  كارشان همچنان زنان كمتر از مردان روى  ن وجوديبا ا
قـات بعمـل   يدر تحق ،نمـورد يدر ا.  كننـد ينده خود فكر ميق آن به آيطر

شـتر روى  يكا معلوم شده اسـت كـه در صـد مردانـى كـه ب     يآمده در آمر
 34عنى ي. همسرشان تمركز دارند دو برابر زنان است كارشان تا رابطه با 

    6.در صد زنان 16در صد مردان در مقابل 
بـائى بـه حـدى    ين جامعه اى بهـاى كـاالى ز  يچندر  ،بهر حال 

بـا باشـد حتـى اگـر بخواهـد هـم بـر        يزت يـ نهاياست كه  دخترى كـه ب 
زى براى به يانگبا چنان فشارهاى وسوسه  ،ه كند يتك  گرشيهاى ديتوانائ
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زنـدگى مرفـه و اشـرافى مواجـه     ن كاال در مقابل پول و يمبادله گذاردن ا
  . ر برابر آنرا خواهد داشت اراى مقاومت ديشد كه كمتر  خواهد

ل يه تشكيآنرا پول و سرما  ست كه اساسا ژگى جامعه اىين ويا
اى به مردان پول و قدرت داده شده اسـت كـه   ن جامعه يدر چن. دهد يم

اد داده شده كه بـراى  يهم خواهند با آن بخرند و به زنان يهر چه را كه م
تـا  مراقب باشند  ،ك زندگى راحت يابى به يخوشبختى در زندگى و دست

مـت بـاال   يت خود را بـه ق يبائى و جذابيز ،  كاالى سكس ،در بازار مبادله 
منتهـا در  . عنى فحشـا  ين يو ا. بدنبال شوهر پولدار باشندعنى يبفروشند 
قسـمت اعظـم قواعـد     ،ن جامعـه اى  يچندر  .ده و مقبول آنيشكل پوش

ن يـ نـاظر بـر ا  ب زى جز قواعد و آداياخالقى حاكم بر روابط زن و مرد چ
ن مبادلـه اى از  ين هنگام انجام چنيك از طرفيچيالبته ه. ست يمبادله ن

را بـه كنـه عملـى كـه انجـام      يز  .كننديشرمندگى نم  خود احساسعمل 
، و بر اثر تكرار در زندگي، زشتي و قباحـت آن  مىدهند واقف نمى باشند

  .  ناديده گرفته ميشود
ر وارونه يك تصويخود دارند رى كه آنان از عمل يتصو ،  بالعكس

رون يـ مخارج زن توسط مردى كـه او را ب ن معنى كه پرداختن يبا. است 
 ،  رد ارزشس مـو مردانگى و غـرور و بـه زن احسـا     برد به مرد احساسيم

كه مرد براى  هنگامى ،گريبعبارت د. دهديرا مواقع شدن احترام و عالقه 
تى كـه از  يهو ،دهد يم تيهو  ن به هر دو احساسيكند ايزن پول خرج م

ت زن يدار و هويت مرد بعنوان خريهو.  شده است  نييقبل براى آندو تع
ت خصوصـى و در  يـ بـر مالك در جامعه مبتنـى  .    فروشنده سكسبعنوان 

  . انتظار داشت شودينهم نميپول است جز ا ،  ار ارزشيكه مع جامعه اى
 ىن عمل است كـه زن و مـرد بـزرگ مـ    ين احساسى از ايبا چن

دهند نـه تنهـا   يمورد خودشان انجام من كار را در يشوند و لذا وقتى كه ا
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كنند آنطـور كـه   يم فكر  ،  بلكه بالعكس ،بدى نسبت بĤن ندارند   احساس
  . نشان بوده است عمل كرده اندأدر ش

ات خود بـر  يهمواره با اخالق ،همĤنطور كه قبال هم گفتم جامعه 
. پوشـاند   بـا مـى  يجامـه ز  ،باشـد   بـه نفعـش  تاوقتى كه  ،هر كار زشتى 

اينكـه زشـت را    .ن اسـت يات در هر جامعه هم اغلب همـ يت اخالقيخاص
  .زيبا و زيبا را زشت جلوه دهد

مسـئله بـر سـر    . د توجـه داشـت   يك نكته باينجا به يالبته در ا
نها بخودى خود نه تنهـا  يا. ست يبه شام ن گرانيا دعوت ديه يدن هديخر
له ابـراز عالقـه و   يوسـ بـا و  يار زيدر جاى خود بس ستند بلكهيز بدى نيچ

ر د د كـه يـ م ديما در فصلهاى بعدى خـواه . باشند  ىگران مياحترام به د
ت خصوصى و پـول وجـود نداشـته    يجوامع ماقبل تمدن كه در آنها مالك

ان يجاد دوستى ميله اى براى ايچون وسدهى همه ياست چگونه رسم هد
گر را داشته اند به كـار  يكديبا  دوستيان زن و مردى كه قصد يل و ميقبا

  . شده است  يگرفته م
ق يـ ا آن طريـ ن يـ گر به ايكديا زن در رابطه با ينكه مرد يحتى ا

فـى    نـد و يرا از نظر جنسى بخود جذب نماند كه طرف مقابل يسعى نما
رسـد جزئـى از   ان يـ المثل نگذارند شبشان با تنها دسـت دادن خـالى بپا  

  .  ستيچگونه اشكالى به آن وارد نين بوده و هن دو انسايروابط شخصى ب
نه عواطف انسانى و از جمله راز و رمز عشوه ينها بخشى از گنجيا

گر است كه بدون آنهـا رابطـه   يكديانسانها نسبت به دن يگرى و  مهر ورز
  وانى تنزل نموده و يح- كى يزيك رابطه صرفا فين زن و مرد به يب

  . گردد يتهى م  طفى و انسانى اشاز ظرافتهاى عا
عـى از  ين رابطه طبيشود كه اوال چنيمسئله وقتى دچار اشكال م

درآمده   گى اشاز حالت بالواسط ،خارج شده  چهارچوب اراده آزاد انسانى
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ك طـرف  يـ  اريـ تنها در اخت ن قدرتيا ايو ثان ،گرددير قدرت پول ميو اس
عنـوان  بـه  ز يـ نكـه، زن ن ياز آن ا شود و بدتريعنى مرد گذارده ميمعادله 

در  .گـردد ين رابطه اى تن داده خود مشوق و پاسـدار آن م يقربانى به چن
زى جـز  يـ هى كه بـر سـر آن سـوار شـود چ    يرابطه با هر توج ،نصورت يا

  . عنى فحشا نخواهد بوديدر برابر پول   مبادله سكس
د يـ با  كند جفت جنسـى اش  هر زنى كه فكر مى ،بعبارت ساده 

ن جفت يحتى اگر ا. فحشا انجام نمىدهد  جزمخارج او را بپردازد كارى 
عالمـت نشـان دادن   انتظار خرج كـردن پـول بـه    . باشد  جنسى شوهر او

كـاذب دوسـت     ا در پوششك طرفه باشد نوعى فحشيعشق تا وقتى كه 
ز آلـوده  ينه است كه زنان را نان جزئى از فرهنگ مردساالرياداشتن است 

  . ده استل كريتبد  شيك جرم خويبه خود و به شر
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 فصل سوم
 
 

  قبل از  فروش  بسته بندى سكس
 
 

 سكسى ميپوشند؟  چرا زنان لباس

  
نيـز     سـكس . شود آن محدود نمي  تنها به فروش  مسئله سكس

بايـد در   ،براى جلـب مشـترى    ،  قبل از فروش ،مانند هر كاالى ديگرى 
و اين كارى است كه . شكل جذاب و تحريك كننده اى بسته بندى شود 

بـه ايـن   . هنر آنرا خوب ميدانند و بطور روزمره بـه آن مشـغول انـد    زنان
  .كنيد  داستان گوش

ساله اى نزد من گلـه ميكـرد كـه     21وزى دختر جوان و زيباى ر
بسيار تنهاست و براى او يافتن دوست پسرى كه واقعا او را دوست داشته 

 وقتيكه مـن علـت آنـرا از او سـوال كـردم     . مشكل شده است  دچارباشد 
مـن داده  ه همان پاسخى را داد كه دختر ديگرى كه قبال ذكر وى رفت ب

  :بود
 

است و قبل از آنكه فرصت اينرا بدهد   با هر پسرى كه آشنا ميشوم فقط بفكر سكس"
چنـد شـب   . كه با هم آشنا و دوست شويم همان شب اول مى خواهـد بـا او بخـوابم    

ـ  از مدت  باالخره پس  پيش ا پسـر دانشـجوئى آشـنا شـدم كـه بـا       ها براى اولين بار ب
ديگران فرق داشت و بنظر ميرسيد كه آدم با فكر و مطلعى است و براى مدت زيادى 



                     ۴۴                                                 بسته بندی سکس قبل از فروش      
__________________________________________________ 

خودم گفتم   ابتدا از او خوشم آمد و پيش. با من از مسائل جدى و جالبى حرف ميزد 
به چيز ديگرى هـم فكـر     از مدتى با كسى آشنا شدم كه بجز سكس  كه باالخره پس

كه در آنجا چنـد    را براى رفتن به خانه يكى از دوستانش  براى همين دعوتش .ميكند
ولى همينكه بĤنجـا  . تنى از آنان با دوست دخترهايشان دور هم جمع بودند پذيرفتم 

چون با كمال پرروئى از من . از اندكى همه اميدم را به او از دست دادم   رسيديم پس
گـويى همـه ايـن    . برويم  بااليكى از اطاقهاى  دعوت كرد كه براى خوابيدن با هم به

 ".بود  روشنفكر نمائيها فقط براى جلب من به خودش
  

بـراى   ،ه او گفتم كه اگر او از چنين دعوتى تعجب كـرده اسـت  ب
بحالـت   ،بـراى توضـيح بيشـتر     ،با تعجـب  . من اصال عجيب نبوده است 

  .انـداختم   من نگاهى به سرو وضعش. سوال كننده اى چشم بمن دوخت 
سكسى و بسيار تحريك كننده اى بتن داشـت كـه تنهـا     ،چسبان   لباس

بطوريكه كمتر كسـى ممكـن بـود بـه      ،را پوشانده بود   بخشهائى از تنش
كه بكمك لباسى كه به تن كـرده بـود چنـدين بـار سكسـى تـر         اندامش

چرا نرفتى با او بخـوابى ؟ گفـت بـراى     -: باو گفتم . مينمود جذب نشود
او از تو چيزى در . اينكه ناراحتى ندارد  ،خب . گفتم . كه نميخواستم اين

  مشكل تو در كجاست ؟ . خواست كرد و تو هم آنرا رد كردى
مسئله اينجاست كه من نمى فهمم چرا پسرها  تنها چيزى كه -

  است ؟  در من مى بينند سكس
براى اينكه اين تنها چيزى است كه تو از خودت به آنها نشـان  -

تـو تمـام تالشـت را بكـار     . پوشيدنت نگاه كن   به نحوه لباس.  يدهى  م
بنـابر  . خودت جلـب كنـى     برده اى كه توجه ديگران را به اندام و سكس

  . اين تعجبى ندارد كه آنها هم براى همين به سراغ تو بيĤيند 
يعنى تو ميگوئى كه من بخاطر مردها حق اينرا ندارم لباسى را -

    پوشم ؟كه دوست دارم ب
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تـو حـق دارى هـر لباسـى را كـه      . چنـين چيـزى نگفـتم     من-
خـود را    سكسـى ميپوشـى سـكس     ولى وقتـى لبـاس  . ميخواهى بپوشى 

بعبارت ديگر وقتى روى اين جنبه خودت تكيـه  . بديگران عرضه ميدارى 
.   ميكنى، به ديگران عالمت ميدهى كه بتـو از همـين جنبـه نگـاه كننـد     

ديگران هم به اين چشم بتو نگاه ميكننـد و بـه طرفـت    از اينكه  ،بنابراين
مـن نميگـويم   .  اين چيزيست كه من ميگويم .   ميĤيند گله نداشته باش

. بپوشـى    تو آزادى هر طور كه ميخواهى لباس.   سكسى نپوش  كه لباس
ولى ديگران را بخاطر توجه به چيـزى كـه خـودت آنهـا را بـه آن جلـب       

  . نكن   ميكنى سرزنش
 

  نيستند؟  مردان موضوع سكس چرا
 
سكسى ميپوشند نه بخاطر آنكه بـدن زنهـا سكسـى      نان لباسز

سكسى پوشـيدن زنهـا بـراى عرضـه جـذاب و      . است و مال مردان نيست
. تحريك كننده چيزيست كه مى خواهند توجه مردان را بĤن جلب كننـد 

 "امريكـائى    زنـان   بـراى   سـالمت "   فـروش   پـر   مجلـه   به توصيه

(American`s Health for Women)  نها كـه بـراى كـم كـردن وزن     آ"به
هـائى   در مورد اينكه چه لباس ، "ميروند(Gym) خود به باشگاه ورزشى

  : توجه كنيد ،بپوشند كه توجه مردان را بخود جلب كنند 
 
عمال شما راچاق تر از آنچه كـه   )اگر حمل بر شلختگى نشود(اسهاى خيلى گشاد لب"

بينهايت چسبنده توجه ديگـران را بـه تمـام      در حاليكه لباس. يدهد هستيد نشان م
  1."برآمدگيهاى بدنتان جلب ميكند

  
 آيا زنان به اينگونه توصيه ها عمل ميكنند؟ براى پاسخ به اين 
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كـافى اسـت سـرى بـه     . سئوال به خودتان زياد زحمت فكر كردن ندهيد
 .خيابانها بزنيد تا متوجه حقيقت امر شويد

 0بينيد لباسى كه به مردان توصيه ميشـود چگونـه اسـت   حاال ب
در يكـى از   2.سر ميزنيم "سالمت مردان"براى اين منظور اينبار به مجله 

صفحات اين مجله در مقابل تصوير مردى بنام چاك ايـن عبـارات آمـده    
  : است

  
يـك گـرم كـن رايـان بـتن      . ما او را در يك باجه تلفن پيدا كرديم . اين چاك است "

به يـك انبـار دور افتـاده بـرديم و       ،او را گرفتيم . ت و يك زنجير طال در دست داش
و  يـك   (Savan) و صـد در صـد پنبـه اى سـاوان     راحـت  خاكي گشـاد،  شلوار

آخرين بار كه او را ديده بودند با يك تلفن . كرديم   پيراهن تا پائين دكمه دار را تنش
ق آن داشـت يـك تـيم فوتبـال را     بـود كـه از طريـ     آنجلـس   دستى در فرودگاه لـس 

 ".ميخريد
 

  شلوارهاي راحتي ساوان
   

اولـى در  . است   مسئله تبليغ در مورد لباس ،در هر دو مورد باال
  ،در آگهى مربوط بزنـان  0مردان   زنان و دومى در مورد لباس  مورد لباس

چسبنده و تنگ است و در آگهى  مربوط بـه مـردان    ،مورد توصيه  لباس
و برآمـدگيهاى    در اولى تمركز روى نشـان دادن سـكس  . راحت  گشاد و

بدن و جلب توجه مردان بĤن است و در دومـى تمركـز روى نشـان دادن    
  .موفقيت شغلى و اقتصادى
  زنـان سـكس   ةسرماي: ين دو پيام از اين قرارندپيامهاى ضمنى ا

شان است كه بايد آنرا براى كسب موفقيتشـان كـه جلـب توجـه مـردان      
شان اسـت كـه بايـد آنـرا بـراى        نشان دهند و سرمايه مردان هوشاست 
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 ،موفقيت خود كه موفقيت اقتصادى و در اينجا خريد تـيم فوتبـال اسـت   
  . بكار گيرند

كـاالى  -روى شـلوار   مربوط به آگهى دوم تمركز عكس  در عكس
براى مردان است كه گشاد و راحت يعنى مساعد براى كار و  -مورد تبليغ
در  ،مـرد   ،  ت و در حاليكه با اشاره انگشتى كه در اين عكـس فعاليت اس

مغز او يعنـى  توجه بيننده خود بخود به  ،دارد  به سرش ،حال فكر كردن 
  .است جلب ميشود فكري به اينكه  آدم با

نه تنهـا بـراى اينكـه توانسـته اسـت تـيم        ،است فكري او آدم با
با تصوير بلكـه بـا كلمـات      چيزى كه طراحِ آگهى آنرا نه( فوتبال را بخرد
براى اينكه شلوار ساوان را انتخـاب كـرده    بلكه همچنين ،)توضيح ميدهد

از طريق نورانى و برجسته كـردن خـط كـراوات كـه       و اينرا عكاس(است 
در .  )رابط سر و شلوارِ چاك را ايفا مينمايد به بيننده القـاء ميكنـد    نقش

سكسى بپوشند موفق    دازند و لباسيك كالم اگر زنها بدنشان را بكار بيان
و اگر مردها مغزشـان را بكـار بياندازنـد و     )در جلب توجه مردان(ميشوند

  )در خريد تيم فوتبال(شلوار ساوان بپوشند موفق ميشوند
زن بايد او را   لباس. تفاوت لباسها از اينجا معلوم ميشود ،بنابراين
ايـن لباسـها در دو آگهـى     آيا 0مرد بايد او را پولدار كند  سكسى و لباس

  باال چنين چيزى را به بيننده القاء نميكنند؟ 
ديـدن روزمـرة   از همان بچگي، بـا   و در اينجا دختران، كودكان،

، به نقش خود در جامعة آينده، نقشي كه جامعـة مردسـاالر   آگهي ها اين
  .براي آنان تعين كرده است، پي برده با آن آشنا ميشوند

هاى متفاوت جنسى در جامعـه اسـت كـه    تحت تاثير چنين نقش
سكسى ميپوشند و مردان لباسى را بـه تـن     زنان براى جلب مردان لباس

 .دهـد  اقتصادى و طبقاتى آنان را نشان مـي  "سطح باالى"ميكنند كه 
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زن "براى روشن شدن بيشتر مطلب به آمار گيرى زير در مجله آمريكائى 
لباسـها  "اى تحت عنـوان  در قطعه  .توجه نمائيد New Women) (3 "نو

زنـان چـه   "در كتاب   "جان مارشال تاون سنت"به نقل از  "سخن ميگويند
  :چنين آمده است "ميخواهند، مردان چه ميخواهند

   
بعمل آمد كـه تـرجيح ميدهنـد بـا چـه نـوع         وقتى ازدانشجويان دختر كالج پرسش"

و صحبت كردن گرفته  از بيرون رفتن براى قهوه خورى(  مردهائى رابطه برقرار كنند
سـطح  "  وضـع و لبـاس   و ، افرادى با سر)تا قرار گذاردن، رابطه جنسى و حتى ازدواج

؟ ، پاسخ اكثريت اين بود كه مردهاى با قيافه معمولى ولى بـا   "سطح پائين"يا  "البا
    ".ترجيح ميدهند "سطح پائين"را به مردهاى جذاب با لباس "سطح باال"  لباس

  
نان هر كدام با عالئم و نشان خود وارد بازار مبادله بله مردان و ز

آنها اغلب حكـم برچسـب هـاى روى كـاال را       سرو وضع و لباس. ميشوند
. دارد كه نوع و خصوصيات آن كاال را براى خريداران خود تبليغ ميكننـد 

  .    زيبائى براى زنان و قدرت اقتصادى براى مردان
 
  

 ت؟تعريف سكسى بودن مرد و زن يكى اس

 
آنچه كه باعث ميشود به يك مرد نسبت سكسـى داده شـود بـا    

آنچه كـه  . آنچه كه يك زن را سكسى ميكند از زمين تا آسمان فرق دارد
پستى ها و برآمدگيهاى بدن به اضافه  ،يك زن را سكسى ميكند اندازه ها

جذابيتهاى سطح آن مانند رنگ و حالت پوست و موى است يعنى آنچـه  
يك وى مربوط ميشـود و البتـه حـاالت و حركـات او تـا      كه صرفا به فيز

 آنجائى كه بتوانند اين جذابيتها را برجسته نموده و بر شدت تاثير آنها 
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  .بيافزايند
در حاليكه سكسى بودن يك مرد نـه اينكـه خصوصـيات مزبـور     

ولى بيشتر با عالئم و نشانه هائى  غير  ،اصال در آن دخالتى نداشته باشند
قـدرت و   ،  زرنگـى و هـوش   ،ميشـوند مثـل شخصـيت      فيزيكى مشخص
تعهـد و مهربـانى و خالصـه     ،جـدى بـودن    ،اقتصادى-موقعيت اجتماعى

  . آنچه كه به غير ظاهر وى مربوط ميشود
عريانى بدن و لباسى كـه ايـن عريـانى     ،براى همين در مورد زن

پوست  ،  يعنى خصوصيات فيزيكى بدن زن را نشان ميدهد بعالوه آرايش
هر آنچه كه به ظاهر فيزيكـى وى مربـوط شـود جـزء تفكيـك ناپـذير        و

در حاليكه سكسى بنظر آمـدن مـرد   . سكسى بودن وى محسوب ميشود 
  .عريانى بدن وى نميباشد  بهيچ وجه الزمه اش

گـذاردن زيبـائى     در واقع بهمان اندازه كه در مورد زن بنمـايش 
گذاردن   رد به نمايشالزمه سكسى بودن وى است در مورد م  بيرونى اش

در واقع سكسـى بـودن   . زنان را به وى جذب ميكند  خصوصيات درونيش
رفتـار و حركـات سكسـى    . رفتار زن و مرد نيز بر همين محور دور ميزند

گذاردن تحريك آميز و دلفريبانه آن مربوط   و نحوه بنمايش  زن به بدنش
نـي و شـيوة   ويژگـي درو ميشود در حاليكه حركات سكسى مرد بيشتر به 

ــاري  ــ  وي (Personality)رفت ــه  از جه ــردد ك ــوط ميگ ــت امرب تى موقعي
  . اقتصادى وى را نشان ميدهد  -اجتماعى 
  

در صـد از دختـران نوجـوان بـا كسـى قـرار        81 ، "هاساله  17"بنا بر تحقيق مجله   
اين . پرسوناليتى دارد  ميگذارند كه چندان مالى براى نگاه كردن نيست ولى در عوض

    4.در صد ميباشد 52قم براى پسران نوجوان ر
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 البته به چنين تصويرى از رابطه مرد و زن نشريات تجارتى در 

ولى بايد همواره نيز توجـه داشـت كـه ايـن     . آگهى هايشان دامن ميزنند
بهرحـال   ،آگهى ها براى آنكه در كارشان هم كه شده مـوثر واقـع شـوند   

كه شده بر باورهاى بيننـدگان و خواننـدگان خـود يعنـى     آنجا ناچارند تا 
و البته اين در حالى است كه آنهـا خودشـان در شـكل     ،مردم تكيه كنند

به يكى از اين آگهـى هـا   . درجه اول را ايفا ميكنند  دادن اين باورها نقش
   5.جه كنيدتو(Ebony Man)  "ايبونى من"در مجله 
 زيبا با اشتياق  به مردى كهدو دختر   ،ر زيرِ عكسى كه در آن د

يكى از دخترها از ديگـرى سـئوال    ،آنطرف تر ايستاده است نگاه ميكنند 
               :ميكند

  
: اولين چيزى كه در يك مرد سراغ ميگيريم چيست ؟و دختر ديگـر جـواب ميدهـد   " 

  ".پرسوناليتىِ عال.... اوم ...... ."
 

نها هم اولين چيـزى را  آيا اين در مورد مردان هم صادق است؟ آ
زيبـائى و  ...اوم  ...كه در يـك زن سـراغ ميگيرنـد پرسـوناليتى اوسـت يـا      

  :عالى؟ به آمار زير توجه نمائيد  سكس
 

است كـه    در صد از نوجوانان پسر گفته اند كه بخاطر سكس 46در همان تحقيق باال  
كمـى تفـاوت   يعنـى بـا    پسـران  نصفاين رقم  براى دختران . ميروند سر قرار كسى 

   .در صد بوده است 24معادل 
 

تـن از   30از تصاوير  (Celebrity)سلبريتى"مجله   در نمايش
براى نمونه حتى يكـى   "سكسى ترين تيكه هاى هاليوود"بقول نويسنده 

 را كمى   لباسى كه در آن بدنش ،نيمه عريان كه هيچ  از مردها هم لباس



                     ۵١                                                 بسته بندی سکس قبل از فروش      
__________________________________________________ 

   6هم عريان كرده باشد بتن ندارد
                

  بدن نادرست است؟  سكسى پوشيدن ونمايش
 

طبيعـى   ،اتفاقا سكسى پوشيدن و جلب ديگران به زيبـائى خـود  
ترين كارى است كه يك مرد يا زن ممكـن اسـت در رابطـه بـا يكـديگر      

اين در واقع يكى از جنبـه هـاى جـذاب و شـورانگيز روابـط      . انجام دهند
  . انسانى است

. ه اين به هويت فـرد تبـديل ميشـود   ميĤيد ك  اشكال وقتى پيش
 هويت مـي   شي او زيبائى بدن  به خود تنها با سكس  باين معنا كه شخص

كـه امـرى   -را تشكيل دهد  بخشد و بجاى آنكه اين تنها جزئى از هويتش
. گـردد  تبديل مـي   منطقى و طبيعى است، به تمامى هويت و شخصيتش

ك موجـود سكسـى   فكر ميكند چيـزى جـز يـ     بطوريكه وقتى به خودش
اينست كه يك بدن سكسى و زيبا دارد را   يعنى كسى كه تنها خاصيتش

ضرورتا با مبادله   و از آنجا كه در جامعه سرمايه دارى هر كس. نمى بيند 
كند، لذا او هـم ناچـار    مي  است كه امرار معاش  توانائيها و استعدادهايش

ت، بـه ايـن يـا آن    سكسى بودن وى اس  بعنوان فردى كه تنها استعدادش
آنوقت او نيز مانند هر . به فروشنده اين كاالى خود تبديل ميشود ،طريق 

ناچار است كه در عرضـه جـذاب و     كااليش  فروشنده ديگرى براى فروش
و زيبائى   جلب كننده آن بكوشد و خود را هرچه بيشتر به موضوع سكس

  . تبديل نمايد
زيـرا آنهـا بجـاى     شـوند  تبديل نمـي   مردان به فروشنده سكس

حـداقل آنقـدر كـه    -پرداختن به زيبائى شان و سرمايه گذارى بر روى آن
  نيرويشــان را از همــان كــودكى صــرف پــرورش ،زنــان بــĤن ميپردازنــد 
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استعدادهائى كه بـه آنهـا قـدرت، پـول و     . استعدادهاى ديگرشان ميكنند
  . شوندآنها با اين توانائيهاست كه وارد بازار كار مي. موقعيت ميدهد

براى آنكه تصوير درستى از اينكه  چقـدر مسـئله زيبـائى بـراى     
مجلـه     زنان مهم  است داشته باشيد كافى است بدانيد كه بنا به گزارش

مسـابقه ملكـه    75000 ،هر سـال در امريكـا   1984،در سال  "نيوزويك"
در صـد از بيننـدگان    75مليون بيننده برگزار ميشـده كـه    75زيبائى با 

اين مسـابقه كـه در    7.زنان بوده اند "آمريكا  ميس"مهمترين آنها يكى از 
چنـان   1980ميشـد در سـال     ابتدا فقط در امريكا و شايد كانـادا پخـش  

در  1997بين المللى نمود و تا سال   باال گرفت كه شروع به پخش  كارش
   8.مى شده است  كشورِ مختلف جهان پخش 40حدود 

نيـز در    )Miss Universe agent( مسابقه ملكه زيبائى جهـان 
مليون  600كشور مختلف جهان با  54از طريق تلويزيون در  1986سال 

مليـون آنهـا  تماشـاچيان     82گذارده شد كه تخمينـا    تماشاچى بنمايش
  9.امريكائى بودند

در مكزيك ، همسايه جنوبى امريكا ، حتى در بعضـى شـهرهاى   
   10.ميشود   فات تمام برگذاربسيار كوچك نيز چنين مسابقاتى با تشري
سـوپر بـال، بزرگتـرين مسـابقه        فكر ميكنيد مسابقه سرشـناس 

مليون تماشـاچى داشـته    75 ،1984را كه در سال  ،بازى فوتبال امريكائى
  است ، و در آن مبارزه بر سر قـدرت و نـه زيبـائى اسـت كـه بـه نمـايش       

   11؟دانجز مر .داكثرا چه كسانى تماشا ميكرده انگذاشته ميشود 
آيا باز هم ترديد داريد كه مشـغله اصـلى زنـان زيبـائى اسـت و      
مشغله مردان قدرت ؟ براى اطمينان به آمار زير كـه مربـوط بـه بعضـى     

 :است توجه كنيد 80سالهاى دهه 
 شان را براى ي زن بين 169طور متوسط ه هر روز ب كا در امري
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  براسـاس  12.اسـت  نفر 56اين رقم براى مردان فقط . زيبائى عمل ميكنند
همين آمار تعداد زنانى كه روزانه در امريكا پوست صورتشـان را بـراى از   

 165متوسـط   بطورFace lift)(ند بين بردن چين و چروكهاى آن ميكش
   13.نفر 18نفراند و تعداد مردان فقط 

 به ،%  36حدود   ،اگر از ميان زنان در اين كشور   ،و سرانجام 

در ميان مـردان   ،ه غذاى روزانه اشان توجه دارندميزان كالرى در هر وعد
از دختـران  %   33حاليكه و در  14.درصدشان باين امر ميپردازند 16تنها 

اين  ،الغرى مصرف كرده اند  قرص ( Senior High School)دبيرستان
  15.درصد است 9رقم براى پسران دبيرستانى 

ى شان بـه  و زيبائ  باين ترتيب است كه وقتى زنان فقط با سكس
آنوقت طبيعى است كه  ،خود هويت مى بخشند و مردان با قدرت و پول 

  .هر كدام بدنبال تحقق آن تصويرى راه بيافتند كه از خود دارند
و فروشـنده آن    باين ترتيب است كـه زنـان بـه موضـوع سـكس     

و زيبـائى نـه تنهـا چيـز بـدى نيسـت ،         وگر نه، سـكس . تبديل ميشوند
ابيتهاى شور انگيز بشرى است كـه آزاد كـردن آن از   يكى از جذ  بالعكس

 ، فقط تا حـد كنـونى اش   ،تملك ديگران و محدوديتهاى نهاده شده برآن
  . و مبارزه بشرى تمام شده است  به قيمت قرن ها تالش

. سكسى نيسـت   بنابراين بحث بر سر پوشيدن يا نپوشيدن لباس
ولخت و عريان زنـدگى   نپوشند  بنظر من حتى آدمها ميتوانند اصال لباس

اينهــا مســائل قرارداديســت كــه بخــودى خــود و در ذات خــود  . كننــد 
  .هيچگونه اصالتى را دارا نميباشند

صـرفنظر از جنبـه حفـاظتى آن در برابـر      ،  لباس  نقش ،در واقع
يكى هم اين است كه بى تناسبى ها و نارسائيهاى فيزيكى  ،سرما و گرما 
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اند و در واقـع بـدن را بمطلـوب تـرين شـكل      بدن را از نظر بيننده بپوشـ 
  . نشان دهد ممكن

بسـيار    در مناطق معتدل كـه جنبـه حفـاظتى لبـاس      بخصوص
عمدتا براى شـكل دادن بـه بـدن و زيبـاتر سـاختن        محدود  است لباس
تـا جائيكـه از لحـاظ صـرفا نظـرى حتـى       . مى شود  آنست كه  طراحى

ون نقصى دارنـد بـراى جلـوه    واقعا زيبا و بد ميتوان گفت كسانى كه بدن
  .ندارند  بهتر بدنشان اساسا نيازى به لباس

سكسـى و    بنابراين مسئله بر سر پوشـيدن يـا نپوشـيدن لبـاس    
بلكـه موضـوع   . جلب متقابل زن و مرد بيكـديگر از ايـن طريـق نيسـت     

و كسـب    براى تامين معـاش    عبارت از مبادله و وسيله قرار دادن سكس
چرا كه همينكـه چنـين شـد    . كردن آن به كاالست درآمد يعنى تبديل 

آنوقت مردان كه از قدرت اقتصادى باالترى برخوردار هسـتند بـا قـدرت    
پول و امتيازات اقتصادى زنان را تحت كنترل خود در ميĤورند و زنان كه 

 تبديل در دست مردانو زيبائى   هستند به ابزار سكسفاقد چنين قدرتى 
  . ميشوند

  ت كه مردان با قـدرت اقتصـادى خـود در نقـش    باين ترتيب اس
 .فروشـندگان آن وارد ميـدان ميشـوند     و زنان در نقـش   خريداران سكس

انـد كـه بـراى      فروشندگان سكس نتيجه اين ميشود كه اين زنان يعنى
كاالى خود بايد آنرا بطور جذاب و تحريك كننده اى بسته بنـدى    فروش

ر و صاحب پول اند براى انجام چنين كه خريدا ،و مردان . و عرضه نمايند
دادن بدنشـان    چندان نياز بـه لباسـهاى سكسـى يـا نمـايش      ،معامله اى

  .ندارند
 ،البته اين كار را همانطور كه از آمار نقل شـده در بـاال پيداسـت   

و تا حدودى انجام ميدهند چون آنها هم در رقابت با يكـديگر   ،مردان نيز
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ولـى حربـه   . جلب زنان  استفاده ميكننـد  بهر حال از هر وسيله اى براى 
قدرت اقتصادى و يا موقعيت اجتمـاعى اشـان    ،اصلى آنان در اين زمينه 

خانه مجلل و ماشين آخرين سيسـتم بـراى    ،است كه آنرا با شغل خوب 
  . ميگذارند  جلب زنان به نمايش

در اين ميان سعى ميكند بمدد آنچـه كـه در     هر كس ،هر حالب
گذاردن آن مقصـود خـود را     مبادله شود و با به بنمايش دست دارد وارد

نـدارد    كه فكر ميكند كه دارائى ديگرى جـز سـكس    آنكس. دنبال نمايد 
  ،دارائـيش  ،يعنـى پـول و قـدرت     ،براى بدست آوردن آنچه را كه نـدارد  

 .سكسى ميپوشـد   براى همين لباس. ميگذارد   به نمايش ،را  يعنى سكس
 -از دارائى موثرترى چون پول برخوردار اسـت  ،زيبائى كه بجاى   و آنكس

و زيبائى را نيز ميتواند بخرد ، نيازى   كه با آن، همه چيز، منجمله سكس
زيرا آنچه را كـه بايـد بـراى مبادلـه بـه      . سكسى ندارد   به پوشيدن لباس

. است   بلكه قدرت اقتصادى و اجتماعيش  بگذارد نه بدنش  نمايش  معرض
. كند   و لباسى را ميپوشد كه چنين قدرت و موقعيتى را منعكسو از اينر

  . پوشيدن زن و مرد از همينجا ناشى ميشود   نحوه متفاوت لباس
اسـت    كه غير سكسى ميپوشد در پى سكس  نتيجه اينكه آنكس

پـول   در پي يعنى ،  و كسى كه سكسى ميپوشد در پى چيزى جز سكس
ه دارى جامعـه وارونـه ايسـت و ايـن     جامعه سرماي. و امكانات  اقتصادى 

                 .خصوصيت جامعه وارونه است  ،تناقض
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 فصل چهارم
 

  در محيط كار  مبادله سكس
 

  

 آيا زنان در طى قرارداد كار فقط نيروى

  كارشان را ميفروشند؟
 

آيـا هيچوقـت   . ولى در موارد زيادى هـم نـه   . در اكثر موارد بله 
شنيده ايد مردى را كه خواهان استخدام در اداره يا شركتى بـوده اسـت   

. نكـرده باشـند؟ مسـلما نـه     بخاطر آنكه جذاب و سكسى نبوده استخدام 
  . ولى چنين چيزى در مورد زنان امرى رايج است 

بزبـان نمـى آورنـد      البته آنرا بخاطر غيرقانونى و ناپسند بـودنش 
يـك   زيبـايي در بسيارى مـوارد   ،بله. ميگيرند   ولى عمال و وسيعا بكارش

ه، اين تجرب با همه ما. امتياز مثبت براى زنان در امر استخدام شدن است
در . چه بطور شخصـى و چـه از طريـق شـنيده هايمـان، آشـنايى داريـم       

كه فاقد ايـن   بسيارى از كارها زنان و دختران زيبا خيلى راحت تر از آنها
زيرا كارفرما كه خريدار نيروى كـار اسـت بـا    .  امتيازند استخدام ميشوند

  ست كه براى خريد آن مبلغ كمترى ا مثل اين ،كار زيبا استخدام نيروى
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 .باور نميكنيد؟ به استدالل زير توجه كنيد. دازدرپ يم
قرارداد كار  مانند هر پيمان ديگـرى  پيمـانى ميـان كارفرمـا و     

نيروى كار يا فرد كاركن متعهـد   ،در اين پيمان. نيروى كار است  صاحب
سـاعت در روز در   8ميشود كه نيروى جسمى و فكرى خود را براى مثال 

تيار كارفرما قرار دهد و بعبارت ديگـر نيـروى   ازاء مبلغ معينى پول در اخ
  .كار خود را به او بفروشد

هنگامى كه كارفرما سعى ميكند بهتـرين را از ميـان متقاضـيان    
. كار انتخاب كند در واقـع سـعى ميكنـد بهتـرين مبادلـه را انجـام دهـد       

يعنى آنكه در ازاء پولى كه بعنوان مزد ميپـردازد كسـى را    بهترين مبادله
يعنى كسى كه قـوى  . ند كه باو بيشترين كار و خدمت را ارائه دهدبرگزي

تر است و ميتواند در طول مدت معينى نسبت به ديگـران كـار بيشـترى    
ديده تر است و كار بـا كيفيـت     تر يا آموزش  انجام دهد و يا آنكه باهوش

  .باالترى را در ازاء همان مبلغ مزد تحويل ميدهد
  كار ذكر نميشود زيرا فـرض  قرارداد ى كيفيتى است كه دريزيبا

. ميـان افـراد ميشـود     بر اين است كه عامل قرار دادن آن منجربه تبعيض
نميتواندآگهى بزند كـه بـه چنـد زن يـا مـرد زيبـا         براى همين هيچكس

  .احتياج دارد
را براى اسـتخدام از   زيبايييك كارفرما زن  هنگامى كه ،از اينرو

 زيبـايي بابت  ،اغلب مگر در موارد فوق العاده، ،ميان ديگران بر مى گزيند
او را بطور مجـانى در خـدمت    زيبايياو پولى نمى پردازد و بعبارت ديگر 

  .ميگيرد  خود يا فعاليت اقتصاديش
از اينرو انتخاب بين استخدام  يك زن زيبا و يك زن زشـت كـه   

ادلـه  توانائى هايشان در موارد ديگر يكى است انتخاب ميـان دو نـوع  مب  
  را نيز  زيباييدر ازاء مزدى كه ميدهد كاالى   كارفرما  كه در يكى است



  ۶١مبادلۀ سکس در محيط کار                                                             
__________________________________________________ 

  .آورد بطور مجانى و بدون آنكه در قبال آن چيزى بپردازد بچنگ مي
نيز مانند نيروى كار احتياج به نگهدارى و تجديـد   زيباييكاالى 

و غيـره    ورزش ،تغذيه ويـژه  ، روزانه خود داردكه اين كار از طريق آرايش
عملى ميباشد كـه بهـاى آن بايـد معـادل مخـارج مزبـور يعنـى مخـارج         
تجديدآن پرداخت شود و اين تازه وقتى است كه كارمند يا كارگر چندان 

طـرف   زيبـايي بسـيار    زيبا نباشد و گرنه كارفرما در صورتى كه با شخص
 ،نيز از جمله محصوالت محدود طبيعـت اسـت   زيباييبخاطر آنكه  ،است

  .آن بايدبسيار بيشتر بپردازد حصار درآوردنلذا براى بان
ولى اين فعال از بحث ما خارج است زيرا  ايـن نـوع زنـانِ بسـيار     

 غير رسمي و مانكن و يا فاحشه رسمى ،صنايع ديگر بعنوان مدل زيبا در
رآمـدهاى  دو البته بـا   ،استثنائى آنها استفاده ميشود زيباييكه صرفا از  ،

  . ونداستخدام ميش ،بسيار باال
تـا زمانيكـه كارفرمـا خواسـتار آنسـت كـه كارمنـد يـا          ،بهرحال

و غيـره حتـى     كمى زيبا باشد و يا اگر نيست با وسـائل آرايـش    كارگرش
مخـارج   ،بايد حـداقل  ،المقدور خود را زيبا ساخته و ظاهر خود را بيارايد

 است كـه مـن از آن صـحبت مـي     زيباييآنرا بپردازد و اين همان كاالى 
 كارفرما معموال بدون آنكه بهاى آنرا بپردازد با استخدام نيروى كارِكنم و 

مثل آنست كه بهـاى كـاالى دوم را    ،زيبا به همان بهاى نيروى كار نازيبا
بعنوان ضميمه كاالى اولى نميپردازد وآنرا مفت ومجانى بچنگ مى آورد 

برابر براى همين است كه وى از ميان متقاضيان كار آنرا كه  در شرايط . 
  .زيباتر از بقيه است انتخاب ميكند

در جائى بـراى كارفرمـا مطلـوب اسـت كـه       ،اما اين نوع مبادله 
  .براى وى  قابل استفاده باشد زيباييهمانطور كه گفته شد 

  به   چشم  معموال كارفرما بدو دليل در حين امضاى قرارداد كار
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ـ    . ميدوزد زيباييكاالى  راى مصـرف  يكى هنگامى كـه كـاالى مزبـور را ب
ميخواهد و ديگرى وقتى كه قصد استفاده از آن در كـار    شخصى خودش

   .را دارد
در  ،از استخدام فـرد مزبـور    حالت اول هنگامى است كه قصدش

در اينصورت بسته به اينكه تا چـه  .  ايجاد رابطه سكسى با او باشد ،ضمن
وشـيدنى  پ حد فرد مورد نظر زيبا و دست يافتن به  وى براى او چشم نـا 

هاى كمى و كيفـى فـرد    باشد، كارفرما حاضر خواهد بود در مورد توانائي
ـ  ،در انجام كارى كه اسما بـراى انجـام آن اسـتخدام ميشـود     درجـات  ه ب

  . كوتاه بيايد ،و يا تا حد ناديده گرفتن كامل آنها ،مختلف
 و كـار هـردو بـا     مبادله سكس ،مبادله  ،در حالت اول ،در اينجا

طور  و البته همان ،با پول است  مبادله صرفا سكس  ،لت دومپول و در حا
  .رصرفا براى مصرف شخصى خريدا ،در هردو مورد ،گفته شد كه

ولى تـا آنجـا   . اين صورت مسئله از جانب مرد يعنى كارفرماست
به هـيچ     نيروى كارش   كه به زن مربوط ميشود اگر او در جريان فروش

گردد، سعى ميكند اينرا از طريـق نحـوه     وجه نخواهد وارد مبادله سكس
پوشيدن و رفتـار و حركـات خـود در همـان هنگـام        نحوه لباس ، آرايش

  1.نمايد مصاحبه به طرف مقابل حالى
كارفرما نيز اگر آدم باتجربه و تيزهوشى در ايـن زمينـه باشـد از    
سرمايه گذارى بيهوده بر روى چيزى كه در به چنگ آوردن آن مطمـئن  

زن بـا تضـعيف    ،در ايـن صـورت  . همان ابتدا خوددارى ميـورزد نيست از 
موقعيت خود در رقابت با ديگران فرصت استخدام شدن را از دسـت مـى   

چون در واقع در برابر مزدى كه قرار است به وى بدهند حاضـر بـه   . دهد
  .از نيروى كار خود در نزد كارفرما نيسـت   در اختيار گذاردن چيزى بيش

 ،عشـق  -صاحب همـه چيـز شـدن   "كتاب  ةنويسند "ونهلن برا"ببينيد 
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را در اين مورد چقدر واضـح    تجربه شخصى اش  ،"پول ،سكس ،موفقيت
  : و بى پرده بيان ميكند

 
اگر كارفرمـا  اما من فكر ميكنم  ،داورانه  كامال پيش ،يابى من كامال شخصى استارز" 

عرصـه را    واسـته اش هاى جنسى ناخ كرده با درخواست يا كسى كه شما را استخدام
بشما تنگ كرده و هرچند شما با او صحبت كرده و بـه مـديريت هـم شـكايت بـرده      

در اينصـورت شـما بايـد كارتـان را تـرك       ،برنميدارد  ايدباز هم مطلقا دست از كارش
نكرده ؟   را بخاطر ساير شرايط نامطلوب كار عوض  شغلش  آيا تاكنون هيچكس. كنيد

  .ز همانهاست اينهم خيلى ساده يكى ا
كه گير آوردن شغل كار ساده  ييسالها ،فكر ميكنم 40وقتى با اجازه شما به سالهاى   

مراقب بودى مبادا كارى بكنى كه نوعى دست رد زدن بـه   ،اخراج  ز ترساوتو اى نبود
 در ايـن سـال   ،يك كارفرماى  شهوتران حتى به سينه ،سينه كارفرمايت حساب شود

نـدارم كـه     اصـال بيـاد   ،خـداى مـن   ،ادى  اتفاق مى افتاد اماها  مطمئنا چيزهاى زي
يكبار يكى از روسـاى مـن   . و سنگينى از اين قضايا ببار آمده باشد هيچوقت چيز بد 

را هـم   2از من خواست كه روزهـاى جمعـه   "موزيك امريكا"در شركت جدى و عزيز 
  ر دفتر زيبـاى خلـوتش  و اودر آنجا د  شود  خالص  بيايم تا او از شر كارهاى مانده اش

اما فقط براى بغل  ،دنبال من ميكرد و گاهى مرا ميگرفت  با آن آنتيكهاى بى نظيرش
البته اين قرار نبود جزئى ازكـار   ،آيا اين خيلى وحشتناك بود؟ نه... كردن و چند ماچ

   3"ولى مگر چقدر اسباب زحمت من شده بود؟ ،باشد
  

در جريـان كـار را داشـته باشـد،        سلى اگر زن قصد مبادله سكو           
و اينكـه در ايـن زمينـه  تـا چـه انـدازه قصـد         ،قصد خود در اين مورد را

خود   و لباس  از طريق حركات بدن و آرايش ،از همان ابتدا ،پيشروى دارد
  . ميگذارد  و بعدا در جريان كار به نمايش

در حـين    از آنجا كه صحبت در اين مورد بطـوركلى و بخصـوص  
غير قانونى بوده و ممكـن اسـت بـراى كارفرمـا عواقـب       ،كار د قراردادعق
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دو طرف مبادله تنهـا بازبـان بـى زبـانى و      ،وخيمى ببار آورد، لذا در ابتدا
 عالئم پوشيده است كه قصد خود را در انجام چنين معاملـه اى بـه يـك   

ديگر حالى ميكنند و ميزان دقيق آنچـه كـه بعـدا هـر كـدام در اختيـار       
 ى قرار ميدهند در جريان چانـه زدنهـاى بعـدى و در جريـان يـك     ديگر

اينكـه آيـا اصـوال زن حاضـر بـه       ؛عملى معلـوم ميشـود    و تالش  كوشش
با كارفرماى خود هست؟ و اينكه در اينمورد خواستار چه بهائى  خوابيدن

گذارد؟ و يـا   است؟ آيا خود را تنها در ازاء تضمين شغل در اختيار او مي
از ارتقاء شغلى گرفته تا خريدن هديه هاى گرانبها  ،ى بيشتر؟در ازاء چيز

 .نهائى "خوشبختى"ازدواج و تامين  و يا در نهايت امر
بهر حال اينها قيمتها و نرخهاى متفاوتى هستند كـه زن و مـرد   
براى رسيدن به توافق بر سر مبادله چيزى كه در ابتـدا بـه هنگـام عقـد     

سر آن مذاكره و توافق كرده بودنـد، حـول   تنها بطور كلى بر ، قرارداد كار
  .آن چك و چانه زده و زور آزمائى ميكنند

و اما درمورد دوم يعنى هنگامى كه قصد كارفرمـا از اسـتفاده از   
در جهـت رونـق    نه استفاده شخصـى بلكـه بكـارگيرى آن    زيباييكاالى 

زن براى استفاده مشتريان و جلـب آنـان    زيباييميباشد،   كسب و كارش
يك نمونه آشنا دراين مورد اسـتخدام زنـان و دختـران زيبـا     . كار ميرودب

بـراى  . براى كارفروشندگى است كه باعث جلب بيشـتر مشـترى ميشـود   
همين است كه در بعضى از مشاغل ما شاهد آنيم كه بيشـتر زنـان بكـار    

  .ميروند تا مردان 
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 و زيبائيشان  چرا فقط زنانند كه سكس

 ر ميرود؟براى جلب مشترى بكا
  

آنها براى جلب مشتريان زن مورد اسـتفاده   زيباييچرا مردان و 
  قرار نميگيرد؟ مگر مشترى زن وجود ندارد؟

مردان قـدرت خريـد بيشـترى دارنـد و لـذا      . پاسخ روشن است 
بعالوه آنها بيشـتر مشـاغل بـاالتر را    . جلب نظر آنان تا زنان مهمتر است 

بيشتردرمشـاغل پـائين تـر اشـتغال      در حاليكه زنان كـه  ،اشغال ميكنند
ناچارنـد در   ،تبديل شده اند  وسكس زيباييبموضوع  ،دارند وضمنا ازقبل
فرمـا   درجائى كه مورد مصرفى براى كـار  ،خود زيبايي رقابت با مردان از

  .استفاده كنند ،دارد
در  9/77 ،1996دليل اينرا كه چـرا در امريكـا در    ،براى مثال   

در صد مهمانداران وسائل نقليه عمـومى منجملـه    2/88 صد گارسن ها و
حداقل بخشا بايـد در حقيقـت بـاال     ، 4مهمانداران هواپيماها زن بوده اند

چرا كه من هرگـز مـدعى ايـن نيسـتم كـه        ،ميگويم بخشا. جستجو كرد
و عامـل جنسـى بسـتگى دارد و      تركيب جنسى اشتغال تماما به سـكس 

دليل تاريخى بيشترِ ه ديگرى مثل تبحرِ ب مثال در مسئله باال نبايد عوامل
  ســوزى و احســاس دل ،زنـان دركارهــائى ماننــد امورخــانگى و يـا دقــت  
 .كرد  مسئوليت بيشتر آنان را در بعضى كارها فراموش
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 براى زنان در محيط كار  چرا آرايش

 مهم است؟ همهاين

 

در شـكل جـذاب و     يكى ديگر از اشـكال عرضـه سـكس     آرايش
روزانـه صـرف آن    ،زمان، توجه و پـولى را كـه زنـان    مقدار. ستدلپذير آن

انرژى و وقت آنان را بطور روزمـره در خـود مـى     مهمى از  ميكنند بخش
روزانه زنانى كه بسر كار ميروند بطور متوسـط روزانـه     فقط آرايش. بلعد 

  ى بـراى آرايـش  اگر اين مقدار وقت مصـرف  .حدود يكساعت طول ميكشد
ميشود اضافه كنيم و زمان   ه صرف خريد وسائل آرايشيكمانروزانه را به ز

كار الزم براى تامين مخارج اين وسائل و زمانى را كه زنان صرف خواندن 
براى مطلع نگاهداشتن خود ازآخرين مدها و اخبـار   زيبايينشريات مد و 

آنوقـت بـه   ،ميكننـد  بـه آن بيافزائيم   زيباييو كشفيات مربوط به مد و  
  . خود ميكنند پى ميبريم  زيباييعى انرژى و وقتىكه زنان صرف ابعاد واق

براى تـامين   بايد آنها كه تازه اين بدون محاسبه مدت زمانيست
مخارج باالى انواع مختلف جراحىهـاى پالسـتيك روى صـورت و سـاير     

  .اعضاى بدنشان  كار كنند
اگر همه اينها را روى هم بريـزيم متوجـه ميشـويم كـه چگونـه      

 سـازى خـود مـي    زيبـايي و   اقعا مهمى از وقت آنان صرف آرايشو  بخش
  .شود

خـود   زيبـايي ازمردان به   من قبال نشان دادم كه چرا زنان بيش
زنان . اهميت ميدهند و چرا زيبا بودن براى آنها تا اين درجه اهميت دارد

 ومردان خـود را بـا موقعيـت اجتمـاعى و      خويش زيباييبيشترخود را با 
در حاليكه مردان انرژى و وقت  ،از اينرو. هويت مى بخشند   شغلى اشان
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كنند زنان نيرو  مي  خود را بيشترصرف پيشرفت شغلى واجتماعى خويش
  و انرژى بيشترى را صرف زيباسازى خود مينمايند

اينرا نيز من در گذشته بقدر كـافى توضـيح داده ام كـه چگونـه     
اگون بـه زنـان ميـĤموزد و در    جامعه مرد ساالر از كودكى و به وسائل گون

  ،ديگـر ولىحـداقل در كنـار چيزهـاى     ،ذهن آنها فرو ميكند كه نه تنهـا 
  .دقرار دهن  پيشرفت خويش ايل مهموسبه يكي از نيز خود را  زيبايي

در حاليكه به مردها توصيه ميشـودكه در محـيط   بعبارت ديگر، 
گيرانه در صـدد  پي ،كار براى پيشرفت در سلسله مراتب ادارى يا سازمانى

مسـئوالنه   بـوده و بـا وظـايف خـود     باال بردن اطالعات علمى و فنى خود
به زنان يـاد داده  ميشـود كـه چگونـه در محـيط كـار بـا        . برخورد كنند

  . ندنماي برخورد "زيبايانه"مسئوليت هايشان 
بامسئوليتها در محـيط كـار     "زيبايانه"ميخواهيد سر از برخورد 

 1985در آوريد؟ به جزوه ضميمه نشريه كاسموپوليتن شـماره سـپتامبر   
اسـت و در آن بـه خواننـده     "كتاب راهنماى پيشرفت در كار"  كه نامش
را بــراى  "ماكســى" وســائل آرايــش شــودكه چگونــه داده مــي  آمــوزش

از مقـاالت   عنـوان يكـى  . در محيط كار بكار برد توجه نمائيـد    موفقيتش
  :جزوه مزبور از اين قرار است

  

 "زيبايانه برخورد كنيد.....با مسئوليتهاى جديدتان "

  چگونه ؟
قبل از آنكه سر كار برويد بجاى طرح حمله به كارها و به انجـام رسـاندن   "

 :اينطور. را بكشيد... موثر آنها طرح حمله به مردها
 ،اينكار -ط لبتان را بكشيدبا يك قلم خ: طرح خط حمله تان را بكشيد -1

 .شكل و حالت آنرا تعيين ميكند ،حدود خط لب
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را در تمـام طـول روز    )ازمن-خط حمله تان( زيبائيتانمواظب باشيد  - 2  
هميشـه آنـرا بـراى    كـه   يادتـان باشـد  . "ماتيك نرم پر دوام"چگونه؟ با . حفظ كنيد

 .داريد دم دست نگه ،از كار فراغتاستفاده در وقت 
3 ----------------------------------------  
   .به شما كمك ميكند كه در تمام روز خوشبو و زيبا باشيد -4
 

 "زيبايانـه "بعبارت ديگر مسئوليتهاى جديد خود را بر سـر كـار   
 . بعهده بگيريد

از كدام مسـئوليت صـحبت ميكنيـد؟    . من نفهميدم ! ببخشيد -
  مسئوليت كارى؟

مگـر انتظـار   . كار جلب مردان بر سر كار : ليت كارى ه مسئوبل          - 
  هايى از نوع ديگرى هم باشند؟ داريد كه زنان بر سر كار بفكر مسئوليت

البتـه   ...بپرسيد  اگر از مجله كاسمو و تهيه كننده ضميمه اش -
  . كه نه

توجه داشته باشيد كه نشريه كاسمو نشريه مورد عالقه تنها يك 
اين نشريه هر هفته دو مليون و نيم خريدار . نيست  گروه كوچك از زنان

 دارد و همراه با دهها نشريه ديگر زنان كه  همگى با همين نـوع آمـوزش  
ها از جمله پر تيراژترين نشريات زنـان هسـتند هـر هفتـه دههـا مليـون       

  . خواننده را تحت تاثير قرار ميدهند
مسـئله  . تبحث بر سر پرت و پالهاى يك نشريه نيس ،نا بر اينب

ديـده و    ليونهـا زن بـا آنهـا آمـوزش    يبر سر مطالبى است كه شبانه روز م
دهند؟ براى  مي  آيا زنان به اين  نصايح گوش. شستشوى مغزى ميشوند 

اطمينان در اين مورد به تحقيقى در مورد تفاوت جفتهاى مطلوب زنان و 
  : مردان در محيط كار توجه نمائيد

  ز ميان مجموع مردان و زنانى كه در امريكا با ا طبق اين تحقيق         
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در صد آنها با همكاران خود در محـل   30يك ديگر قرار ميگذارند حدود 
مردان با زنان هم طراز خود ولى زنان بيشـتر دوسـت   . كار قرارميگذارند 

چرا ؟  چـون مـردان قصدشـان از بيـرون     . دارند با كارفرماها بيرون بروند
ضـميمه   ."باال رفـتن از نردبـان ترقـى   "ت و زنان اس  رفتن با زنان سكس

نـام كمپـانى وسـائل    ( ماكسـى "كاسموپوليتن در مقاله ديگرى تحت عنـوان  
  :اينطور ادامه ميدهد "كار را به لذت تبديل ميكند  ) آرايش

 
  در سخنرانيها و كنفرانسها ميتواند در عكـس  -)از من( منظور زيبائيتان -اهر شماظ" 

و شايد تاثيرى پايـدار  . آنچه كه شما عرضه ميكنيد بسيار موثر باشدالعمل ديگران به 
 -)از مـن (يـا مقامـات بـاالى شـركت      رئـيس  -بر روى كسى كه براى شما مهم است

جلـب   ،شما در سرِ كـار  "زيبايانه"بر روى كسى كه مسئوليت اصلى و البته . "بگذارد
   " .شدوى ميبا

  
پوست  ز كرِم نرم كنندهستفاده ااز آنكه در مورد اهميت او بعد 

 :دست و چگونگى استفاده از آن صحبت ميكند اظهار ميدارد
 

را ابـراز   اسـت كـه خـود    )از مـن -و نه ايده ها و افكارتـان (شما با كمك دستهايتان  "
   "..منديدلذا به زيبا نگهداشتن آنها عالق. ميكنيد 

 
كار بر و بعد پرده از يكى ديگر از راز و رمزهاى موفقيت زنان در 

  :ميدارد و ميگويد
 

چـه در   ،شما چه  در حال روشن كردن نكته اى پشت ميز سخنرانى باشـيد  ،ينرواز  "
 ،و نه چيـز ديگـرى مثـل منطـق    (اين دستهاى شماست  ،حال برداشتن فنجان قهوه

كه نشان دهنده اينست كه آيا شـما   )از من-اطالعات و تيز هوشى شما ،قدرت فكرى
  ."م ميدهيد يا نهكارتان را خوب انجا
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   توانائيهاى فكرى و شغلى شما نيست كه ضامن موفقيتان در ،بله
آنچـه كـه در ايـن مـورد اهميـت دارد      . انجام مسؤليتهايتان اسـت   كار و

دستهاى شماست كه با آن داريـد   زيبايي  و در اين مورد بخصوص زيبايي
وه را در پشت ميز سخنرانى به نكته اى اشـاره ميكنيـد و يـا فنجـان قهـ     

هـا   اينست آن پيـامى كـه نشـريه كاسـموپوليتن بـه ميليـون      . برميداريد
وسـائل ارتبـاط    تمـامي دهد و زنان آنـرا شـبانه روز از    خواننده خود مي

   .دآين جمعى دريافت ميكنند و در نتيجه مطابق آن بار مى
هـاى    جفت چشم گوناگون بـا آرايـش    تصاوير شش: و سرانجام 

بـراى شـما    "ماكسـى "چشمهائى كه بكمـك  " مختلف براى نشان دادن
  رمز زن شـاغلِ خـوش  "و همچنين توصيه اينكه  "موفقيت ببار مى آورد

و البد نه هيچ چيـز   "آرايشِ خوب بسته بندى شده اوست كيف ،سر و رو
  .ديگر

البته نگوئيد اينها مطالب تبليغاتى مربوط به آگهىهاى تجـارتى  
در دنياى تصويرى كـه  .  تن ندارداست و ربطى به خود نشريه كاسموپولي

ما در آن زندگى ميكنيم قدرت پيامهاى تصويرى بسيار بيشتر از پيامهاى 
شود پيامهـا   نوشتارى است و تا آنجا كه به رسانه هاى گروهى مربوط مي

 ،عمدتا از طريق تصاويرند كه به خواننده منتقل ميشـوند و بـراى همـين   
گذارى تبديل شـده   رين وسائل تاثيرامروزه تلويزيون به يكى از قدرتمندت

  . است
بااينحال براى آنكه هيچگونه شكى در اين امـر بـاقى نمانـد كـه     
  آنچه كه از خالل اگهى هـاى تجـارتى موجـود در نشـريات زنـان پخـش      

بـه   ،ميشود دقيقا مطابق سياستهاى گردانندگان ايـن نشـريات ميباشـند   
يكـى   "هلن بـراون " نوشته "صاحب همه چيز بودن"مطلب زير از كتاب 

  . از معروفترين سردبيران نشريات دير آشناى كاسموپوليتن توجه كنيد 
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 - ،راهنمائيهاى وى ناشى از تجربيات شخصى خود وى ميباشند
مشكل  ةيك جوان رسيد "آنها را از زمانى كه   بقول خودش تجربياتى كه

شغل  17 "و در جريان   " آفرين در روستاهاى كوچك كوه اوزارك بوده
 "در كاسموپوليتن در نيويورك  تا شغل كنونى اش... گوناگون منشيگرى 

 ،بى كم و كاسـت  ،و همانطور كه خواهيد ديد ،روزانه بكار مى بسته است
بطـور   زيبـايي خالصه و فشرده همان چيزهائى است كـه نشـريات مـد و    

شبانه روز چه از طريق مقاالت و چه از طريق آگهى هـاى تجـارتى خـود    
  :د گوي او مي. هن زنان و دختران جوان فرو ميكننددر ذ

 
 )يعنى اينكه ظاهرتان چطور است و چه چيـزى را عرضـه ميكنيـد   ( سته بندى خودب"

  5".البته نه همه را ،اين ميتواندمردان زيادى را به خود جلب كند. مهم است 
 

بسـته بنـدى   "نه  ،البته. سالگى كشف ميكند 19او اينرا در سن 
تا چـه حـد    زيبايياينرا كه   !.را  "عرضه جذاب و دلپذير آنبراى   سكس

 :او در جاى ديگرى ميگويد. براى زن قدرت ميĤورد
 

اون  -سالگى بود كه شروع به كشف اين قضيه كردم كه خواستنى بودنِ  19در سن  "
  6"...دهد به زن نوعى قدرت روى مردان مي -طورى

  
زيبا بـودن نيسـت     نايشالبته از نظر او خواستنى بودن لزوما مع

  چيـزى كـه فقـط خـاص    . در دلبرى براى جلب مردان است   بلكه تالش
و تمـرين ميتوانـد از عهـده آن      زنان زيبا نيست بلكه هر زنى بـا آمـوزش  

و حاال او بشما ميگويد كه فايده دل برى كردن در سر كار چيست . برآيد
   :اينست  اينرا در بخشى ميگويد كه عنوانش. 

  7".كن  فراموش -بهر معنائى كه هست -نبودن در محل كار را زن "
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 :تحت اين عنوان او چنين ادامه ميدهد 
 

آنچه . ال گفتيم كه زنان موفق همچنان موجوديت جنسى خود را حفظ ميكنندما قب "
 وقتى مـردى . ..دلربا بودن است  -يا اگر نيستيد بشويد -كه شما هم الزم است باشيد

با شما حرف ميزند اگـر ميتوانيـد بـا نحـوه نگـاه       )ى و يا كاركن شمامشتر ،كارفرما(
اينكـار   .كندبمرديت و اطمينان از خود بيشترى   كردن باو كارى كنيد كه او احساس

   ".را بكنيد
  

بـه بقيـه داسـتان     ،همه صراحت لذت نمى بريد؟ اگر چرا از اين
  :كنيد  گوش

  
ـ بوده ام كه در آن شاهد يكى دو مورد م... " معمـوال   ،زن همكـارِ  ةن مرد چنان ديوان

البتـه   -را  ميـرود و اعتبـار شـغلى اش     كارمند خود ميشود كه تا سرحد جنون  پيش
 وى تن ندهد نوبت چرا با كمك زن ؟ چون اگر به معامله شيرينى با( – ! باكمك زن

بكلى از دست ميدهـد امـا هرگـز     )از من -رودميباال  چماق تهديدو رسوائى است كه
شايد علت آن اينست كه تا اين ! هرگز ،چنين چيزى اتفاق بيافتد  نديده ام كه عكس

   ".هيچگاه شغل باالئى نداشتيم كه كسى بخواهد آنرا ضايع كند )زنها( اواخر ما
  

 چقدر وضع موجود را صريح و صـادقانه بيـان مـي    "هلن براون"
  :كند

ى نيـز برخوردارنـد   زنان در كنار ساير استعدادهاى شان از قدرت ديگر -1
  .يا دلبرى از مردان است  سكس  كه نامش

در محيط  بايد آنرا ،آنها اگر ميخواهند مثل خود او به مقامات باال برسند-2
روى مردان بكار برند و بعبارت ديگـر از آن بـراى سـرمايه گـذارى در      ذكار براى نفو

 .جهت پيشرفتشان استفاده كنند
  را در شكل جذاب  )بخوان سكسِ خود(ر خود براى اينكار آنها بايد ظاه -3
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از طريـق نحـوه    ،و جلب كننده اى عرضه كنندو از اينكه هنگام حرف زدن با مـردان 
گذاشـتن    بخوان ترغيب آنان براى قدم پيش(مرديت آنها   احساس ،نگاه كردن به آنها

رده و در اين كارهـا را كـ   خودش او. ابائى نداشته باشند ،تقويت كنندرا  )براى معامله
   .آن موفق بوده است

زنان هيچوقت در اين كار دچار زيان و خسارت نميشـوند زيـرا چيـزى     -4
اين مردانند كه اگر طرف خود را   مثل مشاغل باال ندارند كه از دست بدهندـ بالعكس

درست نشناسند و از روى ندانم كارى به پاى اين معامله بروند رسوائى ببار ميĤورند و 
   .البته بكمك زنان. ميشونددچار زيان 

 
زنان  .اينها درست چيزهائيست كه در محيطهاى كار وجود دارند

هـاى بـاال قـرار دارنـد      سعى ميكنند با دلربائى از مردانى كه در موقعيت
مامورين باالى اجرائى و خالصه صاحبان و روساى شـركتها   ،مثل مديران

وستى و چـه از طريـق   و دواير دولتى  بĤنها نزديك شده و چه از طريق د
موقعيـت   زيبـايي و   ازدواج با آنها ولى بهرحال از طريـق معاملـه سـكس   

اينسـت كـه     تنها كـارش  هلن براون. مادى و شغلى خود را بهبود بخشند
اوضــاع را باصــراحت توصــيف ميكنــد و بــر آن صــحه ميگــذارد و بزنــان 

نها درست اين نه ت ،مردساالر اطمينان ميدهد كه در جامعه سرمايه دارىِ
. بلكه سريعترين راه پيشرفت زنان در زندگى شخصى و شغلى آنان است 

  :از همين رو يكى از نتيجه گيريهاى كلى او براى زنان از اين قرار است 
 

ايـن   .شماسـت   ظاهر و احساس -يا در حين آن -اساسى ترين چيز بعد از اتمام كار" 
است بخواهد چـاق   "چيز بودن صاحب همه"غير قابل تصور است كه زنى كه در پى 

   8".از اينرو حاال ميخواهم قوانين رژيم غذائى خودم را بشما بگويم ،يا حتى توپر ،باشد
 

صـاحب  "نويسـنده كتـاب    "ورلى براونگهلن "اينست آنچه كه 
. بـه زنـان توصـيه ميكنـد     ،بعنوان راه موفقيـت در كـار   "همه چيز شدن



  ٧۴مبادلۀ سکس در محيط کار                                                             
__________________________________________________ 

-سـردبير نشـريات كاسـمو    سـال  17ميدانيد او كيست؟ او بـراى مـدت   
اين،  ليونها تيراژ داشته و بجزينشريه ايكه در امريكا م. پوليتن بوده است 

  0گردد چاپ و توزيع مي مختلف كشور ديگر جهان نيز بزبانهاى 17در 
هاى تجـارتى   يآيا هنوز هم فكر ميكنيد مطالب مندرج  در آگه
متفـاوت بـوده و    در نشريات مزبور با نظريات گرداننـدگان ايـن نشـريات   

  ربطى به خواست آنان ندارد؟
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  يادداشتها
  فصل چهارم

  
                                                 

اطـاق  "تحـت عنـوان     در بخشـى از كتـابش   "زنان براى موفقيت  لباس" نويسنده كتاب ىلُوان مج -١
  بسيارى زنـان، از جملـه زنـان صـاحب كسـب و كـار      ... ": ، ميگويد"به انتخاب شما -خواب يا اطاق كار

مهمى در زندگى ما   جنسيت بيشك نقش. و زيبائى نگاه ميكنند  همچنان بخود به چشم موضوع سكس
در كار و كسب تبـديل ميشـود، بـه كـار و       نسيت به فاكتورى در انتخاب لباساما هنگامى كه ج. دارد 

  .شغل زن لطمه وارد ميĤورد
كـار بـتن ميشـود و لباسـى كـه       متاسفانه، آزمايشات ما اثبات ميكنند كه لباسى كه براى موفقيـت در  

شما نميتوانيد هر   بجز در موارد بسيار نادر،. جنسى  پوشيده ميشود كامال با هم متفاوتندجذابيت براى
دست به چنين كارى نميزنند، و آنهـائى هـم كـه    ، مردان بيشترِ. دو را در يك زمان با هم داشته باشيد

 .فعاليتهاي كاري، حداقل در از كار در مي آيند ميزنند ناموفق
John T. Molloy, Women's dress for success, p. 21. 

.ستدر اصل انگليسي آن، روزهاهي يكشنبه ا - 2  
3- Gurley Brown Hellen, "Having it all- love, success, sex, money", p. 49. 
4 - -Statistical abstract of United States, 1997, the national data book, us., 
Dept. of commerce, economic and statistics administration, bureau of 
sensus.   
5 -Gurley Brown Hellen, "Having it all- love, success, sex, money", p. 234. 

  .204همانجا، ص  -  6
  .50همانجا، ص  - 7

  .96همانجا، ص  -  8



[Type text] 
  

                                
 
 
 

                                          

  فصل پنجم
 

  دهد؟يشكل م  ت زنان بعنوان موضوع سكسيچه كسى به شخص
 

  
  رسانه هاى گروهى

 
ه  يق كلينست كه به زنان از همان كودكى و از طريمسئله بر سر ا

ز بعنـوان افـراد   يـ ان نكـه خودشـ   _نياز آموزشهاى والـد  ،وسائل موجود 
گرفتـه تـا    -هسـتند ن آموخته هائى ين چنيشيان پيجامعه از جمله قربان

نما و مطبوعـات  يسـ  ،ن تلويزيونند رگذار قدرتمندتر بصرى  مايوسائل تاث
ى آورند كـه  آموزند و به باور آنان در م همه و همه بطور شبانه روزى مى

آنـان در زنـدگى   ت يـ راى جلـب مـردان و موفق  له يتنهـا وسـ    اگر سكس
نـه  ين زمايـ در ن سـالح  يثرترشان نباشد بى شك مـو يشخصى و اجتماع

  .است 
مـد  ات يله بصرى نام بردم چون نشريمن از مطبوعات بعنوان وس

قاالت و در عصر كنونى كه عصـر  هستند تا مر يشتر پر از تصاويبائى بيو ز
ت يبه تبع ،زين نوع نياز ان مجالت يتر  پرفروش ،ر است و نه نوشتار يتصو
رو  يق تصـاو يـ امهـاى خـود را اغلـب از طر   يپ ،ر رسانه هاى گروهى ياز سا

خواننـدگان خـود    اسـت  كـه  بـه      شيآگهى هاى تجارتى خو  بخصوص
  . كنند منتقل مى
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خـود   بـائى و يات مربوط به مد و زين منظور سرى به نشريبراى ا
و   شيـ آرار سكسى و وسائل ياز تصاو كه پر) (Self- Improvementبهسازى

امهاى ضمنى خود يات پين نشريد چگونه ايد تا متوجه شويبائى اند بزنيز
غاتى  به ذهن خوانندگان خـود  ير تبليتصاو  ر و بخصوصيق تصويرا از طر
  . كنند فرو مى

  
  نمايون و سيتلويز

 
مـردان صـاحبان پـول و قدرتنـد و زنـان       ،ن مـوارد يدر اغلب ا 
آنـان را   ،كنند ى زنان پول خرج مىبرامردان .   ئى و سكسبايصاحبان ز

آنهــا نگهــدارى از  ،برنــد يى ميايــلــل و ســفرهاى روبــه رســتورانهاى مج
ك يرشـ ه هاى گرانبها مىخرند و زنان بعنـوان  يمىكنند و براىشان هد

فـا  يدوسـت دختـر و معشـوقه آنـان را ا      ،همسر   نقش ،بى اراده جنسى 
  . كنند يم

هاى سكسى اشان است  تيكى و ظرفيزيبائى فيق  زيزنان از طر
را بباال و آنهم از كانال جلـب    شيت خويگر راه موفقيكديكه در رقابت با 
ت يـ موقع  شيخـو كنند و مردان براى جلب زنـان بسـوى    مردان طى مى

ه يبه گزارشـى از نشـر   .دهند له قرار مىياجتماعى اشان را وس_اقتصادى 
    1.دين مورد توجه نمائيدر ا "توريمان  نسين سايستيكر"

  
  ساز در رسانه هاى گروهى  نمونه هاى نقش

  روند  و  پسرها سر كاريدخترها سر قرار م
  گروهى براى  هاى رسانه هاى  اميپ ،نديگو ين بكرات ميمحقق

 را   محدودى  اىيدن آنها . عشق دارندبائى و يه بر زيدختران عمدتا تك
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بـائى و  يزنـان  ند كـه در آن بـراى ز  يگشـا ينندگان خـود م يبروى چشم ب
. ت دارديمردان و براى مردان كار و سابقه شغلى اهم ت در رابطه بايموفق

ك گـروه  يـ در گزارشى كه روز چهارشنبه منتشر شد و تحت سرپرسـتى  
انجام   (Kaiser)زرياكان خانواده يو بن "حاالن كودكا" هوادار كودكان بنام

لمهـاى  يف ،آگهـى هـاى تجـارتى    ،ونىيـ تلويزگرفت در مورد برنامه هـاى  
  :است ن آمده يغات درون آنان چنيو تبل نمائى و مجالت نوجوانانيس

  
ما مردان را اغلـب بعنـوان    ،نمائى و آگهى هاى تجارتى يلمهاى سيون و فيزيدر تلو" 

در حالىكه زنان اغلب سر قرار  ،م ينيبيباشند ميا سر كار ميه شغل دارند و ك كسانى
  ".شوند ده مىيد با مردان

  
او . ديگويم "كودكان حاال"گروه   سيرئ "سبورىيسال  ئيسلو"نرا يا         

از زنـان    شيكه مردان ب در جائى"در تمام رسانه هاى گروهى يد، گو يم
شـترى از  يلـى ب يزنان در مـوارد خ  ،شونديم دهيفرم كار ديوني و  در لباس

 خواب مشاهده  ا در لباسيو  )Lingerie( لختنيمه  وزير   مردان در لباس
  :ن قرارنديق از اين تحقيج ايبعضى نتا  ".شونديم
  

مرد در حال كارنـد  در صد كاراكتر هاى  41 ، يزيونيهاى تلو  شيدر نما_1
  .صد است در 15شتر از يرقم براى زنان كمى بن يدر حالىكه ا
  شتر از زنان در يبنمائى يلمهاى سينى و فيزيوهاى تلو  شيمردها در نما_2

  چه در  نى ويزيوتلو هاى   شي، چه در نما  زنان بالعكس. ندكن مىمورد كار صحبت 
  . زننديك حرف ميمردان در مورد روابط  رمانتاز   شينمائى بيهاى س لمفي

 ك سوم ياز   شيشان دختران اند بدر مجالت نوجوانان كه طرف خطاب_3
 ه و مدرس  در مورد  درصد آنها 12تنها . مقاالت در مورد قرار گذاشتن با پسرهاست

  مربوطاز مقاالت   شيبدان معروف بعالوه درآنها مقاالت مربوط به مر. سابقه كارى اند
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  . به زنان معروف اند
  
 ر مقالـه هـا در  ين مقاله ها  مثـل سـا  يد اگر ايگويسبورى ماليس

نست كه يولى مسئله ا.  رى نداشتنديرسانه هاى گروهى بودند چندان تاث
چـرا  . سـت ا نده آنهاير مداوم و رو به فزايم تاثينيبينجا ميدر اما آنچه كه 

    .كائى را در محاصره خود گرفته انديشان دختران امريها اميكه آنها با پ
   هاين سـاعت يننـده تـر  يب كه در پـر يزيوني نيز در برنامه هاى تلو

ن نباشـد بهتـراز آن   يـ مشوند وضع اگر بدتر از ا  پخش Prime Time)(روز 
تهاى ياز شخصـ   شبـي برابر  10زن تهاى يخصش ،ن برنامه هايدر ا. ستين

    2.ك كننده به تن دارنديمرد لباسهاى تحر
رنامـه هـائى كـه بـا     ب(ت برنامه هاى پـولىِ  ينطور است وضعيهم

ا كـه بـراى تماشـاى آنهـ    يزيـون  تلو )شـوند يداده م  شيرداخت پول نمـا پ
زنـان در ايـن   ).  R-Rated, Pay- Programs(محدوديت سني وجـود دارد  

 از صحنه ها، لباس هاي تحريك كننده و يا نيمه لخت% 54مه ها در برنا
  درصد صـحنه هـا لبـاس    10به تن دارند و مردان فقط در Lingerie)( زير
كـه آنهـا    يزيونو اما در برنامه هاى اخبار تلو 3.ده مى پوشندك كننيتحر

گـرى  يق ديـ طبـق تحق  ،باشـند يمن برنامه هـا  يننده تريب ز جمله پرز اين
  .ن قرار استيان زن از ايجروضع م

  
  مرد                 زن                                    شغل                  

  
%                              77%               23         ندگان اخبار        يگو_١

  %79%               21           گزارشگران          _ 2            
  %91%               9            ن            يمتخصص_3
  %70%               30ابانهايدر خمصاحبه شوندگان -4  
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  %95%                5            گزارشگران هوا       _5 
  %99. 6%           04           خبرگزار ورزشى       _6             

  
قرار دادن زنان تنها   له سكسيسى و وسهاى جن  ن تفاوت نقشيا

در برنامـه  . نـدارد   كا اختصـاص يمعمولى در امريزيوني به برنامه هاى  تلو
ر كشـورها  يسـا يزيونهاي ن كشور و تلويتهاى ملى در اياقل يزيونيهاى تلو

كـائى آن  ينـوع امر   ه دارى و بخصـوص يسـرما بدرجه اى كه فرهنگ  ،زين
ترى به چشـم  ان يحتى گاهى بشكل عرن مسئله يا ،افته استي  گسترش

  .خورديم
جـام  "رانـى  يون ايزيدر تلو "اَندى"و  "نايآالب"كنسرت  يغدر تبل

ندو خواننده كه اولى زن يمتفاوت ا   با جنس دينيبب  آنجلس  در لس "جم
غ كـه در آن سـعى   يـ تبلمتن . شود و دومى مرد است چگونه برخورد مى

 قى مـتن ينـده و موسـ  يصداى گو در تُنِ  ،بورزشده است تفاوت جنسى م
هـر چـه    ،دييـر ميكنـ  تغ ذكورم  خوانندةك از دو يكه در رابطه با نام هر 

  :ن قرار استياشتر برجسته شود از يب
  

  .ميووود پاالدين  در هالينتالنا بمناسبت  روز  ويكنسرت پرشكوه  اندى و آالب
  اندى....... ......نا            پر انرژى يآالب............ ..سكسى
  اندى... ...........نا            پر قدرتيآالب..................عشق
  اندى........  ...........نا            گرم يآالب.. ك كنندهيتحر

عشـق و   ، نا كـه خواننـده زن اسـت سـمبل سـكس     ين آالبيبنابرا
انـرژى و   ،ك جنسى و اندى كه خواننـده مـرد اسـت مظهـر قـدرت     يتحر

غـات  يتبلن ايـ ختران و پسران نوجوان كه به د ديكنيفكر م. شوديمگرمى 
نسشـان  ج ك بنـا بـر  يـ دهند هر  مى  ه مدام گوشبلك ،كبار و دو بار ينه 

كنند در قالـب آن   ن دو سو قرار داده و سعى مىيك از ايخود را در كدام
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چ پسرى سعى ين آگهى هيكردن به ا  قدر مسلم آنكه با گوشفرو روند ؟ 
ك كننده باشـد  يمثل او سكسى و تحرنا فرو رفته بيدر قالب آال كند مىن

كنـد كـه مثـل انـدى پرقـدرت و       ن نمـى يچ دخترى هم سعى در ايو ه
  . پرانرژى باشد

در برنامه پر . ديغات توجه كنين نوع تبليكى ايو حاال به نوع مكز
كـه هـم در     El Ritmo de la Noche)(  "شـب  ميـت ر" يزيـوني ننده تلويب

 مـى   پخـش  34زبـان    شيدر كانـال اسـپان    آنجلس  هم در لس ك ويمكز
ر كـه  برنامـه هـر بـا   مجـري   مرد  (Candide Perez)"ده پرزيكاند" ،شود

و   از معرفى و خـوش   پس ،كند را دعوت مىبائى يخواننده و مهمان زن ز
خواهد كه چند بـار بـدور خـود  بگـردد  و     ياز او م ،ه با وىيهاى اول  بش

 بــا و سكســى خــود را بــهيچ و خمهــاى انــدام زيو پــ هايهمــه  برآمــدگ
 ،  اورديـ مب خـود در  يـ ان نشان دهـد و بعـد بـا متـرى كـه از ج     يماشاچت

 انبرد و با اعالم آن بـه تماشـاچ  يگيرا اندازه منه هاى او يكمر و س ،باسن
   . زانديانگيو شادى و كف زدن آنها را بر ميغر غافل و نا آگاه، 

د ياش. لى بندرتيان هم انجام مىدهد؟ خن كار را با مردايا او يآ
اندام سكسى اشـان  + زن او اغلب براى هنرهمانان يچرا كه م. ك در ده ي

بخـاطر  بيشـتر  كـه مهمانـان مـرد     در حـالى  ،شـوند  است كه دعوت مى
 "پـرز "د تمامـا بـه گـردن آقـاى     يـ ن امر را نباير ايو البته تقص. هنرشان

د يتقل درون خود جامعه وجود داردر د ،رونيزى را كه در بياو چ. تانداخ
و بنا بـر   مون وارين است كه ميقا در هميهم دقگناه او . كنديق ميو تشو

بخـاطر   نـه  و ،رون وجود دارديزى را كه در بيهمان چ منافع شخصي اش
و امـا در  . كند ق مىيغ و تشويتبل ،آنراخالف  احترام به انسان و انسانيت،
ائى هم اوضاع چنـدان  نميلمهاى سيفعنى يگر يرسانه گروهى قدرتمند د

  .   باشدينمن يبهتر از ا
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سال  17ر ينمائى زيلمهاى سيگرى كه در مورد فيق ديطبق تحق
 ،ت هـاى زن يدرصد شخص  58 ،آمده  بعمل X-Rated  movies)( ممنوع

هـاى   تشخصـ  درصد از 62ا زن خانه دارند و ي  دانشجو ،منشى دفترى 
و يزيون كه تلو باين ترتيب ميبينيد 4.ا كسب و كاري  مرد صاحب تخصص

چه شدتى  نقشـهاى  با  ،غاتى قرن ين وسائل تبليندترن قدرتميا  ،نمايس
بائى و مردان يو ز  ن صاحبان سكسكامال متفاوت جنسى را كه در آن زنا

كننـد و بـا تكـرار شـبانه     يغ ميصاحبان پول و قدرت اند بطور روزمره تبل
رفته شده  يآنها را به نرُم هاى پذ ،ان خودنندگيروزى آنها در برابر چشم ب

   . نديل مى نمايدر زندگى روزمره تبد
 

  ت زنان و مردان رايات شخصيچگونه نشر
  دهند؟يشكل م

 
  ات نوجوانانينشر

ى كـه  نيسن. دهنديل ميرا تشك 19تا  13گروه سنى  ،نوجوانان  
نى كـه  يسـن . رديگيت آنان شكل ميشخصنى آن يدر مراحل پائ  بخصوص

  نرو بخـش يو از ار است ير پذيخالى و به آسانى تاثر آن صفحه ذهنشان د
  ر ين تاثيق همياز طرو   نين سنيهم آنان در   بعدى  تيشخص  اعظم
  . شود  زى مىيرها طرح  يگذار

 ان چاپ ن گروه از جوانياتى كه براى ايم نشرينيد ببياجازه ده
 ميفا اي  قشت نيشكل دهى شخص  حساسن كار يشوند چگونه در ايم
  . كنند 

  م و از يرويات نوجوانان دختر مين منظور ابتدا بسراغ نشريبراى ا
   مي ا انتخابر 5(Teen) نوجوان"كائى يامر  هينشر ان آنها بطور نمونه يم
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  :ن آمده استيمجله چن  در خالصه ناشر براى معرفى. ميكن
هـدف  . شـود يسـاله چـاپ م   19تا  12ن براى دختران يمجله ت"

نده وى يكائى و آيدر مورد نوجوان امر سالمى را  ه آنست كه نقشيريتحر
  د با نگاهى به فهرسـت مطالـب مجلـه بـا نقـش     ياجازه ده 6"...ديفا نمايا

د كمـى  يـ فـا نما يكـائى ا يجوانان امرنده يكه قرار است در مورد آ !سالمى
  :ن قرارنديه مزبور از ايات نشريمطالب و محتو. م يآشنا شو

  
غ يـ ك دختر سكسى در رابطه بـا تبل ير يتصو: دوم صفحات اول و

                          شيائل آراوس
  .كور براى ناخن پايغ پديتبل: صفحه سوم 

  .فهرست مطالب : صفحه چهارم 
  .بائى و سالمت پوست يغ محصوالت براى زيتبل: صفحه پنجم 

  .باسازى آن يغ در مورد ناخن و زيتبل: ششم   صفحه
ر بغـل همـراه بـا    يغ در مورد مواد ضد بوى زيتبل :هفتم   صفحه

 راهنيـ پوسـت و پ  ،لـب هـا   ،ات چشـم هـا  يخصوص+ با يك زن زيعكسِ 
  .سكسى روى جلد   عكس

  را   لباس". در مورد باكرگى و نادرست بودن آن : هشتم صفحه 
  شُل بود چى ؟  اگر شوهرش.  كنند يم د امتحانيهم قبل از خر

  . Playtex)(ي غيتبل+ ده ينامه هاى رس: نهم  صفحه 
  بائى يو ز  شيمقاله اى در مورد آرا "ظاهر شما": دهم صفحه  

   . زن
دن موى پـاى زنـان و   يلت درمورد تراشيغ ژيتبل: ازدهمي صفحه 

   .          بائى آن يزمهم بودن 
  غ در مورد رنگ كردن مو و يراهنمائى و تبل:  13و 12 صفحه  
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  . بائىيز
دن مـوى  يو تراش  شيز هم در باره وسائل آرابا: 15و 14  صفحه 

  .پا
  . رهيك جزيدر  ،ل كنار آبياست. براى زنان  لباس: 16 صفحه 
   (Slumber Party) چهار صفحه پى در پى در مورد پارتى دخترانه           

ر يبائى زيو ز ،باالتنه  لباس ،شورت ، وردمد لباسم در: 17 صفحه            
   .آفتاب

اند و بـا مقـاالتى عمـدتا بـا       ن قماشيگر از هميتمام صفحات د            
 ،"ند تو خوشگلى ولـى مـن زشـتم   يگو دوستان من مى": ريعنوان هاى ز

 ،"از سـرگرفتن قـرار بـا پسـرها    "،  "كند چـه كـنم؟  ياد عرق ميدستم ز"
مورد  در"  ،"ن برخورديدر مورد عشقهاى ناگهانى در اول" ،"دكتر عشق"

امسـال تابسـتان   " ، "سر و وضع سكسى و داغ" ، "اى جوانسوپر استاره
و دهها آگهى در مورد مدل شدن و وزن  ،"دياندازيرون بيبا تان ريشانه ها

سـت كـه بنـا بـه     يه اينها مطالب نشـر يا لين قبيكم كردن و مسائلى از ا
  تـالش "، "هـا  مجـالت بـراى كتابخانـه   "ف طبقه بندى شدة كتـاب  يتعر
ده دوازده سالگى ببـاال را    ار حساسيه سال هاى بسكند به دخترانى كيم
 -روى خود  تمركزش" آنه اىكه بقول ناشرينشر 7".گذارند كمك كنديم

و  ،ذهنـى  ،كـى يزيو رشـد ف  ،Grooming) (مـار تي ،بـه سـازى نوجوانـان    
    8".باشد اجتماعى آنها مى

ازى بـه  يـ ه نيتر مطالـب نشـر  يواقعا كه با اندك توجهى به ت ،بله
ه از كمـك بـه   ين نشـر يـ منتشـركنندگان ا نمى ماند كه منظـور  ح يتوض

ت آتى آنـان در حـال   ينى كه شخصيسن ،ان يشن بحرانينوجوانان در سن
بـراى شـكل دادن بـه آن      رى است و در بحران جستجو و تالشيشكل گ

   . ستيباشند چيم
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ه يتـوان از خـالل مطالـب نشـر    يت آتى را مين شخصيمختصات ا
كـى دختـران   يزيمربوط به ظاهر فن مطالب تماما يا. بى مشاهده كردبخو

كمـك بـه   ه يبانه اى از جانب ناشرانِ نشريزى كه بطور عوام فريچ. است 
ل وزن كـم  يـ آنان نام گرفته و از محـدوده مطـالبى از قب   "كىيزيرشد ف"

نكـه  ياد گـرفتن ا يق يباسازى آن از طريز ،كردن براى سكسىكردن بدن
كور ناخنهاى دست يموى پاها و ماندن ياشنه و از چه وسائلى براى ترچگو

را چگونـه رنـگ   موى سرشـان   ،نديسائل استفاده نمال مين قبيو پا و از ا
رون بىاندازنـد و از  يـ شان را براى جلب پسـران ب يكنند و چگونه شانه ها

بسته "ك كالم  يشتر سكسى جلوه دادن خود و در يلباسهائى براى بچه 
و . روديند فراتر نمياستفاده نما "انش  سكس بندى و عرضه جذاب كاالى

رشد ذهنـى و  "برود به عرصه  ن محدوده فراترايه از ياگر هم مطالب نشر
 زى جـز آمـاده كـردن   يـ شـود كـه آنهـم چ   ينوجوانـان وارد م  "اجتماعى

له يو هضـم نقشـى كـه بعنـوان موضـوع و وسـ      آنان براى قبول  "نىهذ"
  .  ست يحاصل از آن نگاه اجتماعى ياست و جا به آنان محول شده   سكس

ه مجلـه قـرار اسـت در مـورد     يـ رين همان نقشى است كه تحريا
  له سـكس يعنى آنان را به موضوع و وسي .فا كنديكائى اينده جوانان امريآ

  . ديل نمايتبدو لذت جوئي مردان 
كه دختـران جـوان تمـام ذهـن و فكرشـان       واضح است هنگامى

ن  يـ ال هم  شـبانه روز  بـه ا  باشد و عمبا و سكسى كردن خود يمتوجه  ز
له و يزى جـز وسـ  ين صورت در مورد خود به چيدر ا ،ند باشكار مشغول 

ن قائـل نمـى   يـ تى جـز ا يخود هـو نگاه نمى كنند و براى   موضوع سكس
  . شوند

قاله نشـان  ك ميد به من حتى يرى مخالفيجه گين نتياگر با چن
نه يو او را در زم ن از خود بدست دهديافتى جز ايد كه به خواننده دريده
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ه مزبـور بلكـه تمـام    ينشـر ن شماره از ينه تنها ا. رشد دهد نياى خالف ا
 ،ستندينهم  كى دو تا يكه  ،ات مشابه  ير نشريگر آن و سايره هاى دشما
آنهـا را   انى كه مرتبـاً كه براى دختران جو ،ن نوع مطالبيپرند از ا  آنقدر

 ،كـردار خـود قـرار مىدهنـد    و مطالبشان را سرمشق رفتار و مى خوانند 
از  غيـر  ائىيـ گوئى در نظـر آنـان دن  ست كه ين نيزى جز ايچ  جه اشينت
زى كه براى يچ ائى كه در آن تنهايدن. وجود ندارد  بائى و سكسياى زيدن
موى  ،طراوت پوست ،ن اندام بائى و سكسى بوديت دارد زيك دختر اهمي
ودن بـراى جلـب توجـه    ب تر بيباتر و دل فريك كالم هرچه زيو در با يز
  . گران به خود استيد

ن ن مطـالبى در ذهـ  يب است كه تكرار شبانه روزى چنين ترتيبا
گـرى در برابرشـان وجـود    يد  الهام بخـش زِ يچ چياز آنجا كه ه  ،دختران

اعتقـاد قـوى را در    نيـ ل شده و ايت واقعى آنها تبديكم كم به هو ،ندارد
  . ستند يبا و سكسى نيله زيك وسيزى جز يآورد كه چ آنان  بوجود مى

دانشگاه   روانشناس (Carol Gilligan) "گانيليكارل گ"مطالعات «
سـن   ،سـن حـوالى بلـوغ     ،بـراى دختـران   كه  دهد نشان مى "هاروارد"

    سالگى دختران اتكا به نفس 16تا  11ن ياز نظر او ب. بحران است
  . شونديد ميدهند و دچار شك و ترديخود را از دست م

كـائى  ينى امريبال  روانشناس  )Mary Pipher( "رفيرى پم "طر از ن
دختران داغان مىشود و از نظـر    ن دورانى است كه اعتماد به نفسيز اين

در "كـه  يبطور .قـرار دارد  بحرانن يگران بدن در مركز ايهر دوى آنها و د
آنهـا از  % 78 سالگى 17كائى و در سن يدختران امر% 53سالگى  13سن 

ر  از بررسـى  خـاطرات دختـران    يك تحقيق ديگـ  9".ناراضى اند بدنشان
نشان  (Joan Jacob Brumberg)    "گاكوب برامبرججوآن "جوان  توسط 

ز بـا بـدن و   يـ از هرچ زنـان در دوران حاضـر خـود را قبـل    "دهد كـه  يم
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بعـد از رابطـه    ،در خـاطرات دختـران امـروز    . شان تداعى مىكننديبائيز
ذهن دختران را ز ياز هر چ  شيزى است كه بيدن چب ،عاشقانه با پسران 

لى چـاقم  يمن خ ،ن جمالت كه من زشتم يا. است بخود مشغول داشته 
    10.شوديده مياز همه د  شيي

د دختـران جـوان   يـ سـت بـه ترد  يبحران دوران بلوغ لزوما قـرار ن 
دى در آنهـا  يـ ن ترديچن. منتهى شود  شيت خويبائى و جذابينسبت به ز

از اندازه   شيزن ببائى يد كه در آن بر روى زيĤيد ماى بوجوتوسط جامعه 
بودن براى دختـران جـوان موضـوع      شود و در آن سمبل سكسيد ميتاك
جامعـه اىكـه در آن رسـانه هـاى گروهـى و      .  غ شبانه روزى است يتبل
ك يـ نما و در يستارگان س ،ر مدلهايشبانه روزى تصاو  شيبا نما  اتشينشر

اند آنـان را در برابـر   بائى و جمال در حد كمال يلحاظ ز كالم زنانى كه از
  شـان  يبائيهـائى كـه بخـاطر ز   آلها و الهه ه ديدگان نوجوانان بصورت ايد

 در مـى   شيشان گشوده شده اسـت بـه نمـا   يدرهاى ثروت و جالل به رو
ك يـ د و ماننـد آنهـا شـدن را بصـورت     يـ تقل  ق عطشين طريآورند و از ا

   . آنها بوجود مى آورند  از دائمى درياق و نياشت
چـرا كـه صـحنه هـاى      ،از دائمىياق و نيك اشتيم بصورت يگو مى        
نمائى يلمهاى سـ يبا را در خالل فيز ل از مدلها و ستارگانين و تجليتحس
ات را شـبانه روز و  ير و داستانهاى پر آب و تاب نشـر يو تصاو يزيونيو تلو

بـا  يتـو گـوئى ز  . مىگذارنـد   شيمان دگان آنان بهيدر برابر د ،بدون وقفه 
خوشـبختى كـردن     ات و احسـاس يـ ت و حق حيل موجوديبودن تنها دل

ن يتـر   بـائى كـه از جملـه پـر فـروش     يز  ات مـد و  ينشر  بخصوص. است 
مدلها و مانكن هـا و   ،بايات مى باشند پراند از مصاحبه با ستارگان زينشر

مـال  خوانندگان خود بـر  ت خود را براى يبا كه قرار است راز موفقيزنان ز
   شنوعى را كه آنها سمبل  آن  از ،رسيدن را خوشبختى  كنند و راه به 
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   . شان بگذارنديپا  شيپ ،هستند
ن مـدلها و  يزى جز چنـ يطى كه دختران جوان چين شرايدر چن

نند چاره اى ندارند كه دائما خود را با يقهرمانانى را  در  برابر  خود نمى ب
كى خود در يزيو كمبودهاى ف  به نقائص  شياز پ  شيو ب سه كننديآنها مقا

ز از خالل تجربه ياى واقعى نيو وقتى كه در دن ،پى ببرند  سه با آنانيمقا
 ،بـا را مشـاهده مىكننـد    يو دختران ز شتر به زنان يشان توجه ب روزمره

د و از يـ تردكـى خـود دچـار    يزيت فينسبت به وضع شتريآنوقت هر چه ب
جـه آنكـه   ينت. دچار نگرانى و گرفتار بحران مى شـوند   زشتى نسبى خود

بـا جلـوه دادن خـود    يسكسـى و ز  ،  شيبا سازى خـو يوانه وار بر امر زيد
  . كنند  مى  تالش

  كه  بائىيو ز  مد  هاى مربوط به نجاست كه تمام آن آموزشيا
جـدى و  ديديد بـه يـك امـر     "نوجوان"ه ينشردر  ،نمونه هاى آنرا در باال

  .شوديل ميواقعى براى دختران جوان تبد ازيك ني
  كه   ن انديا  بر  ات خود شاهدىينشر  نيا  ونىيليم  راژهاىيت

ازهـاى  ين ،ازهـا نين ايـ براى پاسخ گوئى به   ر تالشچگونه كار آنها مبنى ب
 ،بوجـود آورده انـد   ان زنـان و دختـران   يآنها را در م كاذبى كه خودشان

  .  كارى جدى و پر طرفدار است
اتى كــه طــرف يمســئله مركــزى مجــالت و نشــر ،نيراى همــبــ

ه يبــراى نمونــه نشــر. خطابشــان دختــران جواننــد كــار روى بــدن اســت
در شـماره   ،)اسـت  "نوجـوان " هينشـر  جفـت كـه  ( "ساله 17"كائى يامر

ا از بـدنتان  يـ آ": نسـت  يخود داسـتانى دارد كـه عنـوان ان ا    95جوالى 
رى از يراههائى را بـراى جلـوگ   سندهين مقاله هر چند نويدر ا "د؟يمتنفر

ن يـ رد كـه ا يپـذ ي ن حال ميولى در عكند  نهاد مىشين احساسى پيچن
  كارى   "لى مهم استيخ ،لىيبدن شما خ"  آن در   ائى كهيدن  كار در
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  11".ت دشوار استينهايب
كه در باال از نظرتـان گذشـت مقالـه     "نوجوان"ن شماره يدر هم

ي گـر ينمونـه د  "لى ولى من زشتمخوشگ ند كه تويگويهمه دوستانم م"
كـه درسـت در    مقاالتى. ات مزبور ين نوع مقاالت در نشريست از انبوه اا

شان شط اعتماد به نقتى و سقويكه دختران جوان دچار بحران هو ينيسن
اندام و ت داشتن يد بر اهميبارند و با تاكيروز بر سر آنان مهستند شبانه 

 "نـى يخـود زشـت ب  "ه نوعى بحـران  آنان را بتى يبا  بحران هويصورت ز
  . كنند يل ميتبد

ستند كه دچار بحران  خود زشـت  ين خود دختران نيا ،ن يبنابرا
و تجـارت   ن جامعه است كه براى گرم كردن بـازار ينى مى شوند بلكه ايب

مـن از جامعـه   . آورد ان نوجوانان بوجود مـى يمن بحرانى را در يخود چن
رونـى تنهـا   بب ي وك عامل اجتماعين ات بعنوايرا نشريكنم ز صحبت مى

غاتى هستند كـه  بتبل مبن عظبط مادى و ماشببخشى از آن مجموعه شرا
ازى خود باسيق دختران و زنان به امر زيعنى به تشوين كار بروز باشبانه 

ن كه يآموزشهاى والد ،ج يو رسوم مردساالرانه راات ياگر اخالق. مشغولند 
غاتى موجودند را بـه آن  يو تبلشى م آموزستيان سيز از جمله قربانيخود ن

ن يچنـ بسـوى  عاد مجموعه عواملى كه دختـران را  م آنگاه به ابياضافه كن
  . م يبريدهد پى ميبحرانى سوق م

ى و بـائ يت زيج اهميغ و ترويروئى كه به تبلياگر جامعه با همان ن
ت يمسئول  ت و احساسيگرى مثال انسانيز ديچ  سكسى بودن مى پردازد 

كرد آنوقت مـا بجـاى بحـران  خـود     يغ ميان جوانان تبليائى را در ماجتم
آنان براى كسب فضائل   ور و تالشان نوجوانان شاهد شينى در ميزشت ب

  . م يتهاى اجتماعى مى بوديانسانى و مسئول
  ن يتى اند اين مزبور دچار خالء هوياگر نوجوانان در سن ،ن يبنابرا
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تى يدر پـى شخصـ   عـى ين بطور طبنى آنايسنن يبخاطر آنست كه در چن
نكـه چـه   يا . برنـد  ك بحران بسر مـى ين رو در درون يبراى خودند و از ا

  . كند ن مىيين بحران را تعايم سرنوشت يتى را در برابر آنان بگذاريهو
لبى ن مورد نمونـه جـا  يدر ا 12(Bem) "مبشماى جنسى ِ"تئورى 

تفاوت جنسى كه در آن  در جامعه اى  ،تئورى ن يبنا بر ا. دهديرا ارائه م
فى يسازند مبتنى بـر تعـار  كه از خود مى رى را يوجود دارد دختران تصو

در  ،مـثال . نر و ماده در آن جامعه بĤنها عرضه مىشـود   است كه از جنس
  ن يرهبرى را دارند دختران بخاطر ا  روى كار نقشيكه مردان در ن جائى
  . كنند نتخاب مىت ترى را براى خود ايف جنسى نقشهاى كم اهميتعر

   تعداد زنان مثال )Role Models( سازِ  نمونه هاى نقش ،جهيدر نت
روى  ،يزيـون رسانه هاى گروهى منجمله تلوتهاى دانشمند زن در يشخص

   . گذارد عالقه دختران جوان به علوم اثر قطعى مى
رسانه هاى ، )1985(Kelly) ( "لىك"ف يكا بنابر تعريدر امر ،بعالوه

دارنـد و    نقش  "تصور مردانه از علم "جاد  يدر  اه و مدرسه خان ،گروهى
  .  گذارديم رين روى عالقه دختران به علم تاثيا

ان معمـوال  افته اند كه دختريكا دريمحققان در امر ،گرياز سوى د
 13)1982( دهندياز دست م 14تا  9ن ين بيدر سنعالقه خود را به علوم 

.   )1984(كشند  رستان كنار مىيو از مشاغل علمى در طول سالهاى دب
 )(Bruer. ان يبر سر كارهاى علمى از دانشـجو ان زن يدانشجو  ،ن يهمچن

   ) 1992( Smith) ( فتندامرد عقب مى 
ـ     ان كسـانى ياز م ،جه آنكه ينت  _93ن يكـه در فاصـله سـالهاى ب

درصد از دارندگانِ مدرك  39تنها  ،اندداشته افت يز علمى دريجوا 1992
مـدرك دكتـرا در رشـته هـاى     درصـد از دارنـدگانِ    31و   انسسـ يفوق ل

درصـد از كـل دارنـدگانِ     15ى وفقـط  كـ يزيولوژى و علوم فيب ،كشاورزى
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درصد از دارندگانِ مدرك دكترا در رشته  10و تنها   سانسيمدرك فوق ل
 27ن و يدرصـد از مهندسـ   8نطور تنهـا  يو هم  14.مهندسى زن بوده اند
كـا شـاغل   يدر امر 1996 عى كه در  اوائـل  يعلوم طبدرصد از دانشمندان 

ن اسـت گوشـه اى از آن نقشـى كـه     يـ ا 15.ان زنان بوده انديبوده اند از م
نكه بخود تنها يات دختران و زنان بعنوان يرى شخصيات در شكل گينشر

  . نديفا مى نمايبائى فكر مى كنند ايو ز  بعنوان موضوع سكس
 

  
  تيشخص ن نوعيز هميات پسران نيا نشريآ

  كنند؟يسا زى م
 

   "نوجوان"ه مشابه يكردم تا بلكه نشر  من مدتى تالش. مطلقا نه 
ولـى  . د باورتان نشـود يشا. دا كنم ينوجوانان پسر پ را براى "ساله 17"ا ي

ز يات پسران همه چيدر نشر.  جه اى نگرفتم يكردم مطلقا نت  هرچه تالش
گـوئى  . افـت مىشـود  ي ات دختـران يبود جز حتى اندكى از آنچه در نشر

توجه و عالقه اى بـه   اجى ندارند كه حتى اندكينوجوانان پسر مطلقا احت
عنى مـد و  ينى دائمى دختران است مركز توجه و اشتغال ذهآنچه كه در 

  .  بائى داشته باشنديز
ق و يتشو ه ها ويتوص ،ات آنان پر است از آموزشهاينشر  ، بالعكس

. اشان در جامعه آماده كنـد ي آت  فاى نقشيبراى اب هائى كه آنان را يترغ
  . رهبرى و اداره جامعه   نقش

ع مسائل ن نوجوانى به مسائلى از نوياگر هم آنها در سن ،در واقع 
سـت كـه   ين توجه در حـدى ن يا ،داشته باشندمورد عالقه دختران توجه 

رف داشـته   ين مورد براى آنان براى ناشريژه اى در ايه ويانتشار نشر ن صـ
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ن مورد بـا  يادر از خود را يد و لذا باصرفه تر آنست كه نوجوانانِ پسر نباش
بعدا در مورد آنها صحبت  كه-)ن باالتريدر سن( ات مردانيمراجعه به نشر

  . نديبرطرف نما _كردم يخواه
له ك مسـئ يـ م يريـ ق كـه مسـئله را در نظـر بگ   يبهر طر ،بهرحال

گفت آورى كـه دختـران   جه شآن تو ،نكهيار دارد وآن يت انكار ناپذيقطع
ود دارند بـا  بائى خيو زسالگى به مسئله مد  19تا  14ن ين سنينوجوان ب
   دداربائى كامال فرق ين به مد و زيسن نيار اندك پسران در هميتوجه بس

   ؟ارندزهائى توجه ديد پسرانِ نوجوان به چه چينيد ببيخواه مى
 Boy's   "گى پسرانزند "ه نوجوانانِ پسر ينشرن يتر  مطالب پر فروش به

Life)(  16.ميكن نگاه مى 000،300،1راژ يبا ت    
  ف يبه توص  بنا  و  شود يم  چاپ  شاهنگانيپ  ه براىين نشريا
ــه ــا "مجموع ــه ه ــراى كتابخان ــاالت "مجــالت ب ــه اى از  مق آن مجموع

 ،  منجمله ورزش ،رد كه مورد عالقه پسران است يگيموضوعاتى را در بر م
اول به فهرست  .ميكنيبه مطالب آن نگاه م 17"و علومعت يطب ،هايسرگرم

  : م يپردازيمقاالت م
ان يـ ر متكـه اى كـه د  . رى يگيكى دو مقاله راجع بـه مـاه  يابتدا 

قبـل از  ": نسـت  يه شـده ا يـ درشت بر آن تكن مقاالت با حروف يسطور ا
   ."ديحركت اطالعات كافى جمع آورى كن

نومـار  "بنـام   "بـال   سيب"ك سوپر استار يبعد مقاله اى در مورد 
گـرى  ير ديمقاله اى همراه با تصـو  . Nomar Garcia Parra) ( "ا پارايگارس

  .بال   سيدر مورد ب
  آمــوزش.Falcon) ( ك بــازيــرى از يك مقالــه همــراه بــا تصــويــ

  .وهنوردى ك
  . ا بخور يبزن . ك ي درجه   حيتفر" : ن عنوانيك مقاله تحت اي



         ٩۴                                             ----چه کسی به شخصيت زنان بعنوان 
__________________________________________________  

جنگنده هـاى واقعـى را در نبردهـاى     انانن نوجويزر همچنانكه ايل  آتش
  : قرار است  ز اينعنوان مقاله ا_ريز  ".ساختگى به پرواز در مى آورند

ت يك پسر نوجـوان در حـال هـدا   ير يهمراه تصو ،"زنده ماندن  موزشآ "
  .ماى جنگندهيك هواپي

ق يـ خ آن از طريام رسـانى و تـار  يـ در مـورد پ  ،هاى قاصد بطرى
و سرانجام مقالـه اى   .كردن آن روى آب رى و رها طام درون بيگذاردن پ

د چگونه راهتـان  يعت گم شديدر طب نكه اگريرى در مورد ايهمراه با تصو
ن يـ م كـه مطالـب آنهـا در ا   يرسيو بعد به فهرست ستونها م. ديدا كنيرا پ

  : مواردند
   ،رى يگيماه  ،خ يتار  ،ن يزم ،سوارى   دوچرخه ،علوم ،  ورزش

 ،ها كه شامل   كـار دسـتى   يسرگرم و سرانجام،سالمت  ،ون يه كلكسيهت
بعـد صـفحه   باشـند و  يرى ميـ گ نقاشى و مـاهى  ،ن تر ،مايهواپ ،ن يماش

  . جوك ها
ن يـ رتونها ادر همه كا: و اما جالب تر از همه مطالب كارتونهاست 

شجاع و مهربان خود قهرمان و كاراكتر  ،فداكار ت يپسر است كه با شخص
 ،ف يت ضـع يدختر كه شخصو . ل مىدهد يان را تشكنجات دهنده داست
بـا و  يتـا دلتـان بخواهـد ز     و در عـوض  ،ار حساسى دارديقابل ترحم و بس

در حـل    كند كه خـودش يفا ميموجودى  را ا  نقش ،دوست داشتنى است
ت پسـر  يجه براى كمك بـه شخصـ  يار عاجز است و در نتيبس  مشكل اش

  . روى مى آورد
هوشـى را  يكـه دختـر ب  يآهنگ در حال  شيپپسرِ  ،در كارتون اول

ل دور مىكنـد باعـث   يـ اتومب  بغل كرده و او را از صحنه تصادف دلخراش
  . شودينجات او از مرگ م

  خواهدكه يم بائى ازقهرمانِ پسرِ داستانيدر داستان دوم دختر ز
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از چنگـال او   اسـت  ن شـده يك زن جادوگر نفـر يرا كه توسط   خواهرش
دختـر   ،ستياى نن كار ساده يد كه اير باو مى گوسو وقتى پ. نجات دهد

چ قهرمـان دل و  يهـ   شيگكـه در زنـد    افسـوس  ،ديـ گويشكوه كنان باو م
رت آمـده  يـ و آنوقت پسر كه با گفته دختر به سر غ. را نداردجرات دارى 

، و "ميرميـ  ا مىيم و يمشكل ترا حل مى كنيا ) با دوستم(من ": ديگويم
 يمـ  مـن . ب مـن  يـ قهرمـان بزرگـوار و نج  " :از اينقرار است جواب دختر

قهرمان داستان به دنبال آنوقت و  ".د نخواهى كرديدانستم كه تو مرا ناام
  .رودمي ت خوديمامور

  سه يمقا )Teen ( "نوجوان"ه يه را با نشرين نشريحاال مطالب ا
  و پـرورش   كارشـان آمـوزش  ه يد كه هـردو نشـر  يتوجه داشته باش. ديكن

امعـه و بعهـده   و آماده سـازى آنـان بـراى ورود در ج    خوانندگان نوجوان
  . ن شده است ييى است كه براى آنها تعيتهايگرفتن مسئول

  را در جامعه هر كـس ين شده است زييم براى آنها تعيمن مى گو
ن يـ ا بنا بـر . ت شده يرد كه براى آن تربيتى را بعهده مى گين مسئولهما

ن مردان و زنان هـر كـدام چـه    نكه در آيدر هر جامعه اى براى دانستن ا
د كه بـدوا آنهـا بـراى    يد ديرند بايتها و مقاماتى را در دست مى گيمسئول

د يـ مـى شـوند و البتـه نبا   يت تها و كارهائى تربين چه مسئولبعهده گرفت
ن وسائل يكى از مهمتريكرد كه مطبوعات و رسانه هاى گروهى   فراموش

  . ن مسئله انديهاى فهم ا  خصكى از شايجه مطالب آنها ين كار و در نتيا
شود يى ميها منجر بهمان توانائى ،ن آموزشها در افراديا ،بهرحال

دادم  افـراد بـا مبادلـه آنهاسـت كـه بقـا و       ح يكه همانطور كه قبال توضـ 
در جامعه اىكـه  . ن مى كننديت اقتصادى و اجتماعى خود را تضميموقع

  . هم وجود ندارد نيه مبادله است اساسا راهى جز ايز بر پايهمه چ
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بـا هـم    رنـد يحاال آموزشهاى  متفاوتى را كه زنان و مردان مى گ
شوند كه يداده م  ا بعبارت بهتر آموزشيآموزند آنها كه مى . ديسه كنيمقا

سكسى تر كردن خـود بكـار برنـد    باتر و يشان را براى هرچه زيروينتمام 
نسـت  يازششان آنها كه آمو چه كسانى اند؟ جز زنان و دختران جوان ؟ و

بـا   ،دهند   كى خود را پرورشيزيق ورزشهاى گوناگون قدرت فيكه از طر
ن و ترن و با نقاشى خود را سـرگرم  يده اى چون ماشيچيبازى با وسائل پ

زنـده    زر آموزشيل  جنگنده و آتش ماهاىين با هواپيق تمرياز طر ،كنند 
و علـوم بـاال    ، خ يتـار  ،ن ياطالعات خود را در مورد زمـ   ،ننديماندن را بب

Ĥموزند كه  چگونه در مورد هـر كـارى ابتـدا اطالعـات كـافى      يبو  ،ببرند 
و چگونــه قهرمــان و حــل كننــده « آورده و بعــد حركــت كننــد  بدســت 

جز مردان و پسران جـوان ؟ جـز    گران شوند چه كسانى اند؟يمشكالت د
    آنرا رهبرى كنند؟و آنان كه قرار است صاحبان آتى جامعه شوند؟ 

ن ين چنـ يـ تى است كـه آنهـا ا  يت و مسئولين موقعيو براى چن 
له يو دختران جـوان كـه قـرار اسـت وسـ     نند و زنان يآموزشهائى را مى ب

در پاسـخ بـه   . گـرى را يژه ديو لذت جوئى آنان شوند آموزشهاى و  سكس
ان از درصـد از دختـران نوجـو     95كا يست كه در آمريهائ ن آموزشيچن

   ؟چـرا  18.برنـد  رنـج مـى   ) (Anorexia Nervosaدننـ در خوراك مانارسائى 
آنطور كـه مـورد دلخـواه مـردان      ،اندامشان  ك و سكسى كردنيبراى بار

گرى مى تواننـد داشـته باشـند ؟ وقتـى     يها علت دين نارسائيا ايآ 0است
ن يا علت  در صد است 5پسران نوجوان فقط  انيها  در م ن نارسائىيهم

       19د باشد؟توانيم ه چيز ديگريبيماري چ
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  ه مشابهىيز نشريا براى دختران نيآ
  وجود دارد؟
 

) Teen Voices("نـواى نوجـوان  "هيچون براى مثال نشـر  ،بله. بله و نه     
درست در  ،ر انتفاعى استينشرىه اى غ "زندگى پسران"مجله  كه مانند

مجـالت  "كه بنا بر مجموعه  ،هين نشريا. قرار دارد "نوجوان"نقطه مقابل 
رى اسـت كـه رسـانه هـاى     يتصـو  مقابلـه بـا  "  هدفش "راى كتابخانه هاب

شـان   زركـ بر خالف مجالت تجارتى كه تم  ،20"دهند گروهى از زنان مى
ت اقتصـادى و  يـ در خدمت بهبود موقع"وشد يكبائى است ميروى مد و ز

ه و ين نشـر يـ راژ ايـ چونكـه ت  ،و نـه     21".باشـد ن اجتماعى دختران جوا
  شين است كه صداينقدر پائآ بيات رقيمقابل نشر ات مشابه آن درينشر
قع مثـل آنسـت كـه اصـال وجـود خـارجى       ان آنها گم است و در وايدر م

  . ندارند 
  

  ننانوجوا ات يراژ نشريت
  

       (Young & Modern)"وان و مدرن، ج (Seventeen) "هسال 17 "
مـد و  تمامـا روى   "نوجـوان "اتى كه مانند نمونه ينشر ،) (Sassy"سسي"
 ، 000،360،1ب يـ معروفنـد بترت  "چهار خواهر"  ه دارند و بهيبائى تكيز

ــر   و در 000،300،2و  000،829،1 ، 000،950،1 ــالغ بـ ــوع بـ مجمـ
ه ينشـر  ،سـه  ين مقاايكه در  "نواى نوجوان"راژ يشود و تيم 000،439،7
ا مـن   يـ حـاال آ  22چيعنى هيعدد است  000،30فقط  ،باشديآنان م مقابل

كا براى نوجوانان دختر چـاپ  ياتى  كه در امريم  نشريه  بگوحق دارم  ك
و آنهـا كـه بـراى    با و سكسى باشـند  يĤموزند كه چگونه زيشود بĤنها ميم
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موزنـد كـه چگونـه موفـق و     يĤشـوند بĤنهـا م   پسـر منتشـر مـى   نوجوانان 
ممكن . اج دارديك اصالح كوچك احتيق ما به يقدرتمند؟ و اما هنوز تحق

زنـدگى  "ه يو نشـر  "نوجـوان "ه يسه نشـر يرند كه مقايراد بگياست بمن ا
ه يك نشـر ي "نوجوان"ه يست چرا كه اوال نشريسه درستى نيمقا "پسران

ر يـ ه غيك نشـر يـ  "زنـدگى پسـران  "ه يكه نشـر  الىحدر  ،تجارتى است 
ا يـ ثان. سـه كـرد  يگر مقايكـد يتوان آنها را با ين رو نمياز ا  انتفاعى است و

  كه  شود در حالىيسا ل منتشر م 19تا  10اولى براى دختران  
  . سال 14تا   10ن ين  بيدومى براى پسران در سن

  ز كه يسال بباال را ن 12دختران  "نوجوان"ه يگر نشريبعبارت د
  شان به مسائل يرد و بنا بر مقتضاى سنيگيبر م ده اند دريبه سن بلوغ رس

تـازه   ،ور معمولبط ،آنجا كه پسرانبائى براى آنان مى پردازد و از يمد و ز
عـى  يامـر طب ك ين يرسند ايت كه به سن بلوغ مسالگى اس 14ن يدر سن

اثـرى از مسـائل مربـوط بـه مـد و       "زندگى پسـران "ه ياست كه در نشر
  .  وجود نداشته باشد  بائى و سكسيز

م از ن مـن سـعى كـرد   يبراى هم. ن دو انتقاد هر دو درست انديا
ر تجـارتى بـراى   يـ ه غيشـر ك نيـ كـردن  دا يك طرف به جستجو براى پي

پسران كـه  ه اى براى يگر به جستجوى نشريم و از طرف دپردازدختران ب
ز روى مسـائل مربـوط بـه مـد و     يـ براى پسـران ن  ،"نوجوان"ه يمثل نشر

  . داشته باشد اكيدبائى تيز
   "نـواى نوجـوان  "ه يهمانطور كه قبال گفتم به نشر ،در مورد اول

و در مـورد  . چ اسـت يبا هيتقر  شيبا رقباسه يمقا در  راژشيبرخوردم كه ت
اى بـراى   هيچ نشـر يتعجب به هانطور كه قبال ذكر كردم با كمال دوم هم

بپـردازد  ا حتـى بـه آن   يه كند و يبائى تكيزپسران نوجوان كه روى مد و 
  . برنخوردم 
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ن يـ ا بـه . در مورد موضـوع انتقـاد دوم رخ داد   ن اتفاق بخشاًيهم
      سـالگى  14بـراى رده هـاى بـاالتر از    ان گـر پسـر  يات ديمعنى كـه نشـر  

كه يبطور بائى نبودنديچكدام مربوط به مد و زيه ،ابدا  )سالگى 19تا 14(
ات كـه  ين نشـر يـ بله ا. رت كرديدچار تعجب و حز ين مسئله خود مرا نيا

ه يمانند نشر  (Fiction)لىيختو Comic) ( فكاهى  ،حىيات تفريتماما نشر
    "چهـار خـارق العـاده   "  ،1989راژ دريون تيليم ميبا ن (Mad)  "وانهيد"

(Fantastic four)و  "Star Log" مطالب آنها عمدتا حول خشـونت   ،بودند، 
 زيـ نزآمطداستانها و مطالـب خنـده دار و    ،ات خارق العاده يو عمل رقابت

و زنـان   ،كارتون ،توسط انسانهاى فوق معمولى سفرهاى فضائى  ،)وانهيد(
لمهـاى  يو مطـالبى از ف داسـتانها   ،)هـار خـارق العـاده   چ( بـا يسكسى و ز

تانهاى هركول و خالصه مطـالبى كـه   فضائى و داس ،يزيونينمائى و تلويس
دور مى زد  ،استبائى ينده قدرت و زن سمبل زيدر آنها همه جا مرد نما

ات دختـران  يچ شباهتى  بـه مطالـب نشـر   يباال گفتم هو همانطور كه در 
  . نداشتند

ه اى بـراى دختـران هـم سـن و     يافتن نشريو براى اما در جستج
زنــدگى "بـه مجلــه مشـابهى بنــام    "زنـدگى پســران "سـال خواننــدگان  

 14تا  8ن ييه براى دختران ين نشريا. دم يرس  Girl's Life) (   "دختران
ار كمـى  يبائى در حد بسيشود و هر چند به مسائل مد و زيسال منتشر م

ل دختـران بـه   يما هـدف تبـد  يمسـتق   شن لحاظ مطالبيو از امى پردازد 
كنند ولى از آنجـا كـه دختـران را    را دنبال نمى   بائى و سكسيضوع زمو

اجتماعى و نموده وآنان را با مسائل  تماما با مسائل شخصى شان مشغول
د يـ نماي آشنا نمـ  _فا كننديا ندهيتوانند در آيكه م_معادل مردان  نقشى

  ج زنان قرار يات رايه همان نوع نشرعمومى تر آن در ردهم در معناى باز 
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   چهار"ونى يليات چند مياز آنجا كه در مقابل ما نشر ،نحال يبا ا ∗.رديگيم
بائى قرار دادن دختران را يو ز  له سكسيوس  وجود دارند كه كار "خواهر
ن يـ ه بهرحـال در ا ين نشـر يـ و ا ،دهند ين شكل آن انجام ميح تريبه صر

 زنـدگى "ه يحتى اگر مـن نشـر   ،اساسى داردجنبه مسئله با آنها تفاوت 
هـزار   250همچنـان   ،ميرا در رده مقابل آنان طبقه بندى نمـا  "دختران

 "خـواهر  چهـار  "ات يى نشـر ميليـون  7راژ يدر مقابل تيه ن نشريا ∗ راژيت
ات ينكـه مطالـب نشـر   يدر ا. بحث ما بوجود نمى آورد   رى در اساسييتغ

و   له سـكس يوسـ "شود هدف بوط مى تا آنجا كه به دختران مر نوجوانان
شـود  ينجا كه به پسـران نـو جـوان مربـوط م    آنان را و تا آ "بائى كردنيز

  .  نكه چگونه موفق و قدرتمند شوند را دنبال مى كننديا ،گرى يهدف د
ا دنبال مـى  نريى هدفى جز ايزيونات برنامه هاى تلويد محتويفكر مى كن

  : ديكنن خبر توجه يبا ؟كنند
ـ  "نيچ كـرون يـ ر"از قـول   98مز در نـوامبر  يتـا رك يويون    سيرئ

كمپـانى  " كندكهياعالم  م (Fox Family) " خانواده فاكس"اجرائى كانال 
كانال پسـران  . ا آغاز كندد ريبل جديكانال ك 2نده يوى قصد دارد سال آ

   .نو دخترا
                                                           

تا  8ن ايست براي دختران بي   ه يزندگى دختران نشر": نقرار است يه از ايورد نشرح ناشر در ميتوض*
ازى، مـد و  سـ دوستى، خـود بـه   : زهائى را كه براى دختران مهم است در بر دارديسال كه تمام چ 14
    (Celebrities) ك و افراد مشهوريو، موزيدينما، ويبائى ، سيز
هـزار عـدد كـه     250بجز رقـم   " Consumer Magazine Advertising Source"بر طبق  ∗

ع شـده اسـت   يز بطور مجانى توزيهزار نسخه ن 350رفته اند   مربوط به تعداد نسخى است كه بفروش
واننـدگان لزومـا   خچرا كه اوال قرار گرفتن مجـانى آنهـا در دسـت    . ميم آنرا بحساب آوريتوانيكه ما نم

افته باشـد  ين مقدار اضافى ادامه يع ايست كه توزيا معلوم نيبمعنى عالقه آنها به مطالب آن نبوده و ثان
  .ا نه ي
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ت اسـت  يم و تربيكه دستشان در تعل كسانى ،نيوالد ،ن حاليبا ا
دارنـد كـه كانـال جداگانـه       ن ترسيا  ازيزيون اجرائى تلو ر اعضاىيو سا

دختـران مملـو از   ن و كانـال  يزر و تـوه يـ ل ،كاراتـه    شيپسران محل نما
     23ابى شودين راجع به نگهدارى بچه و دوست يريزهاى شيچ

  ات زنانينشر
در صـد بـه    80تـا   70كننـد  يبـائى فكـر م  يزنان وقتى كه بـه ز 

  ارقام باال. د بهمان اندازه به زنان يمردان شاولى   ،شندياند يخودشان م
  ز نمى توان شك يچك يق باشند ولى بهر حال در ينادقهر چقدر هم  

. بـائى خـود قكـر مـى كننـد     يشتر از مـردان بـه ز  يزنان ب ،نكه يا. داشت 
كـه در  يز نشان مى دهـد كـه در حال  ين مورد نيقات انجام شده در ايتحق
ن رقـم  يـ ا ،برنديبا بودن بسر مياى زيدر رودرصد از مردان  6كا فقط يامر

بـراى   ،حال بهر  24.باشديمدرصد  16عنى يبرابر  3براى زنان نزدىك به 
ات زنان ياتر از خود نشريز گويچ چيه ،ن تفاوتيتر ا  نشان دادن مشخص

  . ميات زنان شروع مى كنياز نشر. ستيو مردان ن
جوانـان   نو اتيهمچنان كه در مورد نشر ،ات زنانيات نشريمحتو

. "با سـازى يخود ز"كها و روشهاى يتماما مربوط اند به تكن ،ميديدختر د
و البتـه بمنظـور اسـتتار     گذارده انـد  "خود به سازى"زى كه نام آنرا يچ

ات مزبور عمـال در حـال انجـام    يت و موجه جلوه دادن آنچه كه نشريواقع
ان اى مـرد اد بدهنـد كـه چگونـه خـود را بـر     ينكه به زنان يا ،آن هستند 

ات مزبـور  يسرى به نشر يائيدبراى مثال ب. نديبنمابا وسكسى تر يهرچه ز
  . م يتن شروع مى كنيه كاسموپولياز نشر. م يبزن

  سؤال خود در پاسخ به  1998ه در شماره مى ين نشريد اينيب
  ى تر نشان سآنان را سك خوانندگان خود در مورد انتخاب لباسى كه هاي

  : Ĥنان مى كنده هائى بيدهد چه توص
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 »ديشنا مطرح كن  طراح لباس باسئوالهاى خودتان را "   

 
 چ مرا بزرگتر جلوه مىدهد؟يبا هينه هاى تقريچه نوع لباسى س"
زى كه ندارى يبجاى تظاهر به چ! اندازينه بزرگ كن هاى قالبى را كنار بيس

   ......شتر بده يكه دارى جلوه ب بĤنچه
نـى  يكير بيـ چكار كنم كه مثـل لحـاف ز   ،قسمت باالى تن من چاق است  

  نشوم ؟
  باشد   داشته اضافى   زيا چين بند حائل ينه بزرگ شما اگر از باال و پائيس 

  ...........داشت  ظاهر بهترى خواهد
ر بنـد  يـ ك تكه پارچه اضافى زي ؟دينه هاى خود را بزرگ كنيد سيواهميخ 
  ........... اي،  ديباالئى بگذار
ك رنـگ  يـ پسرانه در   ك برشي ،دينه نداريكوچك است و سگر باسن تان ا

  ".... ديه باسن بزرگترى دارد كيĤيكه بنظر ب روشن تر باعث مى شود
    

  در بخـش  ، "راهنمـاى شـغلى  "بنـام   25مه خوديو در جزوه ضم
  :كندينطور راهنمائى ميخوانندگان خود را ا ،"ظاهر شغلى عالىآن "

  
مالقـات بـا   _1. اوسـت    شيـ ف آرايـ بـراى زن ك رمز ظاهر شغلى خوب داشتن  يك "
د بـراى آنكـه ظـاهر    يقبل از آنكه به سر قـرار بشـتاب  . صبح 11ساعت  ، رهيئت مديه
ر روغنـى اسـتفاده   يـ د از پودر پاك كننده صد در صـد غ يباش را داشته "دلخواهتان"
ر يــد؟ زيــدار مانديــاد بيــشــب كمــى زيد. ظهــر ك بعــد از يــقــرار ناهــار _2 .د يــكن

را با قلم ضـد آب پوشـانده و محـو    اه بجا مانده ؟ فورا آنها يهاى ستان حلقه يچشمها
  ".... -3 .ديدا كنيپد يمثل همانطورىكه هست _زى يرانگب د تا ظاهر اشتهايكن
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افـت  يزهـائى  ين چيات مـردان چنـ  يد در نشـر يـ ا فكر مـى كن يآ
د روى سـر و  يـ ن زنانند كـه با ياچرا؟ چون . شود؟ روشن است كه نه مى
ن آنهـا هسـتند كـه قـرار اسـت      يا. نه و باسن خود كار كننديرت و سصو

ك يـ و حـاال بـه   . وارد بـازار شـوند     بعنوان موضوع و عرضه كننده سكس
  . ديتوجه كنGlamour) ( "گلمر"نمونه از مجله 

  
 ٢٦"زدن با آنان  هنر آشنائى با مردان و الس"

 
  قول   از  Joyce Jillson) (   "نلسيج  سيجو"  مقاله  سندهينو
  :كهكند قل مىن Cheryl) ( "ليرش"  دوستش

 دين باشيد بى آنكه بفكر ايĤرائيعمومى م  ك مجلسيقتى كه خود را براى رفتن به و" 
د كـرد مثـل   يـ نكار را در آنجا چگونـه خواه ينكه ايد و ايرويزدن م  كه آنجا براى الس

ن يـ ولـى چـرا او ا  ! عجب  .ديچوقت آنرا نپوشيد ولى هيكه لباستان را اطو كننست يا
او بـا آنكـه   . آدم مـوفقى اسـت   "شـريل "را ينقل  مىكند؟ ز  شريلمطلب را از قول  

ـ  "ساله با خوشـگلى  متوسـط اسـت    31وه يك بي" ك يـ در بازگشـت از  "نحـال  اي اب
ن يـ و ا ".انداخته است  افه را دنبال خودشيق  ار خوشيمرد بس 3گردهمائى بازرگانى 

ك يـ دا كردن يپ زنند بلكه براىين در و آن در ميوستان او اشتر ديب"ست كه يدر حال
  انداختـه    رد را دنبـال خـودش  مـ  3 شريلنجا يو آنوقت ا ،دا كنند يمرد تازه  راهى پ

  :نطوريا: بزند  داند چگونه السيست؟  او ميدر چ "شريل"ت يرمز موفق ".است
كنـان    رقـص   ه آتـش پروانه را وقتى در اطراف شعل _زنى  هاى سه گانه الس كيتكن"

ك شـدن بـه كسـى كـه     يـ نزد: اول ...   .. ديـ ك مى شود در نظـر آور يو نزد بĤن دور
خـود  . دن كامل يعقب كش: دوم  ).ازمن_ديباو راه مى ده( ديبزن  د با او السيخواهيم

. ابى كنـد يـ باو فرصت مى دهد شما را خوب ارز نيا... ديد و از او دور شويبكش  را پس
كمتر از % 80ن بار با شدت ياما ا )از من_ديائيدوباره جلو ب( ، دوباره زدن   الس: سوم 

  ".ديبزن  دفعه اول الس
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  چگونگى " مورد در  27"مادمازل" ه ينشر   ه هاىيتوص  به حاال
  : ديكن  در لباسشوئى عمومى گوش "ك مرد بخوديجلب توجه 

   
 ،د يـ كـن مـى بر   شگن خين شستشو به ماشيتان را از ماشيد لباسهايقتى كه دارو" 

از آنجائى كه  ...دياندازيب  شيرِ بند دارتان را جلوى پايكى از لباسهاى زي ، بطور اتفاقى
ن بـردارد و  يتان از زمـ ايد كه شورت شما را بريبشما كمك كند الزم مىĤخواهد ياو م
ن از دسـتتان  يا د خانمئيك شده است بگويدا تحريكردن آن شدكه از ورانداز يحالدر 

   ".افتاد
  

  در  28تنيه آشناى كاسموپوليد نشرينيگر ببيكبار ديو سرانجام 
  جعبه "در مورد بلوند نمونه اى كه مثل  ،مو  رنگ  در باره  آگهى خود

بـا  يزن ز  ك طرف صفحه عكسيدر  (ديگويخوردنى است چه م "شكالت
  :)ن عبارات را آورده استيو بلوندى را انداخته است و در مقابل آن ا

 
                   :لوند جعبه شكالتن بيا  

  . زنديرا الك م  شيشه ناخنهاى پايهم* 
ه گـذارى  يكه براى او حكم سرما_ه جواهرآالتكند كيد واقعا فكر ميو شا* 
ا بـه تـور   چرا كه با آنها مى تواند مرد پولدارى ر( ك دخترندين دوست يرا دارند بهتر

               ).  سكس  ق فروشيطر البته از ،سود ببردبزند و چند برابر آنرا 
  0زنديم  بانك الس  سيبا معاون رئ* 
   0ناراحتى بوجود مى آورد نمى پوشد  چوقت كفشى كه احساسيه* 
   ).نطور بمانديخواهد كه هميو م(ست يدى باو نميچ ايه  در ورزش* 
  0زنديبنده اى مينك فريع* 
  0خوابديد ساتن ميسف  )Charmeuse(در چارموس* 
  0رانى دارديك گربه اي* 
  0زى حتى با چند پوند اضافى هم چاق بنظر نمى رسدين آميبطور تحس* 
  0كنديرون مى رود بوسه پرتاب ميوقتىكه از اطاق ب* 



         ١٠۵                                             ----چه کسی به شخصيت زنان بعنوان 
__________________________________________________  

  لى يو خ ،ناز با  مسخرگى درآورد   كه نيا  بجاى  مى تواند مثل بچه ها* 
   0سكسى صحبت كند

ر با بند كشى در محل كمر دا بجاى شلوار چسبان اغلب جوراب بلند درز* 
  0مى پوشد

ن يتوانـد داخـل ماشـ   ينگـذارد نم   شيرا تـا آن باالهـا بـه نمـا      شيتا پاها* 
  0نديبنش

  0داند چطور كارى كند كه هر مردى را وحشى كنديم* 
  0را نمى دهد  زحمت چك كردن حساب بانكى اش  بخودش* 
  0مى شود  لباس  و خوش ،جذب خارجىهاى سبزه * 
  0رديافه مظلوم بخود بگيست قيحتى وقتى هم كه بى گناه ن مى تواند* 

  كار ي طالئى تر از خاكستر ،لى بلونديخ( داشتن موى واقعا جعبه شكالتى
ا ينطـور بلونـد بـدن   ياشى كه ابوده ب  شانس  نكه آنقدر خوشيمگر ا ،رى است يوقت گ
اه يكلفـت سـ   شه هاىيعتر از ريز سريچ چيه! لى نادر استيكه آنهم خ....باشى آمده 
ا يـ د يـ را رنـگ كن  كبار آنهايا هر سه هفته ين يبنابرا ،ع نمى كنديرا ضاافه تان يمو ق

را بـا   "ن مـونرو يليمـر "د يـ هرگز مى توان. ديبه سالن مو قرار بگذاربراى رفتن مرتب 
  "د؟ياه تصور كنيموهاى س

  
عبـه  را ج   ست  كه نـامش ين همه براى معرفى دختر نمونه ايو ا

زى يـ ادآور چيرا جعبه شكالت يشكالت؟ زچرا جعبه . ده اندشكالت گذار
ه كـه  ير نشـر يسـردب و از نظـر  ، ى  درون خود مى باشدخوشمزه و خوردن

 زنان ،ستين "كورلى براون"خانم   ر قبلى اشيتافته اى جدا بافته از سردب
بـراى چـه؟ بـراى     0ك تكه شكالت خوشمزه كننديد خود را مثل يز باين

  !! گرى هم دارد؟يت ديمگر زن خاص. را بخورندآنكه مردها آنها 
 "جعبـه شـكالتش  "ه كاسمو در مورد يم خود نشرينيد ببيبگذار

  :ديگويچه م
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  بزرگ   وقتى  بعدا  و بعضى مثل جعبه شكالت اند،عضى موطالئى ها از بدو تولد ب"
       :د يريق كه در نظر بگيطر بهرحال بهر. شوندينطور ميا شدند

  ك ي  عكس  واقعى        آهن رباى   كي شكالت   جعبه دختر  -
  باى  يززن     صحبت از پروانه بدور شمع       ( مردان است  براى
    ،بلوند          به  شهيهم  زندگى  نست كه دريمثل ا  ،)است
    سكسى          استده بنى رنگ پرباو چ0زندبربگُل م  شيبه پا

  موطالئى و          انگيز، شهوت   .... ك اشارهبشكننده با  ............ 
  !قابل ستايشو بى گفتگو ...ك كمى بشتر از بب            

    "؟..يد باشك جعبه شكالت بلونبتوانى با تو مبآ 
   
  ات ينشر  رى كه رسانه هاى گروهى و بخصوصينست آن تصويا
  : زشان سعى دارند به زن بدهنديراژ اعجاب انگيبائى با تيمد و ز

نـه  ز براى لذت جوئى مردان و يوجودى  سكسى  و  شهوت انگم 
ـ يـ م و نـه چ يگـو يوقتى كه م 0از آن  شيزى بيچ نـرا از  ياز آن ا  شيزى ب

اى كه در آن كى از همان چندصفحه يد در گوشه ينيبب. ميخودم نمى گو
بـى   ،زيـ شـهوت انگ  ،ىك دختر سكسيدختر بلوند جعبه شكالتى بعنوان 

  :ديگويشود چه ميغ ميتبل "نمونه"ه و صد البتت يهنر و خاص
  
  دخترهاى جعبه شكالت بندرت"

  رمردى كه دارديم              تصويبخودشان زحمت  وارسى و تنظ
  هاى بانكى زن  حساب.              ...حساب بانكى اشان را مى دهند

  و ناز  با بائى را كه يز        ست؟       يچ  دوست ِ مرد  براى  پس
  دادهعشوه كنار او لم   كلماتى               از  تا  دو!  ساب بذار بح

                  پائين مياست  باال و              عالقه ش از همه  مورد ياست كه ب
   كند              همة  اينرغم  يعل اما ...... ند ي آنها           

         ها هميشهزِ دل ين عزيا ،ها ولخرجى          
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              يه گذاري هاي دكه سرمايĤيبنظر م
        چطور؟ زيرا! سود آورى  مى كنند

  ... كه راحت تر ازآنند  آنها باهوش
  "!به مردان راه بدهند

  
اتى كــه در ينشــر. ات زنــانيات نشــريــنهــا هســتند محتويبلــه ا

دهند كه چگونـه بـا نـرخ بـاال     ياد ميونى علنا به زنان يليراژهاى چند ميت
و قبل از  -كه راحت  تر از آن باشند  باهوش"گر يبعبارت دو  ،فحشا كنند

را  شـان  و سـكس  ،"به آنان راه بدهند-آنكه از مردان حسابى پول بكشند
دهند كه چگونـه  ياد مينها بله به آ. ار آنان بگذارنديمت ارزان در اختيبه ق
ولخرجانه هرچه را كه مى خواهند بخرنـد   ،سود آور كنند گذارىِه يسرما
  پـس "چـرا كـه   . عدم توازن حساب بانكى اشان ترسى نداشته باشندو از 

اد مى دهند كه دوست مرد بـراى  يو به آنها  "ست ؟يدوست مرد براى چ
البتـه بشـرط آنكـه    . ن عـدم تـوازن اسـت   يـ ان بردن ايخرج كردن و از م

 غ فحشـا و يـ زى جـز تبل ين چيا بنظر شما ايآ ".براحتى بĤنها راه ندهند"
  ؟ است  سكس  فروش

ن آگهى هـاى تجـارتى متعلـق بـه كمپـانى هـاى بـزرگ        يولى ا
كننـد و    سـكس   ق به فـروش يزنان را تشود يچرا آنها با. ه دارى انديسرما
  ن امـر آنسـت كـه زنهـا بـا فـروش      يعلت ا ن راه چه منفعتى دارند؟يدر ا

و محصـوالت  سـه مـردان ولخرجـى كننـد     ياننـد از ك شان مـى تو   سكس
ا بقـول  يـ الترى بفروشـند و  مت بايهرچه آنرا به ق و. كمپانى ها را بخرند

د يـ بهتـر مـى تواننـد بـراى خر     ،سختتر بـه مردهـا راه بدهنـد   خودشان 
  د كـه در پشـت تـالش   يـ نينرو مـى ب ياز ا .لخرجى كنندومحصوالت آنها 

له يبه موضوع و وسل كردن زنان يهاى گروهى براى تبدوانه وار رسانه يد
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ن يو همچنـ . ادآورده خود نشسته اندچه كسانى منتظر سودهاى ب  سكس
براى   الشت خود را در تيد كه هر زنى كه راه خوشبختى و موفقينيمى ب

راه را   ،و ناآگاهانـه  ،د چگونه در واقـع  يمى جوبا و سكسى كردن خود يز
كنـد و خـود را قربـانى سـود     يت شركتهاى  بزرگ  همـوار  م يبراى موفق

به   ت منفعتشيكند كه نهايى مستميسجوئى و طمع صاحبان آنها و كال 
ت  يى  بـى خاصـ  ل  آنـان بـه موجـودات   يدن مدرنِ زنان و تبـد يفحشا كش

شـهوت آنـان     بردن از مردان و برافـروختن آتـش  است كه هنرى جز دل 
                    0ندارند

  نوع هستند  ايننها معدود مطالبى از يد كه ايابداً فكر نكن ،البته 
شوند و مابقى صفحات آنان  به مسائلى جز يچاپ م  ات مزبور يكه در نشر

چ اغراقى  و همانطور كه يبدون ه.  نه . افته است ي  بائى اختصاصيمد و ز
ن يمطـالبى از همـ  ات پراند از ين نشريتمام صفحات ام يدر باال نشان داد

كهـاى  يوسـائل مـواد و تكن  ن ينكه زنان چگونه با استفاده از آخريا.  نوع 
ـ  يات  تكنولوژين كشفيآخر ،  شيآرا ن و ين بـردن  چـ  يك  در مـورد از ب

كـم كـردن وزن و    ،بـائى  پوسـت   يچروك صـورت و حفـظ طـراوت و ز   
ان بـردن موهـاى زائـد    ياز م ،كيهاى پالستيه جراحبنوآورىهاى مربوط 

جلوه دادن خود و خالصه از براى سكسى   كهاى طراحى لباسيتكن ،بدن 
بـا  زدن   نحـوه نگـاه كـردن و الس   ن تـا  چگونه سكسى راه رفتن و نشست

خـود را   ،ه بتوانند چنانچ ،كهاى مختلف دل برى از مردان يمردان و تاكت
زتر يزتـر و اشـتهابرانگ  يشـهوت انگ  ،هرچه ممكن سكسى تربه موجوداتى 

    0ل كننديبراى مردان تبد
زنـان و  ر يات صفحات خود را صرفا به تصاوين نشريچرا ا -سئوال

  داده اند؟   آنان اختصاصباسازى يمطالب مربوط به ز
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د صد ع چنيمحصوالت صنا   غ و فروشيرا هدف آنها تبليز: پاسخ 
ست مگر آنكه آنـان را  ينكار ممكن نياست و ابائى يارد دالرى مد و زيليم

زنـدگى شخصـى و   بـا و سكسـى بـودن در    يت زيـ بـه اهم   شتريهرچه ب
ق است كـه   ينطريا تنها از. اجتماعى و توقف در آن معتقد و مومن سازند

ب آنـان  يشتر به سوى محصوالت آنان روى مى آورند و جيهر چه بن زنا
  . را پرتر مى كنند 

پرانـد   اتى كهينشر -اتين نوع نشريد ايچرا زنان به خر -سئوال 
دهنـد و  يعالقـه نشـان م   -بـائى زنـان  يبـه ز ر و مطالـب مربـوط   ياز تصاو

ك صدم آنها هم به سراغ يه Ĥورند باندازيات روى مين نشريبمقدارى كه با
و ات مـد  ينشـر  (ونـد ريبـا اسـت نم  ير مـردان ز يكه حاوى تصاو اتىينشر

ات حـاوى  يراژ نشـر يـ تات اند و ين نشريتر  بائى زنان از جمله پر فروشيز
   .) به گَرد آنها هم نمى رسندر مردان يتصاو

را   جامعه اى كه مصالحش ،ه دارى يرا در جامعه سرمايز _پاسخ 
و مصالح انسانى را به هر اندازه كه الزم باشـد  رد يه مى گجينت  عشاز مناف

بزرگ وابسـته بـĤن   هاى  ه و شركتير سرمايرى ناپذيى سفداى سودجوئ
   ر وسائل ارتبـاط يبائى و سايات مد و زينشر  ،ن جامعه اىيدر چن ،كنديم

ده را يـ ن ايـ جمعى كه در كنترل جامعه مردساالر مى باشند توانسته اند ا
زنىكه خوانندگان و طرفداران ناآگـاه و معصـوم آنهـا    ها ميليونل حداقبه 

بـائى و سكسـى   يز بـه ز يـ از هر چ  شيمىباشند بقبوالنندكه در زندگى ب
سكسى بـودن    ن حسينكه ايا ،شند و بĤن بپردازند يانديبودن خودشان ب

 -2و. دهـد يت ميـ و هوت يرضـا   به آنان احساس -1است كه با بودن يو ز
ن يبراى تام ،ه گذارى براى زنانين سرمايبهتر ،سى سازىِ خودبا و سكيز
  .  سكس  عنى فروشين يو ا 0نده آنهاستيآ
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  نهين زميزنان در چه ابعادى در ا
  نند؟يمى ب  آموزش

 
ــر ــوان"ات ينش ــاله 17" ، (Teen)   "نوج  ،  )Seventeen( "س

ــموپول"  ، (Sassy)  "ساســى"   هيو  نشــر ( Cosmopolitan)    "تنيكاس
رشـد   ، "خودسازى"ستند كه به امر ياتى نيتنها نشر َ (Glamour)"گلمر"
جـوان و  ". دختران و زنان مشغول مى باشـند   "!اجتماعى"و  "!كىيزيف"

 )Mirabella( "راباليـ م"،  )Latina( "نـا يالت" )Young & Modern( "مدرن
ــر " ــارى كل ــه " ،)Marie Claire( "م ــبِ ــايفر" ، )Belle( "هيِ  ،)Allure( "ب
 "هايـ " ، Harper's (Bazaar) "رپربازار هـا " ،) Vogue( "وگ" ، "مادمازل" 

)Elle( ، "اســـانس" )Essence(   ، "خـــود" )Self(  شـــكل"و" )Shape(   و
رانـه  يگيكه شب و روز پ اتند ين نوع نشريگرى از ايشمار دينمونه هاى ب...

  فـروش كـار آمـاده سـازى زنـان بـراى      ب ،ن كار مشغول مى باشنديبه هم
     0سكس

مطالـب   همان  قا از قماشيز دقيات نين نشريامهاى ايمطالب و پ
نـه اگـر مـوثرتر و    ين زميبا هستند  و در ايفركاسمو و  ،ات نوجوان ينشر
  . ندارندگران نباشند دست كمى از آنها يد ان تر ازيعر

دامنه نفوذ آنها چقدر است ؟ آنها بعنوان جزئـى از كـل دسـتگاه    
ت روزمـره  يـ از جمله شكل دهندگان ذهن ، انه هاى گروهىبى انتهاى رس

ى و لـذت جـوئ    له سـكس يبائى و وسيزنان راجع به خود بعنوان موضوع ز
هـاى    نمونه هـائى از آنهـا   را  در بخـش   رهنمودهاى آنان كه  . مردانند 
خوانندگانشان منتقل ع يره وسيد هر روز بطور بى وقفه به دايديگذشته د

كهـاى  يتكن ،عات مربوط به مـد روز وسط آنها بعنوان اطالشده و از آنجا ت
بطور شـفاهى   ،تىينحوه هاى رفتارى و نرمهاى فكرى و شخص ،باسازىيز
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ت يـ ت و موجوديده و به شخصـ يزنان منتقل گردر يگر به سايو به طرق د
ره عمـل آنهـا   يرى نسبى از دايبراى آنكه تصو .ذهنى آنان شكل مى دهد

  .ديتوجه نمائر يآمار و اطالعات زد به يته باشدر دست داش
ـ  يه مـد و ز يكا هر ماه روى هم دهها نوع نشريدر امر   راى بـائى ب

سـت بلنـد   يد ليـ ن رقـم با يمى شوند  كه باع يه و توزيدختران و زنان ته
ز كه همگى آنـان  يرا نره يمو و غ  شيبائى اندام و آرايات مربوط به زينشر

  . ه كردباسازى زنان چاپ مى شوند اضافيبراى ز
  مى  ل موى زنان منتشريكا براى استاياتى كه در امريفقط نشر

شـمار  ين بيبـه عنـاو  . دهنـد  يل ميرا تشكر قابل باورى يك رقم غيشوند 
 "مـو " ،Hair Style)  ( "ل مـو ياسـت ": ديـ فقط تعدادى از آنها توجـه كن 

(Hair) "مو حاال (Hair Now) "،"   موى زنـده تـر" (Hyper Hair)، "ده يـ ا
هـاى    دهيـ ا "، (New Ideas for Hair Style)"ل مـو ياسـت  تازه بـراى هاى 

 (Black Hair) "اهيسـ  مـوى " ،(Hair Do Ideas)  "درسـت كـردن مـو   
    (Short Hair Style). "ل موى كوتاهيستا"

ى اسـت  اتيست محتوى نام تمام نشرين ليد كه اياگر فكر مى كن
ست را ين ليا. نه . ديكنيشوند سخت اشتباه مينه منتشر مين زميكه در ا

كى از مجلـه  يشخوان يپات مربوطه اىكه فقط روى ينام نشرمن از روى 
  ه كرده ام يكى از شهرها قرار داشت تهيفروشى ها در 

باسازى آنچنان بهم گره خـورده و  ينجا مسئله زن و زيبعالوه در ا
افـت كـه  در مـورد    يتوان  يتجارتى را مه يكى شده است كه كمتر نشري

  بـائى اختصـاص  يشد ولى حداقل بخشى  از آن به موضوع مـد و ز زنان با
هـاى وسـائل    نسـت كـه كمپـانى   يل آن اليـ از لحاظ مالى د. افته باشدين
براى اگهى هاى جه نرخ هاى باالئى يالن و در نتكبائى چنان سودهاى يز

 ،وانـد از آن چشـم پوشـى كنـد    تيه اى ميخود مى پردازند كه كمتر نشر
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 بائى متعلق به خود كمپـانى يات مربوط به مد و زيرارى از نشيبسهرچند 
  .باشند هاى مزبور مى

غـات مربـوط بـه    ير واقعى حجـم تبل يبراى آنكه به تصو ،بهرحال 
ن يـ د رقـم ا يـ م بايك شويسازى زنان  نزد  له سكسيبائى و وسيموضوع ز

ز كه توسط شـركتها  نيگر را يغاتى ديات و صدها جزوه و بروشور تبلينشر
ر وسائل مربـوط بـه   ايو س  شيل آراوسائ ،  اى فروشنده لباسه و كمپانى

  زنان  باسازى زنان جداگانه توسط خودشان چاپ و روزانه بر سر و روىيز
  .     باال اضافه كرد ست يارد به لبيم

ات ينشرغات ير واقعى از حجم تبلينحال ما تنها وقتى به تصويبا ا
 ،وه بـر تعـدد انـواع آنهـا    م كـه عـال  يابيدست مبائى بر روى زنان يمد و ز

  . ميقرار دهز مورد توجه يونى آنها را نيليد مراژهاى چنيت
راژ يـ تم كه نه تنها ين منظور كافى است توجه داشته باشيبراى ا

ز يـ راژ نيارى از آنها از لحاظ تيزند بلكه بسيمونها يليك سر به ميآنها هر 
   .دارند  كا جاىيامرات ين نشريتر  عدد از پرفروش 100ان يدر م

نـه    ،بـائى  يات مربوط به مد و زيست نشريعنى لي ،ست باالياز ل
كا در سـال  يات آمرين نشريتر  عدد از پرفروش 100ان  يعدد از آنها در م

مربـوط   زنان و سه عددبائى يعدد مربوط به مد و ز  شش. بوده اند 1996
  و  8، 922، 403 يي  معادلراژهايجوانان دختر با ت به نو
ون  نسخه  در  ماه  يليم 15ا ي 201،846،14  در مجموعو  5، 923، 798

     29:ريبه  قرار ز
         

           2 ،486 ،393    تن       يكاسموپول  
                  2 ،442 ،090      ساله ها        17  
        Glamour  486 ،115 ،2) (گلمر   
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   153،2 ،815     جوان و مدرن        
                       1 ،054،206        مادمازل            
       1 ،893،327               نو جوان      

   018،190 ،1      (Vogue)  وگ   
   1 ،208،000                   اسانس   
  
 
  ر و يچه تصاو ،با تمامى صفحاتشانياتى هستند كه تقرينها نشريا

ـ كم  ،چه مقاالت آنها باسـازى زنـان بـوده و    يتمامـا مربـوط بـه ز     شيو ب
ت جنسـى را  بـراى زنـان و    يـ گـرى جـز هو  يت ديـ چ هويمحتواى آنها ه

  . غ نمى كنند يدختران جوان و نوجوان تبل
ا بـه  يـ زكه حـداقل بخشـا و   يگرى را نيات ديد نشريبا ،نحال يبا ا

ن يـ را براى زنان دنبـال مـى كننـد بـه ا    ت ين هوياشكال سنتى ترى هم
ات سـر بـه   ين نشـر يا راژ  واقعى ين حساب تيكه با است  اضافه  نمود يل

از   بلكـه تنهـا آن دسـته      ،نـه تمـامى    ،راژيـ نها تيو تازه ا. زنديآسمان م
  . كا هستند يات امرين نشريتر  بائى اند كه جزو پرفروشيات مد و زينشر

ات مـد و  ين همـه نشـر  ينجاست كه در مقابل ايو اما مسئله در ا
 100سـت  يمشـابه بـراى مـردان در ل   ه يك نشـر يفقط  ئى براى زنانبايز

راژ يـ بـا ت  "سـالمت مـردان  "ه ينشـر  ،وجـود دارد يه ن نشـر يتـر   پرفروش
ه مشابه زنان نام بردم ينشرهرچند من از آن بعنوان  ،و تازه. 817،373،1
 ،سـازى   از لحـاظ موضـوع سـكس    ،ديـ م ديهمانطور كه بعدا خـواه  ،ولى

   0ندارد ات زنانيا نشرچندان شباهتى هم ب
از  ميت داشته باشـ يق ترى از واقعير دقيبراى آنكه تصو ،بهرحال

رون آمـده و مسـئله مـد و    يـ كـا ب يدر امرات ين نشريتر  محدوده پرفروش
  .م يكنيم بررسيعترى يره وسايبائى را در ديز
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ات مصــرف يغــات نشــريمنبــع تبل"ك كتــاب مرجــع بنــام يــدر 
كـه كتـاب    ،  (Consumer Magazine Advertising Source) "كننـدگان 

كـا از لحـاظ   يمنتشره در امر اتيدر مورد طبقه بندى نشر ،قطورى است 
ــامحت ــوانويـ ــش  ،ت و عنـ ــه    در بخـ ــوط بـ ــد و ز"مربـ ــائى و يمـ بـ
كا ينه در امرين زمياتى كه در ايست قسمت اعظم نشرآمده ا"مارىيخودت

عـدد آنهـا    26 ،اتين نشـر يـ ان ايدر م. گردد آمده استيع ميچاپ و توز
تـاى   2فقـط  و   805،469،31ى در مجموع معادل راژيمربوط به نان با ت

عنى ي 30.وط به مردان استمرب 145،156،3راژى مجموعا معادل تيآنها با 
  . برابر مردان  10زنان براى 

نسـخه   ميليـون  5/ 31 كا  هر ماهه  معادل يدر امر ،بين ترتيبا
غـاتى  ير بمبـاران تبل يـ و مقاالت خود ز ريبا تصاورا  ه دختران و زنانينشر
بـائى و  يزى جز موضـوع ز يكه چرار مى دهند تا بĤنان بقبوالنند ق  شيخو
  . ستند ين  له سكسيوس

ه به سـر  يون نشريليم 5 /31 زه از سنگرى كه از آن بطور مدامتا
بخشـى از   ،داريـ خر ميليـون  5/31ن يـ اتـازه   ،دختران و زنان مـى بـارد   

و بكـار مـى   ات مزبـور را مطالعـه كـرده    يلب نشـر اكسانى هستند كه مط
دارى يـ ره اى كـه خر د كـه هـر شـما   يچرا كه اگر توجه داشته باش. بندند

دو نفر خواننـده بـراى   يعني حداقل (ك خواننده ياز   شيبشود معموال يم
زى يـ م كـه چ يمى رسون يليم 63آنوقت به رقم  ،خوانديآنرا م )هر شماره

رقم كسانى د يتازه با 0كاستيزنان در امرت يمى از كل جمعيك به نينزد
گـردد  بـĤن اضـافه    يه بطور شفاهى بĤنان منتقل ميرا هم كه مطالب نشر

   . كرد
  زن ت يون كل جمعيليم 136م كه از يحاال اگر توجه داشته باش
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ـ   ميليـون  79حدود  ،1997كا در سال يامر سـال   55تـا   14ن ينفـر آن ب
خـود و در  باسـازى  يى كـه بـه ز  دختـران و زنـان   گروه عمده سنى( دارند

جه مى ين نتيآنوقت با 31)توجه دارند ييبايات مد و زيجه مطالعه نشرينت
اگر ( لكا در حالت اويم نفر زن  در امريكه براى كمتر از هر دو و نم يرس

بـائى چـاپ   يه مد و زيك نشري )داشته باشدك خواننده يهر شماره فقط 
بـا  ياتى را كـه در مـورد  ز  يرن رقم تمـامى نشـ  يح است كه اواض. شود يم

 ،مـو    شايـ رات آينشـر  ،مـثال  . رد يگيزنان چاپ مى شوند در بر نمسازى
زنان  "بائى و به سازىيمد و ز"ات كه بخشا به ينشربائى اندام و بعضى يز

ن محاسـبه  يـ زننـد هنـوز در ا  يم ونهـا يليراژ آنها سر به ميمى پردازند و ت
  .منظور نشده اند

تـه شـود   ز در نظر گرفين نيند و ايز بحساب آينها نيبراستى اگر ا
ا يـ ك خواننده دارد آنوقت آياز   شيمعموال بدارى شده يه خريكه هر نشر
م ؟ يرسـ يدختر نو جـوان نم ه براى هر زن و يك نشريبه رقم   بطور قطع

موردهدف قـرار داده  كى از توپخانه هائى است كه زنان را ين  تنها يتازه ا
. ك مـى شـود  يات بسوى آنان شليسنگرِ تنها نشر اى كه ازتوپخانه . است

از سـنگر    ر سنگرها و بخصـوص ياز ساز كه يگرى را نيگر توپخانه هاى دا
در نظـر   يكننـد ك مينما شـل يو سـ  يزيـون تلو رسانه هاى گروهـى ماننـد  

مـى كـه شـبانه روز    يغـاتى عظ يتبل كارزار د آنوقت به قدرت واقعى يريبگ
  بـائى و سـكس  يله زينان به موضوع و وسـ ل آيرا براى تبددختران و زنان 

  .  د برد يشستشوى مغزى مى دهد پى خواه
نـار  د به اطالعتـان برسـانم كـه در ك   يبراى حسن ختام اجازه ده

ت مـى  يشان به رسـم يبائيو ز  براى سكساتى كه زنان را فقط يل نشريخ
ت يـ در پـى تقو ژه زنـان وجـود دارد كـه    يه ويد نشرشناسند فقط سه عد

زن "ات عبارتنـد از  ين نشـر يـ ا  0نـد تصادى و اجتماعى آنان ات اقيموقع
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قـه  يل كرده يرو بسوى خواننده تحص"كه  (Working Woman)  "كاركن
قـاالت آن متمركزنـد    م ...شـغلى اسـت    شرفتيدى دارد كه در پى پيسف

توسـعه كـار و    ،مهارتهـاى ارتبـاطى    ،ت يريمـد  ،لى شرفت  شغيروى  پ
و   32".ديـ ژى جدزه گذارى و تكنويى سرماهاياستراتژ ،كسبهاى كوچك 

ود شـ يكه براى زنان مادرى چـاپ م    (Working Mother) "كاركن مادر"
مى كنند و لذا هـم بـه مسـائل مربـوط بـه      ز كار يرون از خانه نيكه در ب

نده شغلى آنـان  يو آاز كودكان و هم به مطالب كارى  خانواده و نگهدارى
 Women in) ( "ن در كسـب و كـار  زنـا "ه يو سـرانجام نشـر   ،مى پـردازد 

Business  كـا يزنان اهل كسب و كـار امر ... براى اعضاى سازمان"كه)    
(Businessو كـار ز زنان اهـل كسـب   يو طرف خطاب آن ن "شوديم چاپ، 

 ، 419،761ب يــراژ آنهــا بترتيــت 0چــه كــاركن و چــه بازنشســته اســت
در برابـر  اسـت كـه    419،663،1و در مجموع  000،5234 و  ، 00،850،33

ن يـ كـرد كـه ا    د فرامـوش يـ نباد و البتـه  يايچ بنظر ميه ميليون 31رقم 
 ،در كنـار مطالـب خـود    ،ات تجـارتى زنـان  يات هم مانند همه نشـر ينشر

ا يـ آ  ∗.بائى را هم بدرجات مختلف در نظر دارنديمسائل مربوط به مد و ز
خـود   بائىيزستند كه زنان به ينحقيقت ن ياى اين ارقام بقدر كافى گواي
  دهند؟يت مياهمگرىيز دياز هر چ  شيب

 
  
  
  

                                                           
بائى قرار دارند كـه هـر   يات تجارتى مد و زيز در جبهه مخالف نشريستى نينيات متعدد فميالبته نشر∗

بـائى آنچنـان   يات مد و زيى نشرميليونراژهاى چند يسه با تيراژشان در مقاياد ولى تيچند تعدادشان ز
  .ندير گذارى توده اى روى زنان اصال بحساب نمىĤثيه از لحاظ تاز است كيناچ
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  ت زنانيكا تنها شخصيا رسانه هاى گروهى آمريآ
  دهند؟يكا را  شكل ميدر امر

 
  ن يا. رددكا محدود نمى گيات مزبور تنها به امرير نشريره تاثيدا

ه يـ كـائى ته يهـاى امر  ارها و نـورم يبوده و با معكائى يهرجند امرات ينشر
   . ره عملى جهانى دارندياشوند ولى در واقع ديم

شـود  يمكا چـاپ  يتن كه در امريه كاسموپوليبراى مثال تنها نشر
ع يبزبانهاى خود آنها چـاپ و در ابعـاد وسـ   ز يگر جهان نيكشور د 17در 

مزبـور در آنهـا   ه ين سواى كشورهائى اسـت كـه نشـر   ياو . گردديم  پخش
شــر نا )(Herst "هرســت"شــركت   .مــى رســد  بفــروش آن بزبــان اصــلى

 ،در ضمن ،كا استين شركت بزرگ انتشاراتى امريكه سومتن ليكاسموپو
 ن بـه نامهـاى  يكـاى التـ  يزنان در امرن  مجالت يراژتريمنتشر كنندة پرت

(Vanidades)  ،  (Buen Hogar)ك نمونه است يتنها  ن يو ا ،  35.باشديم  .
ر ياع در سـ يوسـ   اسيگر در مقيبه زبانهاى د  شيز كم و بيات نينشر هيبق

  .ع مى شونديكشورها توز
غـاتى  ين تبليگر ماشـ يز كه خود قطب ديحتى در اروپاى غربى ن
فرانسـوى زبـان در تمـام كشـورهاى       ات يجهانى است و در آن مثال نشر

ات و ينشـر   ،گـردد يا چـاپ و منتشـر م  يـ گر دنيدفرانسوى زبان در نقاط 
دكـه  در  ،وپائىدر اغلب كشورهاى ار. كائى نفوذ فراوان دارنديغات امريتبل

ـ    يات امرينشـر   ،شـان يمطبوعاتهاى  ماننـد   ،االكـائى از نـوع مـذكور در ب
ل ياتى هسـتند كـه بـدل   يجـزو آن دسـته از نشـر    ،رهيـ تن و غيكاسموپول

  بĤنهـا اختصـاص  ن مكانهـا  ين و بهتـر يشـتر ين زنان بايتشان در ميمحبوب
  . افته استي
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ات بمقدار يشرن نيا ،زير اروپائى نير كشورهاى اروپائى و غيدر سا
ز ين كشورها نيات خود اينشر ،نكهيبعالوه ا. شوندمى   ع و پخشياد توزيز
د يـ از روى آنهـا تقل  تماماكه كائى يات امريجز جفتهاى بومى نشرزى يچ

ران يـ در اات مجلـه زن روز بـود كـه    ين نشريا نمونه. شده اند نمى باشند
و مطالـب آن   شـد يهزار نسـخه منتشـر م   راژى معادل صديزمان شاه با ت

  .  ات بودين نشرياى از همد محتاطانه يتقل
مـدلى كـه بعنـوان زنِ     ،زير وسائل ارتباط جمعى نينه سايدر زم

دگان مردم جهـان  يون در برابر ديزيو تلو نمايق سياز طر ،"موفق ا ويبز"
كـائى اسـت كـه بـه     يامرق رسانه هاى گروهى يعمدتا از طر رديگيقرار م

  . شود كشورهاى مزبور صادر مى
ونى يـ زيبزرگـى از برنامـه هـاى تلو     ا بخـش يـ در قسمت اعظم دن
لى و مـالزى  يشـ  ،براى مثال در اكوادر.  كاست يبرنامه هاى وارداتى از امر

. دارد  خارجى آن اختصاص ونى به انواعيزيمى از برنامه هاى تلوياز ن  شيب
ـ  ،ايانـه و بخشـهائى از آسـ   يخاورم ،در اروپاى غربى  د از درصـ  20از  شيب
فقـط برنامـه مشـهور    . كا ساخته مى شـوند يدر امرونى يزيبرنامه هاى تلو

 350ن يكشـور بـا تخمـ     66 زمـانى در  (Bonanza)   "ابونـانز "كائى يامر
 ونهـا يليبـا م  "داالس"  شيمى شد و معادل امـروز   ننده پخشيون بيليم
  . شوديقاى جنوبى تماشا ميننده از مالزى تا آفريب

شـود  يه مين كشورها تهيز آنچه كه در داخل ابزرگى ا  تازه بخش
از نمونه    كامل يا عمدهد يگفته شد به تقلات يهمانطور كه در مورد نشر

    36.رديپذيكائى انجام ميهاى امر
بى نسـبت بـه برنامـه هـاى     يالعمل غر  زنان اروپاى شرقى عكس

ـ يكاى التيامر (Soap Opera) الهاىيونى كه حاوى تم هاى سريزيتلو د ن ان
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زه يو درامـات  الهاى مبتذل طوالنى حاوى مسـائل روزمـره بـى ارزش   يسر(
   0داز خود نشان مى دهن ) باال منحط شده طبقات
د كننـده برنامـه هـاى    ليـ توهـاى   الهائى كه توسط كمپـانى يسر

لـى  و كائىيالهاى مشابه امريد از سرين و به تقليكاى التيونى در امريزيتلو
سال آتى  5تا  4ر د 0شونديه مين تهبا حال و هواى كشورهاى كمتر مدر

طـوالنى بـه اوج     و   گداز  و   وزپرس  هاى الين سريكه اانتظار مى رود 
   0ت خود در كشورهاى مزبور برسنديمحبوب

  "يناگوورزِه-ايبوسن"  جنگ زده  ران ويدر منطقه و ،براى مثال
 (Bosnia-Herzegovina)  اهـ  الين سـر ايكى از يفقط براى صحنه اى از، 

 ،زان كرده بوديدر حال سقوط خود را از صخره اى آو كه در آن ستاره زن
زننـد  يون زنگ ميزيمحلى تلوستگاه ينندگان در آن روز به ايب تن از 200

    37.ديكه بپرسند سرنوشت ستارة زن به كجا انجام
   

بائى خود فكر يشتر به زياتشان بيا مردان هم مثل زنان در نشريآ
  كنند؟يم

 
ات يبا نشر سهيات مردان در مقايم مطالب نشرينيبب. نه  البته كه
بائى يات مد و زيات مردان كه مشابه نشريبسراغ نشراول . زنان چگونه اند

  . م يرويزنان اند م
               "ات مصرف كنندگانيغات براى نشريمنبع تبل"  كتاب  در  اوال

 (Consumers Magazine Advertising Source) ت اينشــر  در قســمت 
وجـود   "بـائى يو ز مد"عنوان تحت بخشى  ،بر عكسِ قسمت زنان ،مردان
مـد و  " ن مجـالت يتحـت عنـاو    در قسمت زنـان چهـار بخـش     38.ندارد

دوزنـدگان  "و  "خانمهـا   مربـوط بـه عـروس   " ،"بـائى انـدام  يز" ،"بائىيز
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  نها همه مجالتى هستند راجع به مد لبـاس يا  39.خورنديم بچشم "لباس
  تحت عنوان   ك بخشيولى در قسمت مردان فقط . ى زنان باسازيو ز
   .وجود دارد "بائى انداميز"

ــه   قابــل چهــار بخــشدر قســمت زنــان در م مجــالت مربــوط ب
  بخـش : گـر وجـود دارد  يمسائل دراجع به   اسازى زنان فقط دو بخشبيز

 اي حرفه-گروههاى صنفى"و  "ت و معلميم و تربيتعل"ه مجالت مربوط ب
عنـى  ي  "Veterans)(خدمات و سـازمانهاى بازمانـدگان جنگـى    و كلوبهاى
   .كيچهار به 

بـوط  مجالت مر  كه در قسمت مردان در مقابل پنج بخشيدر حال
مطالب ترسـناك   ،رى و شكار يگيماه ،ك يويس ،يلاتومب: گريبه مسائل د

  ك بخـش يـ لـى فقـط   يتخ -انه و داستانهاى علمـى يماجراجو ز ويو رازآم
بعبارت . ك به پنجيعنى ي. د داردوجو )تناسب اندام(ازى باسيمربوط به ز

ن و چنـد  يبائى زنان چنديگر تعداد بخشهاى مجالت مربوط به مد و زيد
  ست ؟ين در نظر شما چيمعناى ا. برابر مردان است 

بـائى  يم كـه مـردان اصـال بـه مـد و ز     يالبته من نمى خواهم بگو
  .بـائى خـود هسـتند   يو ز ات مديهم داراى نشرآنها  ،نه. دهنديت نمياهم

نشـريات  مزبور  مثـل  ار كم است لذا در كتاب يادشان بسمنتها چون تعد
  . داده نشده است  جداگانه اى بĤنها اختصاص  زنان بخش
  "مـارى يمـد و خـود ت  "مربوط به  نشريات  قسمت  در ،نرو يازا

(Fashion  & Grooming)   26كه در بـاال ذكـر شـد در مقابـل     مانطور ه 
ذكر شده است ه براى مردان يفقط دو نشر ،زنان بائى براىيه مد و زينشر

   0سهير قابل مقايراژهاى غيو طبق معمول با ت
ه ين نشـر يتـر   پر فروش 100ان يم كه چگونه در ميديز ديقبال ن

 بائى براى زنان و نوجوانانيه مد و زينشر 9 در برابر  1996كا در سال يامر
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بـائى  يه مـد و ز يدر ماه فقط دو نشـر  يليونم 15ك به يراژ نزديدختر با ت
  .  پنچك به يعنى ي ميليون 3راژى حدود يبراى مردان وجود داشت و با ت

  ن نمى تواند يزى جز ايل چيز بى گفتگو دليراژ نين تفاوت تيا
  ميت يبائى خود اهمياز زنان به مسئله زار كمتر يبس  مردان  باشدكه
   0اتين نشرايود راژ خيچقدر؟ باندازه تفاوت ت .دهند

  چرا كه ن تفاوت باشد يواقعى ا  انيب  تواند ينم  نيا  ،ولى نه
كـى  ين اسـت كـه   يـ ست بلكه عبارت از اينك تفاوت كمى يمسئله صرفا 
چرا كه مسئله . دهد يت ميگرى اهميز ديگرى به چيبائى و ديعمدتا به ز

و ر يوك تصـا يـ ات خود هر يدان در نشرست كه زنان و مرين نحو نيابدا با
راژ يـ نجا كـه ت باسازى خود را مطالعه مى كنند و از آيمطالب مربوط به ز

ن معناسـت كـه آنهـا بـه     ين بـا يا  از مردان است پسشتر يات زنان بينشر
ن يـ مسـئله فراتـر از ا   ،نه. ت مى دهنديتر اهمشيباسازى خود بيمسئله ز

   0است
 كمـال م در يزنيـ بائى مـردان را ورق م يات مد و زيوقتى كه نشر
ز چه روى جلـد و چـه در   يات نين نشريام كه در يتعجب مشاهده مى كن
   چاپ  سكسى مردان عكسهاى سكسى زنان  داخل آن بجاى عكس

ز دوسـت  يـ ن نات خودشـا يگر مردان حتى در نشريبعبارت د 0شده اند  
ر يسكسى زنان را در برابر خود داشته باشند تـا تصـاو  با و يز يردارند تصاو

  . با را يدان زمر
بائى خـود باشـند بفكـر    ياز آنكه به فكر ز  شيبگر مردان يبزبان د         
با و سكسى خودشـان  ير زياز تصاواتشان پر يشرنكه (ند و زنان يبايزنان ز

  ر سكسى يبائى خودند تا تماشاى تصاويشتر به فكر زبي )است تا مردان
  . مردان 
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ردان مـ د كه نه من اغلب اوقات به انـدام سكسـى   يد زنى بگويشا
زى هم درسـت  ين چياگر چن. باسازى خودم يزبائى و يكنم تا به زيفكر م

خواهد كه يم  اتشيبا نشر  ولى جامعه مردساالر . م شما بله يد بگويباشد با
د تـا  يود براى مـردان باشـ  باسازى خيشتر به فكر زيك زن بيشما بعنوان 

نرا نشان يات موجود اينشر. ست ين نظر خودساخته من نيا. خودازهاى ين
   .دندهيم

  ابتدا نگاهى به  :Ĥورم ينمونه ب  باال چند  اتيمدع د براى يبگذار
ن يـ د كـه ا يـ كنفكر مى . مياندازيبائى مردان ميات مربوط به مد و زينشر
دان و مقـاالت  ر سكسى مريات مشابه زنان پر از تصاويات مانند نشرينشر

ات ين نشـر يـ ا. سـت  يزى نين چيآنها است ؟ ابدا چنباسازى يمربوط به ز
بـه  . ر سكسـى زنـان   يات زنان پرانـد از تصـاو  يبر خالف انتظار مانند نشر
 1999 ه يـ ات كه همگـى مربـوط بـه ژانو   ين نشريتعدادى از شماره هاى ا

  . ميباشند نگاه مى كنيم
   

1_ :FHM هاى سكسى زنان  ى جلد و صفحات داخلى پر از عكسرو. 
2- : Maximهاى سكسى زنان  از عكس روى جلد و صفحات داخلى پر .  
3- Dated  : هاى سكسى زن و مرد  روى جلد و صفحات داخلى عكس  .  
4-   :Loaded لـى عكسـهاى   و در صـفحات داخ  ،سكسـى زن    عكـس  ،روى جلـد

                                                 . دوسكسى زن و مرد هر
5-  : Details هاى سكسى   ت داخلى  عكسسكسى  زن  و صفحا  جلد عكس روي

  .زن و مرد هر دو
روى جلد و داخـل هـر دو    :  (Just for Black Man)"اهيفقط براى مرد س" -6

   .عكسهاى سكسى
هـاى    روى جلد و صفحات داخلى پر از عكـس :   ) Black Man( "اهيمرد س"- 7

   . سكسى فقط زنان
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ه قـبال   نان كـ بائى زيات مد و زيكه تمام نشرد يتوجه داشته باش 

  عكـس  يتـوان ر سكسـى زنـان و بنـدرت م   يپراند از تصاوم ياز آنها نام برد
  0افت يك مرد را در آنها يسكسى 

  ات مردان يم كه چگونه  اكثر نشريمالحظه مى كن ،ب تين تريبا
  زنان  سكسى    شتر از عكسيداخلى خود بر يروى جلد و تصاو  براى عكس

    .سكسى مردان  كسان استفاده مى كنند تا عيمه عريو ن
هاى   ن عكسيا ،در هر دو  ،ات زنان و مردان يچرا در نشر-سوال

  ت درجه اول را دارد؟يكه اهمسكسى زنان و نه مردان است 
خـود   Ĥموزند كه چگونهيد بيات خود بايچون زنان در نشر -پاسخ

Ĥموزند يات خود بيز در نشرنيكنند و مردان با و سكسى يرا براى مردان ز
زنـان و مـردان در   رابطـه  ن خالصـه  يـ ا. زنان لذت ببرند  سكساز چگونه 

  .ست  يه داريجامعه مدرن سرما
  سكسـى زنـان البتـه عكـس      ات مردان عالوه بر عكـس يدر نشر 
سكسى آنها   د هم از نظر زنان عكسيو شا ز بوفور چاپ مى شوديمردان ن

لـى  در بخشـهاى قب كه  سكسى بودن مردان همـانطور كـه   چرا  ).مردان(
  شيان و نمـا يـ مـه عر يهاى نح داده شد مانند زنـان لزومـا بـا لباسـ    يتوض

ات اغلـب بـا بـدن    ين نشـر يـ نرو مردان در اياز ا. معنى نمى شودبدنشان 
    .بدون زرق و برق ظاهر مى شوندده و لباسهاى معمولى و يشپو

ن مربـوط  غات آنايدر صد تبل 90ات زنان كه ينشر  بعالوه برعكس
غـات  يتبل   ،بـائى اسـت  يو مـد و ز   شيـ بـه آرا ل مربوط به مسائل و وسائ

بچشـم مـى    )Maxim(م يمـاكز ه يت مردان آنطور كه مـثال در نشـر  اينشر
 ، مشروبات الكلى  ،مسافرت ،كلتيموتور س ،نيشتر راجع به ماشيخورند ب

 ،سـاعت   ،كتاب ،نمائى يوهاى سيديلمها و ويك و فيموز ،وسائل ورزشى 
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كه  همانطور كـه قـبال     و لباس  از همه كفش  شيبالبته گار و يس ،تلفن  
  . متفاوت است مى باشندته شد نوع آن با مال زنان كامال گف

  هاى زنان و مردان  تيولدهد كه مشغين  نشان نميا خود هميآ
اى يـ ست كه در دنيزى نير همان چين تصويا ايتفاوت دارند؟ آگر يكديبا 

  گذرد؟ يخارج م
   گر براىيمانند هر موسسه تجارتى دز يات نيواضح است كه نشر

ـ  يب  جلب نظر خوانندگان خود و فروش الت يتمـا   شيشتر ناچارند كـم و ب
كننـده    ات آنها بخشـا مـنعكس  ينرو محتوياز ا. كامل آنان را دنبال كنند 

  . الت درون جامعه مى باشد يتما
الت موجـود  ين تمايطرف  اك يكه از يا با مطالب خود در حالآنه

غـاتى  يله تبليك وسـ يـ گر بعنوان يكنند از سوى ديو دنبال م  سرا  منعك
ل و در جهت منافع خود شكل مى يالت خوانندگان خود را مطابق ميتما

   0دهند
و   مياقتصادى بزن جدى   اتيد سرى هم به نشريحاال اجازه ده 

   0ات چه كسانى هستندين نشرايم كه طرف خطاب ينيبب
 
 

  اتيچه كسانى طرف خطاب اصلى نشر
  اقتصادى و مالى اند؟

 
تهـاى اقتصـادى و   ياز زنـان در پـى موقع    شياز آنجا كه مردان ب 

. شـترى دارنـد  يان مردان طرفـداران ب يدر مات ين نوع نشريى اند لذا امال
بـائى  يات مـد و ز يد مردان هم داراى نشـر يديالبته همانطور كه در باال د

در ات عمدتا ينوع نشر نينكه اگر ايامنتهاى مراتب . ژه خود مى باشنديو
شـوند  يلمـداد م قژه آنـان  يـ ه ويت داشته و بعنوان نشريان زنان محبوبيم
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ن خواننـده را دارا مـى   يشـتر يان مردان است كه بيدر مات نوع دوم ينشر
  . باشند

بـا  يى تقربـائ يات مربوط به مد و زيكه نشريدر حال ،گريبعبارت د
اتى ماننـد  ينشـر  ، لعكسبـا  ،شـوند يزنان منتشـر م ب باتفاق آنان براى يقر

گرى كه در مورد يات دريارى نشيو بس   (Success)تيموفق ،)Forb(فورب 
را گذارى چاپ مـى شـوند عمـدتا مـردان      هيمالى و سرما ،امور اقتصادى

  . طرف خطاب خود دارند 
در . م يانـداز يم 98ل يـ شـماره آور  "وربف"براى نمونه نگاهى به 

ر از آن مـردان اسـت ولـى در آن    يوتصـا  نيشـتر يكه بيه در حالين نشريا
    .ك مرد وجود ندارديگذاردن اندام سكسى   شياثرى از بنما
بـاالى   ر كسانى است كه در سـطوح ينجا تصاوير مردان در ايتصو

ثروت و قدرتنـد  پول در مى آورند و صاحب  ،رنديم مى گياقتصادى تصم
   .ن منوال استيز وضع بهمين "تيموفق"ه يو در نشر 0

 ،ر به مردها تعلق دارديدر صد تصاو 80الى  70كه حدود يدر حال
سـه بـا عكسـهاى زنـان در رابطـه بـا       يز در مقايـ نعكسهاى مردها بعالوه 

          0مشاغل كامال باالترى چاپ شده اند
ل يـ آور شماره هـاى   (C Computing) و   (C magazine)ه يدر دو نشر    

در صـد   90تـا   80ر يتصـاو  ،وترنـد يبـه كامپ ز كه هر دو مربوط ين 1998
ر مـردان در  يتصاووترند آگهى هاى تجارتى آنها كه همگى مربوط به كامپ

بـائى همـانطور   يات مد و زيكه نشريدر حال 0معمولى را در بر دارند  لباس
ر زنان سكسى يرشان تصاويدر صدتصاو 90تا  80كه در قبل مشاهده شد 

  0اند
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  صل اولف

  
  خانواده بر دختر يتمالك

  
  چرا زنان قبل از ازدواج حق برقرارى  رابطه جنسى با كسى را نداشتند؟

 
م دختران حق برقرارى رابطه جنسى با مردان در يدر دوران قد
ارى ممالك كه بنا يحال حاضر هم در بس در. داشتندن خارج از خانواده را

و دختران وجود ن حقى براى زنان يكنند چني بر سنتهاى گذشته عمل م
، جنسى قبل از ازدواج باشند  آنها نه تنها نمى توانند داراى روابط. ندارد

ز يبلكه بطور كلى رابطه جنسى خارج از خانواده گناهى بزرگ و رسوا برانگ
. ر قابل تصورى روبرو مى گردديمجازاتهاى سخت و غو با محسوب شده 

    1.ديمز توجه كنيورك  تايوير از روزنامه نيبه داستان ز
  

  د و بندهاى قرون وسطائى بر دست و پاى زنانيق
  

ر يهنوز در گ ، شيزندگ ،لتى مراكشى دختر جوان و خجا ،دهيرش
 ،چك و نمناكىاو روى كف اطاق كو.  ى استيبندهاى قرون وسطا و  ديق

خوابد ودر هر ساعتى از شب و يم ريقاددر كارخانه بسته بندى ماهى در اَ
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 ،ى وارد شودك يريگينكه كشتى ماهيبسته به ا ،روز حتى دوى صبح
  . ممكن است براى كار فرا خوانده شود

ن كار سختى تن يرد به چنيگيدالرى كه در روز م 5او فقط براى 
 شتر ندارد خود را آدم خوشبختى مىيسال ب 23او كه نحال يباا. مى دهد

دن و پولى يست حداقل جائى براى خوابياگه خوابم بقدر كافى ن". داند
ن يبه پائ  كه نگاهشينرا دختر جوان در حاليا  ".براى غذاى بچه ام دارم

  .دارديم  با غرور باال مى رود اظهار  شيولى آهنگ صدا
معه اسالمىِ محافظه ست كه در جايده مادر ازدواج نكرده ايرش

ده يعادى خارج و به دربدرى كش از روال   شيزندگ  كارى چون مراكش
  .شده است

نصف  ،رتر از مرداننديزنان قانونا صغ  ن اسالمىِ مراكشيتحت قوان
ل خود نمى توانند يكه بى اجازه مردى از فاميو در حال  ،آنان ارث مى برند

توسط شوهر  ،بĤسانى ،دع و مانعى چ رايهازدواج كنند اما مى توانند بدون 
وقتى است كه زنى در ن يو بدتر از ا. خود طالق داده شده و رها شوند

ن ياز ا  شيبمراتب ب ،ن صورتيدر ا. خارج از روابط خانوادگى بچه دار شود
  .رديمورد بى حرمتى قرارمى گ

رد تجاوز قرار ا مويلى جوانند و يكه خيحتى وقت ،دختران باردار
كه فكر مى كنند براى آنان بى  عموما توسط خانواده خود ،دگرفته ان

ن يگاهى برادران ا .شونديانداخته مرون ياز خانه ب ،ى به بار آورده انديآبرو
ا موسسات يحكومت . د بمرگ مى كنندينوع دختران جوان آنان را تهد

دآنان آلوده بگناه ين زنان كه از ديتى از ايچگونه حمايه مذهبى هيريخ
   . اند نمى كنندشده 

 چند   هر  ،ستين  آسانى  كار ،كه قانونا ممنوع است ،ن يسقط جن
 دا يانه و با پول بĤن دسترسى پيمى توانند مخفلكرده يزنان متمكن و تحص
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 حتى نمى دانند كجا دنبال ده اغلب يرى مثل رشياما زنان جوان فق. كنند
  . آن بروند
او كه نمى خواهد نام . ستيك مورد استثنائى نيده تنها يالبته رش 

د كه توسط پسر خانواده اى كه نزد آنها بعنوان يمى گو را بدهد  لشيفام
و بعد آنها او را . قرار گرفت  خدمتكار كار مى كرده است مورد تجاوز

   . ن به كجا برودنياو نمى دانست براى سقط ج. اخراج كردند
  شيپ. نه بر نگرددگر به خايبه او گفته بودند كه د  پدر و برادرانش

د و يابانها مى خوابيبسته بندى ماهى كار كند در خنكه در كارخانه ياز ا
حقوق زنان متخصص  (WassylaTamzali) "ال تامزالىيواس" .كرديگدائى م

در "د يو آموزشى سازمان ملل مى گو علمى ،سازمان فرهنگى ،ونسكويدر 
ست كه ا نيناخواسته ا ارى از ممالك اسالمى برخورد مردم با باردارىيبس

       ".اساسا وجود آنرا انكار مى كنند
در مورد  چ آمارىيند هيمقامات حكومتى مى گو ،  ر مراكشد

چ گونه ينامشروع آنان وجود ندارد و دولت همادران مجرد و فرزندان 
مددكاران اجتماعى مى اما . آنان قرار نمى دهند  دسترسخدماتى در 

ن يشتر زنان به ايشهرها و مهاجرت هرچه ب  رشكه به موازات گست نديگو
ن يافته است و از آنجا كه اي  شير افزايتعداد مادران مجرد و فق ،مناطق 

نرو بعضى از آنان مجبور ياز ا ،از جامعه طرد مى شوندزنان و كودكانشان 
  . شونديبه گدائى و فحشا م

ى البته زنان اغلب كودكان نامشروعشان را رها مى كنند و برا
. دا كنديا پارك پيابان ياست كه كودكى را در خن امرى معمولى يا  سيپل

در   سيداده بودند كه پل  گزارشروزنامه ها در كازابالنكا  ،سال گذشته 
  . دا كرده استيكودك تازه متولد را پ 364سال قبل 

 ستان ماريب ترك   بهنگام  مجرد  ن معمول است كه مادرانيهمچن
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ر يمارستان اصلى اقاديب. و رها مى كنندجا گذاشته كودكشان را در آن
كودك رها شده نگهدا رى مى  60ك مقام محلى بطور جارى ازيبگفته 

زى بنام ين قرآن چياد مى شود كه تحت قوانيمشكل وقتى ز. كند
جه يدر نت. ر خودى بعنوان فرزند وجود نداردغي )Adoption(كودك  رشيپذ
مجابه  .خانه ختم مى شود  ميتيبه  كودكان ناخواسته اغلب كارشان ،

ك اسالم است يكى از جنبه هاى تارين يا " :يدگويم )Edbouche(ادباچه 
و آنوقت  ،زنديازمندان در اسالم دم ميحكومت تمام مدت از كمك به نكه 

 .اكارى اى بخرج مى دهدين ريچن  كيمادران مجرد در مورد  ،نجايدر ا ،
ر مشاهده يد كه وى تحت تاثيگوي باچه مخانم اد ".نها فاحشه اندآى يگو
  . ل شديتبد "مدافعِ زنانك مبارز يبه "ها بود كه ين بى عدالتيا

زى كه يچ ،ر يك مهد كودك براى كودكان مادران مجرد و فقياو  
كند كه مخارج آن  ر اداره مىيدر اقاد ،است رااب يار نايبس  در مراكش

  .ن مى شوديى تامداد سوئيك بنيتوسط 
 اغلب دختران ،مادران مجردى را كه او مالقات مى كند      

زى در مورد زندگى نمى دانند يكه چروستائى جوان و بى سوادى هستند 
شهرها فرستاده سالگى براى كار خدمتكارى به  10 اي 8ن يو اغلب در سن

  . مى شوند
 ا مردانى كهيو  ،د مقصر شناخته شوندين آنها هستند كه باين والديواقعا ا"
با صدائى كه در  "ادباچه"را خانم  نيا " ،داده و مورد تجاوز قرار داده اندب يآنها را فر
چگاه ينجا مرد هيولى در ا ": او ادامه مى دهد. ديباال مى رود مى گوت ياثر عصبان

 ".ن كار متوجه زن مى شوديو شرمسارى ا  تمام سرزنش. شود مسئول شناخته نمى
ك يجاد يدكتر داروسازىكه در ا(Nousha Skali)  "نوشا اسكالى"

  سيد كه پليويگمركز كمك هاى قانونى به زنان كمك كرده است م
او مى . نشان مى دهدتهاى مربوط به تجاوز جنسى عالقه يبندرت به شكا
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با زنى كه  مورد تجاوز قرار گرفته همچون طرف مقصر   سيپل  ديگو
ده يمناسبى  پوش  لباسا يآ" :آنها از او مى پرسند. د يبرخورد مى نما

   "ابان چكار مى كردى ؟  ينها گذشته توى خياز همه ا "ا ي  "بودى ؟ 
 7ك نانوائى كار مى كند پسر يكه در  ،ق يفاطمه زهره توف     

  دوست پسرش. است براى او نامى بگذاردماهه اى دارد كه هنوز نتوانسته 
. شوديروى بچه نم  شناما گذاردن يحاضر به ازدواج با او  ،پدر كودك  ،

ا ي  د از پدر خودشيهم روى بچه با  ل خودشيبراى گذاردن نام فام
او را رد كرده   ن خواهشيرد و آنها هم هر دو اياجازه بگ  ن برادرشيبزرگتر

ا يگه هرگز نمى خوام چشمم دوباره روى تو يد": اد زديپدرم سرم فر .اند
را پاك مى كرد به   شياشكهاكه ياو در حال  "،افته يباون بچه حرومزاده 

گه پامو بخونه يه بار ديبرادرم گفت اگه ". طور ادامه داد نيا  داستانش
  توى شناسنامه پسرشرو  نياز ا ". بذارم من و بچه هر دو رو مى كشه 

  .لى وجود ندارديو اسم فام. پدر نامعلوم  ، "هيواد" :نوشته شده
با يتقر ،كار مى كند دهيكه رش ىيدر كارخانه بسته بندى ماهى جا

و  ،اغلب آنان مجردند .ف آن زندگى مى كننديكثزن در خوابگاه  50
مى پندارند  كه سئوال مرا بى ربط ين زنان در حاليا. شان بچه دارندياريبس
  .   ل خود را به من نمى دهنديچكدام شان نام فاميه

ماهى از سر   سده از فليكه با دستهاى پوش ،ساله  45زن  ،زهرا 
 5او با . آمد گوئى جلو آورد  را بعالمت خوش  دستشباز مى گشت   كارش
  ساله خودش 22منجمله  دختر  ،تن  از فرزندان شان  3گر و يزن د

آمده و كار ا ين جا در كارخانه بسته بندى ماهى بدنيكه در هم ، "بايهر"
با يهر ": ديزهرا مى گو. ك اطاق زندگى مى كننديمى كند همگى در 

   ".ك قبرستان بزور مورد تجاوز قرار دادياست كه مرا در   سيك پلي دختر
 غرور   احساس  ساله اش 4دختر   ،"بايه"  وجود از   ده خودشيرش
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سالگى براى خدمتكارى  6كه از  - براى او ،  شيشاددر وجود بى . مى كند
  ه شور و شعفشيتنها ما  دخترك كوچكش - به شهر فرستاده شده بود

     .  است 
  جامعه مراكش  ن اوضاع و احوالى در مورد زنان فقط خاصيچن

اسالمى بدرجات متفاوت در مورد زنان و كودكان در همه جوامع . ست ين
فقط . ن گونه رفتار مى شوديهم اند ا آمدهيآنها كه در خارج از خانواده بدن

سر كودك 165 50 بزرگ پاكستان هر سال كى از شهرهاىيدر كراچى 
  2.در صد آنها دخترند 99شته مى شوند كه راه گذا

   
 ست بر سكيحق مالك  تقدس

  چى ازآنيو مجازات سرپ 
      

را بخاطر   دختر اردنى كه جانش "رعنا عرفات"به داستان   
  خود از دست داد گوش  ت خانواده بر سكسيپشت كردن به حق مالك

  :ديكن
در   شيزندگ زيساله اى كه داستان غم انگ 23رعنا عرفات دختر  
ن بود كه نمى يا  جرمش ،ده شديون اردن كشيزيبه پرده تلو 97اگوست 

  او كس. كند ن كرده بود ازدواج ييتع  خواست با كسى كه خانواده اش
ئى بود كه به يولى از آنجا كه او همچون ش. گرى را دوست داشت يد

جسم و جه كنترلى بر يتعلق داشت و در نت  و در واقع به پدرش خانواده 
  ار كسى كه خانواده اشيكه آنرا در اخت ر فشار بود ينداشت ز  سكسش

سركشى نموده و از خانه  ن قانون يه اياو بر عل.  ن كرده بود قرار دهدييتع
  مادرش ون كه پدر و يزين خبر در تلويفرار مى كند ولى بدنبال اعالم ا

ه بى باو برسد بيدست از اصرار خود برداشته و او مى تواند بدون آنكه آس
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ولى . خانه باز مى گردده گاه خود خارج شده و بياز مخف ،گردد  خانه باز
 5ك يبا شل 97اگوست  19عنى دري ، بخانه   ك روز بعد از بازگشتشي

  3.به قتل مى رسد  توسط برادرش  گلوله به مغز و شكمش
عربى  ممالك ر يرى در اردن و ساام يند كه چنيد فكر كرالبته نبا

ست ين نيچ وجه چنيبه ه ،نه . ك  امر استثنائى و نادر است ياسالمى  و 
ات است كه شبانه روز در ين نوع جناياز اك مشت از خروارى ين تنها يا. 
  .افتد يما بدرجات مختلف اتفاق يگر دنين جوامع و نقاط ديا

ن دولتى آن به ينكه جامعه سنتى و از جمله قوانينكته مهم ا 
جدى نگاه نمى كنند چرا كه همچنان م يعنوان جراى بيها ن قتليچن

آن بعنوان  سنتي  ن جوامع حداقل از جانب بخشيزن در ا ،مانند گذشته 
و ا خانواده بر دختر يت پدر يملك خانواده شناخته شده و لذا حقِ مالكيما
. شوديت شناخته ميبرسم ،و البته نه بشدت گذشته ،شيكم و ب ،زن

با آن نيز اجراى ، بلكه ن مورديدر ا ن جدىيقوان وضعنه تنها  ،نيبنابرا
بخاطر  ،زيا در صورت اجرا نيو  ، گردديمقاومت جامعه مردساالر مواجه م

   . ماند راههاى فرار قانونىِ موجود در آن عمال بى نتبجه مى
ر سن ينكه برادر و قاتل رعنا كه البته زين مدعا ايشاهدى بر ا

اعضاى  ،زندان محكوم مى شود و قانون  ماه    قانونى بوده تنها به شش
ت ين جناين اصلى ايو مسبب ن قتل يبزرگتر خانواده را كه طراحان اصلى ا

انداختن برادر     شيآزاد گذارده و در واقع اجازه مى دهد تا با پ ،بوده اند
م كودكان راههاى قانونى يف قانونى براى جرايكوچك و استفاده از تخف

  . مى وجود داشته باشديجران يارتكاب چن  براى 
ساله كرد اهل  14دختر  )Aziza Tumbul( "زه تومبوليعز"

ت خانواده يچى دختر از قانون مالكيسرپ گرى از يه قربانى ديكردستان ترك
ساله  19با پسر   سكسآنكه به داشتن  از  او پس. دختران است   بر سكس
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مى اده باشد اعتراف رد تجاوز قرار دكه حتى امكان دارد او را مو هيهمسا
به خارج از خانه برده مى شود و به كانال   تن از برادرانش 2كند توسط 

لكه ننگى كه بر دامن خانواده برجا   شود تا با مرگش آب پرتاب مى 
  . ان بروديگذارده است از م

بزحمت خود   ،در فاصله اى دورتواند يالبته او بطور معجزه آسائى م
ده و توسط دهقانان منطقه كه صداى ناله و كمك يكشرون يرا از كانال ب

زه به يك روز قبل از انداختن عزي .دا كنديپند نجات وشنيخواستن او را م
دان شهر در روز يداشت در مپسرى كه با او رابطه جنسى  ،كانالِ آب

    4.گلوله كشته شد ضربزه بيروشن بدست برادران عز
دان يدر همان م.  بود  ك نمونه استثنائىين يد فكر كرد كه اينبا

ساله  11گلوى  دختر باالى  ده ساله اى توسط برادر شهر در روز روشن 
شهر باو اهداء شده بود پاره شد وى يبخاطر شعر عاشقانه اى كه در راد  اش

آنكه بدون اجازه ساله اى بود كه بخاطر  12زن  )Hatice(  " سيهت"بعد . 
  . ده شد يسط وى با كارد برتو  شينما رفته بود گلويبه س  شوهرش

ى يى طبق قانون جرم بزرگ جناين قتلهايه چنيبا آنكه در ترك
ات ين جناين اياست ولى مرتكبمحسوب گشته و مجازات آن مرگ 

مزبور را ات يرند چرا كه قضات جنايسال زندان نمى گ 6از   شيمعموال ب
است در ك در آنها دخالت داشته يى كه عامل تحرايمعموال بعنوان قتله

بعالوه . ن براى آنها صادر نمى كننديو لذا احكام سنگرند ينظر مى گ
ن ير قربانى را مامور ايبرادران صغ ،جازات مخانواده ها معموال براى فرار از 

سال  2شتر از يشان به با نييقتل ها مى كنند و آنها  هم بخاطر سن پا
ر يعربى و سا ع مكررا در كشورهاىين وقايا 5.زندان محكوم نمى شوند

و محدود به موارد باال نمى ن همچنان به وفور اتفاق مى افتد نقاط جها
  .باشند
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ى يل نهايى در تحليتهاين محدودين چنيعى است كه تمامى ايطب
خود را به   ار گذاردن سكسيزن حق در اختبخاطر آن بوده است كه 

بسر   رشكه در خانه پديرو تا زمان نياز ا. نداشته است  كسى جز شوهرش
و رى رابطه جنسى با كسى را نداشته مى برده تا هنگام ازدواج اجازه برقرا

 .ن رابطه اى تنها محدود به شوهر وى مى شده است يز چنياز آن ن  پس
   

  ا رابطه جنسى فقط با شوهريآ
  براى دخترامرى داوطلبانه بوده؟ 

 
ن يشه ايم هميديد "رعنا"همانطور كه در داستان . بى شك نه 

ن مورد يل دختر در ايرغم ميخانه بوده اند كه عل نان وى دريا جانشيدر پ
خود ازدواج و زمان آن و نه در نه در مورد دختر . م مى گرفته اند يتصم

رى و يم گيتصمق چگونه حيمورد كسى كه قرار بوده با او ازدواج كند ه
 ن مورد موظف بوده است كه كاماليحتى اظهار نظر نداشته است و در ا

  . و فرمانبردار اوامر پدر و خانواده خود باشدع يمط
ن حق برخوردار بود كه خود شوهر يعى است كه اگر دختر از ايطب

نكه براى يبه ا  م داوطلبانه اشيآنوقت تصمرا انتخاب كند   نده اشيآ
م شخصى و يك تصميرابطه داشته باشد   با شوهر خودششه و تنها يهم

چرا . خود ندارد   كنترلى بر سكسود كه وى چوجه به معناى آن نبيبه ه
م مى ين او مى بود كه در مورد چگونگى استفاده از آن تصميكه بهر حال ا

م به برقرارى رابطه يل خود تصميكسى كه به مدرست مانند . گرفت 
  . رديجنسى با كسى قبل از ازدواج مى گ

م مى ين مورد تصميگرى براى او در ايد  كه شخصي ولى وقت
و نه  ،  نمى توانست باشد كه آن شخص نيزى جز ايت معناى آن چگرف
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ن مورد يو جسم وى است و چون در ا  مالك و صاحب سكس ،خود زن 
ن او  بود كه  مالك يا ،لذا  ،رنده اصلى بود يم گين پدر بود كه تصميا

ن ياو محسوب مى شد و هر زمان كه مى خواست ا  و سكساصلى دختر 
گرى قرار مى داد و از آن ببعد يد ار فرد يى تحت اختطيحق را بنا بر شرا

عنى به يبه وى ت پدر بر دختر يارات مالكيفرد مزبور بود كه تمام اخت
ن او بود كه صاحب بى چون و يد دختر منتقل مى شد و حاال ايشوهر جد

  . او محسوب مى گشت  زن و سكسچراى 
 

  ت مرد بر زنيا مالكيآ
 ؟است داشتهاء تفاوتى يت بر اشيبا مالك

 
ات يا شوهر با زن كامال با خصوصيچرا كه رابطه پدر با دختر و . نه 

بعبارت . ملك وفق مى كرديان مالك و مايرابطه مت و يمربوط به مالك
از همان حقوقى برخوردار ا شوهر نسبت به دختر و زن خود يگر پدر يد

و رسوم  ى خود داراست و مقررات و آدابيبود كه هر مالكى نسبت به دارا
همان مقررات مربوط به انتقال   شيمربوط به شوهر دادن دختر كم و ب

ر يت در مورد سايگر بود و با انتقال مالكيدست به دست دك يت از يمالك
ت در همه كشورها يمربوط به مالكن يدر قوان. مى كردمطابقت ها ييدارا
ه از آن حق استفاد ،ىيو دارايئ ك شيت بر يجه مترتب بر مالكين نتياول
گر يد  چكسين حق به تنها او و نه هين و انحصار اآتوسط صاحب  يئش

گرى حق دست درازى و استفاده از يد  چ كسيب كه هين ترتيبا. است 
  .ت را بدون اجازه مالك آن ندارديموضوع مالك

ى مزبور را بدون ين حق تجاوز كند و داراياگر كسى به ا ،دوم آنكه 
ن استفاده اى ينكه چنياده قرار دهد بنابرامورد استفاجازه مالك آن 
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ز يانتفاع خارج ساخته و به چ  ضيِاز حا آنرا يموجب لطمه به آن بشود و 
د يبا ،ن ببرد ينابود ساخته از با آنرا يو   ،ل كند ير قابل استفاده اى تبديغ

  .ديگرى جبران نمايدله يا هر وسيتماما خسارت وارده را با پول و  يا بخشاً
ن يحقى قابل انتقال است با ،تيعنى حق مالكي ،ن حقيآنكه اسوم 

ا اصال بدون يگرى و يز ديا هرچيقبال پول معنا كه مالك مى تواند در 
ن يدر ا. ديمنتقل نماگرى يه حق مزبور را بديزى و بعنوان هديافت چيدر

ن او يد منتقل شده و ايشه به مالك جديصورت حق مزبور براى هم
  . مزبور را بدست مى آورديئ انحصارى استفاده از شبود كه حق خواهد 
رد و يى تعلق مى گيا داراي يئنها حقوقى است كه به مالك هر شيا 

مزبور را   م شخصياست كه ما بخود اجازه مى دهن حقوقى يباعتبار چن
گر هرجا كه كسى در رابطه با يدبعبارت . م يا دارائى بدانييئ مالك آن ش

او را مالك آن ن حقوق ما يرخوردار باشد باعتبار ان حقوقى بيزى از چنيچ
و وان يا حيباشد   ى مى تواند شىين دارايحاال ا. م يى مى دانيا داراي يئش
ز آنان بوده از يمثل برده گان كه صاحبانشان مالك همه چ. ا حتى انسان ي

ا حتى كشتن يو   آنها گرفته تا فروش  روى كار و سكسياز ناستفاده  حق
  . داشتندار خود يه را در اختآنان هم

   ،ر گذشتهد كه چگونه ديم ديج در طى مطالب بعدى خواهيما بتدر
ت  نسبت به ياز  تمامى حقوق  مربوط  به مالك ،پدر و خانوادة  دختر

ملك خود برخورد مى كرده يماد برخوردار بوده و با وى بمثابه دختر خو
چه   اشى پدر و خانواده م كه دختر براينيولى قبال الزم است بب. اند 

  .مصرفى داشته كه به تملك وى توسط او معنا مى داده است   ارزش
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  مصرف دختر و حفظ آن تا شب عروسى  ارزش
 

  ست يگران در مى آمده مى بايزى كه به تملك ديزن بعنوان چ 
ه زه بيگران تقاضا و انگيبوده باشد كه در دمصرفى خاصى   داراى ارزش

ست يمى با ،گر يدبعبارت  . ورديابوجود ب د را تملك در آوردن خو
ت ين خصوصيا. گر را داشته باشد يت اساسى هر كاال و محصول ديخصوص
  .  صرفى وى بوده است م  ارزش

ا يروى كار يبعنوان زن و نه ن ،هاى مصرفى زن   كى از ارزشي
رو  نيلذت بخشى جنسى وى بوده است و از ات يقابل ،د مثل يله توليوس
ازهاى يارضاى ن مصرف جنسى بوده و مى توانسته براى   ى ارزشدارا

له و يك وسين رو مردى كه وى را بعنوان ياز هم. جنسى مرد بكار رود
ست مطمئن مى بود كه كاالى مزبور قبال يد مى بايمى خر  سكس موضوع 

مصرف شده و دست   ك جنسيو بعنوان  مورد استفاده كسى قرار نگرفته 
  . ده نشده باشددوم باو قالب ز

را از دست مى داد در   م دخترى كه بكارتشيديهمانطور كه قبال د
انتفاع افتاده و بى مصرف شده   ضيبود كه از حله اى يهمچون وس ،واقع 
ن يرا از دست داده و بامصرف جنسى خود   ن دخترى ارزشيچن. باشد 

 ل بود كه ين دليمه  به. د ينما دا يپ  دارىيبود خر  ممكن  كمتر  بيترت
 درجه  ت ياهم  عروسى   در شب آن   شينان از باكره گى وى و آزماياطم

  . دا مى كردياولى پ
بخون آلوده دختر در شب عروسى   لباس ،ارى از اقوام يان بسيدر م

همچون چراغ سبزى بود  ،ى و دست نخوردگى وى  گبعنوان سند باكر ،
  . كه از صحت و سالمت معامله خبر مى داد

 ان در شب زفاف كه همان شب عروسى و شبى بود يهوديان يمدر 
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ار شوهر و ياطاق حجله مى رفت و در اختن بار به يكه دختر براى اول
از   پس ،شده وى آلوده بخون   لباس ،صاحب آتى خود قرار مى گرفت 

از   ل و اقوام دختر پسيكه فاميي جا ،رون حجله يعمل جنسى به ب
 ،سته بودندجه كار نشيدر انتظار نت ،بدرون حجله و داماد   عروسفرستادن 

ن نه تنها يبسوى آنها پرتاب مى شد و ا ،دختر بعنوان سند باكرگى 
ن يبلكه همچن ،گشت يبر صحت و سالمت معامله قلمداد م شاهدى

باقى مى ماند تا در صورت  ز در دست خانواده دختريبعنوان سندى ن
بعنوان  ،و تقلب در معامله   ى عروسباكرگ خانواده مرد مبنى بر ناادعاى 

  .  ى بكار روديادعان يه چنيمدرك برعل
ب بود كه خانواده دختر در جلسه اى از ين ترتيالبته روال كار به ا

ن  را در يخون  و لباس ،شدند  شهر حاضر مىدان و بزرگان يسف  شير
  . دند اثبات مى رسانه را بن مى كردند و نادرستى اتهام مرد مقابل آنان په
زدن به اعتبار فروشنده و  مرد بخاطر لطمه ،ن حالتى يدر چن

  . مه مى شديموظف به پرداخت جر ،عنى پدر و دختر وى ي ،وى كاالى 
كه خانواده زن نمى توانستند باكرگى دختر را در جلسه يولى درصورت

چرا . جزاى تقلب در معامله سنگسار كردن دختر بود ند يمزبور ثابت نما
  ار زشتى شده يمرتكب عمل بس  پدرشفحشاء در خانه "ا ارتكاب به و بكه ا
     6".بود

ان آنان يدر م. ان مسلمانان وجود داشت يز در مين قواعد نيهم 
ر يران و احتماال در سايو هنوز هم در بعضى نقاط ان بود يز رسم بر اين

 و  در پشت در خوابگاه عروس ،ز هست كه اقوام زن در شب زفاف ينقاط ن
گران را مطمئن يدتا خود و  ،كه بخون زن مى مانند ل  منتظر لباس ،داماد 

در . سازند كه كاالى فروخته شده دست اول و دست نخورده بوده است 
رجى كه ن صورت معامله ازدواج بهم خورده و تمام خرج و مخايار يغ
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د زن به يمتحمل شده باضافه مبلغى كه براى خرداماد براى مراسم ازدواج 
  .شوديپدر وى پرداخته باو بازگردانده م

در شـب  رسـم بـر ايـن بـود كـه       ،اراكايران در منطقة در منجمله  
بر سوار بطور وارونه ، او را يستباكره نعروس كه  ميشدمعلوم اگر عروسي 

و بخانه پـدرش  كرده بودند  به خانة داماد آوردهبا آن او را  همان خري كه
   . نددبازميگردان
، در شب عروسي وقتي كـه عـروس و   ان در ميان اعرابحنوب ايردر 

داماد به حجله ميروند، در حاليكـه ديگـران پشـت در هلهلـه و سروصـدا      
دقيقـه زن را از   5ميكنند كه به عربي يِـزرِد ميگوينـد، مـرد بايـد ظـرف      

هلهله و سرو صدا احتماال براي آن است كه جيغ و فرياد . باكرگي بياندازد
  دقيقه اي ميكشد، بگوش نرسد5در اثر عمل جنسي زن در اثر زجري كه 

در بعضى روستاهاى منطقه  ،ك يدر جنوب مكز ،ن طوريهم
در  ،روستاهاى دور افتاده آن  در  ،  (Istmo De Tehuantepec)"ستمويا"

منتظر گران يكه دياز همخوابگى با زن در حال  مرد پس  ،شب عروسى 
در  ،ده اند يبر روى آن خوابدى كه شب يجه كار هستند با مالفه سفينت

ه از گران باال گرفتيدر دستهاى خود و براى نشان دادن به دكه آنرا يحال
ز به يآغشته به لكه هاى خون باشد همه چاگر مالفه . در خارج مى شود

ازدواج بهم خورده و قرارداد  ،صورت  نير ايدر غ. بد ي ياخوشى ادامه م
  ..مرد زن را ترك مى كند

ز بكار مى يگرى نينان از باكرگى دختر البته روشهاى ديطمبراى ا    
مـو رنـگ   يچـرا كـه آبل  . مـو  ياستفاده از آب لق يرفت منجمله از طر

   7.كردياه ميسر باكره را يخون دختر باكره را سبز و خون غ

 ت دست نخوردگى دختر آنقدر مهم بود كه اگر دخترىياهم
مصرف خود را از   د ارزشاز دست مى داباكرگى خود را قبل از ازدواج 
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گر كسى يد ،جه ينتدر . ى بى مصرف مى شد يدست داده و از لحاظ كاال
 ن براىيشد و ايد وى نميتر خر قيحاضر به ازدواج با وى و بعبارت دق

ببار مى تى يثيعنى پدر هم خسارت مالى و هم خسارت حيصاحب او 
ملك وى بى مورد ت  ن جهت كه كاالى سكسياخسارت مالى هم از . آورد

  شيخ ريجهت كه مال بد بن يو هم از ا ،مى شد  رقابل فروشيو غ  ارزش
كه به يتر احتماال تا آخر عمر در صورتن معنا كه دخيبا .مانديم  صاحبش

د و مخارج زندگى مى مان  اج نبود روى دست پدرشياحت  روى كارشين
  . مى افتاد به گردن وى   اش

رى از روابط جنسى قبل از ازدواج يرو بود كه براى جلوگ نياز هم 
ان يى  در ميگاه دخترِ باكره تا حد خدايبردن مقام و جا طرف با باال كياز 

وال يفست از جملهان يشوالهايمذهبى و فستهندوها دختر باكره در مراسم 
قرار مى   پرستشمورد  ،بعنوان خداى زن ،Durga Puga)( "دورگا پوجا"

گر با يو از طرف د ،شديق ميتشو  شيدختر به حفظ باكرگ 8،گرفت
 مجازاتهاى سختى كه براى ممانعت از روابط جنسى قبل از ازدواج وضع 

  . كار منع مى شد ن ياز ا ،كرده  بودند 
 ان  اگر در يهوديان يدر م ن بود كه يكى ايها  ن مجازاتياز جمله ا

نبوده باكره   شد كه عروسيمعلوم م ،كه در باال آمدهمانطور  ،شب ازدواج 
م كه چگونه يديان مسلمانان ديا در ميو  9.او را سنگسار مى كردند ،است 

بخاطر رابطه جنسى قبل اگر  "ده يرش "و  "زه تومبوليعز"دخترانى مثل 
ور قطع از خانواده و جامعه براى دند ولى بطياز ازدواج بقتل نمى رس

  .  شدنديشه طرد ميهم
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   بستن مجراى دختر
  آن غير مجاز مصرفرى از يبراى جلوگ

 
كى يله اى بود تا دختر اصوال جرأت نزدياز مجازات وس  اگر ترس

 قبل از فروش يا ازدواج خود را كاالئي  كردن ارزشع يجنسى باكسى و ضا
له يا بستن مجراى آن وسيقطع بخشى از آلت تناسلى زن و  ،نداشته باشد 

ع شدن يرا بر ضا راه ،گرى بود تا در صورت موثر واقع نشدن شگرد اول يد
  . د يبطور كامل سد نما  ارزشاين 

دى يالق  بكارتش اگر خود دختر هم نسبت به حفظ  ،بين ترتيبا
جنسى وى مانع مصرف قبل از موقع آن بخرج مى داد بسته بودن مجراى 

 Rebeca)  "انسونجربكا " مقدمه به. آن مى شد  ع شدن ارزشيو ضا

Jhonson) كا يبا دو تن از مانكن هاى زن در آمرن مورد و در رابطه ير اد
گرى توجه يكى از آنها با ديى هستند و بعد مصاحبه يايدر اصل سومال كه
  :   ديينما

 ١٠گريى ديايدن
 ،هر دو مانكن . ادى دارنديآنها با هم وجه مشترك هاى ز 

و . با هستند يو البته هر دو ز. له آمده اند  يو قبك كشور يى و از يقايافر
رى يد "ساله و  42 "مان يا ".  مشتركشان تمام مى شود بعد وجوه

  نشيوالد. داردست كه چند سال يمطمئن ن )(Waris Dirie" سيوار
آنها . نجا و آنجا در پى غذا و پناهگاه بوده انديو در روستاها ا نيچادرنش

حاال هم بطور "رىيد"حتى . ون نداشته انديزيا تلويساعت ، تلفن  ،ميتقو
ه يح مى دهد ساعت را از روى سايبلكه ترج. مى بنددساعت نمرتب 

. ر ندارديهرگز تاخ "مان يا"اما . كنديمر ياو معموال د. ديآفتاب بگو
كه بعد از كودتا در  ن شهرى و آدمهاى مترقى بودندياز متخصص  نشيوالد
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ل يمان براى مخارج تحصيمادر ا. د شده بودنديتبع "مالي سو"همان 
  .مى فروشد را  جواهراتش  دخترش
 "دى رى"وقتى . وجود دارد ميان ايندو گر هميك تفاوت ديو اما  

، و كى شب به صحرا بردهيتاراو را توى   بود، مادرش هل سا 5 يك دختربچة
ى كه از يهاي از كول كىيباو گفته بود دست از مقاومت بردارد و بگذارد تا 

با   كه مادر بزرگشهمان كارى را . آنجا مى گذشتند آلت زنانه او را ببرد
با  "دى رى"ن بود كه مهبل يبعد از ا. مادر او بهنگام كودكى كرده بود

روز پاهاى او بهم  40تا . بهم دوخته مى شود يزينك تك و يساقه بار
ند درد يگويم.  زخم  گرفته شود  بسته شده بودند تا جلوى سر باز كردن 

د كه يمى گو  سيواراما  Ĥورد،ياد بيزى است كه كسى نمى تواند آنرا به يچ
داشتم كه  كه آرزوي دميكشميدرد آنقدر من  "د، ياو مى گو. است   ادشي

    .بميرم
در صد زنان آلت شان  98 ي ن زده مى شود كه در سوماليتخم 

كى ياو   .ن كار نشده بوديحاضر به ا  مادرش.  مان نه ياما ا. قطع شده است
  . شانسها بود  از خوش
 بحث و  است كه قطع آلت زنان مورد  ريهاى اخ الدر س ن تنها يا

ن يداند ايبطور قطع نم  چكسيو گرنه ه ،گفتگوى عمومى قرار گرفته است
با از ين است كه تقريبراده يولى عق  .است رسم كى و از كجا شروع شده

يعني درست كمي بعد از آغاز نظام (طرف  نيقبل باسال  4000
  . ى شده استآن عمل مه ب) از من-پدرساالري

كشور  28ن عمل در حال حاضر در يسازمان ملل ا  طبق گزارش
ن زده مى شود كه عمل يمى شود و تخممورد اجرا گذاشته ه ى بيقايآفر

قا يدختر و زن در افرون يليم 130از   شيمزبور به اشكال مختلف بر روى ب
دگان ر است كه در اثر آنكه پناهنيتنها در سالهاى اخ. انجام گرفته است 
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ى چون سومالى به غرب مهاجرت مى كنند، يشترى از كشورهايهرچه ب
را قانونى را ارائه داده يكا اخيقانونگذاران امر.  ده برمال شده است ين پديا

 كا جرمير در امريك صغيروى ن عمل بر ياند كه بر طبق آن اجراى ا
)Felony(  اما. سال زندان را بهمراه دارد 5محسوب گشته و مجازات 

ف بحث مى بن مسئله ظرباستمداران در باره ابباوجود آنكه دادگاهها و س
. ستعى ناشناخته مانده ابزان وسيده همچنان بمبن پدبحال ان با كنند، با

رار كرده اند خبر ساز ن عمل فيحتراز از ااتا كنون تنها زنانى كه براى 
كى از ياو  -كن ك مانيبعنوان  "دى رى"با باال گرفتن سابقه كارِ . بوده اند

 مز بانديخترهاى جد كى ازيو  )Revlon( ن مانكن هاى رِوالنيباتريز
)Bond( پالتفرم وى براى بحث در مورد نطور در پى يو هم  -∗بوده است

بعنوان  وى را   سازمان ملل ،در سپتامبر گذشته  ،قطع آلت جنسى زنان
دادن به قطع ان يبراى پا  شي ان الملليخود در مبارزه ب  ر مخصوصيسف

ر قرار است به كشورهاى ياو بعنوان سف. جنسى زنان  منصوب كردآلت 
ه مخاطرات يج است برود و بر علين عمل رايا  كه در آنها يي ى جايقايآفر

 ن بايهمچن وى . ن عمل سخنرانى كنديجسمى و روحى ناشى از ا
 "گل صحرا" بنامطرات خود كتاب خا ) (Kathleen Miller"لرين ميكاتل"

سپتامبر منتشر ر د (William Morrow) "ام مارويليو"نوشته كه توسط را 
م گرفت كه مانكن ين بار تصميبراى اول " سيى واريرد"وقتى  .مى شود

  .كه شهرت جهانى داشت بود "مان يا"ن مورد يوى در ا  شود ، الهام بخش
  رسم ن يسكوت در مورد ا  "مانيا"و   "رىيد"  ن بارياول  نجا ، براىيدر ا

                                                           
و امثال او براحتي اجازه ميدهد تا بر عليه اشـكال   "دي ري"جالب است كه نظام سرمايه داري به  -∗

در حاليكه در همان حال، آنها را، بـي  . قديمي اسارت زن كه ديگر برايش پول ساز نيست مبارزه كنند
در واقـع  . ميدهـد  آنكه خود آنها متوجه شوند، آلت و بازيچة اشكال جديد اسـارت و بردگـي زن قـرار   
  . ديري ناآگاهانه تالش ميكند تا زنان را از بردة خانگي به بردة سرمايه تبديل نمايد
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  . قا را مى شكننديوحشتناك در آفر
ن شروع كنم كه من چقدر ترا بخاطر ياجازه بده با گفتن ا: مانيا 

ن يهرچند ا. ن مى كنم ين مورد دست زده اى تحسيدر ا نكه به صحبت يا
نطور يه جهان اي، ولى در بق ست يده اى نيز پوشيچ  مسئله در سومالى

ادى مى خواهد يده اى شهامت زآن دست زه ست ، و كارى را كه تو بين
ادت يزى يا از ختنه خودت چيآ. م ين ، بگذار از اول شروع كنيبنابرا

وضع به چه قرار ي دانى در سوماليتو م  :سيواراست؟  چند سال داشتى؟ 
اد آور سن مان يم كه يتولد ندار زى به نام جشن يدر آنجا ما چ. است 

لى خوب يخ .بودم  ساله  6ا ي 5كنم كه در آنموقع من  باشد، ولى فكر مى
فردا روز گودنون  ". ك روز مادرم گفت ي. لى خوب يخ. ادم است ي

(Gudnun) است"    
  چ به تو هم گفت كه قرار است با تو چه كنند؟يه :مانيا

  . زى بمن نگفت يچ  چكسيه. نه ، اصال  : سيوار
صحبت نمى   در باره سكس  چكسيدر سومالى ، ه. مى دانم  :مانيا

  . ديبه سرت مى آزها فقط ين چيا. كند
 را مى خواستم من هم ينكار بودم زيمن خودم در انتظار ا  : سيوار
را ختنه يباشم ، اما در ضمن اضطراب هم داشتم  ز ه دخترهايمثل بق

  .كه حال و احوال خوبى داشت  آمد ي ده بودم ، و بنظر نميخواهرم را د
  مى گذاشتند نگاه كنى ؟ :مانيا

واهرم با لگد به خ. م شده بودم يك بته قايمن پشت . نه :  سيوار
  ولى همه زنها دنبالش. ن كار را بكند زد و فرار كرديا زنى كه قرار بود

او در شهر  ،ن واقعه يبعد از ا.  خواباندند نيكردند ، او را گرفتند و روى زم
من قوى . من مثل او نخواهم بودفكر مى كردم . نها افتاده بود سرِ زبا ،

آن زن  "ادت باشد خواهرت چكار كرد؟ي" مادرم بمن گفت. خواهم بود
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د لى نداريولى تو دل. ن او فرار كرديبراى هم. را انجام نداد  درست كارش
  . اشى بكه نگران 
 "شويمگاد" كه دخترها را در ادم هست وقتىيمن  :مانيا

)(Mogadishu ، كردنديمختنه  ،بزرگ شده بودم كه من در آنجا  ىيجا.  
ين در شهر ، ا. نبودندن آنها تنها يبنابرا .كار را گروهى انجام مى دادند نيا

آنرا بشكل  دين شما مى توانستيبنابرا. مارستان انجام مى دادندير را در بكا
درست مثل درآوردن  - كار را مى كنند نيهمه ا. ديدلخواهتان انجام ده

د و يد كمى از آنرا برداريتوانشما مى . به شكلهاى مختلف ا منته – لوزه
د و بازرسى انبين دولتى يست كه ماموريطورن نيا. ادى از آنرايا مقدار زي

رداشتن ب (Infibulations) بود   لت افراطى اش اما در مورد تو حا. كنند
  .رونى ، باضافه تنگ كردن دهانه مهبل يا بخشى از آلت جنسى بيتمامى 

زى باقى نمى يدر واقع چ. مى داشتندز را بريهمه چ ،بله :   سيوار
  .ماند

  .ن اتفاق براى تو افتاديم به روزى كه ايبگذار برگرد: مان يا
ك بود مرا از خواب يكه هنوز تار مادرم صبح زود وقتى:   سيوار

  . دار كرديب
  ت را نبستند؟يچشمها:  مانيا

غ يت. نشان نداد  چ رحمى از خودشياو ه. نه در ابتدا :   سيوار
گر را روى آن يمن خون خشك دختران د. ديبرته اى را در آورد و شكس
صداى پاره پوره شدن . ديمى برد يز نبود و او هى باياد تيغ زيدم ، تيمى د

زود تمام مادرم گفته بود كه . ديلى طول كشيخ. ديشد شنيگوشت را م
را الى دندانهاى من ك تكه چوب ياو . ديلى طول كشيمى شود ولى خ

  شد دن تماميوقتى كه كار بر. رميكه دست او را محكم بگفت گذاشت و گ
  . سوراخ كرد و آنها را با نخ بهم دوخت زى دو لبه آنرا يخار نوك ت با 
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  ا چرك بتو ندادند؟    يزى براى درد يو آنها چ: مان يا
  . زيچ چيه:  سيوار
ز واقعا رعب آور يك چيد يك دختر پنج ساله باين براى يا: مان يا

  .باشد
  .دم ياز آنروز بود كه من معنى درد را فهم:   سيوار
م انجام دادند، يرا با دختر عموها نيد وقتى كه ايادم مى آي: مانيا

نى يمثل چ. را طورى بهم بستند كه نتوانند حركت كنند  بعد پاهاى آنها 
آنها فكر مى . ى است يبايصرفا براى ز نيا. شان را مى بندنديها كه پا

  .  ن زشت است كنند مهبل ز
د روى پشتم دراز مى يبا. دم يمن چند هفته فقط دراز كش : سيوار

   ".بخورد  ممكن است بد جوش. تكان نخور": مادرم گفت. دم يكش
دم و دنبال يمن قبال به اطراف مى دو. ر كردييز تغيهمه چ ،نيبعد از ا

  .گر نمى توانستم يولى حاال د.  برادرم مى كردم 
  . ت را از دستت ربودنديقى كودكيبه طر: مان يا 
  .كردند   نابودش:   سيوار 
چشم مراسمى نگاه مى كنند ه بين كار از بعضى لحاظ به ا: مانيا

 .ل مى شوىيك زن تبديدختر بوده اى حاال به بحال  كه در آن تو كه تا
  نت هم گفتى؟ ك از دوستايچهي ا بهيآ

ى را كه هنوز يرهانمى خواستم دخت. فقط به بعضى از آنها:   سيوار
د كه با خودم فكر مى آيادم مى ي. كرده اند بترسانم نكار را با آنها  نيا

   .كردم كه چرا مادرم بمن نگفته بود 
مان كارى را مى كردند قا هيآنها احتماال دق. او نمى دانسته : مانيا

شان دشوار است يارى از مردم برايبس. نگام كودكى شده بودهب كه با آنها
چرا كه مى دانند بعدا آنها از جامعه طرد  شان را ختنه نكننديه هاكه بچ
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او براى . ختنه نكرده بود كه مرا  مردم نگفتهه مادر من ب. خواهند شد
برده مارستان يچند هفته مرا بدور دست فرستاد و وانمود كرد كه مرا به ب

تر د كه دخيادم مى آي. دند، مشكل ببار مى آمدياگر مردم مى فهم. اند 
ها  جسند با شما مثل ياگر نشو. مى كردند كه ختنه شوند م تقاضا يعموها

من شخصا . بودن ندارد  ا نجسيبه اسالم  چ ربطى ين هيا. رفتار مى شود
  ساكت كردن زنان است    قى يفكر مى كنم كه مسئله بر سر كنترل ، و بطر

م ، ن طور مانده بودين كار را نكرده بودم و همياگر من ا: سيوار
چگاه موفق به يمن ه. ادى مى شديه شرمسارى زين براى خانواده من مايا

  .شدم ي ازدواج نم
 ولى . كار را مى كردند نيهم ا  حتى فواحش. درست است :  مان يا
بخاطر مردى بود كه پدرت مى خواست با وى كه فرار كردى  تو وقتى

   .ازدواج كنى 
بودم و او شصت ساله ، ساله  13ا ي 12بله من احتماال :   سيوار

پدرم  ".ر استياو پ". من به پدرم گفتم. داشت  ادىيولى او شترهاى ز
لى يمن خ ".رهيزن جوون بگه يره ياو نم  در عوض. چه بهتر". گفت 

  .    عصبانى بودم 
د كه مـردى بـراى خواسـتگارى بـه     يايدم ميامن فقط . البته :مانيا

ادم است كه مـادرم دررا بسـت و   يو  ساله بودم 13 من  . خانه ما آمده بود
گـرى را كـه   يد ز يخوبى داشتند چ ابتدا همه با او رفتار  .چاى درست كرد

از خانـه بيـرون مـي     بـوقتى اسـت كـه داشـتند او را     ادم اسـت مربـوط   ي
براى  ن بود كه مرا يبعدا مادرم گفت كه قصد او از خواستگارى ا.  انداختند

چطور او جرأت مى كند حتى فكر  "گفت مادرم مى ! كلفتى به خانه ببرد
ما فكـر   "ساله را شوهر بدهم ؟ 13ك دختر يم يرا بكند كه من مى آ نيا

  مـن شـانس   .ساله من آمده است   32م كه او براى دختر عموى يمى كرد
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ن من كامال با ازدواج هاى من موافقـت  يدوبار ازدواج كرده ام و والد. دارم 
در روز . دروغ گفتـه ام  ذشـت گ كه بمن راحـت م يداشته اند، ولى اگر بگو 

ا يـ دم كـه آ يپدرم پرس از  )(David bowie  "بويي ديويد"عروسى دومم با 
ح مى دادم كه تو بـا  يبگم من ترج را  واال، راستش"موافق است و او گفت، 

. گه چاره اى ندارم يد ولى حاال. كردى يا مسلمون ازدواج ميى يايه سومالي
 اهميسـت ، حـداقل سـ   يم كـه ن سوما ليايي ه. چى يست هيمسلمون كه ن

زى كـه آنهـا واقعـا    يـ لى دوسـت داشـتند، و چ  يولى آنها او را خ "! ست ين
  .ود كه من عاشق او بودم بن ايآمد  خوششان مى

  پرسند كى بچه دار  ست كه دائما مىا نيحال درد سر من با آنها ا
عمه ها و عموهاى . ن هم باشديخت تر از اسالبته مى توانست . د يى شوم

ن يروم ، گفتند كه ا مى رونيد بيك مرد سفيدند كه من با يمن وقتى شن
را هم   حتى تصورش. بشود د مسلمانيست و او باآنهان به مقدسات يتوه

  مسلمان بشود؟ "ىيد بويويد"د كه يد بكنيمى توان
ن كار يرا كه ازدواج معمول تريمن مجبور بودم فرار كنم ز: س يوار

تنها راه  ".ح مى دهم ازدواج نكنم يترج "م، يبگوستم نمى توان من. بود
را يكشب خانه را ترك كردم زين يبنابرا. د شدن بوديفرار از ازدواج ناپد

. است  رمرديك پيد بهتر از ازدواج با يآ  شيمطمئن بودم كه هر چه پ
بارها مى خواستم باز . دمين تا توانستم دويبراى هم. ده بودم يلى ترسيخ

ك يلى دورشده ام و خب، فقط يگر خيگردم ، اما بعد فكر مى كردم كه د
ولى حتى نمى .  برسم  استم خو ى كه مىيگر مانده تا به جايكمى د

ع رشد مى يلى سريست خيĤن لحظه ، مى با در. دانستم بكجا مى روم 
  . گرى مى شدميكردم و آدم د

چه مى  دنتيدى براى غذا و محل خوابيوقتى كه مى دو: مانيا
  كردى؟ 
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      دست به هر كارى كه الزم بود مى زدم . دزدى مى كردم   : سيوار
  .چ پولى نداشتى يه  پس: مان يا

ست يمن اصال نمى دانستم پول چ. پول چى بود. پول؟ نه   : سيوار
ن ، دو يك گوسفند براى اي. اپاى بوديمعاوضه و معامله پا هيز بر پايهمه چ

  . تا براى آن 
  رسى ؟ يتا باالخره به شهر م: مانيا

 نجا يمى دانستم كه در شهر عمه اى دارم، اما مشكل ا. بله:  سيوار
  او . ى هم داشتم يضمنا در آنجا عمو. انستم درا نمى   وهرششبود كه نام 

ن فقط يبنابرا. مراقبت مى كردم   واناتشيرا سابقا از حيرا مى شناختم ز
سرانجام مردى را . راغ اورا مى گرفتم به ها سيد جلو مى رفتم و از غريبا
او . داغى بود لىيادم است كه روز خي. افتم كه مى گفت او را مى شناسدي

د چرت بعد از ياو مى برم ، اما اول با  شيبله ، من ترا پ "به من گفت، 
لذا . بمانم  برد و گفت كه منتظرش  او مرا به خانه خودش ".هرم را بزنم ظ

  .نشستم و منتظر ماندم روى بالكنى 
  . كنار من دراز بكش نجا ويا ايدختر كوچك ، ب"بعد از مدتى گفت، 

و او  ".نه ، نه ، نمى خواهم"و من گفتم ،  ".رسى يم لى خسته بنظريخ
د، مرا گرفت، و من يادم مى آيكه  ىز بعديچ ".ايدختر كوچك ، ب"گفت ، 

دا كردم و از او يپ زنى را بعد از آن، . رون فرار كردم يهم از آنجا به ب
م ، يافتادابانها براه يما در خ. گر به مردها اعتماد نداشتم يچون د. دم يپرس

ا عموى مرا مى شناسند، تا آنكه يم كه آيو از مردم سئوال مى كرد
انه آبى خاوه ، بله ، او آنجا در آن "م كه گفت، يدا كرديرا پ سرانجام زنى

  ".زندگى مى كند
  . نمى دانستند كه تو فرار كرده اى آنها : مانيا

  ز زبانى و دهن يهمه چ. آنجا تلفن وجود نداشت . اوه ، نه :  سيوار
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و بعد  "نجا چكار مى كنى؟ يا"د، گفت ،يم مرا ديوقتى عمو. به دهن بود
  . ديپرس  شيوانهاياز حال ح
  را كار تو مراقبت از آنها بود، نه ؟ يز :مانيا

  . ى او مراقبت مى كردم بله ، من از بزها:  سيوار
 تو   واقعى  "مانيا"  رايز  است  جالب  لىين براى من خيا:  مانيا
 Peter) "تر برديپ"كا آمدم ، ين بار به امريبراى اول كه منوقتى . هستى 

beard)ن داستان را سر هم كرد كه من در ي، عكاسى كه مرا كشف كرد، ا
زندگى  اين نوع با  كه من اصاليدر حال. ن بوده اميقا چوپان و چادرنشيافر

شو، يت از مگادقچ ويا بودم، هيمن وقتى در سومال. آشنائى نداشتم 
ن يورك آمدم، به مطبوعات گفتم كه ايويوقتى به ن. ، خارج نشدم  تختيپا

اصلى صحبت مى  "مانيا"ن حاال دارم با يبنابرا. ردقت ندايداستان حق
  . قالبى بودم  "مانيا"من . كنم 

وقتى كه . زنمى دانستم يچ چيه. ، من وحشتناك بودم واي:  سيوار
م گرفت مرا به لندن براى كمك در كارِ يتصم ،پلمات بوديد كي كه ميعمو

وقتى كه او عكسها . م يريبگ  پاسپورت عكسم كه براى يخانه ببرد، ما رفت
من بباال نگاه مى    "كنى؟ چه كسى را دارى عبادت مى"را آورد، گفت، 

من نمى . ن آن باال در آسمان استيواقعا فكر مى كردم كه دورب .كردم 
. وضعم خراب بودنقدر يمن ا. رار داردقن روبروى من يدانستم كه دورب

گر يلندن د"ردم  كم، من فكر مى يرويكه به لندن موقتى او بمن گفت 
رى، رنگت يى كه دارى مي، جا دونى يم "م گفتند، يموهاعپسر "ت؟يسچ

. "كنه يم تيآره رنگشون بتو سرا. د اندياونجا آدمها همه سف. شه يم  عوض
ن فكر يوقتى كه سوار شدم در ا. ما نشده بودم يچوقت سوار هواپيمن ه
در هر قدمى . دم يلى مى ترسيكه پنجره را چطور باز مى كنند ؟ خ بودم

  . مى رفتم در دلم مى گفتم ، نه، نه، نه ما بااليكه از پلكان هواپ
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  ستى ؟يمان نينكه آنجا را ترك كردى پشيا هرگز از ايآ: مان يا
  .نه، هرگز:  سيوار
   ؟دىيديچوقت پسرها را ميا هيآ. بود ت چگونهيلندن برا: مانيا

نكه چند ماهى آنجا بودم، با يد بعد از ايآ ادم مىي. بله: سيوار
د يم، و او از من پرسينيگررا ببيم كه همديما قرار گذاشت .پسرى آشنا شدم

چ ي؟ و من ه راها را ؟ كامودرها  تليب "؟ كى دوست دارى ينوع موزچه "
نجا يفكر كردم، من ا  . ز صحبت مى كندينمى دانستم او راجع به چه چ

حتى اگر .  داشته باشم  چكار مى كنم ؟ من كه با او نمى توانم سكس
م مهم نبود، يواقعا هم عاشق او مى شدم و قصد ازدواج با او را داشتم برا 

  . م بسته بودنديدرها برو. راه بسته بود را كه مى دانستمچ
  . ، آنجا بود ، خواهش اما احساس: مان يا

تا آنوقت هنوز . گران فرق دارم ياما مى دانستم كه با د. بله  : سيوار
. ت اه آمده اسيزى است كه سر همه آدمهاى سين چيكه ا فكر مى كردم 

سى آشنا يى رفتم با دخترى انگلم نجا آبه بعدا در باشگاه كه براى شنا 
ن مسئله يا ك روز سعى كردم با او در باره ي. اه بوديشدم كه او هم س

منهم  "تو راجع به چى دارى صحبت مى كنى؟"صحبت كنم و او گفت ، 
گفت ،  "چته؟"گفتم، . ه كردينشان دادم و او شروع بگر خودم را باو

نطور يگفت كه همه ااو بود كه بمن  "دونى به سرت چى اومده؟يم"
دم، و بعد يفهم من هنوز منظور او را نمى . ميستند، كه ما با هم فرق دارين

  ".واى، خداى من "را بمن نشان داد و من گفتم،   او خودش
زى كه بسرت آمده بود پى يدر آن لحظه بود كه به ابعاد چ:  مانيا
  .و مقطوع النسل شده اى   لحاظ جنسى ناقصنكه از يبا. بردى

  ن بسرم يچرا ا "چرا، چرا، چرا؟ ". لى عصبانى شدميخ. بله : سيوار
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اد عصبانى يبودم؟ ولى من نمى خواهم ز  نقدر بى ارزشيا ا منيآمد؟ آ
  .باشم

 عصبانى   واقعا  و تا  تو حق دارى. د عصبانى باشى يتو بانه، : مانيا
  دهى چ كارى نمى توانى انجام ينشوى ه

  شروع  عادت ماهانه امهر بار كه . د بودايلى زيو درد آن خ: سيوار
او   .ك دكتر رفتمي  شيسرانجام ، در لندن پ. مى شد وحشتناك بود

شتر يتا او بتواند كمى بد عمل كنم يلى نگران شد، و گفت كه من بايخ
م ، مى يدروغ بگونمى خواهم  را،يز ".بله، لطفا "و من گفتم، .  مرا باز كند

  . داشته باشم  مى توانستم سكس گريدانستم كه بعد از آن د
ا هم اگر مانده بودى ، بهر حال مرد يبله، و حتى  در سومال: مانيا
  .مجبور مى بود دوباره ترا باز كندعروسى در شب 

كه آنها مرا عمل كردند چقدر راحت  و وقتى. درست است :  سيوار
ادرار نكه بتوانم بسرعت يمثل ا  - كوچك زهاىيحتى بخاطر چ. شدم 

  . تو نمى دانى. گران نمى داننديد. نمك
  .ك بچه از خودت دارىيو حاال تو :  مانيا

  . دوست پسرم  "دانا"بله، با :  سيوار
  م  يگرى كه در آن مشتركيك مورد دي. قى دان بك موسي :مانيا
ا آمد من به يوقتى كه بچه بدن. ست يكائيبله، او امر:   سيوار 

  ست كه من حسرتشيزين چيا .بمانم  اشنزد خانواده  رفتم كه "نبراسكا"
لى دلم مى خواست كه با مادرم يخوقتى كه كودكم متولد شد .  دارم را

  . باشم، ولى نمى توانستم 
  ده اى؟      يچوقت او را دياز وقتى كه آنجا را ترك كردى ه  :مانيا

   مستند  لميف كيسى داشت  بى بى .1995كبار، در يفقط  : سيوار
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. ديهشت روز طول كش. دا كردميبا آنها رفتم و او را پ و من كرد،يه ميته
د يتول. ننديكآنها با باران حركت من يبنابرا. گردند  ابانيخانواده من ب

دا كنند، اما يلم قبل از من به آنجا رفته بودند كه آنها را پيكنندگان ف
 " سيوار"  دخترى ندارى كه اسمش"دند،يپرسياز زنها م .نتوانسته بودند

جان يلى هيمن خ. د چرايويگكه م كننديدا ميسرانجام زنى را پ "باشد؟
ن كه مادر يست ؟ اين زن كيا ". دم گفتم ي، اما وقتى آنجا رس زده شدم 

نند و فكر مى يد را مى بيك صورت سفي؟ آنها  دانى كه يم ".ست يمن ن
  .م يدا كرديپسرانجام ما او را .  عنى پولين يكنند كه ا
  نى؟ يچ سعى كرده اى باز هم او را ببيآن ببعد هاز : مانيا

كه خواهرانم زندگى يي تابحال دوبار به ابوظبى جا. بله : سيوار
ما ياز هواپ م نگذاشتندفتنجا ربه آ اما هر بار كه . كرده ام  ند پروازكنيم

. كردند كه من فاحشه ام و آمده ام آنجا كار كنميمآنها فكر . خارج  شوم 
  .شدن من هم خبر دار شده باشد حتى از بچه دار اودانم ين نمم

ن مسئله و يابه چوقت از صحبت كردن راجع يا هيو تو آ: مانيا
  نشده اى ؟ مانيعلنى كردن آن پش

ن يبشود ا  وضعزى يرا من مى دانم اگر چيز. هرگز . نه: س يوار
 نير ايدر غ. شروع به صحبت در باره آن مى كنند  بخاطر آنست كه مردم

    ∗.نطور تا ابد باقى مى ماندياوضاع هم صورت
                                                           

خ يتار در  "پندنتينديا"ر قانونى اعالم شد و بنابر نوشته روزنامه يغ 1985ختنه زنان در   سيدر انگل∗ 
ى و جهان سوم در كشور يقايردختران كشورهاى آف "ر قانونى بودن ختنه هنوز يبا وجود غ 92ه يژوئ 7
نكه مبادا به نژادپرستى متهم يا  شوند و مقامات محلى و مددكاران اجتماعى از ترس ا ختنه مىيتانيبر

از شمارِ ده   شيگفته شده است كه ب  ".اند  ار كرده ير قانونى سكوت اختين عمل غيشوند، در برابر ا
ز كتاب مسلمان و مسلمانى ، ابن وراق ، فارسى ، صفحه ا نقل.  هزار نفر دختر در خطر ختنه قرار دارند

660  . 
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  رگل شدن  ه جنسى از دختر به محضاستفاد

 
   مصرف جنسى اش  همانطور كه گفته شد زن از جمله بخاطر ارزش

جه مصارفى ينت  ن ارزشيا. بوده است كه به تملك مرد در مى آمده است
سن . سن بلوغ مى شده است  وى تا  د مثل و پرورشيبوده كه صرف تول

از  مصرف جنسى وى مربوط مى شده عبارت   كه به ارزشيي بلوغ تا جا
. سنى بوده است كه دختر آماده بهره بردارى جنسى مى شده است 

ه رگل مى شده  او را در ك نيدختر هم ، در عربستان .   ن و بسيهم
حتى قبل از سن  شهيعا. بوده قرار مى دادند   ار مردى كه شوهرشياخت

ك كودك بوده است به محمد يكه  سالگى و هنگامى 7ر عنى ديبلوغ 
  . مى شود داده  )غمبر مسلمانانيپ(

 ،عنى مدتها قبل از اسالمي ،انيران  در زمان هخامنشير اد
كرده اند  مى  سالگى عروس 13كرده و در لگى نامزد سا 9دختران را در "

سن  ، طبق اوستا رايز ،و محتمل است كه سن قطعى عروسى پانزده بوده 
  11"بلوغ پسرها و دخترها هر دو پانزده بوده است 

ست به يازرگل شدن مى با  زدختر بالفاصله پسيان نيهوديان يدرم
ها سن قانونى براى ازدواج يموان ريا در ميو  12.خانه شوهرمى رفته است

ز از آنجا كه يان هندوها نير مد 13.سالگى بوده است 12در مورد زنان 
رگونه هبراى رفع  ، ت فوق العاده اى قائل بودنديمبراى باكرگى دختر اه

 ه خانهدختر را در سن كودكى و حتى قبل از رگلى ب ،ن مورديخطرى در ا
رفتن احتمالى  ت از دستيق مسئولينطريد بايتا شا ، رستادندفشوهر مى 

دخترى كه "نرو ياز ا 14.اندازنديگردن خانواده شوهر ب پرده بكارت را ب
ي دا كردن شوهررا از دست ميپ  گرشانسيگذشت د مىسالگى  9از   سنش
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 ا معشوقهيزن دوم ن بود كه يماند ا مى  شياد و تنها چاره اى كه براد
)(Concubine ك الزام اخالقى بود كه دختران قبل از بلوغ ين يا. مرد شود  

  15.ازدواج كنند
دهد كه چگونه زن در درجه اول  نها نشان مىيبهر حال همه ا

ن معنا كه يبا. داشته است مصرفى  -جنسى  صرفا ارزشبراى مرد 
رش، يش مى دهند و گاو را براى   پرورش  اه را براى گُلشيهمانطور كه گ

ي رميشود كه به گُل و شيچرا كه بهره بردارى ازآنها هنگامى شروع م
ت مصرف يشده داراى خاصينكه رگل ميز دختر  همينجا نيدر ا .نندينش
ار مردى كه شوهراو يبراى بهره بردارى در اختو را ن ايشده و براى هميم

  . بوده است قرار مى داده اند
ز نبوده است و يدر سنت اسالمى رگل شدن دختر در خانه پدر جا

  .رگل شدن شوهر داده شود  به محضه مى شده است كه دختر يتوص
ده و ين هم رابطه قبل از ازدواج و آنهم توسط كسى كه او را نخريبراى هم

ن كه يمانند ماش. ر قابل تصور بوده است يست اساسا غياحب وى نص
كه آنرا ار كسى يگردد در اختيعنى قابل مصرف ميشود يساخته منكه يهم

گرى قبل از وى سوار آن ينكه فرد ديتصور امى خرد گذارده مى شود و 
  .ر ممكن است يد غيشده و از آن استفاده نما

ن گفته واعظ بزرگ يا. است ن امر محدود به مسلمانان نبوده يا
  :ديگوياست كه م ) (John Chrysostom  "سوستوميجان كر"حى يمس

  
بطالت و  ،دور از حسادت :ميده شده اينطورآفريهمانطوركه درگذشته گفتم ما مردها ا" 

م كه يزى را دوست داريچ ،شتر از همه يب ما مردها  ،گرىيل ديچه مى دانم به چه دال
كه ما يبطور ،قرار نداده است ا آنرا مورد مصرف و بهره بردارىمگرى قبل از يد  كس
  16".مين و تنها صاحب آن باشياول
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زن از  چرا كه.  نقدر مهم بوده استين مسئله باكره گى ايبراى هم
دا مى كرده است يت مصرف پيت قابليبا مالكلحاظ جنسى تنها در رابطه 

ك يشته است كه براى داشه يد چنان در زندگى و افكار مردم رين ديو ا
ز در ينكهن را ار يدوره طوالنى كه فراتر از قرون وسطى رفته و دوران بس

جهان و همه مذاهب ج مردم در سراسر يبرمى گرفته جزو اعتقادات را
  .  و هست مردساالر بوده 

        
  ا تجاوز به زنيآ

  ؟است شدهيخسارت مالى به صاحب آن  محسوب م 
 
در دوره   Mesopotamia)( ا يياقوام مساپوتم انياز جمله در م. بله
آنان   شيداينها اقوامى بوده اند كه پيا. ن بوده استيچن خ شانياى از تار
ح باز يالد مسيهزار سال قبل از م 4تا  3حدود  تمدن و به  شايديبه آغاز پ

 ،ان يمانند سومر. مى كرده اند در عراق و مناطق اطراف آن زندگى گشته
اند و بعد سته يان كه در اطراف فرات مى زيى زبان و آسورن ساميمهاجر

ران يعنى به فالت اينسو يى كه از كوههاى قفقاز به ايمهاجران هند و اروپا
ن اقوام يطالعاتى ما در مورد ااكى از منابع ي. ر مى شونديو هند سراز

ان آنان يج ميآداب و رسوم را  ن آنها بوده است كه عبارت از همان يقوان
كه در آنها انجام ى يبا رفرمها ،ن همورابى يده است  كه بعضا مانند قوانبو

از خالل . ن رسمى و عمومى ترى مبدل شده انديگرفته است به قوان
ات زندگى اجتماعى مردم آنزمان كه ين است كه ما به جزئين قوانيهم
  . م يبريخ اند پى ميشناخته شده در تار ن تمدنهاىيمى تريكى از قدي

. شده انديى مرد قلمداد مين اقوام زنان اساسا بعنوان دارايان ايدر م
نه بعنوان عملى صرفا خالف اخالق بلكه نوعى  (Adultery) ن زنايبنابرا
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ست يشده است و لذا مرد متجاوز مى بايمر قلمداد يتجاوز به مالِ غ
  . مى كرده است جبران خسارت مالى وارده را 

  اوز قرار گرفته  هنوز دختر بوده و در ن مورد، اگر زنِ مورد تجيدر ا
  ى پدر و اگر يدارا  و  به مال  تجاوز  مزبور سته ، عمل يمى ز    خانه پدرش

  . وى قلمداد مى شده است شوهر داشته تجاوز به مال شوهر 
ست به پدر دختر يخود مجرد مى بود مى با ،اگر مرد ،در مورد اول

ه و با دختر نمود بود پول پرداخت مال وى وارد آوردهكه به بابت خسارتى 
مت قبل يگر مجبور بوده مال را به قيبعبارت د. وى ازدواج مى كرده است 
خسارت وارده  ق جبرانينطريدارى كرده و از اياز وارد آمدن خسارت خر

  . ديرا بنما
نرو نمى توانسته است با يولى چنانچه مرد خود زن داشته و از ا

ع كردن يست در ازاء ضاين صورت مى باير اد، ديدخترمزبور ازدواج نما
عنى زن خود را به پدر دختر مى داده تا بعنوان يمال مزبور، معادل آن 

عنى اگر زنِ مورد تجاوز يو اما در مورد دوم ، .  فاحشه از وى استفاده شود
از مبادالت و يك  چيه هكاز آنجا  ، است قرار گرفته شوهر داشته

مرگ ا محكوم به يلذا مرد مقطوع النسل و  ،معاوضات باال عملى نبوده 
  مانند رسمى كه در   نى اشيا بيز كشته يشده و زن نيم
ن رسم يمانده از هميدارد و احتماال باقان پاتانهاى افغانستان وجود يم

  17.ده مى شده استياست ، بر
در نظر  ملك مرديز زن بعنوان مايل پدر ساالر ژرمن نيان قبايدر م

با او بعنوان خسارت به مال فرد قلمداد مى همخوابگى گرفته مى شد و 
قواعد و آداب  ،م در اروپاى غربى ول به متصرفات رين قبايشد  با ورود ا

. مى را گرفت ون  ريجاى قوان ،ن مناطق يمشابه در ا ليو قبا ،ل ين قبايا
ل مزبور بود امرى يج قباين رايقوان ن قواعد كهياجراى ا ،در ابتداى امر
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 ،Ĥمديله اى هر جا كه الزم مبيات خانوادگى و قيالقاخبود و مطابق فردى 
جنسى بعنوان ات ياخالق ،فى المثل. گذاردنديآنها را شخصا بمرحله اجرا م

ى بود در نظر گرفته مى ين جنايزى كه تحت كنترل خانواده و نه قوانيچ
رد اصال انت ميچرا كه خ( كرديانت ميخ  اگر مثال زنى به شوهرش شد و

ا يتوسط خود شوهر  )∗شديدر نظر گرفته نممطرح نبود و بعنوان جرم 
  . خانواده با آن برخورد مى شد 

پادشاهى هاى متمركز در مناطق مختلف اروپا از   شيدايكم كم با پ
 ن بود كه پرداختينى وضع شد كه هدف آنها ايقوان ، ليدورن همان قبا

انه فردى يتالفى جو  عمل نيگزيك را براى جرائم مختلف جايهاى سمبل
را  هاى فردىيريها و درگ يزيكطرف جلوى خونريد تا از ياخانوادگى نماي
شتر يگر اتحاد منطقه اى را كه سلطه هر چه بيرد و از طرف ديبگ

ن اتحاد يده را بهمراه داشت جانشيبه ظهور رسحكومتهاى پادشاهىِ تازه 
  . له اى كند يقب

ك انسان در نظر يان دارائى تا ن زن اصوال بعنوين قوانيدر تمام ا
. ت مى كرد تعلق داشت ين دارائى به كسى كه از او حمايا. گرفته مى شد

ك زنان با خود ين ژرمنيكه مثال در قوان ن بودين امر ايل ايكى از دالي
عمومي معنايش  ك قانون ين خود بعنوان ياسلحه حمل نمى كردند و ا

كه حق حمل اسلحه داشت  گرىيد  ت شخصيود كه آنها تحت حمااين ب
  . بودند

ا يبرادر  ،عبارت از لطمه زدن به مال شوهر قتل زن مثال ،جتاينت
كى از آنها مبلغ يخاطى به   د براى مجازات شخصيو با پدر تلقى مى شد 

همچنانكه براى  ،شدي بود پرداخت م نى كه قانون در نظر گرفتهيپول مع
                                                           

حتي در امريكا هم تا اوايل قرن بيستم دادگاه، شكايت هيچ زني را در مورد خيانت شـوهرش حتـي   ∗ 
   .براي بررسي هم قبول نميكرد
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ل مثال يدل نيبهم. شد  ىن روشى اعمال ميوانات چنيا حيكشتن گاو 
  برابر مبلغى بود كه براى  3ك  زن حامله يمبلغ پرداختى در ازاء كشتن 

  . گر قادر به آوردن فرزند نبود پرداخت مى شدديرى كه يزن پ
  .ژرمن بعنوان زنا نام برده مى شد ينجرائم جنسى در اغلب قوان

كه جرائم جنسى ن جرائم بجاى آنيحال ا نيبا ا. نه مرد البته براى زن و
ارى موارد يمى آمدند و در بس بت بحسايمحسوب گردند جرائم مالك

هر دو  حق كشتن -افتي بستر مى گرى هميمرد د را با  اگر زنش -شوهر
  . رديگرد قرار گيا پيرا داشت بى آنكه مورد سئوال 

حقِ عمل جنسى اصوال به مرد تعلق داشت و دختر باكره براى پدر 
ن و قابل معامله اى داشت كه با از يمع  ارزش   صاحبشبرادر و خالصه  ،
متجاوز   مى شد و شخص مال يز پايمزبور ن  ان رفتن باكره گى ارزشيم

نرو بود كه هر كسى كه ياز ا. مزبور مى بود  ناچار به پرداخت معادل ارزش
  افت بدون ترسي يم  متجاوز را در هم بسترى با دختر خانواده اش  شخص

  . متجاوز را داشت   به مثل حق كشتن شخصبله از عمل مقا
  ل ژرمن نسبت به سكسين مجازاتها بخاطر آن نبود كه قبايالبته ا

ن جرائم همانطور كه قبال اظهار شد يا. نه . داشتند  د منفى و محدودىيد
جنسى تلقى گردند بحساب جرائم جرائم از آنكه بعنوان   شيدر واقع ب

كه   نست ين امر ايل ايدل. ته مى شدند ت شخصى گذاشيمربوط به مالك
عت جنسى يدهند كه ژرمنها به طب مثال شواهد باستانشناسى نشان مى

(Phallic Nature)  دى باز و يدادند و نسبت به آن دمي اهميت زياديانسان
  . احساسى راحت داشتند 

تعددى از ر ميتصاو ،مانده از آنانيمثال در حكاكى هاى باق
  كه خداى سكس )Ferey( "فرِى"كه در آنها خورد  همخوابگى بچشم مى
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محفوظ است   (Friday) "هجمع"بود و نام وى هنوز در كلمه  و بارآورى
  داده  بزرگ و در رابطه با اسب نشان  مردانه  با آلت  رشيتصاو  معموال در

  .   مى شد 
 13ناوى كه در قرن يبعالوه در مجموعه داستانهاى محلى اسكاند

 ،ك خانواده دهقان يكى از داستانها يشده در سلند نوشته يا الدى دريم
رى از فاسد يكه براى جلوگاهانى ياز و برگ گيده در پيآلت اسبى را بر

ان يآنرا در م ،بهنگام شام ،بكار مى بردند خوابانده و هر شامگاه   شدنش
 طان آنرا متورم ويش"ن عبارات كه ياعضاى خانواده دور مى گرداندند و با ا

زنى كه   آنچنانكه بتواند تا هر چند بار كه مى خواهد از پس ،راست كرد
ن يز طنير اوراد آنها نيسا  .ردنديكم  آنرا پرستش ، "ديبرآل دارد يباو م

  .ادى داشته اند يسكسى ز
چ وجه از يدهد كه مجازاتهاى جنسى آنها به نها همگى نشان مىيا

به مادى داشته و براى اخالقى نبوده و صرفا جن -نسىجروى تعصبات 
    18.گرفته است يجبران خسارات مادى وارده مورد استفاده قرار م

شوهر خود را  ،ز زنان همچون برده گان يل باستان نيدر اسرائ 
 "اَدون" ايكه معناى آن در زبان عبرى صاحب است و  Ba'al)( "بعل"

(Adon)   صاحب همه وى  19.كرده اند ا ارباب صدا مىيبمعناى لرد 
رو وقتى زنى به نياز هم. زان خود بود يها منجمله زن و فرزند و كنيدارائ

. شد يداده م  وي كنترل وى از پدر به شوهرحق  ،رفت يم ششوهرخانة 
بحساب مى آمد و تجاوز به   شوهرشملك يوى عمال جزو ما  ن پسياز ا

  صورت شخص نيدر ا. دنديناميان آنرا زنا ميهوديزى بود كه  يآن همان چ
  20.ممكن بود بدست مرگ سپرده شود ،ا زني مرد  ،زناكار

  تجاوز وى به ،ل اصلى مجازات زناكار يدل ،بهر حال در هر دو مورد 
  ت يمالك حقوق  به   تجاوز  عنىي.  است   بوده  ت صاحب وىيحقوق مالك



  ١۶۴              مالکيت خانواده بر زن                                                  
__________________________________________________  

دختر بوده و هنوز شوهر اگر وى (ا پدر يو  )اگر زن شوهر داشته(شوهر 
مرد عنى اگر زن دختر باكره بوده ي يدر مورد دومكه  )نكرده بوده است

عمر و بدون حق طالق قطعه نقره به پدر او مى داده و براى تمام  50د يبا
  21.مى كرده استبا او زندگى 

ز زن خطاكار بجاى آنكه شخصا مجازات شود در يم نيونان قديدر  
او  گرفت ويد قرار ما پدر وى بويشوهر و ار صاحب خود كه معموال ياخت

دارائى    وبعنوان اينكه به مال ده بود يا دختر او خوابيمردى را كه با زن 
  22.كرد يمجازات م استاو لطمه زده 

ولون نسبت سيا  )Draco( "دراكو"اين مجازات طبق قانوني كه به 
داده ميشد از اين قرار بود كه مرد ميتوانست كسي را كه با زن، مادر، 

همينطور، بنا . در حال زنا بود بكشد )Cuncubine(معشوقه اش خواهر و يا 
كسي كه كنترل زن را در اختيار داشت، در صورتيكه بر قانون سولون 

متوجه ميشد كه زن باكره نيست ميتوانست او را چه دختر و چه 
  23.خواهرش باشد به بردگي بفروشد
از قانون مجازات عراق مصوب سال  111حتي هنوز هم طبق مادة 

ماية شرمساري خانواده باشد ميتوان تا درجه كشتن او را  اگر زني" 1969
  24".تنبيه كرد

. به معنى برده خانگى بود  "  فامولوس" نيزباستان  در حقوق رم
ك فرد تعلق يبردگانى اطالق مى گشت كه به ل به جمع يا فامي "ايليفام"

ن اصطالح يا. د يارث مى رسا به يليفام " وسيگا"حتى در زمان . داشتند 
كه دى اختراع كرده بودند يف ساختار اجتماعى جديها براى توصيمورا ر

كودكان و  ،آن قرار داشت و همسر  در آن فردى بعنوان سرپرست در راس
  مون پدرساالرانه ريردست او قرار داشتند و بنا بر قوانيوى ز هايبرده 
  25.ا بود يليفام  سيدست رئار مرگ و زندگى همه آنها در ياخت
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  اگر  ، (Gold Cost) "ساحل طال" به   موسوم  ه در مناطقيجريدر ن
ا پرداخت يمجبور به ازدواج با او و  ،بردارد گىِ دخترى را مردى باكر

 ،شود زن بها پرداخت مىق ين طرينكه به اياما هم. باشد ه او مىيمهر
تى ياده روى كه بشود از نظر آنان اهميآنوقت دختر مرتكب هر نوع ز

   26.ندارد
 ،االت مركزىيهاى ا Pardhi)( "ىزپار"ان يدوستان در مدرهن

ب به خانواده دختر وارد ين ترتيكه به ا اي لطمه ،ب بخوردياگردخترى فر
  27.شود گر به آنها جبرانيك دختر ديد با دادن يآمده با

در مناطقي از كردستان ايران نيز زن گرفتن نوعي مبادلة به مثل 
خانواده اي به شوهر داده ميشد، خواهر باين ترتيب كه اگر زني از . بود

متقابال براي ازدواج با يكي از اعضاي خانوادة عروس به آنها داماد نيز 
جالب است كه در صورتيكه هر يك از شوهر ها  زن . تحويل داده ميشد

خود را طالق ميداد، متقابال زن دومي نيز ناچار به ترك شوهرش و 
  .بازگشت به خانة پدرش بود

شود كه چگونه دختر و زن نزد پدر و  ب مالحظه مىيتن تريبا
  مت و ارزشيداشته اند كه داراى قملكى را يشوهر حكم دارائى و ما

به معناى وارد    ،رير مجاز آن توسط غينى بوده و هر گونه مصرف غيمع
كه  كردن خسارت مالى به صاحب آن قلمداد مى شده است بطورى

ا يرت وارده را جبران نموده و مى شده كه خسامتجاوز ملزم   شخص
د و در صورتى كه امكان يدارى نمايخر  مت اولشيع شده را بقيضا  جنس

 .جبران خسارت وجود نداشته تن به مجازات دهد
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  عشق پدرى

 
  نده اشيبه شوهر آ  را براى فروش  نكه پدر دخترشيمسلما قبول ا

ار دشوار و يامروزى بسبراى انسان   مى كند بخصوصت يداده و ترب  پرورش
نست ين مورد مطرح مى شود ايان سوالى كه در ياول. تكان دهنده است 
پدرى گاه عشق يان جاين ميدر ا  ن قرار است پسيكه اگر مسئله از ا

  كجاست ؟ 
ت يرشد داده و ترب  را براى فروش  گر كسى كه فرزندشيبعبارت د

زى يعنى نسبت به چين حال مى تواند نسبت به او يمى كند چگونه در ع
ا پدر در نظام يآ  ؟ عشق بورزد  ،برخورد مى كند شيئكه با او همچون 

ا عشق يپدر ساالرانه براى آن صاحب فرزند مى شود كه آنرا بفروشد؟ آ
 بى ندارد ؟  ك كاال تناقضيآن بعنوان    پدرى نسبت به فرزند با فروش 

نظام پولى و كاالئى   تناقض ،  ن تناقضيوجود دارد ولى ا  ن تناقضيشك ا
ن و يتر  بر هر آنچه كه وجود دارد منجمله مقدس است كه پنجه

  بصورت كاال در آورده به فروشن تعلقات بشرى انداخته تا آنرا يزتريعز
ست كه صاحب آن يبچه ن  ه پدر مسلما با هدف فروشين زاوياز ا .برساند

در  ،موجود  تحت مناسبات اجتماعى ،حال وى عمال نيبا ا. مى شود 
و   قصد پرورش همان كارى را مى كند كه كسى  كه ،رفتار با دختر خود 

عنى او را مطابق ي ،كودك خود را داشته باشد انجام مى دهد   فروش
آورد و  ع و وفادار است بار مىيمط ،بازار كه خواستار زنِ كارى ازهاى ين

ى همانطور كه در عنيم وى را به اراده خود يدادبعد هم همانطور كه نشان 
  تناقض ،ن يبنابرا. مى رساند     ك كاال انجام مى دهند به فروشيمورد 

  ان مناسباتيم  تناقض ،فروشِ وى  ت دختر براى يان عشق پدرى و تربيم
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ئى يضد انسانى نظام اجتماعى و اقتصادى به ش  شيعاشقانه انسانى و گرا
  .  است  ن مناسباتيكردن ا

ز وجود دارد يت اجتماعى نيگر فعاليه هاى ددر عرص  ن تناقضيهم
د هم خودخواهى انسانى مانع ازآن يو شا م به عادت يروى تسليهرچند ن

د و يبگشا  شيعمل خو   نسانى امى گردد كه چشم خود را بروى جنبه ضد
آزادى  ،Ĥورديدر م  شيوانى را تحت كنترل خويا كسى كه حيآ. نديآنرا بب

وان مزبور را مورد استفاده خود يو براى آنكه حد؟ يرا از او سلب نمى نما
عى وى را سركوب يبرساند غرائز و رفتارهاى طب  ا به فروشيدهد و  قرار 

ا بازار در نمى آورد و يخود و الگوهاي مورد نياز د؟ و او را طبقينماي نم
در اثر خو  ،در حق او مى زند ن كارهائى ين حال كه دست به چنيدر ع

   وان مزبور عشق نمى ورزد؟ يا حيت به اسب گرفتن به وى نسب
د توجه داشت در گذشته كه كودكان از هرگونه حقوقى محروم يبا

ك كالم يوانات با كتك زدن و در يت حيترب ت آنها ماننديبوده و ترب
  . وجود داشته است ز يخشونت و شكنجه همراه بوده است عشق پدرى ن

ن يا. معادل آنست   زشك كاال عبارت از مبادله آن با اري  فروش
 كيانسانها از . ست يدن به آن نيچ وجه به معنى عدم امكان عشق ورزيبه

را كه يز ،عشق مى ورزندملكات و محصوالت كار خود يطرف نسبت به ما
و از رند يبا آنها بزرگ شده و خو مى گ ،آنها تجسمى از خود آنها هستند 

به حكم  ،گريو از طرف دد يان آنها روابط عاطفى بوجود مى آيرو م نيا
آنها مى   ر اقتصادى مجبور به فروشياقتصادى و غا ضرورتهاى ياز ين

  .گردند 
ت يبنا به ماه ،ن يك والديولوژيز بعنوان محصول بيفرزند دختر ن

او بخاطر . شه در كنار آنها باقى بماند يبراى هم نمى تواند   انسانى اش
د مثل در حفظ يان توليه در جرك مولده اى   و نقش  زى اشيازهاى غرين
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د از يوزى باررو نياز ا. زد يĤميگرى بينسل بشرى دارد ناچار است با مرد د
 كيكه هر نوع انتقالى از  كار در جامعه اى نيا. دست آنان خارج شود

 ،رديانجام مى گ  د و فروشيق مبادله و خريگر از طريدست ددست به 
ر يامكان پذ  د و فروشيق خريز طرتنها ا ،گرىيمانند هر نقل و انتقال د

  . است 
 ،كه مسلما وجود دارد  - ن امر وجود داردين اگر انتقادى به ايبنابرا

ن يخود مناسباتى است كه مبناى كار خود را نه تام د متوجهن انتقايا
ق همكارى و معاوضه داوطلبانه آنها بلكه از يازهاى متقابل انسانها از طرين

ن يرانسانى در ايغ  زى ياگر چ. ها قرار داده است آن  د و فروشيق خريطر
ارد نه به افراد بلكه به نظامى مربوط مى شود كه بوجود آورنده دكار وجود 

د نظام پولى و يعنى از ديجتماعى اد ياز د. ن مناسبات مى باشديا
ازهاى انسانى چنگ مى يبر همه ن  تشينظامى كه بنا بر ماه ،مبادالتى 

قرار   فروش د ويا بصورت كاال در آورده مورد مبادله و خراندازد تا آنها ر
گر تنها از يك مورد از هزاران مورد ديز بعنوان ياز نامبرده نيرفع ن ،دهد 
روى كار  در چهارچوب خانواده مى تواند انجام يو ن  ق مبادله سكسيطر
ك كالم امور مربوط يطالق و در  ،ربوط به ازدواج م تمام مقررات . رد يبگ

ن نظام براى كنترل و نظم يكه ا به خانواده در واقع مقرراتى هستند 
مذهبى و  از مبادله اجتماعى بصورت آداب و رسوم   ن بخشيدن به ايبخش

  - لى نداشت كه زن و مرد نتوانندليوگرنه د. اخالقى وضع كرده است 
ن يآزادانه و فارغ از ا ،ج بود يعصر ماقبل تمدن و مبادله را همچنانكه در

زى و عاطفى خود را يازهاى غرين نيرو زائد تاميهمه مقررات دست و پا گ
ن ياطف انسانى و نه تامعو  ندگى و و گسترشله اى براى لذت از زيوس

نكه به فرزند خود يرغم ايز علين نيوالد. و بقاى خود قرار دهند  معاش
اعى جتماستم ياز س  بهرحال بعنوان جزئى   ،تنفر  ايعشق داشته باشند 
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  ،م به عادات و رسوم يچه از روى اجبار و چه از روى تسل ،موجود
را   شيازهاى فرزند خويرند كه در آن رفع نيناآگاهانه در راهى قرار مى گ

 (هاى وى با ارزشهاى معادل آن به  پول يو توانائقا بليتها ق مبادله ياز طر
  . ند يان مى نميتام(  شت زن ونفقه يا مخارج معيربها يش ،ه يمهر

ات موجود در مورد خانواده در واقع براى حفظ يمقررات و اخالق
ده گرفتن ين رو نادياز هم. ن راهى است كه وضع شده اند يافراد در چن

م يديد "ت رعنا عرفا"و   "زهيعز"  ، "دهيرش"همانطور كه در مورد  ،آنها 
 طبقات حاكمه براى حفظ كنترل خودنظامى است كه  ه يسركشى برعل ،

وضع نموده و آنرا بصورت مقررات  روى كار زن در خانه يو ن  بر سكس
ا زور به خورد يق ياخالقى در آورده از راه تحمآداب و اصول  ،مذهبى 

  . جامعه داده اند 
العمل   عكس ،قتلهاى ناموسى و دختركشى ها در اصل ،سنگسار

ن يتر فانهين و عفيباترينظامى است كه مى كوشد با سركوب ز  انهيوحش
به شرف انسانى را نسبت   شيتخود و بى عف ،احساسات و غرائز انسانى 

  . ديحفظ نما
ست كه پدر را عنى نظام مبادالتى اين نظام اجتماعى ين نظر اياز ا

عنى به موجودى كه به آن عشق مى ورزد بى يخود  دارد به فرزنديوام
داند كه بهر  او مى. كند ك كاال برخورد يآنكه خود متوجه باشد بعنوان 

. كند  گرى زندگى يد از او جدا شده و با مرد ديزور با اير يد  حال دخترش
ولى در   .ن امر انسانى استيعى تريعى و در واقع طبيك امر طبين يا

روى كار خانواده و منجمله دختر يكه او آلوده به كنترل نپ ضمن از آنجا 
روى كار كنترل شده ينفرزند خود را به  عنى از قبل ي ،مى باشد   شيخو
د يتول ه كنترل شد  ن منبع يلذا اكنون كه قرار است ا  ،ل كرده استيتبد

  اد گرفته ي ،گرى قرار دهديد  ار شخصيدى را در اختيت توليمثل و فعال
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ن پول  يا. د خود سازديپولى را عا  ،و مبادله  ضين تعوياست تا از قبل ا
از او  ،گرى ين حقِ كنترل به ديا ارزشى  است  كه  او  در قبال انتقال

مانند كسى . ديازهاى مادى خود مى نماين نيافت مى دارد و صرف تاميدر
واقع حق كنترلِ گرى در يآن به د  كرده و با فروش  وانى را در قفسحيكه 

د يجد  ن شخصيو اكنون ا  .ديگرى منتقل مى نمايدخود بر آن را به 
ل يق كه مايبهر طر ،خودت يمالك است كه از موجود كنترل شده تحت

 ، و البته مطابق مقررات اخالقى و اجتماعى و صد البته مذهبى  ،است 
  . دياستفاده مى نما

ات بشرى را ين جناين نقل و انتقاالت كه داغ زشت تريالبته همه ا
انسانى كه  ،شانى خود دارند بنام سعادت زن يبر پت يمى از بشريه نيبر عل

ر شده يخانواده اس  مثل در قفس د يكارى و جنسى و تولبراى بهره جوئى 
چگونه يه  ولى اكنون روشن است كه براى وى . رديانجام مى پذ ،است 

. بوده است   پدرش هاو در گذشته برد. ن مبادله وجود ندارديسعادتى در ا
ده يرحمى خود به او عشق مى ورزيپدرى كه حد اقل در كنار خشونت و ب

ه كسى كه به او صرفا به چشم بنده خود نگاه مى كند و است و اكنون برد
شور و عواطف جنسى او  روى جوانى و تمامى يدهد تا ن به خود اجازه مى

رزوهائى كه بهنگام ورود به خانه ن احساسات و آيف تريرا بهمراه  لط
له لذت جوئى و خودكامگى خود قرار يشوهر در دل خود پرورده است وس

  .   ديمال نماياپمانه رحيدهد و آنها را ب
 را  معامله اى  اجازه برمال شدن زشتى و قبح گاه  چيالبته جامعه ه

را كه بز ،دهدي وى نمه د بيĤيعمل م حق او به كه تحت عنوان ازدواج در
او را كه خود  ،گردد و بعالوهمي  ن امر باعث سركشى وعدم قبول وىيا

نروست كه ياز ا. ديمى نمان معامله است دلسرد يعامل ناآگاه ولى مشتاق ا
نقل ب او از همان كودكى و از خالل داستانها و يم و در واقع فريبراى تسل
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نى براى او يرياى شياز ازدواج رو ،خوانده مى شود  كه دائما بگوشش هايي
د تا او را يد بدنبال او مى آيداستان شاهزاده اى كه با اسب سپ:  مى سازد

ر داستان هائى كه ازدواج را به يد تا ساياببرد و خوشبخت نم به قصر خود 
  .  كنند  ل مىيتبد ا و هدف نهائى وى در زندگىيرو

دن زشتى ها كه براى پوشان ها و ظاهركارى اسازىين رويدر تمام ا
درجه   ن نقشيخود والد ،رديگيسنتى  انجام ممعامله ازدواج در جامعه 

كه فرزندشان ي ن زماناز هماچرا كه خود آنها هستند كه . ارنداول را د
شستشوى ، كار و ناآگاهانه  ،بنا بر سنت  ،كودك معصوم و خردسالى است

مردانه برحذر داشته و در او را از كارهاى  رند؛ يگيعهده مه مغزى او را ب
هاى كودكانه ولى يها و سرگرمين بازيخانگى و زنانه و همچنكارهاى 
دهند؛ از يم  م و آموزشيعلاست ت  شيآت  فاى نقشيكه الزمه ا اى دخترانه

روان پاك  ،نيولى دروغن يريهاى شي اپردازيق داستانها و مثلها و رويطر
كنند و يه شده خود دست كارى مهيت  شياز پ طرحو كودكانه او را مطابق 

د هاى خورد كننده ير و تهديمقاومتهاى معصومانه وى را به زور تحق
ر بار كار خسته يده خانگى و زك بريشكنند ؛ آنگاه او را مانند ي درهم م

كنند يزار ميحصر خود خسته و از زندگى بن بى حدو يكننده و فشار فرام
ِدستشان عشق مى ورزند  رين موجود معصوم و اسيكه به ايدر حال ،و بعد

اى نه پدرى در انتظار دست رهاكننده زارى از زندان تنگ خاياو را كه در ب
اده فرستادن با پاى خود به مسلخ گاه وحا و عمال آمركند  روز شمارى مى

آور آن با مراسم   ت زشت و هراسيكه واقعي مسلخگاه. نديد مى نمايجد
از چشم قربانىِ موجود و  ،آن عروسى و جشن و سرورهاى بى همتاى 

و روح او گاهى كه در آن تن  مسلخ. مى شود ده يان  آتى پوشيقربان
از   شيا به فقه اسالمى آلت جنسن معنا كه ابتدا بنيبا ،سالخى مى شود 

ت وى يتحت مالك  دشيجدا مى گردد و براى لذت جوئى صاحب جدوى 
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الت وى قرار بود براى او يكه در آرزوها و تخ ج آنچهيرد و بتدريقرار مى گ
به نفرتكده اى از شكنجه و  ان لذت  باشديچه اى بسوى منبع بى پايدر

وى مى عواطف و احساسات  هو بعد نوبت ب ،ل مى شود يدرد شبانه تبد
ن و آرزوهاى يرياهاى شيد تمامى روين اسارتگاه جديكه در ايبطور .رسد

ت تلخ يدر برخورد با واقع  ف عاشقانه اشيواحساسات ظر جوانى و عواطف 
وشيده نگاه داشته شده بود زيرا پ  تى كه از چشمشيواقع ،د يزندگى جد

. مى شوندسالخى و پامال   دشيصاحب جداميال وحشيانه و سركوبگرانه 
و   رحمانه شوهرشير چنگال بيو بدنبال مصائبى كه در طى زندگى و ز

 ،سرد و بى روح  ، "لوتر"بنا به حكم  ،مى كشد سرانجام  خانواده وى 
در جاى خود  شهيرفته باشد براى هموار فرو يخى كه  در ديهمچون م"

  . "در خانه مى ماند
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧٣              مالکيت خانواده بر زن                                                  
__________________________________________________  

  
  

  يادداشتها
  اولفصل 

  
                                                           

روزنامه  از ".است   ، بعد از تجاوز، يك عمر شرمسارى ، اين مراكش"”Marlise Simonsمقاله  -١
  A 4  YN E.، صفحه اينترنشنال   ، بخش 1999بنقل از نيويورك تايمز ، دوشنبه يكم فوريه . اقادير 

 2 -Goodwin Jan. Price of woman، Boston ، 1994، p. 64.  
. 615سلمانى ، ابن وراق ، فارسى ، صفحه نقل از مسلمان و م   

  "Shelly Saywell"كه توسط  "جرائم ناموسى "منبع اين اطالعات  فيلم مستندى است بنام  - 3
نشـريه   14در ايـن مـورد، منـدرج در صـفحه      "اعظـم كـم گويـان   "نقـل از مقالـه   . شـده  كارگردانى 

  .2000، مه  88، شماره  "ىفدراسيون سراسرى پناهندگان ايران"، ارگان   "همبستگى"
ه مدرن زنان همچنان بار شرافت يدر ترك"، مقاله  2000سپتامبر  10مز ، يتا  آنجلس  سل -4
  .A3. ، صفحه   "كشند مى  خانوادگى را به دوش 

  .همانجا ، همان صفحه  -5
6- Deoteronomy، ch، 22، verses 13-21- 28-29.    
7- Pauline Schmitt pantel (editor)، Arthur Goldhamer (translator)، A        
 History of Women in the West، 1992،p. 305.  
8- Arbind Sharma، Editor،  Women in world Religions، p. 80.  
9- Parinder، Edward Geoffrey، Sexual Morality in the World Religions، 
p.189، 1996. 
10- Vogue، June 1988، p. 250. 

. 78 صفحه ، 1370 ، حجازى بنفشه ، خيتار ظن به زن -11   
12- Arbind Sharma، Editor، Women in world Religions، 1987، p. 184.  
13- Pauline Schmitt pantel، Editor، Arthur Goldhamer، translator ، A  
History of Women in the West، 1992، p. 302. 
14 - Arbind Sharma، Editor، Women in world Religions، 1987، p. 81. 
15 - Brefault  Robert، the Mothers: a Study of the Origin of Sentiments and 
Institutions. vol. 3، p.  346، 1952 (1927). 
16 - Pauline Schmitt Pantel، editor، Arthur Goldhamer، translater،  A   
History of Women in the West، 1992، p. 306. 



  ١٧۴              مالکيت خانواده بر زن                                                  
__________________________________________________  
                                                                                                                         
17 - Vern L. Bullough، Sexual Variance، Sexual Variance، 1976، p. 53.   
18 - The laws of king Alfred، chapter 24 in Ancient laws and institutes of 
England. InVern L. Bullough، Sexual Variance، Sexual Variance، 1976، p. 
350. 
19 - Zimmern، The Greek commonwealth، p. 338. In Amaury de 
Riencourt،Sex and Power in History، (1974)، p. 87.  
20 - Leviticus 20:1-11 
21 - Deuteronomy، ch.22، Verses: 28-29.  
22 - Arbind Sharma، Editor. Women in world Religions،1987، p. 191.  

.تيد، ترجمه محمود عتاين ري، اول  حشنقل از انسان در عصر تو   
23 - The oxford Companion to Classical Civilization، p. 5. 

 .2003، آگوست   www.rowzane.com "روزنه"نقل از تارنماي فارسي زبان  -24
25 - Ferederick Engels،'The Origin of the Family، Private property and the 
State، p.  68.  
26 - Brefault  Robert، the Mothers: a Study of the Origin of Sentiments and 
Institutions. vol. 3، p. 338، 1952 (1927). 
27- Ibid. 



  ١٧۵شرايط خريد زن بهنگام ازدواج                                                    
__________________________________________________  

  

  
  
  

  فصل دوم
 

 د زن بهنگام ازدواجيط خريشرا
   
ملك پـدر محسـوب   يكه جزو مايت زن را تا زمانينجا ما وضعيتا ا

ت پدر بر دختر عمومـا بـراى   يولى مالك . ميمى شد مورد بررسى قرار داد
گـر  ياسـتفاده هـاى د   استفاده جنسى توسط خود او نبود، بلكه او جـدا از 

ز يـ ن و عماليشدله آن مي، وس )ميپرداز كه ما در بخشهاى بعدى بĤن مى(
گـران از آن اسـتفاده   يكرد كه دختر را براى آنكـه د  نكار شركت مىيدر ا

ن معنى كه كـودك را هـم از   يبا. دهد   و پرورش جنسى ببرند  نگهدارى
داد تا وقتى كـه بـه سـن     مى  لحاظ جسمى و هم از لحاط روحى پرورش

  .باشد يشوهر و صاحب آتبلوغ مى رسد زن سالم و خوبى براى ش
      

 زن خوب براى شوهر به چه معنى بود؟
 

ب و يـ ع  بـود و نج يمط  زنِ خوب زنى بود كه نسبت به شوهرش
ن يـ اتى بودند كه در رابطـه بـا ا  ياز خصوص  حداقل بخشى, نها يا. وفادار 
ن يتنهـا بـا  , را يـ ز. بـود   يست از آن برخوردار  ميزن خوب مى با,   بخش

مالـك   د كه زن مى توانست مورد تقاضا و استفاده شوهر بعنوانب بويترت
 ت به سختى مى يفهوم مالكمات ين خصوصيبدون ا.  رد يقرار گ  دشيجد
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  . ابديب توانست تحقق عملى
 

 عتاطا - 1

       
مزبـور در   يئ آنست كه شـ يئ بر ش  ت شخصيالزمه تحقق مالك

نـه  ين زميـ اء در ايرد اشـ در مـو . رديـ گ ار و كنترل كامل مالك قـرار ياخت
توانند ياراده ندارند و نم اء شعور ويد، چرا كه اشيآ  شيتواند پياشكالى نم
خود  ار صاحبينكه در اختيلذا هم. ل صاحب خود عمل كننديبرخالف م

  .گردديچگونه اشكالى محقق ميبدون ه قرار گرفتند استفاده از آنها
مصرفى   ارزش. ست ينوانات صادق ين در مورد انسانها و حيولى ا

كـى آنهـا بسـتگى دارد بلكـه     يزيجسـمى و ف  اتيآنها نه تنها به خصوصـ 
كسى كه بـدنبال   . رديز در بر مى گيتى آنها را نيآمادگى روحى و شخص

باشـد    رده مى گردد اگر گـاو وحشـى و سـركش   يا شيك گاو شخم زن ي
گد پراكنـى  ر ليدن شيوشدا بهنگام يبه اراده خود كار كند  عنى بخواهدي

  . معمول نخواهد بود متيد آن حداقل بقيكند حاضر به خر
ت شـده  يـ ب و تربيـ د نجيـ ن طور است در مورد اسب كـه با يهم

براى آنكه مورد استفاده انسـان قـرار    واناتين است كه حيبراى هم. باشد
ن يـ ا .خـرد يج نميـ مـت را ياهلى شوند و گرنه كسى آنها را بق  ديرند بايگ

گشتند  زنـى  يع ميهمه بدنبال زن مط. ز معمول بوديزن ن قاعده در مورد
ل خود عمل كند زن خوبى قلمداد يخواست به ميعنى مي بود  كه سركش

د و در يوان رام كار كشيا حي يئ ك شهمچون يشد يرا از او نميز, شدينم
صـحبت خـواهم    در مورد كار كردن بعدا. ن مورد استفاده جنسى كرد يا

ات يكـى از خصوصـ  يت جنسـى زن بعنـوان   يـ ها به تبعنجا تنيدر ا. كرد 
 .پردازميرفت ميا زنى كه به شوهر ميدختر  روحى و اخالقى
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 بود كه از وى  نيت دختر ايف پدر در تربيكى از وظاي ،نيا بر بنا
زى بود كـه  ين بخشى از آن چيا. بسازد   آتى اش ع براى صاحبيزنى مط
ت تعرضـى  يبا خرد كردن شخص رن كايا. ت اخالقى دختر بود يترب  نامش

ده آل دختــرى بــود كــه يــك دختــر ايــ. و آزاد وى انجــام مــى گرفــت 
تى منفعل داشته باشد يگر شخصير باشد و بعبارت ديو سر به ز نيشرمگ

ت آزاد وى درجـائى  يصـورتى كـه شخصـ    عنـى در ين صورت ير ايدر غ. 
وجـودى   افت و او مى خواست در مـوردى از خـود ابـراز   ي يروز مبامكان 

ن يقرار مـى گرفـت و بـا     ا مورد سرزنشيبكند بعنوان دختر پررو و بى ح
   . مى شد ب سركوبيترت

در جنوب ايران در ميان اعراب در شب عروسي وقتي كـه عـروس را   
بخانة داماد مي آورند، قبـل ار ورود مـرد بـر روي يـك بلنـدي مـي       

ــه نشــ   ــه بطــور ســمبليك و ب ــه خان انة ايســتد و قبــل ار ورود زن ب
فرمانبرداري زن و آگاهاندنش به موقعيت خوار و پست وي در خانـه  

 . شوهر، با دست توي سر عروس ميزند
ــدر م, ه قبــل از انقــالبيدر روســ در روســتاى  ان ســرف هــاي

ك دست نگه مـى  يپدر بهنگام غذا شالقى را در  )Viriatino( "نوياتيريو"
 مـى زد بـا آن مـى    اد حرفيا زي ديداشت و هر كسى را كه بلند مى خند

شـوهر دادنِ   ن جا ختم نمى شد  بلكه بـه هنگـام  يو داستان به هم 1.زد 
ز پدر به داماد شالقى را مى داد كـه او آنـرا بـر بـاالى تخـت زن      يدختر ن

زان كـردن  يو آو. ن شالق نشان سلطه مرد بر زن بود يا. مى كرد  زانيآو
عت كشـاندن جنسـى   گر نشان به اطايجاى د آن بر باالى تخت وى و در

 2.زن
ن شالق فقط براى ترسـاندن زن بـود و   يد فكر كرد كه اايالبته نب

كـه در   )Silvester( "سـتر ل وِيسـ "پـاپ  . شـد   چگاه بكار گرفته نمـى يه
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 كـرد  ىمـ ه يكرد به شوهر روسى توصـ  زندگى مى "وان مخوفيا"دوران 
  نـاهش او را معـادل بـا گ   "كه در صورتى كه زن از اطاعت وى سر باز زد 

ما يضربه را مستق. بلكه در تنهائى , گرانياما نه در مقابل د , با شالق بزن
  ه قلـب اش يـ وقتى كـه بـا مشـت بـه ناح    , مكن وارد  به صورت و گوشش

او را با شالق بزن . نبرى  ا آهنى بكاريله چوبى يوس,   زنى مواظب باشيم
بازدارنـده   , است شالق دردناك و موثر. قا بدان كه بكجا مى زنى يو دق, 

   3".و تنبه آور 
سـت  يوى مـى با , براى دختر كه در آن , خانواده , ك كالم يدر 

مـرد را مـى     عنى اطاعـت از جـنس  يبزرگتر  اطاعت از پدر و برادر   درس
نده ياز شوهر آ آموخت ، حكم مدرسه اى را داشت كه وى را براى اطاعت

از . او آمـاده مـى سـاخت    نجـا اطاعـت جنسـى از    يبطور كلى و در ا  اش
سـنن و آداب  , ق آموزشهاى خـانوادگى  ياطاعت از شوهر چه از طر نرويا
ن معامله يبود كه دختر را براى تحقق بهتر تى در خانهيكى از اصول تربي

  .آماده مى كرد  فروش
ه آموزشـهاى  يـ ن منابع آموزشى در دوران مورد نظر بـر پا يتمام ا

اصول  و  مقـررات اخالقـى و   , در آنزمان ها چرا كه  مذهبى قرار داشتند
آن قـرار داشـت و هـر     خانوادگى تماما تحت كنترل مذهب و آموزشهاى

و . گرى از زندگى جز آن بشدت منـع و سـركوب مـى شـد     يگونه نحوه د
افت كه آموزشـهاى مـذهبى بعنـوان تنهـا مـدل و      ي ين تا آنجا ادامه ميا

ن يـي خانوادگى كـل جامعـه را تع  فردى و  نمونه اى كه رفتارهاى اخالقى
  . مى كرد در نظر قرار مى گرفت

كـى از  يمـذهبى    ات كتابهـاى مقـدس  يـ نرو مطالـب و محتو ياز ا
با تمـام نمـاى رفتـار    ينه تقريكه آ ن مداركى استين و قطعى تريمهمتر

 .مى باشند مزبورشخصى و خانوادگى افراد در دورانهاى 
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   بخصوص  مذاهب موجود ه در تمام ك  د گفتيبا مورد   نيا در         
ع بى چون و يو فرمان داده مى شد كه مط  مذاهب سامى به زنان آموزش

  ن كتـاب مقـدس  يت طبـق فـرام  يحيدر مس . چراى شوهران خود باشند 
ح يهمچنان كه مسـ , نبردارى كنند د از شوهران خود فرمايزنان با "نشا

ـ  چرا كـه شـوهر  . از خدا  ـ ير كـه مسـ  زن اسـت همـانطو    سيرئ   سيح رئ
  : ح قرآنيصر  در اسالم بنا بر نص 4".سايكل

 
و نگهبانى است بواسطه آن برترى كه خدا بعضى را بـر    مردان را بر زنان حق تسلط "

زنانِ   مقرر داشته و هم بواسطه آنكه مردان از مال خود به زنان نفقه دهند پس بعضى
ان باشند و آنچه را كه خـدا بـه   بت مردان حافظ حقوق شوهريع در غيو مط ستهيشا

د يـ د بايـ مناكينگهدارند و زنانى كه از مخالفت و نافرمانى آنهـا ب  حفظ آن امر فرموده
د در صورت نافرمانى آنها را بـه  يو از خوابگاهشان دورى جوئ د ينخست آنها را پند ده

همانـا  د كـه  يچگونه ستم بر آنها نداريگر هيكردند د د چنانچه اطاعتيه كنيزدن تنب
    5".ديظلم مظلوم از ظالم انتقام خواهد كش و بر(م الشاُن است يخدا بزرگوار عظ

  
سـم  از زن  يز بنـا بـر آموزشـهاى هندوئ   يسم در هند نيدر هندوئ

  :بنا بر احكام مانو. مانند خدا رفتار كند  رفت كه با شوهرش انتظار مى
  

  ل خـودش يـ م د بنـا بـر  يـ نبا ,حتى اگر در خانه خود باشد , ا زن جوان يك دختر ي" 
و در جـوانى  , باشـد    د تحـت اراده پـدرش  يـ در كودكى دختر با. دست به عملى بزند

ك زن يـ .   تحـت اراده پسـرانش  , رد يميم  و وقتى كه شوهرش,   تحت اراده شوهرش 
و بـرى از  , ك شوهر هرچند بـد رفتـار و فاسـد   ي. باشد   ار خودشيبه اخت ديهرگز نبا

    6".باشد  همسرش  ك رب النوع مورد پرستشيد همچون يبا چنانهم, صفات خوب 
 

شد و يه ميتشب )Yen(ن ين زن با زميدر چ  وسيدر مذهب كنفس
م طلبانـه   يبا رفتارى منفعل و  تسـل  , ست مانند آن افتاده و پستيبا مى
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 و فعال قلمداد مى شد موجودى قوى ه مىيباشد و مرد كه با بهشت تشب
پـدر  , رفـت   مـى   ه داماد براى بردن زن به خانـه عـروس  وقتى ك. ديگرد

و  .   بـاش   مواظـب و دل تـرس   "كرد كه  گوشزد مى  به  دخترش  عروس
  مـادرش  ".نكـن  دت نافرمـانى ين جديك از  دستورات والديچيدر برابر ه

ك از مقررات خانه سركشى مكن يچيه هيبر عل "داد كه  ز باو تذكر مىين
  :  د يمى كش  ت را بر دوشيكلى زن بار سه نوع تبع نظام بطور نيدر ا ".
كـه   بعنوان دختر اطاعت از پدر و بعنوان مادر هنگامى  . بعنوان زن اطاعت از شوهر" 

  7". پسر  د اطاعت ازيبه سن كهولت مى رس
 

هـا شـامل اطاعـت و     ن آمـوزش يـ كرد كـه ا   د فراموشيالبته نبا
روى كار يختر نه تنها بعنوان ند  فروش ز مى شد چرا كهيبردگى جنسى ن

غمبر مسلمانها ياز محمد پ. ز بوديكه بعالوه براى لذت و استفاده جنسى ن
  : نقل قول مى آورند كه

 
را صدا زد كه او را ارضاء كند حتى اگر بر سر اجاق مشـغول    هر گاه كه مرد زنش "...
  ".د نزد او بروديسوار شتر بود با اي
  

  : ا در قرآن آمده استيو 
 

موخر دارى و هر كـه را خـواهى بـه خـود       نت را نوبتش ك از زنايغمبر هر يتو اى پ "
خواندى باز بـر تـو بـاكى     )به مهر(   از خود راندى اگرش )به قهر(و هم آنرا كه  ريبپذ

ده آنهاست يشادمانى دل و روشنى د بهترِ )مختار مطلق بودنت بر زنان( ن يا . ستين
شـه  يشـان را عطـا كـردى هم   يبلكه به آنچه ا, حزون نباشند د ميبا  كيچيو هرگز ه

  8".خوشنود باشند
  

 ار معتبر و مورد يه بسين اثر مجلسى مرجع و فقيالمتق ليةدر ح
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   :ن آمدهيسته و خوب چنيات زن شايخصوص  ارجاع مسلمانان در مورد
رد و ار آوين زنان شما زنى است كـه فرزنـد بسـ   يبهتر: ... فرمود ) ص(حضرت رسول  "

ز باشـد و نـزد   يـ شان خـود عز يان خويدوست باشد و صاحب عفت باشد و در م شوهر
د اطاعت كند و چـون  يد شنود و آنچه فرمايهر چه شوهر گو ... ل باشديذل  شوهرش

زد كه او ياوياما به شوهر بر ن. قه نكند ياو خواهد مضا آنچه از, شوهر با او خلوت كند 
, ن شما زنى است كه چون شوهر با او خلوت كند يبدتر و  ...د را متكلف بر جماع بدار
  9".دشوهر به او اراده دار قه كند از آنچهيمانند شتر صعب مضا

  
ن آموزشها هرجا كه طرف خطاب مـردان هسـتند بـر حـق     يدر ا

له لذت  و يا زنانشان بعنوان وسيزن  كنترل بى چون و چراى آنها بر بدن
ار يـ مبنـى بـر در اخت   فه آنـان يدارد بر وظو هر جا كه رو به زنان   سكس

و مـا در بـاال   .  د مـى شـود  يگذاردن بدن خود در خدمت شوهرانشان تاك
كـى هـم   ي ت بر شـيئ يط تحقق مالكيم كه چگونه از جمله شرايكرد ذكر

بور را هر زمان كه مـى خواهـد در   زم بتواند شيئ آنست كه صاحب شيئ
زى است كه يهمان چ قاين دقيو ا ار گرفته و مورد استفاده قرار دهدياخت
  . ن رابطه مى شودين آموزشها سعى در قبوالندن آن به طرفيدر ا

در هـر زمـان كـه    , بر حق مرد در استفاده از بدن زن, كطرفياز 
ئ يتنزل زن به سطح ش, گر يشود  و  از  طرف د د  مىيتاك, مى خواهد 

 باو گوشـزد مـى  ,  توسط مرد و در كنترل قرار گرفتن كاملِ وى, جنسى 
از او خواسـته مـى شـود كـه از آن       شود و بـراى شستشـوى مغـزى اش   

   .باشد خوشنود
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 قيد و تشويتهد

 دن زنانيبراى به اطاعت كش 
 

از . ل مـى دادنـد  يت را تشـك يمى از جمعيگر آنكه زنان نينكته د
لـذت   بعنـوان وسـيلة   مهمي از نيروي كار و چـه   چه بعنوان بخشاينرو، 

ن يبنـابرا . برخوردار بودند  ادىيت بى اندازه زيبراى مردان از اهمجنسى 
فـه اى  يوظ ن دوين دادن به آنها در از جمله ايپليسيدع سازى و يكار مط

ت بـاالئى برخـوردار بـوده كـه جامعـه      يكه بعهده داشته اند از چنان اهم
از شان و چه   امبران و كتابهاى مقدسيق پيچه از طر, ق يطر مردان بهر

ن كتابها براى به اطاعت كشـاندن  يكه در ا هائى قيدها و تشويق تهديطر
ن هـدف داشـته   يـ رساندن ا زنان از شوهرانشان بكار رفته سعى در بانجام

كه زنان بخاطر اطاعـت از شوهرانشـان   يدر حال, ن كتابها يدر تمامى ا .اند
ت از مى شده اند در همان حال به مجازاتهـاى سـخ   به بهشت وعده داده 

بـه  . د مـى شـده انـد    يـ تهد جانب خدا در صورت نافرمانى از شوهرانشان
توجـه   دها در مدارك مربوط به مسـلمانان يق و تهدين تشوينمونه اى از ا

  :در سوره احزاب آمده است. ديكن
   

او را در برابــر , ك از شــما كــه كــار نــاروائى انجــام دهــد يــغمبــر هــر ياى زنــانِ پ "
ن كار بر خدا آسان است و هركدام از شما كـه از اهللا و  يم داد و ايعذاب خواه گرانيد

    10".م كرديرا دو برابر خواه  پاداشش, و نكوكار باشد , كند رسول او فرمانبردارى
   

  : است غمبر مسلمانان نقل شدهيا از محمد پيو 
  

   "در بهشت است  شي جا, برخوردار باشد   ت شوهرشينى كه در لحظه مرگ از رضاز"
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  زن مظهر شرارت و شهوت
 

گى جنسـى از  ر كردن زنان به قبول اطاعت و بردبراى وادا  تالش
د بـه مجـازات و عـذاب    يـ ا و تهدين دنيدر ا  مرد به مجازات زنان سركش

و وعـده بهشـت بـه     عيـ ل از زنان مطين تجليا و همچنياُخروى در آن دن
ن سـعى  يهمچنـ , هـا   ن روشيدر كنار بكار بردن ا. آنان محدود نمى شد

ن امـر بـه   يـ تا با شكستن غرور و شان فردى آنان و قبوالندن ا ديمى گرد
كسـو بـه حـق تملـك و     يمردان هستند از  آنان كه موجوداتى پست تر از

ق يـ گر از طريد ت بپوشـانند و از سـوى   يـ حقان  كنترل خود بر آنها لبـاس 
معتقـد  ن امـر  يـ ز بـه ا يـ خود آنـان را ن , ق و ششتشوى مغزى زنان يتحم

ازمنـد كنتـرل   ين بـوده و ن يالعقـل و شـرآفر    موجوداتى نـاقص  سازند كه
ان بـه زنـان   يحيمسـ   ل كتاب مقـدس يمثال در انج .دتوسط مرد مى باشن

سـاخت و از آنجـا كـه      روى مدل خودش شد كه خدا مرد را از گفته مى
دا مـى  يـ را پ ن مرد حكم روح و زن حكـم بـدن  يروح است بنابرا  خودش

ن مـرد كـه   ين مذهب روح برتر از جسم بود بنابراياز آنجا كه در او . كرد
ك تر و موجودى كاملتر بحساب يروى خدا ساخته شده بود به وى نزد از

محسوب   كه زن كه حكم بدن را داشت موجودى ناقصيدر حال, آمد  مى
كرد مـى توانسـت    دا مىيپ شده و تنها با ازدواج با مرد كه حكم سر او را

و همانطور كه بـدن توسـط سـر كنتـرل     . ل شود يدى كامل تبدبه موجو
عنى عقل كنتـرل مـى   يست توسط مرد يبايز ميزن ن, ت مى شود يهدا و

منبـع  , ماننـد بـدنِ بـدون سـر و عقـل     , مـرد  بدون كنترل, را زن يشد ز
    .شهوت و گمراهى بود, شرارت 

   ن نظريز رد پاى هميان نيهودي  كتاب مقدس  "عهد عتيق "در 
 عبادت مرد حق داشت بدون پوشاندن  ن رو بهنگامياز هم. افت مى شد ي
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ـ شاند زمي پو را  د سرشيدر برابر خدا عبادت كند ولى زن با  سرش او  راب
زن . عنى فاقـد عقـل بـود   ي ،بدون سر ،او بدن. ك عضو اساسى بود يفاقد 
  . بود كه شهوت بر آن حاكم بود بدنى

لى بر نداشتن عقـل و كنتـرل   يت زن دليدر هر دو مذهب حساس
طان يبود كه از شـ   عت اشيبخشى از طب نيو ا. احساسات قلمداد مى شد

  .به ارث برده بود
ت زنان به اوج فرودسـتى  ينرو در طى قرون وسطى كه موقعيا از 

ب يـ طان و بـراى فر يا زن از جانب شيرا كه گو ن اعتقاديخود مى رسد  ا
الدى يمـ  13در قـرن    مـى دهنـد كـه   مرد فرستاده شده تـا آنجـا رواج   

ت علنـا  يحين مقـام مـذهبى در جهـان مسـ    يبزرگتـر  "ناسيآك  توماس"
طان هـم ممكـن اسـت رابطـه داشـته      يحتى با ش كند كه زنان مى اعالم
  .باشند

ارى از نقاشى هاى قرون وسطى  در اروپـا مـى   يجه در بسيدر نت
دن يدر حال بوسطان زانو زده است يسر ش كه پشتيم كه زن در حالينيب

عالئـم و نشـانهاى هـم     از آن به بعد زنانى را كه داراى. دم وى مى باشد 
ح داده يقــا توضــين نشــانها و عالئــم دقيــا( طان بودنــد يخــوابگى بــا شــ

  .مى سوزاندند  ر و زنده زنده در آتشيدستگ )بودند شده
  شيك و روحيولوژيعت بيزن بخاطر طب " ناسيآك  توماس"از نظر          

فاقـد قـدرت   , ف تـر  يكـى ضـع  يزياو از نظـر ف . مى باشد  پست تر از مرد
ن تـرى از مـرد   ييدر مرحلـه پـا   شتن دارى و در منطق و استدالالت يخو

كـه در   مناسـب آنسـت    عت اشين روست كه او بخاطر طبياز ا. قرار دارد
  11.دخدمت و وابسته به مرد باش

  : ى شودف مينطور توصيز زن اين  وسيدر مذهب كنفس
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ر ير پـذ ييـ اه و مانند آب تغياو مانند ماه س, پست است   عت اشيماده بنابر طب  جنس"
و تحـت تسـلط   , كـودن  , بى مالحظـه  . و طعنه زن است , ن يكوته ب, حسود . است

ران كننـده  يـ و و, دامى است بـراى مـرد نامحتـاط      بائى اشيز . است  احساسات اش
    12".دولتها

 
در كتـاب     ,  ز يـ هـود ن يى تلمـود در مـذهب   هـا   بنا بـر آمـوزش  

"Jubulees " ف يالد تـال يقبل از مـ  109و    106 انيكه در سال هاى م
   :ف شده اند ينطور توصيشده است زنان ا

  
, ست يچ صحت عملى در كار شان نيو ه, كردن و شهوت است  كارشان فقط سكس "

زنـان بـه    )Genesis( " سيجنسـ "و در  13"طانى استيش(  لشان اعما(ن يبراى هم
  گـران گـوش  يدزدانه به حـرف د , شكمو هستند آنها  :چهار صفت  منتسب مى شوند

   14".دهند و تنبل و حسودنديم
  

ظـرف پـر از    "هـود زنـان   يگـر در مـذهب   ينطور در جاى ديهم            
بمن هر نوع شرارت را بده جـز   "و يا   .15اند "كثافت با دهان پر از خون

و  16".ميريمياو همه ما م گناه از زن آغاز شد و بخاطر "و  "راشرارت زن 
كه دعـاى مـردان   يم در حاليسرانجام در كتاب دعاى روزانه آنان مى خوان

  :نديهر روز بگو نست كهيا
  

  ".دىيافريكه مرا زن ن, پادشاه جهان , اى خداى بزرگ , شكر تو خدا را  "
  

بـه اراده وى آنهـا را زن   را شكر مى كنند كـه بنـا    ز خدايزنان ن 
 .يدآفر

زى اسـت كـه   يـ ز نـام دختـر و زن چ  ير قرآن كتاب مسلمانان ند
در . شـود يه خـوارى وى م يخدا ما نسبت دادن آن به فرشتگان و فرزندان
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  اند سـرزنش  قرآن آنان كه فرشتگان را تحت عنوان دختران خدا نام برده
  :مى شوند
 

  17".گذارده اند )خدا(گان را نام دختران مان ندارند فرشتيوآنانكه به آخرت ا "
         

غمبــر مــى خواهــد كــه از يگــر از پيه هــاى ديــو در همانجــا در آ          
 :كرده اند كه فرزند دختر دارد سئوال كند ا خدا را متهميمشركان كه گو

 
ا اهللا را فرزندان دختر اسـت و شـما را   يكه آ  ن مشركان بپرسيتو اى رسول از ا  پس "
 )دنـد كـه  يو د(م آنجا حاضر بودنـد  يا آنكه چون ما فرشتگان را خلق مى كردي  ؟سرپ

    18")نه مرد( م ؟ يديآفر آنها را زن
 

دى به زن بود كـه در آثـار و نقـل قولهـائى از     ين ديدر ادامه چن
م كه در آنها بـا صـراحت از   يادى برمى خوريز غمبر به مواردينان پيجانش

 د بـدون يـ كه هرگز نبا ك ر و خطرنايشر, ل زن بعنوان موجودى بى عق
 . اد مى شوديل خود رها شود  كنترل و بحا
. دتر اسـت  ين گفته ها از گفته هاى قرآن كـامال شـد  يلحن ا     

امبرى كـرد جامعـه عربسـتان هنـوز     يـ ادعاى پ كه محمديچرا كه در زمان
 و زنـان از قـدرت و   مرحله مادرتبارى را بطـور كامـل پشـت سـر ننهـاده     

از وى و در زمــان   كــه پــسيدر حال. شــترى برخــوردار بودنــد ياحتــرام ب
رتر يوى زنان قدرت خود را كـامال از دسـت داده و صـدمه پـذ     نانيجانش

را   غمبر براحتـى جـرأت اظهـارش   يخود پ ن آنچه را كهيبراى هم. بودند 
مثال عمر . Ĥورند يب با آسودگى مى توانستند بزبان   نان اشينداشت جانش

ه مـى  يروان خـود توصـ  ياز ابوبكر به پ  غمبر پسين پيفه دوم و جانشيخل
 : كند
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  شه به  خواست هاى  بول هوسانه آنها يرند إ همياد  بگيد نوشتن يبه زنها اجازه نده "
    19".ديمنفى بده پاسخ

 
  :در را مى كنيهاى زو يا علي پيشواي شيعيان جهان، توصيه 

 
   20"خرد هستند  بخت و ناقص  ناقص, مان يا  د زنان ناقصياى مردم بدان "

 
     21".رود تمام وجود زن شر است و بدتر آنكه او شر الزمى به شمار مى "

 
زنهـا را پنهـان   . اسـت    ده هاى او بدون ارزشيرا عقيد زيچگاه با زن مشورت نكنيه "

, ديها نگذارانادى را با زنيوقت ز ... !ننديگران را ببيد به گونه اى كه نتوانند ،دينگهدار
  22".زى شما مى شونديرا آنها سبب فروريز

 
د آنهـا در  يـ هرگـز اجـازه نده  . ديـ چگاه از زنانتـان فرمـانبردارى نكن  يه, اى مردان   "
آنها , د به شما پند دهند ياگر به زنان اجازه ده. زندگى روزانه به شما نظر بدهند باره
رابر تمام دستورات و خواست هـاى شـما   دارائى شما را بر باد خواهند داد و در ب تمام

مـى    نشان را فراموشيد, هنگامى كه آنها با خود تنها هستند . خواهند كرد نافرمانى
نكه شهوت جسمانى بر آنها غلبه مى كند يا  خود مى افتند و به محض كنند و به فكر

, سـان  لذت بردن از آنها كـارى اسـت آ  . را از دست مى دهند رحم و پاكدامنى خود, 
ى كه از همـه زنهـاى   يحتى زنها. تان دردسر فراهم مى كنند ين صورت برايولى در ا

ن آنهـا زنهـاى   يو فاسـدتر . كاسـتى دارد  عفت و نجابتشـان , گر پاكدامن تر هستنديد
. شان پـاك نمـى كنـد   يشرهاى ذات ز آنها را ازيسالخوردگى ن !هستند )فاحشه(راكاره 

نكـه مـورد   ينهـا از ا آ: ك هستنديمان شرين و بدون ايد زنها در سه فروزه با افراد بى
سـتمگرى مـى    كه در واقـع خودشـان  يدر حال, ت مى كننديستم قرار گرفته اند شكا

نـد؛ و آنهـا وانمـود    يكنند؛ آنها سوگند مـى خورنـد و در همـان حـال دروغ مـى گو     
بت بـه  كه در واقع خودشان نسـ يدر حال, خود دور مى سازند كنند كه مردها را از مى

به ما كمك كند از , ميكن  د به درگاه بارى تعال التماسييĤيب. سوزان دارند ليآنها تما
    23".ميو جادوى زنها در امان باش شر و وسوسه
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 : يزدر مذهب زرتشت ن
  

روان يـ براى گمراه كـردن پ  روند كه من بشمار مىيان اهرياران و سپاهيان از دستيپر"
اهـان و  يو آب و گ  سترند و در پـى تبـاه كـردن آتـش    گ سنا در راه آنان دام مىيمزد

   24".اند  وسته به كار و كوششيستوران پ
  
هـر مـاه    , نروياست و از ا منىياثر اهر )از من -  ضيدوران ح(نديماهانه كه زن مى ب"

ن يچـون كـه چنـ    سـازد و  د مـى يشود و او را پل ك مىيمن به زن نزدياهر, چند روز
    25".ز زن پاك تر و برتر است ست او ايحالت در مرد ن

 
موى زن ممكن است رشـد   "در ميان روسها نيز مصطلح بود كه 

, العقـل بــودن   اتهامـات نـاقص  , بـاين ترتيـب  ". نـه   كنـد ولـى شـعورش   
سر آنان كوبيده مى شده است  و بوالهوسى زنان كه اينطور بر, دروغگوئى

توجيـه   آنهـا براى آن بوده است كه بى حقوقى و حق كنترل مـردان بـر   
رند كه بخواهنـد در برابـر   يتى قرار گينكه آنها در موقعيشده و از امكان  ا

   . ديرى به عمل آيكنترلى قد علم كنند جلوگ نيچن
ا واقعـا زنـان   يـ آ. ت منطبق نبوده اندين استدالالت با واقعيولى ا

   تر از مردان بوده اند؟  دروغگوتر و بوالهوس, العقل   ناقص
د گفت كه مردان كـه در هـر سـه مـذهب     يالهوسى بادر مورد بو

ار مى كرده اند شهوتران تر از زنـان بـوده   ياخت ك زن براى خودياز   شيب
ر يـ ن البته به غيو ا. ج بوده است يزن عقدى را 4ر اسالم داشتنِ تا د. دان

است كه هر مرد مى توانسته تا هر تعداد كه مى خواسته  زانى بودهياز كن
  :در قرآن آمده است. داشته باشد 

  
 مناسب با عدالت   كو و يرا ن  شما  كه د ياز زنان را به نكاح خود در آور  آنكس  پس "
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   26")شتريا بي(ا چهاريا سه يدو  است
  ز و برده يكن 5زن عقدى و  9زندگى شخصى خود محمد كه با 

ن يشـتر ياى بيـ بـوده اسـت گو   ك مرد شـهوتران يجنسى نمونه كاملى از 
 7شـهوترانى وى بحـدى بـوده اسـت كـه از دختـر بچـه        . قت است يحق

بـوده    ره اشيـ ز كه از لحاظ سنى در رده نوه و نبيشه نياى چون عا ساله
  :سديشه مى نويقول عا طبرى از. ز نمى گذردين

  
مـرا   )مـادرم (, من در ننوئى بودم و بـاد مـى خـوردم    ....غمبر به خانه ما آمديروزى پ "

آنگـاه  . دم مرا نگهداشـت تـا كمـى آرام شـدم     يك در رسيدو برد و چون به نز ديكش
و مردان و زنان برفتند  ... خدا در اطاق ما بر تختى نشسته بود غمبريبدرون رفتم و پ

    27".سال داشتم  7من آنوقت ..... با من زفاف كرد  غمبر در خانه اميو پ
  

ز تا قرون وسطى چند زنى وجود داشته اسـت  يهود نيدر مذهب 
مذهبى مى توانسته انـد چنـد زن داشـته     ان و رهبرانيكه فرمانروايبطور

بهـر حـال    . ه مـى شـده اسـت   يباشند ولى به مردم عادى تك زنى توصـ 
"و  4ك تـا  يـ ه هاى متفـاوتى داشـته انـد و از    يمختلف توص "اى هاىبر

مانِ يخود سـل . تعداد مورد دلخواه زن را مجاز مى دانسته اند گاهى تا هر
ز يـ معشـوقه كن  300زن و  700حـدود   ات مـذهبى يـ بنا بر روا, غمبر يپ

ممنوع مـى  ت يهوديببعد چند زنى در  11نحال از قرن يبا ا. داشته است
 28.شود

نسـبت بـه     د منفـى اش يـ ز بـا همـه د  يت نيحينطور در مسيهم
حى در قـرون وسـطى   يفرماندهان مس , نحاليبا ا, و لذت جنسى   سكس
   29.ندك زن داشته اياز   شياغلب ب

 ت شخصى يجه موقعيدروغگوئى نت, گر يو اما در مورد اتهامات د 
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همانطور كه مـردان بـه عنـوان قـدرت هـاى       . و اجتماعى فرد مى باشد
خود به آنان دروغ  ه زورگوئىيردستان و توجيب زيحاكم و زورگو براى فر

 , )گفته انـد  ن دروغ هائى كه در مورد زنان يمنجمله هم( مى گفته اند 
ت فرودست و نـاامن آنـان و بـه منظـور     يروغگوئى زنان هم بخاطر موقعد

ا مـردان  يـ وگرنـه دروغگـوئى زنـان    . و مجازات بوده اسـت   د يفرار از تهد
در آموزشـهاى بـاال ادعـا مـى شـده       ك امر ذاتى و آنطور كـه يچكدام يه

نبـوده   لى در دستيچ دلينطور هيهم .زنان نبوده است  ت خاصيخصوص
. نسبت به مردان از بهره عقلى كمترى برخوردار بـوده انـد    است كه زنان

مردان در امور مورد ادعا وخارج از خانـه بخـاطر مشـغول     شتريكاردانى ب
رى يوچك اشتغاالت خانه و جلـوگ ك و ره تنگيداشتن اجبارى زنان در دا
نه ها بـوده  يزم نيجتا كسب تجربه در ايگر و نتياز دخالت آنان در امور د

 هادن آنان و مريتفاوت ذاتا عقلى بداستان خود ساختة بطى به است و ر
       . نداشته است

ن اتهامـات  يـ ل ايه و تحميمتوسل شدن به منطق الهى براى توج
چرا كـه  هرجـائى كـه پـاى     . آنها بوده است  ر واقعى بودنيل غيخود دل

استدالل و منطـق الهـى    استدالل عقلى و علمى لنگ برمى دارد جا براى
قابـل   ى از لحاظ علمى و منطقـى ين معنا كه هر جا ادعايبا. باز مى شود 
ص مدعي ادعاي خود را به كالم خدا نسبت ميدهـد و  شخ, اثبات نباشد 

از آنجا كه در منطق مذهب كالم خدا سـئوال بـردار نيسـت از اينطريـق     
  .قبول آنرا براي همه اجباري و بي چون و چرا ميكرده اند

ا در واقع براي همين منظـور اسـت كـه پـا بـه      داستان آدم و حو
  .ميدان ميگذارد

در هر سه مذهب سامي يعنـي در يهوديـت، مسـيحيت و اسـالم     
داستان آدم و حوا بر فتنه گري و خصلت فريبندگي و گمراه كنندگي زن 
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تاكيد داشته و سعي در به باور رساندن اين مسئله به خـود زنـان داشـته    
  .است

ندة آدم بيرون ميĤيد با وسوسه  گـري  داز  در هر سه آنها حوا كه
چرا كه او را تشويق مينمايد و وا ميدارد كه از . باعث گمراهي مرد ميشود

ميوة درخت ممنوعه بخورد و همين باعث نـزول آنـدو از آسـمان بـزمين     
اين داستان در كتابهاي هر سه مذهب وجود دارد، تنهـا بـا ايـن    . ميگردد

زول انسان خوردن ميوه از درخت دانش علت ن "جنسيس"تفاوت كه در 
  .و در قرآن از درخت سيب ميباشد

در مذهب زرتشت نيز هنگاميكه مشي و مشـيانه، اولـين مـرد و    
زني كه آفريده ميشوند، در ابتدا اهريمن بر انديشه هردوي آنـان مسـلط   

ولـي  . بنابراين، اولين دروغ را هر دوي آنان بر لب جاري ميكنند. ميگردد
ط به شير بـز و سـلب آرامـش از مشـيانه اسـت، تنهـا       وكه مرب دروغ دوم

توسط مشيانه است كه گفتـه ميشـود از ايـن پـس ديـوان بـر او مسـلط        
م ميشود و بـه سـر سلسـلة    دميشوند تا جائيكه او در ديو پرستي پيش ق

باين ترتيب، ديـو پرسـتي بـا مشـيانه     . جمعيت جادوگران تبديل ميگردد
  30.ز ميگردداآغ

د فكر كرد كه ايدة پست شمردن زن صرفا بـه مـذاهب   البته، نباي
و مذهب زرتشت كـه از جهـات بسـياري منبـع اوليـه بسـياري از        يسام

سـاير مـذاهب   . محدود ميشـد  ه است،خرافات موجود در اين مذاهب بود
موجود نيز مانند بوديسم، كنفسيونيسم و هندوئيسم نيز طرز تفكري جز 

يگر، اين طرز تفكـر رايـج در آن دوره   بعبارت د. اين راجع به زن نداشتند
  .نيز انعكاس مي يافت يبود كه به نوبه خود در كتابها و نظريات مذهب

 براي همين در بوديسم نيز كه آموزشهاي آن چيزي جز نظرات و 
 ادعايي جز اين نداشت،   نيز  وي  خود و   افكار شخصي خود بودا نبود
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  .زن ارائه نميشوداز  ،تصويري جز آنچه كه در مذاهب سامي ديده شد
  شاگردش   مرگ در گفتگوئي كه با  بستر  در  بودا براي نمونه، 

  :آناندا از او مي پرسد. در بارة زنان چنين ميگويد ،دارد "آناندا"
  
  ابطه با زنان ما چگونه عمل كنيم؟رلرد، در "

  !از ديدن آنها پرهيز كنيد آناندا
  ولي اگر مجبور به ديدن آنها شويم چه بكنيم؟

  .از صحبت كردن با آنها خودداري كنيد
  آما اگر آنها با ما شروع به صحبت كردند چه؟

  31".كامال بهوش باشيد آناندا
  

و در جاي ديگر وقتي آناندا به احترام از زنان ياد ميكند، بودا بـه  
  :او ميگويد
  

. آنانـدا زنان احمقند، : زنان پر از شهوت اند، آناندا. زنان زود خشمگين ميشوند، آناندا" 
باين دليل است، آناندا، باين دليل است كه زنان در اجتماعات عمومي جـائي ندارنـد،   

  32".فاقد كسب و كارند، حرفه اي ندارند كه معيشتشان را از راه آن تامين نمايند
             
قرار دادن زنان در موقعيت افراد ناقص العقـل و فتنـه بـر انگيـز و                

آن به چيزي جز اين منجر نميشد كه زنان حق اختيار و  اينهمه تاكيد بر
آزادي عمل خود را از دست داده و به اشياء و موجـوداتي كـه ميبايسـت    

و اين همـان خصوصـيتي بـود     ،ديگران كنترل شوند تبديل گردند طتوس
كه امكان تحقق اولين شرط مالكيت بر زن و تبديل وي به مايملك مـرد  

  .را ممكن ميساخت
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  پاكدامني-2

  
  شرط ديگر تحقق مالكيت اين است كه كنترل و تسلط مالك    

در مورد اشياء باز از آنجا . يت، دائمي و بدون وقفه باشدكبر شيئ مورد مال
كه آنها اراده ندارند و قادر به اين نيستند كه خـود را بـراي لحظـه اي در    

  .كالي پيش نميĤيداش ،اختيار غير يعني كسي جز صاحب خود قرار دهند
زن ممكن بود بـا شخصـي جـز    . ولي در مورد انسان اينطور نيست

شوهر خود رابطه جنسي برقرار كند و خود را عليرغم ميل و اطالع مالـك  
واقعيش براي لحظه اي در اختيار كس ديگري قرار دهد و ايـن بـه تـداوم    

مني در همة مذاهب بـر اطاعـت و پاكـدا    ،براي همين. مالكيت لطمه ميزد
  .زن بيش از اندازه تاكيد ميشد

كـه  چـرا  . در واقع نيز اطاعت و پاكدامني دو روي يك سكه بودند
اطاعت زن از مرد شرط مالكيت مرد بر زن و پاكـدامني زن الزمـه بقـاء و    

زني كه متعلـق بـه شـوهرش بـود اگـر بـا شـخص        . يت بودكادامه اين مال
ر موقت از كنترل و تصرف ديگري رابطه برقرار ميكرد مثل اين بود كه بطو

از اينرو، پاكدامني زن چيزي جز اين نبـود كـه بـه    . شوهرش خارج ميشد
مالكيت مرد بر زن و مصرف انحصاري وي توسط شوهرش استمرار داده و 

             . ميكردآنرا تضمين 
مملوك به مالك و تداوم بردگي  يپاكدامني زن معنائي جز وفادار

 و تضـمين  تـداوم  اشـت و يكـي از شـرايط   ه صـاحب خـود ند  جنسي زن ب
بر زن را تشكيل ميداد و از اينرو يكي از خصوصيات ضـروري   مرد مالكيت

پاكدامني ، نشـان عـدم اطاعـت زن از    نا بعبارت ديگر، . مالكيت بر زن بود
بـه  . در قران ما دقيقا به همين عبارت بر ميخـوريم . بود خودشوهر يا پدر 
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ردارنـد و زنـان بايـد از اهللا و شـوهران خـود      زنـان پاكـدامن فرمانب  "اينكه 
  ".فرمانبرداري كنند

از اينرو، زني كه فاقد اين خصوصيت بود در واقع غير قابل تملـك  
براي همـين نجابـت دختـر بـراي پـدر داراي      . بود و لذا خريداري نداشت

وضـع   "نانجيـب "سـنگيني بـراي دختـر     يبود و مجاراتهـا  ياهميت زياد
ايـن مجازاتهـا   ف ده. از آنرا در فصل گذشته ديديم هائيكه نمونه  -ميشد

 ،دگـرد اين بود تا مانع از اين شود كه آينده دختر بـه بـن بسـت منتهـي     
همانطور كـه در داسـتان عزيـزه و     "نانجيب"دختر  .يعني به فروش نرسد

طرد از  اٌمسلم  سرنوشتش  ،رشيده ديديم اگر با قتل به مجازات نميرسيد
  . دن به دامن فحشاء بودخانه و جامعه و افتا

بعبارت ديگر از آنجا كه خريداري براي تمـام عمـر نداشـت فقـط     
  .ميتوانست خود را بطور لحظه اي بفروشد

كه  "نانجيبي"در واقع نيز ميان زن نجيبي كه شوهر ميكرد و زن 
اولي فقط بيك نفـر  . كارش به فحشاء ميكشيد فرقي اساسي وجود نداشت

. فت و دومي به افراد مختلف و براي يك لحظـه و براي هميشه بفروش مير
بردگـي زن   ،من البته بجاي خود توضيح خواهم داد كه چگونه از يك نظر

كـه   نده ميكـنم همين بسبدر اينجا  .در حالت اول بيشتر از حالت دوم بود
نجابت كه يكي از مهمترين خصوصيات زن بود و سعي ميشد به آن جنبه 

نجابت وسيله . معناي صرفا اقتصادي داشت داده شود در واقع يك ياخالق
چرا كـه بـدون آن دختـر    . جنسي دختر -اي بود براي حفظ ارزش كاالئي

اينكه ميگفتند دختر بايد پاك و نجيب باشد در  .قابل مبادله و فروش نبود
جنسي بود كه ميبايست تـا لحظـه    -واقع منظورشان همين ارزش كاالئي 

  . فروش حفظ شود
  محروميت وي از   براي دختر  نجابت اخالقي-حيرو تنها نتيجة 
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ت فـردي و  پرورش و رشد آزادانـة غرايـز و احساسـات طبيعـي و شخصـي     
درس نجابت، بـه  . گي او به صاحب بعديش بوداجتماعي وي و تضمين برد

يبه نگاه نكند، با ديگـران نخنـدد و بـا    ركه به مرد غ ددختر يا زن ياد ميدا
در يـك كـالم   . تگو و رابطه نداشته باشدگفخود  كسي جز شوهر و محارم

ماعي را بروي خـود ببنـدد و بـر احساسـات     تدرهاي زندگي و معاشرت اج
را به نفـع لـذت جـوئي و فرمـانروائي     آنها طبيعي خود سرپوش گذاشته و 

  .صاحب خود سركوب نمايد
گلچينـي بـراي   "در يكي از مدارك مذهبيِ آئين كنفسيوس بنـام  

كـه بـراي    )Nu Lun Yu( "نـو لـون يـو   "يـا   )Analect for Women( "زنان
بـود،  ميالدي نوشته شـده   800فتار و كردار خود، در رراهنمائي  زنان در 
  :اينطور آمده است

   
اه رفـتن سـرتان را بـه اطـراف     هنگام ر. ثيتتان را پاك نگه داريدبدنتان را تميز و حي"

، هنگـام ايسـتادن   نيـد زياد از هـم بـاز نك   رانچرخانيد، هنگام صحبت كردن دهانتان 
خوشحالي خود را با خنديدن از ته دل ابراز نكنيـد، و خشـم   . ان را تكان ندهيدتدامن

  33".خود را با صداي بلند ابراز ننمائيد
  

باين ترتيب، تمام سنن و اخالقيات فردي و اجتماعي تا آنجا كـه  
هدفش حفـظ زنـان در موقعيـت تحـت كنتـرل و       ،به زنان مربوط ميشد

ولي براي اين منظور تنها به توصيه . اقتصادي از آنان بود-نسياستفاده ج
هاي اخالقي و تشـويق و تهديـدهاي مـذهبي بسـنده نميشـد، بلكـه بـه        

  .اقدامات عملي و پر ضمانت تري نيز دست زده ميشد
زن رابطه اش با دنياي خارج  -1از جمله اين اقدامات يكي اينكه 

ابطه و تماس اجتناب ناپذير و در هر موردي هم كه اين ر -2. قطع ميشد
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اقل ممكـن كـاهش   دغير قابل جلوگيري ميبود، به وسائل مختلف بـه حـ  
  .داده ميشد
 

  در خانه ماندن
  

اولين گام در اين راه اين بود كه زنان اساسا حق خـروج از خانـه   
باين ترتيب كه زن از همان ابتدا، وقتيكـه دختـر خانـه    . را نداشته باشند

در تلمـود  . و عمال رابطه اش بـا خـارج قطـع ميشـد     بود در خانه ميماند
  . صريحا حكم شده بود كه تمام دنيا بايد بروي زنان ممنوع باشد

  
شوهر زنش را به تمام دنيا ممنوع ميكند، مثل چيزي كه به معبد مقدس اهداء شده " 

  34".باشد
  

  :در قرآن هم از قول خدا به زنان پيغمبر حكم ميشد كه
  

در خانه هاتان بنشينيد و آرام بگيريد و مانند دورة جاهليت پيشين آرايش و خود ... " 
   35"...آرايي نكنيد 

           
  :همينطور، در نهج البالغه از مردان خواسته ميشد         

  
در مورد حجاب به آنها سخت . چشمان زنان را با پوشاندن حجاب از ديدين باز داريد"

   36".ون رفتن زنان از منزل جلو گيري كنيداز بيربگيريد و 
  

در مذهب كنفسيوس در چين نيز به زنـان آمـوزش ميدادنـد كـه              
از خانــه خــارج نشــوند و بــا داســتانهاي جانســوز و  ،بــدون همــراه مــرد
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به خوردشان ميدادند، بيش از بـيش   يدراماتيكي كه همچون اوراد مذهب
بـور مسـموم و آزرده   زت اسـارت بـار م  روح و روان آنانرا با سنن و اخالقيا

اي بـا   مذهبي مزبـور، بيـوه  -مثال در يكي از داستانهاي اخالقي. ميكردند
چـرا كـه بنـابر    . آنكه اطاقش آتش گرفته، ولـي از خانـه خـارج نميشـود    

، نبايـد از خانـه خـارج    مقررات مذهبي، زن بهنگام شب، بدون همراه مرد
  . شود

 اعالم اينكه مرگ را بر ارتكاب عمل خـالف  در اين داستان، زن با          
زن . تـش داده و ميسـوزد  آاصول ترجيح ميدهد، مشتاقانه خود را بدست 

 نكه راه و روشي را كه شايسته يك همسـر اير طمزبور در اين داستان بخا
  37.مورد تقدير قرار ميگيرد نجيب و شرافتنمد است انتخاب كرده،

كـه دور از   "Chu"وك بـه همسـر د  راجع در داستان ديگري كه 
قاصدي را براي نجات او كـه   ،زن شوهرِ ، هنگاميكهاستبسر ميبرد  خانه
از    گرفتـه اسـت ميفرسـتد،     خانه در معرض سيل وحشنتاكي قرار  در 

زن  كـرده اسـت،  آنجا كه قاصد مزبور اسم رمز مرد را براي زنش فراموش 
اع نـ تن بـا قاصـد امت  او با علم به ايـن از رفـ  . حاضر به رفتن با او نميشود

به غرق شدن و مـرگ حتمـيش    باقي ماندنش در خانهميكند كه ميداند 
واقعا هم كه او در سيل غرق ميشـود، امـا بخـاطر حفـظ     . منتهي ميگردد

  38.مورد تجليل شوهر خود و ديگران قرار ميگيرد !و عفتش !پاكدامني
   

  عروس قران
 

اياالت پاكسـتان   تنها در يكي از "گاردين"بنا به گزارش روزنامة 
ــران وجــود داردعــروس  3000حــدود  "ســند"بنــام  ــرآن . ق عــروس ق

در فاميل بايـد بـا قـرآن    دختريست كه به علت نبود عموزاده و يا پسري 
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و براي تمام عمر در خانه بماند و قران بخواند و كـار دسـتي    ،ازدواج كند
    .بكند

فه بـراي  خانواده هاي مر. اين پديده در اصل دليل اقتصادي دارد
ثروتشان از دايرة خانواده خود  ،آنكه با ازدواج زن با فردي خارج از فاميل

از ازدواج دختـر بـا غيـر     ،خارج نشـود، در صـورت نبـود مـرد در فاميـل     
 ،جلوگيري بعمل آورده و اجازه ميدهند تا تحـت عنـوان ازدواج بـا قـرآن    

  .دروالي مزبور براي هميشه در خانه مانده و از ميان باك
ين ترتيب، براي توجيه زنـداني كـردن ابـدي زن و محروميـت     با

يچي از آن پتمام عمر وي از زندگي عادي، او را به تملك قـرآن كـه سـر   
ي خـارج  ميĤيد در ميĤورند تا از ارتباط وي با دنيا شمارمعصيت عظيمي ب

عمـل  بو احتمال سست شدن قانون آهنين مايملـك بـودن زن ممانعـت    
دو عـروس قـران كـه در اثـر مانـدن      گـاردين،   طبق گزارشاخيرا . آورند

طوالني مدت در خانه دچار عفونت استخوان شده بودنـد بـه بيمارسـتان    
   39.برده شدند

البته نبايد فكر كرد كه در خانه نگهداشـتن زنـان بهمـراه سـاير     
اينهـا  . ريشه در مقررات مذهب داشـت  صرفا مقررات محدود كننده زنان

ة مردساالر بودند كـه مقـررات و آئينهـاي    در اساس قواعد و ضوابط جامع
مذهبي تنها توجيه مذهبي آنها و وسيله اي براي قبوالندن آنان به زنـان  

اينرو، چنين محدوديتهايي در نقـاط ديگـر جهـان نيـز بعنـوان       از. ندبود
  .سنن و قواعد غير مذهبي وجود داشتند

ونان باستان نيز زنان حـق حضـور در مجـامع    يمنجمله اينكه در 
عمومي مانند مسابقات ورزشي را نداشنتند و نمـي توانسـتند بجـز آنكـه     

و ايـن قاعـده   . توسط يك مرد همراهي شوند بتنهائي از خانه خارج شوند
زيرا . نه تنها در يونان، بلكه در تمام نقاط ديگر جهان در آنزمان رايج بود
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لـق  شيئ و كاالئي كه به مرد تع ند مانندانطور كه گفته شد، زن هرچهم
در خانـه بعنـوان محلـي امـن و     بـود و  داشت، محل مصـرفش در خانـه   

اكيــدا بــدون سرپرســت  شو از بيــرون رفتــنميشــد وشــيده نگهــداري پ
دسـتبرد  با اينحال در خود خانه نيز ممكـن بـود مـورد    جلوگيري ميشد، 

  . قرار گيردديگران 
البته، ميان ماهيت اين امور و عناويني كه بـه آنهـا داده ميشـد،    

و باين معني كه از آنها تحت عنوان حمايـت  . قضي اساسي موجود بودتنا
واعـد و  قچرا كه براي قبوالندن و تحميـل  . فاظت مرد از زن ياد ميشدح

سنن اسارت بار مزبور الزم بود با چنين عنـاويني ماهيـت واقعـي آنهـا از     
يعني زنان پوشيده و به آنها جلوه اي انسـاني و قابـل    هاانيان آنبچشم قر

  .بول داده شودق
در واقع با چنين عناوين دهن پركني نه تنها ابتدائي ترين حقوق 
زنان از چشم آنها پوشيده نگاه داشته ميشد، بلكه همچنـين، در در كنـار   

بـر سرشـان   نيـز  تحميل اين محروميتها بر آنـان، منـت حمايـت از آنهـا     
  .گذارده ميشد

ر خانه محبـوس  بهرحال، اينها داليلي بودند كه بخاطر آنها زن د
كامـل   ولي نگـه داشـتن  . خارج قطع ميگرديد شده و رابطه اش با دنياي

امكـان  بطور كامـل  زنان در خانه و قطع رابطه آنها با تمامي دنياي خارج 
  . پذير نبود

و  ،مانند زمان حـال  ،خانه ،ثدر گذشته يعني در دوران مورد بح
ه محلي براي صرفا بهيچوج ،ميگرددآنطور كه بعدا در جوامع مدرن رايج 

بخشي از فعاليتهـاي  (زندگي خصوصي فرد نبود، بلكه در ضمن محل كار 
و معاشـرت و رفـت و آمـدهاي    ) خانه انجام ميگرفـت توليدي خانواده در 

تيجتـا  ن. اجتماعي اعضاي خانواده بخصوص مرد خانه نيز محسوب ميشـد 



  ٢٠٠شرايط خريد زن بهنگام ازدواج                                                      
__________________________________________________  

. باز ميكـرد حل خانه اين امر پاي افراد فاميل و همچنين غريبه ها را به م
كردن زن در خانه نميتوانست براي قطع كامل ارتباط وي با  لذا محبوس

  .جهان خارج كافي باشد
رو، زنان در زندان خانه در گوشه ديگري از آن بنام اندروني ناز اي

باين ترتيب كه مالقاتهاي مهمانان و مراجعين مرد . مجددا زندان ميشدند
داشت و بيرونـي خوانـده ميشـد     خانه كه اختصاص به مردي از در قسمت

  .انجام ميگرفت و مالقاتها زنانه در قسمت زنانه كه دروني نام داشت
بـا زن يـا   (بعبارت ديگر، تقسيم زندگي مرد به زندگي خصوصي 

در محدودة خانه و جدائي آنـدو از يكـديگر،    شو زندگي اجتماعي) زنانش
يرونـي تقسـيم   بدنبال خود، خود خانه را نيـز بـه دو قسـمت درونـي و ب    

  .مينمود
ارضـاي    هنگام شب و تنها براي بدر اين تقسيم بندي، مرد تنها 

در . بود كه به خانه دروني پا ميگذارد و نزد زن با زنانش ميرفت شجنسي
حاليكه تقريبا تمام ساعات اضافي اش را در بيرونـي بـا اعضـاي مـذكر و     

  .پري مينمودس خود مراجعين و ميهمانان و دوستان
رت ديگر، جدائي ميان زن و مرد، واحد خانواده را نه تنهـا از  بعبا

لحاظ جنسي بلكه از لحاظ جغرافيائي نيز بـه دو پـاره تقسـيم ميكـرد و     
 ،همانطور كه خود زن و زندگي وي را به زاندة زندگي مرد تبديل مينمود

همينطور هم محل زندگي وي، يعني قسـمت درونـي را نيـر بـه زائـده و      
  .روني مبدل ميساختمكمل قسمت بي

زندگي روزانه مرد در جائيكه يكبـار در مـرز ميـان     به بيان ديگر
جامعه و خانواده به زندگي اجتماعي و زندگي خصوصـي تقسـيم ميشـد،    

و اين امر . يكبار هم در درون خود خانه مشمول چنين تقسيمي ميگشت
گي زندبموازات اينكه زن را هر چه بيشتر از زندگي اجتماعي بطور اعم و 
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ـ  زرا بـيش ا  مشترك با مرد محروم مينمـود، او  -يش در زنـدان جنسـي  ب
در اين تقسيم جنسي دوگانه، . تو در توتري نيز محبوس ميكرد خصوصيِ

انسـاني  -فقط زن نبود كه قرباني ميشد، خود مرد هم از زندگي خصوصي
  . زن و لذائذ آن محروم ميگشت اب

ني، يعني در تنهائي در جنين حالتي مرد حتي غذايش را در بيرو
و يا گاها با ميمانانش صرف مينمود و شب تنها بـراي خـواب و آنهـم در    

به نزد  نيبه اندروني يع اشت صورتيكه قصد استفادة جنسي از زنش را د
ش در بو گرنـه شـب را نيـز در محـل خـوا     . خانوادة خود قدم ميگذاشـت 

در . صبح ميرسـاند ني، در جائي جدا از زن يا زنانش به وراندبيروني يا در 
چنين حالتي زن بمعناي واقعي كلمه به وسـيله ارضـاء جنسـي و توليـد     

  .مرد تبديل ميشد يفرزند برا
ياد داده ميشد كه خفـت آميزتـرين   ان به دختردر كره منجمله، 

چيزي كه يك زن ميتواند انجام دهد اينست كه به خـودش اجـازه دهـد    
رج از دايـرة خـانوادگي   كه در بيرون در حال صحبت كردن با مـردي خـا  

پس از سن هشت سالگي او هرگز اجازه ورود از اينرو، . خودش ديده شود
بـه پسـران نيـز     40.مردان خانواده خودش را هم نداشت حتي به اطاقهاي

است كـه وارد  ) زشت(اين بد و خفت آور "بهمين ترتيب گفته ميشد كه 
ن و زنـان  مـردا . بخشي از خانه كه مخصوص زنان خـانواده اسـت بشـوند   

تـا غـذاي   ماندنـد  زنـان منتظـر مي   و خوردنـد يغذايشان را جـدا از هـم م  
  41".شوهرانشان تمام شود

  : همينطور، در چين قديم، بر طبق آموزشهاي مذهب كنفسيوس
  

  آنها . زن و شوهر شروع ميشد ميان   روابط  به  دقيق رعايت آداب و رسوم با توجه "
 مرد . كردن قسمت بيروني و اندروني بنا ميكردندخانه و قسمتهاي مختلف آنرا با جدا 
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زن و مرد از جا و طناب واحـدي بـراي   ... در بيروني و زن در اندروني سكني ميگزيد 
زن جرأت نداشت چيزي از وسائل خـود  . آويزان كردن لباسهايشان استفاده نميكردند

بگذارد و يـا   را به گيره و محل لباسهاي مرد آويزان كند و يا در صندوق و كيسه  وي
  42".از حمام وي استفاده كند

  
، پـس از  13اين جدائي ها در چين تا آنجا بود كه در اواخر قرن           

حمله مغولها كه در نتيجه آن وضع زنان به وخامت بيشـتري گرائيـد  از   
منتشر شد كـه در آنهـا مرتبـه     "پاداش و جزا"طرف دولت جزواتي بنام 

  .جنسي و جزاي آنها تعيين ميشد "تهناشايس"خطا و گناه اعمال 
در يكي از اين جزوات مراتب جزاي تخلفـات جنسـي از اينقـرار              

توليد كتاب، آهنگ و يـا تصـوير سكسـي و تحريـك كننـده مرتبـه        :بود
، تنهـا مانـدن زن و   50، جوك سكسي در مورد يـك زن   1000جزايش 

ت زن بهنگـام  ، و لمـس كـردن دسـ   50، سكس با فاحشه 3مرد در خانه 
ام ورود ج، و سران10، و اگر با قصد شهوتراني بود 1دادن چيزي بدستش 

و جالب است كـه ايـن در پـرده و جـدا     . بود 1به اطاق زن بدون در زدن 
  . نگهداشتن زن از مرد به بهانه مقدس بودن سكس انجام ميگرفت

و مـرد  در خانواده هاي كم در آمدتر البته جدائي جغرافيـائي زن           
بـراي پادشـاهان، امـرا، پيـامبران،     . امكان پـذير نبـود   ،باال به شكل جامعِ

له سـكس بـود و در   يامامان و رهبران مذهبي و افراد مرفه، زن فقط وسـ 
حرمسراها و اندرونيها فقط و فقط براي آنكه اين يا آن شب مرد ميل بـه  

بودند و  آنها بردگان صرف سكس. يكي از آنها پيدا كند نگهداري ميشدند
  . شان تقريبا بطور كامل با دنياي خارج قطع بوده رابط

  خاصيت  پير ميشدند و ديگر هيچزنان اميكه هنگنيز در حرمسراها        
 زندان اين   تا هنگام مرگ در ز هم جنسي براي صاحب خود نداشتند با
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  . ميماندندنگهداري شده و باقي دروني 
آنها توان چنين اسرافي را . اينطور نبودولي در مورد طبقات پائين         

خـود  نداشتند كه كاالي خريداري شده را تنهـا بـراي اسـتفاده جنسـي     
بسته بـه نيـاز مـادي و اقتصاديشـان از زن     . ندنماي خريداري و نگهداري

كـه   -عالوه بر خاصيت جنسي وي از نيروي كارش هم استفاده ميكردنـد 
  .ختالبته من بعدا مفصال يه آن خواهم پردا

در اينجا همين قدر بايد متذكر شوم كـه در مـورد خـانواده هـاي             
معمولي و بخصوص فقير، همانطور كه تـوان داشـتن جـاي جداگانـه اي     
براي يكي دو بز و گوسفتدشان را نداشتند، و با آنهـا در زيـر يـك سـقف     

در مورد زنان خود نيز بهمين نحـو رفتـار ميكردنـد و نمـي      ،ميخوابيدند
رد اين دسته از افراد وولي در م. ستند چنين تقسيماتي را مرعي دارندتوان

و اگر غريبه يا مهمان مـردي   دنيز قانون همان قانون جدائي زن و مرد بو
بطـور جداگانـه در آشـپزخانه غـذا      بخانة آنها وارد ميشد، زنان و دختران

  . و ميهمان و مردان خانواده در بيرون آشپزخانه در اطاق ميخوردند
با اين وجـود و هـر چـه كـه بـه رده هـاي پـائين تـر اجتمـاعي                    
امكان قطع تماس آنـان بـا    ،بدليل تماس بيشتر زنان با ديگران ،ميĤمديم

بنابراين، براي مقابله با ايـن مشـكل مقـررات و    . دنياي خارج كمتر ميشد
 راههاي ديگري مورد استفاده قرار ميگرفت كه يكي از آنها حجاب بود كه

  . هم در ميان مسلمانان رواج دارد) و حتي تا امروز(از جمله و بيشتر 
 

  حجاب
  

  بنا بر قانون حجاب هيچ نقطه بدن زن نميبايست در معرض ديد 
 يعني كساني كه خطر رابطه جنسي  محرمشكسي جز شوهر و يا اقوام 
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باين ترتيـب كـه از   . با آنان وجود نداشت و يا حداقل كمتر بود قرار گيرد
ي سر تا انگشتان پا ميبايسـت در پـرده اي كـه چـادر ناميـده ميشـد       مو
بعالوه، پرده يا وسيله اي كه طبق اين قاعده بـدن و انـدام   . شانده شودپو

نميبايسـت از پارچـة نـازك و بـدن نمـا، و يـا طـوري         ،زن را مي پوشاند
بيننـده را   ،زن چسبنده و تنگ باشد كه با نشان دادن پيچ و تابهاي بدنِ

در قرآن در سوره هاي احزاب و النـور گفتـه   . ظر جنسي تحرك نمايداز ن
 :ميشود

  
اي پيغمبر به زنان و دختـران و همسـران مومنـان بگـو كـه خويشـتن را بـه چـادر         "

  43".بپوشانند
  
ند و فروج و اندامشان را نبپوشا) از نگاه ناروا(اي رسول ، زنان مومن را بگو تا چشمها "
بر  ،جز آنچه قهرا ظاهر ميشود ،و زينت و آرايش و خودمحفوظ دارند ) از عمل زشت(

بيگانه آشكار نسازند و بايد سينه و بر و دوش خود را بـا مقنعـه بپوشـانند و زينـت و     
آنطـور پـاي بـر زمـين     ... جمال خود را آشكار نسازند جز براي شوهر خود و پدران و 

  44".شود منزنند كه زينت و خلخال پنهان پاهايشان معلو
  

يان پاتانهاي افغانستان زن هرگز نمـي بايسـت اجـازه ميـداد     در م
صورتش توسط كسي جز اعضاي درجه اول فاميـل ديـده شـود و اگـر بـا      

ال شـرح دادم، شـوهرش   بهمـانطور كـه قـ    ،كسي جز اقوامش ديده ميشد
نيز رايج بـود، بـراي    "مساپوتميا"اقوام  بعضي ممكن بود، چنانچه در ميان
  .بيني او را قطع كند مجازات و حفظ آبروي خود

در روز عروسي نيز هنگاميكه او را از خانه پدري به خانة شوهرش 
ميبردند، صورتش را بطور كامل در شالي مي پيچيدند تا كسي در راه او را 

حتي در مراسم جشن عروسي نيز او تنها در جشني كه همگـي زن  . نبيند
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نه اي كه براي اقوام جداگا اد بودند شركت ميكرد و در جشنمو از اقوام دا
و  جـالبتر از همـه اينكـه نـه تنهـا      . برگزار ميشد حق شركت نداشت مرد

مردان غريبه بلكه حتي خود داماد نيز تا پايان شب عروسي كه با هـم بـه   
حجله ميرفتند، حق ديدن عروس را نداشت و تنها در اين زمـان بـود كـه    

  45.عروس را ميديد
  خفه كننـده   و گشاداست  ششيپوبورقه در پاكستان و افغانستان 

كه سراپاي زن را از فرق سر تا نوك پا ميپوشاند و تنها در جلوي چشمان 
زن شكاف كوچكي وجود دارد كـه او ميتوانـد از طريـق آن هـر چنـد بـه       

  .سختي ولي بهرحال جلوي پايش را ببيند
در ايران و احتماال كشورهاي عربي، همين پوشش با اندك تفاوت، 

  . ناميده ميشود "مقنعه"از آن كه صورت را مي پوشاند  بخصوص بخشي
واضح است كه  همه اين مقررات و منهيات ، هر چه كه هسـتند،  
چه مذهبي و چه غير مذهبي، بهرحال براي اين منظور وضع شده اند كـه  
. از دستبرد غير به چيزي كه به مالكش تعلق دارد جلوگيري بعمـل آورنـد  

اگـر  "توصيه ميشود كـه   ،پيغمبر مسلمانان ،محمد حتي وقتي كه به زنان
خدا ترس و پرهيزكار باشيد پس زنهار نازك و نرم با مردان سخن مگوئيد 

دقيقـا مسـئله بـر سـر      46"مبادا آنكه دلش بيمار است و به طمـع بيافتـد  
حفاظت از كاالئي است كه قرار است فقط و فقط ملكش حق لـذت بـردن   

  .از وي را داشته باشد
ين همان قانون مالكيت است كه در مـورد مالكيـت بـر    بنابراين، ا

تنها تفاوت مسئله در اينست كه در اينجا چون . ساير اشياء نيز وجود دارد
داراي شعور و اراده است، از اينـرو،   ،موضوع مالكيت بر خالف اشياء بيجان

نيز در اينكار يعني در جلوگيري از مصـرف غيـر    وي سعي ميشود تا خود
اينكـار از طريـق يـك سلسـله     . ديگران دخالت داده شـود  طقانونيش توس
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آنهـا زن تحميـق و شستشـوي مغـزي ميشـود       طكه توس خالقيمفاهيم ا
كـه معنـائي جـز     "نجابـت "و  "پاكـدامني "چون  يمفاهيم. انجام ميگيرد

  .جنسي و انحصاري زن به شوهر آتي يا كنونيش ندارد بردگيتعلق و 
ن اوان كودكي باعـث ميشـود   تقديس و تكريم اين مفاهيم از هما

 شكل بگيـرد ن خصوصيات ايبا در رابطه تفكيك ناپذيري دختر هويت كه 
شخصيت خود را با آنها شكل دهد و بتدريج وقتيكـه بـه سـنين    كودك و 

د و نباالتر ميرسد، اين خصوصيات جزو عناصر دروني شخصيت وي ميشـو 
بردة جنسي  اين خود بهترين ضامن حفظ رابطه اي ميگردد كه در آن زن

  .مرد باقي ميماند
 

  وفاداري - 3
  
وفاداري زن به مرد تا پايان عمـر   ،و اما شرط سوم تحقق مالكيت

از آنجا كه زن هنگاميكه بتملك كسي در ميĤمد برعكس اشـياء كـه   . بود
براي هميشه در تملك صاحب خود باقي ميماندند، ممكن بود مالك خود 

آنهـا   يو اخالق نان از نظر روحيآموزش درس وفاداري به ز را ترك كند،
را طوري بار ميĤورد كه هنگاميكه شوهر ميكردند براي هميشه و تا آخـر  

ايـن نيـز در كنـار    . عمر داوطلبانه در تملك صاحب خود باقي ميماندنـد 
له ديگري بود تا در مقابله با اراده مملوك كه ممكن يوس ،تبعيت و نجابت

، تحقـق  سئوال برده از آن تخطي كنـد  زيربود رابطه و قرارداد مالكيت را 
  .كامل مالكيت را فراهم ميكرد

بنابراين اصل و قاعده، زن فقط يكبار شوهر ميكـرد و هنگاميكـه   
شوهر حق داشـت  . شه به شوهرش تعلق داشتياينكار را ميكرد براي هم

  او از چنين حقي برخوردار نبود  د ولينماي هر موقع كه مايل بود او را رها
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  .انديمت براي هميشه نزد شوهرش باقي مميبايس و
زيـرا  . واضح است كه اين همان رابطه يكطرفه مالك و شيئ بـود 

ميتوانيد هر زمان كه مايل  ديزي را در مالكيت خود داريچكه شما وقتي 
حق ترك شما را ندارد، و اين همان  وربزولي شيئ م. باشيد آنرا رها كنيد

و هنـوز هـم    اشتاختيار مرد قرار دبود كه در آنزمان تنها در  القحق ط
  .در بسياري از مناطق جهان قرار دارد

نفوذ اين ايده ها در ميان زنان تا حدي بود كه در ايـن مـورد در   
زبانهاي مختلف مثلهايي بوجود آمده بود كه عمدتا از جانـب خـود زنـان    

  . برده ميشدالگوهاي اخالق بكار  همچون
زن با چادر به خانة ": كه ميگفتندمثال در ميان ايرانيان رايج بود 
: و يـا فلسـطيني هـا ميگفتنـد     ".شوهر وارد و با كفن از آن خارج ميشود

 ".زن من هيچوقت از خانه بيرون نميرود تا وقتي كه بيرون بـرده شـود  "
زن مثل ميخي كـه در ديـوار فـرو    ": لوتر نيز ميگفت. يعني بهنگام مرگ

  ".رفته است در خانه ميماند
از حق طالق وسيله ديگري بـود تـا در صـورتيكه     محروميت زن

قيد اخالقي وفاداري زن به مرد در حفـظ بنـدگي داوطلبانـه اش كـارگر     
و  بردگـي نيفتد، و زن عليرغم اخالقيات موجود بخواهـد خـود را از قيـد    

بق محروميـت زن از حـق   ريعني از ط ،مالكيت مرد رها سازد، از اينطريق
  .مل آيداز آزادي وي جلوگير بع ،طالق

وفـاداري  "و  "پاكـدامني "، "اطاعت"باين ترتيب، اصول سه گانه 
از جمله مجموعة اخالقياتي بودند كه نـه تنهـا بـراي دخالـت      "به شوهر

ـ    دسـت  "حفـظ خـويش در برابـر     هدادن فعاالنه و داوطلبانـه خـود زن ب
ديگران بكار ميرفتند، بلكه همچنين براي قابل  "سوء استفاده"و  "اندازي

 .ير نگاه داشتن وي در بازار به خـورد او داده ميشـدند  ذو معامله پمصرف 
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ايدئولوزيكي بودند كه براي دخيـل  -اينها همه  جزئي از تداركات اخالقي
كردن خود زنان در اسـتمرار موقعيـت بـي حقـوقي و بردگيشـان  بكـار       

  . ميرفت
شكنجه بدني  -1: اخالقي، سه عامل گانهه در كنار اين عوامل س

سنگسار،  -2، )تنبيه بدني، قطع غذا و مسكن به زن يا نفقه (ي و گرسنگ
محروميت از حق طالق نيـز وسـائل ديگـري     -3تازيانه و قتل و سرانجام 

بودند كه حفط رابطه مالكيت مرد بر زن را از طريـق قـانوني و از طريـق    
  . بكار بردن خشونت تضمين ميكردند

  
  وفاداري

  حتي پس ار مرگ شوهر 
  

ث آنچنان قوي و ريشـه دار  د بر زن در دورة مورد بحمالكيت مر 
زن حتـي پـس ار مـرگ مـرد نيـز از قيـد آن        ،منـاطق  بود كه در بعضي

شد و ناچار بود تا آخر عمر و تا دم مرگ به شوهر خود وفـادار  يخالص نم
  .بماند

زن همينكه جفت "،  يبراي نمونه، در چين بنا بر مقررات مذهب
ـ دگيش احساس اطاعت و وفـاداري اش  شوهرش شد، در تمام طول زن ه ب

رش ميمرد او نبايد دوبـاره  هيير كند، و از اينرو، وقتي كه شوغوي نبايد ت
  47".ميكردازدواج 

از ازدواج و در دوران  شوهر، حتـي قبـل   زن نه تنها پس از مرگ
باين معنا كه دختـر رسـما عضـو    . كودكي نيز به خانواده وي تعلق داشت

جائي  نميشد و در شجره نامه خانوادگيسوب خانواده طبيعي خودش مح
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بعبـارت  . دختري ميناميدند براي همين او را نا. براي نام او وجود نداشت
ديگر، او به خانواده خودش تعلق نداشت و در آنجا تنها پرورش و آمادگي 

در آنجا . يونددپش بود بيميافت تا به خانواده اصليش كه خانواده شوهر آت
يرفته ميشد و در شجره نامـه آن  ذعضو رسمي خانواده پ بود كه او بعنوان

  . جائي را براي خود اشغال ميكرد
ينكه وارد خانه شوهر ميشد، در آنجا نه تنها يباين ترتيب، زن هم

بلكه ومهمتر از آن، تابع والـدين وي نيـز ميبـود، آنهـم تـابع       ،تابع شوهر
ـ  چنانكه هر بامداد بالفاصله پس از بيداري ميباي. مطلق رش هشـو  اسـت ب

يم سئوال با نفسهاي در سينه حبس و صداي مال"نزد والدين وي رفته و 
ردي دد كه مبادا لياسهايشان زياد گرم يا سرد باشـد، بيمـاري يـا    نميكرد

داشته باشند، جائي از بدنشان درد كند،  كـه آنهـا را در داخـل و خـارج     
يشـان  راام بشدن از اطاقشان كمك كنند، و اگر چيزي ميخواهند با احتر

و همه اينها را بايد با چنان ظـاهري مشـتاقانه انجـام دهنـد كـه      . بياورند
  48".والدين آنها احساس ناراحتي نكنند

در ميان يهوديان نيز اگر مرد براي هميشـه خانـه و زن را تـرك    
ميكرد، اين كافي براي درخواست طالق و ازادي زن نبـود و او ميبايسـت   

دار ميماند، مگر آنكه دو نفـر مـرد بـه مـرگ     تا پايان عمر به شوهرش وفا
  .شوهرش شهادت ميدادند

        
  "ساتي"مراسم 

  يا خودسوزي زن
  

و اما وحشيانه ترين و جان خـراش تـرين نـوع وابسـتگي و قيـد      
در . وفاداري زن نسبت به مرد در هند و در ميان پيروان مذهب هندو بود
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رش ميبايسـت خـود   از مـرگ شـوه   ساينجا قاعده بر اين بود كـه زن پـ  
باين ترتيـب كـه زن در مراسـم سـوزاندن     . ميكرد )(Sati "ساتي"سوزي 

بـه  . نشسـت و همـراه او در آتـش ميسـوخت     در كنار او مـي  ،جسد مرد
چگونگي اين مراسم كه در آن چنين جنايت هولناكي در لفافه تقـدس و  
مذهب و تحت عنوان خرافة وفاداري زن به شـوهر در حـق زن و بدسـت    

  :و انجام ميگرفت توجه كنيدخود ا
  

اتي را انتخاب ميكند، اين كار حكم اجراي يـك آئـين   سي يا زبراي زني كه خودسو" 
الت ايده آل تصميم وي در ايـن مـورد بايـد    حدر . مخصوص و مقدس را دارد يمذهب

ر داو بعد از اينكه لباس عروسيش را به تن ميكند، خـودش  . فوري و بدون تامل باشد
  .دستور فراهم كردن مقدمات مراسم خودسوزي را ميدهدكمال آرامش 

مش تجديـد نظـر   يهرچند ديگران ممكن است با سماجت از او بخواهند كه در تصم  
او بـا  . كند، بخصوص بخاطر بچه هايش، ولي گويي حرف آنها را اصال نشـنيده اسـت  

انـد، ولـي او    مهرباني براي آنها دعا ميكند و با آنكه همه در اطراف او مغموم و گرفته
ه اشگي هم نميريزد، چرا كه از نظر او ايـن لحظـه يكـي از بـا ارزش تـرين      رحتي قط

با قربـاني كـرد    كه الئي استابراي او اين فرصت و. لحظات زندگيش محسوب ميشود
فر لـذت بخشـي   سـ تـو گـويي بـه    . خود، زندگيش را بطور كامل وقف شوهرش بكند

آنگـاه آنهـا هـم از    . د و از آنها طلب دعا ميكنددر برابر بزرگترها سر خم ميكن .ميرود
صميم قلب او را دعا ميكنند و به او همچون كسي كه خدا در جسمش حلـول كـرده   

او در حاليكه تمام اهالي روستا گرد آمده اند تا شاهد ايـن لحظـه    نيعي. نگاه ميكنند
 مهيب باشند، پيشاپيش همه بسوي محل خود سوزي و جائيكه جسد شوهرش بـراي 

مراسـم مقـدماتي، او در حاليكـه     يپس از اجرا. فته است، راه ميافتدرار گوختن قرس
. اع ميكندودبراي آخرين بار با همه  )Pranamanjali(دستهايش را روي سينه نهاده 

آنگاه در نهايت آرامش، از نردبان بـاال ميـرود ، روي تـودة هيـزم هـا مينشـيند و بـا        
او . ز ميكشـد دراخود ميگذارد و يا در كنار وي دلسوزي سر شوهرش را به روي دامن 

آرامش و متانت خـود را   ،تش به او ميرسندآدر تمام مدت حتي هنگاميكه زبانه هاي 
يـك همسـر خـوب، يـك     جمعيت بـا هلهلـه و كـف زدن از او بعنـوان     . حفظ ميكند



  ٢١١شرايط خريد زن بهنگام ازدواج                                                      
__________________________________________________  

 ي كه براي خود، خانواده اش، و روستا، شأن و افتخار آورده است،واقعي، كس "ساتي"
مردم همچنين مراتب حق شناسي خـود را از اينكـه فرصـت    .... تحسين بعمل ميĤورد

  49".دارندي بزرگ باشند ابراز ميررا يافته اند كه شاهد اين فداكاناي
  

در  .زن همچنين ميتوانست بجاي آئـين خودكشـي بيـوه بمانـد     
اينصورت ناچار بود از آن پس تا پايان عمر زندگي خفت بـاري را بـدوش   

از اين پس براي آنكه همـه او را بشناسـند و نگاههـاي خفـت بـار       .بكشد
را كه معموال زنـان بـه   ) Tilaka( خود را نثار وي نمايند، بايد خال قرمزي

  .نشان عزاداري بر روي پيشانيشان ميگذاشتند، بر ميداشت
از ايـن   بعالوه، براي نشان دادن موقعيت خفت بار خـود ديگـر    

تراشيده اش را با گل يا چيز ديگـري زينـت    موها يا سرنميتوانست  پس
يا به گوش و بينـي اش جـواهر آويـزان كنـد، زنجيـر بـه گـردنش        . دهد

رهنه راه برود و باز اين پس ميبايست پا . بياندازد يا النگو به دستش كند
ساري ساده اي بافته شده از پنبه و به رنـگ مخصـوص و معمـوال بـدون     

  . بلوز به تن كند
همة اين زينت آالت و خود آرائيها محروم بود بلكـه   او نه تنها از

ل جشـنها و گـرد هـم    ثهمچنين حق شركت در هيچ شادي و سروري م
در يك كالم تغيير موقعيتش از همسـر بـه زن   . آئيهاي عمومي را نداشت

بيوه بايد چنان ميبود كه در تمام لحظات زندگيش در افسوس از دسـت  
  . دادن شوهرش باقي ميماند

شوهرش را از دست داده بـود قـرار بـود بـا خودسـوزي،       زني كه
بد خـود را كـه باعـث مـرگ شـوهرش شـده بـود در آتـش          ∗ي "كارما"

                                                 
اين نتيجـه  بنـا بـر    . بنا بر اصل كارما هر عمل فرد در رندگي كنوني در زندگي بعديش نتيجه ميداد*

نوع عمل فرد ميتوانست خوب يا بد باشد و بعبارت ديگر كارماي خوب يا بدي را براي او  بوجود آورد 
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بسوزاند و با منزه كردن خود از آن، براي زندگي بعدي خود كـه پـس از   
ولي حـال كـه بـا امتنـاع از     . مرگ شروع ميشد، كارماي خوب توليد كند

مل ميكرد، ميبايسـت اينكـار يعنـي از    خودسوزي كارمايِ بد را با خود ح
ميان بردن كامايِ بد خود را با تحمل محروميت هائي كه بعنوان بيوه زن 

  .بر او مقدر شده بود بانجام برساند
در حالت اول يعني خودسوزي، زن در زندگي بعدي با شـوهرش  

در حاليكــه حالــت دوم ايــن مســئله را كــه . در بهشــت جــاي ميگرفــت
به بهشت ، جهـنم ، و يـا بـه بازگشـت مجـدد بـه       (كجا سرنوشت آنها به 

عـدي زن  بختم ميگردد نامعلوم ميگذاشت و آنرا تماما به عملكرد ) زمين
  .در بقية عمرش بعنوان زن بيوه مربوط ميكرد

باين ترتيب زندگي پس از مرگ شوهر در هند بـراي زنـان بيـوه    
د سوزي را نـه  آنچنان مشفت انگيز و خفت بار بود كه بسياري از آنها خو

  .بخاطر اعتقاد به آن بلكه براي فرار از چنين سرانجامي انتخاب ميكردند
البته بايد توجه داشت كه خودكشـي زنـان بـراي فـرار از زنـدگي      

در چـين  . سخت و طاقت فرسايي كه داشتند تنها به هند محدود نميشـد 
در دوران سلسـلة  . نيز خود كشي زنان در مقياس وسـيعي وجـود داشـت   

زن خودكشـي كـرده    8688بر اساس مدارك دربار، بطور تخمين  "انيو"
بودند و واضح است كه در وضـعيت ضـعيف ارتباطـات و اطالعـات در آن     
  زمان، اين رقم تنها بخش بسيار كوچكي از رغم واقعي خودكشي هائي بود 

                                                                                                      
يگـري متولـد   هر كس پس از مرگ دوبـاره بصـورت موجـود د   . كه در زندگي بعديش تاثير گذار باشد

ميشد و اينكه در تولد جديدش از زندگي خوب يا بدي برخوردار شـود، بـه اعمـال كنـوني يعنـي بـه       
بنابراين، همانطور كه زنـدگي بعـدي هـر فـرد نتيجـة زنـدگي       . كارمائي كه آفريده بود بستگي داشت

  .كنونيش بود، همينطور هم زندگي كنونيش نتيجة زندگي قبلي اش بود
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  50.كه انجام ميگرفت
 البته بايد خاطر نشان كرد كه تمام اين مقررات و آداب و رسـوم  

وحشيانه و ضد انساني كه بمنظور تحميـق زنـان و كـل جامعـه شـكل و      
ي بخود گرفته بود، عالوه بر اينكه هدف كنترل زنان را مـد  سشمايل مقد

  .نظر داشت، بعالوه از انگيزه هاي اقتصادي نيز نشات ميگرفت
آن زمان هند، مسئوليت نگهـداري زن پـس از فـوت     ةدر جامع 

از اينرو، تحمل محروميتهاي مزبور . ميافتاد شوهر به گردن خانواده شوهر
بـه زنـان بيـوه، كـه در معنــاي اقتصـاديش چيـزي جـز تنـزل نيازهــاي         

هدف اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي آنان بحداقل ممكن نبود، نميتوانست 
اجتماعي خانواده شوهر در نگهـداري  -سبك كردن بار مسئوليت اقتصاي

  .وي را نيز در مد نظر نداشته باشداز 
از آنجا كه مردان عموما با دختران بسـيار   ،و مهمتر ار همه اينكه

جوانتر از خود ازدواج ميكردند، و در نتيجه مردان عموما قبل از همسران 
ــد، از اينــرو، مقــررات  ــان بيــوه  "ســاتي"خــود ميمردن و خودســوزي زن

شـده باشـد كـه از انتقـال      براي ايـن وضـع   ، يكي همميتوانست در واقع
چيزي كه اين   .بعمل آوردث جلوگيري ران به زنان از طريق ادارائي مرد

نظريه را بيشتر مقرون به حقيقت ميكند اين است كه رسـم خودسـوزي   
نگال كه در آن زنان از حق ارث بردن برخوردار بودنـد  بدر مناطقي مانند 

  51.عموميت بيشتري داشت
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  سوم فصل
  

  ت شوهر بر زنيمالك
  ريت بر زن به غيا انتقال حق مالكيازدواج 

  
  د زن ؟يچرا خر

 
نبود كـه    ار خودشير كه قبال گفتم اوال دختر به اخترا همانطويز

گونـه نقشـى در   چيهدر واقع وى . را انتخاب مى كرد  مرد مورد عالقه اش
مورد انتخاب مردى كـه   نه تنها در. نداشت  نده اشيمورد انتخاب شوهر آ

ى و چـه    نكـه يان در مـورد  يود با وى ازدواج كند ، بلكـه همچنـ  قرار ب كـ
رد و اساسـا در مـورد خـود ازدواج    ين ازدواج صورت پـذ يزمانى قرار بود ا

نكه به سـن  يدختر هما نه ؟ يا اصال مى خواهد ازدواج كند ينكه آياعنى ي
را نهـا همـه او   يا. دادنـد يم شوهر  د او را بدون دخالت خودشيرسيبلوغ م

دخـالتى در    آنكـه خـودش   Ĥورد كه بـدون يبصورت شه بى اراده اى در م
گـر منتقـل   يباشد از دست صاحبى به صـاحب د داشته   شيسرنوشت خو

چگاه از يبفروشد ه زى رايهمانطور كه وقتى كسى مى خواهد چ .مى شد
و بـه چـه   ، كى ا مى خواهد فروخته شود ؟ و اگر بلهيآن نمى پرسد كه آ

  . ملك پدر بودين بود كه دختر مايعى ايجه طبينها همه نتيسى؟ اك
 خواستگارى  نگام ه  به  و  اجازدو  از  كه بعدها قبل نيالبته ا
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و پسند وى  دن مردين براى ديمى گرفت ان زن و مرد صورت يمالقاتى ب
رى بعدها  بدنبال خواستگان كه يو ا.  دار بود  و نه پسند زن يبود كه خر

دنـد و  يگر را مى ديگر قبل از ازدواج همديكديآشنائى با زن ومرد براى  ،
رتـر كـه در روابـط زن و مـرد     يدوران اخرون مى رفتند به يگاهى با هم ب

 م ،يقـد  در دورانو گرنـه  . گرفته بـود مربـوط مـى شـد     رفرمهائى انجام 
سـط  دواج  توعمومـا  قـرارداد  از   ،م يدورانى كه ما  از آن سخن مى گـوئ 

ده ينـ نكه وى شوهر آياماد ، دور از چشم دختر و بدون ان دختر و ديوالد
نـده  يشـوهر آ  ،كه دختـر  يبطور. باشد انجام مى گرفت ده يرا حتى د  اش
وسى و در اطاق حجله بود كـه مـى   عرن بار تنها در شب يرا براى اول  اش
سـت  در.  )شـد ره مانطور كه در مورد پاتانهاى افغانستان بĤن اشـا ه(د يد

سىِ كسى معاملـه شـده و بـه    ا فاحشه اى كه براى لذت جنيمثل برده و 
كبار و براى يجا زن تنها ينن تفاوت كه در ايشد، با ايفرستاده م بستر وى

ك مـدت كوتـاه و   يـ شد و فاحشـه بـراى    مىدارى يتمام عمر بود كه خر
  :ن قرار بود كه زنين قرارداد و معامله از ايمحتواى اصلى ا. نيمع

  
  .ارضاء مى كردمرد را از لحاظ جنسى  -1
ــاز طر -2 ــا ي ــانگى آس ــدمات خ ــراهم    شيق خ ــه ف   او را در خان

  .ساختيم
   :انجاماو فرزند مى آورد و از آنها نگهدارى مى كرد و سربراى  -3
    .رسانديارى ميبه  او  ،داشتياگر وجود م -دىيدر كار تول -3
 

 :مرد ،ن خدمات يدر مقابلِ ا
  
 مبلغى ا خانواده اويوى به پدر  بهايبابت زن  خريددر قبال  -1
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  .پول پرداخت مى كرد
  . ت مى نموديو از او حمان يشت وى را تاميمع -2
ا با كـم و  يد ازدواج در تمام نقاط دنن چهارچوب عمومى قراردايا

ازدواج و طـالق و   و از آنجا كه قواعد. نجا و آنجا بوديدر اتفاوتهائى   شيب
نرو ياز ا  ،د كه در انحصار مذهب بود بواى حقوقى نه هيمرگ از جمله زم

ل در يروشـن و بـه تفصـ   ن امور بطور يات و مقررات مربوط به ايتمام جزئ
ن بـراى مسـلمانان قواعـد    مثال در قـرآ . مذهبى آمده بود  كتابهاى مقدس

  : ن شرح مقرر شده بوديازدواج با
  

با آنها ممنوع بوده است ماننـد  مواردى كه ازدواج (ر از آنكه ذكر شد يو هر زنى غ... "
 ق زناشـوئى يـ بـه طر  )د از منيتاك(مال خودحالل است كه به  )من از.. عمه و ،خواهر

كـه  ن را يد آن مهـر معـ  يچنانچه از آنها بهره مند شو  پس .د ينه آنكه زنا كن ،ديريبگ
   1"...ديمزد آنهاست به آنان بپرداز

  
بـود كـه زن مـى    خـود   شود مرد با مـال يهمانطور كه مالحظه م

م آزادانه دو نفر بـراى  يقرآن ازدواج عبارت از تصم ن از نظريبنابر ا. گرفت
پـول و   ديـ كـه بـراى انجـام آن با   زى بود يبلكه چ ،مشترك نبود  زندگى

   دى يچ معامله خريد همانطور كه هيبزبان قرآن مال داشته باش
بـه   ن مـال بـراى پرداخـت   يـ قسـمتى از ا . ست ير نيبدون پول امكان پذ

مى شـد بـه   ده يه ناميز كه مهريد وى بود و بخشى نين زن براى خريوالد
  . خود زن پرداخت مى شد 

و پوشاك زن بـود   نفقه همان مخارج روزانه مثل خوراك ،بعالوه 
 ،بود كه مرد بصورت خانه  ه مبلغىيو مهر ، ن مى شد يكه توسط مرد تام

مرد آنرا نزد  ،ب موارد هر چند در اغل. ا پول به زن مى پرداخت يملك و 



  ٢٢٢مالکيت شوهر بر زن                                                                 
__________________________________________________ 

در داشـت و تنهـا بهنگـام طـالق و آنهـم      خود بطور گروگـان نگـاه مـى    
ى داشـت و مرتكـب   عانه و مناسـب يكه زن در طول ازدواج رفتار مطيصورت
  . داد يبود باو منشده  "زشتى"عمل 

ن و چـه بعنـوان   ه چـه بعنـوان بخشـى از بهـاى ز    يبهر حال مهر
نترل رفتار وى و در اغلب مـوارد  راى كبله اى بود يبخشى از مزد وى وس

نامناسـب بـه زن   ز به بهانه هاى مختلف مانند تهمت سركشى و رفتـار  ين
  .ن مدعا بود ير از قرآن خود شاهدى بر ايه زيآ. داده نمى شد 

  
ارى بر او يد و مال بسيار كنيگر  اختيد زنى را رها كرده بجاى او زنى ديو اگر خواست"

له تهمت زدن بزن مهـر  يا بوسيآ. د يريزى از مهر او باز گيد چيباد البته نيمهر كرده ا
و چگونه مهر آنان را . است  نكار آشكاريو زشتى ا  ن گناهى فاشيد؟ و ايريى گاو را م
مرد بـه  (ده يرس )ازمن _خود(كسى به حق )از من _هر(كه يگرفت در صورتد يخواه

آن زنـان مهـر را در مقابـل    كه يو در صـورت  )به نفقه و مهر خودو زن   شيلذت و آسا
      2".از شما گرفته اندت و عهد محكم حق يعقد زوج

  
قه مى دهـد و  همانطور كه مالحظه مى شود مرد به زن مهر و نف

  .گر خدمات خانگى يبعبارت د و ،   شيو آسا  زن به او سكس
د زن يـ عنى مبلغى كه بابـت خر ي "مال  "بات يالبته مقدار و ترك

. پرداخت آن در مناطق مختلـف فـرق مـى كـرد     نحوه  ،پرداخت مى شد
بخشـى كـه     .بـود   بخـش ان شـامل چنـد   يرانيان ايثال مبلغ مزبور در مم
ور كامـل ولـى بهـر حـال بـراى      ده مى شد و هرجند نه بطينام "ربهايش"

ست قبل ير دادن باو بود كه مى بايمخارج بزرگ كردن دختر و شجبران 
   . از ازدواج پرداخت مى شد 

 ا ي  و مرد   ن بود كه هنگامى كهياز ا  عبارت  كه  "ه يمهر"و 
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ن وى يد زن به نزد والـد يعقد قرارداد خرن وى براى خواستگارى و يوالد
ر آنـرا بـه زن د  پرداخـت   ،ك و چانه زدنهاى معمول از چ  مى رفتند پس

از توافـق بـر سـر      ب كـه پـس  ين ترتيبا. صورت طالق تعهد مى نمودند 
كـه همـان   مرد پشت ورقه قرارداد را  ،ط معاملهير شرايساو د يمت خريق

شد كه فالن مبلغ يق متعهد مينطريامضاء و از ا ،قرارداد عقد و ازدواج بود
  . ه زن كند يدارائى را مهر

دار بخشـى از مبلـغ   يـ ن بود كه خريداد ايدر واقع آنچه كه رخ م
عنـى  يال از بهره منـد شـدن از مصـرف كـا    نان يا مزد را براى اطميد يخر

ان مصرف يدر جرتا اگر . ت خدمات آن بعنوان گرو نزد خود نگه مى داش
  . ات مورد معامله نبود آنرا نپردازد يفيدارى شده مطابق كيكاالى خر ،

ز مـى  يـ اگر اعمال زن رسوائى برانگ " ،د هوين مذهب يبنا بر قوان
ن يفرمردم برسد شروع مى شد تا ن  وشون بلند كه بگيبود كه از داد و ش

مـه نـوع مردهـا و حتـى     بچه هاى مرد در حضور او؛ و صحبت كردن با ه
ه "مرد مـى توانسـت از پرداخـت     ،رون رفتن يده بيبدون سرِ پوش توبـك" 

 Kethubah) ( ز يـ ر مـذهب اسـالم ن  د  3".ه بود احتراز كنديكه همان مهر
در طول زنـدگى بـا مـرد از او     شد كهيه به شرطى به زن پرداخت ميمهر
    .ه مرد سر نزده باشديلا مخالفتى عيزشتى و  عمل

  
د به يه قسمتى از آنچه مهر آنها كرده اد كيرى و بهانه جوئى نكنيو بر زنان سختگ..." 

   قرآن 4". مگر آنكه عمل زشتى و مخالفتى از آنها آشكار شودد يريجور بگ
  

ر كـه قـبال   ات كاالى مورد معامله همانطويات و خصوصيفين كيا
بـه   "وفـادارى "و  "پاكـدامنى " ، "اطاعـت "از ه كـردم عبـارت   بĤن اشـار 

ات مزبـور  يبودم كـه خصوصـ  من قبال خاطر نشان كرده  .ودصاحب خود ب
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 اتين خصوصـ يـ مورد مبادله بود و زنى كه فاقد ات كاالى يفيجزئى از ك
ن بـه  يت پـائ يـ فيگـرِ بـا ك  يمثـل هـر كـاالى د    ،وان زن نامناسب بود بعن

ت خـدمات زن  يـ فيولى براى آنكه ك. شد  نمى دهيا اصال خريدشوارى و 
تا  شكل معامله مى كردندن ينرو آنرا باياز ا ،ن شده باشد يكنترل و تضم

مگر آنكه عمل زشـتى و مخـالفتى   "ى عنيدر صورت نامناسب  بودن كاال 
  . مت آنرا نپرداخته باشند يتمام ق "از آنها آشكار شود

ن آمده اسـت ولـى بـراى    ت از زنايه ظاهرا براى حماين آيالبته ا
 ،ر در قـرآن  گـ يبعبـارت د . جنسى و خانگى ت از زنان بعنوان برده يحما

جنسـى و خـانگى تنـزل    ك برده يو كاال و   ئيك  شيابتدا  زنان تا حد  
  داده مى شوند و بعد از مردان خواسته مى شود كه از شكستن و فراتر 

رار مـى دهـد   ى قـ ت پسـت يـ ن موقعيرفتن از قانونى كـه زنـان را در چنـ   
كه در صورتى كه زن به تعهدات بـرده وارانـه   ن معنا يبا. خوددارى ورزند
ه يـ ن آياست كه خود اواضح . هاى كامل وى را بپردازند خود عمل كرد ب

ب يـ طى آمده است كه در آن مـردان بـا ع  يالعمل نسبت به شرا  در عكس
بـراى  زده انـد و  ه هم سـر بـاز مـى    ياز زنان از پرداخت همان مهرجوئى 

     ∗.ن عمل را دارديآنان از ان قرآن سعى در بازدارى يهم
غلـب بعـد از   ولـى ا  ،همانطور كه گفته شد مبلغ مهر گاهى قبل 

ن بسته به قدرت طرف مقابل در معامله يا. مى شدازدواج به زن پرداخت 
                                                           

 خـود مطلقـا بـى اطالعنـد و      ات كتابهـاى مقـدس  يان از محتوير اديروان ساياكثر مسلمانان مانند پ∗ 
مذهب از حق  تيات بعنوان مداركى دال بر حماينگونه آيب آنان از ايرهبران شارالتان مذهبى براى فر
مـذاهب    نست كه تمامى مذاهب و بخصوصيت امر ايكه واقعيحال در. و حقوق زنان استفاده مى كنند 

ك برده قرار مى دهند و بعـد  يت يسامى بعنوان بخشى از روبناى حقوقى موجود ابتدا زنان را در موقع
. ك برده و البته فقط در حرف دفاع مى كننـد  يگران از حقوق آنها بعنوان ياده روى هاى ديدر برابر ز

  . ا سرفدارى نمى رودين حالت فراتر از عدالت برده دارى يآنها در بهتر ن عدالتخواهىيبنابرا
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مـى    نشيلدو متمكن داشت وااد يواضح است زنى كه خواستگاران ز. دبو
بـراى  ادى يـ رد معامله شوند و نه تنها مبلـغ ز قدرت وا توانستند از موضع

بكننـد در    شين تقاضاى پرداخت آنرا از پيهمچن ه تقاضا كنند بلكهيمهر
ل مى دادند يب به اتفاق را تشكيت قريزنان معمولى كه اكثركه براى يحال
ستم يخود آن و در س رداخت بود تاپتعهد ك يه صرفا ين نبود و مهريچن

  . وجود اغلب پرداخت نمى شد مردساالرانه م
ران يـ در ا. اى اسـالم محـدود نبـوده    يـ ه تنها به دنيپرداخت مهر

ل بـه پـدر زن   ق پرداخت مهر كـه بصـورت پـو   ياز طرز ازدواج يساسانى ن
     5.گرفت يپرداخت مىشد انجام م

. تواند در رابطه با بـاكره گـى دختـر باشـد    يه ميگر مهريمعناى د
ى زن بـه مـرد   برابر خدمات  جنسـى  و كـار    درنفقه ن معنا كه  اگر يبا

ال از دسـت دادن  در  قبه پولى  است  كه دختر يمهر ،پرداخت مى شود 
افـت  يرود مرد به معامله جنسـى بـا زن در  عنى صرف وي ،باكره گىِ خود 

د به زن يمچنان بادر صورت طالق و فسخ معامله ه ،ن يبراى هم. كنديم
  . پرداخت گردد 

تر كه بصورت دست اول و بـاكره وارد معاملـه   دخ ،گر يبعبارت د
ر بـاكره از آن  يـ مصرف شـده و غ  ،دوم  شده بود اكنون كه بصورت دست

ق به او وارد ينطرياز ان تفاوت و خسارتى كه يد بابت ايبا ،د يگرديخارج م
   . افت مى كرديمبلغى در ،  شي ااز دست دادن باكره گ -شده بود

سـاحل   "ر منطقـه موسـوم بـه    ه ديجريدر كشور ن ،ن يبراى هم
مجبـور بـه    ،دارد باكره گى دخترى را بـر اگر مردى  )(Gold Shore "طال

    6.ه او مى باشديا پرداخت مهريازدواج با او و 
  ه يمهر ،ربها يد زن تحت عنوان شيد توجه داشت كه خريالبته با
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ته تعلـق دارد ولـى    خى به گذشـ ياز لحاظ تارگرى هرچند يز ديا هرچيو 
در شـهرها و چـه در   جهـان چـه   رى از نقـاط  ايز در بسيحال حاضر ندر 

. عى رواج دارديل با قدرت و بطـور وسـ  يارى از قبايان بسيروستاها و در م
الت كرد ياز ا "حران"در شهر ل يكى از قباي سيرئ "اووزالريزوا"محمود " 

  مصـاحبه بـا روزنامـه لـس    در  در تركيـه،  )Sanliurfa( "يورفاان لس"زبان 
  :ديگويمز ميتا  نجلسآ

  
  د و فـروش يـ ك مال تجارتى كه خريدارد كه ما به دخترانمان همچون  قتين حقيا"

  "،مينگاه  مى كنمى شوند 
  

هاى  ياز پشت دارى كه به انبوهى  شيرمرد ريكه به  پيو در حال             
  :اشاره مى كند ادامه مى دهده داده است يمى تكيگلبا روكشِ 

  
"ى فــاتســه" )Haci faut( ره يــون ليــليب 8  او بــراى دختــرش. ن يببــ نجــايرا ا 
به  $5000توانند تا يو ثروتشان مافه يبعضى دخترها بسته به ق. خواهد يم )1200$(

  7".برسند  فروش
  

 ،الديبعـد از مـ   1050تـا   500ان يدر فاصله م ،در قرون وسطى 
وهر انجام مى و شن صاحبان زن يازدواج بقرارداد  ،ك ين ژرمنيطبق قوان

ت زن يـ موميانتقال قدر ازاء  )(Dos " دوس"زى بنام يگرفت كه در آن چ
خانوادة دختـر نسـبت بـه وى داشـتند     ا بعبارت بهتر انتقال حقوقى كه ي

  .  شديد به صاحب قبلى وى پرداخت ميجد  ا شخصيتوسط شوهر 
  و عـروس  )(Mohar "مهـر "ز زن بها يان سامى هاىِ كهن نيدر م

   8.شد مىده ينام )Meorasa( "سامه اورا"
  براى  د كه او يگو يبه ما م )Hosea( "هوسه آ"غمبر يچنانكه پ
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مى از يپرداخته است كه ن )Shekel( "كلشه " 50  شيكى از زنهايد يخر
   9.استبصورت نقدى بوده   گرشيم ديبه صورت جنسى و ن آن

ا و تاتارهـ  ،در هنـد   )ائى هـا يـ آر( ك هـا يـ ان ودينطور در ميهم
   10.ج بوديع رايبطور وسد زن يز خريان باستان نيوناني

زن كـه  يه مى شود كه چگونه در گذشته زمانب مالحظين ترتيبا
ردادى بود كـه در آن دختـر   ازدواج قراو دارائى مرد را داشت  شيئحكم 

ن يهر چند ا ،مى شد نى فروخته ين وى در برابر مبلغ معيا والديبه مرد 
ن مختلفى پرداخـت مـى   يبه اشكال و تحت عناو مناطق مختلفمبلغ در 

   . ديگرد
زبـور  آنچه كه در مـورد صـاحب  و  مالـك دارائـى  م     ،بهرحال  
 ،ت صدق مى كرد يمورد مالك شيئمورد آن در   درست عكس ،صادق بود

ا يـ  شـيئ  ،بـود  كه از همه حقـوق مزبـور برخـوردار     عنى برعكسِ مالكي
چگونه يمطلقا از ه ،عنى برده بود يك انسان يحتى اگر  ،ت يموضوع مالك

ز خود و نـه  گر نه در مورد نحوة استفاده ايبعبارت د. برخوردار نبودحقى 
چگونـه حـق   ياستفاده قـرار دهـد ه   بود او را مورددر مورد كسى كه قرار 

شه بـى زبـان بـا او    هميرى نداشت و درست مثل يم گياظهار نظر و تصم
  . رفتار مى شد
در قـرآن   . د رخورد قرآن و مسلمانان با زن بون امر بينمونه ا     

بـر   ،د نيزنـان كشـتزار شـما   "د كـه   يـ بقره مى گوهنگامى كه در سوره 
ن گفتـه از دو نظـر دال   يا  11".ديد وارد شويليكشتزارتان از هر جا كه ما

ا بعنـوان  يثانو  يئ قت است كه زن در آن زمان بعنوان اوال شين حقيبر ا
  . ته مى شده است ملك مرد در نظر گرفيما

  ه يملك تشبيدارائى و ما  كيبه   عنىياول آنكه وى به كشتزار 
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به كشتزار از هر كجـاى آن حقـى اسـت    شده است و دوم آنكه حق ورود 
   . رديكه مالك آن است مى تواند تعلق بگكه تنها به كسى 

  د مـى شـد و در كنتـرل و تملـك كـس     اگر زن فرد آزادى قلمدا
ر دست داشت حتى اگر را د  بر بدنشنرو كنترل ياز ا و ،گرى نمى بود يد

مى بود و نـه    خودشن يد ايبا ،م يه او به كشتزار هم بگذرياز مسئله تشب
رد يـ كدام طرف با او عمل جنسى انجام گنكه از يكه در مورد ا ،  شوهرش

بطور كامل به شـوهر  ار را ين اختيدر حالىكه قرآن ا. م مى گرفت يتصم
ملكى ياضحى  است كه از نظر قرآن  زن مال  ويدلن خود ياو مى دهد و ا

اسـتفاده از وى مثـل هـر    رى از خود نداشـته و حـق   ياچ اختياست كه ه
باشـد تعلـق مـى      ى كـه شـوهرش  گرى بطور كامل به صاحب ويكاالى د
  . است گرفته 

نـان  ل باسـتان ز يم در اسـرائ يچنانكه در قبـل گفتـ   ،ن طور يهم
كه در زبان عبـرى معنـاى    )Ba'al( "بعلرا شوهر خود  ،همچون بردگان 

ا ارباب صدا مـى  يبمعناى لرد  )Adon( "ادون"ا يرا مى دهد و  "صاحب"
همه هر وى باشد و در رابطه با او از ا شويكه مى توانست پدر  12دكرده ان

اء تعلق مى گرفت برخـوردار  يا اشيوانات و يح ،حقوقى كه به مالك خانه 
 . بود

                       
    نفقه در برابر سكس

 فحشاى زن در خانوادها ي
 

ان ازدواج يدر جر ،د زن توسط مرد يما در مورد خر ،نياز ا  شيپ
م كه چگونه زن براى مرد يديد. م يصحبت كردل خانواده يبمنظور تشك ،
ن رو بخـاطر از  ياز هم. بود كه باو لذت جنسى مى داد  له سكسيك وسي
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مرد اى آنكه در خدمت و مورد استفاده و بر  شمصرفى ا  ن ارزشيجمله ا
  . دارى مى شد يست قبل از همه توسط وى خريرد مى بايقرار گ

. ن كـنم  نجا الزم است قبل از ادامه بحث نكتـه اى را روشـ  يدر ا
و چه مرد اگر بر مبناى انسـانى  چه زن باشد مخالف   لذت بردن از جنس

وانات ين مورد حيدر اداقل وانى چون حيم حيگويمن م(وانى باشديا حيو 
چ وجـه  يبهـ  )كننـد يانى تـر از انسـان عمـل م   انس ،جيده رايبر خالف عق ،
انند آزادانه و براى آنكه دو نفر مى تو. دارى كردن آن ندارد يازى به خرين

 ،گر لذت ببرنـد بـا هـم  رابطـه جنسـى برقـرار كننـد        يكديبا كى ياز نزد
گر از مصاحبه با هم يكديستانه با رابطه دوهمانطور كه دو نفر با برقرارى 

  .  لذت مى برند
ان دو نفـر اسـت كـه    يـ بانـه م نجا صحبت بر سر رابطه داوطليتا ا

ر كار است و نـه  نه اجبارى د. ندارد گرى برترى و رجحانى يك بر ديچيه
ر اخالقى مـى شـود   يغر انسانى و يان دو نفر هنگامى غيرابطه م. اكراهى 

ن يكـى از طـرف  يخود را از دست  مـى دهـد و   و آزاد كه جنبه داوطلبانه 
گـرى خواسـت خـود را در    يموظف و مجبور مى شود كه هر زمـان كـه د  

  . ار وى بگذارد ياخت
ست يابيبود كه هر زمان كه مى خواست زن من تنها مرد يوقتى ا

رفـت و نـه   يم  بـود بـه نـزدش   يم "سوار شـتر ا يحتى اگر بر سر اجاق و "
ست بنـا  يبايكه زن م شدين ميرت مسئله اآنوقت صو ،  ور بالعكسنطيهم

ار او قـرار دهـد و مـورد اسـتفاده     يـ در اختبه اراده مرد و باالجبار خود را 
  .  رد يجنسى وى قرار گ

  آن  ژه يق زور و شكل ويحق و برترى مرد بر بدن زن از طر نيا
   مى آمد چون هر گاه كه كسى كس بدستد زن يق خريعنى از طريپول 

  ست على يبايمدارى شده يز خريا چي  را مى خرد آن كسزى يا چيگر يد
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و ار يـ را كه اختيرد زيار وى قرار گيا نباشد در اختيل باشد ينكه مايرغم ا
در مصرف شدن الزمه هر  فه و اجباريعنى حق مصرف كردن و وظياجبار 

ار مصرف كردن و زن اجبار در يز مرد اختينجا نيدر ا. د است يمعامله خر
  . داشت  مصرف شدن را

ى بـود  ن درسهائيكى از مهمترياطاعت   ن بود كه درسيبراى هم
چ يگردنـد و بـدون هـ     وانند قابل فروشآنها بتكه به زنان داده مى شد تا 

  . رنديقرار گده يضى مورد مصرف مردى كه آنها را خراعترا
د نـوعى  يـ ازدواج كه در آن مرد زن را مـى خر ن شكل يدر واقع ا

زور بخـاطر  . جبار بكار مى رفت در آن زور و ارا كه يز. تجاوز جنسى بود 
رى مـذموم  سـت كـه امـ   اجـاد اجبـار   يعنى بخاطر ايجه مترتب بر آن ينت

 ق زوريـ از طر  مجبور كردن بـه انجـام سـكس    نينكه ايا. بشمار مى رود 
. ت امر نمى كند يچ فرقى در ماهيق زور مالى هيا از طريكى باشد و يزيف

د آنهـا وادار بـه   يـ ق خريـ گر را از طريكه افراد د استپول نوعى از قدرت 
ـ  ارى مى كند كه صاحب پول خواستار انجام ك ه كسـى كـه   آن اسـت و ن

بود وع ازدواجها نوعى تجاوز جنسى ن نينرو همه اياز ا. فاقد آن مى باشد 
عنـى  يله اعمال زور و اجبار يانجام مى گرفت و در آنها تنها وسكه به زور 

ز بـه  نجا عمل تجاوين معنا كه در ايبا. رق مى كرد بود كه فشكل تجاوز 
  . د زن انجام مى گرفت يو خرق پول يعنى از طريشكل فحشا 

. ى محسوب مـى گـردد   ز نوعى تجاوز جنسين فحشا نيبراى هم
ار كسـى قـرار   يپول براى مدتى در اختك فاحشه در ازاء يچرا كه وقتى  

ا نـدارد و  يـ دارد دوست نكه آن مرد را يرد مجبور است على رغم ايمى گ
در ازاء پولى كه از وى گرفتـه   ، ستيا نيبا او هست   سل به عمل سكيما

ز پاى زور و اجبـار  ينجا نيدر ا ،ن يبنابرا. ار وى قرار دهد يخود را در اخت
  . ن حال نوعى فحشا بودين نوع ازدواجها در عين ايبنابرا  .ن است يادر م
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كه مبناى آن مبادلـه اسـت   يا جامعه ،ه دارى يالبته جامعه سرما
نكه يرد چرا كه با قبول ايتجاوز جنسى را بپذفى از ين تعرياند چننمى تو

ـ   مبادله به صرف اجبارى بودنش   گـرى اسـت اسـاس   يبـه د وعى تجـاوز  ن
 ر سوال مى رود چرا كه اسـتثمار يعنى نظام اجتماعى خود وى زيجامعه 

   صـادى مجبـور بـه فـروش    از اقتيكه در آن وى از روى ن ،ز يفرد كاركن ن
ر يـ عى تجـاوز بـه حقـوق وى و بـه عملـى غ     به نو ، شود يم  كارش روىين

  . شود ل مىيقانونى تبد
زور  ق فشار وين جامعه تجاوز جنسى اگر از طرين در ايبراى هم

عنى خـارج  يد يا تهديكى يزيق فشار فياز طراقتصادى باشد قانونى و اگر 
  .ديآبحساب مى ر قانونى يد غه دارى باشياز چهارچوب نظام سرما

قـى  ر اخاليـ ابطه جنسى دو نفر را از اَشكال غبهر حال آنچه كه ر
انه و مختارانه آن ن جنبه داوطلبيمى كند همفوق در آورده و آنرا انسانى 

دن و يادن پول وادار به خوابدكه در فحشا شما كسى را با يدر حال.  است 
زن را  ،شوهرعنى يكه مرد يوقتدر گذشته .  د يلذت دادن به خود مى كن

او همان كارى را مى كرد كه د تا باو لذت جنسى دهد در واقع با يمى خر
  . ا برده انجام دهد يك فاحشه يبود با ممكن 

كـه در   ن مركز فحشا در جامعه بـود يخانواده مهمتر  ن اساسيبرا
خـود را بـه او     شيشد تا در ازاء مخارج زنـدگ يآن زن توسط مرد ناچار م

 ن نـوع يـ مـروج و حـامى ا  و مـذهب   ،ار وى قرار دهـد  ياخت بفروشد و در
ن ياز ام كه چگونه وقتى قرآن يديد 18ه يما در سوره النساء آ. فحشا بود 

ده مرد بـه  يهر كسى به حق خود رس "نصورت يصحبت مى كند كه در ا
ن فحشا صورت يدر واقع به ا "...و مهر خود  زن به نفقهو   شيلذت و آسا

  .   حشا را در خانواده نهادى مى كندفگر يداده و بعبارت د نىقانو
  ن رابطه را يبا معاصر ايتهاى اسالمى تقريك از شخصيد قطب يس
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  :ديگويوى م. كند ان مى يشترى بيبا صراحت ب
  

 ،حـق نـدارد    ،واگـذار شـده     ه اشزى بـر عهـد  يـ ت نگهدارى از چيكسى كه مسئول"
ز كـه ازدواج  يـ دختـرى ن  ،ن قاعده حقوقى يبنابرا. دزدى آن دعوت كند گرى را به يد

فـه  يخود را از دست مى دهـد و تنهـا وظ   )فرج(آلت جنسى ت يچون مالك ،مى كند 
بهره بردارى   تناسلى اش ز آلت ا ،حق ندارد  ،نرو يا از  ،نگهدارى از آنرا بر عهده دارد 

   13".ندبه آن بكگرى را دعوت به تجاوز يا ديكند و 
  

  :گريه اسالمى ديك فقيهمچنان كه به قول 
  
ن را بـراى لـذت   كـه او آلـت تناسـلى ز   قراردادى است  ،ك مرد مسلمان يازدواج با "

   14".رديار خود مى گيبردن از آن در اخت
  

ـ   يبراى هم اال گـرفتن  ن در اروپاى قرون وسطى  از آنجا كـه بـا ب
لـذا  . اده خـود بودنـد  انودر حال مسافرت و دور از خـ تجار اكثرا  ،تجارت 

كمربنـد  " له اى بناميخود را با وسآلت تناسلى زنان  ،ال يبراى راحتى خ
    .د آنرا بهمراه خود مى بردنديقفل مى كردند و كل "عفت

بت به زن و آلت تناسلى وى تنهـا  دى نسين ديب چنين ترتيبه ا
وجـود  ز يـ ان و منجملـه در اروپـا ن  در تمام جهژه مسلمانان نبوده بلكه يو

  .   داشته است 
  حتى تصور   امروزه  چند  هر  كه اشت ن نكته توجه ديد به ايبا

 ،باشـد  ار گرفتن آلت تناسـلى زن  يو در اختد يخر  شينكه ازدواج معنايا
ت بشرى يهرچند قسمت اعظم جمع( ،تكان دهنده و حتى مضحك است

زمان آن ولى در  )كنند ن نحو عمل مىيان خود هنوز به هميدر روابط م
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  چكسيج بوده است و تعجب هيار معمولى و راين دركى از ازدواج بسيچن
  . خته است يانگرا بر نمى 

ن     يبراى هم صـحه  ن هنگامى كـه زنِ شـوهر دار مرتكـب زنـاى م
عنى آنچه را كـه  يمى شد  ) جز شوهرشدن زن شوهر دار با كسى يخواب(

ر مـى  يـ غار يـ ختتعلق داشـت بـدون اجـازه او در ا    گرىيت آن به ديمالك
ك يـ نكار قبـل از همـه   يا ،دزدى مى شد گذارد و از نظر حقوقى مرتكب 

ك جـرم  اخالقـى و   يت محسوب مى شد تا يبه مالكجرم حقوقى مربوط 
جا مستوجب مجازات مـى  ن حقوقى در همه ين در سلسله قوانيبراى هم

  .   ديگرد
م يديـ ل ژرمـن  د يو قبا "ايمساپوتم"بين النهرينان مردم يدر م 

در قرآن .  ت محسوب مى شديمالكجرم زنا از جمله جرائم مربوط به كه 
كجا در ير د! مى شد  ا دزدى آلت جنسى خودشيز زنى كه مرتكب زنا ين

گر مستوجب يبعدى توسط خدا زندانى و در جاى دف ين تكلييخانه تا تع
  . شالق مى شودصد ضربه 
  

ان برسد و اهللا بـراى  يد تا عمرشان بپايدر خانه نگهدار زنهائى را كه مرتكب زنا شوند"
   15".دا كنديآنها راهى پ
  

د و يـ انـه مجـازات كن  ينان و مردان زناكار را به صـد تاز ك از زيد شما مومنان هر يبا"
  16"...دين خدا رافت و ترحم روا نداريدر باره آنان در دهرگز 

  
 100د و بـه  يان مسـلمانان تشـد  يـ ن مجازات بعدها در ميالبته ا          
و سنگسار بـراى   )ر شوهر دار يزناى زن غ (نه براى زناى ساده ياضربه تاز
ن يـ جالـب آنسـت كـه ا   .  افت ير ييتغ )زناى زن شوهر دار (حصنه زناى م
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عنى جرمهـاى مربـوط بـه    يت جرمهاى باال يقا بر مبناى ماهيها دقمجازات
ات چرا كه در آنها زنى كه شوهر داشت مجاز. ن شده بودند ييت تعيمالك
گـرى  يار دينكه مالى را در اختيبراى ا ،د يگرديمن ترى را متحمل يسنگ

فروختـه    و قبال  آنرا  به شـوهرش تعلق نداشت   داد كه به خودشيقرار م
  .  بود 

د يـ گـرى تائ يت بر زن را از جهـت د يگرى كه مالكينكته جالب د
گـر  ياء تصـرفى د يجنگها زنان بهمـراه همـه اشـ   نست كه در يا ،مى كند 

نكـه در  يجالـب ا و . ن غنـائم جنگـى محسـوب مـى شـدند      حا بعنوايصر
با زن شوهر دار بعنوان تجاوز به دن يعنى خوابيكه در زمان صلح زنا يحال

ن عمـل در  يولى هم ،عنى جرم محسوب مى شده يگران يت ديحق مالك
گـرى  ير مى شده انـد صـورت د  يدر جنگها اسان شوهر دارى كه مورد زن

  . نمى گشته است  چوجه جرم محسوب يمعنا كه بهن يبخود مى گرفته با
صـلح بـوده     واقع ناقضن بوده است كه جنگ در ين امر ايل ايدل

رام نى كه در زمان صلح مـورد احتـ  يقوان ،آن ان ير جرجه ديدر نت. است 
  . مى شده اند بى اعتبار  ،ت يمانند قانون مالك ،بوده اند 

ل مـى  يت تبـد يمالكوه اى براى يخود به ش ،جتا تصرف قهرىينت
 ،بـا خـود    ،منجملـه زنـان    ،ز يـ مت و غـارت هـر چ  يغنكه يبطور ،شده 
گرى تعلـق  يز بديهرچند آن چ ،استز بهمراه مى آورده يت آنها را نيمالك

   .داشته استيم
رباز ان جنگ بدست سـ ينرو زن شوهر دار هنگامى كه در جرياز ا

ء و غنـائم  اير اشـ يار جنگى و بهمراه سياسدشمن مى افتاده است بعنوان 
ن يقرآن در ابه سوره . ت وى در مى آمده استيجنگى خود بخود به مالك

  . ديمورد توجه نمائ
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در (ه ز بـر شـما حـرام شـد مگـر آن زنـان كـ       يـ ن )شوهر دار  (نكاح زنان محصنه  و"
    17".ديمتصرف و مالك شده ا )به حكم خداجنگهاى كفار 

نجـا  يبـر زن و در ا  تيـ كـه مالك  ميشـود مالحظـه   ،بيـ ن ترتيبا
مامى مقـوالت حقـوقى مربـوط بـه     در ت ،او توسط مرد   ت بر سكسيمالك
رفته شده اى يپذ امرچگونه ابهامى ير آن زمان با قوت و بدون هت ديمالك

  . بوده است 
ا تعلق داشت كـه او خـود   ز رحم زنان به خديان نيهوديان يدر م
ن يـ و بهنگـام ازدواج ا و بسـته مـى كـرد    را باز آنها   شيد خويبه صالح د

انچـه در  چن. مـى نمـود   ابت از خود به شـوهر زن واگـذار   يفه را به نيوظ
    -ابىة  م زنان خانحر"خدا  ،ميابراه  انت سارا به شوهرشيداستان خ

ر درسـت  يو تنهـا وقتىكـه كارهـا در مسـ     "بنددملك فاسق سارا را مى 
     18.را باز مى كندافتند دوباره آنها يم

د فكـر  يـ ر نشـان كـردم نبا  نطور كه من در گذشته خاطالبته هما
قبل از . اشته است در كتابهاى مذهبى وجود ددى تنها ين ديكرد كه چن

ـ  "مسـاپوتميا "م ز همانطور كه مـا در مـورد اقـوا   يمذاهب مزبور ن ن يدر ب
ملك مرد محسـوب  يزن بعنوان ما ،م يدين و قبائل ژرمن در اروپا ديالنهر

دى راجع بـه زن را  ين دنيز ما چيدوران حاضر نحتى در . گشته است يم
ن حقوقى دولتهاى معاصرى كه همچنان در يو قوانارى از مقررات يدر بس

كى ين عمومى در يبنا بر قوان . م يكنند مشاهده مى كنيذشته زندگى مگ
  :از كشورهاى عربى 

  
تـا   رد ويـ وددارى ورزد نفقه بـاو تعلـق نمـى گ   خ  م خود به شوهرشياگر زن از تسل"

كه ين تا وقتيهمچن. محروم مى باشد ن حقينكار خود ادامه مى دهد از اياكه به يوقت
ه اگر ب ،نيهمچن. جبور به رد وى مى باشد مد مربوط نمى شو  لى كه به شوهرشيبدل
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ا يو  ،ه اردوگاه انداخته شده باشد ا بي ،ر او نباشد يتقصحتى اگر  ،زندان افتاده  باشد 
از   نشيا توسط والدي ،ر دهد ييرا تغ  ا مذهبشي ،باشد ار گرفته مورد تجاوز جنسى قر

ن يتى باشد كه مانع ايا دچار وضعيو  ،آمده باشد رى بعمل يجلوگ  زندگى با شوهرش
افـت  يمشـمول در  ،ورد استفاده قرار دهد مك همسر ياو را بعنوان   باشد كه شوهرش
    19".نفقه نمى گردد

  
زى كـه  يـ تنهـا چ  ،د قـانون  ياز د نجا مالحظه مى گردد كهيدر ا

در   و فقط  مبادله سـكس  مى كند فقطن ييان زن و شوهر را تعيرابطه م
  . گر يز ديچ چيشت زن مى باشد و نه هيمقابل مع

و صـراحت   رحمـى ينجا قانون مى خواهد بـا ب يگر در ايدبعبارت 
 ان زن ويا در رابطه زناشوئى ميكه گون مورد را يتمام هر گونه توهم در ا

ت يمحبـت و انسـان   ،عشـق   ،ت يى معنوذره ا ،ان يبجز فحشاى عر ،مرد 
  . ان ببرد يز وجود دارد از مين

  شوهر نتواند همسرشكه يد مى كند كه تا زمانيحا تاكيقانون صر
مورد بهره برداري حتر يد استفاده قرار داده و بعبارت صررا بعنوان زن مور
ز اراده و كنتـرل زن باشـد و   ن امر خـارج ا ياگر احتى  ،د جنسي قرار ده

ا بـه وى تجاوزجنسـى   يور به زندان انداخته يمثال وى را حتى بدون تقص
  . نفقه اى در كارنخواهد بود ،كرده باشند

ز  يـ ران نيـ قانون مدنى جمهـورى اسـالمى در ا   1108طبق ماده 
 ،ت امتنـاع ورزد يـ ف زوجياز اداى وظـا هرگاه زن بـدون مـانعِ مشـروع    "

   ".هد بودمستحق نفقه نخوا
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  فحشا 

  در خارج از خانواده
 فحشاى آزاد

تحـت    سـكس   فـروش  ،م ير دورانى كه ما از آن صحبت مى كند
  ن شـكل فـروش  يهرچند عمـده تـر   ،خانواده ازدواج و در چهارچوب  نام

ى فحشـا  ،  مقـدس فحشاى  ،فحشاى آزاد . ع آن نبود ولى تنها نو  سكس
بوده انـد كـه در     سكس  از فروش گرىيدربارى و فحشاى دولتى اَشكال د

  .     دوره در نقاط مختلف جهان رواج داشته اند ن يا
ن شكل فحشا يج تريرا ،از فحشاى خانوادگى   پس ،اد فحشاى آز

مه و همـزاد  يشه ضـم يچرا كه هم. مى داده است ل ين دوره را تشكيدر ا
ته و ه مرد تعلق داشزن بلى كه يبهمان دل. اى خانوادگى بوده است فحش

ل يـ بهمان دل ،رى وى قرار داشته است ت و مصرف انحصايلذا تحت مالك
ى خـود را بـه  خـارج از    ت جنسـ يمرد بعنوان مالك مى توانسته فعالهم 

  . دهد   گرى گسترشيدا هرجاى يخانواده و 
د بـه  ت جنسـى زن را محـدو  يكه فعاليت مرد بر زن در حاليمالك

قدرت اقتصـادى  بسته به  ،ى مرد راه را برا  بالعكس ،وى مى نموده است 
بـاز   ،دهد   رشتوانسته گسترا تا كجا مى   ت اشينكه قدرت مالكيو ا  اش

  . مى گذاشته است 
به دلخـواه و چـه   شگى زنانى كه چه ين عامل باضافه وجود هميا

رچوب خانواده را از دست مى در چها  سكس  به اجبار امكان و حق فروش
بل از ازدواج ا روابط جنسى قيو  بخاطر تجاوزمثل دخترانى كه  (اند داده 

  سـكس   گرى جز فروشيد  و راه امرار معاش )شده انداز خانواده طرد مى 
  جـاد بـازار آزاد بـراى فـروش    يمبنـاى ا ، در خارج از خانواده را نداشته اند
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نـرو در تمـام   ياز ا.  و فحشاى آزاد در آن را فراهم مى ساخته انـد    سكس
ز جنسـى در  يـ ا چنـد زن و كن يـ ك يوه بر داشتن ان عالدوران مزبور مرد

عشـوقه و زنـان   ز بطـرق مختلـف از گـرفتن م   يـ در خارج از خانه ن ،خانه 
  . دن با فواحشِ آزاد فعال بوده انديخواب عقدى موقت گرفته تا

بطـه اضـافه   م مردان حق داشتن معشـوقه و را يونان قديمثال در  
ن معشوقه هـا حـق ادعـاى    يالبته ا .اند را داشته جنسى خارج از خانواده 

  ژاپن   شاهاىيگ مورد   در  ن امريهم .سهم از ثروت مرد را نداشته اند 
  . صحت داشته است 

  
  غهيص

  ا ازدواج موقتي
  

فحشاى  ،ن آنها يعه نشيش  در بخش  ،ز نيدر كشورهاى اسالمى 
عنـى تـا وقتـى    ي "عقد موقت  "ا ي "غهيص"انواده تحت عنوان خارج از خ
شـكل كـامال    بگيـرد مقامات و مقـررات مـذهبى انجـام    نترل كه تحت ك

  . ردداداشته و هنوز هم قانونى 
عه يكه هنـوز هـم در كشـورهاى اسـالمىِ شـ     ن نوع فحشاء يدر ا

 ،ك روز يـ ا يـ ك سـاعت  يـ مثال نى يج است زن براى مدت معيمذهب را
ـ .  گرفـت  يار وى قـرار م يدر اخت ،ه پولى كه مرد مى پرداختبسته ب ن ياب
ا يـ ه شـاهد و عاقـد قـرارداد عقـد موقـت      كه مرد در برابر كسـى كـ   معنا

بـه   )زبان مذهبى (ن جمله را بزبان عربى يبايست ايمفحشاى شرعى بود 
  : داشت ياظهار مزن 

  
" المعلوم و المبلغِاَنكَحتُك ى المدتن و در يمن ترا براى مدت مع( "المعلوم نفسى ف  
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  )رميار خود مى گين در اختيمعمقابل مبلغ 
  
معاملـه   ،مبلغ معامله  بجـاى كلمـه معلـوم    كه در عمل با اظهار مدت و 

ت مبلـغ مزبـور زن   افت و بعد با پرداخيو روشنى م  شكل مشخص  سكس
  . گرفت يار مرد قرار ميشده در قرار داد در اختبراى مدت اعالم 
االرانه نجاســت كـه مقــررات مـذهبى در جامعــه مردســ  يجالـب ا 

ان در خـارج از  بـراى مـرد  د يـ سـعى مـى نما   كـه يحتـى هنگام  ،اسالمى 
اصرار  ، ت جنسى را فراهم سازد يز امكان قانونى فعاليچهارچوب خانواده ن

چـرا كـه   . رد يـ ت جنسى تنها در شكل فحشا صورت گين فعاليدارد كه ا
رت لزوما بـا گفـتن عبـا    ،غه موقت يان صيو زن در جرجنسى مرد رابطه 

    عنى تنها با پرداخت پول و ي ، كند  دا مىيمزبور است كه شكل قانونى پ
  . ن مدت معامله ييتع

سـته  يمذهبى اسالمى اگر خوب به آن نگر گر مقررات يبعبارت د
كه شكل فحشا نداشته باشد نمـى   جنسى راچ نوع رابطه يشود در واقع ه

    .داندير اخالقى و مستوجب مجازات ميرد و آنرا غيپذ
ر اخالقـى و  يـ آزاد انسانى غك جامعه يگر آنچه كه در يان ديبه ب

نجا توسط روبناى مـذهبى  يدر ا ،عنى فحشاي ،ر قانونى قلمداد مى شوديغ
 تيـ و فعال  انجـام سـكس  نوان تنها راه اخالقى و قـانونىِ  بع ،و حقوقى آن 

ن نمـى توانـد داشـته    يلى جز اين دليو ا. جنسى در نظر گرفته مى شود 
كـه   ،ز كـاال  زى جـ يـ وان چبعن ،ن جوامع زن و سكسِ وى يباشد كه در ا

بحسـاب   ،ر مـى باشـد   يد آن امكان پـذ يق خرياز طراستفاده از آن صرفا 
  . نمى آمده است 

  آن قانونى   ريغ  شكل  به   در مواردى هم كه سكس ،بهر حال 
  ن زن بوده است كه مجازات مى شده ياهمواره  ،انجام مى گرفته است 
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  مى   قرار تجاوز   مورد  تى اگر زن به زور توسط مردح. است و نه مرد 
  :ديدر پاكستان اتفاق افتاده توجه كنر كه يبه داستان ز. گرفته است 

نـائى قـرار   يساله اى  كه  در مرز ناب  16ختر د "ه بى بى يصف "
رد و در يرد تجاوز قرار مى گمو  له صاحبخانه خود و پسرشيبوس ،داشت 

 "پـدر  . د يوجود مى آاز او ب "نا مشروعى"ند فرزجه باردار مى شود و ينت
 ولـى چـون شـهود   .  يكنـد مت ياد شده شكايبر ضد تجاوزكاران  "ه يصف

دادگـاه    سـپس . دن تبرئه مى شـون يالزم براى گواهى وجود نداشت متهم
سال زنـدان   3ا به ل بر زناكارى او دانسته و وى ريرا دل "ه يصف"باردارى 

نكتـه  . كنـد  ه محكـوم مـى   يـ روپ 1000شالق و پرداخت پانزده ضربه  ،
در هنگام صدور  ،دادگاه   دادرسآنست كه   داد دلخراشين رويجالب در ا

  به  او را ،   نائى چشمانشيه و نابيى اظهار مى دارد كه به سبب سن صفرأ
    20.فى محكوم كرده است يمجازات خف
  

  فحشاى مقدس
   

ا يـ انى را كه خود را وقف معبد دختر ،معابد  ،  در فحشاى مقدس
ن يـ ف مختلفـى كـه  ا  يان  وظـا يدر م.  رفتند يى كردند  مى پذسا  ميكل

در خـدمت  ن شـان  يبـاتر ين بود كـه ز يكى هم ايدختران بعهده داشتند 
رائى ياى پذها قرار مى گرفتند و حتى در بعضى موارد بر  شيابى كشيكام

   21.ارت معابد مى آمدند بكار مى رفتند يو افراد با نفوذى كه به ززائران 
ن برقـرار مـى   هنوز هم در بعضى نقاط هند و ژاپ  سفحشاى مقد

خـانواده هـاى   . آن در هند اسـت   نمونه (Devadasi) "دواداسى  ". باشد
ق دل يـ نطريكنند تـا از ا يمحلى م انير دختران جوانشان را وقف خدايفق

بـراى  . آورنـد   بدسـت   شين خوشبختى آتى خانواده خويآنها را براى تام
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ان ازدواج يكـى از خـدا  يبد محل مى فرستند تا بـا  را به معن منظور او يا
ك فـرد  يـ ر مـى كنـد و بعنـوان    ييـ ت دختـر تغ يموقع ،ن يبدنبال ا.  كند 

ن يـ از ا. زندگى خود را وقف آن كنـد   منتقل مى شود تابه معبد   مقدس
گـرى  و  يحق طالق از خدا و ازدواج با دگر ينكه دياو در آنجا بدون ا  پس

و تمـام عمـر در   شـه  يبـراى  هم  ،داشته باشـد   روستا را اصوال حق ترك
  .  رد يمعبد را اداره مى كنند قرار مى گار مردانى كه ياخت

به فحشاء كرده و آنها را وادار  ،از تجاوز به دختران   ن افراد پسيا
ب معبـد بـه   ين ترتيبا. گر قرار مى دهند ردان ديار مياختدر ازاء پول در 

نه تنها از لذت جـوئى از   ،مسئول آن انِ ار فاحشه دارى پرداخته و مردك
د مـى  يـ آنـان عا به فحشا كشـاندن  دختران جوان بلكه از درآمدى كه از 

  . ز برخوردار مى گردند يشود ن
 ميĤينـد ا يدخترى  هم كه از  زنان مزبور بدنكودكانِ  ،بعالوه      

 "نـده  بـه   يو از آنهـا بـراى آنكـه در آ   بحسـاب آمـده    " مقـدس "ندييĤم
    22.ل بشوند در معبد نگهدارى مى شوديتبد  "اسى دواد

   )Amen( "آمـن   "ختر به خـداى  ن ديباتريز زيم نيدر مصر قد
ا او تا وقتى كه جـوان بـود   در آنج. شد يفرستاده م و به معبد هشدم يتقد

ر مـى  يـ كه پيمى گرفت و بعد هنگامار احتماال كاهنان معبد قرار يدر اخت
. مى كـرد  مد با شخصى از اهالى محل ازدواج آگر بكار آنان نمى يشد و د

با در همـه  جوامـع   يم دختران به معابد تقريبصورت تقد  فحشاى مقدس
  . ج بود ياكهن ر

ها فاحشـه خانـه     شيارى از كشيز بسيدر اروپاى قرون وسطى ن 
هاي تاب ك شد به تعداديگفته مكه  )Mendez( "مندز" منجمله. داشتند 

  23.اشتدفاحشه   اشكتابخانه 
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 فحشاى دربارى

  
م زن فقـط  يرى كه ما قبال هـم بـĤن اشـاره كـرد    در فحشاى دربا

ن نـوع  يـ در ا. نگهـدارى مـى شـد   دارى و در حرمسراها يخر  براى سكس
قـرار نمـى   دى مورد استفاده يا توليروى كار زن براى كار خانگى يفحشا ن
بلـى و  ند مگر با اجازه قزنان حق خارج شدن از حرمسرا را نداشت. گرفت 

ست تمـام عمـر   يآنها مى با. ار ضرورى ياردى بسندرت و براى موآنهم به 
چگونـه  يگـر ه يگاهى بهنگام كهولت كـه د حتى  ،ن زندان مجلل يرا در ا

ن نـوع  فحشـادر دوره مزبـور    يا. بسر مى بردند ،جنسى نداشتند مصرف 
نتى و خـانواده هـاى نجبـا و    با در تمام كشورها در دربارهـاى سـلط  يتقر
  . ان داشت يجرراف اش

ن كشـورها هـر   يـ وخ فرمانرواى اين هاى عربى براى شيدر سرزم
با او مى گذراند  ك دختر باكره را مىĤوردند و او تنها همان شب رايشب 

بعد اعضـاى طبقـه بـاال بـراى      و د يگر هرگز او را نمى ديكه وى ديبطور ،
هـم بـه    بـا  خ را داشـت يا دخترى كه افتخار همخوابگى بـا شـ  دن بيخواب

انـه نفقـه   يسـه سـلطان ماه  يو البتـه دختـر از ك  . ر مى خواسـتند رقابت ب
  . كردافت مى يدر

  فحشاى دولتى
  

زنان به خـرج دولـت و    گرى بود كه در آنيفحشاى دولتى نوع د
ن نـوع فحشـا در   ينمونه ا. دولتى قرار مى گرفتند ار مقامات يتنها در اخت

آمـد    ومتهـا بـراى خـوش   حك 14در اروپـا در قـرن   . وجـود داشـت   اروپا 
 شـوراهاى شـهردارى را وامـى داشـتند تـا خانـه هـاى        ،همانان مهـم  يم
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ب در يـ ن ترتيبـا . با بـر پـا كننـد   يز  مخصوصى را براى نگهدارى فواحش
ار مقامات دولتى قرار مى يبخرج دولت در اختزنان   فحشاى دولتى سكس

    24.گرفت
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  فصل چهارم
  

  زن و خانواده
  

  هيخانواده بعنوان واحد اقتصادى پا
  

ز يـ م قبل از هر چيكنيكه ما از آن صحبت م خانواده در دوره اى
ن نظر يمهم از ا. ك واحد اقتصادى مهم يو آنهم . ك واحد اقتصادى بودي
  . گرفت يانجام مق آن يد اجتماعى از طريه قسمت اعظم تولك

ن دوره از لحـاظ سـازماندهى   يـ مع بشرى در ادر واقع اگر به جوا
عمدتا از واحد هاى  ،ن جوامع يم كه ايشويمم ، متوجه ياقتصادى نگاه كن

ل يكردند تشكيد ميتولادگى روى كار خانوياقتصادى كوچكى كه توسط ن
ــد يم ــقســمت عمــده ا.  افتن ــزارع كوچــك كشــاورزى و  ن واحــدها ي م

كردند يت ميدر خانواده فعالحرفه اى بودند كه تحت كنترل پكارگاههاى 
عنـى زن و فرزنـدان وى   ي ،كار خانواده روى يت آنها توسط نيو چرخ فعال

بـه   ،كردنـد  يمسرپرسـتى وى و همـراه خـود او كـار      كه تحت نظارت و
نهـاى  يز كه قسـمت اعظـم زم  ين بزرگ نيحتى مالك. در مى آمد   گردش

استخدام كـارگران   آنكه خود با، بجاى ار خود داشتند يمزروعى را در اخت
 ،كوچـك  نهـا بـه قطعـات    يم زميبا تقس ،ند يكشاورزى آنها را كشت نما

، آنها را بـه  ك خانواده چند نفرى را بدهد يروى كار يقطعاتى كه كفاف ن
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ن بخشى ار دهقانان قرار داده و در ازاء آيا اجاره در اختيو بصورت مزارعه 
ا در يـ كردنـد و  يافـت م ياره درا اجيبهره مالكانه از محصول آنها را بعنوان 

نـى از  يگان آنان در روزهـاى مع يخود از كار رااىين به  رعايازاء دادن زم
    داشتند استفاده مى كردند ار خود ينهائى كه در اختيهفته بر روى زم

ار يـ نى را كه در اختيالبته دهقانان مرفهى هم بودند كه مقدار زم
روى كـار خـانوادگى   يكه با تنها نعتر از آن بود يآنكه وسبخاطر  ،داشتند 

ه را دوبـاره  يـ توسـط خـانواده خـود و بق   بخشـى را   ،لذا  ،آنها كشت شود
. دادنـد  يگـر قـرار م  ير ديـ ار دهقانـان فق يـ ا مزارعه در اختيبصورت اجاره 

ن خـود بـوده و در دوره هـائى    يرى هم كه مالك قطعـه زمـ  يدهقانان فق
ن خـود را توسـط   يد  زمل مى دادنيرا تشكت مولد يمهمى از جمع  بخش

  .  شان كشت مى كردند يروى كار خانوادگين
نجا مورد نظـر اسـت آنسـت كـه قطعـه      يآنچه كه در ا ،بهرحال 

به خـود دهقـانى    -به چه كسى تعلق داشت رغم آنكهيعل ،ن كوچك يزم
بـه شـاه و    ،دهقان مرفه ا يا به مالك بزرگ يكرد و يكه بر روى آن كار م

عمدتا توسط خانواده دهقانى بود كه كشـت   ،سا يكلا به مسجد و ير و يام
  . گرى يالت و واحد ديشد و نه تشكيم

امعـه  د جيـ گر خانواده آن واحد اجتماعى بـود كـه تول  يبعبارت د
نهـاى  يحتـى در مـورد زم  . مـى گرفـت   عمدتا در چهـارچوب آن انجـام   

و بـه كـل   نى مالك آنها نبـوده  ينهائى كه فرد معيعنى زمي ،ز ياشتراكى ن
ن خانواده هاى مستقل دهقانى بودند يباز هم ا ،هالى روستا تعلق داشت ا

ان خـود مـى   يبطور دوره اى م ،مزبور را در قطعات كوچك نهاى يكه زم
  . گرداندند و كشت مى كردند 

ن نه تنها در مورد كاالهاى كشاورزى بلكـه در مـورد كاالهـاى    يا
هـر   ،مـى شـدند   د يز كه در كارگاههاى كوچك حرفه اى توليصنعتى  ن
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ز يـ ن كارگاههـا ن يادر . د ولى بهر حال صادق بو ،چند به درجه اى كمتر 
ود كه حكم شاگردان وى را داشتند استاد در كنار پسران خ  پدر در نقش
كـار مـى    ،كردنديفا ميفه حفظ حرفه مزبور در خانواده را ايو از جمله وظ

  بـه دوش   دوش ، ز اگـر در خـود كارگـاه   يـ خانواده نكرد و زن و دختران 
  د را بـه دوش يبخشى از پروسه تولبارِ  ،در خانه  ،مردان  كار نمى كردند 

 ،كارگـاه   بسـته بـه وسـعت     ،هر چند ممكن بود   ،بهر حال . دند يكشيم
ز در اسـتخدام  كارگـاه خـانوادگى قـرار     يـ گـر ن يكى دو شاگرد اضافى دي
انوادگى بـود كـه   روى كـار خـ  يـ ن نيـ اساسـا ا  ،ت يولى در نها ،داشتنديم

  . د يمى كش  به دوشرا د يت و كار عمده توليمسئول
ن تنهـا  يـ ا ،ن واحـدهاى اقتصـادى   يد فكر كرد كه در ايالبته نبا

زنان و  ،در همه موارد. شد يپسر بود كه بكار گرفته مروى كار فرزندان ين
م در كـار  ير مسـتق يـ م و غيمسـتق  ه مهـم  يـ ك پايـ بعنوان  ،ز يدختران ن

همـراه  ا در مزرعـه و كارگـاه   يـ ن معنى كـه  يبا. كت داشتند دى شريتول
ار را در خانه بهمراه ا عمدتا بخشهائى از پروسه كيمردان كار مى كردند و 

  . انجام مى دادند كار خانگى 
دى در كارگاه و مزرعه بحساب مى يخود كار خانگى ادامه كار تول

ا يـ كـارگران كارگـاه   بـراى خـانواده و شـاگردان و    ه غذا يآمد  چرا كه ته
ز يـ آمـاده و تم  ،ه وسائل خواب و استراحت مـردان در خانـه   يته ،مزرعه 

بر سر كار انداختن روزانه آنها براى رفتن  و وسائل كار و براه  كردن لباس
انوادگى  خد يتهائى بودند كه بدون آنها چرخ تولينها همه مجموعه فعاليا ،

ما ينهـا بجـز كارهـاى مسـتق    يا و تازه. شد يماند و دچار مشكل ميملنگ 
ز كردن حبوبـات  يپاك و تم ،م بافى يو قالى و گلسى يدى مانند نخ ريتول

وانـات و پرنـدگان   ينگهـدارى از ح  ،انبار كردن آنهـا   ،اهى يو دانه هاى گ
روى يـ كه بـه ن گر بود يك كار ديه محصوالت لبنى و هزار و يخانگى و ته
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د بـا  يه اشاره شد كار تولمانطور ككار زنان انجام مى گرفت و بدون آنها ه
 ،نهـاد خـانواده    ،ن نظـام  يرو در انياز هم.گشت ياشكاالت جدى مواجه م

د و يدر واقع كار تول. ادى برخوردار بود يت زياز اهم ، ل و حفظ آن يتشك
ونها هسته كـار خـانوادگى كـه در    يملد كل ثروت اجتماعى توسط يبازتول

   0انجام مى گرفت ت بودندين مشغول كار و فعاليپائ
مرد  جنسيازهاى يروى كار و حتى نيد نيبازتول ،ازهاى غذائى ين

ق يز عمدتا از طريازهاى جنگى جامعه نيحتى ن. شد يمن يدر خانواده تام
از يـ ب كه نه تنها نفرات مـورد ن يترتن يبا ،افت يخانواده بود كه تدارك م

روهاى يكه آذوقه نبل ،شديه بندى ميدولتى بر روى خانواده ها سهم  ارتش
ر آن قـرار داشـتند توسـط    يز بهنگام عبور از مناطقى كه در مسيجنگى ن

  . ن مى گشت يخانواده هاى دهقانى بود كه تام
  ا بخـش يـ ره بودند كه تمام ين خانواده هاى دهقانى و غيباز هم ا

ر پرداختهـاى  يات و سـا يـ دات دولتهـا را بصـورت مال  يـ عمده مخارج و عا
واحد خانواده بود   ات بندى بر اساسيخود مال. نمودند ن مى ياجبارى تام

شـد و نـه   يات به روى  خـانواده هـا بسـته م   ليعنى ماي .شديم ميكه تنظ
وابستگى خـانوادگى و    فرد بر اساس. ج گشت روى افراديآنطور كه بعدا را

  .افـت ياجتماعى مت يشد و هويت شناخته ميبرسمله اى بود كه يقبال قب
شد و يك عضو مستقل جامعه تلقى نميده هنوز بعنوان ازدواج نكر  شخص

  .كمتر مورد احترام اجتماعى بود
  نى و ين واحد اقتصادى بود كه تمامى سنگيتر كوچك ،خانواده 

چنانكه نـه تنهـا خـود     ،كرد ينى ميآن سنگ  دوشبار اقتصادى جامعه بر 
لكـه  ب ،ل مـى داد يبشرى را تشكت جامعه يروى كار خانواده ها كه اكثرين

 ،ربـاخواران   ،تجار  ،ن داران يز از جمله زميگر جامعه نياقشار و طبقات د
و رتشى و مقامـات و كارمنـدان ادارى   امرا و صاحب منصبان ا ،ون يروحان
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ز بـه  يـ د خانوادگى قرار داشتند نيره توليرون از دايكه بيخالصه همه آنهائ
ا و يكه از مزا ونى كار خانوادگى بودين واحدهاى مليزحمت ان كار و يمه

   0ار داشتند برخوردار مى شدنديكه در اخت ذ زندگى مرفه و راحتىيلذا
ه اى در كـل سـازمان   يـ اتى و پايـ ك واحـد ح ينرو خانواده ياز ا 

د اجتماعى يات مادى و توليختن آن كل حيفرو ر د بود كه با ياجتماع تول
  . خت يريجامعه در هم فرو م

دوره مزبور مفهـوم خـانواده از    جاى تعجب نبود كه در ،ن يبنابرا
كى و حقـوقى  يدئولوژيـ بود و تمام روبنـاى ا ت درجه اولى برخوردار ياهم

ن مذهبى و ارزشهاى اخالقى گرفته تا مقررات كشورى و ياز قوان ،جامعه 
واده را در مـد نظـر   استحكام خـان  ،همه با قدرت و صراحت تمام  ،محلى 

ده و عملـى كـه   يـ كه بـا هرگونـه ا  چنان. د مى كردند يداشته و بر آن تاك
 ،آن را در پـى داشـت    خـانواده و تقـدس    بر اساسن خدشه اى يكوچكتر

  . شد يمجازات من وجهى يبشدت مقابله و عامل آن به جدى تر
از   شيانه اى كه در مورد روابط جنسى پـ يتمام مجازاتهاى وحش

حفـظ  برقـرار بـود همگـى در واقـع بـراى       ا خارج از خـانواده يازدواج  و 
متزلـزل شـدن آن   گر واحدى بود كـه بـا   يچهارچوب خانواده و بعبارت د

  .  د يپاشيد اجتماعى از هم ميرازه توليش
اتى كـه در مـورد ضـرورت    يـ تمـام اخالق   در پـس  ،گر يبعبارت د

ى فرزندان پسر وفادارى و اطاعت زن از مرد و حرف شنو ،پاكى  ،نجابت 
نهفتـه بـود كـه    ل اقتصادى يك دليدر واقع  ،شد يغ ميو دختر از پدر تبل

   .وستگى آن بوديد اجتماعى  و پيعبارت از حفظ چهارچوب  تول
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  روابط سلسله مراتبى
  در درون خانواده 

  
همانطور كه قبال اشاره شد در دوره مورد بحـث خـانواده قبـل از    

د اجتماعى بود يه براى سازمان دادن توليدر پا ك واحد اقتصادىيز يهرچ
 ،گر در جامعه سلسله مراتبـى يدز مانند هر واحد اقتصادى يندر خانواده . 

و در مراتـب  قرار داشت كه همان صاحب آن بـود    سيك رئيآن   در راس
د ياز آنرو كه وسائل تول ،پدرِِ خانواده .  كاركنان آن قرار داشتند ،ن تريپائ

ر وسـائل و امكانـات اقتصـادى الزم بـراى بـراه      يو سـا  ،گـاو   ،ن يمثل زم
احب تمامى قدرت در خـانواده  صار داشت يرا در اختد يختن چرخ تولاندا
  . بود 

چ كنتـرل و  يگر خانواده بخاطر آنكه هيهمه اعضاى د ،در مقابل 
كردند يست براى وى كار ميبايناچار م ،نداشتند  ديتى بر وسائل توليمالك

ت اقتصـادى خـانواده حـول    يكه فعالدر مواردى هم . بودند يو تابع وى م
ن پدر يزد باز ايمدور بافي  قاليا يف صنعتى و بازرگانى مانند كفاشى حرَ

و صاحب قدرت را   سيرئ  د نقشيبود كه بعنوان صاحب ابزار و وسائل تول
  كرد يفا ميدر خانواده ا

همـان    اسرابطه سلسله مراتبى در داخل واحـد خـانواده بـر اسـ    
  عنـى بـر اسـاس   ي ،خـارج از آن در جامعـه بـود   رابطه سلسله مراتبـى در  

  . اطاعت مطلق از مقام باالتر 
معـه خـدا   ج در جايهمانطور كه بنا بر معتقدات را ،گر يبعبارت د

و   كرد و اطاعـت محـض  يجهان حكمفرمائى مبعنوان قدرت مطلق بر كل 
و اطاعت از شاه و  فه هر فردى بشمار مى رفت يبى چون و چرا از وى وظ

نبـود   ز چون و چرا بردارين نيروى زم ه وى بريب و سايز بعنوان ناير نيام
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ز از يـ ت زن و فرزنـدان ن يـ ندار و تبعيا زميب اطاعت از لرد ين ترتيبهم ،
خـدا  . شـد  ير قلمـداد م يهى  و انكار ناپذيك امر بديخانواده   سيپدر و رئ

ن و لـرد و اربـاب   يشاه صاحب خاك و سرزم ،مالك هستى و كائنات بود 
نهـا همـه   يا.  ز صاحب خانه و خـانواده  ينن قرار مرد ين و بهميصاحب زم

اجتماعى واحـد بودنـد    ستميك سيت و قدرت در يرده هاى مختلف مالك
  . آن بر باالى سر هم قرار داشتند كه واحدهاى 

رارشى و سلسله مراتب درون خانه كـه در آن زن  يك كالم هيدر 
از ت مى كردنـد بعنـوان جزئـى    يخانواده تبعست از پدر يو فرزندان مى با
هستى و كائنات حساب اتب درون جامعه و بخشى از نظام  كل سلسله مر

در  چنانكـه . نمـود  يت ميـ مى شدند كه در آن هـر رده از رده بـاالتر تبع  
او بـود   و داشـت  خـود  ونان پدر حق زندگى و مرگ فرزندان را در دستي

نطـور او  يهم. رديكـ براى آنها همسر انتخـاب م  ،كه بدون مشورت با آنان
  .را در صورت زنا به قتل برساند  نست زنشمىتوا

بـه  نظام سلسله مراتيي در خانواده و تبعيت ضعيفتر از قـوي تـر   
شـد كـه در   يمشاهده م  )Cosmic( هانىين شكل خود در مذاهب كيبهتر

ت خـود را از  يـ خـانواده حقان درون ناعادالنـة  روابـط   يگشـت آنها سعى م
  .  شودستى استنتاج ان اجزاء كائنات و هيم طبيعي ت روابطيحقان

همانطور كـه بنـا بـر نظـم      ،ز ين   1وسيدر مذهب كنفسمنجمله 
ان آنهـا بعنـوان   يـ نبـوده و رابطـه م  ن با هـم برابـر   يبهشت و زم ،كائنات 

نــابرابر و رابطــه اى بــود  ،ن رابطــه هســتى ين و خــالق تــرياساســى تــر
ن يمـ كه در آن بهشت بعنوان عنصر واال و خالق در بـاال و ز  ،ك يرارشيه

 ،ه عناصـر هسـتى   يـ رابطـه بق  ،ن قرار داشت يعنصر پست  در پائبعنوان 
  .  ه قرار داشتين پايز بر هميو خانواده نمنجمله عناصر موجود در جامعه 

   ،ن و فرزندان يوالد ،ا يشاه و رعا ان يم  رابطه  در  ن اساسيبر ا
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تر ك عنصر بـاال يو سرانجام شوهران و زنان همواره  ،سالمندان و جوانان 
 ،فرزندان  ،ا يعنى رعايپست تر كه در آن عناصر   ،گرى قرار داشت ياز د

م يكرده و تسـل  ت يموظف بودند از عناصر باالتر خود تبع ،جوانان و زنان 
  . آنها باشند 

 ت زن از مرد نوعى عمـل يعدم تبع ،ن مذهب يدر ا ،ب ين ترتيبا         
بنـا بـر    .كرديدا ميپ  تناقضو با ذات هستى  شدهخالف نظم جهانى تلقى 

خواست كـه از فرمـان مـادر    ياز زن م  وسيبود كه كنفسن استداللى يچن
حتـى اگـر    ،گرفـت ين قـرار م يوالد ة باالتر يعني ردةشوهر خود كه در رد

  . ت كند يبدون چون و چرا تبع ،نادرست باشد 
 بـا صـراحت    كـه  آنجـا  ،زيـ ان نيحيمسـ   كتاب مقدس ،ل يدر انج          

كنند و اطاعت د از شوهران خود فرمانبردارى يزنان با "كه  ظهار ميداردا
همانطور كه  ،زن است   سيچرا كه شوهر رئ. از خدا مسيح همچنان كه  ،

د مـذهبي و  دـر اورا   .ن منطق وجـود داشـت  يهم ، "سايكل  سيح رئيمس
ز در مـوارد گونـاگون رفتـار و    يـ ندر ميان ملل مختلف ك يكالساخالقي 

 ،ن يد از والـد ياست كه فرزند باف شده ينطور تعريخوب و درست اكردار 
نطور جوانها از يو هم روى و اطاعت كننديا از حكام پيو رعا ،زن از شوهر 
ات و روبناى حقوقى يفه تمامى اخالقيطى وظين شرايدر چن. بزرگساالن 

مراتب مزبور و اقناع و الـزام هـر رده   حفظ سلسله  ،ك جامعه يدئولوژيو ا
  . ت از رده هاى باالتر بود ير تبعد

  ه يا بر عليدر قدرت مطلقه خدا و سركشى رعا ديهمانطور كه ترد
  نطور هم يهم ،شد يمدا مجازات يا ارباب جرم محسوب شده و شديشاه 

ه قدرت آنها از لحاظ اخالقى يعدم اطاعت از پدر و شوهر و سركشى بر عل
قبـل بـه آن اشـاره شـد     نى كه در بخشـهاى  يزشت و با مجازاتهاى سنگ

  .  مواجه مى گشت 
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ن ارزشــها و قواعــد حقــوقى و مــذهبى كــه در مــورد روابــط  يــا
ه يو فرزندان قرار داشت و تماما بر پانوادگى و رابطه زن و شوهر و پدر خا

خانواده قرار داشت در و چراى زن و فرزند از شوهر و پدراطاعت بى چون 
ما در  عه و تا آنجا كه به بحثدى جاميحفظ سازمان تول  فه اشيواقع وظ

رى از وقفـه در آن  يد خانوادگى و جلـوگ ينجا مربوط مى شود حفظ توليا
  . بود

 -غـات و آموزشـهاى اخالقـى   ين تبليـ واضح است كه در تمامى ا
ارزشـهاى    سيشد كه هدف از تقديمنطور وانمود يا ،ا مذهبى يفلسفى و 

خـانواده و   سـعادت   ره حفظ سـالمت و يمزبور مانند اطاعت و نجابت و غ
  . فرد و دور نگاه داشتن آن از تباهى و فروپاشى بود 

را كه در جامعه اى كه مبتنى بر چ. ك معنى درست بود ين به يا
سـت بـه   يبايانه بود و در آن بنـدگان م يگورارشى و سلسله مراتب زور يه

 حفظ و بر پا داشتن چرخ ،د براى اربابان خود كار كننديانه و تهديزور تاز
و ق كـه در آن اطاعـت و بردگـى    يـ ن طريـ جامعه جز از ا  د و گردشيتول

ابد يلت هاى اخالقى ارتقاء يعى تا حد فضيت از زندگى آزاد و طبيمحروم
  .  وجود نداشت  گرىيراه د ،

  د تقـدس ج در مـور يـ لت هـاى اخالقـى را  يب تمام فضـ ين ترتيبا
جـز شـگردها و    زىياطاعت زن و فرزندان از پدر چو وفادارى و  ،خانواده

اركنـان  كاطاعـت كشـاندن   هاى اخالقى طبقات حاكم براى بـه   اكارىير
در آن و از كـل سلسـله مراتـب موجـود       سيواحد اقتصادى خانواده از رئ

  .جامعه نبود 
  روى كار خانگىيزن بعنوان ن

 
  م يريگيدى در نظر ميواحد تول يكحاال كه ما خانواده را بعنوان  
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بلكـه   ،  شي ات لذتبخشى جنسيه بعنوان تنها خاصزن نگر ينجا ديدر ا ،
است كه مورد توجه قـرار    شيكارمصرف   ا بخاطر ارزشن و عمدتيهمچن
روى يـ در كنـار ن  ،ز يـ روى كار زن و دختران نين معنا كه نيبا. رد يمى گ

داد كـه در  يـ ل ميروى كار عمده فعال در خانواده را تشـك ين ،كار پسران 
ى پدر خانواده قرار داشته و توسط وى بـود كـه   ت مرد بعنيكنترل و مالك
  . ديرسيبه مصرف م

ا صـرف  ح داده شد بخشيروى كار همانطور كه در باال توضين نيا
ولى از آنجا كه كار . شد يدى ميم توليمستقكار خانگى و بخشا صرف كار 

كـار خـانوادگى را داشـت از    روى يـ د نيـ فه باز توليخانگى زنان عمدتا وظ
آن محسوب خانوادگى قرار داشته و بخشى از  ديخدمت تول نرو عمال دريا
ت مرد بر زن  در دوره اىكه مورد بحث ماست نـه  ين مالكيبنابر ا. شديم

داشـته  ي ز در مد نظر ميبلكه مصرف كارى وى را ن ،تنها مصرف جنسى 
  . است 

نى يهمانطور كه در باال به آن اشاره شد زنان نه تنها در مواقع مع
كشـت و برداشـت در مزرعـه شـركت داشـتند و بطـور       كار ما در يمستق

كشـاورزى و صـنعتى را در   د يز بخشهائى از پروسه توليروزمره و دائمى ن
  دوشز بـر  يـ كـارِ شـاق خانـه دارى را ن    ،بعـالوه   ،خانه انجام مى دادنـد  

  . داشتند
  ز كردن خانه و در يو تم  لباس ،ه غذا ينكار عمدتا عبارت از تهيا

و بعبـارت   ،و استراحت مـردان در خانـه     شيآسان وسائل يك كالم تامي
روى كار خـانوادگى و  ينروى كار مصرف شده يد نيدر خدمت تجد ،گر يد

هـر  ان يـ در پا  ،گـر يبعبارت د. ت روزمره بود يآماده نمودن آن براى فعال
وانـات  يهمانطور كه بـه ح  ،از مراجعت افراد خانواده به خانه   و پس ،روز 

سـت آب و جـو داده شـده و    يبايره ميـ او و اسب و االغ و غگ كارى مانند
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روى كار خـود را بـراى   يشد تا بتوانند نيز ميمحل آنان براى استراحت تم
ا همـانطور  يگرفته شوند و د نموده و دوباره بكار يكار فردا در مزرعه تجد

كـار  ر و آمـاده  يـ تعم ،ز يـ سـت مرتبـا تم  يكى كار مـى با يكه وسائل مكان
ك يـ دى خانوادگى و جـزء تفك يت تولينها همگى الزمه فعاليا و ،شدند يم

در ز كـه  يـ روى كار انسانى خـانواده ن ين ،ب ين ترتيبهم ،بودند  ر آنيناپذ
ق يـ سـت هرشـب از طر  يبايم ،شـد  يمخسته و فرسـوده  طى كار روزمره 

و بـراى كـار   د يخدمات كار خانگى كه توسط زنان انجام مى گرفت  تجد
ز عمـال بخشـى از   يـ ت زنـان ن يـ از فعال  ن بخـش يا.  فردا آماده مى گشت

  . دى خانواده و در خدمت آن قرار داشت يو تولت اقتصادى يفعال
ك واحـد  يـ ه بررسى خـانواده بعنـوان   يعنى از زاوي ،ه ين زاوياز ا

ز عمـال ارضـاى   يحتى ارضاى جنسى مرد توسط زن ن دىياقتصادى و تول
انـه و در چهـارچوب قـرار داد    روى كار بود كـه در خ يازهاى نيبخشى از ن

  . زدواج انجام مى گرفت ا
خارج  ،احتماال   ،در جامعه مدرن  ،ازى بود كه بعدا ين همان نيا

ا حتـى زن  يق مخارج احتمالى كه مرد و يو از طر ، از چهارچوب خانواده 
  نجا يشد و در ا ين ميتام ،مى كرد خود صرف آن   مزد  بابت  كارگر از

  . وب خانه بود كه برطرف مى گشت ضرورتا در چهارچ
از جنسـى  يـ عنى در خانواده سنتى از ارضـاى ن ينجا يالبته ما در ا

خـانوادة  چـرا كـه در   . م يآن صحبت مـى كنـ    مرد توسط زن و نه عكس
ن زن يا ،جنسى  از لحاظ ،همانطور كه در قبل نشان داده شد  ،پدرساالر

رد و نـه  يـ قـرار مـى گ   ار وىياست كه هر زمان كه مرد اراده كند در اخت
    .  بالعكس

  براى ارضاى   تى است كه در اساسيفعال ،ت جنسى ينرو فعالياز ا
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ن شـبهه  يان برداشتن اين نكته براى از ميا. رد و نه زن يمرد انجام مى گ
خـانواده سـنتى زن و مـرد    نشان مى شود كه گمـان نـرود كـه در    خاطر 

كـه  جنسى بعنوان خـدمتى   د ارضاىيگر را ارضا نموده و نبايكديمتقابال 
  . ديصرفا زن براى مرد انجام مى دهد بحساب آ

م يكنيلى بررسى مينجا بشكل تحلين مسئله را كه ما در ايالبته ا
ح و مسـتند  يق مـدارك صـر  يـ از طر ،  شـكل حقـوقى اش  آنرا در  ،قبال  ،

بـه قـرارداد    ،بـور  زمدارك مكه در يجائ. م يمذهبى نشان داده ا -حقوقى
  جنسـى اش ت خود بر آلت يمالك ،زن  ،زى كه در آن يبعنوان چ ،ازدواج 

عنـى  ي(فه نگهدارى از آنرا براى مرد يرا بنفع مرد از دست داده و تنها وظ
اشـاره   ،براى خود نگاه مـى دارد   )از داشت يهر وقت كه مرد بĤن نبراى 

  . مى شود
ود را در ست بـراى آنكـه اسـتدالت خـ    يبى مناسبت ن ،نحال يبا ا

در واحد اقتصادى خـانواده بـا مـدارك      و سكسگاه كار خانگى يرد جامو
ن مـدارك  يگر از ايكى ديم يشتر مستند كنيحقوقى موجود در آن دوره ب

ا از مـ ل يـ ه و تحليـ م كـه چگونـه تجز  يم  تا نشان دهـ يĤورمينجا ايرا در 
ت يــجزئــى از درك خــود آن زمــان از واقع  ،ت زن در آن موقــع يــموقع

و مفسـران  بزرگتـرين و معتبرتـرين   امام غزالى كه از .  ستمسئله  بوده ا
   :ديگوين ميازدواج چن در مورد ،بوده استعلماي اسالمي در قرن يازدهم 

     
نظافت و  ،ل آشپزخانه ين منظور ازدواج مى كند تا در مورد امور خانه از قبيمرد بد"

ازى به يم كه مرد نيكن  هرگاه فرض. ال به وجود آورديخ  براى خود آرامشرختخواب 
را   اگر او قادر بـود  يز. باز هم نمى تواند در خانه تنها زندگى كند ،عمل جنسى ندارد
را بـه كارهـاى     گـر نمـى توانسـت وجـودش    يد ،را خود انجام دهد تمام كارهاى خانه 

د سـاختن وجـود خـود در    يـ ك زن پاكدامن با مقي. دهد اختصاصا علمى يمعنوى و 
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را   ازهاى جنسى شـوهرش ين ،در همان حال و . م كمك شوهر بودهمى تواند ه ،خانه 
     2".ارضاء كند

  
ن طرز تلقى قشرهاى  صرفا مـذهبى از  يد فكر كرد كه ايالبته نبا

بزرگتــرين  ســتوتليرآســقراط و . بــوده اســت ت زن در آن دوره يــموقع
سـقراط  . ن مـورد داشـته انـد    يـ ز نظـرات مشـابهى در ا  ين فالسفه يوناني

  :  ديگويم
  

كـه زنـان بـه     حـالى در . و لذائذ فكرى   براى دانش ،مرد براى اهداف واال خلق شد "
  ".د و حفظ نوع بشر خلق شده انديباز تول ،  منظور سكس
  

  :وسين بنا بر آموزشهاى كنفسيو در چ
  

انـدروني  از (رون يـ بـه ب   رفتنشد از يسالگى مى رس 10كه  كه دختر به سن  وقتى"
نـرم و   ،و گفتار خوبرفتار  )هنرهاى(مربى وى به او .عمل مىĤمدرى به يجلوگ )خانه
مراقبـت از   ، ،ه  لبـاس يـ ته ،كارهاى زنـان   )ةهم( ،اف كنف يو كار با ال ،ع بودن يمط

 از پر كردن ظرف وظـروف مختلـف   ، ونه مشروبات الكلى و مزه ها چيته ،قربانى ها 
نهـا را  يربوط بـه مراسـم و آئ  و كمك به آماده كردن وسائل م ،جات يار شور و سبزيخ
     3". داديماد ي

  
  از عكس عبارت "همسرِ زن"نى براى يم كلمه چين قديباز در چ

دختر براى   . فه اصلى زن بود يخانگى بعنوان وظجارو بود كه نشانه كار 
آتـي    فـه و نقـش  يوظاز   نكهاينان از يبراى اطم و آنكه آماده ازدواج شود

در چهـار عرصـه    ،از سه ماه قبـل از آن   ، ،است گاهدر خانه شوهر آخود 
سـم در دوران  يونيداده مى شدكه بنـا بـر آموزشـهاى نئـو كنفس      آموزش
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آنهـا  كـى از  ي )الدبعد از مي 220 تا الديقبل از م  206از ( "هان"سلسله 
  :مي شدف ينطور تعريو اما كارهاى زنانه ا. كار هاى زنانه بود  آموزش

  
دن و نـه بـه   يـ ود به دوخت و دوز و بافندگى ؛ به عشـق ورز با تمام وج  شيوقف خو"

ه شـراب و غـذا بـراى    يـ و هر و كر احمقانه ؛ به نظـم و نظافـت ؛ بـه ته   نى يسخن چ
    4".نام دارد كار زنانه ات يكه خصوصست يزيهمانان؛ همان چيم

    
فـه اصـلى وى كـار    يگـاه زن در خانـه و وظ  يز جايت نيحيدر مس

  : لوتر به گفته . خانگى بود 
  

روى از آن يـ د و زن بنا بر حكـم خـدا موظـف بـه پ    مانيفرمانروائى در دست شوهر م"
از امـوال و دارائـى    ،رود يبه جنگ م ،راند يبر خانه و ملك و اموال  فرمان ماو . است 

از طـرف  . ره يـ و غ ،كـارد  يم ،سازد يم ،زند ين را شخم ميزم ،كند يممراقبت   شهاي
د بعنـوان  يـ او با. ..رورفته است در خانه مى ماندوار فيكه در دخى يمزن مانند  ،گر يد

 د و از خانه محروم است در خانه بمان  عمومى و خارج  اداره اموركسى كه از استعداد  
    5".رسديم  ق است كه به سزاى عملشينطريحوا به ا.....مراقب كارهاى خانه باشد

  
رابطه با  ت زن دريموقع ،البته باز همانطور كه در قبل اشاره شد 

 ،ن يدر طبقات پائ. هاى مختلف فرق داشته است كار خانگى در خانواده 
ى و كار خانگى گرفته تـا  ا توليدمياز كار مستق ،ف نامبرده يزن تمام وظا

در حالىكه ست د مثل را براى مرد انجام مى داده ايى و تولجنسخدمات 
ازى يدى زن نيما توليمه مرفه  به كار مستقيان طبقات متوسط و نيدر م

خـاطر   سـتوتل يارسـطو و ار  ،فه زن همانطور كه غزالى ينبوده است و وظ
ان يـ و در م. بـوده اسـت    جنسـي خـدمات  نشان مى كنند كار خـانگى و  
ا يدر خانه  جنسيتنها براى خدمات  ،زن  ،اشراف و طبقات باالتر جامعه 
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ران انجـام  ار خانگى توسط خدمتكاشده است و كيحرمسراها نگاهدارى م
  .گرفته است يم

هنر خانه  ،نجابت و وفادارى  ،ع بودن يدر كنار مط ،ب ين ترتيبا 
گرى يات اضافى و بهمان درجه مهم ديز خصوصيزن ندارى و كارى بودن 

  . داده است يل ميرا تشكدن وى بو  بوده اند كه الزمه قابل فروش
ان زن و يم اجتماعى كار مين جا بوده است كه تقسيبعالوه از هم

م اجتماعى كار ين تقسين اولاين معنا كه ينه به اشده است يمرد شروع م
زن و   آمـوزش ن نظـر كـه   يبلكه از ا، خ بوده است يان زن و مرد در تاريم

خانـه و مـرد در   ن در جامعـه كـه كـار زن در    اي شآت  مرد در مورد نقش
فن و  ،در حالىكه پسر . شده است ينجا شروع ميرون خانه باشد از هميب

ر كنـار وى در  ق كـار د يـ و از طر ،د را از پـدر  يـ اداره و رهبـرى تول فنون 
ا جدائى از پدر و ينى يĤموخته تا بهنگام جانشيم دى يمزرعه و كارگاه تول

ز مجبور بـوده  يدختر ن ،كند آنرا رهبرى  ،د يل واحد خانوادگى جديتشك
  و از ر خود ماد از  ،جنسى   همچون بردگى ،است هنر بردگىِ كارى را 

  .  Ĥموزد يق كار با وى در خانه بيطر
بلكـه   ،د كاالهاى مصرفى جامعه ين در خانواده نه تنها توليبنابرا

م يعنـى تقسـ  يروى كار آنها يمتفاوت زن و مرد و ن مورد مصرفهاى آتى و
شـده اسـت    يد مين و باز تولييتعز از قبل يان زن و مرد نياجتماعى كار م

بعبـارت  . بوده است روى كار يد نياز پروسه باز تول ز جزئىين خود نيكه ا
د جامعـه سـنتى بلكـه    يـ خانواده محلى بوده كه در آن نه تنها تول ،گر يد

رون از خانه يآن  زن در خانه و مرد در ب  ز كه بر اساسين ن سنتىيهمچن
  .    است شده يد ميكار مى كرده باز تول
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  د مثليله توليزن بعنوان وس
 

ن يـ ل ايـ دل. كى از هدفهاى مهم ازدواج بود يم يقد د مثل دريتول
د خانوادگى تنها از درون خانواده بود يكار تولروى ين بود كه نيكى ايامر 

  . رون آن ين مى شد و نه از بيكه تام
د مثـل  يق تولياز طر ،ن هر واحد خانوادگى تازه به پا شده يبنابرا

كـل  . كـرد  يد ميـ تول از خـود را يـ روى كار مورد نيندر درون خود بود كه 
محصوالتى را كـه    كه هر كسن معنى ياقتصاد مصرفى بود با هاقتصادىك

هـم  كـار   روىيد نين شامل توليو ا. نمود يمصرف م  كرد خودشيد ميتول
ار ين معنى كه خـانواده كودكـان خـود را جـز در مـوارد بسـ      يبا. مى شد 

رى بـراى  يـ اج داشت و نه براى كاربنگه م  شاستثنائى براى مصرف خود
ز عمدتا براى مصـرف  يگر را نيدهمانطور كه گندم و محصوالت . ان گريد

انه بازارى براى عرضـه و  خا در خارج از ين يبنابرا. د مى نموديتول  خودش
ن بـازارى  يا در مواردى هم كه چنيتقاضا و مبادله كارگر وجود نداشت و 

  اضافى   رروى كاين  مختصر  ار محدود و منحصر بهيوجود مى داشت بس
  . خانوادگى بود 

ه دارى بـه وقـوع   يعدد جامعه سرماده و متيچيم كار پيهنوز تقس
را از جـائى و    ازهـاى جنسـى اش  يبتواند فى المثل نوسته بود كه مرد ينپ
بيـرون   را از  حصوالت مصرفى اشمحتي گر و يى درا از جا  روى كارشين

بود كـه  ر درون خود خانواده نها ديهمه ا. د ين نمايتام بازاراز خانواده، از 
  . د مى شدنديتول

روى يـ كرد نيازهاى جنسى او را برآورده مين حال كه نيزن در ع
ل يانه تشـك يمـوت سـال  يد قوت و يز براى تولياو را ناز اضافى يكار مورد ن

  شيز براى او انجام داده و بـرا ينن حال خدمات خانگى را يدر ع.  مى داد
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از از يـ روى كار را بـى ن ين تكنولوژى نيپائ در ضمن سطح. د يبچه مى زائ
جدا از پروسه كار مى  ،ل يكار آموزى و تحص گذراندن دوره هاى طوالنى 

وى بـراى كـار نـه تنهـا     ن نگهدارى كودك و آمـاده كـردن   يبنابرا. نمود 
ه در بردارنده سود بـراى خـانواده   متضمن صرف مخارج چندانى نبود بلك

همان سن كودكى مى توانست همراه پـدر  چرا كه كودك از . هم مى بود 
د و به عنصرى از لحاظ يمادر در خانه شروع بكار نماا در كنار يدر مزرعه 

  . د مبدل گردد ياقتصادى مف
ط بكار انداختن واحـد اقتصـادى   يازدواج خود عمده شرا ،نروياز ا

 ،روى كار كمكـى  يبعنوان ن ،چرا كه داشتن زن. ساختيد را فراهم ميجد
د را فـراهم  يت جديبراى زندگى و فعاله الزم يولازهاى ايمى از نمه  بخش

آب و  ،ن ياز ماننـد زمـ  يند مورد ير وسائل توليهمراه سا ،ن يو ا. مى نمود
ازهـاى  يهمـه ن  ،گشـت  يا مالـك بـزرگ فـراهم م   يـ ره كه توسط پـدر  يغ

د را فراهم مى ساخت ياقتصادى و انسانى الزم براى بكار اندازى واحد جد
مستقل  ه زندگىچه زندگى مستقل خانوادگى و شخصى و چ ،ال بهر ح .

با شروع زندگى   حتى شخص. با ازدواج شروع مى شد كارى همه با هم و 
ت يـ هوديچنانكـه در  . افـت يت مسـتقلى م يـ د خانوادگى بود كـه هو يجد
و  6"،مردى كه ازدواج نكرده مرد قلمداد نمى شود"ن بود كه يده بر ايعق

  7.ك تكه بى شكل استي ، )Golem(گولم  زن بدون شوهر مثل
ن بود كه در خارج از خانواده بازار چندانى براى كار وجود يعلت ا

د يـ ن جديكاشتن تكه زمـ . مستقال جذب آن شود  نداشت كه فرد بتواند
كـار بـه تنهـائى ممكـن     ن تكنولوژى و سادگى ابزار يز بخاطر سطح پائين

  .  نبود
. دا ممنـوع بـود  يـ ز اكيـ خـانواده ن ط جنسى خارج از رواب ،بعالوه 

ز بـا  يك كالم همه چيزندگى شخصى و در  ،  معاشامرار  ،كار  ،ن يبنابرا
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د و يـ له توليوسـ  ،روى كـار  يـ ن ،زن . انواده و زن بود كه شروع مى شد خ
نها همگـى  در  يبود و ابراي مرد له لذت بخشى جنسى يد مثل و وسيتول

جائي بـود كـه همـة ايـن وسـائل و       خانواده .افت يبود كه معنا مخانواده 
از .  نيروها با قدرت مالي مرد، اجير و جمـع آوري و بكـار گرفتـه ميشـد    

اقتصـادي در  -ن واحـد اجتمـاعى  ين و اساسـى تـر  ينرو خانواده مهمتـر يا
د يـ ل خانواده جديمرد از خانواده پدرى براى تشككه ينگامهبود و  جامعه
  . افت يواده معنا مل خانينكار با ازدواج و تشكيا ،شد يجدا م

ل يكى از اهداف مهم ازدواج تبديد مثل را به يل دومى كه توليدل
ل محـدود بـودن   ينه تنها بـدل . روى كار در گذشته بود ينت ينمود اهميم

ك يـ ن بودن سطح تكنولوژيبخاطر پائبلكه مهمتر از آن  ،ت انسانى يجمع
  . د يكهاى توليتكن "كاربرى"ت يو لذا خصوص

روى كار انسانى را مى ين جاى نيج ماشيا كه بتدرالبته بعده 
ن ين ماشيد كاسته شده و ايروى كار انسانى در توليت نياز اهم  ،رديگ

هاى گذشته  در دوران.   دا مى كند يد پيمهمى را در تول  است كه نقش
   بوده است و توسعه  وابسته  روى كارين  نفرات  به  عمدتا  دىيقدرت تول

ر در آن امكـان  يـ نفـرات كـارى درگ    شيق افزايطر د تنها و عمدتا ازيتول
خـانواده   ،ل يـ جه قدرت اقتصادى و نظامى قبايدر نت. گشته استير ميپذ

گشته يت آنان مربوط مينفرات و جمعادى به تعداد يها و ملتها به مقدار ز
  . آنها بودن يت تريله پر جمعين  قبيكه قدرتمند تريطورب. است

ادى يت زيد مثل در خانواده از اهميطى بود كه تولين شرايدر چن
بـاالئى    از ارزش ،Ĥورد يادى بيتوانست فرزندان زيكه مزنى . برخوردار بود
نگهـدارى كـودك و مولـد بـودن وى از     نِ ياگر مخارج پـائ . برخوردار بود 

ودكـان اضـافه   كان يـ ر در ميهمان اوان كودكى را به نرخ باالى مرگ و م
د مثـل  يـ م كـه چـرا بـاال بـودن قـدرت تول     يآنگاه متوجه مى شو ،مينمائ
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بـه  . ت باالئى بوده اسـت  ين نقطه نظر داراى اهميزن از ا  و نقشخانواده 
ت و ادامـه بـاردارى زنـان تـا     يوجود خانواده هاى پرجمع ،ب ين ترتيهم
د مثـل در خـانواده   يـ روى كـار و تول يت نيبر اهمن باال خود شاهدى يسن

كـى از اهـداف مهـم    يم يتمـدنهاى قـد  در تمـام   ،نرو ياز هم. بوده است 
    .د مثل بوده استيازدواج تول

ان طبقات متوسـط و بـاال   يدر م )Ionian( "ونىياُ"ونانِ عصر يدر 
خطـاب  يئ زن با كلمه اى معادل ش. فرزند بودد يزن براى كارِ خانه و تول

به ياگر غر بطوريكهشدند ين در جاى جداگانه خانه نگهدارى مزنا. مىشد
ج يـ راعى يستم فحشاى وسـ يس. پيدا نميكرد  شد با آنها تماسيماى وارد 

بـازى    جـنس ز بـا هم يـ البته زنان ن. بود كه در خدمت مردان قرار داشت 
ن شكل تك همسـرى كامـل   ين اوليا ،بهرحال . را مىگرفتندانتقام خود 

  سـكس عشق و   هيپا  بر وجه   چيبود كه بهن نقطه جهان يدر متمدن تر
خود آتنى ها مى گفتنـد ازدواج بـارى بـر     . ر قرار نداشتان زن و شوهيم

اسـت   دن و حفظ تبار و آقائى مرديازدواج براى بچه زائ.  مرد است  دوش
ــه چ ــو نـ ــريز ديـ ــه   8.گـ ــانيدر چنانچـ ــوس " ،ونـ ــس  دمـ ــه نـ تـ"                 

) (Demosthenes گفت يم:  
  
دن يو براى بچه زائ ،براى سالمت بدن معشوقه  ،م يما براى لذت جوئى فاحشه دار"

    9".از خانه مان همسرِ زن و مراقبت 
  

د يبا درجه اول توليت تقريز در همه جا به اهميدر مذاهب كهن ن
  .م يمثل در خانواده برمى خور

هـدف   ،سته يز يالد ميقبل از م 600از نظر زردشت كه حدود  
ى جـز  زيـ ت جنسى كـه بـه چ  يلذا هر نوع فعال.  د مثل بود ياز ازدواج تول



  ٢۶۶زن و خانواده                                                                            
__________________________________________________ 

  ا همجنسي  با فواحشدن يخواب ،د مثل منجر شود مانند  جلق زدن يتول
  .   بازى محكوم بوده است 

ه است د مثل بوديكى از هدفهاى مهم ازدواج توليز يت نيهوديدر 
را كـه بـراى او بچـه نمـى آورد طـالق      توانسـت زنـى    بطورىكه مرد مى

    10.دهد
طـول   13ا قـرن  ه آن كـه تـ  يـ ز چه در دوران اوليت نيحيدر مس

بـود و چـه در دوران بعـدى آن    حاكم  "نيسنت آگوست"د و نظرات يكش
دوره   دودر هـر   ،قرار داشـت   " ناسو ئيآك  توماس"ات ير نفوذ نظريكه ز
عنـى  يعـت باشـد   ين بود كه هر عمل جنسى كه بر خالف طبيده بر ايعق

قع شود ن زن و شوهر وايولد نشود حتى اگر در خانواده و بمنجر به زاد و 
  .  شود يگناه محسوب معى و ينوعى انحراف از عمل طب

  دارد يگران اعالم ميخود وى بهمراه د "نيسنت آگوست"در زمان 
ن  يكه نه براى ارضاى جنسى بلكـه بـراى تضـم   كه چند همسرى از آنجا 

   0باشديل خدا مير جامعه بشرى است مجاز و مطابق ميد و تكثيباز تول
  

  خانواده
  ابىو قدرت ارب 

 
حـال خـود   نايبـا   ،ك واحد مستقل بـود  يواحد خانواده هر چند 

آن فئـودال    بزرگترى بشمار مى رفت كه در راسجزئى از واحد اقتصادى 
ا بخشـى از  يـ دادن همـه  مالـك در ازاء قـرار   . قرار داشت  و مالك بزرگ

ت يـ ار دهقان و حمايا آب در اختيگاو و  ،دانه  ،ن يد مانند زميوسائل تول
ن معنـا  يبـا . او و خانواده وى را استثمار مى كرد  ،گران يى در برابر داز و
  مالحظه اى قابل   بخش ،بهنگام برداشت محصول  ،ان هر سال يدر پاكه 
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  . داد يم  از آنرا بخود اختصاص
ار دهقانـان  ينهائى كه در اختيلك در ازاء زممادر مواردى هم كه 

نها استفاده مـى  يه زمياى كشت بقگان آنها بريكار راروى يداد از نيقرار م
ازهـاى خـانواده دهقـان را    ين كوچـك كفـاف ن  ينكه زمـ يعالوه بر ا ،كرد 

زى يچ ،اقع ور د  ،بست ياتهاى گوناگونى كه بر او ميبعالوه با مال ،داد ينم
صـادى و چـه از   چـه از لحـاظ اقت   ،براى او باقى نمى گذارد و لذا دهقـان 

ن يـ دا به مالـك كـه صـاحب اصـلى ا    يشد ،ديت بر وسائل توليمالكلحاظ 
ب كه دهقان براى بـراه انـداختن چـرخ    يترتن يبا. وسائل بود وابسته بود 

لـذا بـه او   . د از مالـك بـو  د يافت وسائل تولياقتصادى خانواده ناچار به در
واحـد  ى چنـدان هـم   ر فرمـان و يـ نرو واحد اقتصـادى ز ياز ا. وابسته بود 

  . مستقلى نبود 
  و   ديتول  بر وسائل  عنىي ،بر خانواده  مرد   تيمالك ،ن اي بنابر

كه و بـه درجـه اىكـه خـود بـه قـدرت       يتا زمانروى كار زن و فرزندان ين
ت صورى بـود  يك مالكيدر واقع  ،عنى به مالك وابستگى داشت يگرى يد

جز ادامه قدرت و سلطه مالك بر  زىيو قدرت و سلطه مرد در خانواده چ
  . د خانواده نبود ين توليماش

ره پروسه يرى در دايم گياستقالل وى تنها از نظر تصم ،در واقع 
كـه از لحـاظ اقتصـادى     در حالى ،آنهم بطور نسبى بود د و اداره آن يتول
ار وى مى گـذارد وابسـته   ياو در اختال به مالك و از جمله وسائلى كه كام
د يچرخ تولت وى قادر به راه انداختن يو حمابطورىكه بدون كمك . بود 

  .  خانواده نبود
انواده بشمار مرد هرچند در ظاهر صاحب و مالك خ ،ب ين ترتيبا

  او و خانواده اش ،د مى كرد ولى در عمليبود كه تول  رفته و براى خودش
براى قدرت باالترى كار كرده دى كه يك مجموعه كوچك توليزى جز يچ
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را كـه  را كه جـز انـدكى از محصـول سـاالنه     چ. ختند نبودند يريو عرق م
ه را تمامـا بـه مالـك    يـ بـا بق يتقر ،داشـتند  يموت خود بر ميبراى قوت ال

  . دادنديل ميتحو
خشا متعلق بـه  ا بيد تماما و ياز آنجا كه وسائل تول ،گر يبعبارت د

ار دهقان گذارده شده بود لذا قدرت و سـلطه  يدر اختمالك بود كه موقتا 
شه و يشده به وى بود رمنتقل ت ين مالكيمرد بر خانواده كه ناشى از هم

  . داشت عنى در نزد مالك قرار يرون از خانواده يدر ب  شيمنشاء اصل
ت و سلطه يل صورى بودن مالكيكى از دالين و بعنوان يبراى هم

ارى يكـه در بسـ    ن بـس يهمـ  ،ريدهقانى و فقهاى  مرد بر زن در خانواده
در   عروس ،مى گرفت كه مرد دهقان زن يهنگام ،ران يادر نقاط منجمله 

ابتـدا   بـه حجلـه شـوهر و صـاحب خـود بـرود       شب عروسى قبل از آنكه
. رفـت  يم ويبراى هم خوابگى به خانـه  در صورت عالقة مالك  ستيبايم

داشته باشـد بـه مالـك    گر زن قبل از آنكه به شوهر خود تعلق يبعبارت د
ت مالك قرار يت وى تحت الشعاع حق مالكيعنى حق مالكي. تعلق داشت 

نطور يهم .ر سئوال بروديتوسط مالك ز فت و هر زمان مى توانستمى گر
سرفها تنها با اجازه ارباب و فئودال بـود كـه    ،ز يدر اروپاى قرون وسطى ن
  .مى توانستند ازدواج كنند

خـانواده كـه    وابستگى زن و فرزندان بـه پـدر در   ،ب ين ترتايبه 
 به وابستگى ،تر بود در ادامه خود در رده باالد يصاحب صورى وسائل تول

صاحب خـانواده بـه صـاحب    نبار ايشد كه در آن يل ميگرى تبديمشابه د
  . شد يل ميبزرگترى كه مالك وى بود تبد

ز در رده هاى متفاوتى قرار داشتند كـه  ين و فئودالها نيخود مالك
ك يـ ز مى شدند كـه در آن هـر   يگر متمايكدياز ختلف با نامها و القاب م

و از لحـاظ خصوصـا    قرار گرفتهخود ده باالتر از ت ريت و حمايتحت تبع
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كُنت به كُنـت و  يو ،كُنت يبارون به وبطوريكه . بودينظامى وابسته به او م
پادشاه  وزم شرقى برقرار يسپوتيا در شرق كه دي .كنت به لرد وابسته بود

كه سرنوشـت دهقـان در دسـت    يدر حال ،برخوردار بوداي فائقه  از قدرت
ن در دسـت  يقدرت و سرنوشت مـالك ز ين سياق بهمان ، قرار داشت مالك

  . ت ميگرفدر دست سلطان قرار  والى و حكمران و سرنوشت حكمرانان
سـت كـه   ن ايـ باشـد ا يجـا مـورد نظـر م   اينبهر حال آنچه كه در 
ل شده بود كه هر كدام يمختلف قدرت تشكساختمان جامعه از رده هاى 

 ،خود برخوردار بودنددستان  ريكه از قدرت مطلقه اى نسبت به زيدر حال
ه را نســبت بــه رده مــافوق و ردســت و وابســتيت  زيخــود همــان وضــع

مراتبى ك و سلسله يرارشين همان ساختمان هيو ا. داشتند   شيخوباالتر
ان طبقات و گروههاى اجتمـاعى متشـكله   يمدر جامعه بود كه مناسبات 

  . شد ين مييآن تع  جامعه بر اساس
ن معنـا كـه نـوع    يبـا . كى بود يدر همه جا ن مناسبات يت ايماه

تا از همان نوعى بـود كـه   يو زن وجود داشت ماهن شوهر يكه ب رابطه اى
رابطـه   همـان  ،ن رابطه يا. ان مالك و دهقان وابسته به وى قرار داشتيم
بـود كـه   عنى رابطه سـرفدارى  يا رابطه سرف با ارباب خود يمه بردگى ين

  . داد يل مين را تشكيو پائان طبقات باال يرابطه م  اساس
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  فصل پنجم   
  

  زن در نظام سرفدارى
  
  دارىنظام سرف

 
ت يـ نوعى نظام مبتنـى بـر مالك   ،سم يا فئودالينظام سرف دارى 

. خ در قسمت اعظم جهان حاكم بـود  ياز تارنى ين بود كه در دوره معيزم
ا و يو اسپان  سيانگل ،ايتاليا ،ن نظام در طى قرون وسطى ابتدا در فرانسهيا

ر نقـاط  يسـا در . افـت  يو سرانجام در اروپاى شـرقى بسـط   بعد در آلمان 
ا تفاوت هائى حتى در دورانى ران بيژاپن و ا ،هند  ،ن يز مانند چيجهان ن

نظـام     در تمام نقاط جهـان اسـاس   ،نحال يبا ا. ان داشت ين جرياز اقبل 
ن يا لـرد زمـ  يـ ا سرف از اربـاب  يقرار داشت كه دهقان ه ين پايمزبور بر ا

ا يـ كـارى و   ،نى بصورت جنسىيمعدر مقابل به اوساالنه مبلغ  فت وگريم
 )Manorialism( "سميمنرال"ن نظام  كه يا  سيدر انگل. پولى مى پرداخت

ك از آنهـا  يشد كه هر ين ميزمداشت شامل قطعات بزرگ و جداگانه نام 
سـا تعلـق   يكلا خود يك مقام روحانى يا يك فئودال و مالك بزرگ و يبه 

  .  داد يك واحد اقتصادى خود كفا را ميل يكداشت و تش
 كه مى توانست شاه  ،ا لرد يك مالك ين قطعات يك از ايدر هر 
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ن تـرى باشـد و   يب زاده در رده پـائ يـ ك نجيا ي ،بارون  ،ساينده كلينما ،
مالك در خانه اربـابى  .   ت دهقانى وابسته به وى زندگى مى كردند يجمع

   ن ياز خانه اربابى ولى بر روى زمو دهقانان در روستائى كه جدا 
سرفها ناچار بودند براى تمـام عمـر    ∗.مالك قرار داشت زندگى مى كردند

  . زندگى و براى وى كار كنند ن ارباب يدر زم
نها به مالك تعلق داشت كه او بخشـى از آنهـا را در قطعـات    يزم

خـود و   ازهاى زنـدگى ين ،داد تا از قبل آن يمار آنها قرار يكوچك در اخت
ن و مرغـوب  يرا  كـه از بهتـر  گـر  يد  ن كنند  و بخشيخانواده شان را تام

  . داشت يار خود نگه مين آنها بود در اختيتر
هر دهقان در هفته ناچار بود چند روزى را براى ارباب و بـر روى  

ها تماما به ارباب تعلـق داشـت و   نين زميامحصوالت . ن وى كار كند يزم
جمـع آورى و بـه    ، كـه آنهـا را بـراى وى كشـت     فه دهقان بود ين وظيا

ر و نگهـدارى از  يـ تعم ،ن كار ساختن يعالوه برا. انبارهاى وى حمل كند 
اى اجـاق و اصـوال همـه كارهـ     ،اب ين سـاختن آسـ  يخانه ارباب و همچن

  .وي بود ساختمانى ارباب بعهده دهقانان
سـت بـه مالـك    يسـرفها مـى با   ،گان يعالوه بر كار و خدمات را  

ات بـر مـرگ و ارث   يـ ات بر درآمد گرفته تا ماليمالاتهاى گوناگونى از يالم
ب آن يگر و تصـو يكديا با يرعا اجحق موافقت با ازدو ،در ضمن . بپردازند 

                                                           
مـثال در  . ن قرار بـود  يبه هم  شيدر اكثر نقاط جهان وضع كم و ب. نداشت   ن امر به اروپا اختصاصيا∗
ل خانـه  ي، البسـه و وسـا   نـات  يهر  ملك خانوادگى متشكل از پـول ، تزئ "ان يز در زمان ساسانيران نيا

ك خانه اربابى و چند خانـه روسـتائى   ين شتر ، اسب ، االغ ، گاو و گوسفند بود كه از يدارى و هم چن
زن  ".كـرد يزندگى م  خانواده اش ير اعضايبا سا بى اط اربايا حيخانواده در خانه   سيرئ. شديل ميتشك

،  1370، بنفشه حجازى ،  "خيارتزن به ظن "نقل از . 17ان بارتله، صفحه يستيدر حقوق ساسانى، كر
  .175صفحه 

 



                      ٢٧۵                                                                زن در نظام سرفداری
__________________________________________________ 

و موافقـت او   ز دهقانان نمى توانست بدون اجـازه ك ايچيبا مالك بود و ه
  . با كسى ازدواج كند

طور تمـام و كمـال   ز بيرى و مجازات نيم گيتصم ،قدرت قضائى 
بـراى   )Manor(مالـك در عمـارت اربـابى     هر بار كه . در دست مالك بود 

ر و جـوان  ياز پ ،ايتمام رعا ،تخت قضاوت مى نشست دگى به امور به يرس
دگى يله نه تنها شاهد چگونگى رسـ ين وسيست جمع مى شدند و بايبايم
   .       ز مطلع مى گشتند يجه حكم نيدعاوى بلكه از نت به

ف تنهـا حـق مهمـى كـه دهقـان از آن      ين وظـا يدر مقابل تمام ا
ن بـراى  ين معنا كه زمـ يبا. ن بود يوى به زم برخوردار بود حق وابستگى 

مانـد  و مالـك جـز در    يم ار سرف باقى يشه و نسل اندر نسل در اختيهم
نمى توانست آنرا از وى باز  ،از مرگ وارثى نداشت   موردى كه سرف پس

شـد  ين هم باعث جدائى دهقـان از زمـن نم  يزم  حتى فروش .رد يبگ  پس
نرو ياز ا. شد يد منتقل ميرفته به مالك جد  ن بفروشيزم  چرا كه وى  با 

  . وابسته بود  ،خود وى از آنكه به   شين مالك بيسرف به زم
ت از دهقانِ خود در مقابـل تعرضـات   يفه حمايمالك وظ ،بعالوه 

بهنگــام   ،بعــالوه . گــرى را داشــت يز دا هــر متجــاويــر فئودالهــا و يســا
 خانواده وى را فراهم كـرده  از او ويد غذاى مورد نيى باخشكسالى و قحط

شـده   ت شـناخته  ينها حقوق به رسميا. و مانع تلف شدن آنها مى گشت 
 ،كه صاحب قـدرت بـود   ،ا مالك ينكه آيولى ا. هقانان در برابر مالك بودد

واضح اسـت كـه   . گرى بود يكرد موضوع د ت مىيآنها را رعاتا چه اندازه 
ز يـ ارى موارد نيرا داشتند و در بس ن قدرت دست زدن به هر كارىيمالك

  .كردندينكار را ميا
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  سه سرف با بردهيمقا

  
  .مـه بردگـى بـود   يت نيـ ت سرف در نظام سرف دارى موقعيموقع

ه بـود و از  يت بـرده شـب  يـ بـه موقع ت وى از جهـاتى  ين معنا كه موقعيبا
روى يـ نه تنهـا ن برده  ،رده دارى در نظام ب. ك انسان آزاديگر به يجهات د

بـه   يئ ك شـ يـ همچون  ،  عنى خودشياز آن   شيبلكه ب  ا خدماتشيكار 
  . چگونه حق و حقوقى نبود ينرو صاحب هاياز . تعلق داشت برده دار 

گـاو نـرى بـود در     "بـرده عبـارت از     )Bloch(بقول مارك بالخ  
بـرده دار حـق    "قـرار داشـت    صـاحبش شه تحت فرمان يماصطبل كه ه

توانست او را بهر ياوم. گرى را داشت يشكنجه و هر كار دلبخواه د ،كشتن
اگـر   .ل بود بعمـل آورد يكارى واداشته و از او هر نوع استفاده اى را كه ما

ت از يـ نى در حمايونـان قـوان  يهم در موردى مانند مورد دولت شهرهاى 
 ،آزار بى حد و حصر برده داران وجـود داشـت    بر اذيب وبردگان و در برا

  .بودامرى استثنائى و خارج از قاعده  نيا
هر برده اى بـا  . بعالو ه برده از هر نوع زندگى شخصى محروم بود

نـه خانـه اى داشـت و نـه     . كرديجمعى زندگى مگر به طور يبرده  هاى د
اده نداشـت مگـر بـا    خانو ليگر حق ازدواج و تشكيبعبارت د.  خانواده اى

  . اجازه برده دار 
البته برده داران هر از چند گاهى بردگـان زن و مـرد را در كنـار    

زه دادن به آنهـا و  يشتر جايب ،نكار يولى هدف از ا. گر قرار مى دادنديكدي
 ،بعـالوه  . از جنسى بردگـان  يد برده بود تا ارضاى نيرى و توليا جفت گي

ن آنهـا تعلـق   يودكـان بـرده بـه والـد    عنـى ك يرى ها ين جفتگيمحصول ا
 ه برده دار متعلق بوده و ب  وانات اهلىيح نداشتند بلكه مانند زاد و ولد 
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  . مى رفتند   از پدر و مادر خود جدا شده و بعنوان برده به فروشمعموال 
ان بردگان نه لذت جنسى يهدف از رابطه جنسى م ،گريبعبارت د

ا اسـتفاده از آن  يـ   د برده و فـروش يولبصورت تروى كار يد نيبلكه باز تول
 ،ل خـانواده  يحـق ازدواج و تشـك   د باين ترتيب حق حيـات، براى خود بو
نهـا  يا ،گـر  يارى حقـوق د يو بسو لذت جنسى و حق مسكن   حق سكس

هـم كـه از   از آن بكلى محروم بوده و هر جـا   زهائى بودكه بردهيچ ،همه 
ت و اجـازه  يى و بـا رضـا  شد بطور فـرد ين حقوق برخوردار ميك از ايهر 

  . د ير مى گرديبود كه امكان پذبرده دار 
افت يگرى را مى يمثال در مواردى كه برده اجازه ازدواج با برده د

هم برده بحساب آمده و به صاحب بـرده مـرد تعلـق    كه او  ،كودك آنها  ،
زنـان بـرده از لحـاظ    .  شـد نگهـدارى مـى     دور از پدر و مادرش ،داشت 

پسـران و   ،صـاحبان خـود    دى در دسـترس يچ شرط و قيجنسى بدون ه
همانـان  يار ميـ و دوستان مذكر آنان بودند و مـى توانسـتند در اخت  ل يفام

  . گذارده شوند 
ز كـرده و وى را در  يت را از بـرده متمـا  يـ ا رعيـ آنچه كه سـرف  

ز بعضى از حقوق ت ايا رعيداد برخوردارى سرف يمت باالترى قرار يموقع
ما قابل يكه سرفها مانند برده مستقن بود ين حقوق اين ايرمهمت. باال بود 

   ن معنا كه هرچند همچون يبا. نبودند   د و فروشيخر
ولى مثل   ،ن را نداشتند يو حق ترك زم دارائى مالك به او تعلق داشتند

ن بـود كـه بـه    يزمـ   شنبوده و تنها بـا فـرو    ما قابل فروشيبرده ها مستق
  . مى شدند ل يد تبديدارائى مالك جد

ن هر چند آنها را به مالك وابسته ين انتقال بهمراه زمينحال ايبا ا
ازى براى سـرف بشـمار   يدر عمل همچون امتن وابستگى يمى كرد ولى ا

ن حـداقل  يتـام نى بـراى كشـت و   يشگى زميچرا كه داشتن هم.  رفتيم
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ك فرد قدرتمند به زنـدگى وى  يت ياجات خود و برخوردارى از حماياحت
ــراى همــ.  داديــو ثبــات مت يــامننــوعى  ــان آزاد نيب ــراى يــن دهقان ز ب

ك مالك و لرد وابسته يخود را به ى داوطلبانه ياين مزايبرخوردارى از چن
  .  مى كردند 
ن نه فقط از حـق مالـك   يانتقال آنان با زم ،ك نظر ياز  ،نرو ياز ا

عنـى حـق   يز يـ ن داشـتند ن يحقى كه آنان بر زم از بر آنها بلكه در ضمن
  ت ولى كمىيتر از حق مالكن يار پائين حق بسيا. شد يكشت آن ناشى م

كار  خودن صاحب يباالتر از بى حقوقى مطلق برده اى بود كه بر روى زم
  .  مى كرد

ن بود كه سرف نسبت به بـرده از  ايگر سرف با برده در يتفاوت د 
نـى كـه  در   يشت خود در محدوده زميوسائل معه ينوعى استقالل در ته

تهـاى  يبـرده در فعال كـه  يدر حال. گذارده بودند بر خـوردار بـود    ارشيختا
و چ  گونـه آزادى  يبود و از ه  م  صاحب اشير فرمان مستقيز  روزمره اش

  . استقاللى برخوردار نبود 
ك خورده مالـك تفـاوت اساسـى    ين استقالل با استقاللِ يالبته ا

 تمـام محصـول   كار مىكـرد اوال   خودشن يكسى كه بر روى زم.  داشت
مـى توانسـت   ل بـود  يـ ا هر زمان كه مايتعلق داشت و ثان  بخودش  كارش

ن يـ كـه سـرف از همـه ا   يبرسـاند در حال   ا بفـروش ين خود را ترك و يزم
ن لحاظ در وابستگى اقتصادى و حقوقى  نسـبت  يبود و از ا حقوق محروم

  .  به مالك خود به سر مى برد
.   مـى كـرد  مالك آزاد متفاوت  ك خردهيت  او را از ين امر موقعيا

ار يقابل مالحظه اى از دسترنج خود را در اخت  بخشاو نه تنها مجبور بود 
ن مزبـور را تـرك كـرده و    يچ وجه نمى توانست زميمالك بگذارد بلكه به

  .  گرى كار كند يبراى مالك د
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. ن امر در مورد زندگى شخصى و خانوادگى وى صـادق بـود  يهم
ل يبـا بـرده از نـوعى حـق تشـك     سـه  يد سرف در مقان معنا كه هر جنيبا

ولـى  ور كلى زندگى شخصى برخـوردار بـود   خانواده و داشتن فرزند و بط
ك فـرد آزاد نبـود و بطـور قابـل     ين استقالل در حد استقالل و آزادى يا

  . و محدود مى شد   ارباب نقض مالحظه اى توسط
ت ولـى  ل خانواده را داشـ يمثال هر چند سرف حق ازدواج و تشك

ا يـ ر بـود و  يره سرفهاى وى امكان پذيو در دان كار تنها با اجازه ارباب يا
همانطور كه گفته شد در مناطقى زن وى در شب اول بـه مالـك  تعلـق    

  . ن حق او را بطور جدى خدشه دار و بى معنا مى كرد يداشت و ا
فى كـه سـرف بـراى اربـاب     يحد و حدود خدمات و وظـا  ،بعالوه 

ل و دلخواه ارباب نبـود  يمانند حالت برده نا محدود و بنا به مداد يانجام م
كـه  يبطور ،سط مقررات و رسوم  محلى معلوم و محدود مـى شـد   بلكه تو

و  .مالك نمى توانست  به دلخواه خود و براحتـى از مـرز آن تجـاوز كنـد    
ارث بـردن  ت و حـق  يـ سرانجام سرف مى توانست صاحب دارائـى و مالك 

نهـا عمـده   يا. ن حقـوقى برخـوردار نبـود    ياز چنـ رده كه بيدر حال ،باشد 
نسـبت بـه بـرده قـرار مـى      ت برترى يعواملى بودند كه سرف را در موقع

  . دادند 
ت و يـ شـرفت موقع يز حـاكى از پ يسرفدارى ن  شيدايپ روندخود 

ن امر حد اقل در امپراطورى برده دارى يا. حقوق سرف نسبت به برده بود
ن معنا كه هرچند يبا. بوده شده اى برخوردار روشن و شناخت خيرم از تار

از سـقوط امپراطـورى رم بـود كـه در       ستم سرف دارى در اروپا پـس يس
آن در خـود امپراطـورى و    يـه ج شد ولى نطفه هاى اوليرا س وسيع ايمق

ن نظام نه تنها در ابتـدا و بهنگـام   يدر ا.  نظام برده دارى رم شكل گرفت 
ى در بخـاطر عـدم توانـائ   دهقانـان   ،اكى نهاى اشتريقطعه قطعه شدن زم
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ل ين به كـار كـن وابسـته بـه آن تبـد     يپرداخت بدهى شان از صاحب زم
هنگامى كـه نظـام     ،ع يوس  اسين بار در مقيبلكه بعالوه ولى ا ،شدند يم

گـر  ينهائى خـود دچـار ضـعف شـده  بـود و د     در مراحل  ،برده دارى رم 
بـرده داران مـى رفتنـد و    ات يبـار كـار شـاق و تعـد     ريبردگان بسختى ز

 ،كـار بـروز مـى دادنـد     ود را با كـم كـارى و شكسـتن ابـزار     تى خينارضا
را در قطعات بزرگ توسـط بردگـان و   نهاى خود ينداران بزرگ كه زميزم
ن فكـر افتادنـد كـه بـا     يـ به ا ،م خود كشت مى كردند ير نظارت مستقيز

ان گـذارده و بـا   ار بردگيآنها را در اخت ،كوچك نها به قطعات يم زميتقس
 ،د به آنهـا  يت توليسپردن مسئولق يعنى از طريق ينطرياستثمار آنان از ا

ز يدى موجود نينظام تولبلكه به  ،ند يافزايد بينه تنها به رغبت آنها به تول
بود ف شده يتى بردگان و شورشهاى پى در پى آنان تضعيكه در اثر نارضا

كه بردگـان بـه محصـول و     ده و خود را از خساراتىيشترى بخشيثبات ب
  . مى آوردند مصون بدارند د وارد يابزار تول

ها بوجود آمدند كه در آنها بردگـانى   "كلنى"ب بود كه ين ترتيبا
بـه   ،با پرداخت اجـاره   ،داران كار مى كردند ن هاى برده يكه بر روى زم

زندانشـان نسـل انـدر    و فرن حق شدند تا خود يصاحب ا ،اشكال مختلف 
بـدون   ،ن مزبور باقى مانده و بعنوان مستاجر كـار كننـد  يروى زمنسل بر 

  . گرى داشته باشد يد  ن مزبور را به كسيآنكه مالك حق دادن زم
نداران همچنـان از قـدرت اقتصـادى و    يزم ،ن نظام يالبته تحت ا

 ،و با در دست داشتن امور قضـائى  . بودند د برخوردار يتول حق نظارت بر
دى يـ بـه قـدرتهاى جد   ،افت مـى كردنـد   يركزى دركه آنرا از حكومت م

  . اى وابسته بخود بودنديند كه اكنون بجاى برده صاحب  رعال شديتبد
ر اقـوام  ياز سقوط امپراطـورى رم بدسـت جـرمن هـا و سـا       پس

نهـائى كـه بـه    يسـتم مزبـور را در زم  يس ،دين جديفاتح ،مهاجم شمالى 
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ن ايـ  ،بعـد  رون همچنـان حفـظ كردنـد و در طـى قـ      چنگ آورده بودند
ـ "سـتمِ  يى چـون س يز تحت نامهايكه در خود اروپا ن ،ستم يس وي يـ نيس 
بطور جداگانه باب شـده و  (Manorial)  "النوريم"و   (Seigniorial) "الير

  . اروپا بدل گشت قاره  ستم حاكم دريرشد كرده بود به س
      

  سرفدارى
  ت زن در خانوادهيو موقع 

 
ســتم يت ســرف در سيــمعــادل موقع ،ت زن در خــانواده يــموقع

  .بود  زن سرف شوهرشگر يبعبارت د. سرفدارى بود 
ك رابطـه متقابـل   يه يم بر پايديستم سرفدارى همانطور كه ديس

كطـرف و  يت از او توسط مالك از يسرف و حما  ن معاشيتام: قرار داشت 
ن يـ ا.  گـر  يگان بـاو از طـرف د  يت سرف از مالك و دادن خدمات رايتبع

ـ   اساس بـه  تفاوتهـائى    شيرابطه اى بود كه در تمام نقاط جهان با كم و ب
  . رابطه سرفدارى موسوم بود 
بـه  . ن رابطه بود يز در دوره مزبور جزئى از هميرابطه زن و مرد ن

 ،ف كطريان زن و مرد قراردادى بود كه در يازدواج ماد ن معنا كه قرارديا
ن و از يزن را تـام   رد معاششد مح داده يآن همانطور كه در گذشته توض

از مـرد تمـام   ت بـرده وار  يگر زن در تبعيت مى نمود و از سوى دياو حما
 افت دارد براى يدر  مزدى  آنها از وى را بدون آنكه بابت يخدمات مورد ن

  .     وى انجام مى داد
ئودالهـاى  تجاوز و غـارت آشـكار ف    از آنجا كه دهقانان در معرض

از ين ،ط كامال ناامنى بسر مى بردند ينرو در شرايااز مختلف قرار داشته و 
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گـر عامـل   يك فئودال از آنها در برابر تجـاوز فئـودال هـاى د   يت يبه حما
  . ك مالك مى كرد يمهمى بود كه آنان را وابسته به 

در واقع دسـته بنـدى   . ز صادق بود ين در مورد خود فئودالها نيا
ط و روابطـى  يز ناشى از شـرا يا نخود فئودالهان يك ميرارشيها و روابط ه
ب كه هر فئودال بـراى  يترتن يبا. ان خود آنها وجود داشت يبود كه در م

كـه در آن هـر    ،ز موجود يمه جنگى و توطئه آميط نيآنكه بتواند در شرا
بـاقى    ،بـود    درتشگرى  و توسعه  دامنـه قـ  يفئودال در صدد حمله به د

ت فئـودال  يـ ت و حماير حلقه تبعبود تا براى حفظ خود د مجبور ،بماند 
از . د يـ ت از او مـى پرداخـت در آ  يـ گرى كه بوقت الزم به دفاع و حمايد
ت يـ ت و حمايـ ه اساسـى تبع يـ پا دوستمى بود كه بر يسم سينرو فئوداليا

ت بـاالتر از  يـ ن تـر بـه بـاالتر و حما   يت و وابستگى پائيتبع: ه داشت يتك
  . ن تر يپائ

قـراردادى  ازدواج . ن روابـط بـود   يقا بخشى از هميز دقيازدواج ن
د و زن يـ گرديزن م  ن معـاش يت و تاميبه حمابود كه در آن مرد موظف 

از بى حقوقى كامل آنها ت زنان ناشى يموقع. ت از وى يز موظف به تبعين
كه م ينكن  فراموش. شت شان بود يله معسيت شان از داشتن ويو  محروم

شـت  يد و معيـ بـر وسـائل تول   تيمالك   ت و بخصوصين فاقد حق مالكزنا
نمى توانستند در خارج از خانواده بـراى خـود كـار     نرو يشان بودند و از ا

  . كنند 
 ن ين بوده و تنها بر روى زميفاقد زم ها كه  درست مانند سرف

از . شت خـود بودنـد   ين معيكه قادر به تامت از وى بود يارباب و در حما
ت از يـ سرفها ناچار بـه تبع مانند  شت خودين معيز براى تامينرو زنان نيا

  .  مردان بودند
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د كـه  شـ ط نا امنى ناشى مى يسرفها از شراعت يهمانطور كه موق
كه آنان با غارت امـوال و  ن معنا يآورده بودند بافئودالها براى آنان بوجود 

ت خـود و از  يـ ن و حمايزمـ ازمنـد  ينهـاى دهقانـان آنـان را ن   يتصرف زم
   ط از نظر نظامى ين شرايهم(نمودند ق وابسته به خود مى ينطريا

بوجـود آورده و  ز يـ نا امن را فئودالهاى بزرگ براى فئودالهـاى كـوچكتر ن  
نطـور هـم وابسـتگى    يهم، )وابستگى به خود مى نمودندآنها را مجبور به 

مـردان بـراى آنـان بوجـود آورده     شد كـه  يط ناامنى ناشى ميزنان از شرا
در خـارج از  ت و حق كار كردن يق مالكن معنى كه آنها را از حيبا .بودند

چـاره اى    شـتش ين معيجه زن براى تاميدند و در نتخانه محروم كرده بو
  . ل گردد ينداشت كه به سرف و تابع مرد تبدن يجز ا

ه از سـرف و  ه افـراد جامعـ  يـ ان كليب بود كه رابطه مين ترتيبا  
 ،ى و آقائى ه بندگيت و زن و شوهر همگى بر پايرع مالك گرفته تا شاه و

گرى يگر وابسته كردن خود به ديبعبارت د. ت قرار داشت يت و حمايتبع
  .  بود   ن معاشيتنها راه بقاء و تام

ك فئودال و مالك بـود  يت يسرف و رع ،همانطور كه هر دهقانى 
كرد يفا ميارباب او را ا  ا زن كسى كه نقشي نطور هم هر زنى دختر يهم ،

وابسـتگى و بنـدگى وجـود    دى خارج از رابطـه  چ فريهمانطور كه ه. بود 
عنــى خــارج از ينطــور هــم زن در جــائى خــارج از خــانواده ينداشــت هم

  . نمى توانست وجود داشته باشد خود ا شوهر يبه پدر ي و تعلق وابستگ
 تى چنان گسترده يگر ارباب و رعيقاعدة بنده و ارباب و بعبارت د

ن داشـتند  يز كه از خـود زمـ  ياد نحتى دهقانان آزج بود كه در اروپا يو را
گران ناچار بودند خود را يدبقاى خود و مصون ماندن از تجاوز براى حقظ 

ات و يـ آنهـا مال ت از جانب آنها به يبه فئودالها وابسته كرده و در ازاء حما
    .رندياى آنها قرار گيگان داده و در حلقه رعايخدمات را
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زن براى بقاى خود . ز زن نمى توانست مستقل باشد ينطور نيهم
در . ت كسى قرار مى گرفت يگر مورد حمايدكرد و بعبارت يد ازدواج ميبا
در واقـع بـراى وى   .  بـاقى مـى مانـد     ت پدرشينصورت تحت حماير ايغ

ا در خانـه  يـ د يا زندگى وجود نداشت  بايجائى خارج از خانواده براى كار 
زارى طبق سرشـمارى  ه تيمثال در روس. ا در خانه شوهر يمى بود   پدرش
سال مجرد بودنـد   50تا  40ن ييدرصد از زنان  4الى  3 تنها  1897سال 

 ،ا شـوهر  ياز آنجائىكه براى زنانِ فاقد پدر  ير اروپاى قرون وسطا ديو . 
لذا آنهـا را  شت وجود نداشت ين معيجائى براى كار و تام ،خارج از خانه 

  . نگهدارى مى كردند   ) (Convent "كان وِنت"ساتى بنام يدر تاس
الت در ابتـدا فقـط بـه زنـان طبقـات بـاال و بـى        ين تسهيالبته ا
بـراى زنـان بـى سرپرسـت      13قـرن  داشت ولـى در    صاصسرپرست اخت

بوجود  )Beguines(ز توسط شهردارى ها مكان هائى بنام ين نيطبقات پائ
ل يـ بن زنان نگهدارى مى شد و به آنهـا كارهـائى از ق  يآمد كه در آنها از ا

   1.ره داده مى شديو غبافندگى 
ت و زنـدگى مسـتقل و   يـ ب زن اصوال فاقد حق موجوديترتباين 

ت مـى  يست از او نگهدارى و حمايبايخارج از خانواده بود و لزوما كسى م
جـه  يشـت زن و در نت يمعر به عهـده خـانواده بـود كـه در آن     نكايا. كرد 

    .قرار داشت   ا شوهرشيرنوشت وى در دست پدر و س
 ز در افغانستان كه حكومت طالبان  سعى در يدر دوران معاصر ن

 قـرون  ك جامعـه كـامال  يـ و بـر پـائى   ن اسالمى ياجراى صد در صد قوان
وسـطائى بـا   ده قـرون  يـ ن ايهم  كه بر اساسيدر حال ،وسطائى را داشت  

در خـارج از خانـه محـروم    ن دولتى خود زنان را از حق كـار كـردن   يقوان
تى را بـراى نگهـدارى از آنـان    يچگونه مسـئول ين حال هيدر ع ،كرده بود

روى مى كـرد  يى پيده قرون وسطاين ايهمچرا كه از . ت بعهده نمى گرف



                      ٢٨۵                                                                زن در نظام سرفداری
__________________________________________________ 

وه و ين زنان بينابراب. ست او ا شوهر يت نگهدارى زن با پدر و يكه مسئول
پـدر و  د به خانه يدا كنند بايلى شوهر پيكه نمى توانستند بهر دلي ا زناني
  . مى رفتند  خودا برادر ي

ن زنان كه خانواده هاى خـود را  يادى از ايز  در حال حاضر بخش
ا يـ مهاجرتهاى اجبارى بكلى از دست داده انـد و  ا يان جنگها و يا در جري

بى سـابقه    اسيد در مقنرا نداربور قدرت نگهدارى از آنان زخانواده هاى م
  . اى به گدائى در كوچه ها و گذرگاه ها مشغول مى باشند

ز يـ جـرمن ن  پدرسـاالر  ح دادم كه چگونه در قبائليمن قبال توض
ن نبـود كـه وى   يزى جز ايچ  شيت زن از حق حمل اسلحه معنايمحروم

، يشدت ميك مرد كه حق حمل اسلحه را داشت حمايد ضرورتا توسط يبا
و از اينرو، بعنوان موجودي كه توان حمايت از خود را نداشـته و حمايـت   

  .بود در نظر گرفته ميشد از وي بعهدة مرد
همانطور كـه  دهقـان و سـرف خـارج از اقتصـاد و       ،ب ين ترتيبا

ز يـ فئودال جـائى نداشـت بـراى زن ن   ك ي )Manor( "رومن"د و يره توليدا
    .د و زندگى خانوادگى جائى متصور نبوديره توليخارج از دا

 بـود   ن خـودش ين در ظاهر زميدهقان سرفى بود كه هرچند زم
ز سـرفى بـود كـه    يكرد و زن نيمكار  ويبراى  از آنِ مالك و واقعولى در 

  اوبراى به شوهر و   متعلق  بود ولى  نه خودشهرچند خانه در ظاهر خا
  . ار مى كردك

 ،ه سـرف نمـى رفـت   ن و خانياى زن فراتر از مرز زميمرزهاى دن
ن و خانه اربـابى  يز محدود به مرز زمياى سرف نيطور كه مرزهاى دنهمان
ن و ارباب در مورد زن جـاى خـود را   يسرف به زمنرو وابستگى ياز ا .بود 

  .به وابستگى وى به خانه و شوهر مى داد
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گرى كه رابطه زن و مرد را به جزئى از رابطـه سـرفدارى   يل ديدل
همانطور كه سرف براى تمام عمـر وابسـته بـه    ن بود كه يتبدل مى كرد ا

حق طالق و ترك خانـه  ز ينزن  ،ن ارباب بود و حق ترك آنرا نداشت يزم
  . شه به وى تعلق داشت يشوهر را نداشت و براى هم

ق حتى ترك خانه توسط شوهر هم باعث طال ،ان يهوديان يدر م
دو شاهد مرد نداشـت كـه  شـهادت بـر     و تا وقتىكه زن   ،زن نمى شد 

   .گرى ازدواج كند يد  بدهند نمى توانست با كس  وهرشمرگ ش
به خانـه و شـوهر در نظـام سـرف دارى از      وابستگى برده وار زن

آن حتى امروزه اى يبرخوردار بود كه بقادارى يشه هاى قوى و پايچنان ر
ن بعضـى  يدر قوانن همچنا ،از لغو سرف دارى   عنى چند قرن پسي ،هم 

  . از كشورها وجود دارد 
 "ت اَل طعـا  يـ ب "در كشورهاى عربى قانونى  بنـام   ،براى مثال 

Beit El Ta'a)(  خانـه فرمـانبردارى  "دارد كه معناى آن عبارت از وجود"    
)House of Obedience( ارى ين قانون كه هرچند در بسـ ياطبق . باشد يم

در مصـر  الهاى نـه چنـدان دور لغـو شـده ولـى      از كشورهاى عربى در س
 ،را كتك مى زد   اگر شوهر زنش ،وجود مى داشته  1982حداقل تا سال 

 ،خـت يگريگـرى م يا جـاى د يـ و   و زن به خانه پـدرش  ،ل يدلا بدون يبا 
اده از قـدرت قـانون تحـت    با اسـتف اگر مى خواست  مى توانست  ،شوهر 
بـزور    سى را بفرسـتد تـا او را از خانـه پـدرش    يپل "ت اَل طعا يب "عنوان 

اگـر زن امتنـاع   . بىĤورد   شيرون بكشد و نزد خود به سرِ خانه و زندگيب
. شـد  يم )(Nashiz "زينَشـ "ل  بـه  يم قـانون تبـد  كرد آنوفت او به چشيم
روى برتافته و مستحق مجازات مىبـود    شوهرشعنى زنى كه از اطاعت ي
    2.بود ....معتاد و  ،مست   حتى اگر شوهرش ،
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ن يز درست مانند زنـان اگـر سـرفى از زمـ    ير دوران سرفدارى ند
دانده مى شد ن اربابى خود باز گريو به زم ريكرد دستگيارباب خود فرار م

و  ،سرفها را با عالئمى كه بر روى بدنشان حك مى كردند  ،ن يبراى هم. 
كـه بـه    ،با مشخصات مالك بر روى آن ،ا با طوق فلزى و خارج نشدنى ي

  مالك شان را مشـخص  وابستگى آنها  به ،دور گردنشان نصب مى كردند 
ر يـ اگـر نـه غ   ،ن اربـاب را  يق فرار آنها از روى زمينطرياز امى ساختند و 

ن خـود  يـ ا ،ن يبراى همـ . مى ساختند ار دشوار يولى حداقل بس ،ممكن 
و شـوهر   ن بود كـه چگونـه وابسـتگى زنـان بـه خانـه      يگرى از اينشان د

ت يـ كـى از نشـانه هـاى موقع   ين و مالك يهمچون وابستگى سرفها به زم
  . در خانه بود سرف مانند آنان 

حتى بخشا در جوامـع   ،ن ز زناينكه همچنان در دوران حاضر ناي
ت شـوهران  يـ زندگى و سرنوشت  خود را حول زندگى و موقع ،ز ينمدرن 

كننـده زنـدگى خـود مـى     ن يزنند و به آنان بعنوان تـام يآتى خود رقم م
در ان بعنوان سرفهاى وابسـته بـه مـرد    ت زنين موقعيناشى از هم ،نگرند

ران كنونى مـى  ت زنان در دوياى آن در ذهن و موقعيدوران گذشته و بقا
  . باشد 

 د توجه داشت كه در دوران مورد نظر زن بطور كلى نه يبعالوه با
 زن  ،نيان طبقات پائياز مرد قرار داشت بلكه در من تر يتنها در مرتبه پائ
او در واقـع سـرف   . بـرد  يبسـر م ن مرتبه اجتمـاعى  ين تريخصوصا در پائ

و هنـوز هـم    دا ميشو اساس آن ستم دوگانه اي بود كه بر زنان روسرف 
  .  ميشود

  .ستم بـرده دارى وجـود داشـت   ين وضع در مورد زنان در سيهم
 -ك بـرده زن را يـ برده مرد مى توانسـت  ا كه در امپراطورى رم ن معنيبا

دارى يـ رخخـود  براى خدمات شخصى و جنسـى   ،البته در صورت توانائى
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ن سـطح  يرن تـ يعنى در پـائ ي ،بردة برده بود ،بردهزن نصورت يدر ا. كند 
  . قرار داشت

هرچنـد ممكـن    ،ت زن در آن دوره يـ ت سرف مانند موقعيموقع
د ولى در دوره مزبـور  يĤيب بنظر بين ما باور نكردنى و عجاست براى دورا

فقها و حقوق دانـان آن دوره    چنانچه . ناخته شده و معمول بود امرى ش
ان در ين بيتر حيصر. ن ابائى نداشته اند يح به آن كوچكترياز اعتراف صر

تعلق دارد كه در  11مفسر بزرگ اسالمى در قرن  ن مورد به امام غزالىيا
 : دين مى گويدر  مورد زن چن "ن يالد اء علومياح "كتاب خود بنام 

  
 )(Serfdom  ن باشد كـه ازدواج شـكلى از بنـدگى    ين سوال اياد پاسخ واقعى بيشا"

اعـت كامـل از شـوهر در هـر     ه زن اطفيمرد است و لذا وظ Serf)( بندة ،زن . است 
       3".خواهد است يوى م  او از شخصآنچه كه 

  
  زن برده و زن سرف

 
بر نظام  سرف  خى مقدميتار زكه از لحاظيدر نظام برده دارى ن

ت پست ترى نسبت به مرد برده قـرار  يبرده در موقعدارى بوده است زن 
نسبت به مردان برده سرفشان ز همچون اعقاب يزنان برده ن. داشته است 

انـواع و  باىن معنا كـه عـالوه بـر انجـام     .  تحت ستم دوگانه اى بوده اند
انجام خـدمات  جنسـى     دىيو بعضى كارهاى تول ،اقسام كارهاى خانگى

  . ز عهده دار بوده اند يخود را نبراى ارباب 
بردگـان زن بـراى صـاحبان     ،ونان عصر هـومر  يدر  ،براى نمونه 
ماننـد پخـت و پـز و نظافـت خانـه و      گى و كار خان خود خدمات سكسى

دى مانند پشم بافى و گندم كوبى و حمل يكارهاى سبك كشاورزى و تول
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رائى مـى  يى پـذ يز بـه هـر معنـا   يـ همانـان ن يآب را انجام مى دادند و از م
    .نمودند

ن يـ بـا ا . ن كار ها را انجام مى دادنـد  يز بردگان زن هميدر رم ن
ونـانى  يك  ثروتمند يبرده هاى موجود  در خانه  تفاوت كه تعداد متوسط

ك خانه مشابه رمى به يقم در ر  ن يدر حالىكه ا. نفر بود  20تا  10ن يب
  . د ينفر مى رس 200حدود 

بعالوه در خانه هاى رمـى بعلـت وسـعت كارهـاى خـانگى  كـار       
ونانى يز مانند برده هاى زن يولى بهرحال آنها ن. بردگان تخصصى تر بود 

. دوختنـد  يم  لبـاس  انداختند وي ترشى م ،ى اهل خانه نان مىپختندبرا
 ،ر دادن بچـه هـا   يپرستارى و شـ  ،شخدمتى و نظافت خانه يبعالوه كار پ

. ز بعهـده داشـتند  يـ ى و خوانندگى  را نيرختشو ،شگرى يآرا ،مان يكار زا
    .ز با آنها بوديگر نيارى كارهاى ديالها و بسينگهدارى و

موسوم بودنـد لـذا    "وسائل سخنگو"ا كه بردگان به بعالوه از آنج
ن مـورد  يـ گران اجاره مى دادند و در ايبه دگرى يله ديآنها را مثل هر وس

بود كه به اجاره مى رفتند ر دهى به بچه ها يزنان برده عمدتا براى كار ش
 .  

 و استعدادهاى  پشتكار   اثر  در  در ضمن بردگان مى توانستند 
براى مثال بعضى بانكـداران  . ز كسب كنند يرا ن ئىار بااليخود مشاغل بس

ـ هاى كشتى از برده ها بودند كه  انتيو كاپ راى اربابـان خـود كـار مـى     ب
  د و فـروش يـ ز كار نظارت بر كـار بردگـان و خر  يدر بعضى موارد ن .كردند

   . ك برده بوديمحصول در دست 
 شـد و از يده ميـ نام )Vilicus( " لـى كـوس  يو"ن برده اى كه يچن

لـى  يو "  برده ها برخوردار بود با همسـرش  ريزندگى بهترى نسبت به سا
 "وم يـ پِكول "خـود بنـام   ه اى از دارائى اربـاب  يداراى سهم )(vilica "كا 
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Peculium)(  همان وم يپكول. بودند كه هنگام آزادى آنرا با خود مى بردند
ا يـ شى توانستند بخيبرخوردارى از آن م مبلغى بود كه بردگان در صورت

    4.د و آزادى خود كنند يهمه آنرا صرف باز خر
و بخشـى  ز براى خود كار مى كردند يبعضى از بردگان صنعتكار ن

ز يـ ن وجود مشـاغلى ن يبا ا. مى دادند   شيخواز درآمد خود را به صاحب 
  ممنوع بود مثل شـغل آتـش   وجود داشتند كه ورود به آنها براى بردگان

نطـور  يزنان در فاحشه خانه ها و هم. ا نمى دادندنشانى كه آنرا به برده ه
نطور زن برده موظـف بـود   يهم. نى معموال از زنان برده بودند ابايزنان خ

و دوسـتان  ا اقـوام  يار او و يهر زمان كه صاحب وى اراده مى كرد در اخت
  . رديمذكر وى قرار بگ

ولـى  . براى خود را نداشتند بردگان حق داشتن خانواده و فرزند 
ا بـراى انجـام   زن برده اى ر ،توانست در صورت توانائى مالى يمرد مرده ب

نحـال كودكـان   يبا ا. دارى كند يبراى خود خرخدمات شخصى و جنسى 
بـه خـود وى تعلـق     حاصله همچون مادر خـود بـرده تلقـى شـده و لـذا     

 بلكه از اموال برده دارى كه صاحب پدر آنها بود محسوب مى  ،نداشتند
  .شدند

نكـه مبـادا از توجـه و تمركـز     يا  كودكان برده هـا از تـرس   بعالوه         
كارهاى روزانه اشان كاسته نگردد بظور جداگانـه  ف و ين آنها بر وظايوالد

گرى كه كار داشتن فرزند را يدعامل . آنها نگهدارى مى شده اند و دور از 
اغلـب  ن بـوده اسـت كـه زنـان بـرده      يـ كرده اير ممكن ميبراى بردگان غ

ن ين حالت از بـاالتر يچرا كه در ا. مى رفته اند   دارى به فروشبهنگام بار
. Ĥورده انـد يـ ن سود را ميشتريبوده و براى صاحب خود بمت برخوردار يق

نرفته و صاحب بچه مى شده   فروشصورتى هم كه بهنگام باردارى به  در
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شـده  ياز هـم م ر آنـان  يكودكان برده باعث جدائى اجتناب ناپذ  اند فروش
  . است

ر بـوده  يسالگى امكان پذ 30از   زادى بردگان زن قانوناً تنها پسآ
طى يا با شـرا يق ازدواج قانونى  و يبردگان زنى كه از طرباستثناى  ،است 

كـه قاعـدتا مجـرد و    (زن  ،از آزادى   پـس  ،نحـال  يبا ا. آزاد مى شده اند 
قبلـي خـود    صـاحب ا معشـوقه  يشخدمت و يبعنوان پ )ازدواج نكرده بوده

  . ي ميمانده استباق
زن بـرده اى كـه    .شـد  يق ميد مثل بردگان بنا بر اقوالى تشويلوت

شـتر از  يد از كار معاف مى شد و براى هر تعـداد ب يبزاپسر  3مى توانست 
     5.آزاد مى گشت ،ن يا

ا شـوهران  يـ در برابر صاحبان  ،ز مانند خود سرفها يزنان سرف ن 
ك زن آزاد برخـوردار  يـ حقـوق  را داشـتند و نـه از   ت برده يخود نه وضع

. بردنـد  يمه بردگى بسر ميننها نسبت به شوهران خود در حالت آ. بودند 
ر درى شـت يچرا كه نسبت به زنان برده درمقابـل بـرده داران از حقـوق ب   

  .     مقابل شوهران خود برخوردار بودند
 م يمستق فرمان   ريز  برده ها  مانند  ز ين  آنان  ،ك طرف ياز  

ما از آنهـا  يخود را مستق  صاحبان خود بوده و وسائل معاشعنى يوهران  
ن لحاظ بـه  ياز ا. فاقد هر گونه استقاللى بودند افت مى داشتند و لذا يدر

زن "دة يـ پد ،ان يدوره ساسـان ران يـ منجمله در ا.  ه بودند يزنان برده شب
دوسـتان  ار يمانند موردى بود كه صاحب برده زن خود را در اخت "قرضى
 ،توانسـت زن خـود را   ين مـورد شـوهر م  يـ در ا. مىگذارد  شيخو و اقوام

ار دوسـت خـود كـه بطـور مـوقتى و بـراى       يـ در اخت ،ت وىيبدون رضـا 
ن مـورد  يـ در ا. دهـد  اج به زن داشـت قـرار   ينگهدارى كودكان خود اخت
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كـودك   ،آبسـتن مـى شـد    شت زن با دوست مرد بود ولـى اگـر زن   يمع
   6.ش تعلق داشت ياصلمورد بردگان به شوهر حاصله مانند 

در . ك تفـاوت اساسـى داشـتند    يگر با زنان برده يولى از طرف د
ا صـاحب وى از  يزن توسط شوهر   ن معاشيتاما ينفقه  ،دوران سرفدارى 

زن بـرده  كـه  يدر حال. ف وى و جزو حقـوق زن محسـوب مـى شـد    يوظا
بـرده دار بخـاطر   . چگونه حقوقى در برابر صـاحب خـود نبـود    يصاحب ه

 داد ويـ برده بود كه باو غذا و پناهگاه مزنده نگاه داشتن عنى يمنافع خود 
وى داشت و وى تعهـدى نسـبت بـه او    نكه برده حقى بگردن ينه بخاطر ا

  . داشت 
بـه دادگـاه     ه صـاحبش يـ ن برده نمـى توانسـت بـر عل   يبراى هم

ن نكـرده تقاضـاى   ياو را تـام   معـاش   طر آنكه صاحبشت برده و بخايشكا
ودالى عـدم  ئـ كـه در نظـام ف  يدر حال. ت از او را بكند يآزادى و سلب مالك

  . او بشود  "آزادى  "پرداخت نفقه مى توانست موجب طالق زن و 
از   پـس  چرا كـه زن . ك آزادى واقعى نبودي "آزادى  "ن يالبته ا

وغ صاحب قبلى خـود  ير يعنى به   زيدر خانه پطالق تنها مى توانست به 
ج مـى  وغ ارباب خود خـار ياز لى يز اگر بهر دليهمانطور كه سرف ن. برود 

را تحـت  د و خـود  يـ گرى درآيوغ ارباب دير ينكه  به زيشد چاره اى جز ا
  . ت وى قرار دهد نداشت يحما

ز محروم بـود و در  ين آزادى محدود نيزن برده از هم ،نحال يبا ا
ن كـه  ياما ا. نسبت به زن سرف برخوردار بود د از حقوق كمترى ن موريا

  تصـادى مسـتقل بـوده و خـود معـاش     در ضمن او نمى توانست از نظر اق
ك زندگى واقعا يد و شرط طالق و يو لذا از حق بدون ق نيرا تام  شدخو

ك زن بت بن تر از موقعبار پائببستى باو را در موقع ،آزاد برخوردار باشد 
  . ار مى داد آزاد قر
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ز صادق يت از زن سرف و زن برده نبن امر در مورد مسئله حمايا
اجبـارى بـود در     از زن سرف توسط شـوهرش ت بن معنا كه حماببا  .بود
ارى يـ مـرى اخت ش ات از وى توسط صاحبيكه در مورد زن برده حمايحال

  . شتر زن سرف نسبت به زن برده بوديز بمعناى حقوق بين نيبود و ا
ت يـ ت زن را در نظام سـرفدارى بـه موقع  يگرى كه موقعيدعامل 

در نظام . بود   ت وى بر فرزندانشيكنترل و مالككرد عدم يك ميبرده نزد
شوهر وى كه صاحب او بود تعلـق   لى  فرزندان زن نه به وى بلكه بهفئودا

بلكـه از آن   وي ز نه متعلـق بـه  يهمانطور كه فرزندان برده زن ن.  داشتند
سـتم  ين طـور در س يهمـ .  عنى از آن برده دار بودنـد يى صاحب شوهر و

گـرى  يد بهانـه ا به هر يق طالق و يپدر مى توانست چه از طرسرف دارى 
ت يت زنِ سرف را بـه وضـع  يز وضعين نيا.  د يكودكان زن را از او جدا نما

ر آن از وى يـ ا غيـ و    ق فروشيكودكان وى را از طر ،زنِ برده كه برده دار
ز وضـع زن سـرف   ينجا نينحال در ايبا ا .يكردك ميشت نزددايجدا نگه م

  سـى حـق فـروش   كدر مـورد زن سـرف اوال   . ت مى كرد با زن برده تفاو
كرد يزندگى م  ا او حداقل تازمانىكه با شوهرشيثان. كودك وى را نداشت

كـه در مـورد   يدر حال. زندگى كنـد   ممكن بود كه جدا از فرزندانشكمتر 
چـه در صـورت    ،طىيكودكان او را تحت هر شراد و ن طور نبويزن برده ا

ح داده شد يكه قبال توضهمانطور  ،بهر حال ،ر آنيغ حالتچه در   فروش
ت يـ ت زن سـرف از موقع يز وضعين نظر نياز ا. داشتند يجدا از وى نگه م
  . زن برده بهتر بود
ت برده يت زن در نظام فئودالى را به موقعيگرى كه وضعيعامل د

ك قـرار  يـ ازدواج از جهتـى  .  وى بود  د و فروشيرخمسئله  كرديه ميشب
از چند جهت با  ،د باز مانند موارد قبل ين قرارداد خريد بود ولى ايخرداد
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كامل آنطور كه در مـورد بردگـان وجـود داشـت فـرق      د يك قرارداد خري
  . كرد يم

نبـود    دارى شـده بـراى فـروش   يدر قرارداد ازدواج اوال كاالى خر
له اى بود كه بـراى  يبطه زن وسن رايدر ا.  مصرف شخصى بود بلكه براى 

واقع ماننـد بـرده اى    در.   شد نه براى فروشيدارى ميمصرف شخصى خر
  . د يخريم  دار آنرا براى خدمت به خودش بود كه برده

ن معنا كه بـراى انجـام   يبا. د مشروط بود يك قرارداد خريبعالوه 
براى خدمت بـه تنهـا شـوهر و نـه     عنى ي ميشددارى ينى خريف معيوظا

زن را هرطـور كـه   گـر شـوهر نمـى توانسـت     يبعبارت د. گرى يد  هركس
بود ج يآنطور كه در مورد زنان برده را خواهد مورد استفاده دهد و مثاليم

  . ار دوستان و اقوام مذكر خود قرار دهدياو را در اخت
چـرا  . دان صدق نمى كريان درعهد ساسانيرانين در مورد ايالبته ا
آن شـوهر    وجـود داشـت كـه بـر اسـاس      "قرضىزن "ده يكه در آنجا پد

گهـدارى  نكه بـراى  ار دوستى يانست زن خود را براى مدتى در اختمىتو
ت زن را بـه بـرده   ين وضـع يا. اج داشت بگذارد يكودكان خود به زن احت

كه مانند بردگان اگر كـودكى از آنهـا بوجـود      بخصوص ،كرديتر مك ينزد
   7.داشت اصلى زن تعلق به شوهر امد يم

ه از صاحب برده مى توانست زن بـرده را بـراى اسـتفاد    ،بهرحال 
نهـا در  يك از ايـ چ يكه هليدر حا. وا دارد مداخل آن حتى به كار فحشاء 
به شوهر وى تعلـق  بور زك از حقوق ميچيمورد زن سرف صادق نبود و ه

ط مترتـب بـر   يران همانطور كـه در گذشـته در مـورد شـ    يو ا. گرفت ينم
ملـك و  يكى هم عبارت از كنتـرل كامـل بـر سرنوشـت ما    يكه  ، ت يمالك

مـرد بـر زن را   ت يـ در واقع حق مالك ، م يچگونگى استفاده از آن بود گفت
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تى بـاالتر از زن بـرده   يكرد و زن سرف را در موقعيمحدود و خدشه دار م
  . قرار مى داد 

ك ير دوران ساسانى رانى ازدواج ديدر شكل ا ،حداقل  ،در ضمن 
ن يـ ن بـود كـه در ا  ياشد و آن يده ميبرده دن زن سرف و يگر بيتفاوت د

د تمامى اهل خانه منجمله يپدر خانواده كه صاحب عوا  ،شكل از ازدواج 
رانـى  ين البته  وجه مشترك خانوادة ايا كه(بود د زن و بردگان خود يعوا

داد يـ ود را طـالق م زن خـ چنانچـه   )ر نقاط جهان بـود يبا خانواده در سا
بدهـد در    د قبلى زن را كه قبال از او گرفته بود به او پـس يمكلف بود عوا

ن معنـا كـه اگـر بنـده     يبـا . كرد ين در مورد برده وى صدق نميكه ايحال
    8 .كرد  آن بنده حق مطالبه از آقاى خود را نداشتيآزاد مدى را يزرخر

اد مشـروط مبـدل   ك قراديد زن را به يگرى كه قرارداد خريامر د
دار يـ همانطور كه در باال گفته شد قرارداد ازدواج خرن بود كه يا ،كرد يم

د ماننـد دادن نفقـه و   يـ موضـوع خر  نـى در برابـر  يف معيرا به انجام وظا
 دار يمورد خرنها در يك از ايچيكه هيدر حال. كرديت از وى مكلف ميحما

  . و مالك زن برده صادق نبود
د ذكـرى از   يـ در قـرار داد خر  ،ديـ خريا مبرده دار وقتـى  بـرده ر  

اساسـا قـراردادى    ،گـر  يبعبارت د. مقابل هم نبودف برده و ارباب در يوظا
 قتـى وكاالئى بود كه برده دار تا برده . ه و برده دار وجود نداشت ن برديب

او را بكار مى ل بود يقى كه مايى مزبور به وى تعلق داشت بهر طركه كاال
زى بـود كـه   يقرار داد چ. ى به قرارداد نداشت ازيور نن منظيبرد و براى ا
ساخت در حالىكـه روابـط بـرده و    يف دو طرف را روشن ميحقوق و وظا

  .  ك طرفه بود و نه متقابل يو حقوق ف يوظا  برده دار بر اساس
كـه  يدر حال. د كامـل بـود   يـ ك قرارداد خري ،د برده يقرارداد خر

 ،ك قـرارداد خـرد بـود    ين حال كه يع در. نبودن ين چنيقرارداد ازدواج ا
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قرارداد انجـام  چون . ز بود ينن يد براى انجام خدمات معيولى قرارداد خر
د يـ كه قـرارداد خر  د نبود و از آنجاين قرارداد صرفا خريخدمات بود بنابرا

  . ن قرارداد صرفا انجام خدمات نبود يبود بنابرا
ى شـده بـراى   داريـ حق تصاحب كاالى خر  د الزمه اشيعمل خر

د بود ولـى  ينرو قرارداد خريبود و از ان طور ينجا هميشه بود كه در ايهم
تفاده از مورد حق اس و  د نبود چون حق فروشيگر قرارداد خرياز طرف د

  . نحو دلخواه بهمراه نداشت  معامله را به 
و   .برده بود و هم نبـود د ين قرارداد ازدواج هم قرارداد خريبنابرا

ز يـ در مـورد خـدمات ن  . هم برده بود و هم نبـود  ر زنِ سرف گيبعبارت د
دارى يـ فرد است كه خرن خدمت يا ،خدمات در قرارداد. طور بود  نيهم
فـرد  تعهـد   ،انجام خدمت  در ىبا توقف ونرو ياز ا. شود و نه خود وى يم
  مانند قرارداد . شود  يم د قرارداد آزاد يرسد و وى از ق يان ميز به پاين

   .فحشا
م اگـر زن بهـر   يديـ در قرارداد ازدواج همانطور كـه در گذشـته د  

ا مـورد تجـاوز قـرار    يـ افتاد و ي به زندان محتى اگر بخاطر آنكه  ،لى يدل
در برابر مـرد انجـام دهـد    ف  زناشوئى خود را يگرفت نمى توانست وظايم

بود كه زى يقا چين دقيا. شد يشت وى رها مين معيفه تاميز از وظيمرد ن
 ،ن نظـر ايـ ان دو نفر صدق مى كرد و از يقرارداد انجام خدمات م در مورد
قرارداد  گريولى از طرف د. ك قرارداد انجام خدمات بود يازدواج قرار داد 
خدمات نبود چرا كه در آن مرد نه تنها بر خـدمات   قرارداد انجام ،ازدواج 

   . ز حق داشت يزن بلكه بگردن خود وى ن
ز در ين خود وى را نيد بلكه همچننه تنها صاحب خدمات وى بو

شـوهر مـى توانسـت او را     ،صاحب بـرده  ن مانند يبراى هم. تعلق داشت 
ران دوره يـ و ا ، رم  ،ونـان  يدر . كتك بزند و حتـى بكشـد    ،شكنجه داده 
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توانسـت  ينطور شـوهر م يهم. مرد حق كشتن زن خود را داشت پارتىها 
دن يپوشـ   از نحـوه لبـاس   ،د مانند برده دار در مورد نحوة زندگى زنِ خو

  . رد يم بگيفكر كردن وى تصم گرفته تا حرف زدن و حتى
عـدم  : شـد  يز باعـث طـالق م  يـ م سـه چ ين قديبراى مثال در چ

  ، )گـر مـرد  يبـه زنـان د  (حسـادت   ،زنا ا يانت يخ ،دن يپسر نزائ ،اطاعت 
ا ماننـد مـورد   يـ و  9.ر قابل عالج و سرانجام دزدى و پرحرفـى  يمارى غيب

و  ،مانـد يد قـرارداد بـاقى م  يـ زن همچنـان در ق  ،ان خـدمات  يبا پا ،د هن
اگر كه همـراه وى   ،  با مرگ شوهرش ،همانطور كه در گذشته اشاره شد 

نكـه  يعـالوه بـر ا   ،ولى حداقل مجبور بود تا آخر عمـر   ،شد يسوزانده نم
بلكـه   ،د يـ و لذائذ آن محروم نما ه مواهب يعى و كليخود را از زندگى طب

د در مـورد معاوضـه   يگر بستن قرارداد جديازدواج مجدد و بعبارت د حق
قرارداد  ،گر يبعبارت د. بدهدز از دست يبعدى را ن  خدمات خود با شخص

بـود  د و زن مجبور يان نمى رسيك طرف به پايبا توقف تعهدات از جانب 
  .  د شوهر خود باقى بمانديتا آخر عمر همچنان در ق

ز صـدق  يهودى نيم در مورد زنان يديه دهمان طور ك ،ن امريهم
هـودى نمـى   يز زن يـ د شدن شـوهر ن يبا ناپدن معنا كه حتى يبا. كرد يم

و . گرى ازدواج كنديد  زدواج با وى آزاد گشته و با شخصد ايتوانست از ق
ه يـ ا مهريبرد  و يا ارث ميطى حق طالق داشت و يسرانجام زن تحت شرا

ن يچ كجـا از چنـ  يزن بـرده در هـ  .    گرفت و نـه صـاحبش  يم  را خودش
ا بـا قـرارداد ازدواج بعنـوان قـرارداد     ينها همگى يا. حقوقى برخوردار نبود

ك يت او بعنوان يموقعا با يداشت و   عنى با برده بودن  زن تناقضيد يخر
ت زن را در نظام فئـودالى  يملى بود كه وضعنها در مجموع عوايا. فرد آزاد
  . ساخت يز ميزاد متمات فرد آيت برده و وضعياز وضع
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ن بـرده و فـرد   يت بيزن سرف در موقع ،ل فوق ين و به داليبنابرا
او . ن تر از فـرد آزاد بـود   يار پائيكمى باالتر از برده و بس. آزاد قرارداشت 

  .سرف بود . مه برده بود ين او. بود و هم نبود   هم برده شوهرش
     

   ا زنِ سرف واقعا توسط شوهرشيآ
  شد؟يماستثمار 

 
بـرده شـوهر    هرچند زن در حكـم سـرف و   ،در خانواده دهقانى 

 ،  ن نبـود كـه وى توسـط شـوهرش    يـ بمعناى ان ياما ا ،بحساب مى آمد 
ادى مـى  اقتصـ  استثمار ،آنطور كه در مورد سرف و مالك صدق مى كرد 

  خـود تهـاى روزمـره   يان كـار و فعال ين درست است كه زن در جريا. شد 
كرد يد ميشد توليم  شيشت و بقايمقدارى كه صرف معاز   شيبراى مرد ب
ل تول يو بعبارت د بـد و زحمـات وى مقـدارى محصـول اضـافى     يـ گر از ق

ت بجـاى آنكـه بدسـت    يـ ن محصول اضـافى در نها يولى ا ،مد يبدست م
  . مالك قرار مى گرفت ار يدر اخت ،برود   شوهرش

عنـى كسـى كـه    ي  ن هم بود كه سطح زندگى شوهرشيبراى هم
زندگى خود او برابر بـود و هـر دوى   را او را استثمار مى كرد با سطح اهظ

   . بار واحدى رنج مى بردند رانه و نكبتيآنها از زندگى فق
و قـوت و    آنها هر دو در خانه واحدى زندگى مى كردند و  لباس 

ن يـ چكـدام از ا يكى بـود و ه ياقتصادىشان  ر امكاناتيموت روزانه و ساي
  . رترى نداشتند گرى بيلحاظ بر د

د از يـ را استثمار مـى كـرد با    كه اگر مرد زن و فرزندانشيدر حال
بود يبرخوردار م  بهترى نسبت به زن و فرزندانشا حداق زندگى يثروت و 

سال كه مى گذشـت نـه تنهـا    دهقان هر . زى نبودين چيكه چنيدر حال. 
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ى ت و قحطـ بهتر نمى گشت بلكه در سالهاى آف  شتشيثروت و سطح مع
  . بمراتب بدتر هم مى شد

مى ن نمى توانست باشـد كـه او تمـا   يزى جز اين امر چيمعناى ا
همـراه بـا    ،Ĥورديـ بدسـت م   و فرزنـدانش محصول اضافى را كه از كار زن 

ار يـ در اخت ،از روى اجبـار  ،  شـده توسـط خـودش   د يمحصول اضافىِ تول
انوادگى احد اقتصادى خـ و  جه او هرچند در راسيارباب مى گذاشت در نت

را بنفـع خـود     ن معنـا نبـود كـه او خـانواده اش    ين بـا يولى اقرار داشت 
دى يـ چ ترديبود هـ   همچون سرف شوهرش نكه زنيدر ا. كرد ياستثمار م

از   شــوهرش م زن در برابــريــح داديچــرا كــه همــانطور كــه توضــ. نبــود 
چگونه حقـى فراتـر از آنچـه كـه سـرف در برابـر اربـاب خـود داشـت          يه

. د مه بندگى به سـر مـى بـر   يعنى در برابر او در حالت ني.  نبود  برخوردار
 با تماما به مالك يشد تقر يوى حاصل مولى  محصول اضافى كه از كار 

  . تعلق مى گرفت 
را در دسـت داشـت و   ن هرچند سرف كنترل كامـل زن  يبنابرا  

ز بعنـوان  يدبختى بود كه خود نر و بيولى در واقع ارباب فق ارباب وى بود
بـا بـرده     شتشيگرى تعلق داشت و سطح زندگى و معيد  سرف به شخص

  .  ك سطح قرار داشتيبود در   خود كه همان زنش
گـرى از آنچـه بـود كـه در گذشـته      يز مصـداق د يـ ن نيدر واقع ا

 ،ت صورى بـود يك مالكي  سرف بر زنشت ينكه  مالكيا. ح داده شد يتوض
   ه صاحب اصلى ك ،ت در دست مالك يز در نهايو كنترل همه چ
سرف تا آنجا بـر زن خـود كنتـرل و    .  د بود قرار داشت يابزار تول

كنتـرل وى بـر   . ت داشت يد كنترل و مالكيتولت داشت كه بر ابزار يمالك
نفع خود بلكه بـراى اسـتثمار   نه براى استثمار اقتصادى زن به  ديابزار تول

خانواده د و شت خويكنترل مشروط وى بر وسائل مع.  زن براى مالك بود
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زه و يم براى آن بود كه وى انگيديهمانطور كه در گذشته د ،در واقع   اش
ار وى يد را كه مالك در اختينرا داشته باشد كه بخشى از تولياهم قدرت 

  . كند مى گذارد بنفع وى اداره 
گـر  يم كـه د يد مسـتق يـ برده دار براى آنكه خود را از مشـغله تول 

كوچك همـراه بـا     اسينكار را در مقيا ،كند   سود آور نبود خالص  شيبرا
عنـى مختـار   ين امـر  يو همـ .  ار برده خود گذارده بـود  ياراتى در اختياخت

   ن يبردة سرف شده ا  شت خود و خانواده اشيكردن وى بر وسائل مع
همــانطور كــه مالــك بــر وى   داد كــه بــر زن و فرزنــدانشيــقــدرت را م
  . كند حكمرانى  ،كرديفرمانروائى م

  وسائل   كنترل  قيطر  مالك از كه   طور  همان ،گر يبعبارت د
 ل يبه بنده و سرف خود تبد  و نموده  شت سرف او را بخود وابسته يمع
زن و شـت  يق كنترلِ وسائل معيز خود سرف از طرينطور نيهم ،كرد  يم

ان رابطـه  ين بنيا. ساخت يآنها را به بنده و سرف خود مبدل م  فرزندانش
  . ا سرفدارى بود يجامعه فئودالى  درزن و مرد 

افت يدر خانواده هاى متوسط تبلور مى  ،ن بردگى يشكل كامل ا
شت خود و خانواده يها مرد خود مالك وسائل معن خانواده يچرا كه در ا. 

نـه تنهـا اسـتثمار     زن راجـه  يدر نت. گرى نبـود يجتا سرف ديبود و نت  اش
آنجا كه مرد از  ،انوادة سرف ولى در خ. كرد يبلكه اقتصادى هم محنسى 

  نبود استثمار خانواده اش  خود و خانواده اششت يمالك واقعى وسائل مع
   . شامل استثمار اقتصادى نمى شد ،توسط وى 

را چـ . د يعى بنظر مى رسـ ين در جامعه طبقاتى امرى طبيالبته ا
  شت خود و خانواده اشيد و معيوسائل تولكه سرف هرچند بخشا كنترل 

ت او را از يـ كـه موقع  ن همان عامل اساسـى بـود  يو ا -در دست داشترا 
  . ن ابزار نبود يولى او مالك واقعى ا -برده  متفاوت مى كرد
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مالك اصلى ارباب بود كه كنترل وسائل مزبور را بطور مشروط در 
ك يـ   شـتش ينرو كنترل سـرف بـر وسـائل مع   ياز اگذارده بود و  ار اوياخت

ـ  ن رو بـود كـه در   يو از همـ ، ه ذات بـراى او نبـود  كنترل  واقعى و قائم ب
بـود  جه كار زن كه همان محصول اضـافى  ين مالك بود كه از نتيا ،تينها

  0شديبرخوردار م
ن استثمارى بـود  يگر خانواده براى مالك همچون ماشيبعبارت د

ز يشوهر داده شده بود ولى در آن خود وى نار آن بدست يكه هرچند اخت
ن يـ ع كنتـرل ا قـ وا او در  نقـش . استثمار مى شد   دانشبهمراه زن و فرزن

  كار چندان نفع اقتصادى   نيا  در  وى  ولى  .دستگاه به نفع مالك بود 
  . نداشت 

 ن دسـتگاه قـرار  يـ ا  ن بود كـه اوال در راس يمنفعت وى تنها در ا
ت باال و اسـتقالل  يگر خانواده از  موقعيد و لذا نسبت به اعضاى ميگرفت

داد يـ خانواده به او اجـازه م ت برتر در يا موقعيخوردار بود و ثانشترى بريب
كنتـرل و  اقتصادى ولى حداقل از نظر جنسـى   زن خود را اگر نه استثمار

ها در واقع پاداشـى بـود كـه وى در مقابـل راه      تين مزيا. استثمار كند 
افـت  يد خانواده و استثمار اعضاى آن به نفع مالـك در يانداختن چرخ تول

ز ماننـد  يـ سركارگرى بود كه خـود ن ت يت او همچون موقعيموقع.  كرديم
  . گران استثمار مى شديد

ح داده يد همانطور كه در قبل توضـ يدر جامعه فئودالى روابط تول
ر هـر جـا كـه عـده اى     گيبعبارت د. بندگى و آقائى بوده رابطه يشد بر پا

ه يـ قكـى اربـاب وب  يسـت  يمـى با  ،د گرد هـم مىĤمدنـد   يو تولبراى كار 
ز وقتـى  يـ بود و لذا سرف نعمومى جامعه ن قاعده يا. فرمانبردار او باشند 

كـى  يĤمدنـد  يگـرد م ن دور هم يبراى كشت زم  كه با اعضاى خانواده اش
  . ه فرمانبردار وى مى شدند يارباب و بق
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عنـى  يت جامعه ين بود كه اكثريا  ن رابطه اى در اساسيعلت چن
ن يشت عبارت از زميوسائل مع. ودند خود بشت يدهقانان فاقد وسائل مع

ق بكار يكه انسان از طرد زى بويره و بطور خالصه هرآنچيو آب و بذر و غ
وسـائل  ن يا. د كند يازهاى خود را توليبردن آنها مى توانست خوراك و ن

ا همـانطور كـه قـبال    يآنها وسائل مزبور را و . ن بود يتماما در دست مالك
ار دهقانـان مـى   يـ را بـه شـرطى در احت   ن وسـائل يـ بخشى از اگفته شد 

گـان كـرده و محصـول اضـافى     يكار راند كه آنها نه تنها براى آنان گذارد
  ك كالم يز قبول كنند و در يخود را به آنان بدهند بلكه بندگى آنان را ن

  . سرف آنان بشوند 
ن وسـائل و  يـ افـت ا يگر آنان مجبـور بودنـد در ازاء در  يبعبارت د

ن همـان  يا.  كه آنان مى خواستند تن دهنده آنچه شت خود بين معيتام
خوانده مى شد و در همه ا سرفدارى يد فئودالى يزى بود كه رابطه توليچ

  . جا برقرار بود
ز چه در خانواده سرفها و چه در خانواده خـود  يرابطه زن و مرد ن

د بود براى يكه فاقد وسائل تول  عنى هركسي. بود  ن اساسين بر هميمالك
    .گرى مى شديده ست سرف و بنديشت خود مى بايمع نيتام

م برده هاى سابق بودند و از آنجـا كـه   يديدهقانان همانطور كه د
از آزادى فاقـد هرگونـه     ز پـس يـ لذا آنهـا ن ت نداشتند يبرده ها حق مالك

وسـائل تـن بـه بنـدگى      نيشتى بودند و بناچار براى گرفتن ايوسائل مع
  . دند ن داده و سرف آنها مى شيمالك

و هرچه را  ت نداشتهيز از آنجا كه مانند بردگان حق مالكيزنان ن
ناچـار   ،ا شوهرشان تعلق داشـت  يقانونا به پدر هم كه بدست مىĤوردند 

ار داشـت  يوسائل را در اختن يشتشان به كسى كه اين معيبودند براى تام
ن افراد عبارت از اعضاى مذكر جامعه بودنـد كـه بعضـى    يا. متوسل شوند
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كه مالك وسائل مزبور بودند و سرفها ن يمالك. مالك و بعضى سرف بودند 
انـدازه اى كـه   طى و بـه  ين وسائل را مشـروط بـه شـرا   يهم كه كمى از ا

. ار خـود داشـتند  يـ كـار خـانوادگىِ خـود بكارنـد در اخت    روى يبتوانند با ن
ن دو دسـته افـراد سـروكار    ايـ ن زندگى خود بـا  يزنان براى تام ،نيبنابرا
ـ يشـدند كـه مـالك   يروابطـى م آنان وارد همان تند و با داش ن خـود و  ين ب

   . عنى بنده آنان مى شدنديكردند يسرفها برقرار م
  ن يا  بر اساس  باال  زنان طبقات  م كهيح داديما در گذشته توض

 ار يرا در اخت خود    سكس  فقط  بود ازدواج  همان قرارداد    قرارداد كه
كـار    عالوه بـر سـكس  گر يورد طبقات دشوهرانشان قرار مى دادند و در م

  . ز يخود را ن
. بـود ن قراردادى همه جا به نفع مردان يالبته واضح است كه چن

اسـتفاده   ن مناسـباتى چنـدان  يز هرچنـد از چنـ  يـ حتى سرفهاى مـرد ن 
گـر آن كـه عبـارت از اعمـال     ياقتصادى نمى بردند ولى از جنبـه هـاى د  
  . سود مى جستند بود  انقدرت و آقائى بر زنان و كنترل جنسى آن

مـذهبى    و آموزشـهاى  منجمله سـنن    درسهاى اخالقى جامعه
 -سـتم آقـائى  يعنـى س ين مناسـبات  يفه شان حفظ ايهمگى هدف و وظ

 ديستمى كه در آن كسى كه كنترل وسائل توليس.  بندگى در جامعه بود
شت ن كنترل را در دست دايار داشت بهر اندازه كه ايشت را در اختيو مع

ت و كنترلـى  يـ ن مالكيتوانست بر آنها كه فاقـد چنـ  يز مينبهمان اندازه  ،
   .  بودند حكمروائى و آقائى كند

ود  شـت خـ  يچ كنترلى بر وسائل معياز آنجا كه زنان و كودكان ه
 فينـرو جـزو ضـع   يتى بودنـد از ا يحق مالكنداشتند و بخشا فاقد هرگونه 

و سـتم قـرار مـى    تـرل  ه تحت كناز هم  شين اعضاى جامعه بوده و بيرت
  . گرفتند 
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  مردساالرى

 و ستم دوگانه بر زنان
 

نكـه بـه   يم زنان صـرفنظر از ا يديگذشته د  همانطور كه در بخش
 ،ت شان تحت كنتـرل  يچه طبقه اى تعلق داشتند بهر حال بخاطر جنس

ت يه جنسـ يـ كه بر پاسلطه  ن نوعيا. مار و ستم مردان قرار داشتند استث
 ار فراتر يده مى شد كه دامنه آن بسيرى نامردساالستم ميقرار داشت س

  . ن مى رفت يك طبقه اجتماعى معياز 
شتند كـه  گروهها و طبقات متفاوتى وجود دا ،در واقع در جامعه 
ت اجتمـاعى در مـدارج متفـاوتى قـرار     يـ موقعهر كدام از لحاظ قدرت و 

ا ف تـر ر يضـع وههاى ن گروهها سعى مى كردند گريك از ايهر . داشتند 
   .ر مادى خود قرار دهنديتحت كنترل و استفاده مادى و غ

  .حت كنترل و استثمار خود داشـت مثال طبقه فئودال سرفها را ت
گـر روا مىشـد   يك طبقه بر طبقـه د يتوسط ن نوع ستم و استثمار كه يا

مات يجامعـه تقسـ  حالىكـه در   در. ستم و استثمار طبقاتى نـام داشـت   
  قاتى فراتر مـى رفـت و بخـش   مرزهاى طبز وجود داشت كه از يگرى نيد

از افراد را كه شامل طبقات اجتماعى متفاوتى مى شدند در بر مى بزرگى 
  .   گرفت

زنـان  .  م جامعه بـه زن و مـرد بـود    يتقس ،ماتين تقسيكى از اي
ن سـتم و  يبنـابرا .  ل مـى دادنـد   يتشـك ت همه طبقات را يمى از جمعين

ك سـتم طبقـاتى   يـ ا روا مى شد نـه  انب مردان بر آنهاستثمارى كه از ج
را كه  ه افرادىيچرا كه كل.  ك ستم جنسى بود يعنى ي ،بلكه فراتر از آن

مـثال  . شان در بر مى گرفت يت طبقاتيرغم موقعيعلبودند،   جنس از يك
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بهرحـال  بنـده و    ،چـه زن مالـك   كه چگونه زن چه زن سـرف و   يديمد
ال و بـه اشـك  طر آنكه زن بود و توسط او به خا فرمانبردار شوهر خود بود
   .مى شد  و استثمار روشهاى مختلف كنترل

ت زنان بود كه باعث فرودستى ين جنسيد فكر كرد كه ايالبته نبا
ن طرز تفكرى بود كه كسانى كه از كنترل زنـان  يا. بندگى آنان مى شدو 

ن معنـا كـه   يـ بـه ا . ج كرده و اشاعه مى دادنـد  يسود مى جستند آنرا ترو
م براى آنكه سلطه و كنترل خود بر زنـان را  يديكه در گذشته د همانطور

ز يـ ن ند سعى مى كردند بـه همـه و منجملـه بـه خـود زنـان      يه نمايتوج
وى مثـل فتنـه   بباورانند كه بردگى زن بخاطر صـفات و ضـعفهاى ذاتـى    

سـط مـرد امـرى    باشـد كـه كنتـرل وى را تو   يوى مالعقلى   گرى و ناقص
  . سازد  ر مىيضرورى و اجتناب ناپذ

ى عنـ يچـرا كـه آنهـا    . قت نداشـت  يزى حقين چيكه چنيدر حال
العقلى در مرتبه پست تـرى قـرار     ناقصهمان طبقاتى كه زنان را بخاطر 

تى ين مـوقع يچنـ ت شـان در  يرغم جنسيز عليمىدادند مردان سرف را ن
  نمودنـد  يل ميدادند و آنها را مانند زنان به برده و سرف خود تبـد يقرار م
م كه سرفها چه زن و چه مرد بـرده فئودالهـا و صـاحبان قـدرت     يديما د

ت آنها ين بود كه علت اصلى بردگى افراد جنسيل ايدلن خود يو ا. بودند 
  . نبود 

د و يـ ت انحصـارى بـر وسـائل تول   يـ كنتـرل و مالك  اينن ، يبنابرا
ه را صـرفنظر از  يـ ن بـود كـه بق  يك گـروه و طبقـه معـ   يشت توسط يمع

نجا زنـان  يمنتها در ا. ل مى كرد يده و سرف آنان تبدشان به بر تيجنس
جتا در ياز مردان بود نت  شيشت شان بيت از وسائل معياز آنجا كه محروم

  . ت پست ترى از آنان قرار داشتند يموقع
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ت وى از يـ محروم  كـرد در اسـاس  يآنچه كـه زن را بـرده مـرد م   
ب وسـائل  ن مردانى هم كـه صـاح  يبراى هم.  بود   شيشت خويوسائل مع

ا يـ گـران سـرف   يافت آن از ديشت خود نبودند ناچار بودند در ازاء دريمع
  . برده آنان شوند 

شت شان مثـل  ين سرف هر دو فاقد واقعى وسائل معزنان و مردا
ولـى  . خـود بودنـد    و لذا هر دو وابسته به ارباببودند ره ين و آب و غيزم

ار يـ خود را در اختن هاى يزمستم سرف دارى بخشى از ياگر ارباب در س
برخـوردار  از يـ ن امتيـ ن سرفهاى مرد بودند كه از ايا ،سرفها قرار مى داد 

نكه زنـان  يجتا اينت. گرفتند و نه زنان آنها يل ميشده وسائل مزبور را تحو
ت و كنتـرل صـورىِ وسـائل    يـ سرف نسبت به مردان سرف از همان مالك

نـرو  يوم بودنـد و از ا داد محريارشان قرار ميهم كه ارباب در اختشتى يمع
عنى بـه  يشان به مردها ات و ممات هر روزيو حبود كه براى قوت روزمره 

وسـائل   ن مردهـا بودنـد كـه   يـ اچرا كه تنها . خود وابسته بودند شوهران 
  . ا واقعى در دست داشتند يمزبور را بشكل صورى 

ده كـرده و در  ت زنان اسـتفا ين محروميز از ايمردان ن ،در مقابل 
وابسـته بـه    آنها را ، )نفقه (آنان   ن معاشيدر ازاء تامارداد ازدواج طى قر

چـرا    .شدنديسرف سرفها م ،ل بود كه زنان ين دليبه ا. خود مى نمودند 
سـتم  يدر سآن انـدك كنتـرل صـورى هـم كـه سـرفها       كه آنها حتى از 

  . دا مى كردند محروم بودند يشت خود پيسرفدارى بر وسائل مع
و   در جامعـه  پست ترين گروه واقع  د كه زنان درب بوين ترتيبا

آنها تحت ستم دوگانه در واقع . قرار داشتنداجتماعى ردة ن ين تريپائدر 
بـار ماننـد مردهـا از    يك. به طور دوگانه استثمار مى شـدند  و قرار داشتند

  . شان جنسيت و سكس ق يك بار هم از طريروى كارشان و يق نيطر
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  ستميدر سستم دوگانه بر زنان 
  برده دارى

 
در   .ستم سرفدارى نمى شـد يستم دوگانه بر زنان منحصر به س 

ز ين نظام نيدر ا. تحت ستم دوگانه قرار داشتند ز زنان ينظام برده دارى ن
براى مردان برده دار نه تنها كار م زنان برده يديهمانطور كه در گذشته د

انجـام مـى   نسـى  ن خدمات نامحـدود ج يبلكه همچن ،دى يو خدمات تول
  . دادند 

شـترى  يكى بيت زنان و مردان برده شباهت و نزدينجا وضعيدر ا
چرا كه هـر دو  . آنان در نظام سرف دارى ت اعقاب يبه هم داشت تا وضع

. كردنديم وى خدمت مير نظر مستقيم صاحبان خود بوده و زيبرده مستق
ـ  در آنجا زنـان و  . ن نبود ين چنيان طبقات باال ايولى در م ه دو مـردان ب

   .شدنديم ميگروه كامال متفاوت باالدست و فرودست تقس
دسـته   2ك اصـوال مـردم بـه    يبراى مثال در آتن در دوران كالس

كودكـان و   ،زنـان   ،بردگـان  ، شهروندان و فرودسـتان : م مى شدند يتقس
  . بودند ر شهروندان يعنى غيان جزو گروه فرودستان يخارج

ى شـد  ادآوريـ مانطور كه در گذشته ن بود كه هيل اين خود دليا
ت اختـراع مـذهب   يحيوانگان مـثال در مسـ  يدكودكان و  ،قرار دادن زنان 

ان و يمذهب تنها آنرا بزى بود كه در جامعه وجود داشت و ين چيا  .نبود
  . كرد يدى كه بر آن داشت از آن پاسدارى ميبا تاك

ل تلقى مـى شـد نـه عمـ      در آثار آتنى آنچه كه سكس ،بهرحال 
ك فـرد در  يـ ك مقام اجتماعا بـاال و  يان يبلكه م ،ان زن و مرديجنسى م
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ر شهروند يك غيو شهروند  يكان يعنى مي ،ن بود يت اجتماعى پائيموقع
  . صرفنظر از جنسبت آنها 

  جـنس شد نه وجود دو يتلقى م  ن آنچه الزمه عمل سكسيبنابرا
. بـود  و پـانين  وجود دو فرد از طبقـات بـاال  بلكه  ،متضاد در دو طرف آن

ا يـ مفعـول  فرد و  ،ا فروكننده از طبقات باال يفرد فاعل  در آن كهبطوري 
  . باشد ن يفرو شونده از طبقات پائ

  ن مرد آتنى بشرطى كه شهروند مى بود مى توانست با يبراى هم
.  داشته باشـد    تر خود چه زن و چه مرد سكسن بت پائياز موقع  هر كس
محسوب مى شدند  جامعهن بجزو طبقات پست و پائاز آنجا كه  ولى زنان

كـه  هـم   -ن مـثال بـرده هـا   يا مردان از طبقات پائينمى توانستند با زنان 
آنها فقـط بـا مـردان    . سطح آنان محسوب مى شدند رابطه داشته باشند 

  . ال بود كه مى توانستند رابطه داشته باشند با آنهم از طبقات،
امروزى آن  گرائى به معناى  جنسدر نظر آتنى ها هماز همينرو، 

ر معمـولى قلمـداد   يـ ك امـر غ يوجه چ يبه اين پديده اوال. وجود نداشت 
مختلـف   ان دو مـرد از رده هـاى اجتمـاعى   يالبته تا وقتى كه م ،نمى شد

ن تر خـود  يتنها با مردى از رده پائ ،ك مرد ين معنا كه يبا. واقع مى شد 
ك مـرد  يـ سى داشته باشد و نه با ك برده مى توانست رابطه جني عنى باي

ا دو يـ ان دو مرد برده و يگرائى م  هم جنس. طراز خود از طبقه خود هم 
ك يـ همچون  ،بودند ك رده اجتماعى ياز آنجا كه هردو از  ،مرد برده دار 

  .كى قلمداد مى شد يزيمارى روحى و فيب
ن يان مـردان طبقـات بـاال و پـائ    يگرائى م  ا هرچند همجنسيثان

. ان زنان مورد قبـول نبـود   يزى در مين چيعى بود ولى چنيو طب معمول
اين بود كه زنان بعنوان يك طبقـة پـائين اجتمـاعي    ت ين ممنوعيعلت ا

. دقـرار داشـتن   همگي عليرغم موقعيت طبقاتي اشـان در يـك رده واحـد   
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كـه الزمـه عمـل    دو زن در دو رده اجتماعى متفاوت دا كردن ين پيبنابرا
    .ان آنان معنا نداشتيم  ود و لذا سكسبود ممكن نب  سكس

ه تعلـق  زنان به هر طبقه اىك  ن بود كه  سكسين امر ايجه اينت
زنـان  . و بـس   رديـ ار مردان قـرار گ يدر اختداشتند منحصرا مى توانست 

ك فرو كننده كه مردى از طبقه باال بود يو تنها با  صرفا فرو شونده بودند
د توجـه داشـت كـه رابطـه     يـ البتـه با  .مى توانستند رابطه داشته باشـند  

  و سـكس بـود  رى يـ ان زنان و مردان بـرده عملـى بـراى جفتگ   يجنسى م
  . قلمداد نمى شد 
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  فصل اول
  ت زنان در دوران ماقبل تمدنيموقع

 
  ت فرودستىيشه در موقعيا زنان هميآ

  قرار داشته اند؟
 
زنان قبل از آنكه انسـان قـدم بـه عصـر تمـدن و نظـام پـدر         ،نه

در  ،در دورانى بمراتب طوالتى تر از عصـر پـدر سـاالرى     ،ساالرى بگذارد
ت يكه كامال با وضـع تى يدر موقع ،ت كامال متفاوتى بسر مى بردند يموقع

قريـب بـه يـك    ن دوران كه يدر ا. آنان در دوران پدرساالرى فرق داشت 
ت و دوره يا بـدو يـ   دو دوره توحشغلط به ده و به يسال طول كشمليون 

تى كامال برابر با مردان يدر موقعزنان نه تنها  ،است گشته ت معروفيرببر
 ، اجتماعي و علمي معنوى ت و احترامين از اهميبلكه همچن ،قرار داشتند

ن به دورانى باز مـى گـردد   يا. واالترى از مردان برخوردار بودند    بمراتب
Ĥمده بـود و جوامـع انسـانى بصـورت     يت خصوصى بوجود نيكه هنوز مالك

 . و قبائل متشكل از آنها زندگى مى كردنده و اشتراكى در كالنها ياول
 بررسـي  اقبل تـاريخ و هر چند آشنائي محققين اروپائي با اقوام م

شـده بـود، ولـي بررسـي     نحوه زندگي آنان از يكي دو قـرن قبـل شـروع    
و بدوي در آمريكاي شمالي كاري بود كه بطـور   اقوام سرخ پوستزندگي 

. بـه انجـام رسـيد    كـائى يمعـروف امر   مورگان جامعه شناسعمده بدست 
ـ  نحـوه جدي و دقيـق  بررسي و مطالعه به ن بار يبراى اولمورگان  دگى زن
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در آمريكـاي شـمالي     ∗)Iroquois" (ايروكـواي "پوسـت   سـرخ   قبايل
  . م كرديسه دوره تقسخ تاكنونى بشرى را به يتار او. پرداخت 

عنـى  يون سـال  يـ ك مليـ ت كه كمتـر از  يا بدوي  دوران  توحش
آغـاز آن بـه    ،رد يـ را در بر مـى گ خ بشرى يدر صد تار 99زى معادل يچ

اجتماعى خـود را  ن گروه هاى انسانى زندگى يدورانى باز مى گردد كه اول
رى و يگيمـاه  ،ن دوره انسان عمدتا بـه كـار شـكار   يدر ا. شروع مى كنند 

  .  اهى مشغول بوده است يآورى دانه هاى گجمع 
هزار سال  8ه در يت با كشف باغدارى و كشاورزى اوليدوران بربر

كه اهلى كـردن   ن دورانى استيا.  ديابادامه مهزار سال  2قبل آغاز و تا 
سـرانجام جـدائى آن    وشرفت كشاورزى يدامدارى و پ  شيدايوانات و پيح

  .رديدو از هم را در بر مى گ
 ،و سرانجام عصر تمدن كه با جـدا شـدن صـنعت از كشـاورزى     

 ،پول و سرانجام طبقـات اجتمـاعى    ، مبادله  ،ت خصوصى يمالك  شيدايپ
ت خود يزنان موقعكه در آن دورانى . نى آغاز مى گردد يدولت و شهر نش

بـرده  را بطور كامل از دست داده و در چهارچوب خـانواده پدرسـاالر بـه    
و  )تيا بـدو يـ (  جوامع انسانى در دوران توحش. د ل مى گردنيتبدمردان 

عنى در عصـر تمـدن پدرسـاالر    يعد از آن بمادر تبار و در دوران  ،تيبربر
  . بوده اند

  ت است يخ بشرير از تاريهزار سال اخ 6ن اگر زنان تنها در يبنابرا
 ،از صدها هزار سال  شيدر دورانى ب ،ر گرفته اندقرا اد مردانيكه تحت انق

  .رابر با مردان بوده اندبتى اگر نه باالتر ولى حداقل يدر موقع
 

                                                           
ايروكواي ها اتحادي از پنج قبيله در آمريكاي شمالي بودند كه تا زمان ورود اروپائيان به اين قاره - ∗

  .هنوز به شكل بدوي و ماقبل تاريخ، بعني تحت نظام مادرتباري و اشتراكي زندگي مي كردند
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  ت قابل احترامى در جامعهيچرا زنان از موقع
 برخوردار بوده اند؟

 
ن دوران يـ نكه در اياز جمله ا .ن امر متفاوت بوده است يل ايدال

ا يـ و ابتدائى تكاملى خود بسر مى بـرده اسـت قو  ه يكه بشر در مراحل اول
عت يز جزئى از طبيخود را نجه يعى بوده و در نتير قدرتهاى طبيتحت تاث

ز يـ خود را نكى يولوژيزمهاى بينرو حركات و مكانيو از ا ،مى دانسته است
نكه عمـل  ياز جمله ا. كرده است عى درك و فهم مىياز روى الگوهاى طب

ن و محصـول دادن آن مـى   يزن را همانند باردارى زمـ ي و زايمان باردار
عـت  يمى كرده اند كـه رحـم زن ماننـد طب   ن رو فكر ياز ا. پنداشته است 

و  ،ديـ مى رو ، ده مى شود سبز شده يست كه تخمى كه در آن پاشا جائى
  . ل به نوزاد مى گردديسرانجام تبد

چگونه اطالعى يجاد نطفه هيمرد در ا  ن دوره از نقشيا انسان در
زن و   زشيـ جـه آم يرا هم نمى كرده كه نطفه نتن ينداشته است و تصور ا

ك يـ ا يـ ، گياهـان و  وانـات يبه حكارِ بستن نطفه را  ،  بالعكس. مرد باشد 
م ين قـد يدر چـ كـه  چنان. موجود جادوئى نامعلوم مربوط مى كرده است 

  1.كه زن توسط بزاق اژدها اسـت كـه بـاردار مـى شـود     ند ه افكر مى كرد
بـه    دانستند كـه مـادرش  ين واقعه ميم مولود ايان قديونانيرا   سيتولد آت

ل يـ ا راحيـ و .. .بـود ك انار خـورده  يگر يتى ديو به روا ، ك بادام يتى يروا
(Rachel) بر اثر خـوردن    ليمبران بنى اسرائايز پاوب قعين زن يجوان تر

ر يشـ   نكـه مـادرش  ياسـبب   زرتشت بـه . Ĥورديا ميوسف را بدني اهيمهر گ
گرفتنـد و  يمن نام ياهى به همينام نوشابه اى كه از گ(  "ماه"مخلوط با 

ده و قهرمـان  يرا نوشـ  )دنديهاى باستان مى نوش شيايدر جشنها و نآنرا 
  ا يخورده بود بدن كرمى را  ن علت كه مادرشيبا "كوچولن"بنام رلندى يا
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   2.دينآ مي
ارى از اقـوام باقىمانـده از دوران   يل در زبانهـاى بسـ  ين دليبهم

م زندگى مى كنند كلمـه  يبهمان شكل قد  شيمزبور كه هنوز هم كم و ب
  .اى براى پدر وجود ندارد

اصوال    Trobriand)∗( "انديترُب ر"رياز جمله  در زبان مردم جزا
  . ود نداشته است و هنوز هم  نداردوج كلمه اى براى پدر

  الشر مزبور تينووسكى  نقل مى كند كه چگونه ساكنان جزايمال
م كننـد كـه   ينطـور تفهـ  يمى بردند تا به او او زحمت فوق العاده اى بكار 

او مـى  . ك طفل نـدارد يچ ارتباطى با تولديو مخالطت زن ومرد ه  زشيآم
  :ديگو

  
واقعى تولـد طفـل   گواهى بر جهل آنها از علت  ،رفتار آنها نسبت به اطفال خودشان " 

باردار شود شـادمانه مطلـب را مـى      بتشيدر طول دوران غ مردي كه همسرش. دارد
ن ان بـراى مـ  يكى از بومي. وفادارى او شك كند ند كه درينمى بلى يچ دليو ه ،رديپذ

مراجعت كـرد مالحظـه    يك سال غيبت به خوانه اش  نقل كرد كه بعد از آنكه بدنبال
ل يـ ن مطلب را بعنوان شاهد و دلياو ا. است ا آمده يخانه بدننمود كه بچه تازه اى در 

   3"...جنسى ربطى به حاملگى ندارد  زشيقت تلقى مى كرد كه آمين حقيقطعى بر ا
  

ن بـود كـه انسـان از    يـ نوزاد ا  شيدايبى اطالعى از نحوه پ ةجينت
ت بسزائى برخـوردار  ياز اهم  شيد مثل را كه برايتولكطرف تمام پروسه ي

و بوجـود آورنـده     هسـتى بخـش  به زن نسبت مـى داد و او را عامـل   بود 
عمل مى عت يبطا او را كه از نظر وى مانند خود يانسان مى دانست و ثان

  رابطه برقرار له يعت و وسيبه طب  ك ترينزد جزء  مرد   به كرده نسبت 
                                                           

ع در گينه نوگروهى از جزاير كوچك واق  ∗  
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  . مى كردكردن با آن قلمداد 
د بـه شـدت بـه    ات افـرا ين دوره زندگى و حيدر ا ،گرياز طرف د

منبع منحصر به فـرد غـذا و   طبيعت نه تنها  چرا كه. عت وابسته بود يطب
 ،سـرما   ،ل يسـ  ز ماننـد يـ روهـاى مخـرب آن ن  يبلكه ن ،ات انسان بوديح

نابودى قرار مى   ره هر آن بقاى او را در معرضيسوزى و غ  طوفان و آتش
   دادند 

در عـالم  ن مرحله از تكامل خـود نمـى توانسـت    يانسان كه در ا
 ،نموده آنها را رام و  تحت كنترل خـود در آورد  روها مقابله ين نيواقع با ا

. ق جادو انجـام دهـد   يو از طرل ينكار را در عالم تخيسعى مى نمود كه ا
   كى يل نزدين زن بود كه بدليد او اينجا از ديولى باز در ا

رو يـ ا جلـب عطوفـت و ن  يعت مى توانست براى كنترل و يبا طب  شترشيب
. دهـد ارى ين امر يانسان را در ا ،آن قرار گرفتهعت واسطه يگرفتن از طب

  . ژه زنان بود يون رو بود كه كار جادوگرى حرفه ياز هم
در جنگلهاى كنگو كه هنـوز   )Pygmis( " سيگ ميپ"مثال رسم 

  ،ن دوران استيباقىمانده از هموم كى از رسيهم برقرار است 
همراه بـا   ،رفتن به شكار بزكوهى  مردان قبل از ،ن رسم يطبق ا

آنگاه زن با طلوع آفتـاب شـروع بـه ورد    . تپه مى روند له به باالى يزن قب
شان بسوى عكـسِ   خود را از كمانهاى رهاىيخوانى مى كند و بعد آنها ت

ن يبدنبال ا ،و بعدكرده اند رها مى كنند   ن نقشيوان كه آنرا روى زميح
عـت  يان آنهـا و طب يـ م ،واندن اوراد خـود ق خيمراسم كه در آن زن از طر

بـه   ،ن نموده اسـت  يت شان در شكار را تضميبرقرار كرده و موفقارتباط 
  له باز يبز كوهى اى كه شكار كرده اند به قبشكار رفته و هنگام شب با 

  . مى گردند 
  ت يهمان مرحله از تكامل بشر از چنان يمسئله بارورى زن در ا
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مجسمه هاى كوچك زنـان بـا رانهـاى پهـن و      ، ه باالئى برخوردار بوده ك
  مـورد پرسـتش   ،اند هاى بزرگ كه سمبل بارآورى بوده  منه ها و شكيس

در اثر را داشته اند و   اء مقدسين مجسمه ها كه حكم اشيا. آنها بوده اند 
ر يـ كاوشهاى باستانشناسى در محل هاى سابق سكونت اقوام مختلف از ز

گاه زن بعنوان عنصر بارورى و هستى يدهنده جانشان  ،خاك در آمده اند
  . باشند ان اقوام مزبور مى يدر  م  بخش

زن  ،ن دوره يمانده از ايباق ،در اغلب اوراد مذهبى  ،ن يبراى هم
نكـه در  يمنجمله ا. قرار مى گرفته است  شيستا بعنوان خالق بزرگ مورد 

هـاى مردسـاالر   ئيايملـه آر جهبى اقوام مادرسـاالر هنـد قبـل از    اوراد مذ
  :   است اد مى شدهينطور از مقام زن يا

  
   ،د يكه نه خلقت وجود داشت و نه خورش هنگامى "

   ،ن يارات و نه زمينه س ،نه ماه 
   ،كى گره خورده بود يكى در تاريكه تار هنگامى

   ،آنگاه مادر
   ،چ شكل و صورتى نداشت يكسى كه ه

    ،قدرت بزرگ  ، )Maha-Kali ( "كالى-ماها
  4".بود) يكي(وجود مطلق  "كاال-ماها"با 
  

 سـمبل  رى جـاى يان اساطيت كه خدايحتى بعدا در دوران بربر
 ،رنـد يعـت مـى گ  يمبارزه انسان با  طبعى و سحر و جادو را در يهاى طب

  را اشغال   مقامات  نيباالتر  ان اصلىيان زن اند كه بعنوان خداين خدايا
  مى كنند 

  خ ين تمدنهاى تاريمى تريكى از قدير سومرى كه يمثال در اساط
   "ن هور سانگ ين "ر كه يخداى كب ،بوده اند  ساالر   مادر  ابتدا و  در 
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)Ninhursahng( ن مقام را داشته زن بوده است يشده و باالتر ده مى ينام .
بوده است كه شوهر نداشته و مادرى  ،رِ زن يز خداى كبيانه نيدر خاور م

 "شـانگ "ن در دوران يداشـته و در چـ    شيخو ز را تحت كنترليهمه چ
رون مـى  ين بيج هر آنچه كه از زميده راين بوده  و بنا بر عقيخود زمزن 

  . كى از اعضاى بدن وى داشته است يبه آمده شباهت 
 

  شرفت جامعه بدوىيزنان در پ  نقش
 

ت يـ ن دوره تنهـا ناشـى از موقع  يـ ت زنـان در ا يـ ت و موقعياهم
. ندگى داشته اند نبوده است يباردارى و زا  شى كه در كى آنها و نقيولوژيب

مهم ترى از مردان   ز نقشينت يشرفت بشريد و مبارزه براى پيآنها در تول
بكـار    و سـپس  ،نگهدارى آنها ،اهى ياز جمع آورى دانه هاى گ. داشته اند

مهمـى در رشـد مغـزى      و غذا كـه نقـش  براى پختن گوشت   رى آتشيگ
براى پخـت    ه است تا اختراع كاسه هاى چوبى ضد آتشه داشتيانسان اول

 ،ره و نگهدارى غذا و مواد خام در ظـروف ومحلهـاى مناسـب   يو پز و ذخ
ل چرمـى و  يه لباسـها و وسـا  يوانات و تهيطور استفاده از پوست حن يهم

وانـات  يسى بـراى اسـتفاده از پشـم ح   ينخ راختراع دوك  ،مهمتر از همه 
 ،هاى پشـمى  لباسه يسندگى براى تهيرخ راختراع چ  اهلى شده و سپس

 همه  تنها بخشى از اختراعات و هنرهائى بوده است كـه بـه همـت زنـان    
  . رانده است   شيى را به پفراهم آمده و قافلة تمدن بشر

  عنى اختراع ي ،ن موارد يكى از ايتنها نجا بعنوان نمونه يما در ا
 ن به هنر و صنعت ابى انسايدر دست مهمى   سمان را كه نقشينخ و ر

ق يطر نيم تا از ايشرح مى ده گر داشته استيبافندگى و دهها اختراع د
گرى كـه زنـان   يك از اختراعات ديت هريدرك روشن ترى نسبت به اهم
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عاتى كه اخترا  .داشته باشيمن مرحله از تكامل بشرى انجام داده اند يدر ا
ورى از آنهـا قـرار   ار ديخاطر آنكه در فاصله بسـ در نظر انسان امروزى به 

    ،ت جلوه مى كننديگرفته كم اهم
ـ   از آنجائى ،زنان  نـرو  ياز ا ،بودنـد   سـندگان لبـاس  ين ريكـه اول

  ت اشيـ ن اختـراع اهم يـ ا. نسبت داده مى شـود سمان به آنان ياختراع ر
همـانطور كـه   .   ه اسـت ن بخـار بـود  يبراى آن دوران همچون اختراع ماش

  :ديگو مى )Elizabeth Barber(  "زابت باربريال"
  

جاد رشته نخهاى يگر و ايچاندن رشته هاى كوتاه بهمديم كشف بزرگ پيدان ما نمى"
ن كشف هر زمان كـه اتفـاق   يولى ا. تر و محكم تر به چه دورانى باز مىگرددطوالنى 

راه را بسـوى   ،ن بخار در انقالب صنعتى داشت يكه اختراع ماش همچون نقشى هافتاد
كه باعث صرفه جـوئى در كـار و بهبـود امكانـات بقـا      روشهائى  مار ازرشته اى بى ش
شـرط ضـرورى    ،ن رشـته هـاى نـرم و قابـل انعطـاف      ياختراع چنـ . مىشد باز نمود
سمان مى توانست براى بستن و ير ،اساسى ترى ار يدر سطح بس. بود   بافندگى لباس

نجا ما به تلـه  يز اا. بكار رود   آنهاحمل نگه داشتن و  ،مثل گرفتن  -اء يگره زدن اش
گـردن بنـد بـراى    دهنـه و  كمنـد و   ، رى يگيسمان و تور ماهير ،وانات يبراى شكار ح

ره هاى نخى يدستگ ،اء يحمل اشوانات و تورهاى يح و اهلي كردن گرفتن و نگهدارى
م از بسـتن  ياگر نخـواه تازه . م يرس براى بلند كردن و حمل آنها و بسته بندىها مى

ماننـد اختـراع     ده تـر  يـ چيه  وسـائل  پ يسمان و طناب براى تهيگر با ريكدياء به ياش
سـخن   بهم بسته شده با طناب هاي  بزرگ و مهم حمل و نقل بر روى آب روى الوار

ستفاده اله موثرى بودكه حتى امروزه يرى چنان وسيبراى مثال تور ماهى گ. م  يبگوئ
تـازه ورزشـكاران   . انونى مـى باشـد   ر قيرى در آبهاى آزاد اغلب غييگماه از آنها براى

مـى  نگر اثرى از ماهى بـاقى  يو گرنه د ،بحساب نمى آورند   توراندازى را نوعى ورزش
پـر    در رام كردن جهان در دست انسـان چنـان نقـش    ،سمانِ ساده يدر واقع  ر .ماند

د كه حكم سالح نامرئى را داشته است كـه فـتح   يقدرتى داشت كه گاهى بنظر مى آ
زى كـه انسـان را قـادر    يـ چ ،توسط آن انجام گرفته اسـت ر دست انسان ابتدا ن ديزم
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 .دا كندين راه پيبه هر گوشه اى از كره زمه است در مرحله باالئى كهن سنگى ساخت
    5".ياد كنيم "سمانيانقالب ر"م از آن بعنوان يتوان چنانكه ما مى

            
وانـات  يگهدارى مواد و حنطور بود هنر سبد بافى كه در حمل و نيهم    

  . د به زنان نسبت داديو نوآورى آنرا با ،است مهمى داشته   نقش
ز كار زنان ين نياختراع كشاورزى است كه ا ،نها يمهمتر از همه ا
انسان قرار   گرى را در دسترسيو قابل اتكاى دد يبوده و منبع غذائى جد

كه در اشتغال خود بـه  بوده اند ن زنان يز اين مورد نيدر ا. مى داده است 
ن ياز زمـ اهان يشه هاى گياهى و در آوردن ريكار جمع آورى دانه هاى گ

 اهـانى كـه از آنهـا مـى    يكاشتن آنها و اسـتفاده از گ  ،ت دانه ها يبه خاص
ن  براى كشاورزى پى مـى برنـد و   يو سرانجام استفاده  از  زم ،ده انديروئ
ت بـه جلـو   يشرفت بشـر يپو رشد بارآوري توليد مى در يعظنكار گام يبا ا

ان يـ بن  تـرش شرفته يدر مرحله كمى پ  بخصوص ،كشاورزى . برمى دارند 
زى يـ پـى ر تـاريخي  ك دوره مهـم  يتمدن هاى بزرگ مادر ساالرى را در 

  . مىكند 
زنـان در پزشـگى را كـه بجهـت سـر و كـار         د نقشينبا ،بعالوه 
 ،برنـد  يهـا پـى م  بات آنيو ترك  به خواصج يبتدر ،اهان يداشتن شان با گ

  . كرد  فراموش
 .چگونه دخالتى نداشته انديبا مردها هيتقر ،ن كارها يدر همه ا

 كه از ،ساختن اسلحه  و   جنگ و  رى يگ ماهى ، آنها صرفا به كار شكار
  ربوط به زنان در ماشتغاالت   از  كمترى  بمراتب   نقش ،دى يتول  لحاظ

                 .بوده اند  مشغول ،ندحتاج زندگى داشته ايه مايته
  درمى توان   انسانى  حتاجيما  ديتول  زنان را در  ت و نقشيهما

  . مشاهده نمود "نكوياور"ان يدر مورد بومهاى مذهبى   كى از گزارشي
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  :نديهاى مذهبى مى گو ئتيكى از هيآنها به 
  

د ؛ يآ وجود مىب )خوشه(  كارند از ساقه آن دو تا سه تاگوشيوقتى كه زنها ذرت را م" 
ن يـ دهد ؛ و بـه ا  شه مىياه دو سه تا ريمى كارند گ )(Manioc  "مانياك" كه  يوقت
داننـد   نكه زنها مىيچرا ؟ براى ا. چند برابر مى شود زى در دست آنها يب هر چيترت

  پـس . و كارى كنند كه ذرتهـا جوانـه بزننـد     ،و چطور ذرت بكارند ،نديچطور بچه بزا
ن كارهـا در  يـ كه آنها مى داننـد سـر از ا  زها را بكارند؛ ما آنقدر يچ نيبگذار كه آنها ا

  6.مينمى آور
ت يـ قابل ،م كه الزمه آن يو بعد به كوزه گرى و سفالگرى مى رس

رِ ييان تغيائى بوده است كه در جريميش رات ييو اطالع از تغ  كنترل آتش
ن آنزمـان  از نظر انسـا ن كار يا. مواد خام به كوزه گلى رخ مى داده است 

ز اده كه انجام آن در نظـر وى تنهـا   ده و معجزه آسائى بويچيچنان كار پ
  . ر بوده است يق سحر و جادو امكان پذيطر

ق سـحر و جـادو   يـ نحال آنچه كه از نظر مـردان تنهـا از طر  يبا ا
نـى از  يق كسـب درجـه مع  يـ از طرر بـوده اسـت بـراى زنـان     يممكن پذ

به مـدد  ائى آنها يمير شييخام و تغات مواد يفياطالعات علمى در مورد ك
ر شـكل آنهـا بـه صـورت و     ييـ بـراى تغ  ،و اطالعات فنىِ مربوطـه   ،  آتش

 "لــدهيچ".عملــى بـوده اســت   ،ر ييــن تغيـ ان ايــدر جرت دلخــواه يـ فيك
)Childe( ديگوينطور ميدر مورد كوزه گرى ا :   

  
در  ائىيرات شـم يين بهره بردارى هاى انسان از تغيه تريكى از اوليد يكوزه گرى شا"

اى  ق آن  مى تـوان تكـه  ينست كه از طريصنعت كوزه گرى در اجوهر  ...باشد  مواد
 600تـا بـاالى    (در آورد و بعد با حـرارت دادن آن  را به شكل مطلوب   از خاك رس
ت ماده يرى در واقعيين تغيچن. دائمى داد به شكل مزبور حالت  )گراد درجه سانتى

. ..جلوه كند ... گل به سنگ  ليتبدو  رييد نوعى جادو در تغيه بايدر نظر انسان اول ،
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رنـگ آن هـم    ،كـى آن بلكـه  يزينه تنها استحكام ف    ان حرارت دادنِ گل رسيدر جر
 انيـ كه در  جر ،كار مرموز زنان،نكار نوعى خلقت بوديدر نظر آنها ا 7...شد مى  عوض
آنـرا   ،را مى ساخت دىين كه زنى كوزه جديهم  نداشت چ مردى حق حضوريآن ه

روى دست بـاال بـرده و بـه همـه      ،گران ين  ديبراى تحس ، "مخلوقى تازه"همچون 
زد تا يرا بĤن م  له كارشيوس ،باز خشك كردن آن در آفتا  پس ،و بعد. دادي نشان م

وقتى كه آنرا در . مى زدد بود كه حرف ين صداى مخلوق جديا. صداى آنرا در آورد 
تـرك بـر     در آتشاگر كوزه . قدارى غذا قرار مىدادكنار آن مدر  ،كوره مىگذاشت 

ـ يو ا -داشت مى  ،گ و شـن وجـود داشـت   يـ ريش از انـدازه  ن وقتى بود كه در آن ب
د بودكه يه مخلوق جديبلندى كه از آن بر مى خواست در نظر آنان صداى گر صداى
    8".كرد فرار مى  از آتش

  
انسـانهاى   ،ه نمى شـد تنها به كوزه گرى خالص ،جادوگرىِ زنان 

سـر از آن در نمـى    ،ن خـود  يپـائ   با دانشبى را كه يز عجيهر چ ،بدوى 
كار پزشـگى كـه بعنـوان    از آنجمله بود . دادند و نسبت مىآوردند به جاد

  . داشت   بخشى از جادوگرى به زنان اختصاص
اهان بخاطر اشتغال شان به كشـاورزى و  يدائمى زنان با گ  تماس
ن مـواد در آشـپزى و   يو استفاده و كاربرد ا ، اهىيهاى گ جمع آورى دانه
اهـان و  يژة گيـ و  به خـواص جى آنان يباعث پى بردن تدر ،غذاى كودكان 

را به درمان آنها  ،ن به نوبه خود يو ا ،ب آنها مى شديناشى از ترك  خواص
  . ل مى نمود ياهى تبديق داروهاى گيها از طريماريكنندگان دردها و ب

مـارى در مـرگ    يب  ان كه هنوز از نقـش يدر نظر بوم عى بوديطب
جه جادو  و  چشم زخـم  ينوع مرگ را تنها  نتن يو ا ،فرد اطالع نداشتند 

آمـد   مـى  عهده جادوگرى بر مار تنها ازيدرمان ب  ،گران مى پنداشتند يد
. مـار را نجـات دهـد    يكه قادر بود جـادوى دشـمن را خنثـى نمـوده و ب    

ن آلـودگى آن بـه   يدر عـ  ،زنان در همـه رشـته هـا    جادوگرىِ  ،ن يبنابرا
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هائى بـود   ه دانشيبطور ضمنى در بردارنده كل ، خرافات و تصورات واهى 
م كـار  يبخاطر تقس  ن دانشيا . ار خود داشتيكه تا آنزمان انسان در اخت

ار يـ در اختب زنان مى شد يد نصيق در تولين طريجنسى و نقشى كه از ا
 ، پر تالش و با هـوش   ن جادوگرانيا ،ب زنان يترتن يبا. آنان قرار داشت
ت را يكاروان بشـر  ان و صنعت گران عصر خود بودند كهدر واقع دانشمند

  . مى بردند  شيعلمى و فنى خود به پ  به مدد دانش
بلكـه در مـورد همـه     ،ن نه تنها در مورد كوزه گرى و پزشگى يا
ك از اختراعـات  يـ هر ،ه بـراى انسـانِ آن دور  . ز صادق بـود يگر نيموارد د
كـه   مـى را داشـت  يعلمى و فنـى عظ  اختراع  نقش ،ان امروزيبه ب ،مزبور 

و در  ،Ĥورديـ مرات بزرگى را در زندگى بوجود ييبدنبال خود تحوالت و تغ
. كردنـد  يفـا مـ  يدرجه اول را ا  ن زنان بودند كه نقشين تحوالت ايهمه ا

ب مردان مى يدر ساالر نصنقشى كه با تحول جامعه مادر تبار به جامعه پ
  . شود

در . خالقه زنان تنها به موارد باال محدود نمى شـده اسـت     نقش
در آن  سـرآمد   ،كـه بعنـوان مختـرع    بوده اند ن زنانيز ايك نيسرام هنر

سبد بافى  ،دوزى   بار در لباسن ين كه براى اوليهنر تزئ ،اصوال . بوده اند
  . ن بوده است و كوزه گرى بكار رفت از ابتكارات زنا

ز همـه از  يـ بافندگى و سبد بافى ن ،دباغى و كار با چرم  ،بعالوه 
   . اختراعات زنان بوده اند
  و نگارهاى روى كوزه ها   نقش ،ك ينى روى سراميطرح هاى تزئ

    ه لباسيهاى بكار رفته در سبد سازى و ته طرح ،و وسائل و ظروف گلى 
كه بـه همـت زنـان بوجـود      وده انده بشر بيع اوليهمگى از هنرها و صنا ،

  . آمده و براى تكامل به نسلهاى بعدى سپرده شده اند 
  اختراعات به نظر ما امر  ن يا  از  كي  هر  است  ممكن  امروزه
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كه هر كدام از آنهـا در زمـان    در حالى.  تى جلوه كنند يمعمول و بى اهم
ـ شرفت هاى بزرگـى در شـئون مختلـف    يخود موجد تحوالت و پ دگى زن

  . ه بوده انديانسانهاى اول
زنان در معمارى و ساختن انبار مواد غذائى و بعد خانه هاى 

  معمارى   تكامل و   پيدايش   كه بطوري . شگام بوده انديز پيمسكونى ن
  مي دار آنعهده   پدرساالرى مردان  عصر در  كه  حد اقل تا زمانى ،ز ين

  . است از ابتكارات و هنرهاى زنان بوده  ،شوند 
كـه مربـوط بـه آغـاز عصـر       ،هـود  يمى مـذهب  يات قـد يـ در روا

. شـود  اد مـى يـ سازندگان شهرها  هنوز از زنان بعنوان ،پدرساالرى است 
بـن  "مبـر  غيپزن ابـراهيم   "سـارا "آمـده اسـت كـه     تـورات  چنانكه در  

ــورون ــن " )Uzzen-Sherah( "شــراح اوزن"ســفلى و  Ben-Horon)( "ه ب
      9على را ساخت ف "هورن

مردان در حال حاضر هنوز هم  ، (Zuni) "زونى "ل يان قبايدر م
كارِ زنان در خانه سازى  قلمداد مى شوند -كمكبا فراهم كردن الوار تنها 

هنوز تمام كار توسـط زنـان انجـام مـى       )Hopis( ها "هوپى "ان ي؛ در م
     10.رديپذ

 ىز خانه سازى توسـط زنـان انجـام مـ    يكا نيان امريان بوميدر م
خـود از    حى در گـزارش يهاى مسـ   شيكشكى از يچنانكه  ،گرفته است 

آنها توسط تنهـا  دارد كه خانه هاى  كا اظهار مىيزندگى سرخپوستان امر
 چ خانه اى شركت يبحال در برپائى ه تا  مردى چ يه"زنان بر پا شده و 

    11".ستانداشته 
ن ان توسط زنان و مردايدر مواردى هم كه خانه هاى جمعى بوم

ن مثل بر پا كـردن  يمردان كار هاى سنگ معموال ،شده  هردو ساخته مى
ان يخانه هاى بوم 12.نراآه يداده اند و زنان بق چهارچوب خانه را انجام مى
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شـدند  يقا توسط زنـان سـاخته م  يدر مصر با خانه هائى كه در سرتاسر افر
توسـط   هـا خانه اين حتى هنوز هم قسمت اعظم كار . هستند  همينطور

      13.ردينان انجام مى گز
 در. داشـته انـد     ز زنـان نقـش  يمى نيحتى در ساختن معابد قد

كه بعد از سـاختمان هـاى    )The Heroon of Alyottes(يكي از اين معابد 
حـك شـده    ،ن ساختمانها هستندياز جمله پر عظمت تر ،مصرى و بابلى 

    14.است كه قسمت اعظم آن توسط زنان ساخته شده است 
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  دوم فصل

   
  

  نظام مادر تبارى
  

  ه در نظام مادر تبارىيصادى پاكالن واحد اقت
  
  "عشق به آالن بزرگتر از عشق ميان زن و شوهر است"

  ك شاعر عربي        
  

ن واحـد  يه اى تـر يـ اگر در نظام پدرسـاالرى در عصـر تمـدن پا   
  ن نقـش يدر نظام مادرتبارى در دوران ماقبل تمدن ا ،جامعه خانواده بود

شـد و هـر   يل ميتشكفه يچند طاا يله از دو يهر قب. فا مى كرد يرا كالن ا
كـى  يه كه بـا هـم   يكالن از چند خانوار اول. ن كالن يا چنديفه از دو يطا

  . شده بودند بوجود آمده بود
جـه  تيك مادر و در نيه مزبور از تبار يهمانطور كه خانوارهاى اول

ن معنا كـه اعضـاى   يبا. ك واحد مادر تبار بود يهم كالن  ،مادرتبار بودند
افـت مـى   يت ميـ كالن با آن هوك مادر كه ي ود را از اعقابكالن همه خ

همانطور در واقع . ران كالن تعلق داشتند همه به ماد ،دانستند و فرزندان
ات كالنهـا و نظـام   يـ ح اعظـم    در قسمت ،ح داده شد يز توضيكه قبال ن

د توجـه داشـت كـه تعلـق     يبا.  بنام پدر وجود نداشتزى يمادر تبارى چ



  ٣٣٠                                     کالن واحد اقتصادی پايه در نظام مادرتباری
__________________________________________________ 

عى يطبجه يبلكه نت ،گاهانه آم يك تصمينه ناشى از  ،زنكودك به كالنِ 
فكـر مـي شـد     عتايطب و رون مى آمديكودك  از رحم مادر بن  بود كه يا

  .ماندبدر نزد وى و كالن او رد و بايد به او تعلق دا كه
كپارچه و همبسـته در مـى   يك واحد يآنچه كه كالن را بصورت 

ك اقتصاد ين اقتصاد كه يا  اساسبر. آن بودد و اقتصاد مشترك يتول ،آورد
دات يـ بلكـه تول  ،تعلق داشت به كل كالن  چيزد نه تنها همه اشتراكى بو

 همـة توسط بشكل جمعي و  مانند دانه هاي گياهي يا شكار اعضاى كالن
. گشـت مصـرف مـى    ،م درونـى ينـوعى تقسـ  كالن، هر چند بر پايه افراد 

اهى و يـ دانـه هـاى گ  و توسط مردان كه گوشت خوار بودند  گوشت شكار
زنـان   نـي عياه خـوار كـالن   يگ  ز توسط بخشيگر نياهى ديهر محصول گ

  .مى شدمصرف 
ل مى دادند و بعنـوان جـزء   يك كل واحد را تشكياعضاى كالن 

 كيـ بلكـه بطـور    ،افتنـد يت ميـ با آن هو نه تنها ،ن كل ير ايك ناپذيتفك
همـه تعلـق   به  همه به كالن و كالن. ت مى كردند يز از آن حمايپارچه ن
منـافع فـرد بـا    . ى كـرد  زى عضو كالن را از خود آن جدا نمـ يچ.  داشت

 ،مـى آمـد     شيك عضوِ كالن خطرى پياگر براى . كى بود يمنافع جمع 
و بـه صـورت   پارچـه  كيكالن بطـور  خطر مزبور مشكل همه بود و تمامى 

 ،اعتقادات  ،مراسم  ،جشنها. ت از او بر مى خواستيبه حمايك تن واحد 
  .و توتمها متعلق به همه بودندتابوها 

جه يپدر و در نت  ت فقط مختصيبرخالف خانواده كه در آن مالك
جـز  . زى وجـود نداشـت   يـ ن چيدر كالن چنتمام قدرت در دست او بود 

زى نبود و همه مالك  يمالك چ  چكسيهوسائل شخصي و ابزار كار فردي 
نترل در دست همه بـود و  قدرت و حق ك ،جه يدر نت.  زها بودند يتمام چ

همه كارها در كالن داوطلبانه   .گران  نداشت ياز د  شيقدرتى ب  چكسيه
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. ى كردند كار مت جمعى يمسئول  اق و احساسين همه با اشتيبنابرا. بود 
 ،خود را در برابـر جمـع مسـئول مىدانسـت       اًخالقا  درحالىكه هركس

 ،بـى خانمـان    ،ن يرابنـاب . ت و زنـدگى فـرد بـود    يـ مسئول امنز يجمع ن
 اديـ شكنجه و اعت ،زندان طور  نيهم ،وجود نداشت  و دارا ريگرسنه و فق

  . فهومى نداشت مدر زندگى كالن اساسا 
ه همـه شـكل بنـدى هـاى     يـ و پا  اسـاس  ،واحد اجتماعى كالن 

از جمع كالنها و  Phratry)( ا فراترىيفه يمثال طا. ن دوره بود يجامعه در ا
ز كـه  يـ ل نيـ ون قبايدر كنفدراسـ . ف بوجود مى آمد يواجمع ط له از يقب

تمـدن را  ه در عصـر ماقبـل   ين شكل جامعه اشتراكى اوليافته تريتكامل 
كـاى  يدر امر "ىاروكـو يا"ل  يان قبايل مى داد و بعنوان نمونه در ميتشك

 وجود قبل از اسالممركزي و يا در ميان اعراب بدوي در عربستان  شمالى
گر متحـد  يكـد يبـا   ،له با حفظ استقالل خود ين قبيو در آن چند ،داشت

  .ه همان كالن بوديواحد پابهرحال  ،مى شدند 
همان نقشى  ،كالن در جامعه اشتراكى و مادر تبارِ ماقبل تمدن 

  .  را داشت كه خانواده در نظام طبقاتى و پدر ساالرِ عصر تمدن
  

  ت باالتريچرا در كالن زنان با وجود موقع
  لط نبودند؟بر مردان مس

 
م كـار وجـود   يان زن و مـرد تقسـ  يـ هر چند م ،در جامعه بدوى 

نحـال  يبـا ا  ،اى اشـتغال داشـتند    ك به كارهـاى جداگانـه  يداشت و هر 
گرى برترى نداشـت و همـه در برابـرى كامـل نسـبت بـه       يبر د  چكسيه
  . گر بسر مى بردنديكدي

 ن يبه ا. ت خصوصى وجود نداشتين امر آن بود كه مالكيل ايدل
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ه يـ لـه در كـار ته  يهمه افـراد قب . داشت جمع تعلق  ز بهيمعنا كه همه چ
  شييج آن بطور كم و بايازهاى زندگى شركت و از نتنر ايو س ييمواد غذا

  . مى شدند  برابر برخوردار
از   چ كـس يهـ  ،گر از آنجا كه بر خالف عصر تمدن يبعبارت د    

ز از لحـاظ  يـ و همه افراد ننرينداشت از اگرى برترى يلحاظ اقتصادى بر د
    قــرار داشــتند  ت برابــرىيــاســى و اجتمــاعى در موقعيس ،حقــوق فــردى

م نمـى  يگرى كار نمى كرد و كسى بـراى كسـى تصـم   يبراى د  چكسيه
حد  ،  سيزى بنام رئياصوال چ. افراد كامال آزاد و برابر بودند همه . گرفت 

  . شت م وجود ندايخود دار در تصورا اقل به معنائى كه م
 ،ل يـ ارى از قبايان بسيمىدهد كه در م  گزارش "فالت يبر"     

   رِيـ زاج ،)Bank Island( "نـك ب"ر يـ اهـالى جزا    "اى شمالىيمالنز"ل يقبا
"Torres Straits Islands" سى وجود نـدارد يگر اصوال  رئيو  دهها جاى د .

وجـود  تـه اى  يچ اتوريو هـ ود را كامال آزاد قلمـداد مىكـرده   هر فردى خ
    1.نداشته است
له يكه براى كالن و قب ،صرفا بهنگام جنگ  ،فرمانده نظامى      

ز فقـط رهبـرى   يفه وى نيانتخاب مىشد و وظات بود يمسئله مرگ و ح
نها يا. و صلح بود عنى جنگ يرى راجع به خود آن يم گيجنگ و نه تصم

مـورد  ن امر در يهم. شد يرى ميگ يمله و كالن تصميهمه توسط خود قب
رمردان كالن بـود  يكى از پيكالن   سيرئ. له و كالن صادق بود يقب  سيرئ

در ميان اعراب او را شيخ، سيد و در ميان اقوام ديگر بنام ديگري مي كه 
شد و مامور تنهـا مـذاكره بـا    ين ميبطور انتخابى تعرئيس مزبور . خواندند

   . و قشالق بود ييالقق امور مربوط به خون بها و گر و رتق و فتيل ديقبا
بـران  ره ،كـاى شـمالى   يدر آمر "ياوكـو ريا"ل يان قبايدر م     

ان يـ و از م با قبايل ديگـر بودنـد   و مذاكره كننده ي كالن و قبيلهسخنگو
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 مـى  " دن داس"فالـت از قـول   يبر. شدند ن افراد انتخاب مىيمحترم تر
 "و  "ايـ آكى كو "، "آكامبا"قاى شرقى مثل يل آفريان قبايكه در مد يگو

سـرانجام مـن بـه     ،ل و شواهد يقِ همه داليدقاز بررسى   پس " ،"آكتاكا
ـ  ل سركرده و رهبرى ين قباين قانع شدم كه ايا مفتخـر    سيكه با نـام رئ

   2".گردد ندارند
زى بصورت دسته اى از مـاموران و  يدر كالن چ ،ب ين ترتيبا    
م يونى شاهد آن هسـت در جوامع بعدى و كنبعدا  آنطور كه ما ،كارگزاران 

و خودمختـارى  بودنـد كـه    افراد كامال آزاد  ،له يافراد قب. وجود نداشت  ،
كـارى  كار مىكردند و كسى به كار آنهـا   ل خود زندگى ويبنا به راى و م

اى  كـه آنهـم    لـه يجز سنن اخالقى و رسم و رسـوم قب  ،نروياز ا. نداشت 
وى اعتقـاد و  رل خـود و از  يو اعتقادى داشت و افراد با مه اى اخالقى يپا
چ قانونى كه  به زور و يه ،عمل مىكردند ده و نه اجبار قانونى به آن يعق

 ،ن يبنا بـرا . وجود نداشت  ،لشان آنها را وادار به اجراى آن كنديخالف م
   . زندگىِ افراد كامال آزاد و دور از اجبار بود
ك عـادت  يـ ل خـود و طبـق   يـ هر صبح زنان و دختران بنا به م

ز بـدنبال  يـ و مـردان ن  ،گر يو امور داهى يروزانه به جستجوى دانه هاى گ
و آنچـه را  ا خود شـكار مىرفتنـد   يه اسلحه و ير و تهيتعم ،تدارك شكار 

. م و بطور دسته جمعى مـى خوردنـد   هم كه بدست مىĤوردند همه با ه
ز بنا بر نظم و نسقى كه همه از آن بـا خبـر   يله اى نيقبن شنها و مراسج

گرفت و همـه در آن   موقع خود انجام مىبه  ند و تحت نظر بزرگترهابود
  . كردند شركت مى

ان دالوران يز كسى از ميگر نيل ديا اختالف با قبايبهنگام جنگ 
لـه بـراى   يكـى از سـالمندان قب  يا يـ جنـگ و  ت يبراى هدا ،له يجنگى قب

بـه  وستن يحتى پ. شدند گر انتخاب مىيله ديمذاكره و رفع اختالف با قب
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از اتمـام جنـگ فرمانـده      پـس . بـود  له امرى داوطلبانه يروى نظامى قبين
ان همگى دوباره بـه سـرِ كـار و زنـدگى روزمـره خـود       ينظامى و جنگجو

  . مىرفتند 
چ گونـه  يلـه هـ  يان روسا و افـراد عـادى كـالن و قب   يم ،ن يبنابرا

ز آنها نه تنها ا. تفاوتى از لحاظ سطح زندگى و قدرت مادى وجود نداشت
از  ،باضـافه   ،غذا و مسكن مشابه اعضاى عادى كالن استفاده مـى كردنـد  

   . گران برخوردار نبودنديى نسبت به دازيچ قدرت و امتيه
هاى مربوط به كـالن   رىيم گياوال همه افراد بطور برابر در تصم

در  ،از  زن  و مـرد   ،كه همه  افراد ِ بالغ   ب ين ترتيبا. مي كردندشركت 
ربوط به جنـگ و صـلح و   مافته و در مورد مسائل يمى حضور مجامع عمو
كه  بطورى .كردند رى مىيم گيگرى با حق راى  برابر  تصميهر مسئله د

رى يـ م گيله تصـم يچ امرى بدون حضور كل اعضاى كالن و قبيدر بارة ه
  .نمى شد

ق انتخـاب مـى شـدند ماننـد     يـ نطريا تمام مقامـاتى كـه از ا  يثان
ندگى ينظامى انتخابى و فقط جنبه نمافرماندهان  روساى كالن و قبائل و

آنطـور كـه مـا     ،ژه اى از خـود  يچگونه قدرت ويعنى صاحب هي. داشتند 
نرو هر لحظه توسط اعضاى ياز ا. نبودند  ،م يبعدا در عصر تمدن شاهد آن

  .  له قابل عزل بودند يا قبيكالن 
ى ضـى بـرا  يچگونـه تبع يثالثا همه افراد مـى توانسـتند بـدون ه   

  . له انتخاب شونديمقامات قب
ــاس    ــه و احس ــه و از روى عالق ــالن داوطلبان ــاى ك ــه كاره   هم

چ مـوردى زور بكـار   يبـا در هـ  يتقرت مشترك انجام مى گرفت و يمسئول
كامال آزاد و ط يدر مح.   سينه زندان وجود داشت و نه پل. برده نمى شد 

 ر يو فراگج يبدون فشارى كه وجود داشت صراحت و راستگوئى امرى را
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  . بود
    احترام و نفوذ اجتماعى اش  چكسين جامعه اى كه هيدر چن

احتـرام و قـدرت منشـاء مـادى      ،نبـود   شـترش يبخاطر قدرت اقتصادى ب
داوطلبانه و از ن احترام يا ،شتر بودند ياگر كسانى مورد احترام ب. نداشت 
  . ده و احترام شخصى به آنان بود يروى عق

ن بـود كـه   يـ م زنان  بخاطر آنكه باور بـر ا يديمثال همانطور كه د
و آنهـا را تحـت     عى تماسيروهاى طبيا با نيگران بوده و يبوجود آورنده د

نسـبت بـه مـردان      شـترى  يت و نفـوذ ب يـ از اهم ،كنترل خـود داشـتند   
تى يعنى نوع فعاليم كار جنسى ين طور بخاطر تقسيهم. برخوردار بودند 

شـترى نسـبت بـه    يختراعات و ابداعات  بدر ا ،به آن اشتغال داشتند كه 
ت معنوى باالترى  برخوردار يمردان دست داشتند و لذا از احترام و موقع

ن يـ معمـوال ا  " ،نه نو يگل يان قبايد در ميگو مى "مسكووسكى". بودند
آنان تقبال ما مىĤمدند ؛ همسران شجاع زنان و نه مردان بودند كه به اس

   3"كردند  را پشت زنها مخفى مى دند خودشانيلرز يكه م در حالى
ل يزنـان اصـوال در جامعـه بـدوى بـدل      " نيز ميگويد "فالتيبر"

تـر و مطلـع تـر      مـردان قشـر بـا ارزش    نسبت بهت و مشاغل شان يموقع
شناسـان در حتـى    ارى از انسـان  ينرا بسـ يا -دادند ل مىيجامعه را تشك

روسـتاهاى   نيكـه سـاكن   بطورى ،-اعتراف كرده اند ،زهوجوامع بدوى امر
     4".رفته اند براى مشاوره نزد زنان مىبدوى اغلب 

  كه   شديم  آن  از  مانع ت خصوصى يمالك  فقدان  ، در واقع
گر به برتـرى  يكديافراد نسبت به دى يا تولي ،فنى  ،ك يولوژيزيت فيموقع

  . گرى منجر گردديكى بر دياقتصادى آنها و سلطه 
 رهبران . له و كالن يوساى قبن طور بود در مورد رهبران و ريهم

 بخاطر تجربه و  ان افراد كهنساليم از   شتريب  كه ز ين  لهيقب  و روساى
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هـاى   تيـ فيكن يبخـاطر همـ   ،شترشان انتخاب مى شـدند  يخردمندى ب
  .گرفتنديگران قرار ميشخصى اشان بود كه مورد احترام و توجه د

و ت معنـوى  يـ طى بود كـه هرچنـد زنـان از موقع   ين شرايدر چن
ت يـ ن موقعيـ ولـى ا  ،برخـوردار بودنـد  ترام باالترى نسـبت بـه مـردان    اح

   . چگاه منجر به سلطه آنها بر مردان نمى شد يه شانباالتر
در جامعه بدوى اصوال مقوله اى بنـام كنتـرل و سـلطه     ،در واقع
در حالىكـه همـه برابـر بودنـد كسـانى      ن جامعـه  يـ در ا. وجود نداشـت  

 .قرار داشتند گرانيشترى نسبت به ديه بمنجمله زنان مورد احترام و توج
د از يـ آ ين البته با آنچه كه در جامعه پدرساالر در عصر تمدن بوجود ميا
سـلطه مـردان بـر      ،در جامعه پدر سـاالر . ن تا آسمان فرق مى كند يزم 

د كه آنان نسبت به زنـان از  قـدرت   يآ بوجود مىهت ن جيزنان صرفا از ا
  .  شترى برخوردارندياقتصادى ب
 

  ا هرگز نظام مادر ساالرى وجوديآ
  داشته است ؟

  
جوامـع  . خ وجود نداشـته اسـت   يچگاه در تارينظام مادر ساالر ه

. جوامع بدوى همگى مادر تبار بـوده انـد       ماقبل عصر تمدن و بخصوص
ن جوامـع از  يـ و مرد در اح روابط زن يم براى توضيعلت آنكه ما نمى توان

ابـط  رو  ان زنان و مردان ينست كه ميم ايعنوان مادر ساالرى استفاده كن
ز يـ ن جوامـع همـانطور كـه قـبال ن    يدر ا. ز وجود نداشته است يتسلط آم

همه افـراد منجملـه زنـان و مـردان در برابـرى كامـل       م يخاطرنشان كرد
 ر يهاى غ و نابرابرىها  نارسائى  از  و  ر مى بردندگر بسيد كينسبت به 

  . انسانى جوامع عصر تمدن برى بودند
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ت يـ همانطور كه ذكر شد هرچند  زنـان از موقع  ،ن جوامع يدر ا
ن برترى نه معنـاى  يمردان برخوردار بودند ولى اقابل احترام و باالترى از 

ل فقـدان  يقدرتى بلكه جنبه معنوى واعتقادى داشـت و بـدل   قَدر مادى و
  . شودگران منتهى يبر د  ه سلطه شخصت خصوصى نمى توانست بيمالك

ان تسـلط زنـان بـر    يـ ز نه بينكه عنوان مادرساالرى نياستدالل ا
معنوى زنان بر مردان مى باشد نمى توانـد  ن برترى يان هميمردان بلكه ب
خـود پـدر سـاالرى كـه     شد چرا كه آنوقت با عنوان متضـاد  قابل قبول با

   .دير در نمى آجو ،قا بمعناى سلطه مردان بر زنان است يدق
ك از دو مفهوم برتـرى  يرا به هر  "ساالرى"كلمه  ،گريدبعبارت 

كى از دو نظام مزبـور در  يصورت با  م در هريا معنوى كه معنا كنيمادى 
ان كننـده  يچ وجه بين دو نظام بهيا ،گريبمعناى د. رد يقرار مى گ  تناقض

لف خـود  مخـا   مـردان بـر جـنس   گرى يكى زنان و در ديدو رابطه كه در 
گر يكدياز ن دو نظام را يآنچه  ا. باشد  يتواندبرترى و تسلط داشته اند نم

زن و مرد در  ،"وحشى"ن است كه در جامعه بدوى و يد اينما يز ميمتما
در  "متمـدن "همĤهنگ و انسانى  و در جامعـه   ،رابطه عادالنه   برابرى و 

كـى  يبردنـد؛   و خصمانه نسـبت بهـم بسـر مـى    اسارت بار  ،روابط نابرابر 
جامعه اى وحشى  گرىيانه و ديجامعه انسانى با ظاهرى به اصطالح وحش

  . با ظاهرى به اصطالح متمدنانه 
 

  نظام مادر تبارى در جوامع
 ماقبل تمدن

 
 ب كه هر گروه ين ترتين جوامع انسانى مادر تبار بوده اند باياول
 افته تر يل ه و چه بصورت اشكال تكامياولدر شكل گروههاى  انسانى چه
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ك مـادر بـزرگ كـه    يـ خود را از اعقـاب   ،لهيفه و قبيطا ،عنى كالن يآن 
اى تعجبـى هـم   ن امـر جـ  يـ ا. منشاء همه آنها بوده است مى دانسته اند 

چگونـه نقشـى بـراى    ين دوران انسان هنوز هيكه در اچرا . است  نداشته 
   . د نوزاد قائل نبوده است يمرد در تول
زندان هاى انسانى متشكل از مادران و فرن گروهيب اولين ترتيبا

ز بخاطر آنكه از مادر واحدى زاده شـده  يخود را نآنها بوده اند كه برادران 
  .داشته اندد بعنوان عضو گروه  در كنار خود بوده ان

سا زنان م كارى كه وجود داشته اسايتقس  ن كالنها بر اساسيدر ا
ن يـ در ا. كار مى كـرده انـد   جدا از مردان زندگى وهمراه با فرزندان خود 

زنان كه بعلت باردارى و بچـه دارى نمـى توانسـتند     ،م كار جنسى يتقس
مـى  و درازِ شكار كـه گـاهى ماههـا طـول     همراه مردان به سفرهاى دور 

و  ، نگهـداري از سـالمندان  ده بروند در گوشه اى به كـار بچـه دارى  يكش
و بعـدا در  محـل سـكونت شـان    اهى در حـوالى  يجمع آورى دانه هاى گ

ه مردان به خاطر يكدر حال. مى پرداخته اندكشاورزى  شرفته تريمراحل پ
جـه جنـگ   يك به كار شـكار و در نت يولوژيهاى ب تين محدوديآزادى از ا

  . اند اشتغال داشته 
ن معنا كه زنان قادر به شكار نبوده اند تلقى يد به اينرا نبايالبته ا

چـه در كنـار مـردان و     ،مروزه زنان كه در آنها حتى الى يوجود قبا. كرد 
اهى هـردو  يـ آورى دانـه هـاى گ  بكـار شـكار و جمـع     ،چه بطور مستقل 

بلكـه   ،رساند ميه را به اثبات ين نظرينه تنها نادرستى ا  5،اشتغال دارند 
ل يان اقـوام بـدوى نـه بـدل    يج ميم كار رايو بعالوه نشان مىدهد كه تقس

بخاطر مسـئله بـاردارى و بچـه     كى زنان نسبت به مردان بلكهيزيفضعف 
 ار شكار به مردان را عملى تر مى ساخته ك   صيدارى بوده است كه تخص

  .   است 
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دى يـ ت توليـ ن كالنها زنان نه تنها محل زندگى و نـوع فعال يدر ا
شان هم بـا آنـان فـرق مـى     يحتى نوع غذابلكه  ،شان از مردان جدا بوده

  . كرده است
لـى  خود بطور دسته جمعـى در مح  كه زنان با كودكانِي در حال

مردان از گوشت  ،ند ه اه مى كردياهى تغذيگجدا از مردان و از دانه هاى 
از . نـد ه امـى نمـود  كه خود بدست مى آورده اند مصرف  ماهى و شكارى

البتـه  . اه خـوار و مـردان گوشـتخوار بـوده انـد     يـ گ،نرو زنان و كودكان يا
 ،ن خـود زنـدگى مـى كردنـد    شه با مـادرا يكه دختران براى همهمانطور 
منتقل شده به محل مردان   محل زنان نى ازيمع از سن   پس  زيپسران ن

مـردان مـى      فنـون شـكار و جنـگ را از      و كار گوشت خوارى و آموزش
  . ند ه اآموخت

ـ     ينمونه ا لـه  يان افـراد قب يـ در م  شين امـر را مـى تـوان كـم و ب
هر چند گله دار و نسبت بـه  كه  ،قاى شرقى يدر آفر )Massai( "ىيماسا"

 نووسـكى يسـال مال يبران. مشاهده كرد ،ك مرحله جلوترند ياقوام شكارگر 
افراد ايـن  ان يق در ميكه براى تحق "زريمز فريج "در كتاب خود از قول 

  . ن نقل مى كند يزندگى مى كرده است چن قبيله
ى شـرقى  قـا يله كه در تپه هاى خـاكى آفر يقب كار اصلى مردان 

ـ يتمام مـردان در سـن  . است اند گله دارى و جنگ ساكن  ن بلـوغ و  ين ب
نـات  يسراسـر تمر داگانه اى بسر مـى برنـد و كارشـان    ازدواج در كمپ ج

نسى كامال آزادنـد و بـا هـر    از نظر ج. نظامى و آمادگى براى جنگ است 
سـتم انتخابـاتى   يك سيـ . ل باشد در كمـپ مـى خوابنـد    يكه مادخترى 
ت يدارندكه امـور محلـى و هـدا   انتخابى   سيرئ كيك و از جمله يدمكرات

و قمـه  زه هـاى فلـزى   يـ شـان از ن يسالحها. آنان در جنگ را بعهده دارد 
 بدنشان از پوست گوسفند و بز   شود و هنوز هم براى پوشش ل مىيتشك
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   . استفاده مى كنند
 جات را غـذاى يات مـى باشـد و سـبز   يغذاى مردان گوشت و لبن

بـه قـول   . كشاورزى نظر خوبى ندارنـد  نسبت به . مناسب زنان مى دانند 
مـان را و بـه هـر    يهااو غذاى همه گله . ن مادر ماست يزم "كى از آنها ي

كـه   ست ين درست نيبنابرا. م بما مى دهد ياز داشته باشير نياندازه كه ش
   6.ميم و كشاورزى كنيانداز بى  خراش  در بدنش

ز كه امروزه يگرى نيل دين جدائى در قبايگرى از اينمونه هاى د
در  )Aranda( "آراندا "ل يان قبايدر م. شود هده مى ا هم وجود دارند مش

جداگانـه و دور از هـم   زنـان و مـردان در روسـتاهاى     ،ز يـ ا نيكنگوى عل
گرى فقط ين آن فقط مردان اند و ديساكن ،ك روستا ي. زندگى مى كنند 

    7.زنان 
هكـده اى خانـه اى بـراى    ز در هر دين "رال تى يآدم "ر يدر جزا

كـه مـردان مجـرد در    يحالدر  ،داده شده   ا مزدوج اختصاصيزنان مجرد 
   8.جداگانه اى باهم زندگى مى كنند ساختمان

مزموم شمردن گوشتخواري در بعضي مذاهب قديمي نيز نشانه 
هائي باقي مانده از رسم گياه خواري در بخش زنان در نظام هاي مادر 

. مي تواند باشدن دو جنس در اين نظام ها 9ميا غذا تباري و تفاوت نوع
منجمله در مذهب زرتشت كه يكي از مذاهب بسيار قديمي است خوردن 

چنانكه در . استتلقي مي شده گوشت مذموم و ناشي از فريب اهريمن 
كه معادل داستان آدم و حوا در مذاهب سامي  داستان مشي و مشيانه

و اهريمن بر  هبر تافت ارمان اهورمزداين دو سر از فهنگامي كه ، است
باين . خواري مي كنندگوشت مي كند، شروع به انديشه آنان نفوذ 

 اهورمزادا و پيوستن به   فرمان  از  گسستن  زرتشت مذهب   در ، ترتيب
   .اهريمن به گوشتخواري منجر مي گردد
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و در  10همينطور د رمذهب جينيزم از فرقه هاي هندوئيسم
  . دهوشتخواري مذموم شمرده مي شگ 11مذهب ماني

 يكي از داليلي كه باعثدر داستان هاي اسطوره اي ايرانيان نيز 
ست كه خوردن گوشت گاو را نياز جمشيد مي شود  ا ∗جدا شدن فره

  . 12براي مردمان مي آورد
   

ان يـ زن و مـرد در م   ان جنسيتفاوت نوع غذا حتى امروزه هم م
ده مـى  يـ د ،ه بدوى زندگى مى كنند ويشبه   شيجوامع بومى كه كم و ب

  .شود
شـوهر   قاى شـرقى زن و يها در افر )Brakan( "براكان "ان يدر م

غـذا نمـى     قا با شوهرشيز در آفرين "فوالئي"زن . با هم غذا نمى خورند 
ام يـ ن" ،هـا   "ايـ ه گامبنسـ " ،ها  "شانتى"ان يدر م ،ن طور يهم. خورد 

   13.غذا نمى خورد   شوهرشها زن هرگز با  "بارِه آ"ها و  "امين
گرى از نـوعى  يم كار ديم كار جنسى هم مانند هر نوع تقسيتقس

ج يجـه نتـا  يدر نت. شـان ناشـى مـى شـد     يهاان افراد و توانـائى  يتفاوت م
زنـان مـواد     ،كار جنسى ميچنانكه در تقس ،ز ببار مى آورد يمتفاوتى را ن

ك يـ بـراى  . كردند د مىينان ترى از مردان توليشتر و قابل اطميغذائى ب
شترشان  براى انبار كردن يت بيبا قابل  بخصوص ،اهى يدانه هاى گ ،دوره 

منبع غذائى با دوام ترى را نسبت بـه گوشـت كـه بـى دوام و از     نه تنها  ،
ه گوشت گهگـاهى  يادند بلكه از آنجا كه تهدل مى يتشك ،ن رفتنى بود يب

  منبع  ،بود  انيشكار چ  نىِيب  شيپ  ر قابليقِ غيو توف  و بسته به شانس
  . قابل اتكاترى بشمار مى رفتند 

                                                           
  نشان الهي ∗
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 ،ه مى كردنـد يفقط خود را تغذ ،ن حالت يبعالوه مردان در بهتر
  .ه مـى كردنـد  يـ ز تغذيـ كه زنان عالوه بر خود فرزندانشـان را ن  در  حالى

  . ردان بود ماز   شيد بمراتب بين سهم شان در توليبنابرا
كه زنان  تيت و اوائل بربريدوران بدودر اواخر   ن امر بخصوصيا

ت يدا مى كنند و لذا بر اهميد پيشترى در توليببا اختراع كشاورزى سهم 
  . گردد مصداق دارد  شان افزوده مى

  ت و نقـش يـ از اهم ،ل مختلـف يهر چنـد زنـان بـدال    ،نحاليبا ا
 ولـى بخـاطر فقـدان    ،برخـوردار بودنـد  اقتصادى باالترى نسبت به مردان 

برتر زنـان    نقش ،خصوصى و اشتراكى بودن نظام اجتماعىِ كالنت يمالك
چـرا كـه اوال بخـاطر    . دشـ  يدر قدرت آنان منجر نمـ د به برترى يدر تول

د يد تمامى محصول بدست آمده به مصرف مى رسين بودن سطح توليپائ
ا بخـاطر  نيـ انباشت شخصى باقى نمى مانـد و ثا  زى براى تصاحب ويو چ

خود آنهـا    خصد افراد و گروهها به شيتفاوت تولت خصوصى يفقدان مالك
ن رو يـ از ا  .مورد مصرف كل جمع قرار مى گرفـت تعلق نمىگرفت بلكه 

ن با نظـام  يا. د منجر به تفاوت قدرت اقتصادى افراد نمى شد يتفاوت تول
قـدرت    بـه تفـاوت    ،د يـ تفاوت قدرت تول ،جوامع عصر تمدن كه در آنها 

ج آنـرا  يهاى اجتماعى منتهى و به تـدر  ابرابرىناسى افراد و يس-اقتصادى
     .تفاوت داشتاس اسز ا  كرديد ميتشد
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  فصل سوم
  

  در جامعه بدوى  سكس
  

  ا روابط جنسى در جامعه بدوى آزاد بوده است ؟يآ
  

 ,ن گـروه هـاى انسـانى كـه متشـكل از مـادر       يان اوليدر م. بله 
ت يچگونـه محـدود  يدا هبودنـد در ابتـ    رزندان وى و برادران وخواهرانشف

گـى  يگر نزديكديبا ران و برادران نه تنها خواه. ه استجنسى وجود نداشت
   . ز آزاد بوده است يان مادر و فرزند نيجنسى داشته اند بلكه روابط م

م به وجود آنهـا تـا   ياگر نخواه ,ن نوع روابط راياى ايما آثار و بقا
هونهـا و   ,"يـان توران" ,ان يـ رانيا ,رمـى هـا    ,ان يونانيان يمدتها بعد در م

ان يـ در م , 19حـد اقـل تـا اواخـر قـرن       ,هنـوز هـم    , م يره اشاره كنيغ
 "اكزيكاد" , )Behring( "نگيبِه ر"ها در تنگه هاى  )Kadiak( "اكيكاد"

ــهــاى نزد ــ"و در  ,ك آالســكا ي ــه يت ن" )Tinneh(  ِدر قســمتهاىدرونى
 "لتورنـو  "هـاى    زارشا در انبـوه گـ  يـ تانيكاى شمالىِ متعلـق بـه بر  يآمر

(Letourneau) ــه وا "ان ســرخ پوســتان  يــدر م ,ن مــورديــدر ا  "چــى پِ
)Chippewa( , ها كُوكُوس "ان يدر  م"   (Cucus) هابيكار" ,لىيدر ش" 
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" ( Carib) ,   هـا كارِن "ان يمدر و"   (Karen)  مشـاهده مـى  بـر مـه   در 
    1.ميكن

ه دوران يـ مراحـل اول  كـه تنهـا در   ,ن روابط جنسىِ آزاد يالبته ا
ـ . ت مـى گـردد   يبعـدا دچـار محـدود    , ان داشته است يت جريبدو ن ياول

ن و فرزنـدان و بعـد بـرادران و    يان والديت جنسى شامل رابطه ميممنوع
كودكان بـه همـه مـردان و     ممنوعيت ها  قبل از اين. دخواهران مى گرد

حكـم   مـردان و زنـان كـالن   الن تعلق داشته اند بطورىكه همـه  زنان ك
  . پدران و مادران آنها را داشته اند

ن و فرزنـدان ممنـوع   يان والديجنسى م  زشيكه آم هنگامى     
ان رده هـاى سـنى   يگروهى تنها در مجه روابط جنسى يدر نت ,مى گردد

ولى بعدا كـه  . گرددواهر و بردادر بوده اند مجاز مى مشابه كه به نوعى خ
جـه  يرد در نتيـ گ ز در بـر مـى  ين خواهران و برادران را ,ت جنسىيممنوع

ن و يا والـد يـ خـواهران و   ,مردان و زنان كالن كه به نـوعى بـرادران  ه يكل
گر نبوده اند مجبـور مـى   يكديبا   زشيو مجاز به آمگر بوده يكديفرزندان 

ن مرحلـه  يـ در ا. انتخاب كننـد  رون از كالن يشوند كه جفت خود را از ب
Ĥن يگزيجفتى جـا   زشيند و آمياست كه كالنهاى برون همسر بوجود مى

روابط جنسى در درون كالن بكلـى   ,به عالوه. گروهى مى گردد    زشيآم
  . ممنوع مى گردد

  مي هم   هنوز را بدوى  انسانهاى  انيآثار روابط جنسى آزاد م
ان اقوام بجا مانده از دوران هاى گذشته مشـاهده  يدر م  شيتوان كم و ب 

هـاى خـود  از     در گزارش    (Bancroft)"فتبنكرا"نكه ياز جمله ا. نمود 
هر ىدهد كه چگونه مح يتوض , 19در اواخر قرن  ,ايفرنيسرخپوستان كال

  ا مى كردند ل مختلف دور هم جمع مى شدند و جشنى را بر پيسال قبا
  . ان زنان و مردان بوديدر مآزاد   كه هدف آن سكس
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قـل آن زمـان   ا تا حد ايان استراليان بومين رسم همچنان در ميا
مـردان سـالمند ماننـد روسـا و      ,گر يجوامع ددر بعضى . ه است ج بوديرا

ار خود داشته اند كـه  ياختجماعتى از زنان را در  ,ها   شيكش -جادوگران
زنان مزبور مجاز بوده انـد بـا مـردان     ,ئىهاى بزرگ ادر جشنها و گردهم

 "اركوســتر مــ"ن نــوع مراســم بنــا بــه گزارشــهاى يــا. جــوان بخوابنــد 
)Westermark(  خ ازدواج انسان يتار "  كتابشدر" )و  28صفحات  1981

  . وجود داشته است يز قا نيدر هندوستان و آفر , )29
 آزاد كـه موقتـا در جشـن     ا سـكس يهاى گروهى و   زشين آميا
م يام قـد يـ هاى گروهى در ا  زشياى آميبقا ,انه برگزار مى شده يهاى سال

    2.ت وجود داشته استيبربر دوران ربوده كه همچنان تا اواخ
رىهـاى جنسـىِ   يد فكر كـرد كـه سـخت گ   يچ وجه نبايالبته به

و   انـه اقـوام بـدوى نسـبت بـه سـكس      يد محـدود گرا يدرون گروهى از د
تها بنا بـر نظـر   ين محدويهدف از ا. ت جنسى ناشى مى شده است يفعال

 له ويالن و قبانتقال روابط جنسى به خارج از ك ,بعضى از انسان شناسان 
ق يـ ان قبائـل از طر يز ميشتر روابط دوستانه و صلح آميهر چه ببرقرارى 

درون گروهـى    زشيچرا كه هر چه آم.  ان آنها بوده است يمپيوند عشقي 
ان يـ مـودت م برون گروهـى كـه باعـث      زشيآم ,شتر محدود مى شده يب

 انيـ بـط م ن به  نوبه خود روايگشته  و ا تيتقو  مي شدهل يكالنها و قبا
گر بسـر  بـرده و در   يكديو دشمنى دائمى نسبت به   ل را كه در ترسيقبا
خطر جـدى قـرار مـى      ان آنهاادامه و بقاء شان را در معرضيرىهاى ميگ

  . ده است يبهبود مى بخش ,داده است 
  معتقد بوده  "لوريت"ارى از انسان شناسان منجمله ينرو بسياز ا

جـاد  يق ايـ له از طرين بقاء قبيل به تامياند كه برون همسرى ناشىاز تما
ا نـابود شـدن   يـ به ها يبا غر  زشيآم انيو انتخابى م ,گر يل دياتحاد با قبا
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رانه بـوده كـه در   يتهـا آنچنـان جـدى و سـختگ    ين ممنوعيـ ا 3.بوده است
جنسـهاى مختلـف در درون    انيـ ارى از موارد حتى روابـط عـادى م  يبس

  .گرفته است  ز در بر مىيكالن را ن
جنسهاى مخالف حق معاشـرت و   ,در درون كالن  ,ن يى همبرا

  . گر را هم نداشته انديكديكردن به ا نگاه يگاهى حتى صحبت كردن و 
دن بـه سـن   ياز رسـ   برادران و خواهران پس   "ايو كالدونين"در            

گرمقاربت اجتمـاعى داشـته باشـند؛ آنهـا از     يكـد ينمى تواننـد بـا    ,بلوغ 
و در  ,مـى شـوند    ز منعيحتى با حضور فرد سوم ن ,گر يكديمصاحبت با 
و   كنند، د راهشان را كج يبالفاصله با ,انا به هم بر بخورند يصورتىكه اح

 4.ن بىانـدازد يرا با صورت به روى زم  د خودشيدر صورت امكان دختر با
  دن خـواهرش يپسرِ اول حق بوسـ   (Hervey Islands)  "هروى"ر يدر جزا
چ يپدر به ,از آن كه دختر به سن بلوغ مى رسد   الن پسيدر س 5.را ندارد

در  6.اسـت در مـورد مـادر و پسـر    همين طور . دن او را ندارديوجه حق د
آنكـه قـادر بـه غـذا       پسرها بـه محـض   "چيساندو"و  "تىيسوسا"ر يجزا

ن ين تـر يمادرشان دور نگه داشته مى شوند و از پائاز  ,خوردن مى شوند 
  7.ستنديگر نيكديغذا با  و برادران مجاز به خوردنن خواهران يسن

وندند و يق برون همسرى بهم مى پيكه كالنها از طريبعدا هنگام 
وسته است يرا كه متشكل از چند كالن بهم پ فهيا طاي "فراترى"ل يتشك

جنسى شكل قاعده مند  برون گردى اعضاى كالن براى روابط ,مى دهند
ه بـرادران و خـواهران هـر كـالن بـا      كـ  ن معنـا يبا ,رد يترى بخود مى گ

   يكننددارترى برقرار م رابطه جنسى پاى  برادران و خواهران كالن مقابل
كـه جفـت    بطـورى . Ĥمده است ينحال هنوز خانواده بوجود نيبا ا          

ت كه نطفه هاى خانواده شروع به  يتا اواخردوران بربر ,هاى جنسى مزبور 
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بـا هـم زنـدگى نمـى     سقف هم ك ير ير زحتى د ,شكل گرفتن مى كند 
  .كنند 

فه بـا زنـان كـالن و    يا طايك كالن يگر مردانى كه از يبعبارت د
 ،و جفـت آنـان بحسـاب مـى آمـده انـد      گر رابطه جنسى داشته يفه ديطا

   همچنان در كالن خود و عضو همان كالن باقى مى  ماندند 
  

  ده ازدواجيجفتى و پد  زشيآم
 

جنسـى    زشيـ ل بـدوى آم يـ ان قبايـ ر مكـه د يدر گذشته هنگام
گروهى وجود داشـت و حتـى مـدتها بعـد از آن در دوران جفـت گرائـى       

بـدوى   ازدواج در جامعـه   ,ن يبنـابرا . زى بنـام ازدواج وجـود نداشـت    يچ
ار با يبس ,خانواده   شيدايده بعنوان مقدمه پين پديا. امرى ناشناخته بود 

هم در اواخر آن بود كـه شـروع بـه    آنت و ير و در واقع در دوران بربريتاخ
  .نمود   شيدايپ

ز بـدون مقدمـه و بطـور ناگهـانى     يده ازدواج نينحال خود پديبا ا
ن جفـت  يا ,ت يدر دوران بربر ,قبل از آن . قدم به عرصه وجود نگذاشت 

ت هـائى  يك زن و مرد بودكه با محدوديان يعنى رابطه جنسى ميگرائى 
 انيـ نحـال م يبـا ا . شد بوجـود آمـد    گروهى گذاشته  زشيكه بر روى آم

ـ . ادى وجود داشت يجفتى و ازدواج هنوز فاصله ز  زشيآم ن مـانع در  ياول
گر يكـد ين بودكه مرد و زنى كه در چهارچوب رابطه جفتـى بـا   ين راه ايا

ن معنـا كـه   يبه ا. ر مداوم بود يو غ رابطه اشان لحظه اى ,رابطه داشتند 
ن عـدم امكـان   يا. كردند ىم ندگىزاوت آنها دور از هم و در كالنهاى متف

ل يـ بلكـه دال  ,ا اتفاقى نبـود  يك امر دلبخواهى يگر يكديماندن دائمى با 
  . خود را داشت   ژه و خاصيو
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  گروهى جاى خود را  زشيچگونه آم
  جفتى مىدهد  زشيبه آم

 
نكـار  يا ,كه روابط جنسى درون گروهى بـود  يهنگام ,در گذشته 

چرا كه دسته هـاى مـردان و زنـانى     ,شد اد مىعى قلمديار طبيعملى بس
. كـالن بودنـد   ا يـ ك گروه يختند همگى از اعضاى يگر مى آميكديكه با 

  . ولى حاال زنان و  مردان هر كدام به كالنهاى متفاوت تعلق دارند 
ات هر فرد به كـالن  يوستگى حيپ تيواقع عنىي ,كالنى وابستگى

توانـد مسـتقل    چ وجه نمىيبه ه خود به حدى قدرتمند است كه شخص
 گـى ژيكـه از و  ه آزادى عملـى ياو در سا. از كالن و به تنهائى زندگى كند

هاى زندگى اشتراكى در كالن است مى تواند هر لحظه كـه اراده كنـد از   
الفاصـله بـه   بولى مجبور است براى ادامه بقـاء خود  ,كالن خود جدا شود

زى كه بنا يچ. نرا بكند وستن به آيگرى مراجعه كرده و تقاضاى پيكالن د
ل عرب بكرات اتفاق مى افتـاده  يان قبايت در ميرابرتسون اسم  گزارشبه 

  . است 
چ بوده يه ،بدون كالن و فرد، زِ فرديكالن همه چ ,ب ين ترتيبه ا

انواع خطرات و در واقـع    در معرضخود نه تنها  فرد خارج از كالنِ. است 
ز يـ كننده اى ن تيت و حمايهو چگونهين هيمرگ قرار داشته بلكه همچن

  .براى خود نداشته است 
ان زنها و مردهاى يكه روابط جنسى به روابط م هنگامى ,نروياز ا

دن يـ به براى دياقامت مرد در كالن غر ,فه محدود مى شود يان دو طايم
فورى وى  محدود به دوره اى كوتاه و بازگشت ,  شيا دوست دختر جفت
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سـت در  يز مى باين مالقات كوتاه نيتازه هم .مى گردد    به كالن خودش
  . رد يگران انجام پذيخفا و دور از چشم د

ن كـامال بـر خـالف رسـم و     يا , "فى جى"ان يان بوميدر م      
ك سـقف  يـ ر يـ در ز  دوست دخترشرا با  ك فرد شبيرسوم آنانست كه 

كـى از محـل هـاى    ياو امكان ندارد كـه شـب را در جـائى جـز       .بگذراند
اطراق كند  ,شود  ده مىينام  )Bur( "بور"كه   ا دهكده اشيشهر  عمومى

زن و شوهر قرار مالقات خـود را   ". ر خانه مى خوابند دزنان و دختران . 
ست مى يدر جائى كه جزخودشان كسى از آن با خبر ن ,در اعماق جنگل 

ا كلـوپ  يـ هـا  "بور "در  ,ا مزدوج يمجرد  ,ت مذكر يهمه جمع ".گذارند
. تاى آنها وجود دارند مى خوابند 3تا  2ا كه در هر دهكده معموال خانه ه

  . كى از آنها را براى خود دارند ينى يمعپسرها نيز تا سن 
لـه  يبـه قب   رفيقـه اش دن يكه مرد براى ديهنگام ,ب ين ترتيبه ا

كـى از خانـه   يبلكه به  ,به محل زندگى وى  نه ,براى اقامت  فتريگر ميد
در گوشه "هنگام شب  و فقط بود ميرفتمردان ده  ژهيكه و هاى عمومى

را   رفيقه اش , شتندكه جز خود آنها از آن خبر ندا  ,اى در اعماق جنگل 
   8".ودنم مالقات مى
مـردان در   ,نيـز  قاى شرقىيدر آفر )Kafa( "كافا"ان مردم ير مد

و شـوهر و زن فقـط هنگـام     ,نـد ردمىك خانه جمعىِ جداگانه اى زندگى
طـى  روز  هرگـز   آنهـا  در  . نـد  ودگر را مالقات  مى نميكدي كه بودشب 

ن يگزيجفتـى جـا    زشيـ ب است كـه آم ين ترتيبا 9.ديدندگر را نمى يكدي
  گردد  گروهى مى زشيآم

  ك يد توجه داشت كه مفهوم زندگى جدا از جمعِ  ينجا بايدر ا
  بومى براى اقوام  ,م ينيمى بپدرساالر انواده خآنطور كه ما بعدا در  ,زوج 
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 گوشـه اي نكه دو نفر در ين ادر نظر آنا. اساسا امرى ناشناخته بوده است 
. اسـت  ند بى معنا بـوده يگران زندگى نمايجدا از د ,همراه با فرزندانشان 

م كودكان به همه تعلـق داشـته انـد و    يدان ان آنان همانطور كه مىيدر م
طـور در نـزد    نيهم. كرده اند  همه با هم بطوراشتراكى زندگى و كار مى

ل يـ غذا بپزند و جداگانه آنـرا م  نكه دو نفر براى خودشان جداگانهيآنان ا
  . ند بى معنا بوده است ينما

ة پـدر  ت خصوصى و خانواديمالك  شيدايهمگى با پ ,مين مفاهيا
ن و دارائـى خصوصـى شـان    يزمـ  كه  زندگى افـراد را بـه مرزهـاى    ساالر

د  يـ مىنما گـران جـدا  ياز زندگى دقا از همان جا آنرا يمحدود نموده و دق
ج زنـدگى ظهـور مـى    يـ وه رايذهن بشر بعنوان شـ فرهنگ و است كه در 

  . ندينما
درمرزهـاى    شيتهـا يمرزهـاى زنـدگى و فعال   ,براى انسانِ بدوى 

 ,كنـد  يهاى كالن است كه شكار م او درشكارگاه. كالن خالصه مىشود 
عمومى كـالن اسـت    در خانه هاى. كارد  نهاى كالن است كه مىيدر زم

در جشنهاى كالن است كـه  . مى خورد و زندگى مىكند  ,كه مى خوابد 
خـارج   .زديآم و با افراد كالن است كه از نظر جنسى مى كند مى شركت

وه ين  شـ يـ ا. از كالن براي او تنها سوء ظن ، جنگ و دشمني وجود دارد
سـته و  يزت با آن يدوبصدها هزار سال و در تمام دوران  ست كه او طىيا

  . به آن عادت كرده است 
 ,اكنون كه تحت الزاماتى ناچار به  بـرون همسـرى شـده اسـت     

.  مراجعه كنـد  قبيله د به خارج ازيبا ,جنسى   زشين بار براى آميبراى اول
  سوء ظن و  ,ه دشمنى يگر تماما بر پايدقبايل  با    او تا كنون رابطه اش

  . جنگ بوده است 
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وانات پى نبرده يز كامل خود از حينوز به تماك دوره كه هيبراى 
وانات خطرناك يهمچون ح ,گر يهاى انسانىِ د به اعضاى گله ,بوده است 

كرده وى را كشـته و   كى از آنان را گرفتار مىيسته و هر گاه كه يمى نگر
 مـارى ياز آنجا كـه بـه وجـود ب    ,و بعد هم . را مى خورده است   گوشتش

مارى و مـرگ گرفتـه تـا    ياز ب ,ز يوده و همه چبعنوان علت مرگ واقف نب
ه يچشم زخم و جادو و جمبل همسا ,ر يبه روح شر ,گررايحوادث ناگوار د

بهـاى فـرد از دسـت رفتـه و از      فقط براى جنگ و خـون  ,داده ينسبت م
 قبيلهان برداشتن جادوى مرگ آور دشمن بوده است كه رو بـه سـوى  يم
  .  گر مى آورده استيد

بـراى   ,ج يـ ر رايك امر غين بار و بعنوان يبراى اول ولى اكنون كه
عى اسـت  يطب ,رود  ر ازكالن خود به كالن دشمن مىيبا فردى غ  زشيآم

تـاكنونى زنـدگى كالنـى     وةيجى كه با شـ ير رايكه نه تنها دست به كار غ
  با تـرس ان كار ريمجبور است ا  ,ل ين دليزند بلكه و بهميرت دارد ميمغا

  . انه انجام دهديو لرز و بطور مخف
  ميگر يد  قبيلهبه   دن جفتشيمردى كه براى د ,گر يبعبارت د

او نـه  . قدم مى گـذارد   ن دشمنيبه سرزمو در تصور خود در واقع  ,رود 
له زن دشـوار  يجى كه قبول آن براى كالن وقبير رايتنها براى انجام امر غ

ن با انواع و اقسام احساسات سـوء ظـن   يرود بلكه همچن است به آنجا مى
گر دارد است كـه  يله ديله نسبت به قبيآورو دشمنانه اىكه معموال هر قب

  . رد يمورد استقبال قرارمىگ
كـى كآلنهـاى   يهرچند بـراى نزد  ,رسم برون همسرى  ,نرو ياز ا
گران بر پـا شـده   ياتكاء ترى در مقابل د جاد قدرت بندىِ قابليمتفرق و ا

بـه   ,نه دشمنانه و سوء ظنانه اىكه وجـود داشـت   يزم  در پسولى  ,بود 
  . نبود  رشيآسانى و راحتى قابل هضم و پذ
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عنـى سـوء   ين امـر  يهم "دين رياوِل "كه مانند  "ارنست كرالى"
پنهان كارىها در روابط جنسى زن و مرد مـى   ليبه را دليظن به مرد غر

  انسـان شـناس   "ونسـووانت "از قـول   "مـادران "داند در كتاب خود بنام 
ق كـرده اسـت نقـل قـول     يها تحق )Thaida( "دايتا"ان يگرى كه در ميد

  .  ى آوردمجالبى 
ان خـانواده  يـ دشـمنى م  ,ان اقـوام مزبـور   يد كه در ميگويوى م

گر بعنـوان دشـمنان   يكـد يآنها مكررا از  و داماد به حدى است كه  عروس
اسـت كـه در    دشمنى بـه حـدى بـوده     ن احساسيا 10.اد مى كنند يهم 

  از بازگشت از چادر زنش به پسيشوهرِ غر ,ان اعراب بدوى در گذشته يم
   11.له حتى كتك مى خورده است يتوسط اعضاى قب

   شده آن هم كه حتى به شكل نمادى ,بهيكتك زدن شوهر غر
    زشيآم  و  بهيك غري  ورود  به  دشوار كالن نسبت  بهر حال احساس 

  . مى گذارد   شيى را به نماجنسى وى با عضو كالن خود
ان يــه در ميدر روســ )Kamachatka( "كامچاتكــا"ن رســم در يــا

ان مغولهـاى دره  ينطور در ميهم. ها هم وجوددارد  )Koryak( "اكيكور"
  . )Chien Chang( "نگ چانگيچى "

ـ  ,زندگى مشترك زوجه  ,بهرحال  ن شـرط خـانوادة   يبعنوان اول
رانه هاى كـالن و زنـدگى   ياز درون و ندهيكه قرار است در آ ,تك همسر 

جفتى در   زشيآم نيدر هم  نطفه اش ,اشتراكى و جمعى آن سر بر آورد 
 ت اسـت يت و آغاز دوران بربريان دوران بدويعنى در پايهزار سال قبل  8

گروهى شكل رابطـه جنسـى در     زشيدر حالىكه آم. كه نهاده مى شود 
ن رابطـه در  يـ شـكل ا  جفتـى   زشيآم ,ل مى دهد يت را تشكيدوران بدو
  . ت است يدوران بربر
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و  ,ها  با زندگى كالنى در مخفى كارى  زشين نوع آميتناقضات ا
خـود   ,بـا زنـدگى كالنـى      ا متنـاقض يگو زىيرى هاى آن بعنوان چيدرگ

ولى هنوز بخشـى  زى متضاد با كالن ينشانى از آن است كه نظفه هاى چ
  . باشد  مى حال شكل گرفتن در دل آن. در ,از آن 

جفتـى هنـوز راه درازى را تـا خـانوادة تـك        زشيآم ,نحال يبا ا
و در قدم بالفاصله بعدى  ,قبل از همه . دارد  شيهمسرىِ پدر ساالر در پ

   زيربه رابطه اى  ,و دائمى تر  د به رابطه اى ماندگارين رابطه بايا ,
  .  ل شود يتبد ,ك سقف ي

 
  آزادى سكس

  دندر جوامع ماقبل تم  
 

ن عمـل جنسـى   يـ در نظام جفتى ا ,همانطور كه قبال گفته شد 
انـه و  يد مخفيـ ر قابل قبـول با يعملى غ ان مرد با زن نبود كه همچونيم

ر يـ عضـو كـالن غ   آنچه كـه بـراى  . گران انجام مى گرفت يدور از چشم د
بـه از  يرغك مرديحضور  ,علنى و بالواسطه آن دشوار بود  رشيمجاز و پذ

  .  ى در كالن بود ر خوديغ فهيطا
ان انتقـال از نظـام   يـ ن درست است كـه در جر يا ,گر يبعبارت د

بـه   ,انسانِ بدوى در روابط جنسـى خـود    ,جنسى گروهى به نظام جفتى
 ,داشـته باشـد    توانست در درون كالن با كسى رابطـه   اندازه اى كه نمى

جـام  ز با اشكال و در خفـا ان يو روابط برون گروهى وى ن ,شد  محدود مى
 د آزاد و ين نبود كه او ديچ كدام به معنى اينها هينحال ايبا ا ,مىگرفت

  .  بوداز دست داده   سكس را نسبت بهعى خود يطب
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ارى وجـود دارد كـه نشـان مـى دهـد      ين مورد شواهد بسـ يدر ا
قبل از ازدواج كامال آزاد و امرى   ان آنها بخصوصيچگونه روابط جنسى م

  . عى بوده است يطب
عشــق بــازى  , "ايــمالنز"انــد در شــمال غربــى ير تروبريــدر جزا
اسـت انجـام    )Ulitile( "ل يولى تاي "آن  ق مراسمى كه ناميجوانان از طر

ك يـ عشق بـازى از   ن مراسم با حركت گروهىِ جوانان براىيا. رد يگ مى
قى در راه همـراه  يشود كه با اجراى  آواز و موسـ  گر آغاز  مىيده به ده د

دختـران دهـى را كـه     ,دور  در سكوت شـب و از راه  صداى طبل. است 
 ك شدن جوانان به ده مى آگاهانديجوانان بسوى آن در حركت اند از نزد

ق قـرار و مـدارهاى قبلـى از    ياز طر ,هر چند از قبل  ,دختران  ,و آنوقت 
دن سـر و صـداى پسـران از    يده خود با خبرند ولى با شن آمدن پسرها به
كى با عشاق خـود بـه   يكى يآنها  دنيمده و با رسرون آيخانه هاى خود ب

  . الى بوته ها مىروند 
گذرانى هاى شبانه به جمعِ تنها پسـران محـدود     ن نوع خوشيا

  "كاتوياسـي "   بنـام       مشـابهى    ز در مراسـم يدختران ن. شود  نمى
(Katuyausi)   رى و شـكاربه  يوقتى كه مردها براى مـاهىگ  ,هنگام عصر
گـر راه  يبطـور گروهـى بـه سـوى ده د     ,مانند پسـرها  ,ه اند خارج ده رفت

اهـان خوشـبو را   يتفاوت كه كه با خود انواع و اقسـام گ ن يبا ا ,مىافتند 
   .ن تر استين تر و رنگياز پسران مز نرو گروهشانيهمره مىبرند و از ا

در مراسم پسران آنها علنا وارد روستا نمى شوند بلكه در  ,بعالوه 
ك شان را قطع و در جائى مخفى مى گردنـد  يصداىموز , كى روستاينزد

آنهـا علنـا وارد ده    ,ولى در مـورددختران  . تا دخترها به سراغشان بروند 
آوازهـاى   و خوانـدن   شيـ نند و بـه آرا يشده و در جائى كنار هم مى نشـ 
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با كل ده از خانـه هـاى   يبعد بزرگترها و تقر. گوناگون مشغول مى شوند 
   . نندير مقابل آنها مى نشرون آمده ديخود ب

بـا آنهـا     و بـش   آنوقت پسرها شروع بـه جـوك گفـتن و خـوش    
ب يـ ن ترتيد و بـا يگرخوششان مى آيكه كم كم از همد مىكنند تا وقتى

پسـرها   ا  از طـرف يبعـد دادن  هـدا  . كننـد   دا  مىيجفت هاى خود را پ
نجـام  رمردهـا ا ينكـار را پ يشود و البته براى پسرهاى خجالتى ا شروع مى

ا يـ گـردن بنـد و    ,ه را كه ممكن است شانه يمى دهند و درحالى كه هد
ه يهد: ند يبه دخترمى دهند به او مىگو ,ف آن باشديگرى در رديز ديچ

ه را يـ دختـر هد  اگر. باشى  زشين را براى تو داد كه عزيفالنى ا ,آشنائى 
   .  رفته است شب را با او بگذراندين عالمت آنست كه پذيا ,قبول كند 

دست در دسـت   ,ن است كه دخترها و پسرها دوتا دوتا يبعد از ا
خواننـد  و مـواد   ينكه بـاهم آواز م يروند و در آنجا بعد از ايهم به جنگل م

بسر مي  هاى صبح كىيبا هم تا نزد ,ى را مى جوند و مى كشند يخوشبو
  . برند

دختران وقتى كـه قبـل از روشـن شـدن هـوا بـه ده خـود بـاز         
نحال  رسم اسـت  يبا ا ,ز خبر دارند يچ با آنكه مردان از همه ,مىگردند 

  .انه وارد خانه شونديكه مخف
ن نوع مراسم بطـور  يا ,دها يالبته در حال حاضر بخاطر نفوذ سف

بـار انجـام    4ا ي 3 , 2در گذشته هر سال  وگرنه ,رديگروهى انجام نمىگ
ان يـ ى مجالب آنست كه اقوام بـدوى در روابـط آزاد جنسـ    12.مىگرفت 

ار متمدنانه عمل مى كرده اندو برخالف جامعه متمدن اثـرى از  يخود بس
ان آنهـا  يـ در م. ده نمى شده اسـت  ين روابط ديتجاوز به عنف و زور در ا

گـران هـم وجـود    يحتى عالقه به چشم چرانى در مورد روابـط جنسـى د  
  .نداشته است
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  سكس در جامعة بدوي
 
ان دختـران و  يـ م عـى و آزاد جنسـى  ين روابـط طب يجود همو 

ن را كه  يشان مردساالر و كوته بيكشكه خشم   13پسران جوان بوده است
بشـرى را   لـذت جـوئى و شـادى    ,خودمختارى  ,چ نوع آزادى يتحمل ه

  . نداشته اند بر مى تافته است 
ه يـ شـانه را در گال ين نوع كوته نظـرى هـاى كش  يك نمونه از اي

ان سرخپوســت يــنســى بومز روابــط جا )Baegert( "بــاگرت "هــاى پــدر 
او . م ينـ يبيم اكيان مردساالر به امرياى جنوبى هنگام ورود اروپائيفرنيكال

  :د يداراظهار م
  

نشان در منتهاى هرزگـى مـى   يئت مذهبى درسرزميآنها قبل از استقرار ه ,در واقع" 
 ,شـد يمرتكـب زنـا م    دون شرم و بدون ترسو هر فردى در زندگى روزمره ب  ,ستنديز

قبائلى كه با هم مجاور بودند غالبـا  . زى ناشناخته بوديبراى آنها چ حسادت  واحساس
اشـى  يمنظور كـه چنـد روزى در هرزگـى و ع   ن يفقط با ,كردند  دار مىيگر ديكدياز 

و فجور عمومى همه جا را فرا  ك فسقين روزهائى يو در طول چن ,آشكار بسر ببرند 
   14".مى گرفت
  
  شيعى و بقول كشيامرى چنان طبابطه جنسى براى اقوام بومى ر

 "انـد يتروبر"ر يـ بود كه براى مثال در جزا چنان دور از حسادت "باگرت"
مام محلـه هـاى اطـراف    ازتمردم  ,مرد ين بود كه وقتى كسى ميرسم بر ا

 براى همدردى و شركت در آوازها و مراسمى كه تـا پاسـى از شـب ادامـه    
ه خانه هاى خود باز  مـى  ب ,ر وقت يو وقتى كه شب د ,داشت مى آمدند 

رسم  بودكه بعضى  از دختران در  پشت سر مـى ماندنـد تـا بـا      ,گشتند 
جفتها و معشوقه هاى . بخوابند از دست رفته   نى از ده شخصيپسران مع
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اى  چگونـه حـق مداخلـه   ين دختـر و پسـرها ه  يـ رسمى و شناخته شده ا
  15.نداشتند و مداخله اى هم نمى كردند

 "مـالى يك"هـاى سكسـى آنهـا بـه نـام      از بازىكى ي ,ن يچن مه 
Kimaly)( شدندي كه پسرها در جائى جمع م حالىن قرار بود كه در ياز ا 

انـداختن بـر    ق شوخى و دست انداختن پسرها تا چنـگ يدخترها از طر ,
 ,زى يـ له تيو حتى زدن و گاهى مجروح كردن آنها با وس ,بازو و بدن آنها 

پسـر در   ,ن بـازى  يـ در ا.  شـان مىدادنـد   جنسى خود را به آنها ن عالقه
 ,با فـرار كـردن از دسـت وى     ,لى به دختر مزبور نداشت يصورتى كه تما

سـكوت و تـن در دادن    كه الىحدر ,ل خود به او را نشان مىداديعدم تما
ن يـ ابـه   ,به نشان قبولِ دعوت وى   ,بردبارانه وى در برابرِخشونت دختر 

 16.رد يـ بگ ,بهنگام هم آغوشى با او ,ا شب شد كه انتقام  خود ر منجر مى
عى اقـوام مزبـور نسـبت بـه     يد آزاد و طبيگرى كه نشان دهنده ديل ديدل

  .به كودكان بوده است   انه سكسيو بى پروا عملى  بود آموزش  سكس
انـد  ير تروبريـ ان اهالى جزاينوفسكى در مشاهدات خود در ميمال

صـحبت مـى كننـد و      ز سكسبراحتى ا د كه در برابر كودكانشانيگو مى
 شـان  نيكى جنسى والـد ينكه كودكان شاهد عشق بازى و نزديحتى در ا
     كه ممكن است از آنها بخواهند جز آنكه ,ى ندارند يگونه ابا چيباشند ه

  . سرشان را با پاره جلى بپوشانند 
هـاى   ق بـازى يـ از طر ,بچه ها از همـان اوائـل كـودكى    ,بعالوه 

عشـق  . آشـنا مىشـوند    دارند بارمز و و رموز سكسكودكانه مختلفى كه 
شتر كنجكـاوى  يكه ب ,ها و تماسهاى جنسى كودكانه و قبل از بلوغ  بازى

 ن بـا بـى تفـاوتى و   ياز طرف والـد  ,واقعى  كند تا سكس آنان را ارضاء مى
شود كه  تنها از آنها خواسته مى. شود  بانى از آن استقبال مىيحتى پشت
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ان بوته زارهـا و نـه در درون   يجنسى خود را در م ىن هايها و تمر بازى
  . خانه انجام دهند 

مهم است كـه   "د يگو نوفسكى مىيآنطور كه مال ,ك كالم يدر 
چگونه دخـالتى در زنـدگى   يكه بزرگترها هم ين نكته توجه داشته باشيبا

 كودكان آزادند كه در بازى ,گر يبعبارت د 17".جنسى كودكان نمى كنند
. بروند   شيلند پيكه مااز نظر جنسى تا هر كجا  ,ت يدر واقعا يهاى خود 
ده انـد كمتربـه   ين آزادى بخاطر آنكه هنوز به سن بلـوغ نرسـ  يهر چند ا

شتر از روى كنجكـاوى  يو ب,گردد  ن آنان منجر مىيعمل جنسى واقعى ب
گر است كـه بـه آن مـى    يكديساده با   از تماس و لذتهاى مختصر جنسى

  . پردازند 
ن آزادى شبه جنسى در دوران كودكى اسـت كـه   يال همبهر ح

 و فارغ از هرگونه مقررات كنترل ,دن به سن بلوغ بطور خود بخود يبا رس
تهـاى جنسـى   يبـه فعال  ,ت هاى درون همسـرى  يجز محدود ,كننده اى 

  . گردد  جدى و كامال آزاد آنها مبدل مى
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  چهارم  فصل 
  

   خانواده و خانواده پدرساالر   شيدايپ
  

  خانه هاى عشق ا ي بوكوماتاال

  
  شيدايـ پ ،ان زن و مـرد يـ گام بعدى در جهت زندگى مشترك م

ن شـب را بجـاى گـذران در    جـوا  خانه هائى است كه دختـران و پسـران  
  . گذرانند  جنگل در آنها مى

هـاى   شتر به جفـت ياد بن خانه ها نشان بوجود آمدن هم اعتميا
ن كالن و هم تسهيالت بيشـتري اسـت كـه    درو آنها در  رشيبه و پذيغر

ن خانه هـا در  يا. ست اگر فراهم آمده يبراى رابطه آنها با دختران كالن د
و در  ده مـى شـوند  يـ نام )Bukumatala( "بوكوماتاال" ، "انديتروبر"ر يجزا

  "اوماراكانـا "در روستاى  ،1920 نووسكى درسالهاىيمال قات يتحق  زمان
)Omarakana(، كاسانا"و در روستاى  پنج"  (Kasana)      تـاى آنهـا   چهـار

    1.وجود داشت 
   ،ر انداز مى شديز  و تخت   چند  ن خانه ها كه صرفا شامليدر ا

  با   تنهائى  عشاق جوان اوقات ،نداشت وجود گرى در آنيله ديچ وسيو ه
  به  ن خانه ها ياست كه ان ينكته مهم ا. دندنراگر را در آنها مى گذيكدي
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 طى روز در  آنها در. ها نبود چ وجه محل زندگى و گذران دائمى جفتيه
ا يـ و  ،كى دو ساعتى از شب يكردند و  گران كار مىيروستاهاى خود با د

  .گذراندند گر مىيكديدر كنار نجا يدر ا ،تمام آنرا
آنهـا در   .جنسى بود ك رابطه ين خانه ها صرفا يرابطه افراد در ا
ا هدفى جز لذت بردن جنسـى  يچ تعهد يودند و هبروابط خود كامال آزاد 

كـى  ير لحظـه ممكـن بـود    ه بطورىكه ،كردند  گر را دنبال نمىيكدياز 
گـر  يد ىالك بوگوماتايگرى دريباجفت د ادى ريازآنها روابط عاشقانه جد

  .شروع كند
نداشت   اختصاص "تروبرياند"ر يان جزايزى فقط به بومين چيچن

 "يا يبوئ"و  ،ها )Kimbi( "م بىيك" ،ها )Massai( "ماسائى"ان يما در م. 
)Bhuiya( كورا يگوآ" ،ها در هند" (Guaycura) اناوگو" ،ها" )Guana(  ها

   "آكامبـا  "  ه شـمالى و يـ جريهـا در ن  )Monshi( "مونشى"و  ،ل يدر برز
)Akamba ( ن روابطى يز چنيگر نيط دارى نقايقاى شرقى و بسيها در آفر

 . مينيرا مى ب
متعـدد و لـذت    ،ن روابط صـرفا جنسـى   ياز درون هم ،بهرحال  

ان بعضى از آنهـا  يترى ميج روابط و عالئق جديتدرانه و آزاد بود كه بيجو
جـاى خـود را بـه هـم      د كه در آن جنبه صرفا جنسى رابطهĤميبوجود م

   .يداددو نفر م انيتى ميشخص -ت هاى روحى يآهنگى ها و جذاب
ى شـترى بـرا  ين مرحله بود كـه جفتهـاى مزبـور آمـادگى ب    يدر ا

دادند و در واقع  گر از خود نشان مىيكديگذران اوقات طوالتى ترى را با 
ل و يـ ن كه تمايهم.  ان آنها شكل جدى ترى را بخود مىگرفت يرابطه م

امـر راه   نيا ،Ĥمد ين آنها بوجود ميآمادگى براى داشتن رابطه متداومتر ب
 همـوار مـى    ،نـد يگر ازدواج نمايكديجه  كه با ين نتيدن به ايرا براى رس

  .    كرد
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  ن باريچگونه مرد براى اول
 بدياخانه زن راه مبه 

 
ك سـقف  يـ ر يبا آنكه دختران با معشوقه هاى خود شبها را در ز

ابـد و  ين كار حتى ممكن است براى مدتى طوالنى ادامه يمى گذرانند و ا
ن يدر خانـه هـاى مجـرد    گريكديماندگار شدن طوالنى تر آنان با  حتى به

 ، در واقـع ازدواج  . ن هنوز ازدواج محسوب نمـى شـود  يولى ا ،بىانجامد 
م بدوى امـرى نـا   ان اقوايم در ميزى كه ما با آن مواجه هستيبعنوان آنچ

كى از يت است كه بعنوان يان دوران بربريو تنها در پاشناخته بوده است 
در جامعه بـدوى رابطـه   . مى كند   شيدايهاى نظام آتى شروع به پ نطفه

مـورد نظـر   مخـالف    جـنس تا آنجا كه صرفا بعنـوان دو   ،ان زن و مرد يم
  .ك رابطه صرفا جنسى و عاشقانه بوده است ياست 

  وليگر رابطه دارد يفه ديبا آنكه با زن از طا ،مرد  ،نجا هنوزيتا ا
   زندگي فه خود است كهيو در روستا و طاجدا از وى همچنان  ،بجز شبها

نزد زن و اقوام وى راه   شگى اشيهم تا ازدواج و ماندن ،نرو ياز ا. كند مى
حضور با دوام تر مرد در ن راه را هموار و يز ايدو چ. دارد   شيدرازى در پ

زن و  ه دهى به اقـوام ذكـور  يهد:  ان اقوام زن را قابل قبول تر مىكنديم
  . مادر زن  ايوساطت خالو 
ر رابطه مرد بـا زن و  يك ناپذيبه جزء تفك  ن پسيه دهى از ايهد

له اى بـراى  يه دهى در واقع وسـ يهد. مى شودل يبعدها ازدواج با وى تبد
ان يبه به ميمرد غرست كه از آمدن  م زن و همه آنهائىجلب دوستى اقوا

چنــد هــر  ،لــهيقب لــه نگــران و ناراضــى بــوده و لــذا رابطــه او بــا زنِ يقب
كسـاني                 .گرفـت يآنـان انجـام م   ولى بهرحال دور از چشـم  ،كيسمبلبطور

فه بـه خطـر مـى    يبه را در طايغرن امنيت مرد كه دشمنى و خصومت آنا
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  ت حـول و حـوش  ين شخصيانجى كه پرنفوذتريرا م  ن نقشيهم. انداخت
  .ه استنموديفا مير و گاهى دائى وى اماد عنىيل مى دهد يزن را تشك

ر يـ له غيدر نظر فردى كه به قب  ن شخصيبت تريپر ه ،مادر زن 
ت يـ ن نـه تنهـا بخـاطر قـدرت و اهم    يا.  خودى وارد مى شده بوده است 

و حفـظ اصـل و   جـاد  يوى در ا  نقـش  ،ن كننده زن در جوامع مزبورييتع
ن بخاطر اعتقاد به قدرت جادوگرانه يهمچن ،له و ادامه آن  بلكه ينسب قب
به اى بود  كـه بـه   يه غريانجام هر كارى منجمله نزول مرگ بر علوى در 

  0له قدم مى گذارديم ممنوعه قبيحر
  ك ي.  شترا دا  عىيطب  فوق  موجود  كي  حكم مادر زن اغلب 

     2قسم مى خورد  به سر مادر زنش "زولو"
  

ولـى وقتـى در    ،رحمـى اسـت   يمظهر خشونت و ب ،زه در دست ني ،سلحشور زولوئى "
  ماند مي اختفا  خزد و آنقدر بحاليبته ها م يشود اليمواجه م  با مادرزنش گذرگاهى

    3.مى ماند تا وى دور شود
   

ــا در جزايدر اســترال ــفر"ر ي ــادر زن  ، )Frazer's Islands( "زري م
ن كند يده دارند كه اگر چنيآنها عق ،نگاه كند   د به دامادشيچوقت نبايه

رود و به جنگل زار پنـاه   مىوحشى  ك مرديشود و مانند  وانه مىيمرد د
   4.برد مى

د و يـ ايب  ك مادر زنـش يست نزدياو ممكن ن Cream)( "مآرِك"در 
   5.اورنديرا بر زبان بگر يكديست نام يك ممكن ني چيه

از  "فرچـون  "ف يرا مى تـوان بروشـنى در توصـ     ن ترسيل ايدل
نـابر  كـه در آن ب و محـيط تـرس آوري    "دوبو"اوضاع و احوال جارى در 

له زن خود يان قبيمگر در يله ديمردان و جوانان قب ،قانون برون همسرى 
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ست كـه  ا يه ايناح "دوبو"د توجه داشت كه يبا. داشته اند مشاهده كرد 
فرسون هنوز از مرحله آدمخوارى چندان دور نشده است   تا زمان گزارش

  :ديگويوى م
  
   ،ساحران ، و جادوگران قلمر  )ر اوكه به پندا(كند يك بومى در دهكده اى ازدواج مي" 

ا از يـ له او را كشـته انـد   يله اوست؛ او مى داند كه بعضى از آنها افراد قبيو دشمنان قب
فاصـله   ،شب براى عشاق روستاها را از هم جدا مى كند. ن قتل هستندياجمله اوالد 

رفـت و   حتى. ل مى شوديا ده هزار متر تبديكار ساده به هزار ك يكصد مترى براى ي
در  )چـرا كـه  (. رديـ هنوز جوان است انجـام بگ شب  كه د هنگامىيآمدهاى جنسى با
ثه زنـان و مـردان   ين و ارواح خبيآفرر و مرگ ين روستاها ذوات شريفواصل ظلمانى ب

ن صـورت  يـ ر اد .آمـد هسـتند  همه در رفـت و   ،و جادوگران و ساحران  ،گر يقبائل د
 رون مى روند شـجاعانه ياى جنسى از خانه به نوجوانانى كه شبانه بقصد خوشگذرانى

رخواهانه يآنها به وجدان خ. و وحشت مى شتابند  استقبال ظلماتى سرشار از ترس به
تى كه در ير قبائل مى شود؛ واقعيكه مانع از تجاوز به سالمندان سا هستند  اى متكى
اى خطرنـاك   آنها قدم به عرصه ،نحال يبا ا. شان چندان مصداق ندارديا ن يمورد والد

روح  ،نـى يرنـگ آفر يرا معروف است كه در موارد جادوگرى و نيزز مى گذارند يو بالخ
مادران و خالوها را نسـل بـه نسـل     ،و گناهان پدران ئات يانتقام بومى ممكن است س

  6".تالفى كند
  

انجى گـرى  يـ ت مادر و ميطى است كه جلب رضاين شرايدر چن
  در خراسـان . رخـوردار بـوده اسـت   بادى يت زياهم از بهيوى براى مردغر

اورد؛ يـ عقب به خانـه ب از در   ه مادر زن داماد را محرمانهن بودكيرسم بر ا
دة يد قبل از سپيباو مرد  ،ن مالقات بوئى نبرندياقوام مرد قرار بود كه از ا

كـى از كلمـاتى كـه بـراى     يدر زبان ژاپنـى   7.كرد صبح خانه را ترك مى
شـب  "كه معناى آن است  Yome-tri)( "ه ترىومي"  رود ازدواج بكار مى

    8.باشد مى "دنيخانه خوابرا در 
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  آغاز ازدواج

 
با دعـوت زن از   "م بسوى ازدواج ين گام مستقياول ،ب ين ترتيبا

گر خانه وى انجـام مـى   يخانه مادر و بعبارت د مرد براى اطراق شبانه در 
كن است با دعـوت  ن كار مميهمانطور كه در جامعه مردساالر هم.  رد يگ

   . رد يمرد براى اقامت زن در خانه وى انجام پذ
است كه مادر دختـر مجبـور شـود كـه او را     ن يهدف ا ،بهرحال 

سـر و سـامان    بعنوان داماد خـود تلقـى و بعنـوان شـوهر رسـمى دختـر       
ـ ير تماشائى و جالبى از چنيفورچون تصو ...بخشد ن مـادر  ين برخوردى ب

  . ست مى دهد بد "دوبو"زن و داماد در 
اگر . جوان دزدانه بهنگام شب به خانه زن وارد مى شود ،در آغاز 

آنجا را ترك نكند و بلكه آنقدر درنـگ كنـد   ده دم محرمانه ياو قبل از سپ
جـوان   نـد ياو را در آنجا ببمادر زن بتواند  ،جه يتا آفتاب سر بزند و در نت
شود  رفته ينزد وى پذ نكه بعنوان فرزند خواندهيتقاضاى خود را مبنى بر ا

جـوان   ،ان كـرده اسـت   يـ هم چنانكه فورچون ب. ان مى گذارديبا او در م
مـادر زن قبـل از زوج و زوجـه از    . ا طوالنى مى كنـد رتعمدا خواب خود 

بى سر و  ،مى گذارد و در آنجا  قدم به سكوى خانه  ،زد يخواب بر مى خ
   . نديت مى نشكه محل خروج خانه را سد كرده اس و در حالى ،صدا 

  نسبت به    ترس  ت فورچون جوان احساسى از احترام ويبه روا
 )سـرانجام (بـت دارد؛  يافسونگر سالخورده پرهن يا )به پندار او ( ،مادر زن

. رفته مى شـود يرند و تقاضاى جوان براى مزاوجت پذينقشها شكل مى گ
امـروز   دير اعالنى كه در جرايدرست نظ ،مادر زن بر سكوى خانه   جلوس
  : كنديواقعه تازه اى را اعالم م ،شوديچاپ م
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آنهـا جلـوى   .  وسـته اسـت  يداد تازه اى بوقوع پيمى كنند كه رو  ان احساسيروستائ"
بـر بـه   خ. دن جـوان كنجكـاوى نشـان مـى دهنـد     يـ مى شوند و بـراى د  خانه جمع 

انـه  همه گرداگرد خ. روستاهاى مجاور مى رسد و مردم از هرسو به تماشا مى شتابند
 ،در مقابل  چشمان كنجكاو عامه مردم . ره به آن مى نگرنديره خيحلقه مى زنند و خ

ند و پهلـو بـه پهلـوى هـم بـر      يسرانجام از سكوى خانه فرو مى آ يو داماد آت  عروس
م ساعتى يمانند و حدود ن حاضران به همان حال مى . نندينش ين ميائى روى زميبور

كـه وقـوع    رسـمى اسـت    ،ره نگـرى يـ ن خيـ ا. ندره شدن كارى انجام نمى دهيجز خ
ن افشاى جسورانه مناسبتى است كه قبال بى محابا جنبه يا. نامزدى را اعالم مى كند

  9".خصوصى داشته است 
  

د يـ رفته شود باياكنون مرد قبل از آنكه به مقام شوهرىِ دختر پذ
ن است كـه فـرد   ير بگذارد و آن نشان دادن اس دشوارى را پشت  شيآزما

بعنـوان   ،سته اى براى جمعى اسـت كـه قـرار اسـت     ياركن خوب و شاك
  . وندد يبه آن بپ ،كى از اعضاي شوهر

  در   زندگى  سال 17 "  بنام    كتابش در  "گومز"ن يبراى هم
د كـه در  يگو مى Borneo)( "رنئوب"هاى  )Sea Dyak( "اكيسى د"ان يم

است كه براى آنها كار افتن مردى يمعموال قصدشان از ازدواج "آنجا زنان 
لـى سـاده بخـاطر    يجـدا مىشـود خ    وقتى كه زن از شـوهرش  "و  "كند

     10".آنست كه او تنبل است 
د دوران نـامزدى وى  يد براى مـدتى كـه شـا   يمرد با  ن پسياز ا 

د بـراى نشـان دادن   يسال طول مى كشك يمحسوب مى شد و گاهى تا 
ر يگير نظر مادرزن بطور پيرفته شدن بعنوان شوهر زياقت خود براى پذيل

  . ميپرداختگر يبه كار باغبانى و كارهاى د
 همـان   ،بودنـد    اديك زن زيكه خواستگاران  نطور هنگامىيهم

  ست يبا يهمه آنها م ،ج بوديل رايدر برز "توپى"ل يان قبايطور كه در م
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ن آنها بـراى  يهترببراى دو سه سال كار مىكردند تا  در مزرعه خانوار زن
    11.ى انتخاب شوندداماد

شوهرها در مسابقه  ،ل آمازون ير قبايها و سا " واكراس"ان يدر م
رانـدازى  يو اگر مرد در كـار ت  ،انتخاب مىشدند ر و كمان يراندازى با تيت

ن عنـوان كـه وى قـادر    يتحت ا مهارت نداشت زن تقاضاى ازدواج با او را 
    12.كرد د مىست ريگر براى خانوار نيبه شكار ماهى و طعمه هاى د

تمـامى ازدواجهـاى   "رى مىكنـد  يجه گيفالت نتيهمانطور كه بر
ق خدمات بوده انـد  ياز طراز نوع ازدواجهاى   Matrilocal)∗( "مادرگاهى"

با يتقرن نوع ازدواج ينست كه اين امر بطور قطع ايل ايده من دليو به عق
اده ل مىـد ين شكل قرارداد ازدواج جفتى را تشـك يمى تريدر همه جا قد

  شيكار كردن مرد نه نوعى بردگى مرد براى زن بلكه آزمابنظر او  ".است
ات الزم براى زندگى مشترك با يوصخص نست كهينان از ايمرد براى اطم

     13".زن را دارا مى باشد
ازدواج رسمى با هـم غـذا شـدن زن و مـرد آغـاز مـى        ،بهرحال 

نهـا محسـوب   ان آيمين و دوستي شيد كه نشان ترك خصومتهاى پيگرد
  .ديگرد مى

  ن بود كه غذا گوشت يده براياز آنجا كه عق  هياول  هاى در دوران
  از  غذا خوردندو نفر با  ،نيبنابرا ،استسازد و گوشت به خون وصل  يم

  .ك گوشت و خون مى شدند ياز 
ادى كه ان افريتوانسته نشان شكستن تابوى غذا مين ميا ،بعالوه 

ك كالن كه يم كه افراد يدان چون مى. شدبا نسبت به هم منع شده بودند
    14.خوردندبا هم غذا هم نمى  ،با هم رابطه جنسى نداشتند 

                                                           
  . سكونت ميكنندله زن يمحل و قبنظامي كه در آن مرد و زن هردو در ∗
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از   و دامـاد پـس    عـروس  " هندوكش"در دره هاى  ،ن يبراى هم
و داماد قبـل از    عروس  در مراكش و 15.ك مى خورنديك كيازدواج با هم 

    16.دخول جنسى با هم غذا صرف مى كنند
از ازدواج هم چنان جـدا از    و داماد پس  ا مدتها بعد عروسالبته ت

ن جدائى ادامه سنتى بود كه در نظام مادر تبـار  يا.  هم زندگى مى كردند 
لـه  يك بـه قب يـ تنها زن و مرد هـر  ن نظام نه يچرا كه در ا. وجود داشت 

ز يـ كالن نحل زندگى و غذاى زنان و كودكانِ بلكه م ،خود تعلق داشتند 
ن رسمى يا. گرى بوديفه دياگر مرد از طا  بخصوص ،ن آن جدا بود از مردا

زندگى مشترك زن و مرد  ،ازدواج . ان داشت يكه دهها هزار سال جربود 
دند بدنه نظام مادر تبارى را بِدرند يكه مى كوشى بودند يده هاى نويپد ،

سـتى  يهمز ،زن و مـرد  سـتى يدى از همزيـ و هسته شـكل اجتمـاعى جد  
 لـه بـا  يستى گروهى قبزيهم ،كه با شكل موجود ،از جمع را جفتى و جدا

د يصدها و شا ،ن امر يالبته ا.داشت در دل آن قرار دهند  تناقض ،گرييكد
با مسـتقر  ج يولى بتدر. د تا خود را به ثمر برساند يهزاران سال طول كش

خانواده پدرساالر   شيدايكردن خود در دل نظام مادر تبارى راه را براى پ
  .كرد ت خصوصى و تالشى حامعه كالن هموار مىيخالل استقرار مالكاز 

  
  چگونه نطفه هاى خانواده در دل كالن

  رد؟يگيشكل م
  

ده اى بود مربوط به عصر يخانواده همانطور كه قبال گفته شد پد
   تمدن ه اى جوامع عصريبعنوان واحد پا خانواده. تمدن و جامعه طبقاتى

  و ساختمان   كالنبا   بكلى   ك اشيارشريه  تمدن با ساختمان درونى
   دو  بعنوان   و كالن خانواده . متفاوت بود   آن اشتراكى و برابرى طلبانه 
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ل مـى  يه اى دو جامعه متفاوت را تشكيده كامال متفاوت واحدهاى پايپد
ه اى يـ و خـانواده واحـد پا   ،ه اى جامعـه اشـتراكى  يـ پاكالن واحد . دادند

ا يـ ات يدر دل خـود تمـام خصوصـ   ك ين رو هر يا از. جامعه طبقاتى بود 
ن رو يـ ااز . د بخشـى از آن بودنـد داشـتند    تناقضات جامعه اى را كه خو

و  ،تيان دوران بربريختن نظام اشتراكى در پايم كه چگونه با فرورينيبيم
ز از هم مى پاشد و جاى خـود را  يكالن ن ،د يآن با جامعه جدنى يگزيجا

  . ساالر مى دهد در خانواده پ ،به خانواده 
آنكـه  قبـل از  . رد يـ ك شـبه انجـام نمـى گ   ين امر ين حال ايبا ا

هـزار سـال قبـل از     4تـا   5بطور كامل حـدود  خانواده پدر ساالر تماما و 
هـا و عناصـر متشـكله آن     نطفه  ،رانه هاى جامعه اشتراكى سر بر آورد يو

  . ابندي يت شكل گرفته و رشد ميدر دل جامعه اشتراكى در دوره بربر
معرفـى   ت بـا يـ ده ازدواج در جامعه بربريم كه چگونه پديديما د

    شيدايوى توسط او شروع به پ  رشيو پذمرد توسط زن به مادر خود 
د يبحساب آ تواند ازدواجينمل مختلف ين هنوز به دالينحال ايبا ا. كند يم

و حسـوب شـده و همچنـان بطـور جداگانـه      بـه م يچرا كه مرد هنـوز غر 
انوار زن كـى خـ  يفه خود و چـه در نزد يچه در كالن و طا ،از زن مستقل 

كى شـدن  ينجا معناى يازدواج هنوز در ا ،گر يدبعبارت . زندگى مى كند 
  بنام خانواده را نمى دهد ك واحد مستقل اقتصادى يل يزن و مرد و تشك

ن مرحلـه كـه   يـ در ا. ت صدق مى كند ين امر در مورد پدريهم
ا يـ ت هنـوز  يپدر ،رد در باردارى زن  بى خبر است م  انسان هنوز از نقش

را  خـود  ك امروزىيولوژيچ وجه مفهوم بيا هنوز بهيامده است و يبوجود ن
اددهى يت و يكه در تربيدر جامعه بدوى مردان و همه آنهائ. افته است ين

م بودنـد مـى توانسـتند  پـدر وى     يو شكار به پسـر سـه   جنگ مهارتهاى
  آنها تنها مردانى بودند كـه نقـش   امروزي،فرد  اما از نظر. حسوب شوندم
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آوردن نقشـى در بوجـود    بيش از ايـن  آموزگارى وى را بعهده داشتند و 
  . وى نداشتند

گروهـى را مـى     زشيجفتى جاى آم  زشيت كه آميدر دوره بربر
كـه كـالن از مجموعـه خانوارهـاى مـادرى      ن دوره يـ و در اواخـر ا  ،رديگ

و سرپرستى را  آموزگارى  ن نقشيا ،اى مدتىبر ،شود يل ميجداگانه تشك
دائـى  است كـه  ن دوره يدر ا. رديعنى برادر زن بعهده مى گيدائى كودك 

  .دا مىكنديپادى يت زياهم
 دائي از آنجا كه نظام موجود هنوز مادرتبارى است لذا ،نحاليبا ا

خواهر خود كه صاحب واقعى كودك  است مى قدرت خود را همچنان از 
دا مى كند يت پيكه اهمعنوان حافظ وى و فرزندان او است ها برد و تنيگ
م هنگامىكه شوهرِ زن مى كوشد در رقابت بـا او جـاى   ينيما بعدا مى ب. 

رد چه تحوالتى در جهـت اسـتقرار   يخود بگ وى را در سرپرستى فرزندان
  . رد يپذ ينظام پدر ساالرى بجاى مادر تبارى صورت م

ر و ان پـد يـ چگونـه رابطـه اى  م  ين مرحله هنوز هيبهرحال در ا
م كه او پـدر بچـه   يدان يم كه مين ما هستيادر واقع . فرزند وجود ندارد 

زى يـ ن چياز چنـ در حالىكه خود وى و جامعه بـدوى   ،هاى مادر است 
بـه او    لى به سپردن بچه ها بـراى آمـوزش  يلذا دل بكلى بى اطالع است و

عى است كه از نظر جامعه بدوى برادرِ مادر كه تنهـا مـرد   يطب. ند ينمىب
ن فردى اسـت كـه مـى توانـد     يسته ترياست شاك به خانوار مادرى ينزد

  . رديبعهده بگا براى آموزشهاى مردانه به آنها سرپرستى پسران ر
بـرادران و   ،ب است كه در خانوار مادرى كـه از مـادر  ين ترتيبه ا

پدر علىرغم  .جائى براى پدروجود ندارد شده استل يفرزندان مادر تشك
ا در مرحلـه  يـ كـالن خـود و   همچنان در   اى گاهگاهى با همسرشتماسه

زن ولى براى خود و بطور مسـتقل    كىيشرفته تر بطور مستقل در نزديپ
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از اوقـات   د بعضـى يـ ن همان دورانى است كه مـرد با يا. زندگى مى كند 
ه را صرف كار بـراى كـالن   يو بقزن و بچه هاى او خود را صرف كار براى 

كـه بـه تـازگى در درون كالنهـا     خانوار هاى متعدد مادرى . د يخود بنما
پـدر سـاالر    نوز مادر تبـار بـوده و بـا خـانواده    هرچند ه ،بوجود آمده اند 

فا مى كننـد كـه   يشبهى از آنرا ا  ولى بهرحال نقش ،تفاوت ماهوى دارند 
ل يوانند به خانواده پدر سـاالر تبـد  راتى اساسى در خود مى تييبا تغتنها 

  .  گردند 
طـه  د همبسـتگى و راب يـ نست كـه با يكى ايرات ين تغياز جمله ا

قطـع گـردد و پـدرِ واقعـى كودكـان بعنـوان       برادر با خواهر و فرزندان او 
ل  د بـه دنبـا  يـ گر بـرادر با يبعبارت د. رد يسرپرست جاى دائى آنها را بگ
ز ين يو پدر غربتبرود  )كالن همسرش(گريفرزندان واقعى خود در كالن د

حـب اصـلى    عنى به صـا ي ،د جاى او را گرفته به پدر واقعى و مسئول يبا
  .  ل گردديتبد ،خود فرزندان

سـتم مـادر تبـارى و سـازمان     ينكار در هـم شكسـتن س  يالزمه ا
ن همـان انقالبـى   يـ ا.  د است يجدنى آن با نظام يدرونى كالن و جاىگز

قدمات آن متنها نجا يافتد و در ايت اتفاق مين بربران دوراياست كه در پا
  .       در حال فراهم شدن است 

مفهوم پدرو سـلطه وى بركودكـان     شيداين مقدمات پيكى از اي
ت و كنتـرل پـدر بـر فرزنـدان     يمفهوم پدر  شيدايبدون پ. خود مى باشد 

   . د يپدر ساالر نمى توانست بوجود آ ةخانواد ،خود
    

  رپد  شيدايپ
 
  "كوواده"دة پدر ظهور رسم يپد  شيداين گام در جهت پياول
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)Couvade(  ن يبهنگام كشف ا  كايآمر  انيان بوميتنها در ماست كه نه  
اقـوام باقىمانـده از دوران   ان يـ ن مير نقـاط كـره زمـ   يبلكه در سـا  ،قاره 
كه مرد ن گامى است يان اوليب "كوواده". ز مشاهده شده است يت نيبربر

ن به بچه هـا و بعهـده   ك شدينزد ،د براى ورود به خانوار مادرى مى توان
  . در رابطه با آنان بر دارد گرفتن نقشى 
آنكه زن وضع حمل مـى كنـد بـدنبال      ن رسم به محضيبنا بر ا

مـرد بـه درون رختخـواب رفتـه و     در حالىكـه   ،رون مى رود يكارهاى ب
    17.ده استيوانمود مى كند كه دراز كش

سـتنى  همانطور كه زن بهنگام آب "آندامان  "ر يزان در جيهمچن
ز بهنگـام آبسـتنىِ زن از   يشوهر ن ،مى كند از خوردن بعضى مواد امتناع 

ولى كوچك را دارد  جانورى كه شكل سوسمار ( "گوانايا"خوردن عسل و 
  18.دينما يز ميپره )است

 يرزنهـا وى را مـ  يبا تولد كودك كه پ ،ايفرنيان كاليان بوميدر م
دردى از تولد بچه را متحمـل نشـده اسـت    چ يشوهر هرچند ه" ،ند يشو
    19".و گوشت را نداردخارج شدن از خانه و خوردن ماهى  ولى اجازه...

مـرد  گر يارى جاهاى ديا و بسيفرنيكال )Celebes( " سله بِس"در 
و  20.مى خوابد و زن از او مراقبت مى كند از تولد بچه در رختخواب   پس

ـ -وكـاال ار "ان اقوام يم ،هند جنوبى سر انجام در -Erukala)         "وزوان

Vandhu)  ، مى كند   مانرا احساسين ضربه هاى درد زاينكه زن اوليهم، 
را مى پوشد   لباسهاى زنش"قت او آنو. ندسازرا از آن مطلع مى   شوهرش

به اطـاق   ،نهد يگذارند ميعالمتى را كه معموال زنان م  اش يشانيروى پ ،
رود و روى تخـت دراز مـى   يدر آن تنها نور كمى وجود دارد مكى كه يارت

 ،ا آمـد  يوقتى كه بچه بـدن . مىكشد  كشد و شمد بلندى را بروى خودش
د به يرا كه بابعد همه غذاهائى . پدر مى گذارندند و در كنار ياو را مى شو
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 مـرد بهمـان   ،نـى  يدر طول طهارت آئ. بدهند به او مى خورانند   مادرش
تحـت مواظبـت قـرار     ،مان مراقبت مى كننـد ياز زا  صورتىكه از زن پس

زى را كـه  يـ ولى هر چ ،را ترك كند   بسترش او اجازه ندارد كه. رديمىگ
   21.مى آورند  شياج دارد براياحت

تنهـا بـه    ،مـانِ زن  ياز زا  فه مـرد پـس  يوظ ،اند يل تروبريدر قبا
 ك مىكنـد محـدود نمـى   يـ او را به بچه ها نزدزى كه يد آميات تقليعمل

جـا   ،رد يـ گ مى  در آغوشوى  بچه ها را مشتاقانه  ،ن يعالوه بر ا.  شود 
اهى نرم يو به آنها غذاى گ ،شستشو مىدهد  ،ز مىكند يبجا نموده و تم

واقع بغل كردن و گذاشتن در . ر مادر مى خورانديعالوه بر ش ،شده اى را 
ده مـى شـود   يـ نام )Kopo'i( "ىيكوپـو "كه در زبان بومى  ،زانوبچه روى 

    .ژه پدر استيو  فه و نقشيوظ
    

كـه نسـبت    ،اگر كسى سئوال كند كه چرا بچه ها نسبت به پدرشان  ،ميباز هم بگو"
بخـاطر  ":ن اسـت يـ پاسخ بدون استثناء ا ،فه مندند يوظ ،به بشمار مىرود يبه آنها غر

    شينكه با دستهايا خاطرب". از آنها نگهدارى  عنىي (Pela Copo'i)  "ىيپِال كوپو"
   22". كثافات او را پاك كرده است 

  
فـه اى  يچ وظيبچه هـا كـه قـبال در برابـر مـرد هـ       ،ب ين ترتيبه ا        

ن يفـه منـد مىشـوند و بـا    يدر برابـر وى وظ ن بار ينداشتند براى  نخست
بوجـود   ،مسـتقل از زن   ،ان آنها رابطـه متقـابلى  ين بار ميب براى اوليترت

Ĥتـر   كينزد  گ گام به مقصد نهائى اشين خود در واقع مرد را ياد و يمى
گـردد و  ي محسوب م زن خانوارِ ةبياو هنوز جزء غر ،نحال يبا ا. مى سازد

سـت  يبا يو لـذا مـ   ،ط پر سوء ظنى بسر مىبـرد  يهنوز در مح ، نرو ياز ا
ن فردى بود كه ممكن بـود  يدر واقع او اول. بكنداط عمل يهمچنان با احت
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در ميـان   جيـ را امـري   كه ،رى منجمله مرگ كودك ينه مرگ و مهر گو
مـى  ين مـى توانسـت عواقـب وخ   يـ بگردن او انداخته شود و ا ،بود بوميان

  . باشدبراى وى بهمراه داشته 
ه امـرى  يـ آنهـا در جوامـع اول    رشيبه ها و پذيعدم اعتماد به غر

بودنـد و   عى بى اطالعيهنوز از واقعبت مرگ طبچرا كه آنها . عى بوديطب
از   ،رد يـ عـى بم يطبل يهرگز فكر نمى كردند كه كسى ممكن است بدال

گـر  ينرو اغلب مرگ اعضاى خـود را بـه جـادو و جمبـل كـالن هـاى د      يا
  . كالنهاى دشمن نسبت مى دادند  بخصوص

در  )Cognate( "تيـ ن كـاگ "و  Dieri)( "رىيـ د"ل يان قبايدر م
ن است كـه  يبر ا  رد ؛ فرضيعى نمى ميطببه مرگ   چ كسيه "ا  ياسترال

او را  ،ه يا همسـا يـ ه خود ليرى است كه فردى از قبيروح شر ،علت مرگ 
از  19هاى اواخر قرن   ا بنا بر گزارشيو  23.به تصرف خود در آورده است 

اغلـب  . را مى پوشـانند  ن لباسها ين فرزندان خود بدتريزتريبه عز "مصر 
قدم لى مرتب يخ  كه با لباس ،ك زنِ درست و حسابى يد كه يمى توان د

با صورتى  ،است   كه كودك خودش ،ا دخترى يپسر   در كنارش ،مىزند 
ه را ،و با لباسهائى كه گوئى ماههاست شسته نشده اند ،ده از كثافت يپوش

    24.او را چشم نزنند نست كه اين كار يعلت ا. مىرود 
خـاطر نشـان مـى كنـد در      "هارتلنـد "ن همانطور كه يبراى هم

ا حتـى دچـار سـانحه كـم     يـ رد و يموقتى طفلى مى  "ها يمائور"ان يم
قـوا بـه پـدر    با تمام   ادر به سرگردگى برادرشتى مى شد بستگان مياهم

د دفـاع كنـد تـا مجـروح     ست آنقدر از خـو يپدر مى با". هجوم مى بردند
ه اما گرو ،ديان مى شد نبرد متوقف مى گردينكه خون نمايا  بمحض. شود

زى را كـه  يو چپاول قرار مى دادند و هر چپدر را مورد تاراج مهاجم خانه 
  سرانجام در جشنى  ،مى شد به آن دست اندازى كرد به غارت مى بردند
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    25".افتندي يبت زده و بدبخت برپا مى شد حضور ميكه از طرف پدر مص
از آنكه مرد بـه عنـوان   ن بار است كه بعد ين براى اوليبهر حال ا

اكنـون بـه عنـوان كسـى كـه از كـودك        ، شده اسـت  رفته يشوهر زن پذ
ابدو در آن بطور موقتى ينگهدارى مى كند به درون خانوار مادرى راه مى 

  . هم كه شده ساكن مى گردد 
سـت  يبا رفته شود مـى يقبال او براى آنكه به عنوان شوهر زن پذ

و كار براى خـانوار مـادرى بـه ثبـوت     ت كارى خود را در باغدارى يصالح
كنـد  يزن زندگى مهرى كه در خانه ند و حاال براى آنكه بعنوان شورسايم

  . رد يت نگهدارى بچه ها را بعهده بگيد مسئوليقبول شود با
در هردو مورد قدم به قدم رابطه مرد با زن كه قبال فـارغ از هـر   

ل مىشود يرابطه جنسى بود به رابطه اى تبدك يتى و فقط يگونه مسئول
در برابر زن و خـانوار   ىتيانجام كار و قبول مسئولد به يكه در آن مرد مق

پدر سـاالر  وقتى كه مرد در خانواده زى كه راه را براى يچ. وى مى گردد
  . ز مى شود هموار مى سازد يار همه چيمسئول و صاحب اخت

ان يـ آنطور كـه بوم  ،"تاما"ا ي "توماكاوا"ك ين حال او هنوز يبا ا
به اى كه با مادر بچـه  يو به معناى غرمى زنند   شياند صداير تروبرويجزا

   . ك خانه زندگى مى كند محسوب مى شوديها در 
ن اسـت  يدر ا ، "به يشوهر غر" ،  تنها فرق او با عنوان قبلى اش

ك قـدم  يـ ن يك خانه زندگى مى كند و ايها در كه اكنون او با مادر بچه 
ه تنها صـاحب  حال او هنوز ننيبا ا. خانواده است   شيدايبه جلو به سوى پ

از گـران  يست بلكه همچنان در نظام مادر تبـارى نسـبت بـه د   يبچه ها ن
ر تماشـائى و جالـب خـاطرى از    يتصـو . ت برخوردار اسـت  ين اهميكمتر

پوسـتان  ف سـرخ  يدر معرفـى و توصـ   "رزوِير"ر پدر بدوى را يمنزلت حق
  :ديگو وى مى. ا ارائه داده است يفرنيى كال"باجا"
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ه اى نشسته يرايپ ير حفاظ ساده و بيت در زياهمب يه به ترتاعضاى ذكور خانواد"
ب يبه ترت  نشسته بود؛ بعد از او برادرانش  آتشك تر به يبودند؛ برادر ارشد از همه نزد

رون يباد و باران در ب  بود كه غالبا در معرضو آخر از همه پدر خانوار  ،سن و سال 
    26".نشستي م
  

  ه واسطز موقتى و تنها بينه زن نهمخانه شدن او در خا ،بعالوه
در خواست زن براى طـالق    چنانكه به محضبا زن است   شيرابطه شوهر

ه خـود را جمـع   يـ و اثاثناچار است كه به اشاره اى اسـباب  ا مرگ وى يو 
درست مانند وضعى كه . برود  نموده و از خانه زن به روستا وكالن خودش
دا يـ ا مـرگ شـوهر خـود پ   يـ زن در خانواده پدرساالر در صـورت طـالق   

  .مىكند
كـى  ينه تنها نزد. وى به بچه ها موقتى است يكينزد ،نطور يهم

بلكـه   ،و پرستارى وى از كودكان تنها شامل كودكـان مـذكر مـى شـود     
دائى خـود بـراى اخـذ     از سن چهار سالگى به نزد  ز پسيكودكان مزبور ن

  . آموزشهاى مردانه فرستاده مى شوند 
 يعنـ يت يدن بـه مقـام واقعـى پـدر    يمرد براى رسن به بعد ياز ا

ساالر چاره اى نـدارد جـز آنكـه خـود را بـه      ت پدر در خانواده پدر يموقع
ت و مقـام كـم   يـ موقعد تـا بتوانـد از   يـ صاحب واقعى كودكان مبـدل نما 

ت در خــانواده يت بــاالى پــدريــدر خــانوار مادرتبــار بــه موقع  تشيــاهم
  . ابدي ءرتقااپدرساالر 

  وار خان ،حق پدرى مى گردد   اخذ  به  قادر  كه او از لحظه اى
ست كـه  يزى نين چيولى ا. ل مى شود يتبدمادرى به خانواده پدر ساالر 

مـر مسـتلزم تحـوالت    ان يـ تحقـق ا . رد يل او انجـام پـذ  يبنا به اراده و م
تحـوالتى  . ندين كار نمايد رخ دهند تا او را قادر به اياقتصادى است كه با
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در  ،ولـى دسـت بـر قضـا      ،خارج از اراده وى  ،ت يدوره بربران يكه در پا
دامـدارى و    شيدايـ ن تحـوالت پ يكى از اي .جهت مقاصد او رخ مى دهند

  .آن در دست مردان است  گسترش
  ه به زن بهايل هديتبد

 
آن در اواخـر    ت و گسترشيآن در عصر بربر  شيدايدامدارى و پ

ت مرد در جامعه يت موقعير تقوكننده اى دن يمهم و تع  نقش ،ن عصر يا
ان كالنهـا بـراى    يـ ه دهى ميهدن موقع كار يتا ا.  د ينمايفا ميمادر تبار ا

همانطور . ف مردان بود يان آنان از جمله وظايبرقرارى دوستى و مودت م
  . ديآ يف مردانه به حساب ميوظاز از يان آنان نيكه جنگ م

 ينيگرائى و زن گز جفت  شيداينه بود كه با پين زميه هميبر پا
له و كالن بود يق مردان قبيز از طرين كار نياه دهى يق مراسم هدياز طر

ه بـه اقـوام مـذكر زن    يـ دادن هدمرد از جمله بـا  . رفت يكه انجام مى پذ
  رفتن وى بعنوان يسعى مى كرد كه موافقت آنان را براى پذ

  . دين نمايا بعبارت بهتر جفت جنسى زن تاميشوهر 
ى ه بـرا يـ هد. م يه دهى صحبت كـرد يمورد هدف هد ما قبال در

به يله زن غريمرد كه در قب  رشيبراى پذجاد دوستى و هموار كردن راه يا
بـراى  . رفـت   نمـى  د زن بكـار يچوجه براى خريآمد بود و به بحساب مى

  . خواست مرد را ترك مىنمود  زن هر زمان كه مى ،ن يهم
عنـوان  بسـاخت بودكـه    ا وسائل دستين مواد غذائى يدر ابتدا ا

  شيدايـ وانـات و پ يبـدنبال اهلـى كـردن ح   ولـى  . ه به كار مى رفت يهد
مـردان انجـام مـى    تهاى يطه فعاليآن كه تماما در ح  دامدارى و گسترش

  . ه براى گرفتن زن را گرفتيرمه جاى هد ،گرفت 
  با . داده مى شدند زن   گريد  اقوام ا ي  به دائى  رمه ها در ابتدا
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چـرا كـه زن   . همانطور كه گفته شد اين بمعناي خريـد زن نبـود   اينحال
دادن رمـه   ،نرو ياز ا .هرزمان كه ميخواست ميتوانست مرد را ترك نمايد

 ، د زن با رمه بحساب نمى آمـد يچ وجه  معامله خريبه ،براى گرفتن زن 
ا خانوار خواهر يه اى را داشت كه از جانب كالنِ مرد يبلكه رمه حكم  هد

جـاد  يو بمنظـور ا  ، هـا براى جلـب دوسـتى آن   ،ا كالن زن يخانوار  وى به
  . داده مىشد  ، "لىيفام"رابطه 

ه دهـى خـارج و بـه    يـ زمانى كار معاوضه زن با رمه  از حالت هد
و بـا  آن   ت خصوصـى يـ گشت كـه مالك ل يد زن با رمه تبديمبادله و خر

از دسـت  چرا كه اكنـون زن بـا   . بوجود آمد  محروميت زن از  حق طالق
ــود و    دادن حــق طــالق ماننــد يــك كــاالي مصــرفي در اختيــار مــرد ب
نميتوانست در مورد سرنوشت خود تصميم بگيـرد و بنـابراين در جريـان    

باين ترتيب بـود  . معاوضه با گله مانند يك شيي بي اراده خريده شده بود
كه هديه به وسيلة خريد و بموازات آن زن نيـز بـه كـاال و بـردة سـر بـه       

رمه باين ترتيب بود كه بتدريج . مرد و خريدار خود تبديل مي شد فرمان
ت يـ زن و بعد بچه بـه مالك تدا اب ،ق آن يدا كرد و از طريزن بها را پحكم 

   . مرد در آمدند
، خريد زن و حـاكم شـدن مـرد بـر     ت خصوصىيمالك  شيدايبا پ

و  خانوار مادرساالر جاى خود را بـه خـانواده پدرسـاالر داد    سرنوشت زن،
   .يكي از پايه هاي اساسي نظام جديد قدم به عرصة هستي گذارد
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  پنجم فصل

  
  ت خصوصىيمالك

  و تالشى نظام مادرتبارى
  

  ت خصوصى و اضمحالل نظام كالنيمالك  شيدايپ
 

دى متفاوتى يان امكانات و وسائل توليز ما همانطور كه گفته شد
، رمـه و گلـه دارى ، رشـته تـازه و      قرار داشـت  ار اقوام بدوىيكه در اخت

نـده  يا بازدهى و رشـد فزا ى بود كه تحت كنترل مردان قرار داشت و بينو
ك منبع غذائى دائمى و چه به عنوان رشـته اى كـه   ي، چه به عنوان   اش

از  ،داديـ كـالن قـرار م  افـراد  ار يـ شـمارى را در اخت يمحصوالت متنوع و ب
دى برخوردار بود ير رشته هاى توليشترى از ساياد و به مراتب بيت زياهم

مهمـى ازثـروت و     ز بخـش ع خود، منجر به تمركيبا رشد سر ،جهيدر نت. 
كـه    بخصـوص . ت آنـان شـد  ياهم  شيدارائى كالن در دست مردان و افزا

ق و علوفه براى غذاى رمـه در  يكشاورزى و امكان انبار كردن عل  گسترش
مـردان را بـه     شياز پ  شير رمه افزود و بيد و تكثيزمستان به سرعت تول

ق يارشـان بـود تشـو   يكه در اخت از ثروتى  كنترل و بهره بردارى شخصى
  . نمود 

 د يآنچه كه تول  همه د ، ين تولين به واسطه سطح پائيقبل از ا
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دى وجـود  يـ د و اساسا مازاد توليله مى رسيمى شد، به مصرف كالن و قب
ولى اكنون با ورود . نداشت تا كسى به تصاحب شخصى آن وسوسه شود 

رات يرفته و تاثشيد مانند دامدارى و كشاورزى پيد توليبه عرصه هاى جد
ر كشـف  يـ دى نظيـ ن طـور ، بـا اكتشـافات جد   يمتقابل آندو بر هم و هم

د منجمله وسـائل كشـاورزى و   يل وسائل تولتكميى و يكه بر كارآ-فلزات
آهن ، چرخ ، تبـر فلـزى ، خـط و      شي، اختراع خمي افزودع دستى يصنا
نسان افته و ايد از سطح مصرف كالن فزونى يم و امثال آن، حجم توليتقو

  . د مى شد ين بار صاحب مازاد توليبراى اول
دات يـ تول براي اولين بار كـم و بـيش در  د ين مازاد تولياپيدايش 

رخ ميدهد و لذا اين مردانند كه براي اولين بـار از آن برخـوردار   دامدارى 
در بخــش قبــل از آن قســمت اعظــم ثــروت و دارائــى كــالن . ميشــوند 

ولـي در آنزمـان هرچـه كـه     . ليد ميشدكشاورزي و توسط زنان بود كه تو
توليد ميشد به مصرف ميرسـيد و مـازاد چنـداني در دسـت زنـان بـاقي       

كه همان اسراى جنگـى   -رمه و بردگان   شيدايولى اكنون با پ.  نميماند
گرفت يمهمى از ثروت كالن در كنترل مردان قرار م  بودند، نه تنها بخش

كـه حالـت منقـول     مي آمد وجوددى بين بار ثروت جدي، بعالوه براى اول
  . قرار گيردمبادله مورد توانست يمبĤساني داشت و 

كـار    لـذا   و شـكار بـود و    جنـگ   مردان عمدتا  از آنجا كه كار
لذا  ،جنگ و صلح با آنان بود منجملهديگر ل يكالنها و قباگيري با ارتباط 

    . ان مردان انتخاب مى شدنديل در همه جا از ميروساى كالن و قبا
ره يـ ان جزيـ در مبراي مـا ميگويـد كـه     Kubary)( "كوباري"مثال ،        

قدرت روساى مرد تنها به مـردان  "،  Pelew Islander)( "پِه لو  "نان ينش
آنها بدون مشاوره . اعمال مىگردد، زنان حتى به آنها سالم هم نمى كنند

. رنـد چ عملـى را ندا يسركرده هـاى خـانوار هـا حـق انجـام هـ       با شوراى
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كمك مى كنند   شيريم گيت جند زن سالخورده، كه به او در تصميدرمع
    1".مى بندد  ، براى مدتى در را بروى خودش

ي هـا يتوانائ  عنـى بـر اسـاس   يعـى  يم كارى بطور طبين تقسيچن
 .گرى انجام گرفته بوديى بر دي يكو نه برتر  دو جنس مادرزايي و طبيعي

روهـاى  يكار جادو و ارتبـاط بـا ن   اين قبيل،از لى يز بدالينكه زنان نايكما 
ه و نگهـدارى از  يـ اغـدارى و كشـاورزى اول  بعت، طبابت ، يطب  نامحسوس

ز در رابطه با شكار يكار رمه دارى ن. كودكان و سالمندان را بعهده داشتند
ز بـر  يـ ن همـه چ يبنابرا. وانات بخود مردان تعلق داشت يو اهلى كردن ح

  .نسى كار قرار داشت عى و جيم طبين تقسيه ايپا
بـراى    ازهـاى فـردى شـخص   يد از نينكه توليگر ، همياز طرف د

روى كار آنـان  يزنده ماندن فراتر رفت ، برده كردن اسرا براى استفاده از ن
 ،به بـار مـى آوردنـد    كه آنها د اضافه اىير كارها براى توليدر مزارع و سا

ـ   گرانير ددر گذشته برده كردن و بطور كلى استثما. ج شد يرا ي بكلـى ب
ن حالت يد مى كرد در بهتريرا آنچه كه فرد تحت كنترل توليز. معنا بود 
  . شد يه براى زنده ماندن خود وى ميصرف تغذ

ان در طـى مراسـمى   يا بـراى خـدا  يـ ن اسراى جنگـى  يبراى هم
ت كـالن در  يگران به عضويا با حقوق كامال برابر با ديقربانى مى شدند و 

د نـه تنهـا كشـتن آنهـا بـه      يبازدهى تول  شينون با افزاولى اك. مى آمدند
از بود و يز نيدى ، به كار  آنان نيتهاى توليفعال  شيصرفه نبود، بلكه با افزا

لذا نگهدارى اسراى جنگى و استفاده از كار و خدمات آنها به عنوان بـرده  
  . گرفتجاى كشتن آنها را 
سـى كـه او را در   ر به همـان ك يگر ، از آنجا كه هر اسياز طرف د

داشت ، لذا برده هـا بـه مـردان كـه  كـار       ر كرده بود تعلقيجنگ دستگ
كه در كالن و در  بودب ين ترتيبا. جنگ بعهده آنان بود تعلق مى گرفت 
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شـترى را در  يگران ثروت بيقشرى كه نسبت به د به تدريج ان مردان ،يم
  .آمدندبوجود  شتار داياخت

نـى  يد در مرحله معياضافه تول  شياديد و پيشرفت توليبعالوه ، پ
 تصـاحب شخصـىِ   ةزيانگ  شيداياز تكامل اجتماعى ، نه تنها راه را براى پ

ن يـ كنـد ، بلكـه ا  ي ان انسانها همـوار مـ  يت خصوصى در ميثروت و مالك
لـه و در  يروسـا و مقامـات قب    ان مردان و بخصوصيزه را مقدمتا در ميانگ
ثروت كالن را تحـت كنتـرل خـود    شترى از يب  ك كالم آنهائى كه بخشي
   . دهد ي م  گسترش شتند،دا

ل يله تبديستوكرات قبين همان قشرى است كه بعدا به قشر اريا
كوشد به انحاء مختلف بـر ثـروت و دارائـى هـاى كـالن دسـت       يشده و م

    .بدست آوردنفع خود   هاى آنرا بهئي كنترل كالن و دارازي نموده، اندا
ن منبـع  يكه كشاورزى عمده تـر مي ، هنگان امر در مورد زنان يا

نـرو قسـمت اعظـم ثـروت كـالن در      يداد و از ايل ميى كالن را تشكيغذا
هنوز انسان به مرحلـه   را در آن موقع نه تنهايكنترل آنان بود رخ نداد ، ز

ـ   يتول ، يمد مازاد ، حداقل آنطور كه در مرحله توسعه گلـه دارى شـاهد آن
بخـاطر   قرار داشت، تى كه در دست زنانده بود ، بلكه در ضمن ثروينرس
  . نبود  نباشتر منقول بودنش، براحتىِ گله قابل مبادله و ايغ

م كـه چگونـه در   يز ما شاهد آن بـود يحال، در مورد زنان ن نيبا ا
هـاى تحـت   يجـه دارائ يرشـد كشـاورزى و در نت   ت ، بايمراحل نهائى بربر

ن همـان  يـ ا. مىرسـد   ز بـه اوج خـود  يكنترل آنها ، قدرت و نفوذ زنان ن
و مـردان بـراى آنكـه مـورد      وجود مي آيندان زن بيدورانى است كه خدا

رند ، بنحوى ، ماننـد مـورد   يقبول همسران آتى خود و خانوار آنان قرار گ
شوند تا حدودى در خدمت آنان قـرار  يزنان در نظام پدرساالرى، مجبور م

  . كنند  شان كاريو باغ آنها برا  رند و منجمله در مزرعهيگ
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شروى خود اسـت كـه   ير پينده ، در مسين قدرت فزايا ،بهر حال
ثـروت و  انتقـال  دارى در دست مردان و دام  و گسترش  شيدايناگهان با پ

گـردد و از آنجـا كـه گلـه و دام بخـاطر      ي قدرت در دست آنان مواجه مـ 
ن ، يابـد، بنـابرا  يم افـزايش شترى از كشـاورزى  يبا شدت ب ،ريسرعت تكث

و سـر   گرفتـه نده مردان قـرار  ير قدرت فزاي، قدرت زنان تحت تاثج يبتدر
ثروتمنـد    ن مردانند كه بعنوان دارندگان عمده ثروت كالن بخشيانجام ا

     .دهنديم ليله را تشكيستوكرات  كالن و قبيرآو 
بعنـوان دارنـدگان    مـردان ارى نقاط يدر بس باين ترتيب است كه

ق نه تنها بر دامنه ثروت تحـت  ين طرياشوند و از يرمه وارد كار مبادله م
 يـه ي ل هديد با تبديم ديند بلكه همانطور كه خواهيكنترل خود مى افزا

پچـه    به زن بها و سـپس  )دادن هديه براي خواستگاري و ازدواج(ازدواج 
زنـان ، تصـاحب فرزنـدان و ارثـى كـردن        د و فروشيراه را براى خر ،بها

  . كنندي ثروت در تبار خود هموار م
مـردان را   ،ت خصوصـى يـ ن مالكيرين ، اكنون كه طعم شيهمچن

ثـروت از    شيل دسترسى به ثروت اضافى كرده اسـت ، افـزا  يسرشار از م
گـرى نـزد   يدآور زة اشـتها  يز به انگيله نيق تصاحب اموال كالن و قبيطر

  . ل شده است يثروت تبد  نباشتآنان براى ا
براى تصـرف امـوال    بخشى از كالن  ب است كه تعرضين ترتيبا 

ل يـ ن دليد و بـه همـ  يĤيعمومى به نفع خود ،  تعرضى مردانه از آب در م
ت خصوصـى در دسـت   يـ شتر مالكيمنجر به استقرار هر چه ب  ن تعرضيا

  . گرددي مردان و نه زنان م
ن كالنهـا كـه از   يشـرفته تـر  يب است كه بتـدرج در پ ين ترتيبه ا

ـ  تكنيك و در نتيجـه  سطح باالترى از برخـوردار بودنـد ،    ى و ثـروت دارائ
سران كالن كه البته همگى از مردان بودند شـروع بـه تصـاحب امـوال و     
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رغم مقاومت افراد عـادىِ كـالن و   يند و علينمايثروت كالن به نفع خود م
تحميـل  زنان ، سرانجام قدرت مردانه خود را بر كـالن   له ،  بخصوصيقب

  . مي كنند
  
  
  

  نى نظام پدرتبارىيگزجاي
  درتبارىبجاى ما

  
ز ماننـد  يـ ت خصوصى ، در مرحله اول ، رمه ها نيبا برقرارى مالك

اكنون رمـه  . ند يĤيت شخصى مردان در ميگر به مالكيزهاى ديارى چيبس
اين انتظار را به بار مـي    شد، ياى كه براى گرفتن زن به اقوام وى داده م

ي شـوند  ز اين مردان قادر م. داده شود  زى به وى يكه معادل آن چ آورد
با نيروي ثروتي كه بصورت رمه و ساير اموال قابـل مبادلـه بدسـت آورده    

  .اند، آنچه را كه مايلند، منجمله زنان را، عليرغم ميل آنان، بدست آورند
البته اين رسم تا ببصورت باال و بطور كامل شكل مبادالتي خـود  

سـله  را پيدا نمايد، در مناطق مختلف و بـه اشـكال گونـاگون، از يـك سل    
  . مراحل بينابيني عبور مي نمايد

هـا، گلـه اى كـه بـراى زن      Toda)( "تـودا "ان يـ در مفي المثـل  
نـزد   ،و طبـق قـانون   ي گشتم ميان اقوام مرد زن تقسيشد ميپرداخت م

ن يبنـابرا . مانـد يبـاقى م   شيازهاى احتمالى زن و بچه هايآنها براى رفع ن
ه او را يـ آنها كه در واقـع مهر  ك ازياز از هريتوانست قانونا بهنگام نيزن م

    2.داشتند ، تقاضاى كمك كند ينزد خود نگه م
  ا براى ازدواج جاى يكشى هدا  شيب بود كه رسم پين ترتيبه ا
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لى يان قبـا يـ ده ازدواج رمه اى در ميخود را به مبادله زن با رمه داد و پد
ـ  يچ . بوجود آمد  شغول بودند،كه به كار شبانى م ه زى نگذشت كه كـار ب

  و  گر معاملهيكديزنان با رمه حتى با  د كه مردان بر سر معاملهيجائى رس
  .  كردند يمسود بري 

و خريـد زن   "زن بها"ازدواج به   شكشيل پيب با تبدين ترتيبه ا
  .افتاد دكنترل زن بدست مربراي ازدواج، 
ت يـ عنـى مالك يپـدر سـاالر    ةل خانواديه تشكينجا عناصر اوليتا ا

. ت وى بـر زن حاصـل شـده بـود     يشت و مالكيسائل معشخصى مرد بر و
ماند تملك مرد بر فرزندان زن بود كه آنهم بخودى خود يآنچه كه باقى م

  . ت مرد بر زن بدست مى آمد يق مالكيو از طر
ك مـرد و  يـ ولوژيد توجه داشت كه تا آن زمان هنوز به رابطه بيبا

ى كـه بـر سـر تعلـق     فرزندان وى پى برده نشده بود و لذا همچنان موانع
   . كودكان به پدر واقعى شان وجود داشت ادامه داشت

گرى جز يق ديست از طريباين حق پدرى بر فرزندان زن ميبنابرا
حاصل  "بچه بها "ق ين حق از طريا. Ĥمد يك آنان بدست ميولوژيرابطه ب
  . گشت 

ن معنا كـه تملـك زن توسـط    يبه ا. همان زن بها بود  "بچه بها"
در واقـع  . آوردي ز به همراه مـ يبه خود تملك كودكانِ وى را نخود  ،مرد

شـتر بـراى تملـك    يما براى تملك زن بلكـه ب يرا نه مستق "زن بها"مرد، 
ارى از يان بسـ يـ ل در ميـ ن دليبه همـ . بچه هاى او بود كه مى پرداخت 

  . "زن بها"مصطلح بود تا  "بچه بها"اقوام 
  ان يكه در م  ديگو يم )Hickson(  "كسنيه"از قول   "كرالى"

  ا ي )Harts( "هارتا"، )Celebes( " سله بِس"هاى  )Minahasa( "ناهاسايم"
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ـ    يد بعنوان قينبا "بها زن" ه مت زن در نظر گرفته شود، بلكـه حكـم مـا ب
  ك فرد  كاركن  و عنصر  بچه آور خانواده يجبران   ازائى را دارد كه  براى

    3.شدي پرداخت م
  ن اقوام ، دخترِ باكره براى ازدواج چندان يان اين در ميبراى هم

دن باشـد و در  يـ ارزشى نداشت ، چرا كه هنوز معلوم نبود كه قادر بـه زائ 
  . ز باشد يتوانست از نظر مالى مخاطره آميجه ازدواج با وى مينت

قــاى شــرقى ، يدر آفر "آكامبــا"ان يــان بوميــدر م همــين طــور
ا در يـ و  4.اج بحساب مى آمدن زن براى ازدويدخترى كه آبستن بود بهتر

ده يبال بچه زائكه ق زني )Mongwandi( "ياندومونگ"ل يكنگو در نظر قبا
  5.برابر دختر باكره بود 6  متشيقبود 

 دادهن بانتوها گله اى كـه بـراى مبادلـه بـا زن     ين ، در بيهمچن
ن شرح وجود دارد كـه  ينام داشت و هنوز ضرب المثلى با "لوبوال"شد يم
كـه در   "نگتونيرالف پد" ".گله ها بچه ها را بوجود مى آورند " :ديگويم
  :ديگويقات جالب توجهى دارد ميان بانتوها تحقين مورد در ميا
   
در آنجـا، در صـورت وقـوع    . ن وضع به نحو آشكارترى در بعضى از گروههاى بانتو مشهود اسـت يا.... "

ل داده يتحو  ر موقع ازدواج به خانواده عروسنكه گله اى كه ديطالق، فرزندان نزد پدر مى مانند مگر ا
 در ن رسـم  يـ ا. . گرفـت  يا قوم مادر تعلق ميشد، كه در آنصورت بچه ها به گروه يشده بود مسترد م

    6".ستنديبچه ها در جائى هستند كه گله ها ن: جى خالصه شده است يرا ضرب المثل
  

تـه شـد ،   ز ، همانطور كه قـبال گف يران نيان در ايدر زمان ساسان
كردند و آنرا به پدر دختر پرداخـت  ين مييبهنگام ازدواج ، مبلغ مهر را تع

پول را دوبـاره بـه مـرد بـاز      نآĤمد ، يم در ميولى اگر زن عق. نمودند يم
  باالتر از  متىيشد كه دختر به قينطور استدالل ميچرا كه ا ،گرداندنديم
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    7.فروخته شده است   شيبهاى واقع
  جاد نطفه شناخته شد، جامعه يسهمِ مرد در ا بعدها ، وقتى كه

جـاد كـودك   يزن را در ا  ك گام جلوتر گذاشت  و نقـش يمردساالر حتى 
متفكران آنـان كـه    انيونانيان يب كه مثال در مين ترتيبا. بكلى منكر شد

همگى مردساالر بودند اعالم كردنـد كـه مـردان بـه تنهـائى كودكـان را       
پـرورش  زى جز محفظه مناسبى براى يزهدان زن چ"بوجود مى آورند و 

ك پرستار است و پدر والـد منحصـر بـه    يت يست ، مادر در نهايكودك ن
   8.فرد

ت شـان بـه   يـ ن مرحله ، به جز اهميت تصاحب بچه ها در اياهم
ن يـ در ا ،د هم به عنوان عامـل مهمتـر  يو شا ،كى هميروى كار ، يعنوان ن

،  اسـت  لك خـود در آورده تحت تماينك بود كه مرد بتواند ثروتى را كه 
  .  در خانواده و تبار خود حفظ كند

مرد متوجه برقرارى تملـك و كنتـرل     اگر در مرحله اول ، تالش
تعلق كالن بنا بر خصلت اشتراكي جامعه بدوي، به  خود بر ثروتى بود كه

ن كـار  يو ا. تبار خود بود ن ثروت در يحفظ ا  شي، اكنون دل نگرانداشت
انتقال ارث از پدر به فرزنـدان    ام پدرتبارى كه الزمه اشق نظيتنها از طر
   .ديگرديبه پسر بود ممكن م  و بخصوص

ك شبه و به آسانى انجام يرات يين تغيد تصور كرد كه ايالبته نبا
، گذارِ جامعه مادر تبار به جامعه پدر تبار به كنـدى ،   برعكس. دنريپذي م

و مبارزه نطفه هائى كـه در    شيدايدر طى هزاران سال ، و تنها از خالل پ
 از طريـق  و ،ه آن بوجـود آمـده بودنـد   يجامعه مادر تبار و بر علخود دل 

  . رد يتحقق مى پذ ،جى آنهايرشد تدر
  گزارشتوان در يرا مقديمي روهاى تازه وين تقابل نينمونه اى ازا
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هنـوز  در زمان وي كه  "پالتوتونكا"ان ياز زندگى بوم "زابت كولسونيال "
. مشـاهده نمـود   ،نـد ردكيدر برابر فشار عوامـل مردسـاالر مقاومـت م   هم 
  : نديگويان مزبور به وى ميبوم
  
  . پدر، و بدن و بازوى چپ به دودمان مادر تعلق داشت   به  راست  بر طبق ضوابط كهن، سر و بازوى"
نند كه تمـامى  كيم تىيرا مردها اظهار نارضاياما اخ. رفتين مشاركت، الگوى معمول سنتى بشمار ميا

معهذا اعتراضات . طفل به پدر تعلق دارد چرا كه زن بها براى مادر را در موقع ازدواج، آنها پرداخته اند
    9".رى حادث نكرده است ييآنها هنوز در نظام مادر تبارى تغ

  
هاى آالسكا  Tinkit)( "تين كيت"ان ينطور است كه ما در ميهم

در منجمله، 10.طبقات ندار مادرتبارند م كه طبقات دارا پدرساالر وينيبيم
كـه روسـا و   م ين هسـت يشاهد ا نيز "داهومى"قاى جنوبى دريسواحل آفر

    11.آريستوكراسي زميندار، پدرتبار، و مردم عادي مادرتبارند
ن مبارزه سرانجام به نفع طبقات دارا و شكست زنان تمام يا

گذارد و زنان يجود مشود و بدنبال آن ، خانواده پدر ساالر پا به عرصه ويم
كه زمانى در مركز جامعه و داراى مقامى شامخ بوده اند ، مغلوب قدرت 

 اون تمدن مردساالر، يشرفته تريونان ، پيكه در يتا جائ. شوند يمردان م
گذارند، در هند يرا در  خانه زندانى و بر باالى سرشان سگهاى نگهبان م

اندازند ، و در ممالك يم  او را به آتش  براى شستن گناهان شوهرش
شالق زده زن را گران يبا د  شا ياسالمى بخاطر عشق آزاد و رابطه جنس

      . كنندي م سارو سنگ
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  سه نقشهاى زن و مرديمقا

  خيدر دوران قبل و بعد از تار
 

با ظهور خانواده و نظام پدرساالرى نه تنها رابطـه زن و مـرد در    
ن معنـا كـه همـه    يـ بـه ا . كنـد يم رييـ ز تغيخود نات يبلكه در جزئ  اساس

جاى خـود را   زن و مردات مربوط به نحوه هاى رفتارى يمقررات و اخالق
  . دهند يگر مديكيبه 

  در اواخر دوران مادرتبارى كه مصادف با كشف   ن امر بخصوصيا
ت و قدرت اجتماعى زنان به يو در آن موقعه كشاورزى بوده يو توسعه اول
نظام مادرتبارى با تمركـز  دورانى كه . ردد گيم  رسد محسوسياوج خود م

ن حفظ مناسبات برابرى ينسبى ثروت در دست زنان بطور ضمنى و در ع
د ولى قبـل  ينمايل به نوعى مادرساالرى و سلطه زن بر مرد ميطلبانه تما

ى در ت خصوصـ يـ مالك  شيدايـ ابد بـا پ يواقعى آنرا باز آنكه فرصت تحقق 
  . شود يدان بدر ميدست مردان بكلى ساقط و از م

هاى زن و مرد و تفاوت هاى   سه فهرست وار نقشيبه هرحال مقا
ن يكـه چنـ    بخصـوص . سـت يده نيخالى از فاان آنها ياخالقى و رفتارى م

بـه طـرز   دهـد كـه چگونـه اصـول اخالقـى مربـوط       يسه اى نشان ميمقا
 اصول ابدى و قائم به ذات چ وجهيرفتارهاى مردانه و زنانه در هر دوره به

رد تهاى اجتماعى متفاوتى است كه زن و مـ يشتر محصول موقعيو بنبوده 
ز يـ تها اصـول مزبـور ن  ين موقعير اييبا تغبطورىكه  ،در آن بسر مى برند 

  .ر و تحول مى شده اندييدچار تغ
  شيدايــدر دوران نهــائى آن در عصــر پ ،در نظــام مــادر تبــارى 

علـت  . ان بـوده اسـت   تحت كنترل زنباغها و امالك كشاورزى  ،اغدارى ب
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كار زنانه بـوده  كار كشاورزى و باغدارى در ابتدا ن امر آن بوده است كه يا
ر نظر زنان بوده است يجنگ و بعدا دامدارى تنها ز ،كار و مردان به جز ش

روى كمكى و آنهم در موارد خاصى به كـار باغـدارى مـى    يكه به عنوان ن
از معرفى داماد بـه    م پسيديكه قبال د منجمله همانطور ى. پرداخته اند 

نـده  يداماد و شـوهر آ   شين كارى كه مادر دختر براى آزماياول ،مادر زن 
ر نظر وى ينمود تا زيمبود كه او را روانه كار باغدارى ن يكرد ايم  دخترش
  . كار كند 

   ،به هنگام جدائى  ،پدرساالرى  برعكسِ دوران ،ن دوران يدر هم
ا كـالن  يله يه خود را جمع مى كرد و به قبياثاثن مرد بود كه اسباب و يا

ئـت هـاى   يعضـو ه  ، Ashur Wright)( "تيـ آشـور را ". خود مـى رفـت   
ن يا ،كاى شمالىيآمرل سرخپوست يكى از قبا، يان سنكاهايمذهبى در م
   .دهد مى  طور گزارش

  
 مى و دراز سـكونت مـى  يدر خانـه هـاى قـد    ،شان يستم خانوادگيكه بنا بر سي وقت"

معموال  ...Ĥورد ين خانه ها ميرا به ا  گر شوهرشين زن بود كه از كالنهاى ديا. ..كردند
ذخائر به همه تعلق داشت ؛ ولى بدا بـه حـال   . ..كرد ان بر خانه حكومت مىنز  بخش

. ن ذخـائر ادا كنـد  يه ايرا در ته  معشوقه نگون بختى كه نتواند سهم خودشا يشوهر 
 ،ر خانـه دارد  ند تا بچه و چقدر مـواد و وسـائل د  بى آنكه مهم باشد چ ،نصورت يدر ا

را برداشـته و پـى كـار      شكه به او دستور دهند كه پتو و وسـائل هر لحظه ممكن بود
ى چ وجه كار عاقالنه اى نبود كه نافرمـان يبه  ،ن دستورىيچن خود برود ؛ و در صورت

بـاز    كالن خـودش د به ياو با... قه شود؛ و يدچار مضچرا كه ممكن بود در خانه . كند
گرى زن تـازه اى  يرفت و در كالن ديم ،افتاديكه اغلب اتفاق ما  همانطور يگشت ؛ يم

گرى از يدر درون كالن ها همانطور كه در هر جاى دزنان . كرد دا مىيپ  براى خودش
  12".مى بر خور دار بودنديقدرت عظ
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 يز نزد مادر خـود مـ  ين حالتى كودكان نيواضح است كه در چن
نها آنهم به شـكل جابرانـه   يپدرساالرى همه اكه در نظام يدر حال. د ماندن

كه نه تنها امالك و خانـه  ن معنا يبه ا. دل مى گرديخود تبد  اى به عكس
ـ  د محـل ين زن بود كه به هنگام طالق بايبه مرد تعلق داشته و ا ه را خان

ز بطـور كامـل بـه او    يرفت بلكه كودكان نيم  ترك كرده و به خانه پدرش
پدر نه تنهـا  . شدنديكرد منتقل ميو به هر كجا كه او اراده متعلق داشتند 

ز يـ ت وى نيچگونه حقى بر گردن كودك نداشت بلكه حتى از حق تربيه
  . محروم بود 

  گروهى به   زشميل آياز تبد  پس ،كودكان آموزشهاى مردانه را 
رد بـه  ن مـو يگرفتند و در هر موردى در ا شان مىياز دائ ،جفتى   زشيآم

  .كردندياو و نه پدرشان مراجعه م
بچه ها از مادر و نه از پـدر خـود ارث مـى     ،در نظام مادر تبارى 

  وى بلكه بـه خـواهر زادگـانش   ز نه به فرزندان يمتقابال ارث پدر ن  .بردند
كه از پدر بچه ها صـحبت مـى    مين مائيد توجه داشت كه ايبا. ديمى رس

  .  م يكن
مرد   نقشم انسان هنوز به يسخن مى گوئدر دورانى كه ما از آن 

از . زى بنام پدر وجود نداشت ينرو چيو از ا ،جاد نطفه پى نبرده بود يدر ا
چگونـه حـق و   يزن محسـوب مـى شـد و ه    دوسـت پسـرِ  رو مرد فقط نيا

كه در نظام مردساالرى حقوق همانطور . بر گردن بچه ها نداشت حقوقى 
كـه در  م يدانيـ حتى ما م. ابديم ت كودك به مرد تعلقيسرپرستى و مالك
 ،هنوز هم  ،انه يارى از كشورهاى خاورميحداقل در بس ،مناطق روستائى 

ن مناطق از يدر ا. از كلمه مادر براى نام بردن از وى  استفاده نمى گردد 
  . شود نام برده مى "خانه مرد"مادر تحت عنوان 
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ار ابـراز  ن زن بـود كـه در كـ   يا ،ن طور در نظام مادر تبارى يهم
سـاالرى  نقشى كه در نظام پدر. شديشقدم ميپابى يعالقه به مرد و همسر
  . رد يگيدر عهده مردان قرار م

ان يـ ن امر در ميز اشاره به وجود نمونه هائى از اا پس "فالتيبر"
اى يـ تانيبر " ، "مالنزى"هاى ساكن گروه  ،ا يدر استرال "ىيكورنا"ل يقبا
در  ، "نـه نـو  يگ"هاى  "مالنزى"ان يدر من طور يهم ، "رلند نويا"و  "نو

كنـد   رى مـى يجه گينت "فوجى"و  "اى نويكالدون" ، "سولومون "ر يجزا
ان اقوام زن زندگى يست در ميبايآنجا كه در نظام مادرتبارى مرد م كه از

از نظـر   )زن( له خودينرو آوردن مرد به قبيو از ا كرد و براى آنها كار مى
ن زن بــود كــه در يــا ،نــرو يا از ،او بــود اقتصــادى بــه نفــع زن و كــالن

ل نبـود  يبى دل ،ن يبنابرا 13.جستجوى مرد و همسر براى خود بر مى آمد
از   كه پـس ن مرد بود ينظام پدرساالرى ا  كه در نظام مادر تبارى برعكس

  .  برد و نه بالعكسيم  نشيا والديزن را به خانه خود  "خواستگارى"
ز از ين و مرد در نظامهاى مزبور نز  ان نقشيد تفاوت بعدى ميشا

ـ  ،تفاوت كه در نظام مادرتبارى  نيا. شد ين جا ناشى ميهم   شيمردان ب
   . گرى خود مى پرداختند نتيو ز  شياز زنان به آرا

مـردان    نـت آالت خـاص  ياسـتفاده از ز  "رالتـى يآدم"ر يدر جزا  
  14".زى محرومندين چياست و زنان از چن

ار  كوتـاهتر از مـرد   يبسـ   شيائى زن مـو يان اسـترال يان بوميدر م
ردارِ بـى  يكه بس و از آنجائى ،است  بـائى  يت زيـ نها ارى از آنان موهاى فـ
ان انـد  ن زنيا "فوجى"ساكنان "ان يدر م 15".تاسف است  ن قابليدارند ا

  16".كننديكه موهاى مردان را شانه م
ا يـ مـرد   ،ن بود كه بـه هنگـام مـرگ زن    يب تر اياما از همه عج

كـرد كـه معمـوال    يهمان كارهائى را م ،هر در عزادارى خود براى وى شو
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ه و يـ معنا كه دسـت بـه گر   نيبه ا. كنند يزنان در نظام هاى پدر ساالر م
  . زد يزارى و كتك زدن خود م

اى غربى وجـود  يكتوريل ويان قباين رسم هنوز هم در مياى ايبقا
سـه مـاه بـراى    ك مـرد زن مـرده بمـدت    ي "ل مزبور ين قبايدر ب. دارد 

ون براه مى انـداخت  يك مرتبه شيهردو شب . كرديسوگوارى م  همسرش
 )نحـال يدر ا (و  ،ينمودبت ميو مكارم او ذكر مص و با بر شمردن محاسن

روان   شيتا خون بر گونـه هـا  د يرا مى خراش  شانى اشيآنقدر با ناختها پ
  17"...شد يم

  دارى و خود آزارى ها كامال با علت عزاين خود آزاريعلت ا ،البته 
ده يـ از آنجا كه بـه پد  ،نجا يدر ا. كرد يفرق م زنان در دوران پدر ساالرى

گـر مـى   يلـه د يجه جـادو و جمبـل قب  يعى واقف نبوده و آنرا نتيمرگ طب
بـا  ، Ĥمـد يبه بحسـاب م يله زن غريان قبين رو مرد كه در مياز ا ،دانستند

لـه زن  يبـه قب  كـرد كـه  يون و زارىها و خود كتك زدنها سـعى م ين شيا
ن سوء ظن ها ينمونه ا. نشان دهد كه او در مرگ زن نقشى نداشته است 

در  )Cognate( "كوگنات"و   )Dieri( "رىيدى "ل  يان قبايتوان در ميرا م
و  ،رديـ مي عى نمـ يبه مرگ طب  چ كسياز نظر آنها ه"كه   ،افتيا ياسترال
ه اسـت  يا همساي يله خودين است كه باعث مرگ فردى از قبيبر ا  فرض

   18".طان در آمده استيكه به تصرف ش
كـه   شدين باعث آن ميبه بودنِ مرد همچنين سوء ظن و غريهم

بستگان زن به سركردگى بـرادر وى كـه    ،مرديهنگامىكه كودك زن م"
لـه  يپـدر كـه از قب  ن گمان كه تنها يبا ا ،خالو و سرپرست واقعى بچه بود 

دسـته جمعـى بـه سـر او      ،باشد تواند باعث مرگ وى شدهيگر است ميد
ست يپدر مى با "ها  "مائورى"ن يبدر . مى زدند   خته به شدت كتكشير

ان يـ نكـه خـون نما  يا  به محـض . مجروح شود آنقدر از خود دفاع كند تا 
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خانه پدر  ،ن ياز ا  تازه پس ،اما گروه مهاجم ،گشت يشد نبرد متوقف ميم
شد به آن دست انـدازى  يا كه مزى ريرا مورد تاراج قرار مى دادند و هرچ

بت يپـدرِ مصـ  و سرانجام در جشنى كه از طرف  ،كرد به غارت مى بردند 
   19".افتنديشد حضور ميبرپا م زده و بدبخت

سرانجام كار نگهدارى و تر و خشـك كـردن بچـه حـداقل بـراى      
ن مـورد بقـدر كـافى    يـ گرفت كه ما قبال در ا مدتى توسط مرد انجام مى

ك سلسله مسائلى كـه بعـداً در نظـام پـدر     يا در مورد ام .م يصحبت كرد
  . ن تقاوتها وجود دارنديا ،ز ينكند يدا ميز پيساالرى جنبه تعصب آم

دخترى كه معشوقه هاى فراوان دارد  ،"نايكارول"ان يان بوميدر م
ن و آن يـ شتر با ايكه هر چه ب بطورى ،داشت شتر خواهان يبراى ازدواج ب

   20.كرد ه مىمحترم تر جلو ،رفت  مى
  ه غرور ين مايا ، Brames)( " برامس"ان يان بوميدر م ،نطور ميه

زنى كه عشـاق   ،رونياز ا. گران باشديمورد توجه د  ك شوهر بود كه زنشي
 اقـت وى گذاشـته مـى   يحساب لبه   ن از طرف شوهرشيا ،فراوان داشت 

  21.شد
هـاى نظـام پـدر     ژگـى يكـى از و ي ،به مسئله حسـادت  ،سرانجام 

در نظـام مـادر   . م يرسيمادرتبارى مرى و جاى نسبتا خالى آن نظام االس
. ف بوده است يار ضعيا بسيا وجود نداشته و يزى بنام حسادت يتبارى چ

ـ ياز آنجا كه همه برابر بوده و كسى چ ،در مورد مسائل مادى  از   شيزى ب
  .است نه اى براى بروز حسادت وجود نداشتهينرو زمياز ا ،گرى نداشته يد
ز از آنجا ين موارد نيان زن و مرد كه در ايبه روابط مماند موارد مربوط يم

ن مورد كه يو بعالوه حقِ فرد در ا ،بوده ان افراد آزاد يكه روابط جنسى م
ز ين مورد نيلذا در ا ،شده يت ميبا چه كسى رابطه داشته باشد كامال رعا
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نداشـته   ت وجـود حسـاد   حاد  حداقل نمونه هاى   بروز  اي براي نهيزم
  . است 

 ن يباال هرچند خود شواهدى كافى بر انمونه هاى ذكر شده در 
ت يـ ده اى مربـوط بـه نظـام مالك   يـ دعا هستند كـه حسـادت اساسـاً پد   م

جزئـى و  ار يه وجـود داشـته بسـ   يـ خصوصى است و اگر هم در جوامع اول
ان يـ العمـل بوم   ن موارد و عكسيكى از اينحال مطالعه يبا ا ،ف بوده يخف

كـه سـالها    "نووسـكى يمال" .كند شتر روشن مىيآن مسئله را بنسبت به 
 ،كـرده اسـت  يزنـدگى م  "انـد يتروبر"ر يان جزايان بوميق در ميبراى تحق
  : دهديم  گزارش

  
له براى مدتى روسـتاى  يقب  سيكى از پسران رئي "گايتوكوواى الب" 1915در اكتبر " 

نـد  يبه او مى گو"هنگام بازگشت . كند مى را براى انجام كارى ترك "اوماركانا"خود 
ـ يبت او با پسر ديغ در  "ايا گايدىگ"  كه زنش  "لـه يمـواى دا "لـه بنـام   يقب  سيگر رئ

ان باغها رفته اند و زن به بهانه يگر به ميكديصبح با  نكه آنها همانيده است و ايخواب
كند و يال آنها مدن خبر او دنبيبا شن. برده است ز با خود يظروف آب را ن ،آب آوردن
. دا مىكند يگر مشغول بوده اند  پيكديكه با يحالآنها را در  ،عات درِ گوشىيبنا بر شا

كـه البتـه    "گايتوكوواى الب" ،ولى بهرحال ،ست يقت امر چندان معلوم نيهرچند حق
كوزه هـاى آب انتقـام خـود را از    بر مى آشفد و با شكستن  ،ست يمرد خون آشامى ن

و نه  ،نى داشت يآفرنه قصد مشكل  "گايتوكوواى الب"اضح است كه و. رديمىگ  زنش
دم يمن دهمان شب . بگذارد  دة خود سرپوشيآنكه مى خواست بر احساسات لطمه د

در كنار وى نشسـته    در همĤهنگى كامل با همسرش ،ن يكه در جشنى شوهر خشمگ
  22".است
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  ازدواج 

  ان اقوام بومىيدر م
 

  ارى از يبس  ،خ يماقبل تار  دوران  از  هماند يان اقوام باقيدر م
ان آنها روابط يدهد كه چگونه در ميمقات بعمل آمده نشان يتحق

ن يشـرفته تـر  ياز پ   بطـور اخـص   جنسى   روابط و   زن و مرد بطور كلى
  . باشد يشرفته تر و متمدنانه تر ميز پيجوامع متمدن در عصر حاضر ن

م كه چگونه آزادى جنسـى  يديما در مورد روابط قبل از ازدواج د
ن كشـورهاى اروپـائى كـه از    يشرفته تريان آنان در حدى است كه پيدرم

  .رسند يبه پاى آنها نم ،كا هم جلوترنديلحاظ انقالب جنسى حتى از امر
آغاز ان آنان ازدواج زمانى يد گفت كه در مياما در مورد ازدواج با

  ن وقتـى اسـت كـه   يـ افته اند و اي  زه هاى سكسى كاهشيگردد كه انگيم
رابطـه    ،باشـد  يقانه مـ يو رف  پردوام  رابطه  كي  در پى  تريشب   شخص

تا سائقه هـاى جنسـى   بناى همدمى و همĤهنگى روحى باشد كه بر م اى
ـ  يديما در گذشته د. زود گذر  ه دختـران و پسـران از خـالل    م كـه چگون

 ،نـد  رگر دايكـد يجنسى و آشنائى هاى متنوع و گسترده اى كه با روابط 
 بـراى ازدواج و زنـدگى دائمـى بـا او بـر مـى      آگاهانه جفت نهائى خود را 

  .ننديگز
هرچـه سـن جفتهـا     ،ان يـ ان بومين امر آنست كه در ميجه اينت

قـوى تـر و    ،هـر رابطـه دوسـتى معمـولى      مانند ،رود روابط آنهايباالتر م
      "نلنــديگر" ان  اقــواميــدر م ،ن امــريــنمونــه  ا. گــردديمســتحكم تــر م

(Green land) رود يـ ان آنهـا هـر چـه سنشـان بـاالتر م     يـ در م "ست كه ا
 هــاى  )Tocantin( "نيتوكــانت"ان يــدر م23".شــود شــتر مــىيعشقشــان ب
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داقل بـه او  حـ نباشـد    ك بـومى عاشـق زنـش   ياگر  "حتى   ،ز ين ل يبرز
د توجـه  يـ البتـه با  24".كنـد يك دوست و همدم سودمند نگـاه م يبعنوان 

 ،هاى سـوزانِ عصـر تمـدن    عشقزى از نوع يه چياولداشت كه در جوامع 
ها و كمبودهاى روحـى و روانـى و   يناشى از سرخوردگ ،ك نظريبر كه بنا 
  . وجود نداشته است ،باشديجوامع من يج در ايهاى جنسى را ناكامى
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  اولفصل 
  

  نظام هاى اشتراكى مادرتبار  در همه جا
  شوند واژگون مى

 
  اشرافيت قبيله اى و اضمحالل كالن

          
و  استقرار نظام مردساالرى از خالل خارج كردن قدرت اقتصادى

در كنـار زنـان تمـامى    . كه عملى گشت سياسى از دست تنها زنان نبود 
در واقـع از  . دادندرت خود را از دست قد اعضاى مذكر و عادى كالن  نيز

كسـب قـدرت از طريـق    مالكيت خصوصى ميـل بـه     زمانىكه با پيدايش
 ،به مسئله مركزى روسا و اقشار باالئى كالن تبـديل شـد  گردآورى اموال 

براى برابرى و تعاون و زندگى جمعـى و  جائى  ،در نظر آنان  ،نگاه ديگر آ
ـ     اشتراكى كه پايه و اساس  ،ببعـد بتـدريج  از آن . اقى نمانـد  كـالن بـود ب

ت خصوصى  و گـرد آورى  امـوال  از   در سايه مالكي ،هرچه كه اين اقليت
ه از طريـق  چـ  ،قدرت  اقتصادى  و  سياسى  بيشـترى برخـوردار ميشـد   

به زيان اعضاى عادى و چه از طريق بكـارگيرى  قانون گذارى هاى جديد 
ترى اموال عمومى كالن را بـه  بيشبا قَدر قدرتى  ، جبر و زور بر عليه آنها
از از دسـت  ورده و قـدرت اقتصـادى و سياسـى را    آدايره كنترل خود در 

  .ساخت يتوده عادى كالن خارج م
     با جـدا شـدن تـدريجى قشـر بـاالئى قبيلـه       ،اين كار در همه جا

قدرت مسلح ويژه براى خود و كار برد آن ايجاد  ،از عضو عادى  )رهبران(
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قدرت جديدى بر باالى سر در يك كالم ايجاد اشرافيت و  و  بر عليه بقيه

و وانين جديد برعليه مالكيت عمـومى  مردم و كار برد آن از طريق وضع ق
ال عمومى و تصـاحب  قواعد اشتراكى قبيله و خلع يد تدريجى اعضا از امو

  . انجام گرفت آن به نفع خود 
  وبشبـا ارگـان هـاى سـرك     ،باين ترتيب بود كه جامعه طبقـاتى  

از ويرانه هاى نظام اشـتراكىِ كـالن و قبيلـه     ،مسلح   مانند دولت و ارتش
در . تمـدن مبـدل گشـت   ر آورد و به الگوى جامعه در عصـر  بود كه سر ب

اين تحول در آتن   كالسيك  به قول انگلس ةنمون بطور خالصه به اينجا ما
   1.ميپردازيمو از قول خود او   ، ن يكى از دولت شهرهاى يونا

 
  اضمحالل نظام كالن در آتن و رم

  پدرساالر از دل آنها برده دار، سركوبگر وِو عروج تمدنهاى 
 آتن

  
ونـان  اطالعات بدست آمده از كند وكاوهاى باستانى در اطـراف ي 

در ايـن   ،هزار سال قبل از ميالد  7كه تا دهد  خبر از سكونت اقوامى مى
در . شتغال داشته اند ياهى اشكار و جمع آورى دانه هاى گمناطق به كار 

اقـوام  قوام مزبور كه مطمئنا ماننـد همـه   ا. م . هزار سال ق  4تا  7حدود 
ـ        بـه مرحلـه    ،د بدوى بشـكل مـادر تبـار و اشـتراكى زنـدگى ميكـرده ان

اين اقوام در . اوليه و بعد گله دارى تكامل مي يابند كشاورزى و باغدارى 
رانـى كـه بـه عصـر اسـاطيرى      دو. م . ق  1100تـا   1600دورانى ميـان  

)(Heroic Age  مرحلـه گـذار از نظـام     ،ددبـاز مـى گـر     ∗در اشعار هـومر
                                                           

ميزيسـته و در دو منظومـه معـروف    . م . هومر شاعر اساطيرى يونان كه در نيمه دوم قرن هشـتم ق   ∗
  .  از ميالد بازگو ميكند  قبل 11تا  16خود اوديسه و ايلياد تاريخ اساطيرى يونان را در سده هاى 
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دوران  در اين. و مادرتبارى را به نظام پدر تبارى طى مىكردنداشتراكى 

اولين بار در هيئت ملت هاى كوچك بـا يـك   است كه قبايل مزبور براى 
برج و بارو محصـور  ا در شهرهايى كه دور تا دورشان بديگر متحد شده و 

  . گشته بود مستقر مى گردند 
زى و آغـاز  كشاور ،در همين دوران است كه  با توسعه گله دارى 

و ايـن امـر بـه     ،ميابـد    و  ثروت  آنـان افـزايش  توليدات   ،صنايع دستى 
ن قبايـل نسـبت بـه    زنـدگى سـرا  و  تدريج اثر خود  را  در  تفاوت  ثروت

قبيلـه اى  از اشرافيت  و آريستوكراسى    قشرى  دايشاعضاى عادى  و پي
  . پديدار مى سازد 

اشــرافيت قبيلــه اى در پــى  تمركــز تــدريجى ثــروت در دســت
ى كه قبايل متحد شده مزبور براى تصاحب زمينهـا ي ايپى در پجنگهاى 

خود بـه آن دسـت   ثروتمندتر همسايگان بهتر و صد البته غارت و چپاول
ه نه تنها قسـمت عمـده اسـرايى كـه     ك چرا. تشديد مى شود  ،زدند  مى

 يب آنان مـى آمدند نص بصورت برده در اين جنگها و چپاولها بدست مى
اعظم ثروت هاى بدست  آمده نيز در اختيار آنـان  قسمت  ،بعالوه .  گردد

  . گيرد  قرار مى
بـه تـدريج قـدرت سياسـى      ،قـدرت اقتصـادى    بموازات افـزايش 

بطوريكه شـوراى قبايـل كـه قـبال     .   ميĤبد  اشرافيت قبيله اى نيز افزايش
  بود و اكنون تنهـا بخـش   همة كالنهاي كوچك و بزرگمتشكل از سران 

بـر   ،آريستوكرات آنـان را در بـر ميگيـرد      شده و كم و بيشدست چين 
بـه هـيچ تصـميمى جـدا از تـوده      گذشته كه نمىتوانست دسـت    عكس

بـار  اى اولـين  هارچوب اختيـاراتى كـه بـر   اكنون در چ ،اعضاى خود بزند 
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تصــميم  درمــورد بعضــى مســائل مهــم مســتقالنه ،بدســت آورده اســت 

در اشــعار  Dionysius)( " ســيوسديوني"همــان شــورائى كــه .  مىگيــرد
 Kratistoi)(و نجبـا  اساطيرى تحت عنوان شوراى اشراف  مربوط به دوران

  . آورد از آن صحبت بميان مى
ه كـامال  ومت فردى كحك  نيز نطفه هاى پيدايش ∗در اشعار ايلياد

 خـورد  سازمان قبيله اى بوده است به چشم مىمغاير با نظام دمكراتيك 
 Agamemnon)( "آگـاممنون "از Odysseus)("اُديسـه  "چنانكه هنگاميكه 
) Troy(  "تـروا  "  فدرال در برابر شـهر اشـغال شـده     فرمانده عالى ارتش

در  ،آمده است  اختالف پيشهنگاميكه در ميان يونانيان  ،گويد خن مىس
يكنفـر  شر است ؛ بگذار فرمانده  ،ت جمعحكوم ": گويديتكه اى چنين م

  "باشد
قدم بعدى استقرار يك قدرت مركزى در آتـن اسـت كـه بجـاى     

بخشى از امـورى را كـه قبايـل و    ولى حداقل  ،ى قبايل اگر نه همه شورا
اسـى  اسو قـانون  . د در اختيار خود بگيـرد كالنها مستقال در دست داشتن

شهروند آتنى  ،له جديدى كه جايگزين قانون كالن شود و بجاى عضو قبي
را صرفنظر از عضويت يا عدم عضويت  ∗"آتيكا  "ساكنين يعنى همه  ،را 

   . شان در قبيله برسميت بشناسد
 Theseus)( " تسئوس"در قانون اساسى جديد كه به  ،در واقع هم

م صـرفنظر از اصـل و نسـب    كـل مـرد   ،بار براى اولين  ،باشد يمنتسب م
كشـاورزان    ،)Cupatridai(بـه سـه طبقـه نجبـا      ،كالن و قبيلـه اي شـان  

                                                           
توسط  "تورى  "يكى از منظومه هاى اساطيرى هومر شاعر يونانى كه در مورد محاصره شهر  ∗

  . يونانيان و جنگ با آن است 
  ∗   .قلمرو دولت شهر آتن
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)Geomoroi( ،  و صنعتگران)Demiourgoi( قسيم مى شـوند كـه در آن   ت

يكه در در حال. به مقامات باال انحصارا به نجبا تعلق مىگيرد حق انتخاب 
ى كــالن وجــود نداشــت و همــه اعضــانظــام كــالن طبقــات اجتمــاعى 

هويت فرد نيـز  . مىتوانستند بطور مساوى براى مقامات باال انتخاب شوند
  .نشات مىگرفت   در كالن و نه از اين يا آن طبقه خاص  از عضويتش

  و ارثى كردن و حفظ   ثروت   فزايشا  ب  به اين ترتيب است كه
  از نجبا   جديدى قبيله اى طبقه از درون اشرافيت  ،در نسب پدرى  آن
از لحـاظ  با متمايز كردن قدم بـه قـدم خـود     اشراف شكل مىگيرد كه و

 ،همچون قـدرتى خـارج از كنتـرل مـردم      ،سياسى و نظامى  ،اقتصادى 
  .  سر جامعه اشتراكى و نظام قبيله اى آن قرار مىدهد خود را بر باالى 

 ،يخ غـارتگرى هـا   تـار  ،تاريخ اين طبقه اسـت   ،تاريخِ جامعه   از اين پس
 سركوبگرى ها و در يك كـالم تـاريخ پيشـروى آن بـه    جوئى ها و سلطه 

  . شتريسوى قدرت ب
گامى كه چنانكه براى هر  ،نميرود   البته اينكار به آسانى به پيش

توده قبيله  ،بايد به همان اندازه  ،به جلو بردارد اين طبقه نوپا مى خواهد 
سياسـى و   ،صـادى  او را از لحاظ اقت ،عضو عادى كالن را به عقب براند  و

  برابر خود خنثى كند و از اينرو مقاومت وى را در  ،د نظامى خلع يد نماي
كـار غـارت و    ،به اين ترتيب است كه قبل از اصـالحات سـولون   

به آنجا مىرسد كه در برابر اشتهاى سيرى ال مردم تجاوز به حقوق و امو
. ى مانـد  در امـان نمـ  هـيچ چيـزى    ،تازه به قدرت رسـيده   ناپذير طبقه

ز وسائل مهم گـردآورى ثـروت تبـديل    مبادله و اقتصاد پولى كه به يكى ا
اعضـاى   ،)اختـراع يونانيـان   (شده و در كنار آن نـزول خـوارى و رهـن     

معمولى كـالن را كـه در برابـر از دسـت دادن تمـامى امتيـازات زنـدگى        
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صاحب تكـه زمينـى    ، و به يمن مالكيت خصوصى  ،اشتراكى و قبيله اى 

در  ،قتصـادى و سياسـى كـالن    اكنون محـروم از حمايـت ا   ،ه بودند شد
  هاي بدهي رسيده و   خون آشام مالك و نزولخوار تازه به دورانچنگال 

  . است سنگين به آنها گرفتار كرده  
كم كم كار رهن و تصرف زمينهـاى اعضـاى معمـولى كـالن بـه      

كه بر آن ايـن  زمينى يافت نمى شود  "كايآت "ائى ميرسد كه در مزارع ج
پـول در رهـنِ   اين زمين در برابر فالن مقدار : اعالن نصب نشده باشدكه 

 ،زمينهائى هم كه فاقـد چنـين اعالنـاتى هسـتند     . فالن مالك قرار دارد 
وسـط نـزول   ت ،و رهـن    اند كه يا قبال بهمين ترتيب زير بار قرضهائى آن

ى قرار گرفتـه انـد   يا در اختيار دهقانان خوشبختخوار مصادره شده اند و 
پرداخت پنج ششم از محصول خـود  اينرا داشته اند تا در قبال   نسكه شا

را بدسـت  ندن و كار كردن بر روى زمـين خـود   اجازه ما ،به مالك جديد 
  . آورند 

كمتر  اگر قيمت زمين. و تازه قضيه به همين جا ختم نمى شد  
  فرزنـدش  ،مين عالوه بر ز  ،مجبور مىشداز بدهى صاحب زمين بود وى 

بـه ايـن     .نـده بگـذارد  گيربرده در اختيار نزولخوار و رهـن   را نيز بعنوان
فرزند اولين ثمره ناشى از حق پدرى بود كه عضـو سـابق     فروش...ترتيب 

فرزند هم كفـاف    در صورتى كه  فروش ، تازه . كالن طعم آنرا مى چشيد 
  فرونشـاندن عطـش    را نيز براى  بدهى وى را نمي داد مجبور بود خودش
  . فرو ناپذير نزولخوار به بردگى وى بسپارد 

چنين بود اوضاع وخيمى كه سر انجام به اصالحات سولون منجر 
به جـان و مـال مـردم و      خواران كار تعرضكه در آن نزول اوضاعى . شد 

حفظ   كه وظيفه اش  اعضاى ساده كالن را بجائى رسانده بودند كه دولت 
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ناچار شده بود  ،حاكمه بود   بقاتط  و  فظت از كل نظامتعادل براى محا

  .  هاى بخشى از آنان را بگيرد تا جلوى زياده روى
  

  اصالحات سولون
 

غـو مـى   تمام بدهى دهقانان ل ،م. ق  594با اصالحات سولون در 
تمام اعالنات  ،نزول خواران محدود مىشودگردد و آزادى بى حد و حصر 

يا بـه   ،فرار كرده   رداشته شده و همه كسانىكه از روى زمين ها ب  فروش
   . بردگى فروخته شده بودند به خانه و كاشانه خود بازگردانده مى شوند

طبقه بر حسب مقدار دارائي شان  4تمام اهالى اينبار به  ،بعالوه 
 )Medimni(  "مديم نى" 100و  ، 300 ، 500 صاحبانِ : تقسيم مى شوند

زمـين   "مديم ني"هر د و بنابراين بوشل بو 16. 1معادل "مديم نى"هر (
بـى  سـه طبقـه اول را، و    )گندم ميدادمقدار زمينى بود كه همين مقدار 

طبقه چهارم را  زمين داشتند "مديم نى" 100و آنها كه كمتر از  ،زمينها
   . دادندتشكيل مي

ـ  3تمام مقامات دولتى به  ه طبقـه  طبقه اول و باالترين مقامات ب
چهارم كه پائين ترين طبقه بود  از تنها حق طبقه . ى گرفت اول تعلق م
مقامـات از طريـق راى   تمـام  . مع عمومى برخوردار مـى شـد   راى در مج

در آن طبقه چهـارم نيـروى    گيرى در مجمع عمومى انجام مى گرفت كه
ه حـق انحصـارى بـاالترين طبقـ     ،باين ترتيب . تشكيل ميداد  رااكثريت 

همين طـور حـق   . گيرد رسميت مى يابد رت قرار قد   براى آنكه در راس
كـالن تكميـل   ر قانون اساسى سولون بزيان نظام مالكيت خصوصى كه د

كه قبال تنها در داخل كالن زمين هاى كالن  ،طبق اين قانون. مىگردد 
الن نيـز  اكنون مىتوانند به فـرد خـارج از كـ    ،بودند   خريد و فروشقابل 
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ه قبال بعنوان پايه قدرت بى مصـرف شـده   را كفروخته شوند و اين كالن 

  .  هم مي پاشاند بعنوان يك واحد اقتصادى نيز از  اكنون ،بود 
  

  حرفه اى بجاى  جاىگزينى ارتش
 توده مسلح كالن

 
كـار جـدا شـدن قـدرت      ،بهمين روال و بموازات ايـن تغييـرات   

آن در دست طبقات حاكم نيز تكميـل  ظامى از توده كالن و قرار گرفتن ن
بـود از    ارتشمهم   سواره نظام كه بخش ،سولون در اصالحات . ى گردد م

. پياده نظـام از طبقـه سـوم     و ،اعضاى تنها دو طبقه اول تشكيل ميافت 
ن چهارم يا بعنوان پياده نظام سبك و بـدون سـالح و يـا در ناوگـا    طبقه 

  . خدمت مىنموددريائى بصورت احتماال مزدبگير 
سـتقرار نظـام مردسـاالرى و مالكيـت     در جريـان ا  ،باين ترتيـب 

اين تنها زنـان نبودنـد كـه     ،خصوصى و بدنبال آن از هم پاشيدگىكالن 
خود در كالن به از موقعيت برابر و باالى  ،ديديم همانطور كه در گذشته 

در اينجـا  . آن سقوط مىكردنـد   وضعيت برده وار خود در نظامات بعد از
نيز موقعيـت  تمامى توده عادى كالن  ،بهمراه آنان  ،بينيم كه چگونه مى

. داده و به وضـعيت فالكـت بـار موجـود مـى افتـد       برابر خود را از دست 
اى در نظام بعـد از كـالن   ح همگانى در كالن با تسليح حرفه تفاوت تسلي

  . در همين بود 
نظــام  تسلســح همگــانى  بــا  ،در گذشــته و در نظــام قبيلــه اى 

كـه   در نظام مزبـور . ازگارى داشت ساختار اشتراكى و يكدست جامعه س
همچـون تنـى واحـد     ،بهنگام خطر  ،بودند در آن همه افراد قبيله مسلح 

نظام جديد بـراى   ، در حاليكه اكنون . براى دفاع از خود بپا مى خاستند 
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خـود نيـاز بـه نيـروى ويـژه اى      و چند پاره شـده    حفظ ساختار متناقض

ه موازات آنكه طبقه جديد ب. نمايد تا از يكى در برابر ديگرى دفاع داشت 
كالن را خلع سالح مىكرد الزم بود تا از همان افراد ميبايست فرد عادى 

نيـروى   ،ديگـران    خود در برابر تعرضبراى دفاع از  ،لع سالح شده نيز خ
  .مسلح ويژه اى بسازد

بـا   ،لون اين كار را آتنى ها ابتدا و در دوران قبل از اصالحات سو
مختصر براى حمايت كشتى هاى تجارتى خـود  نيروى دريائى ايجاد يك 

حـوزه تحـت نفـوذ    ى كوچك شروع  و بعد با تقسيم كل و جنگهاى دريائ
كردن هر ناحيه بـه فرسـتادن   و موظف  "Naukrariai"ناحيه  12خود به 
نظـام  و تجهيزات الزم براى يك كشتى جنگى به اضافه دو سـواره  نفرات 

  ،با گذشت زمان و بدنبال اصالحات سـولون    ،بااين حال .تكميل نمودند 
طبقات به مقدار زيـادى   توسعه توليد و ثروت اجتماعى و تركيب قديمى 

بطوريكه در پى پيشرفت مبادلـه و تجـارت و كألتوسـعه     ،تغيير كرده بود
افزوده شـده بـود و در    توليد بر تعداد بردگان به مقدار كامال چشم گيرى

مـردم   اصلىِ جامعه ميان اشـرافيت و تـوده     قصدر گذشته تنانتيجه اگر 
  آنـان  اين بردگـان و در كنـار   ،بردگان  چشم گير   افزايش  اكنون با ،بود

بودنـد كـه در    )ها و برده هاى آزاد شـده ها و خارجى  (تحت الحمايه ها 
  . گرفتند  برابر كل شهروندان قرار مى

از  ،دورانِ خود در شكوفاترين  ،آتنى ها ،در دوران بعد از سولون 
      هـزار عضـو تحـت الحمايـه     45هزار بـرده و   365  ،نود هزار شهروند آزاد

براى همين است كه  .شدند تشكيل مى )ها و بردگان آزاد شده خارجى (
بـه ايـن     .گيـرد  يگرى بخود مىدر اين دوره سازمان نظامى آتن شكل د

 طبقه قرار مـى در دست ثروتمندترين   كه در حالىكه كنترل ارتشمعنا 
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بردگان در آن هيچ  ،بسيار كمى ميĤبد   نقش  گيرد و طبقه چهارم در آن

  بقـول انگلـس   ،دولـت  ...در اينجا هم  ،بنابراين . نمى شوند نقشى را دارا 
  يعنى در شكل جمهورى دمكراتيـك اش  ،  ترين شكل اش حتى در عالى

 در سـازمان . ردگيـ  بر پايه نيروى مسلح جدا از مردم قـرار مـى   ،آتن  در
نفرات خود را مستقيما از مـردم    دريائى اشو ناوگان   نظامى جديد ارتش

نيروى مسلحى كه قـبال  بعبارت ديگر . تامين مى نمايند  يعنى شهروندان
اكنـون كـه    ،ديگر تشـكيل ميشـد     خشاز بخشى از شهروندان در برابر ب

و فقط از آنـان   از كليه شهروندان ،بردگان به خطر اصلى تبديل شده اند 
   تشكيل يافته است 

ق براى همين است كه در سازمان جديد بردگان بهـيچ وجـه حـ   
  برابراين ارتش  دفاع  در  كار. حمل اسلحه و شركت در ارتش را ندارند

  . دشمن خارجى و كنترل بردگان مى باشد 
 ،تنيـان  آن آ  باين ترتيب است كه دمكراسـى يونانيـان و در راس  

براى پوشاندن كثافات تاريخ خود آنقـدر بـه   متمدن غرب كه روشنفكران 
جامعه و نه مانند  كالن همچنان دمكراسى براى بخشى از  ، آن مي نازند

بشـدت   تازه همين دمكراسى نيمه كاره نيز پـايش . براى تمامى آن است 
گفتـه شـد آنـرا بـراى     كه همـانطور كـه     ها در كنار ارتش آتنى. لنگد يم

ويـژه    نيروى پلـيس  ،ل بردگان مسلح كرده بودند كنتردشمن خارجى و 
 ،آن به قدمت تاريخ تمدن شان اسـت  عمر   كه به قول انگلس ،را نيز  اى

كـه   در حـالى . براى  كنترل شهروندان عادى خـود بوجـود آورده بودنـد   
گانى براى دفـاع از خـود   هم  تنها يك ارتش ،سازمان كمون و نظام كالن 

داشت   براى امور داخلى خود نه نياز به ارتش. ت قبايل ديگر داشدر برابر 
  با   اين تفاوت افتخار آميز كالن و جامعه بدوى.  ويژه   و نه نيروى پليس
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  .    بود ترين  شكل  دمكراسى در دوران تمدن عالي

نكتـه  قصد من از توضيح نسبتاً مشروح باال نه تنهـا نشـان دادن   
عادالنـه و برابـرى    ،ز جامعـه آزاد  كه گذار امزبور بلكه همچنين اين بود 

 ،نابرابر و اسارت بار بعـد از آن   ،طلبانه انسان اوليه به جامعه غير عادالنه 
  . به آسانى انجام نگرفت و نمىتوانست هم بگيرد 

به فحشـا كشـاندن و    ،برده ساختن  ،اسير كردن  ،بعبارت ديگر 
  سال ر صدها هزاكه به هزاران و  ،پستى  انداختن انسان   و  ذلتبه  

 ،جـز از طريـق زور    ،عـادت كـرده بـود    سال زندگى شرافتمندانه و آزاد 
ر يآنها امكـان پـذ  ى در پى اشكال متفاوت بكار بردن سركوب و آزمودن پ

 ،  بخـاطر ماهيـت انسـانى اش    ،كه نظام اجتماعى قـديم   در حالى. نبود 
ىِ حـداقل  و دور از هرگونـه  درگيـر   ، بطور كامال خودبخودى و طبيعـى  

بـا    اش  تناقضولى نظام اجتماعى جديد بخاطر  ،دبرقرار شده بو ،داخلى 
و سـركوب و در يـك  دوره     فقـط بـا زور   ،سرشت آزاد و طبيعى انسان 

و پايان ناپذير بود كه مىتوانست خود را بر زندگى انسـان اوليـه   طوالنى 
  . تحميل كند 

  رم
 

و حـدت كـامال    حتـى بـا شـدت    ،ما همين تغيير و تحـوالت را  
نظام كالن و تحول آن بـه جامعـه    در جريان فروپاشى ،در رم  ،بيشترى 

 ،مانند نمونه آتـن   ،در آنجا نيز . مشاهده مىكنيم  طبقاتى بعد از آن نيز
در جريان رشد ثروت و اتحاد قبايل بدوى كه قـبال مـادر تبـار بـوده انـد      

در  ،ول زمـان  ر طـ و د ،بوجود آمده و رشد مىكنـد   ،اشرافيت قبيله اى 
و سـرانجام در   ،گرانه بعدى  قدرتمند تر مى شود جريان جنگهاى غارت 

كالن ها را با قـوانين جديـد   قدم به قدم قواعد زندگى اشتراكى حالىكه 



  ۴١٨...                                                     نظامهای اشتراکی مادرتبار 
__________________________________________________ 

 
را بعنوان يـك  پايه هاى قدرت خود  ،خود كنار زده و از اعتبار مى اندازد 

انجـام بـا رسـميت    و سر  ،د طبقه جدا و مسلط بر ديگران محكم مى كن
به مالكيت خصوصى و ايجاد ارگانهاى سركوب و دولت خـود را  بخشيدن 

كشورى و بعد نيمه جهانى سـازمان    در برابر توده كالن و مردم درمقياس
  . دهد  مى

ت ايـن رونـد بـه تشـديد تمـايزا      ،در اينجا نيز مانند نمونه آتـن  
ــدايش  ــى و پي ــاوت    درون ــات متف ــود طبق ــر مىش ــي": منج  "نپاتريش

)(Patrician   صاحب تجـارت و صـنايع دسـتى     ،طبقات زميندار ....ها كه
عادى و طبقات ميانى ها كه شهروندان  "پلب"ها و  " وسپوپول" ،هستند 

 كه متشكل از كـارگران و طبقـات بـى    "ايپرولتار"و  ،را تشكيل ميدهند 
  . باشند چيز مى

تـازه بـه   و آز لجام گسـيخته طبقـات     در اينجا نيز بدنبال حرص
هاى بـى پايـان    انقالبات و درگيرى ، سركوبها   و بخصوص ،دوران رسيده 

بـه قـانون   بر قانون اساسى جديـدى كـه شـباهت     بنا ،سرانجام  ،خونين 
همه مردانى كه حق حمل  ،قوانين سولون داشت   اساسى يونان بخصوص

م طبقه تقسي 5بر حسب ميزان مالكيت و ثروت شان به   ،اسلحه را دارند
كه يا اصال مالكيتى نداشته و يا  ،پرولتاريارا  ،گردند و ششمين طبقه  مى

لـع سـالح و از حـق    از دارائى طبقه پنجم بوده بكلـى خ  كمتر  دارائى اش
  . حمل اسلحه  محروم مى نمايند

 در اينجا نيز در مجمع عمومى كـه محـل كليـه تصـميم گيـرى     
كـه   ،از لحـاظ آراء   بلكـه  ، طبقـه اول كـه نـه از لحـاظ نفـرات       ،هاست 

اكثريت را داشته  دست بـاال را   ،متناسب با ميزان مالكيت هر طبقه بوده 
  ىمآورد و هر تصميمى را كه مايل است به تنهائى از تصويب  بدست مى
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   . گذراند 

از آنكـه در اثـر توسـعه ثـروت و در نتيجـه آن        در اينجا نيز پس
يـروى نظـامى ويـژه اى    ن ،عمده مى شـود كنترل آنان  ،گان جمعيت برد
در برابـر خطـر   دفـاع از امـوال طبقـه دارا      فـه اش آيد كه وظي بوجود مى

  . باشد  بردگان و پرولتاريا مى  خارجى و شورش
ها   "پاتريشين "در اينجا نيز از درون كشمكشهاى طوالنى ميان

سرانجام بـا يكـى    ،زمينها و مقامات دولتى ها بر سر تصاحب  "پلبين"و  
و نزولخـواران و بلعيـدن   ها با طبقه زمينداران بزرگ  "شينتريپا"شدن  

از كار بردگان جامعـه بحـد نهـائى     زمين هاى دهقانان كوچك و استفاده
رى كـامال  شود و باين ترتيب راه بـه روى عـروج امپراطـو    خود قطبى مى

  . گردد هموار مىمردساالر و قدرتمند رم 
 

  حمله و سلطه اقوام پدر ساالر
  ادر تباربر جوامع م

 
زمـان  روشن است كه اقوام مادرتبار همگى به يكباره و بطـور هم 

اين امر بطـور تـدريجى انجـام    . تحول يافتندنبود كه به نظام پدرساالرى 
ــوامى كــه در  در . گرفــت  ــدا يــك سلســله از اق شــرايط اقتصــادى و ابت

آنـان  جغرافيائى مناسب ترى قرار داشتند در اين مسير افتادند و بـدنبال  
بـراى  گروه هائى هـم بركنـار از چنـين تحـوالتى     . وام و جماعات ديگر اق

اخير هنوز به شيوه زندگى گذشـته خـود ادامـه    قرنها و حتى تا دورانهاى 
  . دهند  مى

  تمام قبايل مادرتبار صرفا از طريق   د كه كر  با اينحال نبايد فكر
 رتبارى كه به نظام نوين مالكيت خصوصى و مادت درونى خود بود تغييرا
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عمـدتا بـه كـار گلـه دارى و     حمالت اقوام پدرساالرى كه . دند قدم گذار

د بـه اقـوامى كـه همچنـان در مرحلـه      تاخت و تاز و شكار اشتغال داشتن
  مادرتبارى و كشاورزى اوليه باقى مانده بودند عامل ديگرى بود كه بخش

ره بـه دايـ   ،مادر تبـار را تحـت ايـن حمـالت و بـه زور      رى از جوامع ديگ
  . مناسبات جديد كشاند 

برى اين قبايل كه در دشتهاى وسيع شمالى از اسـتپ هـاى سـي   
و عمـدتا بـه كـار     ،چين  پراكنده بودنـد  گرفته تا سرزمين هاى  شمالى 

در دورانـى حـدود    ، شكار و تاخت و تازهاى قبيلـه اى اشـتغال داشـتند    
در پى يافتن  ،مدت ها بعد از آن قبل از  ميالد و حتى تا  3000تا 3500

هـاى   زمينبا حمالت سهمگين خـود بـه سـر    ،سر زمينها و مراتع جديد 
بسيارى از جوامع مادر تبار موجـود را از ميـان    ،آباد و حاصلخيز جنوبى 

  . مناطق براى هميشه پايان دادنده و به موقعيت برتر زنان در اين برداشت
اى در چين قبايل پدرساالر ترك و مغول كه مجهـز بـه ارابـه هـ    

را  "شـانگ  "فروانروائى مادرتبار  ،از شمال بودند  )War Chariots(جنگى 
ه فئودال سرزمين چين ك در جنوب به نابودى كشاندند و خود به لردهاى

  . شود تبديل شدنداز اين دوره وارد عصر تاريكى مي
اوليـه تمـدن    در بين النهرين نيز نه تنها سومريان در دوره هاى 

همـين وضـع در   . عرب نيز هنوز مادر تبار بوده انـد   اىبلكه پاتانه ،خود 
و در يونـان   )Crete( "كـرت "در جزيرة  Mineon)( "مينه ئون"در  ،مصر 

همانطور كـه  البته در اين جوامع اخير . ه استماقبل هومر نيز صادق بود
رى عمدتا از طريق تحوالت تحول به نظام پدرساال ،در مورد يونان ديديم 

  .دخالت خارجى انجام گرفت و بدون درونى 
 ر اوائل كه قبايل مردساالر آريائى د در ايران و هند نيز هنگامي
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در پــى يــافتن  ،از شــمال و از ناحيــه قفقــاز ،هــزاره دوم قبــل از مــيالد 

مهاجرت مـى كننـد در   به دشتهاى حاصلخيز جنوبى  ،جديد سرزمينهاى
   ،.اين مناطق نظامهاى زن تبار برقرار بوده است

ر بــر از وجــود انســان دختحقيقــات باســتان شناســى  ،اندر ايــر
عراق  حداقل تـا حـدود دويسـت تـا     مناطق  مرزى غرب  در كردستان  
حاكى از وجود  اقوام   ،اين تحقيقات  2.چهارصد هزار سال قبل را مىدهد

شــمال شــرقى ن هــاى بعــدى در منــاطق بختيــارى در شــكارگر در دورا
در چهـار   4ديكـى بهشـهر  رزى در نزكشـاو   و مدتها بعد پيدايش 3شوشتر

  . باشند يم م. ق هزار سال 
بوده و  اين دورانى است كه در اين مناطق نظام مادرتبارى برقرار

و كنترل آن در دسـت خـود از مقـام بـاالئى در     زنان با اختراع كشاورزى 
در بعضى مناطق مانند كردسـتان  كه  تا جائى  ∗.وردار بوده اندجامعه برخ

كـه   ،اقوام آريائى    5.را نيز به عهده داشته اند  زنان حتى فرماندهى ارتش
سـعى  در ابتـدا   ،ز سلطه بر فـالت ايـران  ا  پس ،دامدار و جنگجو بوده اند 

اشـتغال داشـته انـد تحـت     كشـاورزى    كـار  بـه    مينمايند تا زنان را كه
كـه   )فرشته(امشاسپندى  6يكى از  "مذسپند ار". در آوردندكنترل خود 

آفريـدگار جهـان    "اهـورمزدا "توسط  ،رارى آبادانى بر روى زمينبراى برق
كـه   6باشـد  در ضمن فرمان بردارى مـى مظهر كشاورزى و  ،شود يخلق م

                                                           
نـام بـرد كـه قبـل از ورود آرياهـا ،      ) Kirisha( "كير يشا"توان از خداى ايالمى زن  براى نمونه مى ∗

خوزسـتان ،  ( بوده و پيكره هاى او به اشكال مختلف در ايـالم    نوان رب النوع فراوانى مورد ستايشبع
آئـين ايـن   . پراكنده بوده ) ، اهواز و خرم آباد كنونى  لرستان ، پشت كوه  و كوه هاى بختيارى ، شوش

در در ميـان ايرانيـان از   كلمه ننه بمعنى ما.  تا عصر پارتها ادامه داشته "نانايه"رب النوع تحت عنوان 
، بنفشه حجـازى  "زن به ظن تاريخ  ": نقل از .  نام همين خداى زن است كه تاكنون برجا مانده است

   . 34، صفحه 
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ها به فرمان بردارى  يعنى تمايل آريائى  ،خود نشاندهنده وضعيت موجود

اينرو صـاحب قـدرت بـوده انـد از      عهده دار كشاورزى و اززنان بومى كه 
  سـه امشاسـپند زن در ميـان شـش    وجـود   ،بعـالوه  . مردان بوده اسـت  

نشـان   ،امشاسپندى كه اهورامزدا براى خلـق و اداره جهـان مـى آفرينـد    
بـار جنـوبى بـه    آنست كه آريائيان به هنگام مهاجرت بـه منـاطق مـادر ت   

و آنها را تحت كنتـرل   نمى توانند بر زنان مسلط شونديكباره و به آسانى 
  . مطلق خود در آورند 

اينكه  در مذهب  زرتشت  نسبت  به  مذاهب  مردسـاالر  ديگـر   
ى نسبت بـه  تحمل بيشتر ،نسبت به مذاهب سامى بعد از خود   بخصوص

آن زنان كه هرچند همچنان تحت سـلطه مـردان   زنان وجود داشته و در 
مورد سركوب و خشونت   زبورم  ولى بهرحال كمتر از مذاهب ،قرار دارند 

بـوده  ذ همين اقوام مادرتبار و ميزبـان  بخاطر مقاومت و نفو ،قرار ميگيرند
اجـازه   به مـردان  در مراحل اوليه شكل گيري نظام پدرساالري،  است كه

  . چنين زياده روى را نميداده اند
اوراد  (هـا   "ودا"در هنـد در  به طرز برجسـته تـري   ما همين را 

اين اوراد هرچنـد بـه   .  مي يبنيم  )ها بهنگام ورود به هند مذهبى آريائى
هاى زيادى ولى در آنها نيز هنوز نمونه  ،د اقوام آريائى مردساالر تعلق دار

ا نيز ناشى از نفـوذ و قـدرت   از آزادى زنان به چشم مى خورد كه در اينج
ا از آريائىهاز شكست   در جوامع مادرتبار ميزبان بوده است كه  پسزنان 

چنانكـه منـابع   .  يكشبه از ميان رفتنى نبـوده اسـت   قدرت و نفوذ آنها  ،
ميدهند كـه    گزارش "Ha Hun Shu" چينى باقى مانده از آن زمان مانند  

هـر   ،دهند  قرار مى زنانشان را مورد احترام باالئى "آريائيان ساكن هند 
نـام  همچنـين آنـان   . ت مىكنـد با آن موافق  آنچه كه زن بگويد شوهرش
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كـه   7"ان ميگيرنـد شان را از پدر و نام خانوادگى شان را از مادرشيشخص

نفوذ سنن مادرتبارى در ميان آنـان بـوده   د وجود قدرتمناين خود نشان 
  :      است چنين آمده  "وديك"يكى از اوراد  و يا در. است 

  
 ،باشـد    قِ خواهران شوهرشبانوى مطل ،  بانوى مطلق پدرِ شوهرش ،بگذار همسرت  " 

    8.باشد   او بانوى مطلق برادران شوهرشبگذار 
  

جامعـه ايكـه در    ،گويد  مى "بريفالت"همانطور كه  ،در حاليكه 
از نظر سازمانى اساسا يك جامعـه پدرسـاالر    ها  ترسيم شده است "ودا"

مذهب و  ، با طبقات اريستوكراتيك  ،است ؛ يك جامعه شبانى و جنگجو 
ع اشكال اوليه اجتمـاعى كـه   ايكه بهيچوجه با اين نوادبيات تكامل يافته 

اوراد  ،بنـابراين  . زنان اين چنين قدرت داشته باشند انطباق نـدارد در آن 
حاكى از مرحله اى از تغييـر نظـام مـادر تبـارى بـه      واند مزبور تنها مىت

و سعى ميكند جامعه رقيب جامعه مردساالر  ،باشد كه در آن پدرساالرى 
سياسـى بـر آن غلبـه كـرده     كه از لحاظ نظـامى و   ،را  خودتحت كنترل 

در درون  ،و به طور تدريجى   از طريق سازش ،نظر فرهنگى نيز از  ،است 
  . دنمايخود هضم 

از   بعـداً و پـس   ،كـه مـا مـى بينـيم چگونـه       ،براى همين است 
اثـر  ( "ماهاباراتا"وقتى كه در  ،اساطيرى در دوران  ،گذشت ساليان دراز 

  طريق اطاعت از شـوهرش زن تنها از  "Ĥيد كه يم )وف هندى معراساطير
توسط نظام جديد م جامعه مادرتبار كار هض ".رود است كه به بهشت مى

رسد و نظام پدر ساالر كامال بر نظام مـادر تبـار    ان مىيپابه    كم و بيش
   9.كند  غلبه مى

  هاى شكرد كه بهرحال و عليرغم اين ساز  منتها نبايد فراموش
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نه تنهـا در جـوامعى كـه در خـالل      ،جديد استقرار مناسبات  ،تاكتيكى 

بلكـه در جـوامعى هـم    افتند يبه نظام مرد ساالرى تحول  تحوالت درونى
ر بـه دايـره مناسـبات جديـد     كه در اثر حمالت قبايل وحشىِ پـدر سـاال  

. ت اغب از طريق خشونت و با دشـوارى انجـام گرفتـه اسـ     ،شدند پرتاب 
اقوام مردساالر نواحى شـمالى بـه منـاطق    كه در جريان حمله  باين معنا

ايـن   ،منـاطق  هرچنـد در بعضـى    ،هاى حاصـلخيز آن  جنوبى و سرزمين
ولـى   ،جايگزينى با مقاومت و در نتيجه خشونت كمتـرى عملـى گشـت    

سلطه مردان و نظام مردسـاالرى   ،اغلب قريب به اتفاق موارد عمدتا و در 
كه گاهى قرنها بطول جنگها و خشونتهايى  ،نى زات طوالبر زنان طى مبار

  .  گشت يمى انجاميد ممكن م
  ديوان "با   جنگ از اين خشونتها در روايات اوستا تحت عنوان 

كه همان اقوام مادرتبار ساكن اين مناطق  "شياطين گيالن"و  "ندرانماز
ه تشكل جامعـ كه سيزدهم يشت  ،بنابر اين روايات . شود مىبوده اند ياد 

كيومرث كند آغاز مى Gaya Maratan)( "گيا مرتن"ايران را با كيومرث يا 
زدا را شـنيد معرفـى   را جد اقوام آريائى و اولين انسانى كه نـداى اهـورام  

   . دمينماي
از   پس. دان را از آغاز مزدا پرست ميدانيبعبارت ديگر اوستا آريائ 

يه و پيشين و يا بمعنى قانون اول(پيشداديان كيومرث هوشنگ سرسلسله 
هرا به مناطق جنوب درياى خـزر  هوشنگ از كوه . شود مي) ام پيشيننظ

از   پـس    .را مغلـوب ميكنـد   ديـوان مازنـدران و شـياطين گـيالن    رفته و 
بجـاى   "ييمـا "اسـاطير  در برخى از . به سلطنت ميرسد "ييما"هوشنگ 

  يمِ جم است كه به جمشيد يا  يا   يمي  او همان. است كيومرث آمده 
  10.تبديل شده است ،درخشنده 
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اقوام آريـائى سـاكن    از نظر بعضي محققين، از آنجائيكه ،از اينرو 

به جنوب دريـاى خـزر و بـه منـاطق گـيالن و      اً از شمال بخش ،شمالدر 
 ،بـا ديـوان و شـياطين    بنابراين جنگ آنـان   ،جرت ميكنند مازندران مها

همانطور كـه آثـار باسـتان    است كه  همان جنگ با اقوام مادر تبارى بوده
شناسى در بهشهر نشان ميدهد به كار كشاورزى  در اين مناطق  مشغول 

  . بوده اند 
ح آنرا كه شر ،واضح  است كه جنگ آريائى هاى مهاجم با ديوان 

از نظـر اجتمـاعى مقابلـه دو نظـام      ،ميخوانيم بخشا در اوستا و شاهنامه 
نظـام ضـد انسـانى و    .  اسـت   اقتصادى متضاد با يكديگر بـوده  -اجتماعى

و برابـرى طلبانـه    ،و نظام انسانى  ،سركوبگر مبتنى بر مالكيت خصوصى 
  .دمكراتيك مبتنى بر مالكيت اشتراكى 

واضح است كه چه در داستان هاى اوستا و چه در داستان هـاى  
شاهنامه فردوسى ديوان همان اقوام مادرتبار و شاهان نيز از همان اقـوام  

ده اند ، اقوامى  كه نطام مردسـاالر، وحشـيانه و ضـد انسـانى     پدرساالر بو
خود را كه بر پايه مالكيت خصوصى، آريستوكراسى عشيره اى و سركوب 
رده هاى پائينى اعضاى عادى قبيله قرار داشـت ، بـر ويرانـه هـاى نظـام      
اشتراكى، و برابرى طلبانه ساكنان اوليه و مادرتبار فـالت ايـران بـر قـرار     

  . نمودند
اين تضاد و رويارويي بطور روشن و گويائي در اشعار شـاهنامه در  
جنگهاي ميان ضحاك كه نماينده توده مردم و نظام دمكراتيك اشتراكي 
بوده، و جمشيد كه طبقات و خانواده يعني اركانهاي تازه تشـكيل يافتـه   

، بخـوبي  ه اسـت درنظام جديد و اشرافيت وابسته به آنرا نماينـدگي ميكـ  
در اين اشعار فردوسـي بروشـني اظهـار ميـدارد كـه      . است منعكس شده
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چگونه جمشيد پس از پيروزي بر ضحاك كه متكي به نيروي مردم بـوده  
است، به تحكيم طبقات و خانواده كه همان خـانوادة پدرسـاالر ميباشـد،    

  11.همت ميگمارد
بنظر ميرسد كه داستانهاي اساطيري شاهنامه نيز مانند بنابراين، 

و تقريبا همة ادبيات اساطيري منعكس كنندة دورانـي اسـت    اشعار هومر
بـه   يـافتن  تحـول  حالكه در آن نظام مادرتباري و اشتراكي در ايران در 

   ميان چنانكه قدرت . بوده استنظام پدرساالر و طبقاتي 
  . مردم و اشرافيت طبقاتي در حال دست بدست شدن بوده است

همگـى   ،چنانكه اشـعار هـومر   هم ،شاهنامه و ماهابراتا  ،بنابراين 
 ،وحشىِ مردساالرانه در دورانى هسـتند كـه در آن  ام بخشى از ادبيات نظ

و داستانهاى تحريـف شـده   ساالر ميكوشد به كمك اشعار زيبا جامعه پدر
بـه  و  ،به ضد قهرمانهاى تـاريخ بشـرى چهـره اى قهرمانانـه      ،اساطيرى 

  .  قهرمانان واقعى آن چهره اى ديو گونه بدهد
 همين قهرمانان هستند كه همچنانكه افسانه باصطالح دمكراسى

 ،در ميـĤورد   مردساالر غرب به جوششخون را در رگ روشنفكران  يونان
روى تعصـب و غـرور     چهره ناسيوناليست هاى ايرانى  و هندى را  نيز از 

پرافتخـار گذشـته شـان بـر      نسبت به تاريخ پرعظمـت ولـى نـه چنـدان    
   .  مي سازدافروخته 

ورد حملـه  و اما نظامهاى مادرتبار در ايران و هند هنگامى كه مـ 
يĤيـد  به نظر  م ،نژاد از مناطق شمالى قرار گرفتند اقوام مردساالر آريائى 

در   .بردنـد متفـاوتى بـه سـر مي   ر مقايسه با يكديگر در وضـعيتهاى  كه د
 بصورت جمعيت ،در شرق آن   بخصوص ،در ايران  حاليكه اقوام مادر تبار

 در  ،ز و قدرت چندانى بودند هاى پراكنده زندگى ميكردند و فاقد تمرك
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  .  از انسجام و قدرت باالترى برخوردار بود "هاراپا "تمدن مادرتبار هند 

دون آنكه بـا  در ايران اقوام مهاجم توانستند احتماال ب ،در نتيجه 
بـارِ  مواجه شوند با دشوارى كمترى بر اقـوام مادرت مقاومت سرسختانه اى 

را جاىگزين نظامهـاى مـادر   مسلط شده و نظام خود  ،قه ساكن در منط
قبلـى در  ازه دهند رد پاى چندانى از نظـام  بى آنكه اج ،تبار موجود كنند

اهى زنـان ايرانـى بعنـوان    گهگ  هرچند نقش (نظامهاى  بعدى باقى بماند 
مادر و  نايب السلطنه در قدرت و يا ازدواجهائى كه در دربار ميانملكه يا 

همگى بقايـائى از نظـام مـادر تبـارى در گذشـته       ،گرفت .ر انجام مى پس
از گذشـته همچنـان پابرجـا مانـده      بودند كه بصورت سنتهاى باقىمانده

  ).بودند
نطور كـه  در آنجا همـا .  و اما در هند وضعيت به نحو ديگرى بود 

ا از قدرتمندى وجود داشت كه سلطه بر آن تنهاشاره شد تمدن مادرتبار 
طوالنى و پر پيچ  ،   طريق جنگهاى ويرانگر و طى مسير هاى پر كشمكش

و   هاى قديمى تـر    اينرا مىتوان از مقايسه بخش. و خم امكان پذير  بود 
  . دريافت  "وديك"جديد تر اوراد 

تنظـيم  ها به هند  قبل از ورود آريائىدر بخشهاى قديمى تر كه 
ه چشم نمى خورد بنان نگان و جنگ با آدر آنها سخنى از بيگا ،يافته اند 

ورود آنها به هند ميباشـد  در حاليكه در بخشهاى متاخرتر كه مصادف با. 
نـام   ،انـد بوميان مادرتبار قاره هند بـوده   از جنگ با بيگانگان كه همان ،

خداى جنـگ   "ايندرا"هاست كه  "ودا"از   در همين بخش. برده ميشود 
 "پورانـدارا "لقـب   ،زرگتـرين خـدايان آنـان    در واقـع يكـى از ب  و  ،آرياها 

)(Purandara  را به خود ميگيرد "شهرها و باروهاويرانگر "به معنى   .  
  تنها از طريق  تسلط اقوام آريائى در اين منطقه نه ،به اين ترتيب
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بلكه همچنين مقاومت بعدى  ،بسيار ميسر ميگردد هاى  جنگها و خرابى
خـدايان   ،از پيـروزى    نتوانند پسم مهاجم ميگردد كه اقوازنان نيز باعث 

اعتقـادات   ،مرد خود را براحتى و بالفاصـله جـايگزين خـدايان زن كـرده    
    .به آسانى بنفع خود تغيير دهند ،جارى و زن تبارانه مردم را 

بخاطر همين مقاومتها بود كه اقوام مهاجم ناچار ميشـوند دسـت   
با آئينهاى مـادر تبـار محلـىِ    خود را مردساالرانه زده و مذهب   به سازش

از اينـرو  .  بيĤميزننـد  در هم  "هاراپا"تمدن شكست خورده باقى مانده از 
هنـد  عكس  هند، برهاى مردساالر بعدى در  بينيم در تمدني ست كه م

حد اقل تا آنجا كه به مراسم و آئين هاى مـذهبى آنهـا    ، بر عكسِ ايران ،
رد پـاى آئـين    ،عصر حاضـر نيـز    تادتها بعد و حتى تا م ،مربوط ميشود 

  .مانديهاى مادر تبار گذشته با قدرت بسيار بيشترى برجا م
نيز  بسرعت و به آسـانى     اين در هم آميزى و سازش ،با اينحال 

يـق  ممكن نميگردد بلكه از مسـير طـوالنى و پـر پـيچ و خمـى طـى طر      
ديد ميشـود  مبارزه ميان مرد و زن تش ،آريائىبا هجوم اقوام  ،ابتدا. ميكند

بهشت كه مرد است از آنجـا  خداى  Dyas)( " دياس" ،و با غلبه اين اقوام 
مسـلط  خداى زمين كه زن است pritivi)  ( "وى يپرى ت"تواند بر يكه نم

شود ناچارا با وى ازدواج ميكند و با اين ازدواج كه آن دو را در كنـار هـم   
اين طريـق كـل    و اززمين و جهان در كنار هم قرار گرفته   ،دهد قرار مى

بـه معنـاى ايـن نيسـت كـه        ولى البته ايـن سـازش   .جهان بوجود ميايد
چيزى جز قدرت مردان آريائى مرد كه قدرتشان در آسمانها بيان ان يخدا

 در مبارزه خود بـراى سـلطه هرچـه بيشـتربر     ،مين نبوده است ز بر روى
 ،نميدهنـد  ادامه روى خود  در اين نقطه متوقف ميشوند و به پيش ،زنان 

موقعيت زنان چنان پائين ميرود كه در اسـطوره   ،بعدىچنانكه طى دوره 
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ــاى  ــاب مقــدس ، )Reg-veda( "ودا_رگ"ه ــا  كت از همســران  ،آريائىه

  .  خدايان مرد حتى نامى هم برده نمى شود 
ذشته است كه و بازگشت هند به دوران گ  بعدا در دوران رنسانس

عنصـر   ، "هاراپـا "نِ قديمِ مادر تبارانـه  فرهنگى تمدبا نفوذ مجدد عناصر 
در  ،آنجـا كـه سـرانجام    كنـد تـا    مجددا ولـى بـا كنـدى رشـد مـى     زن 

ــاس" ــادزياوپان "و  )Brahmanas( " برهمن ــانگى   (Upanisads) "س دوگ
جنسى خدايان مزبور مورد قبول قرار مىگيرد و بعد با تبديل برهمنيسم 

ميشـود و عليـرغم يكـى شـدنِ     اين دوگانگى پيچيده تـر   ، به هندوئيسم 
كـه طـرف    ، (Shiva)   "شـيوا   "مـلِ بعـدى آن دو در شـكل دوگانـه     كا

بـا  . سـرانجام پذيرفتـه ميشـود     ،زن است   مرد و طرف چپ اش  راستش
اينحال اين دو معموال بشكل جدا از هم و در شكل سمبل هاى جداگانـه  

    12.مانند يماست  كه باقى  Yoni)( "يونى  "و   )Linga(  "لينگا  "
  هستند كه تنها به سـتايش  Tantaras)( "ها  تان تاراس"بعدا اين 

مـي پردازنـد و    ) Visnu ( "ويشنو"و  ) (shiva"شيوا"خدايان زن مانند ...
كـه فقـط خـدايان زن     Vama-Margis)(هاى چپـى    تان تاراس  بخصوص

  . پرستند را مى  Radha)( "رادها"و  Durga)( "دورگا"
   ،در مناطقى چون بنگال  "تان تاريسم "است كه  براى همين

بـه علـت قـرار     ،چرا كه  ايـن منـاطق   . آسام و جنوب هند رشد مىكند
شمال قرار گرفته هاى مهاجر از يائي متر زير نفوذ آرك ،گرفتن در جنوب 
مـادرِ بـزرگ     براى همين است كه در آنجا نفوذ كيش. و  هندو مىشوند

)(Great Mother  مى ماندپابرجاتر .  
    رياها پسباين ترتيب مى بينيم كه چگونه سيستم پدرساالرى آ 
 تا خود را بر عقايد و روابط مردم  طول كشيد   قرنها  هند  به از حمله 
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  شد هيچگاه نتوانست كـيش دالئلى كه گفته با اين وجود به . مسلط كند 

  . مادرِ بزرگ را بكلى از ميان بردارد  ستايش
كـه   _مـادرِ بـزرگ    ،عضى روستاهاى هند چنانچه هنوز هم در ب

در معابدى كه شكل  ،ناميده ميشود   Gramadevata)( "گرامادواتا"امروز 
 -هـائى هسـتند    آلت زنند و كشيشهاى آن نه از برهمن ها بلكه از نجس

 "هاراپـا "رياها يعنى به تمـدن  كه احتماال  نسب شان به  دوران قبل از آ
 "تانتاراسـارا "بينـيم در   چنانكـه مـا مـى    .ميشـوند   سـتايش  ،ميگرددباز 

)(Tantara sara      فرمـانرواى    در سرودى خطاب بـه مـادر كبيـر كـه نقـش
  :جهان را دارد چنين ميĤيد

  
   ،آه مادر  "

  !علت و مادر جهان 
  ،تو هنرِ تنها اولين وجود 

  ،مادرِ مخلوقات بى شمار
   13".خالق

   
  :اينطور ميخوانيم  "راما كريشنا"و يا در 

  
  ،هنگاميكه نه خلقت وجود داشت "

   ،و نه خورشيد
   ،نه ماه 

   ،نه ستاره گان 
   ،و نه زمين 

   ،و هنگاميكه تاريكى در تاريكى فرو رفته بود 
   ،مادر 
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   ،كسى كه هيچ شكل و صورتى نداشت 

    14".  مطلق و يكى  بود
  

ا افـول  باين ترتيب است كه در تحول مادرتبارى به پدر ساالرى ب
ابتـدا و   ،زن موقعيت خود را از دست ميدهنـد  تدريج كه خدايان ب ،اولى 

با آنان در يك رده قرار گرفته  ،با خدايان مرد   در سازش ،وره براى يك د
جاى خـود را  و در مرحله بعد است كه سرانجام  و همسر آنان  مى گردند

  . دهند يبه خدايان مرد م
ن معنا كه در به اي ، با اينحال اينكار هم به يكباره انجام نميگيرد

د بخاطر آنكه  از تبار خـو   ،آنانند كه بجاى شوهرانشاناين پسران  ،ابتدا 
  .  ميگردندجانشينان آنان  ،آنها ميباشند 

  نين هور " بنام  كبير  خداى ،براى نمونه در اساطير سومرى 
  باالى  در   نامش  مقام  لحاظ  و ازكه زن بوده  Ninhursang)( "سانگ

مـردان در  بتـدريج كـه در جريـان قـدرتيابى      ،خدايان قرار داشتهليست 
 "انليـل " بـه محلـى زيـر      جايگاهش ،را از دست ميدهد  مقامش ،جامعه 

)(Enlil بوده تنزل ميابد   كه خداى هوا و پسرش .  
  
  از خدايان زن  اهريمن سازى

 
ايگزين كردن خدايان مرد بجاى خـدايان زن امـرى نبـود كـه     ج
چرا كه اعتقاد و احترام به خدايان جزئى .  ور بتواند انجام پذيرد صرفاً با ز
با تغيير در اين اعتقادات بود كه ات هزاران ساله مردم بود و تنها از اعتقاد

يعنـى    ،خود واقعيت تغييرِ   ،هرچند . را تغيير داد ممكن بود بتوان آنها 
 ،ات مزبور بـود  مل در تغيير اعتقادخود مهم ترين عا ،قدرت يابى مردان 
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نهـا بنفـع عقايـد    مبارزه نظـرى بـا ايـن عقايـد و تغييـر آ      ،ولى بهر حال 

چيزى بود كه به اين تغيير شدت و شتاب مى بخشـيد و  مردساالرانه نيز 
ظـام قـديم بĤسـانى    بجـاى ن استقرار كامل نظـام مردسـاالرى    ، بدون آن

م كردن و يكى هم بدنا ،از جمله اين مبارزات عقيدتى .ممكن نمى گرديد
اين اهريمن سازى چه بعنوان عاملى در . اهريمن سازى از خدايان زن بود

و روبنائى خود اين ارى و چه بعنوان نتيجه تبعى جهت تغيير نظام مادرتب
ر جريـان تمـام فرهنگهـاى مردسـاالر     چيزى بود كه د ،بهر حال  ،تغيير 

ام خــدايان زن كــه در نظــ ،در ايــن اهــريمن ســازى . بچشــم ميخــورد 
بودند به مظـاهر تـاريكى   روشنائى و حاصلخيزى  ،مظهر قدرتمادرتبارى 

  . تبديل ميشوند  شرارتو
انومـا  "بنـام    (Akkadian) "اكـديان "مـثال در كتـاب اسـاطيرى    

واال و خداى زن كـه   مادرTi'amatِ)  (  "تيامات" ،  )Enuma elish( " اليش
در  ،اده شده اند ز? وى از رحم ،منجمله خدايان زن و مرد  ،همه هستى 

د به نماينده تاريكى و بى نظمى در جهان تبديل ميشـو  ،نظام پدرتبارى 
مبـارزه بـا وى   و از همين روست كه خدايان مرد گرد هم مى آيند تـا در  

اين امر . جهانى با نظم را برپا كنند ،او نماينده آنست در برابر جهانى كه 
 "خـدايان مـرد كـه از    . ىشـود  به جنگ ميان آنان منتهى م..در نهايت 

را انتخاب ميكنند  (Marduk)  "مردوك"  دارند  وحشت  بشدت "تيامات
تـور   در مبـارزه بـا تيامـات    "مـردوك ". نـد  تا هـدف آنـان را  دنبـال ك   

هنگاميكـه تيامـات    و ،را باز ميكند و او را در آن مى انـدازد    قدرتمندش
و يـا در اسـاطير   . ن برميـدارد  تا او را ببلعد وى را از ميـا دهان بازميكند 

مادرتبار بـه پدرسـاالر    كه تاريخ آن به دوران گذار جامعه از نظام ،يونان 
خـداى زن  "اين تغيير باين صورت تصوير شده است كه  ،مربوط ميشود 
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كثيف و بيچاره اى مى سـوزد   ،  حال فاخته خيسبه   دلش Hera)( "هرا"

 "  اين فاخته برادرش. ميكند گرم  ميگيرد و  ر ميان سينه هايشو او را د
بر هرا مسلط و سرانجام با زور است كه در شكل فاخته در آمده  "  زئوس
 "بعدا هنگامى كـه  . تاج و عالمت فرمانروائى او را بچنگ مى آورد  ،شده 
را از يكـى از  او   زئـوس  ،قيـام ميكننـد    بر عليه زئوس  طرفدارانشو  "هرا

    15".زان و بدار ميكشدپا آويكنگره هاى بهشت از 
خدايان زن  "ماياها"هنگام حمله اسپانيائى ها به قاره امريكا نيز 

زيـر فشـار    ،از سلطه اسپانيائى ها بر آنها   ولى پس.  ميكردند   را پرستش
بتـدريج بـه    ،خـدايانِ زنِ آنهـا    ، مسيحيت كه به شـدت مردسـاالر بـود    

 "گوادالوپـه "مـثال  . يشـوند  بد و به ديوان تبديل مخدايانِ مسئول اعمال 
قـرار    توليد و توالد مـورد پرسـتش  كه زمانى بعنوان خداى حاصلخيزى و 

ه دور تـا  بعد از سلطه مسيحيت به اهريمنى تبديل ميشـود كـ   ،ميگرفت 
بـراى   ،اين تصوير تحريف شـده  . فرا گرفته اند را ماران خطرناك   دورش

تـر و    مـردان كـم ارزش  از ه مردم عادى معتقد شوند كـه زنـان   آن بود ك
  . موجوداتى خطرناكند
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  فصل دوم
  

  دينظام پدر ساالرى و مذاهب جد
  

  مذاهب پدر ساالر
 

ــد   ــذاهب موجــود مانن ــهوديتمــام م ت ، اســالم ، يحيت ، مســي
  شيدايـ كه پ.... سم و يتائوئ ، وس يسوسم ، كنفيسم ، زرتشت ، بوديندوئه

نى و تمـدن  ينشـ  ت خصوصى و شـهر يمالك  شيدايبه دوران بعد از پآنان 
   ست اچوجه اتفاقى نبوده ين امر بهيا.  شود پدر ساالر بوده اند يمربوط م

اج داشـت  كـه بـا    يدى از مذاهب احتينظام مردساالر به نوع جد
د مردسـاالرانه  يـ مذاهب گذشته متفاوت و حـامى و مبلـغِ ارزشـهاى جد   

ن ، در تمام دوران پدرساالرى ، مذاهب زن تبار بشدت يبراى هم. باشند 
چ صورتى امكان ابراز وجود و عرضـه  يشده اند و به آنها به هي سركوب م

ن دوران تنها مذاهب مردساالر يجه در ايدر نت. شده است ي اندام داده نم
  . ات داشته اند يو ح  شيدايحق پ

دافع ن بوده اسـت كـه همگـى مـ    ين مذاهب ايگر ايت ديخصوص
و   ت خصوصـى را سـرزنش  يـ ن بـه مالك يت خصوصى بوده ، متجاوزيمالك

ن بوده  است كه همـانطور  ين امر ايعلت ا 1.داده انديمورد مجازات قرار م
  شيدايـ همزمـان بـا پ   رذبومـ مـذاهب    شيدايـ ان شـد پ يكه در گذشته ب

ارى يبرخورد بس. ت خصوصى و از جمله براى دفاع از آن بوده است يمالك
ن و احكـام آنـان   يت ، و فرامياهب مزبور با زن ، بعنوان موضوع مالكاز مذ
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ك ي،  و در   شيت پدر و شوهر بر دختر و زنِ خويمالك در دفاع از حقوق 
ت يـ ن واقعيـ گـرى از ا ي، خـود نمونـه د    شيكالم  كل اعضاى خانواده خو

و   شيدايـ خ مذاهب پدر ساالر مزبور ، بـا پ يو تار  شيداياست كه چگونه پ
سـتم هـاى اجتمـاعى مربـوط بـه آن گـره       يت خصوصى و سيخ مالكيارت

  .  خورده است 
ك و حقـوقى  يدئولوژيـ روبناى ا  ن مذاهب نقشيدر واقع همگى ا
و مردساالرانه اى را داشته انـد كـه    ت خصوصى ينظامهاى مبتنى بر مالك

. پاسخ مى داده اند  ازهاى نظام هاى مزبور براى استقرار سلطه خود يبه ن
منجمله به كرسى نشـاندن ارزشـهاى    ن مذاهبيفه اصلى اين رو وظيا از

ن ارزشها بـوده  يمردساالرانه حاكم ، در اذهان و باورهاى مردم و دفاع از ا
  . است 

عنـى  ين مذاهب ، مذاهب سـه گانـه سـامى    ين اياز جمله مهمتر
. هزار سال ق  2ن يت و اسالم مىباشند كه در فاصله بيحيت ، مسيوديه
ج يبوجود آمده و بتـدر  )اسالم(الدياز م  سال پس 600تا  )هوديب مذه(م 

  . دا كرده اند يدر سراسر جهان  نفوذ پ
اى ين و آسـ يز كه در مناطقى مانند هنـد ، چـ  يگرى نيمذاهب د

،   وسيسـم ، كنفوسـ  يجنوب شرقى راه افتاده اند ، مانند مـذاهب  هندوئ 
ن دوران دورانى يا. ه اند افتي  شيداين دوران پيسم در هميسم و بوديتائوئ

بـه    ت قـدم  ياست كه در آن ، همان طور كه قبال به آن  اشاره شد ، بشر
  . گذارديت خصوصى مينى و مالكيعرصه تمدن ، شهرنش
ن دوره در نقـاط مختلـف   يز طى ايگرى نيشمار ديالبته مذاهب ب

ت گران فرصـ يا در همان ابتدا در رقابت با ديافته اند كه ي  شيدايجهان پ
افته يع يوس  ا بدون آنكه امكان گسترشيان رفته اند و يافته و از ميرشد ن

  . ه خود باقى مانده اند يباشند در همان حد اول
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  خيدرك خطى از تار

  دىيرى مذاهب توحيآن در شكل گ  و نقش 
  

نظام پدر ساالرى مصادف با زمانى بود كه نه تنها دست آوردهاى 
ن بعضـى تحـوالت   ياز آن ، بلكه همچنـ اصل ح ازهاى مادىيكى و نيتكن

از . رى آن همـوار نمـود  يز راه را براى شكل گين دوره نيذهنىِ انسان در ا
خ بود يابى انسان به درك خطى از تاريكى هم دستين تحوالت ، يجمله ا

دى ، كـه  يـ رى مـذاهب توح يـ ن به نوبه خـود راه را بـراى شـكل گ   يكه ا
  .كرديستى قرار داشت ، باز مان هيو پا  شيدايه پيشان بر پايباورها

در گذشته و در دوران مادرتبارى ، همان طور كه در قبل بـه آن  
سـم هـاى  هسـتى  را     يعـت وابسـته بـود و  مكان   ياشاره شد ، بشر به طب

عـت درك مـى   يسم هاى طبيه آنها با مكانيسه و تشبيق مقايعمدتا ازطر
   ان يسته اى جركل هاى بينكه،  زمان در نظر او در سياز جمله ا. نمود

مثال همانطور كه بهـار آغـاز   . شديخ همواره در آنها تكرار ميداشت كه تار
و مـرگ ،    نشين آفريان آن بود و ايعت و خزان پايو بارورى طب  نشيآفر

نـده و  ي، در نظـر انسـان ، آ   ن يدائما در هر سال تكـرار مـى شـد ، بنـابرا    
كل زمـانى ،  ين، سـ يبنابرا. رفت يانه نميك دوره ساليز فراتر از يگذشته ن
هـانى  يك  چرا كه سال ، خود بـا گـردش  . عى بود يكل طبيك سيدر واقع 

آمد و با حاالت مختلف آن در شـكل فصـول متفـاوت     بود كه بوجود مى
  . شد  مى  م بندى و مشخصيتقس

كـرد مصـادف بـا دوران    ين فكـر م ين چنـ يـ دورانى كـه انسـان ا  
ز بـه  يـ ز منجمله بارآورى زن نيچ دورانى كه در آن همه. مادرتبارى بود 
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، و از  گشـت  يدى از آن تلقـى م يـ ه و همچـون تقل يعت تشـب يبارآورى طب
   .شدينده هستى نگاه ميان ، بعنوان مادر و زادور نيرو به زن ، در ا نيهم

  
  خيدرك خطى از تار
  و مذهب زرتشت

  
خ را از ياز تار  شيدرك خطى از زمان كه در آن انسان، تصور خو

ن رها كرده و آنرا در خطى از گذشـته،  آكلهاى تكرارى يعت و سيد طبيق
. الد به وجود آمده باشد يد هزاران سال قبل از ميد ، بايدينده ميحال و آ

ان و  مـذهب زرتشـت نسـبت    يـ رانين بار به ايآنرا براى اول  شيدايچه پين
 (Zravan Akarana)   كرانه يا زمان بي "اكَرَنَه زروان"ز يدر واقع ن. دهد يم

بوده اسـت   "اوستا"زدان يكى از اين ، يعنوان منشاء هستى و اصل نخست
ن خـداى  يمن توسـط همـ  يچنانكه در ابتداى هستى ، اهـورامزدا و اهـر  . 

   2.شونديكران بوده است كه زاده ميزمانِ ب
كلى بنـام  يكرانِ زروان هنـوز گرفتـار ادوار سـ   ينحال ، زمان بيبا ا

ن مذهب يد مندرج در اين معنا كه بنابر عقايبا.  بوده است  "زمان بزرگ"
ى مـ نا تكـرار  ياز  هر چند  هزار سال ، دوباره ع  ن پسي، حوادث روى زم

انگر مرحلـه انتقـالى از درك   يـ ن طـرز تلقـى از زمـان خـود ب    يا. شده اند
ن خـداى  يبهرحال ، هم .كلى از زمان به درك خطى از آن بوده است يس

بـه   "مـانى "ن يـ ر ديتحت تـاث   ن و سپسايزمان است كه در زمان ساسان
، از وجـود  نيبـاا . ل مى شـود يان تبديرانيدگار اصلى ايخداى بزرگ و آفر
رود و بـه  يـ ن هم عقب تر مين سابقه خداى زمان از اينظر برخى از محقق

 رانى و هندى يائىها، قبل از زرتشت و قبل از آنكه به دو شاخه ايدوران آر
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  هاى  ائىياوراد آر  كه ∗ "وداها"  در  كه چرا 3.گردديم شوند ، بازميتقس
در . اد شده اسـت  ي Mahakala)( "مهاكاله"ز از آن بنام يباشد نيهندى م

،  بعـالوه  . ز كلمه مزبور همان معنى زمان بى كرانه را مـى دهـد   ينجا نيا
از آنهـا   كـى يز داراى القاب مختلفى اسـت كـه   ي، خداى هندى ن "وايش"
  . باشد يم "مهاكاله"ا ي "كاله"

  اقوام  به   فقط  خداى زمان   شيدايپ  درك خطى از زمان و
ز به يان باستان نيونانيدر . ران و هند محدود نمى شده است يائى در ايآر

. ا خداى زمان بودي Chronos)( " كرونوس"  خدائى معتقد بودند كه نامش
 "رِآ"  ن خدا با خواهرشيونانى ، از ازدواج همين خداى يبزرگتر " زئوس"
 " (Rhea)  4.بود كه زاده مى شود    

ان  گـر  ين آنكه بيخ در عيبهرحال ، اعتقاد به درك خطى از تار  
ن حـال ، راه را  بـراى   يك تحول اساسى در ذهـن انسـان بـود ،  در عـ    ي

و  )ن بـار يبراى احتماال  اول(د خرافى در مذهب زرتشت يك و عقايزيمتاف
ن يـ چـرا كـه ا  . الر  سامى  باز كـرد مذاهب بعدى منجمله مذاهب  مردسا

داد بدنبال نقطـه شـروعى بـراى آغـاز هسـتى در      يده به انسان اجازه ميا
ز بنوبـه خـود   ين امر نينده بگردد و ايانى براى آن در آيگذشته و نقطه پا

كـه  يچـرا كـه هنگام  . خدايي باز ميكرد نهاى تك يآئ  شيدايراه را براى پ
انى بـراى  يشروع و نقطه پا  ل آن نقطهخ خطى و بدنبايانسان قائل به تار

عنـى  ين نقطـه شـروع   يازمند به خدائى براى آغاز ايجه نيشد در نتيآن م
  گشت يامت ميعنى روز قيان آن يخلق هستى و پا

  از چهار هزار سال   شيب ، عصر خداى واحد مرد در بين ترتيبا
 ق و ين است كه براى نمونه در عهد عتيبراى هم. شوديشروع م  شيپ

                                                           
.ى هاى مهاجر به هندئايآر  سرودهاى مقدس ∗  
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ن يد، و زمـ ين را آفريدر ابتدا خدا آسمانها و زم"م كه يخوانيد ميعهد جد
كى بر روى لجه بود، و روح خـدا سـطح آبهـا را فـرا     ير بود و تاريتهى و با
كجا جمع شوند و خشگى ظاهر ين در ير زميو خدا گفت آبهاى ز... گرفت

و خـدا  . ..د يا ناميد و اجتماع آبها را درين ناميشكى را زمخگردد، و خدا 
ان پرشـود و  يـ آبهـا بـه انبـوه ماه   : و گفـت  ... انـد ين نباتات برويگفت زم

ن يو گفـت زمـ  ...ن بر روى فلك آسمان پرواز كننـد يپرندگان بر باالى زم
مختلـف    مختلف و حشرات و بهـائم را بـه اجنـاس     جانواران را به اجناس

ان يبر ماه م تايه خودمان بسازيگفت كه آدم را شب  و پس... اورد يرون بيب
خزند حكومـت  ين ميا و پرندگان آسمان و بهائم و حشراتى كه بر زميدر..

و آدم را از خـاك  ... د يـ شان را نر و ماده آفريد و ايآدم را آفر  پس. د ينما
و خداونـد بـاغى در جهـت    . ..د يات دمينى وى روح حيو در ب...بسرشت 

و چهار ... ذاشت نمود و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گ  مشرق غرس
  نهـا را در شـش  يو خداوند همه ا... راب كند يرون آمد تا آن باغ سينهر ب

م يدر تقو 5)، باب اول شيدايخالصه شده از سفر پ( ".ديان رسانيروز به پا
اكتبـر   7ا است و روز ياز خلفت دن 5758هود ، سال كنونى سال يرسمى 

  :ا در قرآن آمده يو  6.جهان   نشيسالروز آفر
  
ك و روز را روشن يو شب را تار )117بقره (م يديروز آفر  ن را در ششيآسمانها و زم"

نازعـات  (م يم و كوهها را ستونهاى آسـمان سـاخت  ين را بگسترانديزم  پس... م يديآفر
ا را بـا  يـ ن دو دريـ م و ايديـ ن آفريرياى شور و شـ يو آبها را به صورت دو در   )27-33

م كـه  يديـ ، و همـه جـانوران را از آب آفر   )53فرقـان   (م يگر جدا كرديكديحائلى از 
، و   )45نـور  ( ز بر چهار پـا يبعضى از آنها بر شكم راه روند و برخى بر دوپا و برخى ن

مـومن  ( م يديـ ن صورت آفري، و به كامل تر  )59آل عمران ( م يديآدم را از خاك آفر
  سمان را براى راهنمائى و چراغهاىĤ )29حجر (م يديرا بر او دم  شي، و روح خو  )64

   7)97انعام (م يا افروختيابان و دريهاى بي كياو در تار
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  خ راه را براى ورود يق  است كه  درك خطى از تارين طرياز ا        
ننده جهان و فرمانرواى آن به تفكر انسان بـاز  يعه ، خدا و آفريماوراء الطب

  شيدايـ ى مـردان و پ ابيـ ن تحول مصادف با قـدرت  يو از آنجا كه ا. كرد 
ن، خلـق  يبنـابرا .  نرو خداى واحد مرد از آب در آمد يمردساالرى بود از ا

ابى يـ ان قـدرت  يـ خداى واحد بعنوان فروانرواى جهان در حالىكه خود ب
ت پـدر  يـ ز راه را براى جا انداختن ذهنين بود ، به نوبه خود نيمرد در زم

. كـرد  يل مى نمود باز ميتبدساالرانه كه در آن مرد را به فرمانرواى خانه 
عنى پـدر بـود   يعىِ خداى  خانه يگر ، خداى آسمان همزاد  طبيبعبارت د

ز بـر قلمـرو   يـ كرد ، دومـى ن يكه همانطور كه اولى بر جهان حكمروائى م
  . خانه پادشاهى داشت ...

خ ، يشه خداى واحد مرد در صحنه تاريب ، همزمانىِ اندين ترتيبا
خـانواده و نظـام مردسـاالر در      شيدايالد، با پيماز   شيدر هزاران سال پ

   . ل نبودين زمان اتفاقى و بدون دليهم
ك نظـام  پدرسـاالرى بودنـد    يدوئولوژيمذاهب تك خدائى الزمه ا

رى نظام پدر ساالر كه خانواده  در يو شكل گ  شيدايآنها به پ  شيدايكه پ
مردسـاالر  ل نبود كـه مـذاهب   يبى دل. كرديمركز آن قرار داشت كمك م

نظـام    شيدايـ دى بودند كه همزمان با پيتماما مذاهب توحهمه و با يتقر
ك آن بوجـود آمـده   يدئولوژيـ ل ايـ ه و تكميـ پدر ساالرى و به منظور توج

دى و قرار گـرفتن آنهـا بجـاى    ين معنا كه ظهور مذاهب توحيبه ا. بودند 
اده نظـام مردسـاالرى و خـانو     شيدايمذاهب چند خدائى جزئى از روند پ

  . پدرساالر بود 
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  در نظام  گناه آلودگى سكس
  پدرساالرى

  
در نظام پدر ساالرى ، كنترل بر روابط جنسى زن كـه در نظـامِ    

كـى  از اصـول   ياقتصادى و  اخالقى بود ، به   قبل ، فاقد هرگونه ضرورت 
ل مـى  يات مربـوط بـه آن تبـد   يـ ر زندگى خانوادگى و اخالقيخدشه ناپذ

ل است كه خانواده بعنوان نهادى كه در آن روابـط آزاد  ين دليبه ا. گردد 
انسانها جاى خود را به روابط تحت كنترل و محدود شده توسط مرد مى 

  . دهد قدم به صحنه مى گذارد 
كباره و كامـل همـه آنچـه كـه     يان ين به معناى پاين حال ، ايباا

ى عى انسان بدويكه درك طبيهنگام. ست يمربوط به گذشته بوده است ن
زى با درك نظام پدرسـاالر از آن  يك رابطه ساده و غريهمچون   از سكس

ت وى روبـرو مـى   يله لذت جوئىِ شخصىِ مرد و موضوع مالكيبعنوان وس
از جملـه بـه   . براى مدتها همچنان در برابر آن مقاومت مى كند ...شود ،  

هــاى يهــات و فلســفه بافياشــكال مختلــف مــى كوشــد تــا در برابــر توج
  . ديخود دفاع نما  گرايانةواقع عى و يانه از جنبه طبمردساالر

كتـا پرسـتانه   يكه نظامهاى مردساالر و مـذاهب  يمنجمله در حال
ع و گناه آلود و نشـانى از  يمربوط به آن ، شهوت رانى را بعنوان امرى شن

ى روح ئسلطه تن بر روح قلمداد كرده و تنزه و پاكى انسان را مستلزم رها
منجمله رهائى وى از شهوت مى دانسته اند ، در مقابـلِ  از خواستهاى تن 

آنان ، نظامهاى مادرتبارى كه هنوز در برابر سلطه مـردان مقاومـت مـى    
گر و نه در برابر هم تصور كـرده  يكديروح و تن را در وحدت با ، كرده اند 

نطور استدالل مى كرده اند كه خواستهاى تن ماننـد شـهوت نـه تنهـا     يا
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روح قلمداد نمى شده است بلكه ارضاى آن بـدون    دوشهمچون بارى بر 
تى باشد باعث پـاكى و جـالى روح تصـور    يچ گونه محدوديآنكه گرفتار ه

  . ه مى شده است يشده و براحتى حتى توص
ــان تار"ان يــمــثال در م ــوام  Tantarists)( "ســتيت هــا كــه از اق

نـد در آن  ائى به هيمادرتبارى هستند كه قبل از حمله اقوام مردساالر آر
اى آنها هنوز هم در بعضى از نقاط هند وجود يستند و بقاين مى زيسرزم

ست هاى موسوم به چـپ مربـوط   يتا آنجا كه به تان تار  دارند ، بخصوص
از نظـر  . نوعى عبادت و صواب محسوب مى شده است   مى شود ، سكس

رف ، گر بوده ، و از آنجا كه دو طيكديكى افراد به يله نزديوس  آنان سكس
كرده در   شتن را فراموشيدر لحظه اوج لذت جنسى ، بكلى خو  بخصوص

گانگى دست مىافتـه انـد   ين سطح يجه به باالتريكى شده ، و در نتيهم 
ن جنبـه  يبخاطر هم. ار مثبت و متعالى بحساب مى آمده است يامرى بس

بوده است كه آنها معتقد بوده اند كـه دو نفـرى كـه      گانه بخشى سكسي
شتر با هم تفـاوت داشـته   يان آن دو رخ مى دهد هرچه بيجنسى معمل 

شترى برخوردار يت بيباشند بهمان اندازه عمل جنسى آنان از صواب و مز
  . ى باشد م

  ر يا دو فرد پيبا يان دو فرد زشت و زيم  سكس  ن اساسيبر ا           
ار شـترى برخـورد  يت بيـ ت و مقبوليـ ا با رنگهاى متفاوت از اهميجوان  و

ان فرد متاهل بـا فـرد   يكى جنسى مينطور بوده است نزديهم. بوده است 
شـتر باشـد درجـه    ين موارد هـر چـه تفاوتهـا ب   يچرا كه در همه ا. مجرد 

ك كـردن  يبرجسته ترى در نزد  باالتر رفته از نقش  وحدت بخشى سكس
  .  گر برخوردار مى شده است يكديافراد به 

  ناه آلود و ممنوعه اى كه در د گيدى با دين ديواضح است كه چن
  ن تا آسمان يج است از زميجوامع مردساالر و منبعث از مذاهب آنان را
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  . متفاوت است 
سـتهاى چـپ   يان تان تاريد باز و راحتى كه در مين ديجه چنينت

تى بـر رابطـه   يچگونه محـدود ين بوده كه هيكى هم ايوجود داشته است 
عـى و  يك امـر طب يه جنسى بعنوان ان افراد برقرار نبوده و رابطيجنسى م

  . بحساب مى آمده است   معمولى و باالتر از آن مقدس
منجمله آنكه در معابد آنان مجسـمه هـاى بزرگـى از آلـت مـرد      

دن و يگـرفتن مجسـمه مزبـور ، بوسـ      وجود داشته كه زنان با در آغـوش 
آن و حتى نشستن بر سر آن نوعى مراسم عبادى را بجا مى آورده   نوازش

دن و در بـر گـرفتن   يبوسـ   مردسـاالر   مذاهب  همانطور كه بعدا در. ند ا
. ج مـى گـردد   يـ و مجسمه هاى آنـان را   امبران مقدسيمقبره امامان و پ

كا در بعضى روسـتاهاى پـرو   يان قاره آمريان بومين مجسمه ها در ميهم
در . ز وجود دارد كه در محلهاى مخصوصى از آنها نگهدارى مـى شـود   ين
ز زنانى كه بچه دار نمى شوند به محل مزبور رفته و با نشستن بر ينجا نيا

ن نـوع عالئـمِ   يـ ا .سر مجسمه مزبور طلب شفا و باردار شدن را مى كنند
ز در بر يمورد احترام ، نه تنها شامل آلت جنسى مرد ، بلكه آلت زنان را ن

كـه در معابـد آنهـا مجسـمه هـائى از مهبـل زن       يبطور. مى گرفته است 
شتر واقعـى جلـوه دادن آن ، از   يارى مى شده است كه براى هرچه بنگهد

  . جدار آنها قطرات آب براى مرطوب نگاهداشتن داخل آنها ، بوده است 
در جوامـع مـادر     ت كامال متفاوت سـكس ينها همه نشان موقعيا

عتا با سلطه نظام پدر ساالرى يطب. تبار نسبت به جوامع بعدى بوده است 
و   ن جوامع نسبت به سكسيد باز و راحتى كه در ايتبار دبر جوامع مادر 

كبـاره از  يان مردم وجود داشته اسـت براحتـى و بـه    يرابطه جنسى در م
ان نمى رود و تا مدتها حداقل آثارى از آن در جوامـع مردسـاالر بـاقى    يم

ارى از اطالعات خود را در مورد جوامع مادر يز ما بسيدر واقع ن. مى ماند 
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مانـده از دوران  ي ن آثـار بـاق  يان زن و مرد در آنها از همـ يابط متبار و رو
  .  م يخ است كه بدست مى آوريماقبل تار

  است كه در   مجسمه هاى كوچكىيكي هم ن آثار ياز جمله ا
ن اقـوام متمـدن بشـرى و در ابتـدا     يمى تريان كه از جمله قدينزد سومر

از آنها  ها كه در بعضىن مجسمه يا. افت شده است يمادر تبار بوده اند ، 
مـى باشـند باضـافه      ه مردان باهم در حال سـكس يمردان و زنان و در بق

گرى كه آلت مردان را نشان مى دهند همگـى حـاكى از   يمجسمه هاى د
داشـته و    د باز و روشنى نسبت به سكسين اند كه چگونه اقوام مزبور ديا

گرائى و   ند همجنسسته ايخ مى زيان آنان كه در دوران قبل از تاريدر م
بعـالوه آنـان هـر سـال در     . عى و قابل قبول بوده است يامرى طب  سكس

قـدرت جنسـى مـردان      شيجشنهاى سال نو ، مراسم خاصى بـراى آزمـا  
گران بطور علنـى  يمرد و زن در برابر د  شيك كشيداشته اند ، كه در آن 

   8.گر عمل جنسى انجام مى داده انديكديبا 
ل جرمن همانطور كـه  يان قبايت در ميحياز مس ز قبليدر اروپا ن

ج بـوده   يـ را  ادآور شدم نظر باز و راحتـى نسـبت بـه سـكس    يدر گذشته 
سلند يدر ا 13ناوى كه در قرن يك اسكانديچنانكه در داستانهاى فولكلور

ادى وجـود  يـ ن سكسـى ز ين در اوراد مذهبى ، طنينوشته شده  و همچن
از برقــرارى نظــام   پــس  ه ســكسد نســبت بــيــن ديــنحــال ايبــا ا.  دارد 

  دى كامال منفى به سكسيت كه ديحيبا آغاز مس  مردساالرى و بخصوص
   0ان برده مى شوديداشته ، مغلوب و از م

  عى و يجنبه طب   سكس  ) م. ق  600(ز يدر مذهب زردشت ن
مراحل اوليـه   ن مذهب هرچند دريا. قابل قبول خود را از دست مى دهد

دى يـ د  ، ولى در مـورد سـكس  بوجود ميĤيد رساالرىپد شكل گيري نظام
بـه  گفتـيم  كـه همـانطور كـه    يبطور. و گناه آلـود دارد   كامال مردساالرانه
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كـه هرنـوع   يد مثل مى نگـرد تـا جائ  يزى تنها براى توليبعنوان چ  سكس
محكـوم مـى    د مثل منجر شـود  يزى جز توليكه به چ را ت جنسىيفعال
  .  كند

گر مذاهب پدرسـاالر روح و تـن را در   يدز كه مانند ين مذهب نيا
كـه  يگر قرار مى دهد ، معتقـد اسـت  هنگام  يكديمقابل هم و در تضاد با 

ن رو ياز ا. روح مى شود   روز شود آنوقت تن ، بارى بر دوشيتن بر روح پ
نى بـار شـهوت   يد روح را از سنگيك زندگى خوب بايانسان براى داشتن 

ن مـذهب  يـ ب است كـه در ا ين ترتيبا. تن است رها كند   كه از خصائص
ه يرگى شهوت بر انسان توصـ يرى از چيبراى جلوگ  ت سكسيز محدودين

  . مى گردد 
ر نظـام زن تبـارى بـه    ييدو مذهب را كه در تغ  نجا نقشيما در ا

ن دو يـ ا. م يدهيـ موثرى داشته اند مورد بررسى قرار م  پدر ساالرى نقش
مـه قـرن هفـتم بعـد از     يدر ن ره عربستانيكى اسالم در شبه جزيمذهب 

ان سـرخ پوسـتان و   يـ كـا و در م يت در قـاره امر يحيگرى مسـ يالد و ديم
  . باشد يو بعد از آن م 15ن قاره در قرن يان ايبوم

ز همگـى بـه نوبـه خـود داراى     يـ گـر ن يالبته مذاهب پدر ساالر د
منتهـاى مراتـب ، دو مـذهب مزبـور از آنجـا كـه       . ن نقشى بوده اند يچن
خ مستند و نوشـته شـده اى هسـتند    يآنها بوده و لذا داراى تارن يرترياخ

  آنان را در استقرار نظام پدرساالرى   دهند كه نقش يم ن امكان را يبما ا
  . م يرى نمائين مناطق بصورت مستند ترى پى گيدر ا
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  دومفصل 

  
 
                                                           

، و سوره هاى  6ه ي، سوره اسراء آ 165ه ي، سوره انعام آ 32ه ي، سوره زخرف آ 5ه يسوره نساء آ - -١
12، چا پ 48 اول ، صفحه  ، مقدمه اى در اسالم شناسى جلد  رفطروسيگر ، نقل از على ميد   
،  596و   595ران ، جلد دوم ، صفحات يخ علم در ايشتر به دكتر مهدى فرشاد، تاريبراى اطالع ب -2

.ديي، مراجعه نما 1366  
انى، ين آشتيجالل الد  سنا و حكومت، مهندسيل افكار زرتشت مزديه و تحليده آل بشر، تجزيا -3

. 1371، چاپ ششم، بهار 151-150صفحات   
انى، ين آشتيجالل الد  سنا و حكومت، مهندسيل افكار زرتشت مزديه و تحليده آل بشر، تجزيا -4

  .1371، چاپ ششم، بهار 151صفحه 
239گر ، صفحه ين شفا ، تولدى ديشجاع الد -5  
.240همانجا، ص -6  
.همانجا ، همان صفحه -7  

8- Amaury de Riencourt،Sex and Power in History، p. 25 (1974).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ۴۵٠                                                      پدرساالری و مذاهب جديد نظام
                   __________________________________________________

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

  فصل سوم
  

  آن در استقرار نظام پدرساالرى  اسالم و نقش
  ان اعرابيدر م

  
  

  اجتماعى عربستان قبل از اسالم -اوضاع اقتصادى
  

ره يـ الدى در شـبه جز يكـه محمـد در قـرن هفـتم مـ      هنگـامى 
 ،گر يجامعه عربستان مانند نقاط دغمبرى را بر افراشت ، يعربستان علم پ
   ذار از نظام اشتراكى و مادرتبـارى كار گد تا در تالش بو ،ر يهرچند با تاخ

  . خود برساند انيت خصوصى و پدرساالرى را به پايه نظام مالكب
ره يـ كـى آنكـه شـبه جز   ي. ل متفـاوتى داشـت   يـ ر دالين تـاخ يا

نهــاى ينــه از زم  رى اشيو كـو ل آب و هــواى خشــگ يـ عربسـتان بــه دل 
نـه داراى مراتـع    ع و پر آب براى كشاورزى برخوردار بود ويكشاورزى وس

نرو نظـام مردسـاالرى   ياز ا. ع بود يوس  اسيدام در مق  بزرگ براى پرورش
لى بود كه عمدتا به طـور خـود كفـا بـه     يدر عربستان عمدتا متكى به قبا

  . داشتند امدارى و كمى هم كشاورزى اشتغال د
    رشد  براى   عىيطب   منابع  بودن  محدود  عنىي  ،امر  نيهم
  تجارت را به تنها عامل رشد و  ، ع يوس   اسيدام دارى به مق كشاورزى و
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است كـه  ن يبراى هم. نمود  ل مىيدر شهرها تبد  ترقى جامعه بخصوص
شـبه   ،يونانيـان و هنـدي هـا   توسـط  تجارتي مانسون  تا قبل ازكشف راه

هاى  ر راهيدر مس  بخاطر قرار گرفتن اش ،دوره  كيبراى  ،ره عربستان يجز
و در شـهرها    بـاالئى بخصـوص  بسيار از رونق و شكوفائى  ، يجهان تجارت

كه محل عبور كاروانهاى ) اردن و سوريه(و شمالي ) يمن(مناطق جنوبي 
ن دوره است كه شهرهاى يدر هم. مزبور بودند برخوردار مى شود  تجارى

  .نديمى آ ل مرد ساالر بودند بوجودين قبايپررونقى كه در كنترل مهمتر
 ،  اى سـرخ  يـ ق دريائى از طريتجارت در جديد ىبا كشف راهها

جـه رونـق اقتصـادى در    يابـد و در نت ير مى ييتغر كاروانهاى تجارى يمس
شهرها خالى از بسياري از  كهيبطور. عربستان دچار ركود وكندى مىشود

 بهمراه عوامل ويران كنندة ديگر، نه تنها ادامـة ن امر يا. سكنه مىگردند 
در همپايي با نقـاط   ره عربستان را يعى شبه جزتكامل اقتصادى و اجتما

ديگر جهان متوقف مي سازد، بلكه حتي بخشهاي پيشرفته تر آنرا بعقـب  
به سطح تكامل اقتصادي و اجتماعي مناطق بدوي و عقب افتـادة   كشانده

ردسـاالرى و فرودسـتى   مجه از تكامـل نظـام   يو در نتآن نزديك ميسازد 
ر نقـاط  يو سـا  رانيـ ا ،رم  ،ونـان  ير كه در آنطو ، كامل زنان در عربستان 

  . مى آورد رى به عمل يم جلوگيشرفته شاهد آن بوديپ
دى دن دوران موقت شكوفائى اقتصـا يبا به سر رس ،گر يبعبارت د

اقتصـادي در منـاطق   نظـام   ،آمـده بـود   ، كه در اثر رونق تجارى حاصل 
نها نميتواند بـه  پيشرفته عربستان كه از مرحلة بدوي عبور كرده بود، نه ت

  مناطق عقب افتادة مركزي و غربي گسترش يابد، بلكه در قلمرو خود نيز 
   .  به حالت بينابيني عقب نشيني مي كند

و مالكيـت  نظـام مردسـاالرى    ،به هنگام عروج اسـالم   ،نرو ياز ا
از عمـر آن  ادى يـ هرچنـد مـدت نسـبتا ز   مركزي در عربستان خصوصي 
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تـا  از نظر سطح تكامـل اجتمـاعى   انسته بود نتو كن هنوزيل ،گذشته بود 
مرحلة نهائي خود يعني مرحلة تشكيل دولت و سـلطه كامـل مـردان بـر     

مـردان  در نتيجه، در بسياري از قبايل عـرب، هـر چنـد    . زنان تكامل يابد
ولـى هنـوز نتوانسـته بودنـد     دادند  ل مىيل را تشكيروى مسلط در قباين

نمـوده  و اقتصادى بطور كامل خارج  تماعىتهاى اجيزنان را از عرصه فعال
رم و  ،ونـان  يشرفته تر ماننـد  يت مشابه زنان در نقاط پيآنان را در وضع ،
از جمله . دهند تنزل  ت برده جنسى و خانگى خوديموقع بهعنى ي ،ران يا

عرب بـود   د كه از جمله بازرگانانجه همسر محميوجود كسانى مانند خد
رفت  ن مدعى بشمار مىيشاهدى بر ا و محمد را در استخدام خود داشت

 .  
بستان به هنگام ظهور اسـالم  ن در نظام مردساالرى عريبراى هم

در حـا   ،كه در آن يبطور ،ى از نظام مادر تبارى وجود داشت يايهنوز بقا ،
در  ،تا حدود زيادي بـا مـردان برابـر بودنـد    زنان ليكه در قبايل مادر تبار 

ت نسـبتا بـاالئى   يـ ولـى از موقع  ،ن مـردا  تحـت كنتـرل  هرچند بقيه نيز 
ايـن حالـت   ان برداشـتن  يـ اسـالم در واقـع از م    نقـش . برخوردار بودنـد  

از رون رانـدن كامـل زنـان    يب و در نتيجه خىيتاربينابيني و چند گونگي 
محروم كردنشـان   ،فرستادن آنان به درون خانه  ،عرصه زندگى اجتماعى 

 ك كـالم تكامـل نظـام مـرد    يـ و در  ،از تمامى حقوق فردى و اجتمـاعى  
ت يـ نقـاط جهـان و در نها   نيشرفته تريپساالرى به سطح موجود آن در 

  . بود بردگى كامل زنان در دست مردان
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  اى نظام مادرتبارى در عربستانيبقا
  انياسالم در از م  و نقش

  بردن آن
    

در   ان اعـراب يـ اى مادرتبـارى در م يـ ن بقايكى از برجسته تـر ي
نـه تنهـا در    انين خـدا يـ ا. ان زن بود يخدا  م پرستشدوران قبل از اسال

آنان قرار داشـتند، بلكـه در    دائمي خانة كعبه و نقاط ديگر مورد پرستش
حمل شده خاص بصورت عالئم براي مددگيري از نيروي آنان جنگها نيز 

  مورد اتكاء قرار ميگرفتند 
 نيـ ه مسـلمانان ا يبهنگام جنگ بر عل  شيله قريان قبيمثال در م

ـ "و  )Manaat( "منـات "، )Lat( "الت  "ان زن بنـام ير خـدا يتصاو ىزّع" 
)Ozza(  حمـل مـى     شيكـى از رهبـران قـر   ي نايبودند كه توسط ابوسـف

   كه ان آنان بودنديخدان يل مزبور ايچرا كه بنا بر اعتقادات قبا. گشتند 
  .  نمودند ن مىييجنگ را تع نهائي ان خود سرنوشتيبا جنگ م

له اى كه در جنگ شكسـت مـى   ين بود كه قبيم بر انرو رسياز ا
خـود را كنـار مىگـذارد و خـداى     خداى شكست خـورده   چه بساخورد 

  . مىنمود گرى را براى خود انتخاب يا خداى قدرتمند ديله فاتح و يقب
ل مـادر تبـار در   يـ اسـالم هنـوز قبا    شيداينكه در زمان پيگر ايد

و  Khanda)( "هنــدك"ل يــااز جملــه آنهــا قب. عربســتان  وجــود داشــتند
  .بودند (Gadila) "لهيقاد"

لـه اى تعلـق داشـت كـه      يبـه قب از جانـب مـادري   غمبر يخود پ
ك  "را پسـر   خـودش چنانكـه   ،مادرتبـار بـود   اَواتـ" ) (Awatek لـه  ياز قب 

شـنهاد ازدواج  يپ ،بنـابر سـنت مادرتبـارى    ،بعالوه  1.مى خواند "م يسولَ"
  .قـرار داشـت   ) Uxorilocal(وى تحت كنتـرل   ال از جانب زن آغاز ومعمو
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ازدواج  قـدم  هر خود را انتخـاب و بـراى   ن زن بود كه شوين معنا كه ايبا
. ن مـورد بـود  يغمبر خود نمونه اى از ايجه زن پيخد.  گذاشت  مى  شيپ

رود و  غمبـر مـى  يبود كه خود نزد پ  "خطيم بن عدي يليل"گر ينمونه د
  : دياو مى گوكند و به  تقاضاى ازدواج مى

  
آمـده  . هستم ميخطدختر  يليل من. عنان بود دختر كسي هستم كه با باد هم من "

ي سـوي  لـ يل .پيمبر گفت چنين كردم . اي خودم را بتو عرضه كنم كه مرا بزني بگير
 بد كردي كه تو زني ": گفتند ".پيغمبر مرا بزني گرفت": قوم خويش بازگشت و گفت

ليلي پيش پيغمبر  ".دارد، برو و خويشتن را رها كن  كررم  پيغمبر زنان  و  حسودي
    2".رها كردم": پيمبر گفت "مرا رها كن": رفت و گفت

  
ن زن بـوده اسـت   يـ دهد كه اوال ا ن داستان بروشنى نشان مىيا

كـرده   تقاضـاى ازدواج بـا خـود را مـى    گذاشته و از مـرد   مى  شيكه پا پ
داده  گرى انجام مىيد ا شخصير و نكار را بدون اجازه پديا ايو ثان  ،است

 ى كه بعد از اسـالم برقـرار مـى   نها در جامعه پدرساالرياست كه همگى ا
  . گردند  ل مىيخود تبد  به عكسشود 

ن شـوهر بـوده   يـ بهنگام ازدواج ادر قبايل مادر تبار، ن طور يهم
و نه آنطور كـه بعـدا در    كرده  له زن نقل مكان مىياست كه به خانه و قب

شـوهر  كه در آن نقل مكان زن به خانه  ،ج مىگردد يپدرساالرى رانظام 
لـه اى  يچادر كه در زندگى قب ،گريبعبارت د. شود و خانواده  وى باب مى

ن مرد بـود كـه   يداشت به زن تعلق داشته و بهنگام ازدواج احكم خانه را 
له زن و به چـادر او نقـل مكـان    يبه قبله خود خارج و براى زندگى ياز قب
  .  كرد مى
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  حق زنان در گرفتن طالق

 قبل از اسالم
 

مادرتبـار نـه تنهـا خـود در مـورد      قبايـل  در قبل از اسالم زنان 
 ايـن  ميگرفتنـد، بلكـه در  ازدواج يا رابطه با مرد مورد عالقه شان تصميم 

توانستند بـدون   بودند و مىنيز برخوردار حق طالق بطور كامل از قبايل 
. كه اراده كنند از شوهر خود جـدا شـوند    نحى و هر زمايچگونه توضيه

  :  آمده است  انىغاَآل "در كتاب 
  

حـق متاركـه شـوهران شـان را      ،احـداقل بعضـى از آنهـا    ي ،ت يـ زنان در عهد جاهل"
ك چـادر زنـدگى   يـ ن نحو بود كه اگـر آنهـا بـاهم در    ين متاركه باياشكل  و ،داشتند

ن يبا. چرخاند ي جه به دور خود مدر 180چادر را   طالق شوهرشزن براى  ،كردنديم
ب يـ ن ترتيو بـا  ،گرفتيشرق بود حاال بطرف غرب قرار مب كه اگر درِ آن بسوى يترت

    3".رفت ي له خود ميچادر شود و به قبد وارد يگر نبايد كه ديفهمي مرد م
    

ا خانه به زن تعلـق داشـت  زن   ياز آنجا كه چادر  ،گر يبعبارت د
گرداندن در ورودى چادر به سمت مخـالف ابـراز   قصد جدائى خود را با بر

شـد و   وارد نمـى  گر به چادر اويد ديدينرا مين كه ايكرد و شوهر هم مى
  .گشت  له خود باز مىيبه قب

در عين حال كه با نقـوذ   ،در جامعه قبل از اسالم  ،ن يعالوه بر ا
 نظام پدرساالري چندزني رايج بود، نظام چند شوهري نيز بعنوان بقايـاي 

كـه   باقيمانده از نظام مادرتباري همچنان هرچند بطور نادر وجود داشـت 
راتـر از آن بعنـوان   شوهر داشته باشد ولى ف 10توانست تا  در آن زن مى
  : ديگو غمبر مىيشه زن پيعا. شد يفحشا قلمداد م
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  توانستند وارد شوند و با  دام مىكآنها هر . توانست برسد  نفر مى 10گروه آنان تا  "
  چكسيد دنبال آنها مىفرستاد و هـ يوقتى كه او حامله مىشد و مىزائ. بخوابند  زن

گفت  شدند و او به آنها مى آنها بدور زن جمع مى. از آمدن سر باز بزند ت توانس نمى
ك از آنهـا را  يـ و او هر  ". ده ام پسر استيك بچه زائيچه شده  من  د كهيخبر دار "

توانسـت   و آن مـرد نمـى  . كرد بچه انتخاب مى پدر و مسئول خواست بعنوان كه مى
   4".آنرا رد كند 

  
زنـان خـود    كه خواهيم بپذيريم حتي در قبايل پدر ساالر نيز  اگر ن       

كه شواهدي بنا بر ند، ولي ه اشان با مردان تصميم ميگرفتدر مورد ازدواج
ام اين امر بدون مشورت و جلب رضايت آنان انج قدر مسلم،   ،وجود دارد

  .    نميگرفته است
 

  چگونه در اسالم نظام چند زنى
 شوديبرقرار م

 
. نظام چند زني مدتها قبل از محمد در عربستان رايج شـده بـود  

رواج چند زني در عربستان نتيجه نفوذ و رشد نظـام مالكيـت خصوصـي    
آغاز گشته قبل از مدتها در اين منطقه نيز مانند ساير نقاط جهان بود كه 

سراسـر منـاطق   بـه  ، بطـور كامـل   از آنجا كه ايـن نظـام هنـوز    بود، ولي 
عربستان مركزي، جائيكه اسالم در آنجا آغاز گشت گسترش نيافته بـود،  

ـ   . حيـات خـود ادامـه ميـداد    ه از اينرو در كنار آن نظام مادر تباري نيـز ب
بنابراين در زمان محمد در عربسـتان دو نـوع نظـام در كنـار هـم وجـود       

  . ود ادامه ميدادندداشته و بحيات خ
محمد كه خود به بخش پدر ساالر جامعه عربي تعلق داشت و از 
سنن رايج در اين بخش پيروي ميكرد، در آيه هاي قران نيـز مشخصـا از   
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اين نظام حمايت نمود، و پس از تثبيت قدرت خود نيز با ممنـوع كـردن   
چند زني  قواعد نظام مادرتباري، قوانين نظام پدرساالري و منجمله قانون

را به تنها قانون در ممالك اسالمي تبديل نمود و باين ترتيب نقش خـود  
در از ميان بردن كامل بقايـاي نظـام مادرتبـاري و تثبيـت نهـائي نظـام       

  .  مالكيت خصوصي و پدر ساالري در عربستان را بپايان رساند
تـا چهـار زن    توانسـت  بنابر آيه هاي قران هر مرد مسلمان مـي 

داشـته   بـراي خـود  ز و معشـوقه  يـ كنخواهد  هر اندازه كه مىعقدى و تا 
    .باشد

  
ن يبـا چنـ   ،د يـ دار  د تـرس يمان مانند فرزندان خودتان رفتار نكنيتينكه با ياگر از ا "

ا چهـار تـن از   يـ ا سه يبا دو  ،د يتان مناسب است ازدواج كنيد برايكنيزنى كه فكر م
  پـس  ،د يا آنها رفتار خوبى نداشته باشنكه ممكن است بيد از اياما اگر مىترس -آنان

    5.ديريك زن بگيفقط 
  

ت زنان انصار يوضعآزادي زنان قبل از اسالم گر از شواهد يكى دي
تحمل سـلطه  كمتر از زنان مكه چنانكه آنها  ، بود در مقايسه با زنان مكه 

  ن داشت كه يت از ايفه عمر  شكايخل چنانچه .  داشتندمردان بر خود را 
  

انصـار  ان يـ ما وقتى بـه م . م يم كه بر زنانمان مسلط باشيشى ها عادت داريما قر ... "
و  ،آنها نشان داده اند كه مردمانى هستند كه زنانشان بر آنهـا مسـلط انـد     ،م يمىرو

زنـان انصـار   به سرمشـق گـرفتن از عـادات    ز شروع يشود كه زنان ما ن ن باعث مىيا
  6".ند ينما
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  تهاى بااليموقع زنان دري نمونه ها

  قبل از اسالم
 

ت بـاالى  يـ اى مادر تبارى و موقعيگرى كه از وجود بقايعالمت د
جـه  يوجود زنانى چـون خد  ،زنان در عربستانِ قبل از اسالم خبر مىدهد

خوردار بودنـد و   باالئى در جامعه بر تيزن محمد بود كه از ثروت و موقع
  شياى كارهـاى تجـار  جه مـردان را بـر  يخد. بنام خود تجارت مىكردند 

كـى از  يمحمد . نمود  ك مىياستخدام مىكرد و آنها را در سود خود شر
    ،آنها بود 

شـنهاد  يجـه بـود كـه پ   ين خديا تباريك سنت زن يو باز بنا بر 
    .كه خود قبال دو بار ازدواج كرده بود حالىازدواج به محمد را داد در 

كـه  ن نوع زنان بود يگر از ايكى ديز ين  "بهيمخار"دختر  "ماعص
  از ثروت قابل مالحظه اى برخوردار و به كار تجارت اشتغال داشت  نيزاو 

مادرتبارى در عربستانِ قبل وجود بقاياين نظام گرى از ينمونه د 
الد اسـت  يدر قرن سوم قبل از مـ  "هينوبزِ "مربوط به زنى بنام  ،از اسالم 

يابت پسرش براي مـدتي  به نعربستان در شمال  منطقه اىپالميرا  كه در
ستد و از يوى با سرسختى در برابر امپراطورى رم مى ا، .به قدرت ميرسد

كند و با گرد آوردن  مناطقى از متصرفات شـرقى  ين خود  دفاع ميسرزم
ه خداى يهد"كه به   "هاب اَل التو "  پسر كوچكشبنام  ،رم براى خود 

مر ولى قدرتمندى را كم ع پادشاهى هرچند ،معروف بوده  "الت اَل"زن 
سرانجام شكست خورده و بصورت اسير به رم برده مي  ، وليكنديفراهم م

   7.شود
 حتى تا   شيان قرياست كه در م  خداى زنى  همان "التاَل "
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همان طور كه از . ادى  برخوردار بوديزت يز از اهمياسالم ن  شيدايزمان پ
گـر  يو بعبـارت د  زنمعلوم است نسـب وهـاب بـه     "اَل التوهاب  "اسم 

نكه چگونه قبـل از  يست از ايگرين نشان ديرود و ايم "الت  "خداى زن 
  . اسالم در عربستان نظام مادر تبارى برقرار بوده است 

"بهند بنت ره در كـ عـرب بـوده    گـر از زنـان  يكى دي ،ان يزن ابوسف ،"هي
ن ان كـاله جنـگ آورا  جنگ با مسلمانان زره به تن مى كرده و مانند مرد

معروف اسـت  . ده است يجنگيگذارده و همچون آنان م مىعرب را بر سر 
ن يـ ا. گرفتـه يم ميتصـم   خـودش  ، كه او زنى مستقل بوده و در همه امور 

  اريـ مـن زنـى هسـتم كـه اخت     "اسـت كـه     گفته معروف وى به پـدرش 
  8".است و مىداند چه مىخواهد  در دست خودش  شيزندگ

امـور اقتصـادى و    ،د بـه تجـارت   ت باالى زنان تنها محدويموقع
تى باالتر يز كم نبودند زنانى كه از موقعينگر يدر موارد د. جنگ نمىشد 

در كتاب  "هنرى جورج فارمر "قات يبنا بر تحق. از مردان برخوردار بودند
هـاى  قى از جملـه عرصـه   يموسـ  ، "قى در غـرب يخ موسـ يتار"خود بنام 

كـه قبـل از    انچنـ . ده انـد  گرى بوده است كه زنان در آن سـرآمد بـو  يد
قى داشته انـد كـم نبـوده    ياالى استادى را در موسب اسالم زنانى كه مقام

ه اسـالم آواز  يـ زنى كه بـر عل  3از  ،از فتح مكه توسط مسلمانان   پس. اند
بـه قتـل    سـومي ده شـده و يدو تن با قبول اسـالم بخشـ   ،ده انديمى سرائ

  .رسديم
امال دون ت كـ يسالم با موقعت باالى زنان قبل از ايسه موقعيمقا

كـه در آن زنـان نـه تنهـا      ،آمدن اسـالم  كار وي ر از  و برده وار آنان پس
بلكـه اصـوال از    ،نبودنـد  چ گونـه منصـب و مقـام بـاالئى     يمطلقا داراى ه

 خانه زندانى و به برده   كنار رفته و در پسبطور مطلق اجتماعى  زندگى
  مى ياى عقب گرد عظيد گوخو ،شوند  ل مىيو خانگى مرد تبد  يجنس
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  . د يد مى آيت آنان پدياست كه با سلطه اسالم در موقع
ت زنان يكنند كه اسالم موقع نكه طرفداران اسالم استدالل مىيا

ارتقاء داده چرا كه رسم زنده بـه گـور كـردن    ره عربستان يرا در شبه جز
دالل ك اسـت ي ،نموده است ج بوده لغو يكودكان دختر را كه قبل از آن را

ال رسم كشتن پسران و بعـد دختـران   چرا كه اصو. ه است يواهى و بى پا
ج يـ در تمام جوامع بشرى در دوره اى را  شيرسمى بوده است كه كم و ب

ره عربستان منع آن ين جوامع منجمله در شبه جزيابوده است و در همه 
  . ف آن بوده است يتضعمردساالرى و نه م يگامى در جهت تحك

نجا مختصرا اشاره كنم هنگامىكـه بـا اسـتقرار    ير ان قدر ديهم
جه صاحب يو در نت  د و فروشيقابل خر ،دختران بعنوان كاال ، پدرساالرى 

زنده بگـور كـردن آنـان بـراى سـودجوئى از        از آن پس ،مى شوند   ارزش
ست كه در همـه جوامـع   ين مرحله ايا. آنها منع مى گردد  د و فروشيخر

  . ژه اسالم نمى باشد يشود و و گر طى مىيمردساالر د
  

  ر پاى مادران استيا بهشت زيآ
  آنها؟  ا روى دوشي

 
ار يد بسـ ينكه در قرآن از زنان تمجير ايز نظياتى نيدر مورد مدع

ر پـاى  يـ بهشـت ز  "نكه گفته شده اسـت كـه   يا منجمله  ،به عمل آمده 
ام زن معناى باال بودن مقچ كدام به ينها هيد گفت كه ايبا "مادران است 

و نـه زنـان   نجا صحبت از مـادران  يچرا كه اوال در ا. در اسالم نمى باشد 
ز يـ ب آميق فريدها از مادران براى تشويف و تمجين تعرينرو اياست و از ا

  بكار رفته  مرد  كودكان از   نگهدارى  و  د مثليفه توليدر انجام وظآنان 
  . است 
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چـرا كـه اگـر واقعـا     ماند  شتر به وعده سرِ خرمن مىين بيا ايثان
ت مى يا حقوق آنان را برسمين دنيدر ا ،ت قائل بودياسالم براى زنان اهم

  . ا حواله نمى داديشناخت و وعده خوشبختى براى آنان را به آن دن
چرا كه در قرآن . رنگ است يز از روى دروغ و نين وعده نيثالثا ا

مونـث و    نسمردان است و در هر جا كـه از جـ  ار يبهشت انحصارا در اخت
بهشـتى كـه بـراى لـذت     ان ياد شده از آنان بعنوان حوريزنان در بهشت 

ر د نرو وعده تمـام لـذتها  ياد شده است و از ايروند  جوئى مردان بكار مى
  . ا براى مردان و نه زنان است يآن دن

  
ن ســراى جــاودانى از ســعادت ابــدى    يــدر ا )82 ،بقــره (همانــان بهشــتى  يم"
ى بهشـتى  وه هـا يم ) ،مائده(كران بهره مى برند يشى بپادا و از )13،نساء (رخوردارندب

و  )45 ،صـافات  (   فراوان  دنى هاىينوش  و ،)57 ، سي(همواره در دسترسشان است 
 ،)44 ،دخـان  (بر آنها عرضـه مىشـود  ان يكه توسط حور )25 ،ن يمطفف(شراب پاك 

 (هـائى در صـدف    ديـ ارمروبه لطافت  ، )20 ،طور (داندام و فراخ چشم يانى سپيحور
از آن   شيو پـ  )56 ،   سيـ  (ه با آنها مى آرامنـد ير سايكه در كنارشان ز ، )23 ،واقعه 

اقوت و يـ بـائى  يو به ز )56 ،الرحمن  (ده است يا آدمى به آنان نرسيچ جن يدست ه
   9")36 ،واقعه  (شه باكره انديو هم ، )58 ،الرحمن  (مرجانند 

  
در حالىكه طبق  ،تر پاى مادران اسيچگونه بهشت ز ،ن يبنابرا
 ،مـذهبى حضـور زنـان در بهشـت هـم      ات يـ ح قرآن و روايمندرجات صر

فقط و فقط بـراى خـدمتگزارى ولـذت جـوئى      ،ا ين دنيهمچنان كه در ا
  .گريز ديجنسى مردان است و نه چ

  حدى بوده   به  مسلمانان  انيلذت جوئى از زن در م  سميساد
  معروف   اثر ، ن يعلوم الد  اىيدر اح اسالمي عالم بزرگ است كه غزالى

  كند كه به هر مرد  نقل مىغمبر يمار گونه اى از قول پيبه طور ب ،خود 
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قـا چهارصـد حـورى بـاكره و پانصـد      يرود دق كه به بهشت مىمسلمانى 
  10. رديگ سرى تعلق مىهم وه براىيهزار ب حورى دست دوم و هشت

ت يـ سـالم هـر چنـد مالك   م كه در عربستان قبل از ظهـور ا يگفت
آمده و نظـام مـادر تبـارى از مـدتها     خصوصى و طبقات اجتماعى بوجود 

بـه كلـى از   ن حـال هنـوز   يبا ا ،اضمحالل قرار گرفته بود  قبل در معرض
ات خود ادامـه  يى از آن به حيايان نرفته بود و در زمان اسالم هنوز بقايم

    .داد مى
  با   دن شخصينام  ،رمردساال  جماعت  انيدر م ،ن رو ياز هم

ن يـ ن خود نشان ايو ا. شد  لمداد مىق نوعى اهانت به وى  شينسب مادر
ر تهـاجم و حملـه   يزاى نظام مادر تبارى يآثار و بقا ،بود كه چگونه هنوز 

محمــد وقتــى كــه  نكــه دشــمنان مردســاالرِياز جملــه ا. قــرار داشــت  
عنـى  ي  "بى كَبشـاه ابن اَ "بزعم خود به او اهانت كنند وى را خواستند يم

  . كردند  ك اسم مونث بود خطاب مىيكه  "ابى كبشاه "پسر 
ر وزنـه بـه نفـع مـرد     ييـ اسـالم بـراى تغ    گرى از تـالش ينمونه د

  . ل آن به زنان بود يو تحم قانون عدهحمايت از ساالرى 
ان به مـادر  از آنجا كه فرزند ،در نظام مادرتبارى  ،قبل از اسالم 

نـرو بـاردار بـودن زن بهنگـام     ياز ا ،رفتند وى مىسب تعلق داشته و به ن
بوجود  او ديى با شوهر جدو مانعى در ازدواج بالفاصله  شوهرشجدائى از 

مهـم معلـوم بـودن    از اينرو، . بچه به مادر تعلق داشتچرا كه . آورد  نمى
   . مادر بچه و نه پدر وى بود 

دك از ت و نسب كـو يكه در نظام پدر ساالرى مالك ولى هنگامى
 ،سـتم چنـد شـوهرى    يببعد نه تنهـا س  از آن ،ميگرددزن به مرد منتقل 

ز ممنـوع  يـ ن  از جدائى از شوهرش  زن پسن ازدواج بالفاصله يبلكه همچن
زن بهنگـام جـدائى از   د كـه  چنانكـه   ن بويت اين ممنوعيعلت ا. ميگردد
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مـل  بعگرى قبل از يآنگاه ازدواج وى با د ،بوديباردار نطفه وى م  شوهرش
ن پدر واقعى كودك را دچار اشـكال  ييتوانست امر تعيم ،ن نطفه يآمدن ا

  .  د ينما
  حفظ   موظف به  زن را  ،مشكل  نياسالم براى رفع ا نروياز ا

  براى  ،جدا شده   زنى كه از شوهرشمجدد ق ازدواج يعنى تعوي "عده"
 نطفـه و احتمالي بمنظور روشن شدن وجود  ، )ماه 3(نى يمدت زمان مع

  . ت پدر واقعى كودك نمود يهو
نه در خـود آن بلكـه در نقشـى اسـت كـه       "عده"ت قانون ياهم

در رفع موانع موجود بر سر انتقال كامل  ، قانون مزبور و به تبع آن اسالم 
نجـا  يدر سـاالرى و در ا پـ  رى بـه نظـام  ان از نظام مادر تبـا جامعه عربست

  . ت بچه از زن به مرد داشته است يانتقال حق مالك
ه در گر از بعضى موارد واضح ماننـد قـانون ارث كـ   ينجا ديما در ا

كـه  شـهادت زن در دادگـاه     ا ارزشيـ و برد  آن دختر نصف پسر ارث مى
نها همگـى قواعـد و مقـررات    يا. م يان نمى آورينصف مرد است سخن بم

قواعــد  در برابــرو ره عربســتان يــبودنــد كــه در شــبه جز ايمردسـاالرنه  
نهـائي را در اسـتقرار آنهـا      نقـش  اسالم  در حال رشد بودند و مادرتبارانه

  .  بعنوان تنها قانون جامعه مردساالر ايفا نمود
 

  ر پردة حجاب ويدن زنان به زيكش
  قطع رابطه شان با مردان

 
ر ييـ خـود را در تغ   گر از مواردى كه در آن اسـالم نقـش  يكى دي

حذف قدم بـه قـدم    ،دهد شان مىن ره عربستانيجز نظام جنسى در شبه
  ا يحجاب چادر و پرده   ريز  به  دن شانيكش ،زنان از زندگى اجتماعى 
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رقه و قطع رابطه شان با مردان  است ب.  
  خود محمد و در مورد زنان خود  توسط   اول  درجه  نكار دريا

 ان زن و مـرد در يـ شخصـى م   تمـاس تـا آن موقـع   . رد يگ وى انجام مى
بلكـه   ، چگونـه اشـكالى نداشـت   يعربستان از نظر سنن موجود نه تنها ه

نطور شعر و آواز خوانى آنان يت اقتصادى زنان و هميفعال. ج بوديار رايبس
 هـائي  بوده است نمونهبا يكديگر م زن و مرد يمستق  تماس  كه الزمه اش

در  ، ارى از زنـان يبسـ  ،بعـالوه  . ميباشند ان زن و مرديم  از آزادى تماس
  . مرد داشته اند شاگردان  ،خود ،قىيدركالسهاى موس ،مقام استادى 

چگونه حجابى كه صورت و يزنان داراى ه ،ن دوره يدر ا ،بعالوه 
نبوده اند و آزادانه با مردان رو برو مى شـده   ا دست و پاى آنانرا بپوشاندي

ن يـ مـام ا زنـان ت  ،م كه با سـلطه اسـالم   ينيبيبعدا ما م ،كه يدر حال. اند 
تا جائى كه نه تنها مجبور به پوشـاندن و  . مى دهندآزادى ها را از دست 

مردان نا محرم شـده و حتـى   نگه داشتن كامل بدن خود از چشم  مخفى
بلكـه   ،دهنـد  ي ز از دسـت مـ  يـ و صحبت معمولى با آنان را ن  حق تماس

م ز محـرو ياصوال از شركت در مالء عام  و مراسم عمومى در كنار مردان ن
و  دست ميدهنـد ز از ين را شدن از خانه به تنهائىشده و حتى حق خارج 

   . شوند  عمال در كنج خانه زندانى مى
  ا كه ن معنيبا. كند  نكار را ابتدا از زنان خود شروع مىيمحمد ا

 آن قرار مى  و زنان متعدد خود را در پسكشد  در خانه خود پرده اى مى
او رفت وآمد داشته اند ه دائما به خانه روان و اشخاصى كيدهد تا توسط پ

  . ده نشوند يد
  از   بعضى   كه  مزبور مردان    رى از تماسيبعالوه  براى جلوگ

  ه يدن و گفتگو با آنها مى آمده اند آيآنها از اقوام زنان وى بوده و براى د
  شود كه روان وى خواسته مى يرا از جانب خدا مى آورد كه در آن از پيا
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. پرده انجام دهنـد    از پسنكار را يا ،با زنان وى   از به تماسيندر صورت 
از  آنرا ،از آنان كردند آب آشاميدني يا غدا ن معنا كه اگر درخواست يبه ا

ن در خواست  بخـاطر آن بـوده اسـت كـه     يا. ند يافت نمايپشت پرده در
دنى و غـذا از زنـان   يافـت نوشـ  يبه هنگام درخواسـت و در  گاهى مهمانان

نبوده  اوند يآ  ن خوشيدا كرده و ايپ  دستشان با دست آنان تماس دمحم
  روانشيـ وى بـه پ ن مضمون توسـط  يه اى به اين روست كه آياز ا. است 

  .  ابالغ مى گردد
  

د مگر آنكـه  يغمبر داخل نشويد به خانه هاى پيمان آورده ايكه به خدا ا اى كسانى "
د كـه  يـ پـرده طلب ...  د از پـس يـ عى مىطلبو هر گاه از زنان رسـول متـا  . .. د ياذن ده

رسـول   د هرگـز يـ زه بماند بهتر است و نبايحجاب براى آنكه دل هاى شما و آنان پاك
را بـه نكـاح خـود در      چ گـاه زنـانش  ياز وفات هـ   د و نه پسيازاريب )اتيدر ح(خدا را 

    11."ار بزرگ استيبس )گناهى (ن كار نزد خدا يد كه اياورين
  
شود كه از خـدا   غمبر خواسته مىياى از زنان په ينطور در آيهم

و نـازكى صـحبت نكننـد مبـادا كـه آنـان را        بترسند و با مردان به نرمى 
  . ند يك نمايتحر

  
  ز يو پره  اگر خدا ترس. د يستيزنان ن  از گر يد  كىي غمبر شما مانند ياى زنان پ "
 

  مار يب   دلش  آنكه  مبادا ديبا مردان سخن مگوئ نرم  و   نازك  زنهار   پس ديكار باش
   12".ديدرست سخن بگوئ )ن ويبلكه مت(افتد ياست و به طمع ب

  
  ن موارد محمد هنوز قدرت اعالم و يجالب است كه در هر دوى ا         
  مرد زنان عرب ندارد چرا كه مقررات   كل  براى  را  ن مقرراتياجراى ا
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ار فاصله داشته يبس جامعهارها و ارزشهاى موجود در يساالرانه مزبور با مع
  . د يمى نماتدا فقط در مورد زنان خود اعالم نرو آنها را ابياند و از ا

ن منظور مورد استفاده قـرار  يل و بهانه اى را كه براى ايحتى دل
ه به همه زنان عرب مربـوط گـردد بلكـه    ك ل جنسىيك دليدهد نه  مى
تـازه  . باشـد  عـرب مـى  گرِ يل خاصِ متفاوت بودن زنان خود با زنان ديدل
 ل مىيق است كه به زنان محمد تحميد و تشويز به زور تهدين كار نيهم

    .ن نوع نبوده استيز از ايد آميه هاى تهديازى به آوردن آيو گرنه ن. شود
  

گـران  ياو را در برابـر د  ،ك از شما كه كار ناروائى انجـام دهـد  يهر  ،امبر ياى زنان پ "
رسول او و ا آسان است و هر كدام از شما كه از او ن كار بر خديم داد و ايعذاب خواه
   13". م كرديرا دو برابر خواه  پاداشش ،و نكوكار باشد  ،كند ي فرمانبردار

            
چ وجه ين اسالم براى زنان به هيدهد كه قوان نها همگى نشان مىيا       

سـت  يبايم ،ن صـورت ير ايچرا كه در غ. است نداشته   ى بخشيجنبه رها
ق نداشـته  يد و تشـو يتهدن همه ياجى به ايرفته شده و احتيداوطلبانه پذ

  . است 
چوجـه در  ينها همه حاكى از آنند كه زنـان عـرب به  يا ، بالعكس

ك فرمـان  يـ ك شـبه و بـا   يـ ت آنها را يموقعتى نبوده اند كه بتوان يموقع
 يو حقـوق فـرد  دود كردن آنان از زنـدگى اجتمـاعى   بلكه مح. ر دادييتغ

 هاى قدم به قدمى كه  كيتنها با استفاده از تاكت  و  جيها به تدرشان تن
  . ر بوده است يامكان پذ برده يبكار ممحمد 

  براى  ،محمد  استفاده  مورد لِ يشخصى بودن دال ،گريبعبارت د
  كافى  نشان مى دهد كه چگونه جامعه خود بقدر  ،  محدود كردن زنانش

   –ات و ارزشهاى مردساالرانه كافى يآنزمان عربستان هنوز داراى اخالق
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ت ه بـر آنهـا مقـررا   يـ بـراى آنكـه وى بتوانـد بـا تك     ،ن موارديحداقل در ا
  . اده كند نبوده است يخود را در مورد زنان پمردساالرنه 
 

   شيمنع آرا
  رون رفتن از خانهيو ب

  
ابتـدا از  ز محمد كار را يرون رفتن زنان از خانه نيدر مورد منع ب

  شيـ آرا ،خواهـد كـه در خانـه مانـده      كند و از آنها مىمي زآغا دزنان خو
  .رون گشت نزنند يبدر  )كافر( نكنند و مانند عربهاى پاگان

  
و   شيـ آران يشـ يت پيـ د و ماننـد دوره جاهل يريد و آرام بگينيتان بنشيو در خانه ها"

   14"..ديخود آرائى نكن
  

دى يـ دجار يـ نكردن زنـان مع   شيزواضح است كه آراينجا نيدر ا
ن صفتى است كـه  يا (ت يدر دوره جاهلعنى ياست كه در جامعه موجود 

جهل پرستانه خود دهدتا محتواى  بل ازخود نسبت مىاسالم به جامعه ق
بـا ورود  ت در واقـع  يـ كه عصر جاهل در حالى ،د ير آن پنهان نمايرا در ز

وجود ندارد و محمد سعى در برقـرارى آن   )شود اسالم است كه آغاز مى
ز سعى در برقرارى حجاب يگرى نيه ديچنانكه در آ. ان اعراب دارد يمدر 
  . دارد به يوشاندن بدن زنان از چشم مردان غرپو 

  
  نه و شانه شان مقنعه ينطور بر سيد چشمانشان را از نگاه نارو بپوشانند و هميزنان با"

ى آشـكار  راد خانواده بر كسـ نت و جمال خود را جز براى شوهرشان و افيبگذارند و ز
   15".شان معلوم شودينت پاين نزنند كه زيو طورى پا بزمنكنند 
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زنـان بـراى تنهـا شوهرانشـان و       شينجا آرايواضح است كه در ا
  ،گـران يت صحبت كـردن بـا د  يممنوع ، گران يت انجام آن براى ديممنوع

اسـتفاده از آنهـا   گـران و  ينت آالت آن از چشم دينه و پا و زيپوشاندن س
رون گشـت  يـ شوهران خود و سـرانجام در خانـه مانـدن و در ب    فقط براى

ن يكه هـدف آن  خانـه نشـ    بودهى يويهمگى اجزاى گوناگون سنارنزدن 
  . كنترل مردان بوده استتحت كردن زنان و و قرار دادن آنها 

ق مقـررات  يـ هاى زنان از طر محدود كردن آزادى  نفس ،بعالوه 
در دوران (ها در گذشـته   آزادىن يل محكمى بر وجود ايخود دل ، د يجد

ان بردن آنها در عربستانِ بعد از اسالم يدر از ماسالم   و نقش )!!!ت يجاهل
  .باشد مى

 
  گريچرا در اسالم و مذاهب د

 شوند؟يام جابرانه تر مين ضد زن بمرور ايقوان
 

البته حذف كردن زنان از زندگى اجتماعى همان طور كـه قـبال   
نجا و آنجـا  يرد و ايك شبه انجام نمى گيو سانى ز به آن اشاره شد به آين

ز در بـر  يمحمد را نگردد كه زنان خود  ادى مواجه مىيهاى ز با مقاومت
  . رديگ مى

 در سن كودكى به   كه  ن زنان عربيباتريكى از زيشه يمثال عا
. رفتـه اسـت  يد ميـ ط جدير بار شـرا يزبه سختى  ،د يآ عقد محمد در مى

خـوددارى مـى   ز قبـول حجـاب و اسـتفاده از آن    ه انكه همواريمنجمله ا
بائى را بـه مـن داده   ين زيكرده كه اگر خدا اينطور استدالل ميو ا دهيورز

  . د آنها را بپوشانم يچرا با
  زندگى   در   شيب  و  كم ،ها  تا مدت  چنانهم ،بهرحال زنان 
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بـه هنگـام    ،فـه دوم  يزن عمـر خل  ،المثـل  فـى  . اجتماعى حضور دارنـد  
نمـاز مـى   ان مـردان  يـ رفتـه و همچنـان در م   ه مسجد مىخالفت وى ب
نـى اسـت كـه در جنگهـاى     ز "عـب بنـت كَ  هبيصنَ"ا يو  16.گذارده است 

بار در جنگ زخمى  13وى . ده است ر مىزيمسلمانان به نفع آنان شمش
  . رد يگ شود تا وقتى از جنگ كناره مى مى

ه همانطور كـه در گذشـته گفتـ    ،ز يدر جبهه مخالف مسلمانان ن
مـردان    به دوش  م كه دوشيرا داشته اان يما زنانى چون زن ابو سف ،شد 

     17.ده انديجنگيم
ان يت آنان در مينها همه نشان مى دهند كه نفوذ زنان و موقعيا

ك شبه يطورى نبوده است كه به سادگى و  ، هنگام عروج اسالم  ،اعراب 
  . ان برد يبتوان آنرا از م

هـاى    ه روگردانى از اسالم و شورشك ،حتى هنگام مرگ محمد 
مـا   ،رد يگيجور و ظلم حكومت اسالمى باال م ه آن بخاطريله اى بر عليقب

كـى  يشورشها و حتى رهبـرى  ن يو حضور زنان در ا  همچنان شاهد نقش
  . م ين شورشها هستيكى از اياز آنها در 
  زنى است كه در مخالفت  ،"ديوحارث بن س"دختر  ، "سجاح"

 كه  "ليذَه"ه فيطا  بالفاصله  و  كند مى غمبرى يپ  ادعاى   م اسال  با
 بنى "فه يگروهى از طا ،ن يهمچن. وندند يمى پ  حى بوده اند به اويمس
      18.وندنديبه او مى پ "ميمتَ

   658  در  فه چهارميخل  على  ه خالفتيام خوارج بر عليدر ق
فه يدر انتخاب خل "ه يبيشب "بعضى از فرقه هاى آنها مانند  ، نيز الدىيم

 ز مـى يز جـا يـ نمـى گذاردنـد و امامـت زنـان را ن    ان زن و مـرد  يـ فرقى م
سـنن قـوى مادرتبـارى در     بقايـاي نها همگى حـاكى از  يكه ا 19شماردند

  .بوده است در بعضي قبايل  برابر زنان با مردان  عربستان و نقش
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ه هـاى قـدرت و حكومـت اسـالمى     يـ ج كـه پا ينحال به تدريبا ا 
ز يـ ن مقاومت هـاى زنـان ن  يآن آخربه موازات  ،ابد يم  ستقر و گسترشم

در جامعـه  ارزشهاى پدر سـاالرانه بطـور كامـل    ان رفته و يسركوب و از م
  . ك قرن به طول مى انجامدياز   شين امر بيهرچند ا. شود  مستقر مى

در   بخصـوص  ،ان يبا روى كار آمـدن حكومـت عباسـ    ،سرانجام 
ـ  ي ،).م 760(د يالرشزمان خالفت هارون  ك قـرن  يـ از   شيعنى بـدنبال ب

اجتمـاعى كنـار    بـا بطـور كامـل از زنـدگى    يزنـان تقر  ،مقاومت و مبارزه 
ا مردى از اقـوام درجـه   يگر بدون شوهر و يكه ديبطور. گذارده مى شوند 

ا حجاب زنان كه از زمان يو . ده شوندياول شان نمى توانند در مالء عام د
ك سـركوب صـد   يـ ان يـ در جر  ،گردد وى شروع مىمحمد و از خانواده 

م كه يديما د. ر مى شوديگد همه جا يساله است كه سرانجام با زور و تهد
شه حاضر به قبول آن نمى گردد يزن محمد عا حتى خود  .  

رفتـه    ن كه حجاب از خانواده محمد فراتـر يحتى هم ،نحال يبا ا
خالفت به بغداد در زمـان   زمان  انتقال مركزشود باز هم تا  و عمومى مى

ن زمـان  يو تنها در ا ، ان هنوز پوشاندن صورت شامل آن نمىشود يعباس
كردن مبارزه و فشار است كه با مجبور  سال 120ك به ياز نزد  عنى پسي

 حجاب و  ،د يهارون الرش  زمان زنان به پوشاندن صورت خود در 
  .  شود  كامل مىدر پرده نگاه داشتن زنان 

  كه به  م ينيمى ب ت يحيو مس  تيهودي ز مانند يسالم نما در ا
نداران فئودال كـه همگـى   يج كه در طول قرن ها قدرت اشراف و زميتدر

گردد بـه   زنان وضع مىه ينى كه برعليقوان ،ابديمى   شيمرد بوده اند افزا
ن اسـت كـه   يبراى هم. گردد  دتر و ظالمانه تر مىيمرور زمان هرچه شد

ن يث در مورد زنان جابرانه تر از قوانين حديقوان م كهيتن هسيما شاهد ا
ن مربـوط بـه حجـاب شـامل     يقوانچنانكه براى مثال در قرآن . اند قرآن 
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كـه بعـدا زنـان مجبـور بـه پوشـاندن       يدر حال. گردد يپوشاندن صورت نم
 ه هاى قـرآن يبنا بر آ ،كه در ابتدا يا در حاليو . گردند يز ميصورت خود ن
انـه بـوده   يضـربه تاز  100كسان و برابـر  يراى زنان و مردان بمجازات زنا 

ه هـاى  فئـودالى جـا    يولى طى قرنها بعد كه نظام اسالمى بر پا 20 .است 
نـرو  يقدرتمنـد تـر و از ا  رت اقتصادى مردان با فتوحات خـود  افتاده و قد

د ينـه تنهـا مجـازات زنـا تشـد      ،شـود  ي شـتر مـ  يسلطه مردان بر زنان ب
ن براى زنان نسبت به مـردان مجـازات بـاالترى در    يمىگردد بلكه همچن

زنِ شوهر دار سنگسار و براى مرد تنها ضـربه  براى   .شود نظر گرفته مى
    .شالق

ادى بـر  يـ د زيـ ز نبوده و تاكيز چند زنى جايت نيحيدر اوائل مس
   21.باقى بماند  ان عمر با زنشيپاد تا يشده كه مرد با ين ميا

سـم و قـدرت   يت توسـط فئودال يحيكه بعدا با جذب مسـ يدر حال
 ،مى شوند   افته و عوضير يين تغيوانق نيها ا  شيسا و كشيمند شدن كل

مـى دارنـد كـه    گران اعـالم  ين وى و ديكه در زمان سنت اگوست بطورى
ر يـ د و تكثيـ ن بـاز تول يچند زنى نه براى ارضاى جنسى بلكه براى تضـم 

ه همانطور كه گفت. اشدل و اراده خدا مى بيمجاز و مطابق مجامعه بشرى 
ن و مقـررات ضـد زن   يو حـدت قـوان  شد همواره در هر جامعه اى شدت 

قتر يبعبارت دقان و درجه سلطه مردان بر آنها و ت زنيتابعى است از موقع
سـتم منجملـه   ان طبقات حاكم مرد ساالر و طبقـات تحـت   يتعادل قوا م

ج كـه  يتـدر  م كـه چگونـه بـه   ينيجه ما در همه جوامع مى بيدر نت. زنان 
 ،و ثـروت انباشـت شـده در دسـت مـردان      روهاى مولده يهمراه با رشد ن
 ،ز يبر سلطه آنان بر زنان ن ،قدرت  شين افزايا ،ابدييم  شيقدرت آنان افزا

ن يهمـ   شيافـزا . د يـ گر مى افزايهمچنانكه بر همه گروههاى اجتماعى د
  همه  خِيدرطول تار  زن  ضد  نيقوان د يقدرت است كه خود را در تشد
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   دهد  مذاهب نشان مى
    نين تفـاوت قـوان  يـ ز ايـ د نيـ ق و عهـد جد يـ در تورات عهـد عت 
چنانكه در اولـى مجـازات پـدرى كـه     . خورد  نسبت به زنان به چشم مى

 در حـالى  ،زدن مغازه اوست  دهد آتش شوهر مىهود ير يرا به غ  دخترش
  .  شود مىه يز توصيقتل وى ن ،ن يكه در دومى عالوه بر ا

در بـه روى   ،كـه در آن   "ونىيـ ا"در دوران  ،ز يونان نيى در حت
سـگهاى   ،بـر سـرِ آنـان     ،انـت زنـان   يز خا رىيو براى جلـوگ  ،زنان قفل 

در دوران  "كيـ دور"ونـان يوضع زنان نسبت به  ،شد  نگهبان گمارده مى
  . بدتر بوده است ،قبل از آن 
 

  نهاىيران و سرزميا اسالم وضع زنان در ايآ
 د؟يبهبود بخش مفتوحه را

 
بـه هـر    ،ز يـ بلكه در خارج از آن ن ،نه تنها در عربستان  ،اسالم 

مانده از گذشته بـراى  ين حقوقِ باقيا كوچكترب نكهيهم ،رود  كجا كه مى
اسالم و بـا خشـونت از   ن ين حقوق را تحت قوانيا ،گردد  زنان مواجه مى

 مـى وارد به شمار ن ميك نمونه از ايران ساسانى تنها يا. دارد  ان برمىيم
  . د يآ

ن يـ سابقه نظام پدرساالرى در ا ،ران يهنگام حمله مسلمانان به ا
ن زمـانى بـود كـه اقـوام     يا. د يرسيسال قبل م  2500ن به حدود ميسرز

خود از مناطق شـمالى مناسـبات مـادر تبـار در      نفوذائى با يمردساالر آر
   ن آن نمودند يگزيدند و نظام پدرساالر خود را جايچيران را در هم پيا

  مالت ح ن ينكه در اثر ايرغم ايم كه چگونه زنان عليديما قبال د
  در   دوران   بخصوص ،ولى در ابتدا  ، گرفتند  قرار   مردان  سلطه  تحت
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  . ار باالئى برخوردار بودنديهمچنان از حقوق بس ،ك در هند يود
ه كـ   ،خ يقدرت و ثروت مردان در طول تار  شيبا افزا ،نحال يبا ا

در نظامهاى برده دارى و بعـدا سـرفها در نظـام    ق استثمار بردگان ياز طر
سلطه مردان بر زنـان   حيبه تدر ،ن مناطق حاصل شده بود يفئودالى در ا

با تمامى حقوق يران و چه در هند تقريرسد كه زنان چه در ا مى به جائى
  . دهند خود را از دست مى

ز مانند نقـاط  ين مناطق نيدر ا ،با سلطه مسلمانان  ،ن وجوديبا ا
همان انـدك   ،قبل به بردگى مردان در آمده اند زنان كه از مدتها  ،گر يد

حقوقى را هم كه از گذشته براى خود حفظ كرده اند بـه كلـى از دسـت    
. ران ساسانى مشاهده كرديتوان در ا ن امر را مىينمونه اى از ا .دهند مى
حال  نيبا ا ،رتمندى برقرار بود ز هر چند نظام پدرساالرى قدينجا نيدر ا

كه اسالم به آنان عرضـه  آنچه   به  نسبت  شترىيب  حقوق اندك زنان از 
  . كرد برخوردار بودند  مى

 ان دختر مىيدر دوران ساسان ،نكه ياز جمله و تنها براى نمونه ا
ن صورت يز ازدواج كند كه در اياجازه پدر نل خود و بدون يتوانست به م

او از دختـرى كـه بـا اجـازه     هرچند مقـام   ،دند يمى نام "سرا خود"او را 
    22.ن خود ازدواج كرده بود پست تر بوديوالد

   ر شوهر خودياگر دخترى در اثر رابطه جنسى با غ ،نطور يهم
كـه   بلكه تا زمانى ،شد  ياز ارث محروم نمنه تنها  ،شد يصاحب فرزند م

  23.كرديفت مايهنوز شوهر نكرده بود از پدر خود نفقه در
م نه تنها رابطه خـارج از  يديهمانطور كه د ،كه در اسالم يدر حال

ز روبـرو  يـ بلكه فرد خاطى با مجازات سـختى ن  ، خانواده بكلى ممنوع بود 
دخترانى كه قبـل از  م كه چگونه يديما در كشورهاى اسالمى د.  شد مى

تـل نمـى   ا بـرادر خـود بـه ق   ياگر به دست پدر  ،ازدواج  باردار شده بودند
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شه از خانه اخراج و حتى از گـرفتن نـام   يبدون شك و براى هم ،دند يرس
نكـه بـراى   يچـه رسـد بـه ا    ،محروم مى شـدند   شيخول براى فرزند يفام

  . افت كنند يكودك خود نفقه اى در
ان يـ خـود در از م   نقـش  ،مانند عربستان  ،اسالم  ،ز ينجا نيدر ا 

فا مى كند و يگذشته بطور كامل اباقى مانده از  هاى بردن مختصر آزادى
ساالرى را بـه  ن شكل پدرياهتريس ،با محروم كردن زنان از هرگونه آزادى

  .  كند ل مىيتحمآنها 
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  چهارمفصل 
  

  كايتالشى نظامهاى اشتراكى مادرتبار در آمر
  انيبدست اروپائ

  
  

  ت پدر ساالر در برابر سرخپوستان مادرتباريحيمس
  

ــه د ــش ينمون ــر از نق ــام     گ ــتقرار نظ ــاالر در اس ــذاهب مردس م
كـا و ورود  يكشـف قـاره امر  ت بـه هنگـام   يحيپدرساالرى مربوط بـه مسـ  

  . دى به بعد مى باشد اليم 15ان به آن از قرن ياروپائ
حى يئت هاى مذهبى مسيم كه چگونه هينيز ما مى بينجا نيدر ا

كى را يستماتيافته و كامال سيازمان س كوشش ،با كمك دولتهاى مربوطه 
نظام مادر تبار  ، زور و خشونت  ،رشوه  ،ب يق فريبخرج مىدهند تا از طر

 رزشهاى پدر ساالرانهان برده و ايكا را از ميان سرخپوستان قارة آمريدر م
  . ندين آن نمايگزيجا ،با خود از اروپا به ارمغان آورده بودند هك را اى 

ن قـاره پـا   يـ ان بـه ا يـ ن نظام پدرساالرانه در دوره اىكه اروپائيا
ه يـ بـر پا  ،ر و تحـوالت بعـدى آن   ييـ ان تغيجردر   مىگذارند و بخصوص

ك يدان و تفكد توسط مريت خصوصى و كنترل انحصارى وسائل توليمالك
داخـل  زنان به كار در . گر بنا شده بوديكديت مردان و زنان از يحوزه فعال
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ان يـ م كـار م ين تقسيا. خانه و مردان عهده دار امور خارج از خانه بودند 
زه شـدة همـان   يان تئـور يب ،م يديهمان طور كه در گذشته د ، زن و مرد 

حقـوقى وى بـود    نگى زن در نظام سرفدارى و بـى خا ...بردگى جنسى و 
شكل معاصـر شـدة آن ادامـه    ه دارى اروپا به يكه همچنان در نظام سرما

  :ديآل توجه كنه ديك زن ايان از يفات اروپائيكى از توصيبه . داشت
  

ا يو  "Mastiff"ك سگ  يا يك تازى يد كه چگونه ينيوانات اهلى، شما مى بياز ح"
شه كنار كسى يبستر خواب ، هما در يز ، ي، چه در جاده ، چه سرم ك سگ كوچك ي

ه سخت و تند است نسـبت  يماند، و در حالىكه با بق رد مىيگ را مى  شيكه از او غذا
  1".به او خجل و شرمنده است

  
لسوف آلمـانى در قـرن   يچه ، فين طور ، به بخشى از نطق نيهم

زى را كـه جامعـه مردسـاالر    يـ د حقـارت آم يـ ن وجهى ديكه به بهتر 19
به زنان داشته  كاى شمالى ، نسبتيان آمريمواجهه با بوم اروپائى، بهنگام

ان يـ ن نطق براى دخترانى كه مدرسه آشپزى را به پايا. مجسم مى سازد
  : راد شده استياند ا رسانده

  
ل شروع به روشن كـردن مـردان   ين دليخواهند متكى به خود شوند و به ا زنان مى"

ى يزهـا ين چيكـى از بـدتر  ين يـ ا: انـد ند كرده ا "نان چنان و چنانز" نكهينسبت به ا
د خجالت بكشـند؛ چقـدر   يزنان با... آمده است  شياروپا پاست كه براى زشت كردن 
ائى يـ آقا معلم شدن ، خرده گستاخى ، هرزگى و بـى ح  علم فروشى ، سطحى گرى ،

و چه  -سه كرد يتوان با رفتار كودكان مقا تنها مىرفتار آنها را  -در زنان نهفته است 
از مردهـا تحـت كنتـرل و سـركوب قـرار        نها به كمك ترسيكه تاكنون همه ا خوب

بـائى  يز براى او ظاهر و زين چي، مهمتر هنر بزرگ زن دروغگوئى است ... گرفته است 
زنان به وجود عمق و تعمق در مغز خودشـان  د كه خود يده ايا هرگز ديآ... است   اش

قـت نـدارد كـه    ين حقيـ ا ايـ و آلبشـان؟  عـدالت در ق  ا به وجودياعتراف كرده باشند، 
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و نـه   _ر كرده انديرا تحقن خود زنها بوده اند كه خودشان ياز همه ، ا  شيتاكنون ، ب
   چوجه ما مردان؟يبه

ه يـ بى فكرى وحشتناكى كه باعـث شـده تغذ  : زن بعنوان آشپز :حماقت در آشپزخانه
انـد معنـاى غـذا    زن هنـوز نمـى د  ! خانواده و ارباب خانه به فراموشـى سـپرده شـود   

اگر زن ، موجود با فكرى بود ، بعـد از هـزار   . مىخواهد آشپز شود و آنوقت  -ستيچ
ولـوژى  يزيق بزرگى را در مـورد ف ي، تاكنون توانسته بود حقا سال آشپزى ، بطور قطع 

و نبـود   -وجود آشپزهاى بـد . ردن را به دست آوردك و هنر درمان انسان كشف كند ،
، تكامـل انسـان را بـراى مـدت درازى بـه       ن حـاال  يتا هم -نه آشكار عقل در آشپزخا

حتى امروز هـم اوضـاع بهبـود      : از همه به آن لطمه زده است  شيق انداخته و بيتعو
   2".چندانى حاصل نكرده است 

  
اقـوام   ميـان  در درتبـار م كـار در جوامـع ما  يتقس ،در مقابلِ آن 

كـارِ   ،م يديـ همانطور كـه د  ،كه در آنها  ، بدوىِ ماقبل تمدن قرار داشت 
اهى و بعـد  يـ مردان شكار و جنگ و كار زنـان جمـع آورى دانـه هـاى گ    

د كننـده  يـ زنـان تول  ،م كـار  ين تقسيدر ا. ه بود يباغدارى و كشاورزى اول
  و برابـر  اقتصـادى  -ت اجتمـاعى يـ جـه از موقع يعمده مواد غذائى و در نت

  . خوردار بودند ت ترى از مردان  برياهمحتى از بعضى لحاظ قابل 
 انى نظام اشتراكى و مـادر تبـار  يدر مراحل پا  ن وضع بخصوصيا

ن دوره با كشف باغدارى و يچرا كه در ا ، در  جوامع مزبور صدق مىكرد 
ت زنان بـه  يو اهم قدرت ،كشاورزى توسط زنان و كنترل آن توسط آنان 

ن از همانطور كه گفته شـد هـر چنـد زنـا     ،نحاليبا ا. رسد  اوج خود مى
ه يـ نحـال پا يبا ا ،اقتصادى مهمترى نسبت به مردان برخوردار بودند نقش

برتر افراد   ت مانع از آن مىگشت كه نقشيمالك هاى اشتراكى و همگانى
گروهـاى    شيدايـ گـران و پ يدآنان بر  ةات اقتصادى جامعه به سلطيدر ح

وجود  با ن جوامعينرو بود كه زنان در اياز ا. اجتماعى مسلط منجر گردد 
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ت برابرى با مردان بسر مـى  ياقتصادى مهمترشان همچنان در موقع  نقش
  . بردند 

و تا چند قرن بعد  ،ان يز بهنگام ورود اروپائيكا نيان قاره آمريبوم
ان مردساالرنظام اجتماعى آنـان را بطـور كامـل متالشـى و در     يكه اروپائ

امع كـه در  ن جويدر ا. بردندي تى بسر مين وضعيخود حل كردند در چن
آن زمان مراحل نهائى نظام مادرتبارى و نظام اشتراكى را طى مىكردنـد  

از . مردان به كار شكار و جنگ و زنان به كار كشاورزى مشـغول بودنـد    ، 
  . نها تماما در دست زنان قرار داشت ياز زمنرو كنترل و استفاده يا

ر  كاى شمالى هر كدام بطور متوسـط  حـداكث  يان امريل بوميقبا 
 ياروكـو يون ايچنان كه كل  اعضاى كنفدراس. نفر عضو داشتند 4000 تا

ر هزا 20بوجود آمده بودند به حدود له  يقب 5كه از اتحاد  ) Iroquois(ها  
ز وجود داشت كه بـه  يله اى مانند چروكى نيالبته قب. ندشدينفر برآورد م
   3.گرفت  هزار نفر را در بر مى 26ه ب كيتنهائى تا نزد
كه در آن اقـوام بـومى    ،ك يمانند مكز ،مناطق رو به جنوب در 

از تكامل اجتمـاعى  به مراحل باالترى  ، كاى شمالى ينسبت به مناطق امر
بـا دچـار   يم تقرينظام اجتمـاعى قـد   ،افته بودند يدست و اقتصادى خود 

كاى شمالى كـه در آن اقـوام كوچـك و    يولى در آمر. اضمحالل شده بود 
نخورده ترِ ك و دست يپيشتر به شكل تيستند ما بيز مىان يبدوى تر بوم

ن يـ از جملـه ا . م يان جوامع مادر تبار برمى خـورد يج در ميم كار رايتقس
  .  بودند ) Seneca( له سنكايان قبيبوم ، اقوام 
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  نظام اشتراكى و مادرتبار
  ها "سنكا"ان يدر م

 
 Leage of( ي هـا اروكـو يه ايـ گـروه اتحاد  5كـى از  ي "سـنكاها "

Iroquois(  مهـاجرت و در   "پـى ي سـى سـ  يم"از غربِ  ، را كه مدتها قبل
. دادنـد  ل مـى يورك امروزى ساكن شده بودند تشكيويروستاهاى شرقى ن
ن يـ مردان در ا ،كاى شمالى در قرن هفدهميان به آمريبهنگام ورود اروپائ

  . به كار شكار و جنگ و زنان به امر كشاورزى اشتغال داشتند روستاها 
شد كـه از   رى آنان با خداى زنى شروع مىيخ اساطيجمله تار از

ـ  ن افتاده بود يآسمان به زم ن يـ ا. ا آورد ين را بـدن ين زن روى زمـ يتـا اول
ن آورده بود كه درختـان  يبزمهائى را  شهيخداى زن بهمراه خود دانه و ر

  . ده شده بودند يوه ها و گلها از آنها روئيم ،وحشى 
ن باور بودندكـه محصـوالتى ماننـد    يبر اان سنكا يبوم ،نطوريهم

ن زمـان  يـ كـه زنـان سـنكا در ا    ،ذرت و غالت  ،كدو ،ايلوب ،نى يب زميس
ده شده بودنـد  ين خداى زن روئياهانى كه از گور ايكردند از گ كشت مى

  .  بعمل آمده اند
ل اشـتراكى و دسـته   يـ ن قبايـ واضح است كه زندگى و كـار در ا 

نفرى بطور جمعى و اشتراكى  60اال  50 ى افراد در گروهها.  جمعى بود 
ن يـ عـدد از ا  30 تـا   20ك بـه  يكردند و در هر شهر نزد باهم زندگى مى

  . خانه ها وجود داشت 
ع و كنتـرل مـواد   يـ بلكـه توز  ،د محصوالت كشاورزىينه تنها تول

ك از خانه هـاى مزبـور   يچنانكه آذوقه هر .  ز در دست زنان بود ياضافى ن
  . شد  م مى يان آنها تقسين زن گروه ميتوسط سالمندتر

  زن و مرد . كودكان نسب مادرى داشته و از وى ارث مىبردند 
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ان زن و مـرد تـك   يروابط م. وستند يمادرىمى پ كالناز ازدواج به   پس
  . نحال زنانى كه دو شوهر داشتند كم نبودنديبا ا ،همسرانه بود 

  براى   نيمز موقت   ميتقس  منجمله ،كشاورزى سازماندهى 
  نطور يهم. گرفت  زنان انجام مىمختلف توسط  گروههايان يكشت م

  . نهاى مزبوريسازماندهى كشت دسته جمعى بر روى زم
گروههاى زنان بدون نـاظر و بطـور دسـته     ،ن سازمان دهىيدر ا

كـار و بـا    ،شان در كنارشان بودند يچه هاب كه در حالى ،جمعى و آزادانه 
ز يـ ركت در جنـگ ن شـ  نه تنها شركت در كار بلكه. ردند هم غذا مى خو

بـر  بنـا   ،ا جنـگ يـ همه افراد قادر به كار  ،نحال يبا ا. امرى داوطلبانه بود
زنـان بـا مـردان در    . كردنـد  در آن شركت مـى  ،تعهد داوطلبانه اخالقى 

ها بطور مسـاوى بـا هـم     رىيم گيبرابرى كامل بسر برده و در همه تصم
  . شركت داشتند 

  
 )Adjutant General( نـده قـانون  ينما )Henry Dearborn( "ربورنيدهنرى "

بـا    "برابرى كامل" زنان در : سديمىنو 1904در خاطرات خود در  ،در ماساچوست 
از روى عشـق اسـت كـه بـا شوهرانشـان زنـدگى        "آنهـا  . شوهرانشان بسر مى برنـد 

ن يهـا تـام  از آنشـت شـان را خودشـان و حتـى بهتـر      يچرا كه وسـائل مع  ،مىكنند 
 ، ار پـر احسـاس  يشـان را دنبـال مىكننـد و بسـ    يسنكاها هنوز نسب مادر. نديمىنما

ان يـ در م. انـد    ار سخت كوشيق و در مراقبت از فرزندان كوچكشان بسيدق ،مهربان 
به هردوى آنها مربـوط  زهائى كه ين در همه چيكامال برابر و همچن  زن و مرد  ، آنان 

  4".ندا "شود مستقليم
   

 ،ج بـود  يان  راير بوميان سايهمچنان كه در م ،ان سنكاها يم در
رى عمومى كه همه زنان يق راى گياز طرمات در مورد همه مسائل يتصم

كـه همـه    گرفت و تـا وقتـى   كردند انجام مى و مردان در آن شركت مى
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را به مرحلـه اجـرا در نمـى    دند آنيرس زى به توافق نمىيافراد در مورد چ
ون يان خـود فدراسـ  يـ لـه اى بودنـد كـه م   يقب 5كـى از  يسـنكاها  آوردند 

   . دادند  ل مىيرا تشك "ياروكويا"
نفر بودند كه تمامى روساى  50ون يتعداد اعضاى شوراى  فدراس

لـه سـنكا   يمـثال قب . را در بـر مـى گرفـت     "ياروكويا "له يقب 5كالنهاى 
را  )phratry( ا فراتـرى يـ فـه  يك طايتاى آنها  4كالن بود كه هر  8داراى 
فه و رهبـران  يشوراى طا ،كالن  4رهبران انتخابى هر . دادند  ل مىيتشك

كـالن مزبـور بـا نـام هـاى       8. دانـد   ل مىيله را تشكيكالن شوراى قب 8
آهـو و امثـال آن    ،  خـرس   ،الك پشـت   ،وانات مختلف مانند گـرگ  يح

  . نامگذارى شده بودند 
دان كـالن  روساى كالنهـا هركـدام از طـرف تمـامى زنـان و مـر      

مى توانستند توسط اعضاى كالن   در ضمن هر لحظه . انتخاب مىشدند 
روسـاى كـالن   . رنـد  يبركنار شده و در رده اعضاى معمولى كالن قـرار گ 

اصــى  خچ  قــدرت اجرائــى يقــدرت و نفوذشــان صــرفا اخالقــى بــودو هــ
مـذاكره و   ،"خـون بهـا  "ن شوراها تنها در مورد مسائلى مانند يا. نداشتند

گر براى جبـران خـونى   يد  ا وسائل با ارزشيه ير و مدار براى دادن هدقرا
به بـه  يافراد غر  رشيپذ  ، خته شده بود يگر ريله ديا قبيكه از عضو كالن 

م هـاى مهـم   يتمام تصـم . گرفتند  م مىيت كالن و امثال آن تصميعضو
لـه از  يا قبيمانند جنگ و صلح مستلزم راى و توافق عمومى اعضاى كالن 

  . ن و مرد بودز
 ،لـه  ياز شوراهاى كالن گرفته تا شـوراى قب  ،شوراها   در  اجالس

  . شورا برساند   آزاد بود نظرات خود را بگوشهر عضوِ معمولىِ كالن 
  ك فرمانده يخود   براى  ،نگام جنگ ه هر كالن به ،در ضمن 

  ت جنگ بود كه گاهى با يفه وى تنها هدايكرد كه وظ انتخاب مىنظامى 
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شـوراى   ،ب يـ ن ترتيبهمـ . ديرس ان مىيفه وى به پايز وظيان جنگ نيپا
ي ل مـ يدر كنار رهبران كالنها كـه اعضـاى آنـرا تشـك      ،زيون نيكنفدراس

ز بود كه مانند معـادل هـاى خـود در رم    يداراى دو رهبر نظامى ن ،دادند 
    5.ارات كامال برابرى بودنديداراى اخت )شاه 2(و در اسپارت  )كنسول 2(

ان يـ بوم ،كـا  يان بـه قـاره امر  يهنگام ورود اروپائ ،ب ين ترتيا به
در همـان   ،دى يـ اجتمـاعى و مناسـبات تول   كا از نظر سـطح تكامـل   يامر

سـال قبـل قـرار    ن هـزار  يبردند كه فاتحان آنها در چنـد  وضعى بسر مى
كـه   "متمـدن  "ن ين تازه وارديست كه اينرو جاى تعجب نياز ا. داشتند 

ه گذارى شـده  يتثمار و بردگى انسان و سركوب زنان پاشان بر است يمدن
ن هـزار سـال در مرحلـه    يخى چنـد يلحـاظ تـار  هر چند از  ،اكنون  ،بود

و آزادى هــاى ولــى از لحــاظ انســانى و حقــوق  ،جلــوترى قــرار داشــتند
ا بقول خودشـان  ين قاره يان اياز بوم ،ان زن و مرد يك و روابط ميدمكرات

 انىيـ نهـا اروپائ يا. عقب افتاده تر بودند  بسى "ر متمدنيهاى غوحشى "
نه تنها براى  ،حى شان مشهود بود يمسبودند كه همچنانكه در اعتقادات 

ف كودكـان و  يدر ردآنان را علنا بلكه  ،چگونه ارزشى قائل نبودند يزنان ه
زى و غـارت  يـ ر خـون  ،انى كـه جنـگ   يوحشـ . وانگان قرار مى دادنـد  يد
ت خصوصى و بردگى و اسـتثمارِ  ين بود و مالكر دائمى شاكا ،"متمدنانه"
   . له ترقى شان يوس ،گران يد

ت برابـرى و  يانى كه در نهايان با بوميكه اروپائ هنگامى ،نرو ياز ا
در هم شكستن  ،كردند مواجه شدند  زندگى مىگر يكديروابط انسانى با 

ـ شان يت بااليخلع زنان از موقع  ن روابط و بخصوصيا  عنـوان شـرط  ه را ب
ن كـار  يو ا ،وجه همت خود قرار دادند  ،ضرورى اضمحالل و بردگىِ آنان 

ت يهمان تمدنى كه بشر. ان وحشى نام نهادنديا متمدن نمودن بومر خود
  ن وحشى يافتادن در گرداب آن گرفتار بزرگترهزار سال قبل با   در شش
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  . خى خود شد يگرى هاى تار
 

  نيزنان سنكا و مسئله زم
 

ت تبـاه  يـ ن ماموريـ ان متمـدن چنـان در ا  يـ اروپائ ،ز ينجا نيدر ا
 " دي ير بورن"ان آنها حتى يبودند كه در مانه خود غرق يكننده و وحش

 "ورد بـا  برخر و د  شگرانه مىنوشتيان چنان ستايكه در مورد بوم ،هم 
از خـود بـروز   كى يچنان احساسات رمـانت  ، "ف و واالى سنكاهاينسل شر

ر بـار  يـ خواسـت كـه خـود را از ز    هم نمى دينمىتوانست و شا ،مىداد  
  ان خالصى بخشد يمتمدن كردن وحشفه كوركورانه و جاهالنه يوظ

د يـ ان را بايكرد كه بوم رى مىيجه گياو هم در خاطرات خود نت
د از زنان آغاز ير آنان باييهر كوششى براى تغنكه يبزور وادار بكار كرد و ا

و اداره   ه كنندگان لباسيهت ،نياز زنان كه سنتا كشت كنندگان زم ،شود
 ،ن مـورد  يـ د او در ايـ عقا. بودنـد  جمعكنندگان امور خانگى و اقتصادى 

د پوسـتان مهـاجر بـراى درهـم     يانگر راه حل عمـومى و مشـترك سـپ   يب
ده داشت كـه  ياو عق. ان و اعمال كنترل بر آنها بود يشكستن مقاومت بوم

ر اشـتراكى توسـط زنـان    تا آنموقـع بـه طـو   ن را كه يد زميدر قدم اول با
م و بـه  يتقسـ لـه  يان مـردان قب يـ از دست آنان خارج و م ،شد  كشت مى

د پوسـتها  يان سـف يت خصوصى آنان در آورد تا مانند آنچه كه در ميمالك
تـاً بـه   يق نهايـ نطريا به ارث رفته و از اي  و بعدا بتواند به فروشج است يرا

 ن مىيندگان مالكينما ،نياو هم چن از نظر .افتد د پوستان بىيچنگ سف
   6.ها بشوند رىيم گين مردم درتصميگزيست جايبا

راى ژه حق يد توجه داشت كه در آنموقع حق راى همگانى بويبا
بـراى مثـال در فرانسـه    . حاصل نشده بـود  زنان در ممالك اروپائى هنوز 
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كوچكى از مـردم كـه   ار يتنها در صد بس 1789از انقالب فرانسه در   پس
ا در يـ ن و صاحبان ثـروت بودنـد حـق راى داشـتند و     ين مالكايآنهم ازم

ـ         سيانگل از   شيحق راى تنها شـامل كسـانى مىشـد كـه ثـروت آنـان ب
. شـد  بالغ مـى  ،ار باالئى بود يكه مبلغ بس-نگ  آن زمان يشل 40حداقل 

 24عنـى  ي 1928بعـد در  ك قـرن  يـ با يتقر  سيحق راى همگانى در انگل
سد ينويم "سنكا"ان يدر مورد بوم " ر بورندي ي"از زمانى كه   سال پس

  . شود  حاصل مى ، 
 "وحشـى "ان يـ كـه بوم  يرى همگانى ايستم راى گين سيبنابرا

 بوده اسـت   "متمدن "ان يتر از اروپائ ك يكا داشته اند بمراتب دمكراتيامر
توانسـتند در آن  يو مـرد م  ن لحاظ كه همه افراد بـالغ از زن  يه تنها از ان

راى   مات بـر اسـاس  يبخـاطر آنكـه تصـم    ،ن يبلكه همچن ،شركت كنند 
نـدگان شـان   يم آنـان و نـه نما  يم خود مردم و اعمال اراده مسـتق يمستق

  . شد  اتخاذ مى
ه مـى  يتوصـ  1904در   در خـاطراتش  "بورن ي ير د" ،بهرحال 

بـه    شيق دادن گله و خـ يد از طريبانها يكند كه طرح پاره پاره كردن زم
گـر  يبعبـارت د . به زنان عملـى گـردد    ل و شن كشيب ل و كجيمردان و ب

ئل گله و شخم را بـه مـردان و وسـا    ،ن يد مانند زميل عمده توليد وسايبا
  . را به زنان داد تا با آن براى مردان كار كنند كار 

ل يان از گلـه دارى و گـاو آهـن و وسـا    يد توجه داشت كه بوميبا
ن خـود  يال بى اطالع بودند و ابرد كام اال مىب د رايگرى كه بازدهى توليد
ان كـه در  ياروپائ  ،نروياز ا. بود ان آنان يل عمدة ادامه مادرتبارى در ميدل

ان و يــان بوميــدر پــى در هــم شكســتن مناســبات موجــود در م ،اصــل 
واحـد اقتصـادى    و اسـتقرار  ،ت خصوصـى  يـ نى آن بـا نظـام مالك  يگزيجا

 ،آن بودنـد    ن پدر در راسو قرار داد ،شتراكى كالن ا خانواده بجاى واحد
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م آن ين از دست زنان و تقسيگرفتن زمن داشتند كه مردان با ياصرار به ا
نِ يبجاى كـار روى زمـ   ، د پوستان يآنها را وادارند تا مانند سف ،ان خوديم
 ن شـرط بـود كـه آنهـا    يـ تنها به ا. ن خودشان كار كننديروى زم ،له يقب
تا آنها هم مانند خودشان صاحب  ضر بودند به مردان سنكا گله بدهندحا
   . ن و گله شونديزم

  ن يگزيد پوستان را جاين نه تنها نظام اجتماعى اقتصادى سپيا
ت ممتـازى كـه   يـ ز از موقعيـ بلكه زنـان را ن  ،ان مىكردينظام موجود بوم

نى ين همـان جـاىگز  ياو  ،ت مردان در مى آورديداشتند ساقط و به تبع
م بـا  يديارى بود كه همانطور كه قبال هم دنظام پدرساالرى بجاى مادر تب

  . ن بود يت خصوصى و نابرابرى اجتماعى و بردگى زن عجينظام مالك
ت يـ ت خصوصى بجـاى مالك ين كردن مالكيگزيطرح جا ،بعالوه 
د پوستهاى مهاجر به يپطرحِ متعلق به همه س ،ان يان بومياشتراكى در م

 ،پوسـتان بـود  د يپسـ  توطئـه بخشـى از   ،ن طـرح  يـ ا. كـا نبـود  يقاره امر
ت خصوصـى شـرط   يمالك ،كه براى آنها  يه داريدهاى مالك و سرمايپس

گـران  يگران و باالرفتن از نردبان مال اندوزى و سلطه بر ديدر اولِ استثما
ت كارگر و زحمـتكشِ  يق بر جمعينطريتنها از اآنها نه . داد ل مىيرا تشك

جامعـه اشـتراكى   بـا  در مواجهـه   ،حـاال هـم    ،خود مسلط شـده بودنـد   
  . له را داشتند يقصد بكار انداختن همان وس ،سرخپوستان 

 روى خـود داشـتند مـى     شيدن قاره اى كه در پـ يآنها براى بلع
 ،د در قـدم اول يبا ،ن منظور يكنند و براى ادن يبلع آمادةست اول آنرا يبا

وحشىگرى و جنـگ و خـون و در   خ يان را كه چند هزار سال از تاريبوم
كنند بودند بجلو بكشانند و معاصر خود ت خصوصى عقب يم مالكك كالي

  . ن راه كامال مصمم و متفق القول بودند يو در ا
  مردان و دادن گله و   انيم  نيزم  ميز اصرار به تقسيدر واقع ن
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براى همـراه كردنشـان بـا     ،دادن به آنها زى جز رشوه يچ ،به آنها   شيخ
  . نبود ت اشتراكى يه زنان و مالكيخود بر عل
ت يـ ننـگ مالك  ،خ گذشـته  يهمـانطور كـه در تـار    ،ب ين ترتيبا
با نام مردان و سلطه آنـان گـره    ، طبقات و نابرابرى اجتماعى  ،خصوصى 

چنان  افتخارات آن ت اشتراكى ويز زندگى و مالكينجا نيدر ا ،خورده بود 
 كـى بـدون  يده بـود كـه نـابودى    يـ با نام زن و نظام مادر تبارى در هم تن

ن گام در راه ساقط كردن ين بود كه اوليبراى هم. گرى امكان نداشت يد
م آن ينابودى مزارع اشـتراكى و تقسـ   ،كه داشتند ت واالئى يزنان از موقع

بـدون از ميـان بـردن نظـام     . دتهـاى خصوصـى و خـانوادگى بـو    يبه مالك
  .اشتراكي نابودي زن در موقعيتي كه داشت امكان پذير نبود

  
كا را يدر آمر "سنكا"ان يستان نظام مادرتبارى بومدپويچگونه سف

  متالشى كردند
 

 "ياروكـو يا"ه يـ كى از پنج ملـت اتحاد ي ، "سنكا"ان يتجربه بوم
 .ت تلخ بودين واقعينمونه برجسته اى از ائى ن اروپايدر برخورد به مهاجر

سها را يسنكاها جانب انگل 7،كا يان جنگ استقالل آمريكه در جر هنگامى
بـا خسـارات ناشـى از حمـالت انتقـام       ،ن جانبـدارى را  يابهاي  ،د گرفتن
رانـى آنهـا   يكائى به مزارع خود و ويرام انه استقالل طلبانيانه و وحشيجو

  برها  سيسها بخاطر آن بودكه انگليجانبدارى سنكاها از انگل. پرداختند 
 نيتضمهاى شان را  نيان بر زميت بوميكائى مالكيامر "ونيانقالب"  عكس

    8.كردند مى
بود كـه   1779انه آنها در يتهاجمات وحش ،ن حمالت ياز جمله ا

ر فرمانـدهى  يـ كائىِ زيواحدهاى امر 9واشنگتنبنا به فرمان ژنرال  ،در آن 
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 60ك بـه  يـ نزد ،ان ينهاى كشاورزى بوميبا حمله به زم "وانيجان سول"
را از كـدو   هندوانـه و  ،ار يـ خ ،ا يهزار بوشل لوب 3تا  2 ،هزار بوشل ذرت 

ر يـ ن زيهكتـار زمـ   500د نـابودى  ين خسارات بايست ايبه ل. ان بردنديم
ان يـ و روستاى بزرگ شـامل خانـه هـاى اشـتراكى بوم    شهر  40كشت و 
  .ز اضافه نموديسنكا را ن

ان با آن ناآشـنا بودنـد و توسـط    يسرخك كه بوم  سال بعد مرض
ان يـ رى را در ميگ و مچنان مر ،شده بود  كا آورده يان به قاره امرياروپائ

درصـد بـاالئى از   كـه طـى آن سـنكاها بـا از دسـت دادن      آنان ببار آورد 
ه شان را از دسـت  يبكلى روح ،شتر از كودكان بودند يت شان كه بيجمع
  . دها شدند يپد در مبارزه با سيدى شديو ناام  اسيو دچار داده 

ت ده يـ ن مصائب و لطمات كمرشكن بود كـه از جمع ياز خالل ا
كى دو هزار نفر باقى ياز   شيب ،بعد  زار نفرى سنكاها در طى چند سال ه

كـه  يو بار "بوفـالو "در اطراف  ،ورك يوينمانده بود كه آنها هم  در غرب ن
.  به گرد هم جمـع شـده بودنـد     ،در سه الى چهار روستا  ، "ا يكازِه نوو"

شان ناچـار   ر غذائىياوضاع چنان بود كه آنها بارها در اثر تمام شدن ذخا
بـراى درخواسـت غـذا مراجعـه      كـائى يردوگاه سربازان امرا شده بودند به

مصائبى بود كه سـنكاها تنهـا در آن سـال متحمـل شـده       ،ن يو ا. كنند
ات و كشتارهاى كاروان پدرساالرانه تمـدن بـه سـالها    يسابقه جنا. بودند 

هـا   فرانسـوى  1696و  1687ل قبـل در  صـد سـا  . گشـت  قبل بـاز مـى  
ك شهر يفقط در  1668در . ران كرده بودند يى بزرگ سنكاها را وشهرها

اروپـائى جـان خـود را از دسـت داده بودنـد و در        نفر در اثر امراض 250
نه پهلـو بـى   يدر اثر سـ كودك  60گر از شهرهاى سنكا يكى ديدر  1696

دى روحـى  يـ صـال و ناام يطى از استين شرايتحت چن10.جان شده بودند 
براى مـذاكره توسـط    1791 كا در يشنهاد دولت امريپ كه بود كه هنگامى
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 ، بـراى قبـول مـذاكره     ،صال ياز روى است ،زنان  ،شود يمردان سنكا رد م
كه بنابر خصـلت پدرسـاالري خـود     نده دولتيندگان خود را نزد نماينما

  : كنند و اعالم مى فرستاده Ĥوردنديزنان را بحساب نم
  

د بـه آنچـه كـه مـا زنـان مـى       يده مى  ن مرد گوشد همانطور كه به رهبرايشما با "
نهـا  ين زميـ م و اين هسـت ين سـرزم يم كه صاحبان ايرا مائيز. د يده  م هم گوشيگوئ

  ن بمـا گـوش  يبنابرا. م يكار را براى مصرف خود و آنها مىم كه آنها يمائ. مال ماست 
مردان به  و آنچه را كه ،م يمنافع همگانى صحبت مىكنم كه از ين مائيرا ايز ،د يده

   11".م يآنها گفته است كه ما به ا زىيچ ،ند يشما مى گو
  

شـنهاد  ين جوى است كه زنان با آنكه قـبال پ يسال بعد در چن 3
مجبـور   ،ت رد كرده بودنـد  يرا با قاطعد پوستان ين توسط سفيد زميخر

نده خود يدى از آيشد ن بار زنان كه در نگرانىيا. آن مى شوند  رشيبه پذ
د پوستان مبنى بر گذاردن صد يشنهاد سفينشان بسر مى بردند پكودكاو 

صال و كمبود مـواد  يبراى استفادة از آن بهنگام است ، هزار تومان در بانگ 
نهاى خود دسـت  يزنان از بخشى از زمب ين ترتيرند و بايمى پذ غذائى را

  . كشند  مى
د يـ ق خريـ ن از چنگ زنـان از طر يدها خارج كردن زميبراى سف

ت بـاالى اجتمـاعى   يـ له ساقط كردن زنـان از موقع ين وسيراحت تر ،آن 
 ينيگزيكردن نظام اجتماعى سرخپوستان و جا جه متالشىيشان و در نت

ن يد زمـ يـ با خر ،بين ترتيبا. مردساالرانه خود بجاى آن مىباشدالگوى 
ارسـال معلـم و   قدم بعدى . شود  دها باز مىيراه براى اقدامات بعدى سف

اد دادن يـ كشـاورزى و    ان براى آمـوزش يان بوميبى به مئت هاى مذهيه
  . باشد سى و بافندگى به زنان مىيشخم زدن به مردان و نخ ر
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 بطوريكـه شـود   ى سنكاها روبرو مىن امر با بى عالقگيدر ابتدا ا
ئـت هـاى   ين و هيروسـتاها بـه معلمـ   ر يو سـا  "كيبوفالو كر"در منطقه 
ئـت مـذهبى   يشـنهاد ه يى پحى اجازه ورود نمىدهند و حتيمذهبى مس

  . كنند را براى مذاكره رد مى 12"كرهايكوِ"
آنهـا بـه   . شـوند   دى متوسل مىيله جديبه ح "كرهايكوِ"نبار يا

دهنـد   كشاورزى كنند به آنها پول نقد مىد كه اگر دهن مردان وعده مى
سـى و  يكـار نـخ ر  را به زنان در صورتى كه حاضـر بـه   شنهاد ين پيو هم

ن يـ ا: د يـ گو ب كارانه مىيكواكرها فر ندهينما. ندينما بافندگى شوند مى
  در مزارع و   را  روز  تمام مادرها و خواهرها  ،ست كه زنها يمنطقى ن

  . شان بازى كنندير و كمان هايجنگلها كار كنند و آنوقت مردها با ت
  از   بخشى   سرانجام  له ها است كهيو ح عاتيتطم نيدر اثر ا

   ساالرانه م كار پدريو تقس   شسته  ست از مقاومتزنان و مردان سنكا د
از رهبـران  كـى  يين امـر اسـت كـه    يا لبدنبا. دها را قبول مى كننديسف 

  روستاهاى    به  معلم  با ارسال  )Corn planter(  "ذرت كار"سنكا بنام 
  . سنكا موافقت مى كند 

 ،بـا دادن گـاو    ،ه يـ براى درهم شكستن مقاومـت بق  "كرهايكو"
كـارى   ،كى باالتر بـه مـردان  يوسائل تكنو آموزشهاى كشاورزى و   شيخ

از كشاورزى دن يمىكنند كه آنها نسبت به زنانى كه حاضر به دست كش
ست كه ين رقابت هائيتحت چن. د كننديشترى تولينشده اند محصوالت ب

نـوة   ،ن زنان در روستا است يكى از بانفوذ تريكه  "ذرت كار"مثال خواهرِ
مى بـرد تـا    "كرهايكوِ"از اقوام خود را نزد گرى يختر جوان ددخترى و د

  . كنند  مىسى و بافندگى يبه آنها نشان دهد كه چه خوب نخ ر
نوار حاضـر  صد خـا  ،له ها و فشارها ين حين زمان و در اثر ايتا ا

بطـور   ،دها يمثل سـف  ،نهاىشانيدن دور زميكششده بودند كه با حصار 
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و سـاختار پـدر سـاالرانه     لـه دارى پرداختـه   فردى به كار كشـاورزى و گ 
  . رند يخانواده تك همسرى را بپذ

 
  چگونه زنان سنكا

  دها مقاومت مىكننديدر برابر توطئه سف
 

م آنهـا  يدها تسـل ير فشـار سـف  يـ با وجود آنكه بخشـى از زنـان ز  
دو دسـتگى و اخـتالف وجـود     ،زنان سنكا  انيدر م ،نحال يبا ا ،شوند يم

دى براى يمزبور را تهدرات ييارانه تغين سالخورده تر هوشبعضى زنا. دارد 
افكنانـه  انـه و تفرقـه   يت زنان در روستا دانسته و با اقتصـاد فردگرا يموقع
و بـا جـدا    ،م نمـوده  يب تقسيد كه آنها را به واحدهاى كوچك و رقيجد

ان آنان ييحلقه هاى همبستگى و دوستىِ سنتى م ،گر يكديكردن آنها از 
  .  مى ورزندبه شدت مخالفت  ،مىبرد انيرا از م

   ه مىكنند كه شـوهرانى را كـه راه و روش  يآنها به دختران توص
بـى را در مقابـل   يون رقيآنهـا فراكسـ  . نـد ينمارفته اند ترك يد را پذيجد

  رفـرم هـاي   كه حـامى د وى ين جديجانش ،"باياچه زيدر"و  "ذرت كار"
. به مبارئه بر مي خيزنـد آنها  هيدهند و بر عليل ميتشك... بود  "كرهايكوِ"
كار بـه جـائى    .ميابدشدت  دها دائما يجى سفيشروى تدرين مبارزه با پيا
و قتـل   ن زنان دست به اعمال خشونت و حتـى اعـدام  يرسد كه مخالفيم

  . زنند  زنان مقاوم مى
ازات يـ له كه چشم به امتيتوسط رهبران مرد قب ،ر يبعضى زنان پ

 دشـان مـى  يق عاين طريو منافعى كه از االرى هاى نظام مردسا و برترى
مـتهم و محاكمـه و   به اتهامات واهى مانند جـادوگرى   ،گردد دوخته اند 

از   لـه كـه در آن تـرس   يط آزاد قبيق محـ يـ نطريگردنـد و بـه ا   اعدام مى
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بـه محـل   براي اولين بار در اثر توطئة سپيدپوسـتان  عنا نداشت م گرىيد
از محاكمـه    ر زنـى را پـس  يك مورد پي در. گردد ل مىيو ترور تبد  ترس

هنگـام   ،گـر  يى ديدر جا ،گرى يرزن ديكنند و پ همانجا در جا اعدام مى
  .  شود شكل مرموزى كشته مى ش بهكار در مزرعه خود

  ند  اهداف ه آنان نمى تواندهد ك مي  نشان  ن اقدامات خوديا
لـه  يفـراد قب ر اياز مقاومـت سـا  خود را براحتى و فارغ شرير و ضد انساني 

بهنگام اعدام چهار تـن از زنـانى    ،گريك مورد ديچنانكه در . ببرند   شيپ
ان يـ مجر ،ن زنان معـروف بودنـد   يبه بهتر "ييروكويا "ان اقوام يكه در م

له بوده اند از اجراى حكم دادگاه سـر بـاز   يكه از مردانِ معمولى قباعدام 
  . جه مى گذارند يبى نتطرح رهبران مردساالر را ب ينترتيزنند و به ا مى

ط رعـب و  يبه محـ  ،و همدستان شان  "كرهايكو" ،ن وجود يبا ا
بسنده نمى كننـد و بـا مـتهم     ،آورند  مىق بوجود ين طريهراسى كه از ا

لـه تقاضـاى   يبق كردن زنان مقاوم به جـادوگرى بـا كمـك رهبـران مـرد     
 ق مـى ارى از مـوارد هـم موفـ   يند و در بسيمحاكمه و اعدام آنانرا مى نما

   . شوند
ارى يگر از رهبران مرد سنكاست كه بسيكى دي "باياچه زيدر " 

كـه وى بـه سـمبل     بطـورى  ،كند  اتهاماتى مىن ياز زنان را متهم به چن
ل يم تبـد يد به جاى مناسبات قـد ينى مناسبات جديگز براى جاى  تالش
 ن مـى يشـت خـانواده را تـام   يمـردان مع  ،د يدر مناسبات جد. گردد مى

  . عهده دار كار خانه مى شدند و زنان كردند 
ــ 1821در  ــراى آمــوزش ياز طــرف اول ــه       ن مدرســه اى كــه ب ب

 ،شـود   مـى   سيتاسAlligheny) ( "اَلى گنى"ها در روستاى  "روكواىيا"
رى از يكنند كه بـر روى آن تصـاو   جعبه اى درست مى ،تغايبمنظور تبل

و بـر   ،بسـته اسـت     نقـش سى و بافندگى يدر حال نخ ر "سنكا"دختران 
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او ": ن مضمون حك شـده اسـت  يبه ا "ليانج"نقل قولهائى  از  ،آنباالى 
   ي ديگــر و چرخــك آنــرا در دســت نهــادهســى يرا بــر دوك نــخ ر  يدســت
  13.نميخوردعارى يد و نان بنكيت ميتبع  شوهرش از  خوبىب او... گرفته

بـود   روسـتاى نمونـه   "كرهـا يكوِ"بـراى   "اَلى گنى  "روستاى  
ان را يبوم ،آماده مىكردند تا در قدم بعدىبطورىكه آنها كم كم خود را 

اوضاع هـم چنـان    "ك يبوفالو كر"ولى در . ت بكشاننديحيبه مذهب مس
به ادوگرى جاتهام  ،ز يدر آنجا ن ، 1822و  1818در سالهاى . بحرانى بود

 "توسـكارورا "دا مىكند تا جائىكـه در آنجـا هـم در    يزنان مقاوم رواج پ
)(Tuscarora نـى    "ز ماننـد  يـ نجـا ن يدر ا. عدام مىشوند ا زنانىاَلـى گ" َ

   . ر بودنديشتر از زنان پين بيمخالف
ت خود بر كايحرتئت هاى مذهبى دست از فشار و يه ،نحاليباا 

ئـت هـاى مـذهبى    يبنا بـه درخواسـت مجمـع ه    1819در .  دارند  نمى
شـوراى عمـومى     ب يو تصو )New York Missionary Society(ورك يوين
روانه آنجـا   Evangelical 14) ( "ستيوانجلا "  شيك كشي "كيبوفالو كر"

  زشآمـو  ،گردد يجاد ميكا ايكه با پول دولت آمر در مدرسه اى. شود  مى
. گـردد  سى و بافندگى به دختـران آغـاز مـى   ينخ ركشاورزى به پسران و 

كـه آنهـا را    وقتىمى شود و مر با مخالفت دختر بچه ها مواجه ن ايولى ا
رار قـ  سرانجام. ت مى برند ينشان شكايدخترها نزد والد ،كنند  ه مىيتنب
اد گرفتن نخ يق به يه ابتدا تشويدخترها را بجاى تنب ،شود كه مدرسه مى
آنهـا را بدسـت    ،جـه نـداد   ين كار نتيد و چنانچه اينماسى و بافندگى ير

جه ماند آنوقت كودك يتن اقدامات بىن ين شان بسپارد و اگر همه ايوالد
كى از مقامـات  ي ،نحاليبا ا. مدرسه اخراج شوند  ن ازيبعنوان كافر و بى د

  روشن يـ سد ايمى نو  در دفتر خاطراتش   "سيهر  تى اس"حى بنام يمس
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ه روشى اسـت كـه   ترك "ر قابل قبول است چرا كه استفاده از يآموزشى غ
    15. "آنرا گذاشته استخود خداوند قرار 

   
  ل نظام پارلمانىيمتح

 انيبر نظام شورائى بوم
 

جـاد نظـام حكـومتى    يدى بـراى ا يقانون اساسى جد ، 8481در 
ن قـانون اساسـى قـرار    يا. گردد وضع مى "سنكا "ان يان بوميد در ميجد

بنا بـر قـانون   . كند ن نظام شورائى سنكا يگز است نظام پارلمانى را جاى
انتخابات عمومى سـه قاضـى   ق يه زنان و مردان از طريكل ،د ياساسى جد

. كننـد   گزارى انتخاب مى نده براى قوه قانونينما 18ه و يقوه قضائبراى 
ه توافـق  يـ رى بـر پا يـ م گيسـنتى تصـم    روش ،د يـ جددر نظـام   ،بعالوه 
  رى بـر اسـاس  يـ م گيتصم  روشجاى خود را به  Consensus)( 16همگانى
همچنـان   ،تم گذشته سير سيتحت تاث ،نحال يبا ا. دهد  ت مىينظر اكثر

مى سه چهارم آراء عمومى و سه چهارم راى زنان ضـرورى  يبراى هر تصم
ق نهـا تنهـا بـا توافـ    يا اجاره زمي  ن كه فروشيمضافا بر ا. شود دانسته مى

  . باشدير ميپذسال امكان  21همه افراد باالى 
  

  ديت زنان در نظام جديموقع
  

  بر حق برا ،سى ايحد اقل در عرصه س ،زنان  ،د يدر نظام جد
  همانطور كه گفته  نيو ا  ،حفظ مى كنندخود با مردان در انتخابات را 

ـ   ،لى سـنكا  يدر صـد مـا   شد مصادف با زماني است كـه   ،ن بـار يبـراى اول
شوند تا در گرد همـائى   جمع مى ،كائى يدپوست امريتعدادى از زنان سف
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كـائى در  يبراى كسب حق راى زنان آمرمبارزه طوالنى خود خى خود يتار
  . انتخابات را تازه آغاز كنند 

دشـان از  ياز خلـع    هر چند حتـى پـس   ،زنان سنكا  ،نحال يبا ا
د پوست از حقوق بمراتـب بـاالترى   يفس هنوز هم نسبت به زنان ،قدرت 

ولي آنچنان كه در نطام سـرمايه داري رايـج اسـت     ،برخوردار مى باشند 
ن هـاى كشـاورزى   يبان زمرا به عنوان صاحقدرت اقتصادى گذشته شان 

 مـردان قـرار مـى   ف تـر از  يتى ضعيدهند و در عمل درموقع از دست مى
  . رند يگ

وشـاندن  اسـالم بـراى پ   ،همچنانكـه در عربسـتان    ،ن وجود يبا ا
ت بـاالى زنـان در دوران ماقبـل    يـ ود موقعخ ضد زن و مردساالرانه  نقش

اى مـدعى   رانـه  اكايداد و بطورر ف نموده و وارونه جلـوه مـى  يخودرا تحر
در  ،شـد   مى از اسالم قبلو  "جاهليت"در دوران ت اسفناك زنان يوضع

بى شـرمانه   ،ان مردساالر يحيكه مسم يما شاهد آن ،ز بهمان نحو ينجا نيا
    .كنند ان قلم فرسائى مىيان بوميدر مورد بردگى زنان در م

ر ر امـور داخلـى د  يوز Carl Schurs)(  "كارل شورز "براى نمونه 
بخاطر مشغول داشتن دختران  "ل يكارال "كه از مدرسه در حالى 1881

كارهـاى خـانگى   ر ياطى و در سـا يـ اطـاق نهـارخورى و خ   ،در آشپزخانه 
ژه اى يـ ت ويـ دختـران بـومى از اهم    آموزش: سد يمىكند مىنو  شيستا

ـ يكند كه زنان بومى تنها ح مى  را او احساسيز ،باشد برخوردار مى ات وان
دند ينكه به سن بلوغ مى رسـ يتجارتى همدند كه همچون اقالم باربرى بو
از "ه نوبه خود تنهـا  ب و رفتار شوهرانشان هم با آنها ،رفتند  مى  به فروش
 "ك صـاحب بـرده   يـ رحمانـه   ت بـى يسبع"و با  "وانىيالت حيروى تما

    17.بود
  زنان را متمدن  ،به خانه  كه وابستگى   كند نى مىيب  شياو پ
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 او مـى . ر كنـد  يفه زن است كه خانه را دلپذين وظينكه ايخواهد كرد و ا
ق بـراى خـود احتـرام    يـ نطريرد و از ايست در مركز كار خانگى قرار گيبا

م يت مى كنيامروز ما مادران فردا را ترب ،ت دختران يبا ترب". بدست آورد
 نـده آمـاده مـى   يت نسـلهاى آ يـ را براى تربن مادران خود يت ايو با ترب ،

ـ    )Set Low ( "سـت لـو  "ن يهمچن 18 "م يساز دانشـگاه    سيكـه بعـدا رئ
    :دارد اكارانه اظهار مىيشود ر ا مىيكلمب

  
 ،كشـد   رون مـى يزنان بومى را از بندگى و خوارى ب ،مختلط دختر و پسر   آموزش "

با آنها با همـان جـالل و احترامـى كـه       ،شوهران آنها و مردان على العموم  كهىبطور
  19".ز آن برخوردارند رفتار خواهند كردا دشانيخواهران سف
  
ن كوتـه نظـران اروپـائى    يـ دختران از نظـر ا   م كه آموزشيدانيم

ك كـالم آمـاده كـردنِ    يـ رختشـوئى و در   ،دوزندگى ،زى جز آشپزى يچ
  . دختران براى بردگى خانگى نبود 

  در  كه يبطور  ابديادامه مى   ان قرنين وضع تا پايا ،بهرحال 
  هنوز هم  به پسران كشاورزى و    " توماس"ى مدرسه در كالسها 1907 

د يپهـاى سـ  ا خانواده يبه دختران خانه دارى براى كار در خانه خودشان 
ادى برخوردار يز  معدود دخترانى هم كه از هوش. شد اد داده مىيپوست 

  .  ت مى شدند يكار معلمى ترببودند براى 
ان يــبوم  دختـران در محـلِ خــود در منـاطق خـاص     ارى ازيبسـ 

ز چنـد  يـ ه  نيـ بق. ازدواج و زندگى مـى كردنـد    )(Reservationموسوم به 
 "كيـ لور كريسـ "براى خانواده هـاى   ا ظرفشوئىيسالى به كار معلمى و 

  . مى پرداختند 
    سنكائى كه   2907داد كه از  مى  نشان 1910رى سال يآمارگ
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 نفرشـان  1219 ،ستنديمىزورك يويالت نينفرشان همگى در ا 200بجز 
ـ  ،ان مردان يدر م ،ن تعدادياز ا.  زن بودند  و در در صدشـان   60از   شيب

همانطور كه  ،مردان شاغل . درصدشان شاغل بودند  12تنها  ،ان زنان يم
چنـدتائى هـم    ،كارگر كشاورزى  ،عمدتا كشاورز  ، خواستند  دها مىيسف

 23 زيـ ساختمان و زنان شـاغل ن ائى و كارگر يميمواد ش ،كارگر راه آهن 
ن يـ ا .اط شـده بودنـد  ينفرشان خ 6دها و يشخدمت خانگى سفينفرشان پ

  .د بوديت خوار و فرودست زنان در جامعه مردساالر سفيآمار نشانگر موقع
  . باشد  "سرشار از جالل و احترام"تى كه قرار بوديموقع

رى كـه در مقابـل طـرح    يـ ان زنان مبـارز پ يجالب است كه از م
 سـنتى  رنفرشان همچنـان بكـا   31ودند رده بكمقاومت  هاى مذهبىئتيه

    20.بافىسبد  بكار  هم نفر 8ود مشغول بودند و كشاورزى براى خ
هرچنـد نـه بطـور     ،سرانجام  "متمدن"دهاى يسف ،ب ين ترتيبا

 ،دروغ  ،لـه گـرى   يق حيـ شـوند از طر  ولى در مجموع موفق مـى  ،كامل 
د را آنچنان كه نقشهاى جنسى خو ،خشونت و زور و رشوه و پول رذالت، 

  سبات برابرى ن منايگز جاى ،گاه زن در نظام دمكراسى است يمناسب جا
  . ان كنند يان بوميدر مطلبانه و مادر تبار 

ار سـال  هز 5در  ،انقالبى را كه تمدن پدر ساالر  ،ن ترتبب يبه ا
 ،شروع كـرده بـود    "ايمساپوتم"مادر ساالر در قبل بر ضد نظام اشتراكىِ 

هزار سال بعد و در قـاره    3.5ره عربستان به كمك اسالم در يدر شبه جز
  . ان مىرساند يسال بعد به پا 5000كا در يامر

زنـان بـومى    ،ان رفـتن اقتصـاد سـنتى    يرغم از ميعل ،نحال يبا ا
كه بعضـا در  -له اى يخود در سازمانهاى قبفعال   كا همچنان به نقشيامر

سـتقالل عمـل در   ا و بـه  ،ان همچنان حفـظ شـده انـد   يژه بوميمناطق و
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ـ   ،زندگى روزمره شان هر چند نه به اندازه گذشته  ادامـه    شيولى كمـا ب
  . اند داده 

  كه   را  خود  كهن  سنت هاى ،ن مناطق يا  در  آنها ،بعالوه 
ت زن از يـ و تبع ،سـود   ،خصوصـى  ت يبا نظام دمكراسى و مالك  متناقض
نهـاى  يزمارى از مناطق يبسدر . حفظ كرده اند   شيباشند كما ب مرد مى

 ،گـر يولى در بعضى منـاطق د  ،م و تكه تكه شده اند يكا تقسيان آمريبوم
م يو از تقسـ  دهينهاى اشـتراكى خـود چسـب   يمچنان به زمه ل بومىيقبا

مان خود به يدر ا واند ده يورزها به تكه هاى جدا از هم امتناع آناحمقانة 
ـ     انـه  يه فرهنـگ فردگرا برترى فرهنگ اشتراكى و انسـانى خـود نسـبت ب

جـا   بـر  ه دارى پـا يانه و تفرقه افكنانه دمكراسـىِ سـرما  يسودجو ،رذيالنه
   .مانده اند

ان يدهد كه بوم مى  ان گزارشيسر امور بوميكم ، 1910در سال 
شـتراكى  نهـاى ا يهمچنان به حفـظ زم  ،خود   سنكا در مناطق مخصوص
آنها . باشند  ردار مىله اى قدرتمندى برخويبق كوشا بوده و از سازمانهاى

ورزند  و ازدواج شـان   مىدها امتناع ين ازدواجِ سفيهمچنان از قبول قوان
ل خودشـان  يـ اغلب معادل هم خانه شدن و طالقشان تنها وابسـته بـه م  

  :  دارد اظهار مى عالج ناپذير ك ابلهيهمچون كميسر مزبور . ست ا
 
متمـدن  ان نـوع انسـان   يـ در متهاى واالترى كـه  يطى نسبت به حساسين شرايچن "

     21".وجود دارد مشمئز كننده است
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  فصل پنجم
 

  ت در برقرارى نظام پدرساالرىيحيمس  نقش
  "هاي چروك"ان يدر م

 
  هاي ن از چنگ چروكيرون آوردن زميتوطئه براى ب

  
. ن منوال بـود يز وضع بهميها ن )Cherokee( "چروكى"در مورد 

ان يـ حى و متمـدن كـردن بوم  يمسـ  ، "سـنكا " مانند مورد ،ز ينجا نيدر ا
ق توطئـه و زور و  يـ ان آنان از طرينداختن مزى جز شكاف ايچ "وحشى"

و از  ،ان مـردان  يم آن مين از چنگ زنان و تقسيرون آوردن زميب ،رشوه 
نى آن بـا نظـام مـرد    يگزيبردن نظام اشتراكى و مادرتبار كالن و جاان يم

  . دارى و فقر و فالكتهاى ناشى از آن نبود ه يساالر و نابرابر سرما
ان چروكى ين از چنگ بوميآوردن زم در ،هدف اصلى  ،در واقع 

جنـوب   ، "آالبامـا  "شمال شرقى  ،  "ايجورج"كه در مناطق شمالى  ،بود
  . داشتند  سكونت  "ناى شمالىيكارول"و جنوب شرقى  ، "تنسى"شرقى 

را هـدف    نيـ ا "نوجفرسـ "زمـان   عنى از ي ،آنها از همان ابتدا 
بـه   "تمـدن "كنندگان براى ر بپا نتقال شَا او گفته بود. دنبال مى كردند 

  . آنان استما و هم به نفع خود هم به نفع  ،مناطق دور دست 
  ح دادند يها مواجه شدند ترج ن كه با مقاومت چروكىياما هم

  كه راه ساده ترى به نظر  ،نهاى آنان يزمدن يبا خر ،ن كار را ابتدا يكه ا
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را يـ ز ،نبـود  كجا ممكـن  ينها بطور يد زميولى خر. انجام دهند ،ديرس مى
نهـاى  يو از دسـت دادن زم   به فـروش زنان حاضر   چروكى ها و بخصوص

نهـا  ين زميـ ق شكار و كشاورزى بـه روى ا يآنها سالها از طر. خود نبودند 
شـت  يله معين تنهـا وسـ  ينبودند اچ وجه حاضر يارتزاق مىكردند و به ه
  فـروش شدت بـا  به  "سنكا"نرو مانند مورد ياز ا. خود را از دست بدهند 

  . نهاى خود مخالفت مى كردند يزم
 

  باز هم مقاومت زنان
  نيم زميدر برابر طرح تقس
 

ن يزمـ   گروهى از زنان چروكى در مخالفت با فـروش  ، 1818در 
به شوراى ملى چروكى ها كه متشـكل از  نده خود يام را توسط نماين پيا

   : دارند ارسال مى ،له و همه از مردان بودند يقب 7روساى 
  

فـه  ين وظيـ كنند كـه ا  ان فكر مىيزنان چروكى با حضور در شوراى روسا و جنگجو"
ن گـرد هـم   ان محبوب خود را كه اكنـو يآنان بعنوان مادر است كه روساى و جنگجو

   1".مطلع سازندآمده اند از نظرات خود 
  

بـر سـر معاملـه     ، 1817شوراى ملى در همان سـال   ،نحال يبا ا
كـه در   ولـى هنگـامى  . كند  توافق مىكا يآمربا دولت  ،نها يبخشى از زم

عمــومى بــا مخالفــت  ،شــترى را دارد ينهــاى بيقصــد معاملــه زم 1818
  . گردد  ها مواجه مى چروكى

شـود تـا هـدف     كا ناچار مـى يدولت آمر ، ن تالشيبا سد شدن ا
ن يم زمـ يعنـى تقسـ  ي ،يگـر يشدة دق طرح شناخته يهاى خود را از طر

ان يـ ان بوميـ مكـه در   تا زمانى. برد   شيبه پان يان بوميهاى اشتراكى م
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 ، شـت ن را ندايزمـ   و كسى شخصا حـق فـروش   بودنظام اشتراكى برقرار 
كـه  ي، در حالبـود لـه  يى با كـل قب يرودر رو  ن الزمه اشيزم بدست آوردن

چنـگ تـك تـك    اـز    نيو در آوردن زمبطور جداگانه د افراطرف شدن با 
.  بودنـد ن مـورد زنـان   يمانع اصلى در ا اما. ي بودار آسان تريبس كار آنها

و در برابـر   ،از همه متضرر   شيب ،ن يزمبعنوان كشت كارانِ چرا كه آنها 
  . ودندن طرح مقاومت مى نميا

ر فشـار دولـت   يـ ز ،در جلسه شوراى ملـى   ، 1818سال بعد در 
دوباره به بحث گذارده  ،ن يم زميتقسطرح  ،ئت هاى مذهبى يكا و هيامر

ـ يـ ئت هاى مذهبى مى دانند كه در درجه اول بايولت و هد .مى شود ا د ب
ن معنا كه نظـام پـدر سـاالرانه    يبه ا. كنند زنان و نظام مادرتبارى مقابله 

اده كــردن الگــوى يــپ قيــن كــار از طريــا. نماينــدن آن يگزيخــود را جــا
كه در آن مرد بعنـوان مالـك    ،ت يحيا الگوى مسي ،دها يپپدرساالرانه س

ه كار خانه دارى و زن ب ،بكار كشاورزى و گله دارى  ،و گله  نيزم ،خانه 
كـه دولـت    ،تك همسـرى   خانوادة  استقرار  طرح. بودمى پردازد عملى 

ه داران يســرمابــراى  ،ئــت  هــاى مــذهبى مبلــغ آن بودنــد يكــا وهيآمر
اول آنكه قـدرت را از چنـگ زنـان بـدر آورده و     : كائى دو نفع داشتيآمر

ت يـ ن و اسـتقرار نظـام مالك  يم زمـ يى در برابـر تقسـ  مقاومت  اصلروى ين
لـه شـكاف انداختـه و    يان قبيدوم آنكه مو  ،خصوصى را خنثى مى نمود 
ت و آقائى و سرورى بر زنان از آنـان جـدا و   يمردان را به طمع وعدة مالك

ن همان طرحى بود كه در مـورد سـنكاها   يا. داد  دها قرار مىپيدركنار س
ابتـدا بـا    طرح مزبـور  زيننجا يدر ا  .ه عمل در آمدت به مرحليز با موفقين

  :زنان چروكى اعالم مى كنند . گردد مخالفت زنان مواجه مى
م يـ خـود دار ...نى  كه در تملك يم كه قرار است  زميده ايما با احساسى از درد شن "

بعنـوان   ،روح بزرگ بـه مـا   از جانب نين زميا. م گرددياركوچكى تقسيقطعات بسبه 
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و  ،م يمان را بزرگ كنيى آنكه بر روى آن بچه هاعمومى داده شده است براك حق ي
ز يـ نرو ما از فرزندان عزياز ا. م يبا آن از نسل هاى بعدى مان نگهدارى نمائبراى آنكه 

ن نفـر حقـوق   يم كـه تـا آخـر   يخواه فروتنانه مى ،ان يسركرده ها و جنگجواز  ،خود 
ن ها ين زمين اين ساكنيملت چروكى اول ، نها را حفظ كنندين زميمان بر ايعمومى 

ن مـا  يبراى همـ ... م ين خاك را داريم كه ادعاى حق بر ايمائن ين رو ايبوده اند ؛ از ا
م همـانطور  ينمان را بطور اشتراكى نگه داريم كه سرزميبر آن شد در گردهمائى خود

   2".ميكه تاكنون نگه داشته ا
  

 ميتقسـ   بـه   انيـ جلـب بوم   براى  كايآمر  دولت ،ن يعالوه بر ا
ولـى زنـان   . ز مـى دهـد   يـ كا را نيمرآ ت دولتيبه آنان وعدة تابع ،ن يزم

ت از يـ تبع ك طـرف يـ چـرا كـه از   . ارى آنرا رد مى كنند يچروكى با هش
ن يت خصوصى تدوياحترام به حق مالك  كا كه بر اساسيقانون اساسى امر

  تنـاقض  اسـت  اكى ت اشـتر يمالكقوانين آنان كه مبتني بر با  ،شده است
ارى يد از بسيزنان سف ،كايآمردر  ،دارد و در ثانى از آنجائى كه در آنزمان 

ت بـر  يمالكحق  ،از حقوقى كه زنان چروكى داشتند منجمله از حق راى 
و حتى مزد آنها هم به شوهرشان تعلق  ،گر محروم بوده ين و اموال ديزم

زى هـم  يروكى نه تنها پشـ كا براى زنان چيت آمريلذا قبول تبع  ، داشت 
به از دست دادن كامل حق و حقوق موجودشان نداشت بلكه منجر   رزشا

كا اموال زن بطور خودبخود به ين آمريقوان  در آن زمان بر اساس. مى شد 
  .مرد تعلق داشت 

ن مـوارد خالصـه نمـى    يـ تنها به ا ،واضح است كه مقاومت زنان 
اشكال جـدى و خشـن     ،د سنكا مانند مور ،اد يشده است و به احتمال ز

تنهـا از   ،مدارك موجـود  در  ،نحال يبا ا. تر را هم در بر مى گرفته است 
  همكاريو با آنها دها شده بودنديسف  طرح  ميتسل  كه  نام ونشان زنانى

  ن مدارك همگى  بدست يچرا كه ا ،نموده اند نام برده شده است  مى 
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  .ند بودشته شده اى مذهبى مردساالر نوه ئتيا هيمردان  
  

  ديقانون اساسى جد ،توطئه مردان
 رون انداختن زنان از شوراى ملىيو ب

     
دعـوت    چروكـى  ملـت    شوراى ملى چروكى هـا از  ، 1826در 

 انتخـاب  د دسـت بـه  يـ ك قانون اساسى جدين يĤوردكه براى تدويعمل م
نـدگان  ين نامـه اى كـه بـراى انتخـاب نما    يطبق آئ. ندگان خود بزندينما
ز بلـوغ  د مى گردد كسى جـز شـهروندان مـرد كـه ا    يق ،ن مى شود يتدو

  . گرى حق راى ندارديد  چ كسيهكافى سنى برخوردار باشند 
ــانون اساســى كــه در ســال   ،ن طــور يهمــ توســط  1827در ق

و  ،زنان چروكى انتخاب شده بودنـد  اب كامل يندگان مزبور كه در غينما
چ يه "شده بود كه  د ين قيچن ،وددها بيپد كاملى از قانون اساسى سيتقل

حـق   ،ده باشـد  يسـالگى رسـ   25كسى جز مرد آزاد چروكى كه به سـن  
    3".ندگى در شوراى عمومى را ندارديداشتن كرسى نما

كـا و مبلغـان مـذهبى    ير فشار دولت آمريب است كه زين ترتيبا
ز همچـون هـم جنسـان اروپـائى و     يـ نزنان چروكى  ،سرانجام  ،حى يمس
اجتمـاعى  اسـى و  يمتمدن شده و بطـور كامـل از زنـدگى س    4د خوديپس

ن موضـعى  يد فكـر كـرد كـه چنـ    ينبا ،نحال يبا ا. بكنار گذارده مى شوند
فى البداهه و بدون  ،ه زنان چروكى يبر عل ،توسط مردان در شوراى ملى 

  . ك سلسله تحوالت قبلى انجام گرفته است ي
حى يذهبى مسئت هاى ميد پوستان مهاجر و هيپكه س هنگامى

مـردان چروكـى را بـه وسوسـه      ، ن يم زمـ يبا طرح خود مبنـى بـر تقسـ   
ن يدر برابر چنى بودند كه نمى توانستند براحتى طيآنها در شرا ،انداختند
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بود كه كار پر رونق فـروشِ   ن امر آنيعلت ا. ند يوسوسه اى مقاومت نما
كار ق شـ يـ د پوستان كه توسط مردان چروكى و از طريآهو به سفپوست 

چروكى را دچـار انفعـال و    و مردان دچار ركود شده بود ،انجام مى گرفت
. كـرده بـود   اقتصادى شان در جامعه چروكى   قشخطر از دست دادن  ن

رى يبلكه به طور چشـمگ  ،دها نه تنها آنان را از خطر مى رهانديپطرح س
 ن مردانيهم.  ز مى افزود ياقتصادى و اجتماعى شان ن  و نقشت يبر اهم

كه بطور عمده در شوران ملى جاى داشتند  ، قشر باالئى آنان   و بخصوص
ـ   ، ى در گذشته اله يت قبيبودندكه همچون اشراف  هسعى مى نمودند تـا ب

قـدم بـه قـدم     ،دها يپروى از طـرح سـ  يزة منافع شخصى خود و به پيانگ
 ،ر داده ييـ ت خصوصى تغيساالرى و مالك قواعد كالن را به نفع نظام پدر

سـتم سلسـله مراتبـى و    يس ،ك بـدوى  يـ ستم دمكراتيس ان بردنياز م با
  . ن آن كنند يگزيكنترل از باال را جا

 
  ل ارگان اجرائى دولتىيتشك ،له اى يت قبياشراف

   سيروى پليو ن
 

گـام   ،رى يـ م گيرون كردن زنان از ارگـان هـاى تصـم   يبدنبال ب
مات آنـرا بـه   يصمرگانى است كه بتواند تا جاديت مردساالر ايبعدى اشراف

مات شورا هاىكالن يتصمروى اجرائى يدر گذشته ن. مرحله اجرا در آورد 
بودنـد  رندگان واقعى يم گيچراكه خود آنها تصم. له خود مردم بودنديو قب

 ،نـرو ياز ا. فتنـد رگي ماتى بودند كه خود ميو لذا خود ضامن اجرائىِ تصم
روى يـ چ نيا هـ يـ   سيروى پلـ يـ به ن ،ليمات شوراى قبايتصمبراى اجراى 

  . اج نداشتند يجداگانه اى احت
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و  ل شـده يتبـد   اكنون شوراى ملى به ارگانى بر باالى سـر آنهـا  
يعنـي   ،ل يـ مى از اعضاى قبايدشمنى با منافع نمات آن نه تنها در يتصم

يعني  ،كوچكى از  آن   بخشز نفع يگر نيمه ديبلكه در مورد ن ،بود ،زنان 
 كـه تـودة مـردان قبيلـه بودنـد،      بزرگتـرِ آن   شبر منافع بخ ،را تياشراف
گــر يعــى بــود كــه بــراى اجــراى مصــوبات خــود ديداد و طبيــح ميتــرج

از بـه  يـ بلكـه ن  ،ه كنديله تكيروى اجرائى خود اعضاى قبيتوانست به نينم
  .بود  سيروى پلين ،روين نيا. باالى سر آن داشت   روئى جدا و ين

در شـورائى از   ، 1808ت مردساالر اسـت كـه در    ين اشرافيهم 
جاد يدست به ا ،ان آنان باشد يزنى در مبدون آنكه  ،روساى مرد چروكى 

هـاى فـردى    دارائى  از زنند كه كار آن محافظتيملى اى م  سيروى پلين
وه يـ پدر و شوهر براى فرزند و همسر ب "ى است كه از يمنجمله دارائى ها

مىكند تـا    زبور تالششوراى من كار است كه يبا ا. مانده اند  "او به ارث 
دها يپسپدر ساالرانة شتر براى طرح يحق پدرى راه را هر چه ببا استقرار 
  . د يهموار نما

لـه  يقب 7نـدگى هـر   يى بـه نما يشـورا  ، 1910در  ،دو سال بعد 
رسم خون بها را كه از جملـه   ،مى باشند كه باز همه از مردان  ،چروكى 

مجـازات تخلفـات   فه يلغو نموده و وظف مهم كالنها بشمار مىرفت يوظا
   5.نديله واگذار مى نمايودادگاههاى قب  سيروى پليافراد را به ن

ت هـاى سـازمان   يبا انتقـال بخشـى از مسـئول    ،ب ين ترتيو به ا
    .كننديه را براى انحالل نهائى آن باز مرا ، له اى به ارگانهاى انتصابىيقب

ان شـوراى ملـى   ياز م ، 1817در ادامه اقدامات باال است كه در 
د نظـر در  يئت اجرائى كه داراى حق تجديك هي ، ن بار يبراى اول ،ل يقبا

ه يـ اتحاد"ملى كه مانند شوراى . د ياقدامات شوراى ملى بود بوجود مى آ
در  ، و در گذشـته   ،له مختلف بوجود آمده بود يقب 7از اتحاد  " ييروكويا
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ك ينرو يهاى شهرى چروكى و از ان توده اعضا در شورايرنده منتخبيبر گ
ن تحوالت است كه به ارگانى يدر خالل ا ،له اى بود يبق كيدمكرات ارگان

   . ل مى شوديبر باالى سر مردم تبد
در قـانون اساسـى    سـرانجام  ،هنگامىكه شوراى ملـى   ،نرو ياز ا

اسـى  يكامل از حق راى محروم و از زندگى سزنان را بطور  ،خود  1827
 ك دوره مبارزه  بـراى يتنها زِ نه يت آميان موفقين پايا ،رون مى اندازد يب

ن نشـان  يبلكـه همچنـ   ،ان  چروكى ها ياستقرار نظام  پدر ساالرى  در م
ت يـ ه دارى و نهادهـاى مالك يپارلمـانىِ سـرما  نى كامل دمكراسى يگزيجا

  . ستامكراسىِ شورائى و مادرتبار كالن خصوصىِ آن با د
 

  مكراسىچگونه نظام د
 كند انت مىيت خصوصى هم خيبه حق مالك

 
د  تجـاوز بـه   يـ بِ قانون اساسى جديك سال بعد از تصويدرست 

د يـ مقدسـى كـه قـانون اساسـى جد    همان حـق   ،ت خصوصى يحقِ مالك
  . آغاز مى گردد  ،بخاطر آن بوجود آمده بود 

ان را در دادگـاه  يشهادت بوم "ايجورج"التى يقانون ا ، 1828در 
لى راحـت راه را  يب خين ترتيمىكند و به ادپوستان ممنوع يپس هيبر عل

ان  و غصـب اراضـى   يـ د پوست ها به خانه و كاشـانه بوم يپبراى  تجاوز س
  6.م شدة آنان به زور هموار مى سازديتقس

كـى  ي Cherokee phoenix","روزنامه   براى نمونه و طبق گزارش
ك يـ بـه   ،حتـاج خـود  ياد ميبه بهانه خرد پوست يدو مرد سف ،دو روز بعد

رزنى كه مردان يجز پ  چ كسيدر خانه ه. كنند  خانه چروكى مراجعه مى
ر زن يـ پ. نبـود ره را مى كنند يا و غيد پوست از او تقاضاى ذرت و لوبيسف
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 ،گردنـد   آنها هم بر مـى .  ندارد   زى براى فروشيد كه چيگو مىبه آنها 
. كنند  ارد  حركت مىروكى  قرار دچ ولى به طرفى كه مزرعه خانوادگى

 مشاهده مـى رزن يقه اى  از رفتن آنها نگذشته است كه پيهنوز  چند دق
ظـى بلنـد شـده    يكندكه از همان طرفى كه آنها براه افتاده بودنـد دود غل 

   . است 
ن يـ او بالفاصله بطرف مزرعه مى شتابد و متوجه مىشـود كـه ا  

دور آن هنـوز در  ركهاى چوبى ياز تكه چندتا  ،پست فطرت ها مزرعه را 
ار يبـاد بسـ  آن روز بخـاطر  . ده انديكش  به آتش ،سوختند  كامل مى  آتش

سرعت به اطراف پراكنده مى شود كـه  چنان به   آتش ،تندى كه مىĤمد 
   . رسد  كردن آن به جائى نمى  كوششهاى او براى خاموش

 ق مـى يـ جه طى مدت كوتاهى تمام حصار خانه طعمه حريدر نت
  كـردن آتـش    خـاموش رزن بـراى  يـ پتى كه در تمام مد نديگو مى. شود 
در همـان   ،د وى يـ د  در معـرض  ،دو فـرد مزبـور    ،ت سكرده ا مى  تالش

  7.دنديستاده بودند و  از ته دل به او مى خنديا ،اطراف 
سـوزى هـا را بـه      آتـش  نـوع  نيـ زه ايشتر انگيآنچه كه هر چه ب

عالوه بر  ،ختسا ط مىالتى مرتبيا كا و حكومتيكات خود دولت امريتحر
ه نـه  بـود كـ   نيكى هم اي ،د پوستانيه سفيان عليقانون منع شهادت بوم

انى كـه خانـه و   يـ تى از بوميچگونـه حمـا  يا هيـ روهاى گارد جورجيتنها ن
بلكـه   ،ردنـد نمىكميگرفـت  دپوسـتان قـرار   يمزرعه شان مورد تجاوز سف

ا يـ ورجز به اصطالح حكمـران ج ا ايشود كه گارد جورج گفته مى " حتي
وران ا مـام يـ د پوسـتان  يكـه در برابـر سـف   (كه زنانى را  بوددستور گرفته 

بـه جـرم اهانـت بـه آنـان بـه مجـازات         )از من. كنند دولتى مقاومت مى
مـى   )از مـن . ن دولتـى يدپوستان و مـامور يسف(كه آنها  بطورى. برسانند
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قاضـى را    به آنها شده است خودشـان نقـش  كه ند در مورد اهانتى ستتوان
      8".فا كننديا

ت يـ مالك  ا حـق مقـدس  يـ ر و ريـ ب كسانى كه بـا تزو ين ترتيبه ا
از   پـس  ،م كردند لَل چروكى عيباق ت اشتراكىيخصوصى را در برابر مالك

م يتـى حـر  ح ى دو چنـدان ياير و ريبا تزو ،موفق شدند  خود كاردر آنكه 
 ت خصوصـى يـ ز شكستند و نشان دادند كه چگونـه مالك ين حق را نيهم
گـران  يچپـاول د حـق  دزدي و جـز  مانطور كه پرودن ميگويـد چيـزي   ه

  .  نيست
در  ،ت خصوصـى  يـ طرفـداران حـق مالك   ،چندى بعد ،حالنيبا ا

 "دهيـ عق"گذاردن آنچه كـه خـود بـه آن    ر پا يها و زيغصب اراضى چروك
تابى بخرج دادندكه حتى حوصله نشستن به پاى ظـاهر  يچنان ب ،داشتند

را ان از خانه و كاشـانه شـان   يرون راندن بوميى بهاى قانونى خود برابساز
رغم  يعل ،هابشتر چروكيب ،دند سال بعديآنها وقتى كه د. دا نكردنديهم پ

قصدكوچ كـردن بـه غـرب را نداشـته و      ،د و ارعابهايو تهدن مزاحمتها يا
بـا   ،معطـل ننشسـته   ،شـان كـرده انـد   ين هايدوباره شروع به كشـت زمـ  

براى   مخصوص مراكزان در يى جمع آورى  بومرا برا  شرمى تمام ارتشبب
ربكـا   ، 1932در    .شان به غرب به سراغ آنـان فرسـتادند  يكوچ دادن نهائ

ن حادثه تلخ يخاطرات دوران كودكى خود از ا ،كصد سالگى يدر  ،ن ينوگ
  .ر در مى آوردينطور به رشته تحريارا 

  
آنان بجنگد اما مـادرم بـه او    خواست بايوقتى كه سربازان به خانه ما آمدند پدرم م "

چ يلذا مـا همـه بـدون هـ     ،نكار بزند آنها او را خواهند كشت يكه اگر دست به اگفت 
ان را يگـرِ زنـدان  يد ،آنها ما را به محلى كه در آن . ميم آنها كرديرا تسلمقاومتى خود 

م به آنها مادر ،كردند يآنها ما را از خانه مان خارج مهنگاميكه . بودند بردندنگهداشته 
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كرد كه به او اجازه دهند تا برگردد و از خانه مقدارى وسائل خواب بـراى مـا     التماس
و از وسائل خواب در مراجعت ا. گردد آنها به او اجازه دادند به خانه بربنابراين، . اورديب

مان يوادگاموال خان هيتوانست با خود آورد و مجبور شد بقيرا كه مو آشپزى مقدارى 
   9".ترك كند آنها را و سر خود گذارده را پشت 

  
آنچـه كـه جـان    . شانسى بود   خانواده ربكا خانوادة خوش ،البته 

 يها بعنوان مترجم خدمت م ان كوچ چروكىيجرسربازى كه در  ،برانت 
  .دهد يم بدست را   نمونه رقت آورترى ،آوردي اد ميسال بعد ب 50 ،كرد

  :دهديشرح م  شيادداشتهاياو در 
  
بـرده    ر و به محوطه مخصوصيمردان كه در مزرعه مشغول كار بودند همگى دستگ "

دانسـتند بـه   يوسط سـربازانى كـه زبـان آنهـا را نم    شان تين از خانه هازنا.  مى شدند
نشان جدا شده و به محوطه اى كه در يكودكان اغلب از والد. ده مىشدنديرون كشيب

   10".شوند برده مىان بود شن بالشت يشان و زمروكش آن آسمان 
  

 اد مـى آورد كـه چگونـه خـانواده اى مجبـور شـد جسـد        ياو به 
رون يـ ان بيـ را كه تازه مرده بود به جا بگذاردو مـادرى در جر   كودك اش

ن افتـاد و  يدر اثر سكته قلبى بـه زمـ   ،از خانه   دن او و سه فرزندشيكش
ـ    چروكىارى از يبس ،رى ياز دستگ  پس. جان سپرد  د بـا  هـا مجبـور بودن

هاى سخت كوهستانى به سـوى محلهـاى   ان راهيل ها در مياده مايپاى پ
در   بـراى زنـش   "وبسـتر  . ب . ال  "تـان  يكاپ. اده روى كننديبازداشت پ

ناى شمالى به بازداشـتگاهاى مركـزى   يچروكى از كارول 800مورد انتقال 
  : سد ينطور مى نويدر تنسى ا
 

  مشاهده كودكان و . م يان برسانيا به پاد كه سفرمان ريطول كش )ليما 80(روز 8 "
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زون مجبور به طى تمام راه اده و رنج و مشقت روز افيها با پاى پ  ضيبجز مر كه زنان
   11".آورد دل آدم را به درد مىبودند 

  
بـه   1838هـا را در تابسـتان  يكا در اصل قرار بود چروكيامر  ارتش         

  بحدياعزامى اول  تعداد تلفات در سه دستهولى . نواحى غرب كوچ دهد
 ،ن فاصلهيدر ا .ق افتاديز همان سال به تعويبود كه ادامه كار به پائ

 ياد ميو تا آنجا كه به  ،كه تا آنروز انسانهائى ،خانواده هاى چروكى
افته ي  زندگى و پرورش ،عت يآزادانه در دامن طب ،نسل اندر نسل ،آوردند
در    ، !د پوستانِ متمدنيو طمع  سف   بخاطر حرص ،د يبااكنون  ،بودند 

ن يدر ا. ار نامساعد نگه داشته شونديبسط يدر شرا ،بازداشتگاه هاى آنان 
كى از ي. مى شدند گران قربانى ياز د  شيژه زنان بيبو ،ط نامساعد يشرا

عضو  "كيال بوتريدان"ادداشتهاى يموردى است كه در  ،ن موارد يا
  :حى ذكر شده است يمستبه كار گروههاى 
  

ن تبـاهى  يبلكـه همچنـ   ،وى يـ شرارتهاى دن  چاره نه تنها در معرضيهاى ب چروكى"
سـرباز    ده بـود شـش  يـ ك روز فردى بمن اطالع داد كه دي. گرفته بودند اخالقى قرار 

 ،سـتاده بودنـد  يزنهـا در كنـار درخـت ا   . را دوره كرده بودنـد دو زن چروكى  ،دولتى 
دن آن يوادار كـردن زنـان بـه نوشـ    دست سعى در ك بطرى مشروب در يوسربازها با 

مسـئله بـه اطـالع    البته . بر آنها مقاومت مىكردند هرچند زنان هنوز در برا ،داشتند 
چرا كه  ،شود يرسد ولى مىتوان استنباط كرد كه توجهى به آن نم افسر فرمانده مى

ور را براى تمام شـب بـا خـود بـرده     زنان مزب  ،سربازان ،  ن وجود و طبق گزارشيبا ا
در   ست بود همراه با دوستانشيز كه عضو جامعه متديهردارى نشو زن جوان و. بودند

ز يشود كه سربازان او را نيگفته م. در آن موقع آنجا نبود  هرچند شوهرش ، كمپ بود 
باالخره  ،گرى يز ديا هر چي ،  و حاال چه از روى ترس ،دنديخود كشو بدنبال  ،گرفتند
كه در حـال   بطورى ،ب بخورد ؛ بعد هم او را با خود بردندمشروب دادند كه ياو را فر

 چه تعداد از زنان. شده است   ز تنها و بى كسين  ان اقوام خودشيحاضر او حتى در م
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ب، از راه به در شده اند ؟ ، فقط چشـمى  يا فري  رست راهاز  ،قينطريبه ا ،ريچارة اسيب
      12.كه خواب ندارد گواه است
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