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 بازرگانى   بهمِن

   حس  و  عشق ِیهزارتو

  مرد-  زن ِی   معاصر  در رابطه   بحراِن   فرهنگِى ِیها   زمينه بررسِى

 )۳۷-۳۵ ؛ ۱۳۷۲     و  بهمِنْی ؛  د۷تكاپو  (

ران  تراويـده      دوْ   انسان  در  هر           حسى  و  عاطفىِ       ِیها  گى    از  ويژه    یگر  است  و  بسيار        مرد،  ماهيتن  چالش     -  زن    ِی رابطه
دهد  كه  زن  و  مـرد،  هـر  دو  بـه                    ی رخ  م   ی  انگيز    تاريك  و  وهم       ِیاين  چالش،  در  هزارتو      .    اين  چالش  است       از  ذاتِ  

  ،ن  يكاي.  رسند ی به  هم  می   زمان.  رهايى  اند   راِه یِْآن  دو،  كورمال  كورمال،  در پ        .  اند  سان،  در  آن  گرفتار  آمده          يك
     فروخورده  در  تنهايى  و  سكوت،  به  ناگهان  چـراغِ                  ِیها    آن  هيجان     ِی   همه   كند  و  با  فورانِ       ی  را  لمس  م      ىآن  ديگر  

سرما  و  ظلمت      .  شود یباره  محو  م      يك   عشق،  هزارتو  به       ِی  شكوفا   ِی در  معجزه  .  يابد ی  او  م       رهايى  را  در  هستىِ         گرِم
 ی   عشـق    ِی   بهشـت،  بـه  سـائقه          ِیهـا    از  بـاغ    ی    خلـوت    ِی يابند  كه  آن  دو  در  گوشه           یدر  شادى  و  شگفتى  در  م          .  زني

 .اند ديگر  را  يافته   هممقدر ازپيش
.  شـود  یوستن  به  آن  ديگرى  قطـع  مـ   ْی  پ ِی  ازخودگذشتن  برا   ريتميِك پايد  و  رقِص ی نمی اين  شادى،  اما  دير     

رسـند  كـه     یانگيز  مـ    دردناك  و  وهم و  به  اين  شهوِد.  به  تاريكى  و  سرما  نيز.  گردند ی  ديگربار  به  هزارتو  برم ،آن  دو  
 كه  زن     ی  ناك    چسب   ِی شايد  آن  لحظه    .    هر  يك  در  اين  هزارتو،  آن  ديگرى  است                 گِى    گرفتارآمده   گويا  علت  و  دليلِ      

 .  او  باشد   عمِر ِی ترين  لحظه رسد،  دردناك یرد  به  اين  كشف  ميا  م

   مردانه هستِى -   زنانه هستِى

از  .  انـد     نرينه  و  مادينه  بوده           متفاوتِ   ِیها    هستى     تأثيرِ     بشر،  مرد  و  زن  زيرِ             عمرِ   ِی ساله    ميليون     دورانِ   در  تمامىِ  
  هم  و  نيز  در  تداخل  بـا  هـم                     متفاوت  شكل  گرفته  و  به  موازاتِ               بشرى  در  دو  نهادِ           هستىِ ازتاريخ  تا  كنون،       پيش

 .  مردانه  هستِى-  زنانه  است؛  هستِى امتداد  يافته
ن    پژمـرد    شود،  موجبـاتِ    ی  دو  جنس  م         عشق  بينِ       زايش  و  شكوفايىِ       چه  موجبِ    شگفتى  در  اين  است  كه  آن          

چـه  را         آن   ِی كند  و  همه     ی  عشق،  هر  يك  آن  ديگرى  را  آرمانى  م                 در  شروعِ  .  آورد ی  عشق  را  نيز  فراهم  م           و  مرگِ  
زن  يـا   .  دهـد  ی پرورده  و  به  مهر  سرشته،  به  آن  ديگرى  نسـبت  مـ  ی   خويش  ديرزمان   خلوت  و  سفيدِ  ِیكه  در  رويا    
ـ     .  است    او بيند  كه  در  پنداِر ی ابتدا،  آن  ديگرى  را  چنان  مآن   مرد،  از  هم      هـيچ   ی نـاب،  مطلـق،  جاودانـه  نيـك  و  ب
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 كه  مرد  و  زن         ی  هاي  در  جامعه  .    شكست  را  از  پيش  بر  پيشانى  دارد               اين  برخورد،  داغِ    .   در  حس  و  در  كنش         ی  تناقض
.  دارد ی  خود  فشرده  مـ    رويا  واقعيت  را  در  چنبِر،  دو  جنس،  هميشه   برخورِد رند،  در  شروعِ      آزادانه  ندا       آمدوشدِ   امكاِن

دهـد،  خودخواسـته  و  بـا            ی  آن  ديگرى  لم  م         ِی  رويا   گاه  كه  در  هودجِ          واقعى،  آن     اين  مرد  يا  زنِ         كه  هم   ی  ئ  به  گونه  
بخش  و  شدنى  در  لحظـه؛  و                بسيار  آسان،  لذت     ی  كار.    آن  ديگرى  درآيد       ِی  رويا    ِبخواهد  كه  به  قال       ی  وجود  م     تماِم
.   كنـد  ی  آزادانه  دارند،  وضـع  خيلـى  فـرق  نمـ            آمدوشدِ    كه  امكانِ   ی    اقليت   ِیبرا.    لحظه   فرسا  و  ناشدنى  در  تداومِ          جان

پس  در  آمدوشدها  نيـز،  مـرد  يـا  زن  چنـان  نيسـتند  كـه                          .    جمعى  هستند      تاِر  رف   ِی  الگوها     تأثيرِ   ها  نيز  زيرِ      زيرا  آن  
  جمعى  بـه        ،  از  روانِ    شده  معين    ازپيش     اين  رفتارها  به  صورتِ         ِی همه.    نه  اين  كه  به  ناراستى  وانمود  كنند              .نمايند یم

زودى  انگ  خواهد  خورد  و            هست،  صادقانه  خود  را  نشان  دهد،  به             بخواهد  آن  گونه  كه           ی  اگر  زن  .  شود یفرد  ديكته  م    
 .مرد  نيز.  طرد  خواهد  شد
     آمدوشـدِ      نمايشـى  در  سـياليتِ         ِی  دو  جـنس  هسـتند،  رفتارهـا              آمدوشدِ   ِی  ديرپا     سننِ   ِی كه  دارا   ی  در  جوامع  

هسـتند  خـود  را  بنماينـد،           كـه       گونـه       آن  رسـند  كـه  اگـر  هـم           ی مـ  به  تجربه  به  اين  نتيجه          .  كند یاجتماعى  رسوب  م    
  دو  جنس         غربى،  ارتباطِ     اين  جهت  است  كه  در  جوامعِ            به  هم  .  تر  خواهدبود      بعدى  نيز  كم       ها  و  مشكالتِ      فاهمت سوِء

آن  گونه  كه     خود  را  هم  و  بيش،  احساِسمرد  و  زن،  كم     .  گيرد ی  نسبى  صورت  م        از  صراحت  و  صداقتِ       ی  در  فضاي  
سـرش  او         هم   سرش  نباشد،  اگر  خود  به  اعتراف  نيايد،  دوستانِ                  هم   بنِد  ْی پا ی  جا  اگر  مرد      در  آن  .  كنند یهست  بيان  م    

     صـفِ     هـر  روز  از  مقابـلِ           كه  شـوهرش  بـه  او  وفـادار  نيسـت،               ی  زن.  چنين  نيست    جا  اين    در  اين  .  را  آگاه  خواهندكرد    
  اين  بيفتند  كـه           آن  كه  يك  تن،  حتا  برادر  يا  پدرش  به  صرافتِ                   ی  كند،  ب   ی  بسته  عبور  م       ِیها   از  دهان   ی  نفوذناپذير

كنند  كه  اين   یواظبت  مواس،  م ايستند  و  با  وس یها  م    بسته    دهان     ديگر  نيز،  در  اين  صفِ           حتا  زنانِ  .  او  را  آگاه  كنند      
     زنانـه،  در  پـيشِ        از  رفتـارِ    ی  جمعـى،  الگوهـاي        دسـته      اين  رازدارىِ       در  پشتِ    .پرتاب  نشود  »  بدخواهان  « به  ميانِ  راز    
.  تر  نخواهدبود     بيش    جز  رنجِ   ی  رازرسيده،  چيز      به     زنِ   ها،  نصيبِ      آن     آن  زن  قرار  دارد  كه  بر  اساسِ                 اطرافيانِ   چشِم

  ننـگ    ِی   اين  صف  بيرون  خواهدآمد  تـا  لكـه   از  مياِن)  شوهر،  پدر،  برادر (ی  نامه  را  معكوس  كنيم،  مرد          اما  اگر  فيلم    
 .گى  را  با  خون  بشويد واده   خان بر  شرِف

ـ      زنانه  و  هسـتىِ          هستىِ   در  اين  نوشته،  تأكيد  بر  تفاوتِ             .اسـت     مـا    ِی   جامعـه      فرهنگـىِ    ِیه  در  فضـا       مردان
     امكـانِ    در  نبـودِ   .   تعلق  دارند   ی    متفاوت     فرهنگىِ   ِیها   دارد  كه  خود،  به  گروه         ی    متفاوت     فرهنگىِ     ما  داورانِ     ِی جامعه
شگفتى  در  ايـن  اسـت  كـه             .  زند ی را  م     خود       خويش،  حرفِ       جمعىِ     فرهنگى،  در  خلوتِ       ها،  هر  گروهِ        انديشه   تبادِل
 . دارندی   واحد   ظاهرى،  مفروضاِت ِیها   تفاوت  در  زيِری گاه

روزه    كـه  ام ی گيرنـد  كـه  پوششـ    ی  اين  نكته  را  نديده  م     ١  آريايى     فرهنگِ   گان  بر  اصالتِ      كننده    و  تأكيد    گراها  قوم
     فرادسـت،  در  ايـرانِ           اقشارِ   ويژه  در  ميانِ      ها،  به      زن   نشينِى  خانه.  ر  ايران  رايج  بود      ناميم،  قبل  از  اسالم  د         یاسالمى  م  

بود  بـا  او        نشده»  پاك«  ماهانه،  مجبور  بود  از  همه  دورى  گزيند  و  تا                         عادتِ   زن  در  دورانِ    .  باستان  عموميت  داشت    
   به  دور  از  تماس  با  تـابشِ            (ی  ئ    دخمه   ِی  باال     او  بايد  از  سوراخِ         ِیا  آب  و  غذا      شد،  كه  حت     یها  برخورد  م        نجس   مثِل
 ی هـاي   تـرين  آئـين        ميترائيسم  از  قـديمى        كنند  كه  آئينِ     یباز،  اين  آرياگراها  فراموش  م        .  شود بر  او  افكنده    )    مقدس   مهِر
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  بـدنى  و          قـدرتِ      باستانى،  از  فراز  به  فرود  آورده  و  بـا  تقـديسِ                     ِی ر  جامعه    ممكن،  زن  را  د         اكثِر است  كه  به  حدِ      
 .است   زن  و  مرد  كشيده  بيِنی   عميق ِی فاصله)  است^  مردها كه  خاِص(  جسمانى   ِیها شكنجه
  دارنـد  بـر        ْی  خـود،  سـع          دادنِ  فكـر  نشـان        روشـن    ِیاست  و  مردها  بـرا           مد  شده    ٢نيستى    فمه   ِیها  روزه  نوشته    ام

  پنهـان  و         مردانه،  انگشـت  بـر  خشـونتِ              جهانِ     خشونتِ   است  در  كنارِ        شده  ْیدر  اين  نوشته،  سع      .  پدرساالرى  بتازند  
گـويى،  تظـاهر  و           دروغ   مـرد،      عاطفىشدِن وفايى  و  غيرِ     ی  تأكيد  بر  ب       و  در كنارِ   .  شود   زنانه  نيز  گذاشته         جهانِ   رحِم یب

ـ      ،مسئله  اين  است  كه  بفهميم  از  ديربـاز             .  شود   زن  نيز  نشان  داده         ِی درپرده    پرده   رياكارِى     ايـن     بـر  سـرِ     ی    چـه  بالي
   ِی مدنانـه ظـاهر  مت    بـه    شـعارِ  دردى  نيست  و  معتقد  ايم  كه  در  پشـتِ              ما  هم     قصِد.  است جامعه،  از  زن  و  مرد،  آمده          

     واقعـىِ    گـاه  كـه  برابـرىِ         و  آن  .  اسـت     زن  پنهـان  شـده           فرودسـتىِ    ِى  ضمن     زن  و  قبولِ       ،  تحقيرِ  »ها  مقدم  اند      زن«
شـايد   .  ها  نيز  به  سـر  خواهدآمـد              چنين  تعارف       دو  جنس  تحقق  يابد،  دْورانِ           فرهنگى،  اقتصادى،  اجتماعى  و  حقوقىِ        

 .است   هر  دو  جنس  فرارسيده   واقعِى   رهايِى ِی نشود،  آستانه  گذاشتهی تر   بيش گاه  كه  به  زن  احتراِم گفت،  آنبتوان  
   ِی نمايـد،  در  همـه       یاگـر  زن  حسـود  مـ         .    مرد  است       زن  و  نه  ذاتىِ           فرهنگى،  نه  ذاتىِ        از  خصوصياتِ   ی  بسيار

  اسـتقرار      زنانه،  در  روزگـارِ         فرهنگىِ   ،  تراويده  از  هستىِ      آن  حسادت  .  است   تاريخ،  چنين  نبوده       تاريخ  و  پيش  از           ادواِر
بـه  نظـر      »  منطقـى «احساس،  خردورز  و         یاگر  مرد  ب    .  است)    رايج،  پدرساالرى     و  يا  به  زبانِ      (  مردساالرى       ِی و  سلطه  

     فرهنگِى   هستِى چه  كليتِ      اين  است  كه  آن         نمايد،  به  جهتِ     یم»  منطق یب« و     گرا    رسد،  و  اگر  زن  عاطفى،  حس           یم
   هستِى.    هر  يك  است         ظاهرىِ     وجودِ   ِی  تاريخى،  ورا       فرهنگىِ   بخشيد،  يك  هستىِ     ی  م  ْیمرد  و  زن  را  سمت و سو          

  مـرد  را          مردانـه،  روابـطِ         فرهنگىِ     خود  دارد  و  هستىِ         ِی   سلطه     زن  را  در  زيرِ           روابطِ   گيرِى    زنانه،  شكل     فرهنگِى
 .كند یتعيين  م

     نگـاه  كنـيم،  مسـئله  را  بـه  شـكلِ                 ٣ئـى     هسـته    ِی واده    خـان      درونِ   ِی   فزاينده   ِیها  از  اين  زاويه،  اگر  به  تنش          
 :ديد  خواهيمی متفاوت

   ِی  اين  فضـا   آن  كه  الزامن  آگاه  باشد،  مرد  را  با  خود  به  درونِ                ی    زنانه  است،  ب       ِی  فضا   ِی   سلطه   زن  كه  زيرِ    
  مردانـه    ِی  فضـا  باشـد،  بـه  درونِ     زن  با  خود  داشـته  راهِى  در  همی  آن  كه  اصرار   ی  ،  ب  عكس  مرد،  به  .  كشد یزنانه  م  
  فكـرى،  بـدنى،         ِیهـا   ى  توانـاي    ِی   مردها  دربـاره        سايرِ    ميت  دارد،  قضاوتِ    چه  واقعن  اه        مرد،  آن     ِیبرا.  شود یم كشيده

  پوشيده  و  پنهانى  و     اين  جريان،  به  شكِل ِی و  همه  .  است^  او   گِى  واده    خان     آن،  وضعِ       او  و  به  تبعِ         شغلى  و  مالىِ    
  مـرد،      ِی  ديگـر،  بـرا         مردانِ   قضاوِت.  گيرد ی  كاه  صورت  م         انبوهِ    يِر  آب  در  ز         جريانِ   اغلب  ناخودآگاه  و  به  صورتِ        

     پـدر،  نگـاهِ     شـگرف  دارد،  قضـاوتِ        پسربچه  اهميتِ     ِیچه  برا    آن.  است    پسربچه  شده     ِی  پدر  برا       قضاوتِ   گزيِن  ْیجا
و  پـس  از  ورود   .    پدر  باشد   رفتاِر كند  كه  مطابِق یفتار  م  خويش،  چنان  ر   پسربچه،  در خلوتِ   .    پدر  است     پدر  و  نظرِ    
نوجوان  با  شـوريدن  بـر  پـدر،     .  شود ی  پدر  م گزيِن ْی  خود،  جا   مردانه،  در  كليتِ         بلوغ  و  نوجوانى،  جهانِ         ِی به  مرحله  

در  .    آن  بنشـاند  ِی  مردانـه را  بـه  جـا    گى  به  جهـانِ      هبستشكند  تا  وا     ی  خود  به  پدر  را  در  هم  م                 شخصىِ   گِى  وابسته
مرد،  بعدها،  ايـن  نهـاد  را  بـا  خـود  بـه       .    آن  گردد     گزيِن ْی مردانه  جا   ی  شكند  تا  نهاد     ی  پدر  در  هم  م         جا  تنديسِ    اين
سـرش  قـرار          خـود  و  هـم         ِی   در  ميانـه     ،وابخ    در  رختِ   ی  آورد  و  آن  را  چون  شمشير           یئى  م      هسته   ِی واده    خان   مياِن

     مرد  را  از  اين  فضا  جدا  كنـد؛  تـا  او  را  متوجـهِ                          شود  كه  ذهنِ     ی  زن  اين  م         تالشِ   ِی و  از  آن  پس،  همه        .  دهد یم



 بازرگاني    بهمِن هزارتوِی   حس  و  عشق  

۴ 

 

و  زن  .    جهان  بـودن  را  بدهـد   ِی مه  تنها  با  هم  بودن  و  جدا  از  ه          خود  كند؛  تا  به  او  لذتِ               واقعى  و  حسىِ       وجوِد
مـرد  او  را   .  دارد،  هرگـز  كـاملن  در  اختيـار  نـدارد     ی را  كه  دوست  می يابد  كه  مرد یبه  مرور،  در  تلخى  و  يأس،  درم    

و  زن  .  اش   از  ذهـن    ی  كند،  اما  فقط  با  بخشـ          یوگو  م    مرد  با  او  گفت      .   ديگر  است   ی  كند،  اما  شناور  در  فضاي         یلمس  م  
   چـه  كـه  جـز  بـه  هسـتىِ      تعلق  به  هـرآن  ی  ذهنى،  تنها،  عريان  و  ب ماند  و  حسرت  به  دل،  كه  مردش  را  از  نظرِ   یم

 .  خود  كند شان  مربوط  است،  از  آِن دوجانبه
   ِی كاوها  در  غرب،  بـر  عقـده            روان.    آن  است       زنانه  هنوز  فاقدِ        كه  جهانِ   ی  چيز.    مردانه،  خودمحور  است       جهاِن

كند،  اما     ی  شرقى  نيز،  پسربچه  به  پدر  حسادت  م               در  جوامعِ  .  اند    پسربچه  نسبت  به  پدر  تأكيد  كرده             اوديپ  و  حسادتِ    
     ارتبـاطِ    ِیكند  كـه  در  ورا        یدرك  م    حسى       پسربچه،  به  مرور،  به  طورِ        .  شود ی  مردانه  م       جهانِ    زود  متوجهِ   ی  او  خيل  

.  چه  واقعن  اهميت  دارد،  اين  نهاد  اسـت  دهد  و  آن یوند  م ْی  مردانه  پ تر،  پدر  را  به  نهادِ        قوى ی  پدر  با  مادرش،  ارتباط      
  دختربچه،  پدر       ِیبرا.    آن  درآميزد      آن  شود  و  با         و  اين  نهاد  است  كه  او  در  نهايت  به  آن  تعلق  دارد  و  بايد  جذبِ                            

و  از  ايـن   .  توانـد  بـه  آن  تعلـق  داشـته  باشـد             ی كه  او  هرگـز  نمـ         ی  جهان.    مردانه  است       خودمحورِ    از  جهانِ   ی  ئ  نشانه
و  او    .  مانـد  یهـا  بـا  او  مـ           تر  از  آن،  حسادت  به  برادر  و  پسربچه                  مهم    و  ،  پدر  و  رقابت  با  مادر           است  كه  تصاحبِ    ^رو

 ی شـكل شـود،  فـردا  بـه      یروز  سركوب  مـ  چه  ام كند  و  آن     یتر  سركوب  م      شود،  اين  حسادت  را  بيش         یتر  م    هرچه  بزرگ  
  مردسـاالر،      ِی جامعـه .  تـر  ظـاهر  خواهدشـد         نىناشـد   تر  و  سـركوب       ىجنس،  بسيار  قو        حسادت  به  هم       ديگر،  به  صورتِ    

   گيـرىِ    انـدازه  ِی شـود  پيمانـه   یكند  و  در  واقع،  اين  معيارها  مـ  یها  القا  م   خود  را  نيز  به  زن          شناسِى    زيبايى   ِیمعيارها
   جاحاضـرِ   كننـده  و  فعـال  و  همـه               تشديد   ها  و  عاملِ        زن   ها  و  به  توسطِ          زن   خير  و  شر،  و  زيبائى  و  زشتى  در  ميانِ                

 .گى   زنانه حسادِت
  پسـربچه      حسادِت  (٤  اوديپ   ِی   عقده  -  ما   كم  در  كشورِ       دسِت-توان  گفت  كه         یاين  تحليل  اگر  درست  باشد،  م          

تـر     رنـگ   كـم )  ها   يا  نسبت  به  پسربچه         دختربچه  نسبت  به  برادرش           حسادِت  (٥گى    اخته   ِی در  مقايسه  با  عقده      )  به  پدر  
   كنـد  و  ايـن  دريافـت،  نقـشِ             ی  خـود  را  نسـبت  بـه  دختـر  حـس  مـ                     پسربچه  از  كودكى،  تمـايز  و  برتـرىِ            .  شود یم

 زن  در  ، ٦  ميترائيسـم  ِی   سـلطه    مـا،  از  دورانِ  در  كشـورِ .  كنـد  ی در  حسادت  نسبت  به  پـدر  بـازى  مـ          ی  ئ  كننده  تعديل
شدند   یها  م   پسربچه   ميانه،  مردها  عاشِق ِیها   سده   در  ايرانِ  .    مرد  باشد     ِی   پرآوازه     عشقِ    نبوده  تا  سزاوارِ     ی  گاه  ْیجا

ـ    ِیهـا   توصـيف .  اسـت ^  بـاقى     ميانـه    ِیها    سده     اين  پديده،  گاه  صريح  و  گاه  ضمنى،  در  ادبياتِ                   و  بازتابِ   و  روح     ی  ب
   ِیهـا     بافْقى  در  ادبيات،  و  اشاره             وحشىِ   ِی ظاهر  عارفانه      پرشور  و  به       ِیها    سعدى  از  شاهدبازى،  و  غزل           ِی گرايانه  واقع

همـه،  بـه    ...    شـرلى  و    سلطان  محمود  به  اياز  و  شاه  عباس  به  بـرادرانِ    عشِق ِی   مورخين  درباره   صريح  يا  ضمنىِ    
 .  پديده  اشاره  دارداين

 كـه  حتـا    ی ديـد،  مـادر   یكرد،  مـادر  را  تحقيرشـده  مـ         ی  خود  را  حس  م           برترِ   آن  ابتدا،  موقعيتِ      پسربچه،  از  هم    
واده،  بـه  هـر       خـان    احتـرام،  در  درونِ  مراتـبِ   كه  در  سلسـله ی مادر.  توانست  به  او  چنين  و  چنان  بگويد      یپسرش  م  

 .  ذكور  قرار  داشت   ارشِد ،  بعد  از  فرزنِدحال
   ريسـىِ    نخ   با  دوِك٧لوپ   پنه   سمِج ِیگارها   خواست ِی  پا  پيشِ ی  خواست  راه   ی  هومر،  م     ِیاگر  فردوسى،  به  جا      

اسـت   ^روا،  كافى      فرمان    در  نبودِ    ايرانى،       در  فرهنگِ  .  شد ینمون  م      رهْ  ٨ماك    تل   ها  را  به  كشتنِ        اش  بگذارد،  آن      جادوئى
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ـ      راِن    حكم   سِر  هم.    تو  شود      تا  اين  سرزمين  رامِ       ی    او  را  بكش         ارشدِ   ويژه  فرزندِ    ،  به    ذكور   كه  اوالدِ    از   ی    سابق،  محل
 ی جـا  كسـ      ،  زيـرا  در  آن       كنـد  ی  مـادر  را  درك  مـ             يونان،  پسـربچه  اهميـتِ         ِیها  در  اسطوره  ).  و  ندارد  (اعراب  نداشت      

  ايران،  شاه       در  تاريخِ  .    مادر  است       تصاحبِ     در  گروِ    ىرواي   فرمان ی  يعن.    او  بشود       مادرِ   سِر  روا  خواهدشد  كه  هم        فرمان
ـ   .   استی   خويش  شاه ِی  در  خانه ی    اهورامزدا  است  و  هر  مرد           ِی سايه ران،  مـرد  را  بـا    از  ميترائيسم  بـه  بعـد،  در  اي

   بـر  خـالفِ   .  آيـد  ی  خويش  است  كه  به  مسلخ  مـ              ِی شده    گم     خورشيدِ   سهراب  به  دنبالِ    .  اند  هويت  شمرده    خورشيد  هم  
ـ   فرو باشـيم  بـه  زبـانِ    اگـر  اصـرار  داشـته   .  كشـد  ی  ايرانى،  پدر  فرزند  را  م ِی جا،  در  اسطوره        يونانى،  اين     ِی اسطوره د  ْي

ـ    .    پسربچه  است       اوديپِ   ِی تر  از  عقده        دختربچه،  مهم     گِى    اخته   ِی جا  عقده    بگوئيم،  اين     مـادر  را       ارزشـىِ  یدختربچـه  ب
    پنهان منبِع.    مردانه  است هويت  شدن  با  جهاِن   هم او  در  پیِْ    .  كند  ی  زنانه  را  لمس  م           جهانِ   ارزشِى  یيابد  و  ب      یدرم

و  ايـن   .    مردانـه  اسـت   گاِه ْی  زنانه،  در  واقع،  نه  حسادت  به  مادر،  كه  حسادت  به  برادر  و  به  جا                سادِت  ح   ِی و  اوليه  
  خاله  بـه  دايـى  بـا                تبديلِ   ِی است  برا   ی  لمثل  در  تركى،  ضربُ    .   است  كه  او  هرگز  به  آن  دست  نخواهد  يافت                 ی  چيز

  مردانـه        دختربچه  بـه  بـرادر  و  جهـانِ              ِی   فروخورده     زنانه  حسرتِ       حسادتِ   جا،  منبعِ    در  اين  .  ئى  جادو    ليِل  اح   كمِك
 .نداشتن  به  اين  جهان  است   راه حسرِت.  است

ـ    طلـبِ   جـو  و  قـدرت          سـلطه    ِیهـا   شايد  اين  عامل  بتواند  اين  پديـده  را  توجيـه  كنـد  كـه  زن                         ى،  عمـومن       ايران
   ِیبـرا .    پـدر  و  برادرهـا           قلدرى  و  آمريتِ       در  كنارِ  .  اند    مادر  بوده       حقارتِ   گى،  شاهدِ    ها  از  بچه      زيرا  آن  .  اند  سردمزاج

 .  تحقيرشدن  است ِیبه  معنا»  آغوشى هم«ها،   آن
در  ميترائيسـم،    .  شـد    پليـدى  شـمرده        نحوي،  جـزوِ     زن،  به           مهرپرستى،  جنسيتِ       كيشِ     ما،  با  طلوعِ       در  كشورِ  

    مـذهبى،      آئـينِ      اصـلىِ      مشخصه  و  جـزءِ          بدنى،  به  عنوانِ         شاقِ   ِی  شكنجه  و  كارها       تأكيد  بر  اهميت  و  ضرورتِ        
در  رمز  و  راز        .  است  ها  بوده      آن    لِى  قب   انگيِز    رشك   ها  از  موضعِ        آن   ها  و  فروكشيدنِ        زن   گذاشتِن    پياده     به  منظورِ    فقط

   نبـوغِ .  تـوان  ديـد   ی  باستانى  را  م ِیها   زن     مردها  عليهِ     گيِر  ْی  پ   ِی   ميترائيسم،  مبارزه       آيينِ   ِیها  و  خشونت  و  شكنجه      
 .ها  به  كار  افتد   زن تحقيِرترين  وجْه  در     ما  رسيد،  توانست  به  بْه گاه  كه  به  سرزميِن   آريائى،  آن مرِد

 

  مرد،  ايمنـى  در     وجوِدی ب.  است   مرد  جسته گى  را  در  كناِر   ميترائيسم  تا  كنون،  زن  ايمنى  و  زنده             ِی   سلطه   از  عصرِ  
امـا   .  اسـت   نـون  چنـين  بـوده       گى  تـا  ك         زنده   ِیها  واقعيت.  كند ی  پدر،  برادر،  شوهر،  ايمنى  را  القا  م               تصويِر.  كار  نيست  

   ِی   اقتصـادى  در  همـه     كامـلِ   است  كه زن،  با  استقالِلی   جديد   ورود  به  هستِى   در  حاِل،رفته   پيش روزه،  جهاِن  ام
  نـاايمنى  را     احسـاسِ   بشرى،  تا  كنـون              مردمحورِ     تمدنِ   تمامِى.    خود  را  دارد       ِی  پا   ِی  ايستادن  رو       آن،  توانِ     ابعاِد

  آينده،  اگر  اين  احساس  را  در  زن  فروكاهد،  چه  خواهدشد؟  احتمـالن،  مردمركـزى،  در                               هستِى.  است  در  زن  القا  كرده      
 .  زنانه  نيز  فروكش  خواهدكرد جهاِن

  مردمركـز،   است^ی  زنانه،  جهان جهاِن.  تاس   خود  نبوده ِی،  در  خود  و  برا        كنوناين  علت،  تا            زنانه،  به  هم       جهاِن
   ِی   زن  به  مرد،  و  تنها  در  آسـتانه                گِى  تر  است  از  وابسته          مرد  به  زن  ضعيف         گِى    جهت  است  كه  وابسته         اين  و  به  هم    
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و  فقـط  پـس  از  ايـن     .  گيرد یكند  و  شدت  م ی  ناايمنى  در  مرد  نيز  ظهور  م است  كه  احساسِ    ^گى  پيرى  و  ازكارافتاده    
 .!)دا  كنداگر  پْي(كند   یدا  م  زنانه  پْي مرحله  است  كه  مرد  حساسيِت

     جنسـى  و  احسـاسِ         كشاند،  كششِ   ی  مخالف  م       جنسِ   ِیچه  مرد  را  به  سو          آن.  است»  خودايمن«  نرينه       هستِى
و  بـاز  از  آن  رو   .    مهرورزى  قـرار  دارنـد    از  پتانسيِلی   متفاوت ر  سطوِحد  از  اين  رو،  مرد  و  زن.    است  ٩شناسى  زيبائى

  او  در  عشـق  نيـز،             مـداومتِ .  گيـرد  یاست  كه  زن،  در  عشق،  دورپرواز  و  پركشش  است  و  اغلب  از  مرد  پيشـى  مـ                              
  ايمنـى        خويش،  احساسِ      ر  است،  اگر  زن،  در  رابطه  با  مردِ                ايمنى  در  كا       ِیجا  كه  پا      اما  آن  .  تر  از  مرد  است        ْیديرپا

  ناايمنى   و  اگر  اين  احساِس.  دهد یاز  خود  نشان  م»  بينى واقع«گى  و       عاطفه ی از  ب   ی  انگيز    باال  و  حيرت       نكند،  درجاتِ  
 .را  نخواهدداشتداشتن     دوست   آزاردهنده  برسد،  زن،  توانايِى واِس   وس به  حِد
  خطر  دست     فقط  در  كناِر  اين  هيجان  ،  هيجان  است  و  گاه          یِْمرد  در پ   .    مرد  به  عشق  متفاوت  است           كرِد  ْیرو

   جـا،  هيجـان  احسـاسِ         در  آن  .    مردانـه  اسـت         جهانِ     نمادينِ     مسابقه،  مركزِ       ميدانِ     مسابقه،  رقابتِ     هيجاِن.  دهد یم
 .آيند یهر  دو  به  هيجان  م.  شود ی  قهرمان  ارضا  م زمان  با  آِن   بيننده،  هم جوئِى   برترى حِس.  ى  و  حاكم  استاصل

    صرفن  مردانـه،  ميعادگـاهِ  ی ئ   عرصه   نوسنگى  تا  كنون  به  عنوانِ           كه  از  عصرِ     ی  جنگ.    جنگ  است     مسابقه  نمادِ  
 .است   مرگ  و  هيجان  بوده ى  و  ميقاِتمردها  با شكست  و  پيروز

.  اسـت    خشن،  جنگ  و  مسابقه  نمـوده              كانونى،  در  كار،  كارِ         ها،  خود  را  به  طورِ            هزاره     مردانه،  در  طولِ       هستِى
.  خـورد  یود  را  فرومـ       خ   با  اين  همه،  مرد  هيجانِ        .   است  مردانه   ی  هيجان  احساس  .    مرد  است       كانونىِ   هيجان،  احساسِ  

  خود  را  بـه  نمـايش       باطنِى   مردانه،  هيجاِن   جهاِن ِی  خردگرا   هستِى ِیها   ارزش   تأثيِر   خردورز،  تحتِ     اين  موجودِ  
 .ماند ی  ظاهر  فروم   صالبِت   نقاِب   درونى،  در  پشِت   جوش  و  خروِش ِی گذارد  و همه ینم

  و  اضطراب  را   آيد،  تشويش   ی به  هيجان  نم        ايمنى،  زن     بدوِن.   ديگر  است   ی  ئ   در  زن  به  گونه         هيجان     گيرِى  اوج
     احساسِ     ايمنى  در  كانونِ       احساِس.    ايمنى  است       نزديك  با  احساسِ         عشقى،  در  زن،  در  ارتباطِ           هيجاِن.  ١٠آزمايد یم

مهـرورزى  در     .  رسـد  ی  عاشقانه  م     كند  و  به  اوجِ       یت  كه  مهرورزى  در  زن  ظهور  م            زمينه  اس    زنانه  است  و  با  اين پيش         
 فروشـده  در  خـود،  كامـل،  بسـته  و             ی  جهـان .  بخشـد  ی  ايمنى  مـ       كه  احساسِ   ی    مادرانه،  با  مرد        از  مالطفتِ   ی  ئ  زمينه

 .»  حس  و  عشق ِیهزارتو«در  يك  جمله  .  خودكفا
.    واقعـى     تخيل  مقدم  است  بـر  جهـانِ             جهاِن.    نامحسوس  دارند     دا  حضورِ    ناپيْ   گرا،  عالئمِ      درون   ِیضادر  اين  ف    

شود  مقدم  است  و         یم چه  گفته    وگو،  بر  آن        گفت     كالم  و  خودِ       لحِن.  كند یشود  سنگينى  م     یچه  گفته  م      ها  بر  آن      ناگفته
ـ       پاافتاده،  غيرِ     آن  را  پيشِ    .  است^وگو    گفت     مرد  به  موضوعِ        وجِهت.  فهمد یمرد  اين  را  نم       يابـد  و      یربـط  مـ     یمهـم  و  ب

گفتن،  شنودن  و  آرميـدن  در  ايـن              .    خصوصى  است     ِیوگو  در  اين  فضا          گفت   چه  مهم  است،  نفسِ        يابد  كه  آن     یدرنم
 .تند یاو  م  خود  و     عاطفى  كه  زن  به  دْوِر ِی پيله

ـ   ِیوگـو     گفـت      لـذتِ    ،  عـادت  و  دركِ         مردانـه      جهـانِ      كـار  و  خشـونتِ           جدىِ   خصلِت هـدف  را  از  مـرد     ی  ب
وگـو،  بـه        مرد،  خسته  از  اين  گفـت         .  برد یدارد  لذت  م     یاش  م     كه  دوست   ی  وگو  با  مرد        گفت   زن،  از  نفسِ    .  است  گرفته

ـ   ِیوگـو     گفـت    مـرد،  كـه  بـه  موضـوعِ          .  هـا     زن   ِی   همه   ِی   روزمره   ِیاين  هوو   -  دآور ی  م  ْیروزنامه  رو   توجـه    ی  زن  ب
.  انديشـد  ی كه  فردا  در  پيش  دارد  م      ی  دهد،  اما  به  كار،  به  پول  و  به  ماجراهاي                 یكند  كه  گوش  م       یاست،  وانمود  م      شده



 بازرگاني    بهمِن هزارتوِی   حس  و  عشق  

۷ 

 

   گيرد  و  سپس،  اين  عـادتِ  ی  او  كمك  م   حضوِر   جلِب ِی  دست  برا     د  و  از  فشارِ      ياب ی  مرد  را  درم         غايبِ   زن،  حضورِ  
است،  واكنش   دا  كرده  منفى  پْي   دوستانه  حساسيِت ِیها   زمان،  نسبت  به  اين  سقلمه         و  مرد،  كه  با  گذشتِ        .  شود یاو  م  

  صـميمى،  تهـى  از  دوسـتى              ِیكنـد  و  فضـا       یديگرى  را  افـزون  مـ          آن         اين  يكى،  رنجشِ       رنجِش.  ١١دهد ینشان  م  
 .آيد یندرت  پيش  م وگو  به شود  و  گفت یم

 

                                                 
     آلمان،  و  خواسته  يا  ناخواسته  در  جهِت   آن  زماِنِی ها»ناسيونال  سوسياليست«  اول  شروع  شد،  با  تأثير  از     پهلوِى  اين  تأكيد  از  زماِنفراموش  نكنيم  كه  .۱

 .  عرب  و  ايرانى افكنى  مياِن   تفرقهِی   انگليس  براِی ها سياست

 .  زنان  است   هوادارى  از  حقوِقِی ا  آن  به  معن   عاِمِی نيسم  در  معنا فمه .۲

 .ها   آنِی  مستقل  و  وابسته   غيِر ئى  متشكل  است  از  مرد،  زن  و  فرزنداِن   هستهِی  واده خان .۳

 .  باستان   يوناِن ئِى   اسطوره   اوديپ  شاه  از  ادبياِتِی  نامه   فرويد  از  نمايش   اين  واژه،  بنگريد  به  تحليِل گاِه   خاستِی  درباره .۴

 .د  فروْي بنگريد  به  نظرياِت .۵

 .  مهر   پرستِش كيِش .۶

     اصراِر   زن  است،  در  مقابِل   باوفايى  و  پارسايِى   غرب  سمبوِل لوپ  كه  در  ادبياِت پنه.    هومرِی  در  اوديسه)  ئوس اوديسه(  اوليس  ِی   پارسا سِر هم .۷
 . برگزيندی سر   او  تمام  شود،  همِی  ها  پنبه  كرد،  زيرا  قرار  بود  اگر  بافته زها  ريسيد  و  شبگارها،  بيست  سال  رو خواست

 .  اوليس   ارشِد پسِر .۸

 از  اين  دوره  به  بعد،  . نامم یم»  شناسى   زيبايى انقالِب«من  آن  را  .  است   فرهنگى  رخ  داده   نوسنگى  يك  انقالِب  در  دست  است  كه  پيش  از  عصِری شواهد .۹
 .شود ی  بشرى  م   فرهنِگ  بنيادى  وارِدی   عامل زيبايى  به  عنواِن

 .  گرگِی    گلهِی    بره  در  محاصره اضطراِب .۱۰

 .برد ی  مردها  م ه  را  به  مياِن  زنان آموزد  و  اين  رفتاِر یزدن  را  م ها  است،  به  مرور،  سقلمه   دادن  به  اين  سقلمه  كه  ناتوان  از  پايانی مرد .۱۱


