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 بهمِن   بازرگانى

 مردانه زنانه ـ هستِى   هستِى  

 مرد-   زنِی    فرهنگِى   بحراِن   معاصر  در رابطهِیها بررسِى   زمينه

 )۲۵ ؛ ۱۳۷۳ ؛  خرداِد   ۱۰تكاپو  (

سـت  و  چنـين       خصوصى  و  صميمى  با  مرد،  يك  نياِز   عـاطفِى   منحصـر  بـه  زن  ا   ِی آيا  نياِز   زِن   معاصر  به  رابطه       
دايِش   انسان  در  زن  بوده؟  آيا  اصـولن  صـحيح  نيسـت        ْي   پ   ِیآن  ابتدا     در  مرد  وجود  ندارد؟  آيا  اين  نياز  از  هم                 ی  نياز

،   صـميمى  ی  دمـ   هـم    يـافتِن       یِْدِم   تمدن  تا  كنون،  هميشه  در  پ                  ادواِر   تاريخى،  از  سپيده          ِی كه  بگوييم  زن  در  همه        
گـويى  بـه  ايـن  نيـاِز        ؛  و  مرد،  هماره  نـاتوان  از  پاسـخ   ِن  حال  خصوصى  و  انحصارى  بودهْيمهربان  و  پرتوجه  و  در  ع       

ـ     زن  وسـيله ِیاست؟  ارتباِط   جنسى  كه  بـرا  عاطفِى   زنانه،  آميزش  با  زن  را  تنها  در  آميزِش   جنسى  ديده                         فقـط   ی،ئ
 ی ،  هـدف نفسـهْ  ي   مرد،  فِیآهنگِى   حسى  با  جنِس  ديگر  است،  برا گِى   عاطفى  و  هم         رسيدن  به  يگانه       ِیا بر ی  ئ  وسيله

 چنـين   ی ئ است  كه  بر  پايه    جسمانى،  اين  توان  را  نداشته    ِیاست  و  مرد،  پس  از  ارضا            فروبسته  و  مرده  و  درخود  بوده          
آهنگِى   عـاطفى  و  روانـِى   يـك  زوج        ريزد،  چنان  كه  همْی عاطفى  و  پالوده  را  پی ئ ى،  رابطهمادى،  استوار  و  خواستن   

اگر  از  اين  ديدگاه  مسئله  را  مطرح  كنيم،  شايد  تعداِد   هواداراِن   اين  روِش   طرِح   مسـئله،   .  از  آن  ميان  حاصل  شود        
 .   خاكى  باشدِی    اين  كرهِیها به  تعداِد   زن

 :آيد یپس،  صورِت   مسئله  به  اين  شكل  درم
   خود  را  با  طبيعت،  با  جهاِن   زنده،  با  انسان  و  از  آن  جمله  با  زن،  بـر                                     ِی مرد  گرايش  به  اين  دارد  كه  رابطه            

مـرد،   .     مهارپـذيِر   آن  اسـت  ِی طبيعت  و  نيروهامرد  خواهاِن   سلطه  بر .  محوِر   قدرت  و  استفاده  از  قدرت  قرار  دهد        
وانات  و  اعمـاِل        كردِن   حيْ     مرد،  در  رام    .  است  وانات  بوده  سنگى،  خواهاِن   سلطه  بر  جهاِن   وحش  و  حيْ                  از  دوراِن   ديرينه     

وانات  را،  نه  با  مهـر           مرد  حيْ  .  است  نجام  داده  ها  نقِش   اصلى  را  داشته  و  اين  كار  را  به  زور  ا                            خويش  بر  آن       ِی سلطه
   مـرد  بـا  مـرد،          ِی رابطـه .  اسـت   ونِد   عاطفى،  كه  با  اعماِل   فشار  رام  كرده  و  مطيِع   خود  سـاخته                            ْیپ و  نه  با  ايجاِد          

ـ  ها  در   وقوِع   جنگ.  است دسِت كم  تا  كنون،  بر  محوِر   زور  و  قدرت  چرخيده      كـه    ی طوِل   تاريخ  از  هر  علت  يـا  علل
 .است جويى  با  استفاده  از  قدرت  سيرآب  كرده باشد،  عطِش   مردها  را  به  سلطه آب  خورده

اسـت  سـامان         كه  مرد  را  در  ميان  گرفته           ی  ئ  جانبه  توانسته  جدا  از  خشونِت   همه          ی   مرد  با  زن  نم         ِی الجرم،  رابطه  
جـويى،  در  قسـمِت           اسـت  و  روِش   او  در  ايـن  كـام                  يابِى   جسمانى  از  زن  بـوده             مرد  در  همه  حال،  خواهاِن  كام           . يابد
كنـدى  آموخـت  كـه  اگـر  بـه                 رفِت   تمدن،  مرد  بـه          با  پيش  .  است  بار  بوده     از  طوِل  تاريخ،  قهرآميز  و  خشونت           ی  تر  بيش
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پس،  مرِد   متمـدن  نيـز،    .   خواهدبردی تر جانبه جويِى   همه يِل   زن  او  را  تملك  كند،  لذِت   كام دوستانه  و  با  تما ی  روش
مرد  در  ارتباط  با  كشِش   جنسى  بـه       .  خواهد یبيند  و  نم     ی فراتر  نم   ی  جويِى   متمدنانه،  در  رابطه  با  زن  چيز                  كام   ِیورا

كنـد  و    ی   آن،  مهرورزى  م     ِی جويانه  و  متمدنانه         جنسى  به  روِش   مسالمت          ِی   ارضا   ِی برا مرِد   متمدن،     .  آيد یهيجان  م  
دهد  كِل   ذهِن   خـود  را  در                یمرد  ترجيح  م    .  گردد یمداِر   مردانه  برم       طلب  و  قدرت         سلطه   ِیجويى،  به  دنيا      پس  از  كام    

او  از  ايـن  كـه  پـس  از     .  تيِژ   اجتماعى  به  كار  اندازد از  قبيِل   ثروت  و  پرسجهِت   كسِب   قدرت  يا  وسايِل   قدرت،        
بنشيند،  احساِس   پوچى  و  سـردرگمى   )   كه  باشدی ئ در  هر  زمينه(وگو   بسترش  به  گفت      ها  با  هم         جنسى  ساعت     ِیارضا

مالى  يا  اجتماعى  را           ِیها     او  طرِح   موفقيت        ِی كه  رقبا   ی    حال  دهد،  در   یكند  دارد  وقت  را  هدر  م           یاحساس  م  .  كند یم
 است  كه  بايد  در  آن  با  قدرِت   تمام  پارو  بزند؛  هم  مواظـب  باشـد                              ی     خروشان   ِی    مرد  رودخانه     ِیجهان  برا  .  ريزند یم

منـد  و  خشـِن           رانـاِن   قـدرت       هم  مواظب  باشد  از  قايق        نشكند،  و        ها  درهم    اش  در  برخورد  با  صخره          غرق  نشود  و  قايق      
 .جستن  اند  عقب  نيفتد    پيشىِی،  در  تالش  براْیرو    در  پيِشی    غنيمتیِْديگر  كه  همه،  در  پ

 قـد  و   ی ن لذيـذ  و  فرزنـدا  ی  گـرم،  و  بـا  غـذاي   ی ئ  روشن  در  كلبهی  است  با  اجاق   ی  ئ  جهاِن   مطلوِب   زن،  مزرعه        
   ِی نيرومند  برا   ی   گرم  و  بازوان     ی   با  آغوش   ی  مرد.  رود یتر  نم    ْیسو  ِر   مزرعه  آن     ْورتاد كه  از  پرچيِن   دوْ        ی  قد،  و  شوهر      نيم

 .واده  در  مقابِل   خطرها حفِظ   خان

 

شـود  و  زن        یمـ   لذِت   حماسِى   مردانه  كشـيده            خشن،  پرستيز  و  آكنده  از               ِی مهارناپذير  به  دروِن   دنيا        ی  مرد  با  كشش    
 ی    عاطفِى   نامرئى  كـه  هـر  ارتعاشـ   ِی پر  از  تارهای    خصوصى  با  مرد،  فضايِی   حفِظ   فضا      ِیكه  از  تالِش   خود  برا         

   انـدوه   ِی رسد،  پس  از  گذر  از  يك  دوره یبست  م   برانگيزد،  به  بنْی متقابل  را  در  آن  سوی    تار  پاسخیِْدر  اين  سو    
ظـاهر  آراسـته،  ظريـف  و         به ی  جهاِن   زنانه؛  جهان     .  كند ی ديگر  را  كشف  م       ی  انگيز،  جهان     مالل ی  و  درد  و  درخودفروشدن      

ظاهر  ظريف،  لطيف  و          چه  به     آن   ِی    زينتى،  و  همه       ِی   اشيا   ِیها،  جال    ها  و  بشقاب       كه  نقش  و  نگاِر   پرده          ی  زيبا؛  جهان  
 . زنانه  استی پوِش   خشونت نمايد،  پرده یزيبا  م

.  چشمى  كه  ترحم  و  مهـر  را  در  آن  راه  نيسـت                      وهم   است  تيزگوشه،  پر  از  حسادت  و  چشم             ی  جهاِن   زنانه  جهان     
    ِیهـا  ک'ورِد   دو  زن،  در  زيِر   صورت         شبانه،  در  برخ       ِیاه  در  ميهمانى  .     خاِص   خود      ِیها  گى   است  با  ويژه     ی  اين،  جهان  

 .توان  شناخت ی   دوستانه،  فخرفروشى  را  در  اين  و  حسادت  را  در  آن  مِیخندها لب
 اسـت،   مراتـب   داِن   عمِل   جهاِن   مردانه،  جهاِن   خشن  و  پرستيِز   كـار  و  پـول  و  سلسـله                  ْياگر  مركِز   ثقل  و  م         

در  .     برخـورِد   جهـاِن   زنانـه  اسـت         ِی ميهمـانى،  اوِج   نقطـه       .     شـبانه  اسـت       ِیهـا   كانوِن   داِغ   جهاِن   زنانه،  ميهمانى           
اسـت،  جـز  عشـق  چـه       دا  كرده  ْيشود  و  در  اين  جهان  كه  سرمايه  ارزِش   كانونى  پ                    ی   متاع  عرضه  م       ِی ميهمانى،  همه  

تـر     آيد  كـه  هـر  چـه  بـيش             ی درم ی    به  صورِت   كاالي       ْیاست  كه  به  صورِت   متاع  درنيايد؟  حتا  شو                  مانده  باقى   ی  چيز
نقِش   ميهمـانى  در  جهـاِن   زنانـه  آن  قـدر  مهـم                       .  بخشد ی به  صاحِب   كاال  م        ی  تر  قابِل   عرضه  باشد،  رضايِت   بيش          

شوند  كه  قابِل  ی انتخاب  می    عاطفى،  شوهرانِی   از  نيازها  ِیجدا.  شود ی اين  نقش  م       متأثر  از      ْیاست  كه  انتخاِب   شو       
 .ورندآ بيی تر ها  نمراِت   قبولِى   بيش گذارِى   زن مراتِب   ارزش عرضه  باشند  و  در  سلسله
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را  كـه  در  احـزاب  و  تشـكيالِت                  هزى  گذاشـت،  چـ      وادارى  و  بـورژو          تقصيرها  را  نبايد  به  گردِن   سـرمايه               ِی همه
تيـِژ         اهميـِت   پـول،  اهميـِت   پـرس               ِیبا  اين  فرق  كه  بـه  جـا            .  است  يى  نيز  چنين  بوده      وافرهنگِى   ضِد بورژو    -سياسى

ه  حزبى  و  تشـكيالتى         ويژ  راسِى   ادارى  و  به            بوروك   ِیها  مراتِب   مقام     ويژه  موقعيِت   مرد  در  سلسله           اجتماعِى   مرد  و  به       
 .شوند یم دارتر  اند  كشيده ورسم  كه  اسمی    مردانِیها  به  سو    سياسى،  زنِیها در  تشكل.  اهميت  داشت

درِك   شـهودِى   او  از  ميهمـانى              .     زنانه  داشت     ِیها     درِك   موقعيت      ِی برا ی    استعداِد   ذاتِى   فراوان        ويرجينيا  وولف  
دريغـا،  او  ميهمـانى  را  بـه  نقـد       .     او  آشـكار  اسـت         یِْخـانِم   دالـوو        مركِز   ثقِل   جهاِن   زنانـه  در  رمـاِن                        به  عنوانِ  

   ِیسـونى،  پانورامـا      اشـرافيِت   انگلوسـاك  ِیهـا     ارزشِی  پذيرفته  و  شيفته  ی  كه  از  درون  و  به  عنواِن   زن               كشد،  بل   ینم
 .گذارد ی  به  نمايش  مْیدالوو مدرن  و  از  دروِن   ذهِن   خانِم   ی   زن  را  به  سبكگِى  درونِى   زنده

   زنانـه  وارد        ِی  كه  به  جهاِن   پر  از  كـين  و  كنايـه                  ی  است،  وقت       عاطفى  با  مرد  ارضا  نشده           ِی زن،  كه  در  رابطه      
   ِی  كـه  مـرد  در  صـحنه          ی  مسابقه  و  رقـابت     .  سازد یا  در  اين  فضا  رها  م             درونى  ر     ِی انباشته  هم  شود،  كِل   انرژِى   به         یم

 از  فراغـت  بـه    ی مـرد،  بـا  احساسـ     .  كنـد  ی   ميهمـانى  وارد  مـ         ِی زنانه،  در  فضا     ی  ئ  ستيِز   اجتماعى  دارد،  زن،  به  شيوه           
   زن،  خـود   ِیميهمـانى،  بـرا  .  آيـد  یمكش  بـه  ميهمـانى  مـ      ِن   دو  روِز   پر  از  تالش  و  كش                ْي در  ب   ی  ئ  استراحِت   شبانه   

زن،  در  بـازار،  بـه  هنگـاِم      .  اسـت   را  به  انتظـار  نشسـته  ی ئ روزها  چنين  صحنه .     اصلِى   نبرد  و  مسابقه  است            ِی صحنه
هر  انتخاب،  پيش  از  آن  كـه  در  رابطـه                  .     ميهمانى  را  در  نظر  دارد           ِی     مسابقه    ِی خرد،  صحنه   یچه  م    انتخاِب   هر  آن     

هـر  خريـِد   او  تـأثير  از  دريافـِت   او  از                      .  با  تعلقاِت   قلبِى   او  باشد،  متأثر  از  تصـوِر   او  از  انتخـاِب   ديگـران  اسـت                                
 پـر  از   ی كند؛  فضـاي  یود  را  ايجاد  م   خاِص   خِیدر  اين  جهاِن   زنانه  است  كه  زن  فضا.  گرى  در  ميهمانى  دارد        جلوه
زن،  .    برخواهـدانگيخت   ْی،  ارتعاِش   متقابل  را  در  ديگـر  سـو               ْی از  اين  سو     ی     نامرئِى   عنكبوتى  كه  هر  ارتعاش            ِیتارها

اسـت،    ه  و  سـرخورده  شـده  تنيده  و  حساِس   عاطفى  با  مرد  ناموفق  بود    نامرئى،  درهم     ِی با  تارها   ی     فضاي   ِیكه  در  بنا    
   ِیها كردِن   پيام    ردوبدلِی تيز  برای هاي ،  با  شاخكغايت  حساس  و  پرتوجْه  به ی     خود،  موجودات     ِیها  جنس  در  وجوِد   هم     

ى  و  رابطـه       مرور،  عشِق   جنسـ        به.  خواند ی   اين  فضا  بيش  از  پيش  زن  را  به  خود  م                     ِیها  بازى.  كند ینامرئى  كشف  م    
بخشنده  و  دربرگيرنده  كـه  معيـاِر   ارزيـابِى   آن  از  دروِن        بود  هويتی گِى   عاشقانه  عنصر       زنده   ِیبا  مرد،  كه  در  ابتدا        

 پس  . شود  كه  مالِك   سنجِش   آن  در  خارج  از  خودش  قرار  دارد                 ی م ی  ئ  جوشيد،  اكنون،  تبديل  به  رابطه         یخوِد   آن  م     
 .كند یگذارى  م سنجد  و  ارزش ی   ديگر  مِیها سرش  را  از  ديِد   زن  همی از  ورود  به  اين  مرحله،  هر  زن

 


