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ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﻠﯿﭙﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن از اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﺪارد،
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ ۴۲ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﺰدی ﻫﻢ ﺑﺮای آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از دادن ﺟﻮاﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﺻﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎدران اﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮدان ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ
ﺗﯽ زدن ،ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ و ﺟﺎرو ﮐﺸﯿﺪن را ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﻧﺎن آوری ﺧﻮد آن را ﯾﮏ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﯽارزش ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮادی از ﻋﻬﺪهاش ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﺪام ﻃﺮف درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش ﻣﯽرود ﯾﺎ« ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ »ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ وﻗﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .رﯾﺪ ) (۳۸۳۱اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺷﺘﺮاﮐﯽ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻏﺬا و رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ از دوران زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،دوران ﺷﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ دوران ﺷﮑﺎر و ﻣﺮدان ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺮﻫﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﭽﻪ زﻧﺎن اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدآوری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زن در ﮐﻨﺎر آﺗﺶ ،در ﻣﺮﮐﺰ ،در ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ و
ﻋﺎﻃﻔﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻗﺮار دارد .ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻣﺎ و آﺗﺶ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زن ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﺪان و
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺎن ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽرود ،در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا و ﺧﻮراک ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن اﺳﮑﺎن ﺧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ روز در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻀﺎی ﻗﻮم ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .اﮔﺮ زن اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و راﺑﻄﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد )ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ(۷۹۳۱ ،؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮور و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﺮاﯾﯽ آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
«و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ آدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻔﺖ ،و ﯾﮑﯽ از دﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا
آن دﻧﺪه را ﮐﻪ از آدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و وی را ﺑﻪ ﻧﺰد آدم آورد و آدم ﮔﻔﺖ «:ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻨﺴﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﻢ و ﮔﻮﺷﺘﯽ از
ﮔﻮﺷﺘﻢ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ« ﻧﺴﺎ »ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ» .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ دو ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺠﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از آﯾﻪ ی  ۱۲ﺗﺎ .(۵۲
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از اﺑﺘﺪای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؛ اﺑﺘﺪای ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺗﻮرات .در ﻫﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺪﯾﺖ دارد .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺎدو ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻦ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ داده و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻓﺮدی در
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و آزادی ﻓﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اوﻟﯿﻦ رواﯾﺖ دﯾﻨﯽ از زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ زن از دﻧﺪهی ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﭘﺲ از وﺳﻮﺳﻪی ﻣﺎر ﮐﻪ او را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از درﺧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺳﯿﺐ ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ،
آدم را ﻧﯿﺰ ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﺪ .زاده ﺷﺪن زن از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﺪرت زاﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻏﺒﻄﻪی ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زاﯾﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را
آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زن ،ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﮑﺎر ﺑﻮدن زن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﺑﺖ آﻧﭽﻪ رخ داده ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻔﻮق ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻮﻧﺎن ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﯿﻄﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﺒﺎ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮی اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ارﺳﻄﻮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد در اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋهای داﺷﺖ .ارﺳﻄﻮ در ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺎﻧﻮران )ﺗﺮﺟﻤﻪی آرﺗﻮر ﭘﻠﺖ (۰۱۹۱ ،زن را ﻣﻮﺟﻮد
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی از ﻣﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺮد ﺑﺎ ورود« ﻣﻨﯽ »ﺑﻪ ﺑﺪن زن ﺑﻪ او روح ﻣﯽدﻫﺪ و او را زﻧﺪه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواج ﺑﺮدهداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺮده و ﭘﺲ از ﺑﺮده زن را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ.
زن در ﮐﻨﺎر ﺑﺮده ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮد اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ارﺳﻄﻮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ارﺳﻄﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﯾﻦ دوران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﺳﺎزی ،ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮادﺳﺘﯽ و ﻓﺮودﺳﺖﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮده ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺖ زن ﻧﯿﺰ ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﺮد اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر زن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﮕﺮی ﻓﻼﺳﻔﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ را در اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺳﺎس
ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﺒﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﮑﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪی« درﺑﺎرهی ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی »ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم واﯾﺘﻠﯽ ) (۸۶۸۱ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون زﻧﺎن و ﺑﺪون ﺑﺮدﮔﺎن .ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻮر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﻦ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد در ﺳﺘﺎﯾﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎﺑﺰ )(۱۴۸۱
در اداﻣﻪی ﻧﺴﻞ روﺷﻨﮕﺮان ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺗﺌﻮریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺪرت ﺣﺎﺻﻞ« ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ »اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای در ﺣﺎل
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﺷﻨﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ از ﻗﺪرت ارﺟﺎﻋﯽ اﻧﺠﯿﻞ در اﯾﻦ دوران ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ در اذﻫﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺴﺘﺮدهای
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع واﮐﺴﻦ ،از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ زن را واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺖ و زن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎردار ﺷﻮد و ﺗﺎ ۵۴
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن واﮐﺴﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰی ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زن دﭼﺎر ﺧﻼ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن آﻣﺪ .ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری اروﭘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری آنﻫﺎ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .در ﻗﺮن  ۷۱و  ۸۱دﯾﮕﺮ اﻧﺠﯿﻞ زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽرود .اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ .ﺑﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮه اﯾﺰدی از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺶ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﻢ ﻓﺮه اﯾﺰدی دارد.
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ
دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از دﺷﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻃﺮف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ را ﺑﺮدهی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ زﻋﻢ ﻫﯿﻮم )ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻓﺎﯾﺪهاﻧﮕﺎراﻧﻪ( ) ،(۵۶۹۱زن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﭼﻮن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮد ﺑﺮود ﺳﺮ ﮐﺎر .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ زﻋﻢ ﻫﯿﻮم ﺧﻮدِ ﺑﻨﺪه/ﺑﺮده/ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ .ﻫﯿﻮم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زن ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﺳﮑﺲ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﺮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽ زن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ و ﺻﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ،در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۱۰۲از ﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وی از« ﺑﻮدن »زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺴﺘﻦ زﻧﺎن آنﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﻮهی اﺣﺴﺎس ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺸﺮوع
ﻧﯿﺴﺖ.
آﮔﻮﻧﯿﺘﻮ در  ۷۷۹۱ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻫﮕﻞ در« ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده »اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪی ﮐﺎﻧﺖ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
را ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد در آن اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﮕﻞ زن و ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .زن و ﻣﺮد در ازدواج ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و زن اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎع .ﻫﮕﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﻧﺖ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺻﺮف اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ راﺑﻄﻪی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ اﻣﺮی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻫﮕﻞ دﯾﮕﺮ
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازدواج دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ آن اﺳﺖ )اوﮔﺎﻧﯿﺘﻮ.(۷۷۹۱ ،
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن رخ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻗﻪی ﻋﺸﻖ زده ﺷﻮد .ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی زن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
دردﻣﻨﺪی ﭘﺴﺖ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور زﻧﺎن ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ و ﺳﻮدﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ! زﻧﺎن در دورهی
ﻣﺤﺪودی زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاﺑﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻦ ﻣﺮد را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور ﺑﺎ ﻣﺜﺎل زدن ﻣﻮرﭼﻪی ﻣﺎده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪی ﻣﺎده ﺑﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد ﺑﺎلﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﭘﺲ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ زﺷﺖ ﺷﺪه
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ازدواج ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور.(۱۳۹۱ ،
در اوج ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺑﺎرهی ازدواج ،ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن داروﯾﻦ ) (۶۹۸۱ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﭘﯽ اﻟﻘﺎی اﯾﻦ اﻧﮕﺎره
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻧﯿﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از داروﯾﻦ و در اداﻣﻪی ﭘﯿﺸﺮوی ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻋﻠﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺑﺮ اﻧﺴﺎن از ﻣﺮگ ﺧﺪا
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺮدان را ارﺑﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﺳﻠﻄﻪ دارﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪی ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻘﯿﺎد
زﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اول ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .روزی روزﮔﺎری زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان در دورهی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اول در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺎدرﺗﺒﺎر و ﻣﺎدرﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دورهی ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻪ زﻋﻢ اﻧﮕﻠﺲ و
ﻣﻮرﮔﺎن ،زن ،ﺧﺎﻟﻪ ،ﻋﻤﻪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﯾﮑﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﮐﺘﺎب دﺳﺖ دوم اﺳﺖ و اﻧﮕﻠﺲ از
ﮐﺎر اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی آن(
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .وی اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رام ﮐﺮدن ،ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن و دامﭘﺮوری ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻤﻌﯽ دارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﻫﻨﻮز اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺬا ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ،ﺳﻔﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ذﺧﯿﺮهی ﻓﺮدی اﻣﻮال
ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪی آزاد دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻠﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻠﻪ ،ﻣﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻠﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻣﺮد واﮔﺬار ﺷﺪ )ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮدﮔﺎن را ﻧﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد( .زن اﻣﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﻘﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮود .ﺣﺎل ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪی ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﺎ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪن داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻔﻮق زﻧﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دورهی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم و ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .در ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮدهداری اﺳﺖ( دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮد ﺑﻪ ارث ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و زن و ﺑﭽﻪ و ﺑﺮدﮔﺎن را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ،داﺷﺘﻦ ﺑﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ارﺳﻄﻮ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣﯽرﺳﺪ را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﺪرﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻠﯿﻪی اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮐﻢ ﮐﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺎن در اﺑﺘﺪا در ﻗﺎﻟﺐ رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲﻫﺎ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ادﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﭼﻬﺮهی واﻗﻌﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﻓﺮادی درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮی وﻟﺴﺘﻮن ﮐﺮاﻓﺖ در اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﭙﺲ دﯾﮕﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺣﻖ رأی )ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮداﻧﻪ( ﺗﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮای ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .در درﺟﻪی اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮی وﺟﻮد زﻧﺎن در ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪای
وﺟﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آنﻫﺎ را در ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻼم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ درج ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﺮدﺳﺘﯿﺰ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر زﻧﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز دﻫﻪی  ۰۶۹۱ﺑﺎ
ورود ادﺑﯿﺎت زﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻮال از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن دوروﺗﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺮداﻧﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮال

ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی زن ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ زﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪی زﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﺎ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن در ﺧﺎﻧﻮاده ردهﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداریﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده در واﻗﻊ ﻧﻤﺎدی از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺴﺎزﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ زن ﺧﺎﻧﻪدار ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ زن ﺧﺎﻧﻪدار ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺶ و ﮐﯿﻒ و
ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻠﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ او رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﮐﻼم ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﻔﻮق ﻣﺮدان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻦ ﮐﻼم اﺳﺖ .او دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼم را ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻪای زﻧﺎن را ﻣﻨﺰوی ﮐﺮده اﺳﺖ .رواج ازدواج ﺳﻔﯿﺪ
و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻫﻤﺠﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻃﻼﯾﯽ اﻧﺴﺎن .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻓﺮاد در ﺗﻘﻼ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای دﮔﺮﺟﻨﺲ ﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از
راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن روﯾﺎ اﺳﺖ.
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